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گبای»نورمن«نورهللا سرگشادۀ نامۀ 

خطاب بھ رؤسای یشیوا و سایر ربانیم محترم وابستھ

، لس آنجلس٢٠٠٤ریل وآ

٢٠١٧سپتامبر :نسخۀ دوم

زیبا گردد باید ابتدا مدتی در پیلھ بماند تا ایرمی کھ قرار است تبدیل بھ پروانھ کِ «

ه عقیدمتأسفانھ اغلب ارتدوکس ھا بھ پرواز در دنیا .آیدربتواند در دنیا بھ پرواز د

بھ دنیس پِرِگر، سخنران و گویندۀ —»!ر پیلھندارند و غیر ارتدوکس ھا بھ ماندن د

رادیونامِ 

بیمار ھمراهِ (ای چند ماھھ بعد از اقامت اجباریِ ،٢٠٠٣در آگوست سال ؛دوستان

نامۀ ،در یکی از شھرکھای مذھبی اورشلیم و کسب تجربیات تلخ گوناگون)خود

کھ در حقیقت فشردۀ ھمۀ مقاالت نگارنده دربارۀ دودستگی ھای موجود را پیوست 

سین بھ زبان انگلیسی خطاب بھ رئیس یکی از بزرگترین یشیواھا و سایر مدرّ ،باشدمی

یشیوا «بسیار خشنود شدم کھ مسئولینِ ،راز انتشاس پاندکی .مذھبی نوشتم

س از تماس با من و کسب اجازه، این مقالھ را در بولتن آن پ»یونیورسیتی، نیویورک

توانند القمندان میع.دانشگاه منتشر کردند تا مورد استفادۀ ھمۀ دانشجویان قرار بگیرد

.در فایل ھمراه مطالعھ کنندبدون تغییر متن اصلی انگلیسی را 

و پس از با اندکی افزودهده را ااین نامۀ سرگشمجدداً ،سال١٤از گذشت پسمروز ا

بیش از پیش مورد ،زمانبا گذشتکھ امیدوارم .نمایمبرای دوستان ارسال میبازبینی

ھای جامعھ کوشا در رفع نقطھ ضعف،بتوانیم بھ اتفاق یکدیگرو توجھ قرار گیرد 

گبای»نورمن«نورهللا —.باشیم

Please see the accompanying file for the original 2004 English version of this essay.

می توانند با شما بحث کنند کھ معلوماتی کسانیدر حالی کھ می دانم ؛ربانیم عزیز؛یشیوانِ او ریشورناب ج

با اقرار بھ کمبود اطالعات خود، اجازه می خواھم در حد معلومات خویش نظر متفاوت ،در سطح شما داشتھ باشند

دارند ھزاران دانشجونی کھکسا، خود را دربارۀ تحصیالت بیش از حد دانشجویان در یشیوا  بھ باالترین مقام یشیوا

.اظھار نمایمدیگر افراد ذیربط یا عالقمندو 
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و تحمل نظریات متفاوت زاد اندیش یھود آزادی گفتگو آجناب راو یقیناً موافق ھستند کھ یکی از امتیازات ملتِ 

رامات «بھ نام شھرک مذھبیون یروشاالییمدر ،یشیواکنار رچند ماھھ دیاز اقامتپس.یکدیگر استاز سوی 

و است متوجھ شدم کھ یشیوا در گذشتھ بزرگترین خدمت را بھ یھودیت نموده ،بحث و مطالعھدر پی و »شلومو

د باالترین احترام را برای نایثار کرده اتوراهی و وقت خود را در راه ترویج علم ژافرادی مانند جنابعالی کھ انر

.سر تعظیم فرود می آورمۀ آنھاھمدر برابرنیز بھ نوبۀ خودمن .خود فراھم نموده اند

در آن .دادندیھودی را بھ مدارس و دانشگاه ھا راه نمییادانشگاھی نبود و یا اروپا سراسردر دیرزمانی

ھا، دین یھود و زبان عبری را تو سنهاتوربا تعلیم و بزرگ را بھ انجام برساند یتوانست رسالتروزگار، یشیوا

.ثاری از یھودیت باقی نمانده بودآدر اروپا نچھ در قرن ھای گذشتھ یشیوا نبود،چنا.نمایددر اروپا حفظ 

ویان یھودی جدانش،کھ اطالع داریدچنان،ویان یھودی بھ دانشگاه ھا آزاد گردیدجشنکھ ورود دااز ھنگامیاما 

وایز نوبل را بھ خود اختصاص درصد جدند کھ بیست و دو و افتخار آفریچنان لیاقتی از خود نشان دادند بھ تدریج

.دادند

از ھر پانصد است؛ جایزۀ نوبل گردیده ۀیک نفر برند،از ھر صد میلیون نفر کمونیستر،ماآطبق ؛جناب راو

یھودی بیش نفرھر یک میلیوناز اما—یک نفر،و از ھر پنج میلیون نفر مسیحی؛یک نفر،میلیون نفر مسلمان

.بوده اندنفر برندۀ جوایز نوبل ٣از 

ھا بھ روی یھودیان ھدانشگادرِ از گشایشِ پیشافراد جامعۀ یھود را بنیاد علمیِ ،یشیوا طی قرنھابلھ، چنانچھ 

.شانس چنین موفقیت ھایی بھ خصوص در اروپا کمتر بود،حفظ نکرده بود

یھودیان بھ آزادی ورودپس ازیا یشیوا آمی پرسم کھ .بھترین دلیل ھر ادعایی تحقق آن است؛جناب راو

کھ مجوزی باشد برای ادامۀ تحصیل است کوچکترین سھمی در کسب چنین موفقیت ھایی داشتھ ، دانشگاھھا

طوالنی جوانان در یشیوا؟

تدریس یا حاصلِ محسوب کرد در علوم جدید تصادفی را یعظیم جوانان یھودچنان موفقیت ھای می توان آیا 

کھ بوده اندنتیجۀ کلیدھایی درست آن است کھ این پیروزی ھا یشیوا دانست؟ یا در ھزاران سال پیش کتب ربانیم 

دنیا افتخار خانواده و جامعۀ یھودِ ،توانستھ اند برای خودآنھابھ وسیلۀ کھ دانشگاھھا در اختیار ایشان قرار داده اند 

؟بیافرینند

ھم از .برای کسب علوم جدید بھ روی ھمۀ جوانان باز استدانشگاھھای دنیا و اینترنتامروز دروازۀ ھمۀ 

بھ آنان، توسطر ھمان کتاب ھای قرنھا پیش ھزاران جوان سالم در یشیوا و تدریس مکرّ ادامۀ نگھداریِ این رو، 

و ندارد یادگیری محدودِ سنّ در جوانانتالف وقت کھنھ، حاصلی جز ابا ھمان طرز فکر و معلومات آموزگارانی

راین جوانان و فرزندان ایشان ددر آن صورت، .استو نسل آینده ۀ کنونیجامع،بھ ایشانغیر قابل جبران ی ظلم
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و زمانی ؛سنگین تر از جرم والدین و معلیمن امروز خود را خواھند پرداخت، جریمھ ھایی بسزندگی خودطول 

.شداز دین خارج خواھند چھ بسا ، دنپی ببرخود کھ بھ این اتالف وقت 

و ،در پشت پردۀ سیاه تعصب»زن«جامعھ بھ عنوان افراد الیقِ و نیروی انسانی آیا قرار دادن پنجاه درصدِ 

زندگی کل ھ ھای ارزشمندِ ظلحقربانی کردنِ بھ مثابھ ،در انزوای یشیوا و گتو»دین«پنجاه درصد دیگر بھ نام 

آدمیانی ،بخشی از سازندگان دنیا نباشند،خودتا زمانی کھ ھمۀ جوانان ما با تطبیقآری،افراد جامعھ نیست؟ 

.ستیزان تبدیل خواھند شد-ی در دست یھودیابھانھ خواھند بود و بھی زاید داتموجو،و از دید جھانی،سربار

یر پای خود را نمی بیند ززمینِ چشم می دوزدھاکھ بھ ستاره کسی«،در زبان فارسی مثلی داریم کھ می گوید

بھ گفتھ ھا و نوشتھ ھای ، با توجھ بیش از اندازهیا جوانان ما باید بھ رھبری ربانیمآ».و سرنگون می شود

بھ جای ؟ آیا آنان بایدعمر سرنگون گردندھمۀبرای شوند وحخامیم گذشتھ، از علوم روز غافل یعنی ستارگان،

زندگی فالکت بار خود و خانوادۀ محروم ھپول صدقاشند، باسربار جامعھ با خود رمفید و سازنده بودن، تمام عمر 

ناآگاه تحویل جامعھ بدھند؟فرزندانِ شماریو پیش ببرندخود را 

اند بھ دانشگاھھا رفتھ،لدر یشیوا یا کولِ تحصیلزمانی درازاز جوانان ارتدوکس بھ جای یک عمر یاایدستھ

یاری بھترین از و ی دارندھزندگی مرفّ ھستند،دارای بھترین معلوماتاینکدیگر،یا مدارک و با اخذ دکترا 

؟دکترو ھممذھبی بودھم از دین خارج شده اند؟ مگر نمی توان آیا اینان.باشندیشیوا میدھندگانِ 

مخالف توراهیادگیری اوامر ل حداکثر شش ماه در یشیوا برای داوطلبینِ یعای صالحیت، با تحصمن بدون ادّ 

ربای می خواھند بھ مقام معتبرِ کھ افراد الیق اندکی بھ استثنای ،برای دانشجویانبیش از این مدت رااما.نیستم

احیاناً این محدودیت را بھ کنید،مطالعھاین مسئلھ را شما ھستید کھ قادرید این.خدمت نمی دانم،حرفھ ای برسند

زار بھ جای چند ھزار نفر در سال، ده ھا ھبھتر آن کھ.زشمند باقی بگذاریدوجود بیاورید و از خود یادگاری ار

بھترین یشیوا محیط خانواده .دتبدیل نمایی»صداقا دھنده«بھ »صداقا گیرنده«ھا را از و آندھیدنفر جوان را تعلیم 

جوانان اینک معتقد باقی ماندیم و سال یھودیِ ٢٧٠٠،ابداً یشیوا نداشتیمبا آن کھ ایرانی یھودیان کھ ما چنان؛است

.رونددنیا بھ شمار می در بھترین جوانان یھودی امروز زمرۀ متعادل ما از 

،و اگر می خواھیم ببینیم چھ خواھیم شد؛ببینیم چھ بودیم،ببینیم چھ ھستیمماگر می خواھی«،می گویندچنان کھ 

».کنیمببینیم چھ می

گی بھ کار بردن قدرت چگونواقعی در قدرت .ی داشتفرزندان زیادنیست کھاین در صرفاً بزرگترین قدرت 

گفتھ ناپلئون.عقب افتاده محسوب خواھند شد،نباشندخود فرزندان بھتر از والدین آنجا کھ،کم زمانبھ ح.است

».گرفتھ باشندقرار کھ در کجا داردبھ این گیمشان بستآدمھا مثل اعداد ھستند و ارزش ھر کدا،برای من«:بود
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فرار گرفت می شود یک »صفر«شش تا ی آناما وقتی جلو،است»یک«فقط ،وقتی تنھا است»یک«عدد ثالً م

.میلیون

آن بھ جای ،جھانیاجتماعیِ وجوانان خویش را بھ دور از درک وقایع علمی، سیاسی،یا ما باید بھ دست خودآ

و آنان را بھکاھش دھیممحتاجگانیبھ مرتبۀ مصرف کنند،افتخار بار بیایندبا ه وتولید  کنند،مفیدکھ انسانھایی 

زندگی در پیلۀ عقاید خام مشارکتی ندارند ودر پیشرفت دنیا تبدیل کنیم کھ یجھاندر مقیاس ھدرجھ سانیشھروند

امعۀ متمدن جھانی دیگر چیزی برای مبادلھ با جدر آن صورتبھ این حرکت خود افتخار ھم بکنیم؟و —می کنند 

ما را بھ حق، و ؛علمی، اقتصادی و اجتماعی داشتھ باشدیکھ دنیا بخواھد با ما مراوده یا داد و ستدخواھیم داشتن

.خواھند دیدعقب افتاده و مطلق »یک«ھمان عددِ 

ریشۀ فرھنگ جھان امروز در کسب معلومات .رینبھ عقیدۀ من، آینده متعلق بھ تغییر پذیران است نھ متحجّ 

نھ ھدر دادن ودنیا دنیای تطبیق دادن است.یشیوادر نھ تنھا ،اینترنت استاز راه دانشگاھھا و روزانھ در

از بخشی،مطالبی محدودبا و ،برای مدتی محدودھمچنان می تواندیشیوا .نیروھای اصلی جامعھ بھ نام دین

ھمھ چیز را ھمگان «، چون ۀ دانشی را کھ نیازمند آنندنھ ھماما —را تأمین کند انجوانمعلومات مورد نیاز

».دانند

خود و فھم معلوماتِ در حدّ و زندگی می کردندصدھا سال قبلکھیکتب حخامیمما یھودیان بھ سابقۀ تاریخیِ 

.داریمب و توجھ ، بیشتر از محتوای آنھا تعصّ اندمخاطبین آن روز نوشتھ شده

و مدتھا اند خدمت خویش را انجام داده ،حتی ھزاران سال قبل، از بھترین ھا بودند،این کتابھا در زمان خود

ھمچنان نھ این کھ —بھ کتابخانھ برگردانده شوند،سالمند آیندهبرای مطالعۀ پژوھشگرانِ ،است کھ باید با احترام

نش دنیای امروز در کتب اتمام د.یمنن را از علوم روز محروم ککودکاشوند و این چنینتدریس در مدارِس یھودی

.نامی باشد خدمت نیستھر در حصار ماندن و در حصار نگھ داشتن جوانان بھ .یافت نمی شوددینی 

بیش از این دربارۀ این کتابھا اظھار عقیده نمایم ند کھاحساس مسئولیت و حرمت قلم اجازه نمی دھ؛جناب راو

اعتراض منسوب می شوند بھ دین بھ گفتھ ھا یا نوشتھ ھای نامناسبی کھکافی است بھ شما عرض کنم کھ ھر وقت.

بھ جای اگر ما امروز .می کنندتکیھآنھا ریدان امروزِ و مُ کھنھین کتابھای بھ ھمنویسندگان یا گویندگان،می شود

بخواھیم با ، در عوضاقدام نکنیم و خود جوانان ایی ھایتواندر حدّ ،تکامل نکات دینیفھم و قلید از گذشتھ، در ت

روش اگر .کھ دین را ابزار دست خود قرار داده اند، از تمدن جھانی بھ دور خواھیم افتادھمگام شویمیافراطیون

پاسخ بھ یک فکر و روش  بد ارائۀ یک فکر و روش بھتر بھ یاد داشتھ باشیم کھ دانیم، می نادرستگروھی را 

جامعۀ ما عقاید و نقطھ ضعفِ .امروز دنیا دنیایی نیست کھ بتوان در باغچۀ خود کاشت و خود درو کرد.است

ھرگز نمی توان و نمی باید از اعمال و افکار .دنشوارتدوکس تدریس مییھودیِ درس ھایی است کھ در مدارسِ 
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.باشد کھ دانشجویان امروز احتیاج دارندبوده سال پیش انتظار داشت کھ معیار اندیشھ ھای ایشان ھمان ربانیم ھزار 

این حرکت را جوانھا لذت می برند و توسطھزار برابر بیش از آن کھ گروھی از خواندن بعضی کتابھا .ھرگز

.را بھ ھدر می دھندانانجوباید متأسف بود کھ این چنین، استعدادھای قابل توجھ ،تشویق می کنند

.محدود دین قرارد داد و انتظار بقا داشتارچوبنباید آنھا را در چ.ست یادگیری دانشجویان محدود اسنّ 

ما زمانی .بدون ھماھنگی با علم روز موفق نبوده و نخواھد بودتوراهو علم ندناقصتوراهعلوم روز بدون علم 

زبان دنیا را بفھمیم تا بتوانیم بھ فرزندان خود ،م کھ با دارا بودن علوم جدیدیرا ترویج دھتوراهخواھیم توانست علم 

.ران نیز بفھمانیمگو دی

بیش از یک فارغ التحصیل یشیوا باتمربھ برخوردار است معلومات دانشگاھی امروز کھ از وکس دترایفرد

.آبرو بنمایدب کسو کند می تواند بھ خود و خانوادۀ خویش و جامعھ خدمت 

قیده ارتدوکس بھ من کھ بھ بعضی از سنت ھا عشخص واحد ما راز بقای ما است، نھ آن کھ بدون تردید دینِ 

را بھ »ت ھاسنّ «افسوس کھ گروھی !از دریافت کمک استقبال نمایداما ھم او»!تو یھودی نیستی«ندارم بگوید 

.سنت ھای سمبولیک و خوراک و پوشاک می داننددر گرویِ ت یھودی رااشتباه گرفتھ اند و ھویّ »اوامر«جای 

و احترام متقابل بھ سنت ھای خاص هاتورآن است کھ ما با اجرای ھرچھ بھتر اوامر در عاقالنھ تواناییِ آن کھحال

بدون تو وجود «من بگویم آنگاه کھ،ل یکدیگر باشیم، مکمّ گوناگونجوامعدر اجتماعات و گمینھاا یموروثی

ضمناست کھ این مسئولیت مستقیم شما ربانیم ».بدون تو نخواھم ماندنیز من «و تو بھ من بگویی »نخواھم داشت

باخت .برابریمبا یکدیگر ، اما ماباشندمتفاوتممکن است ھای ما روش کھ ھرچند اعتقاد، بھ دیگران نیز بفھمانید 

بھره بر ضد ھر دوی ما از موقعیت دشمن تا است ، بلکھ فرصتی یک گروه موجب برنده شدن دیگری نیست

در فرھنگ یھودی .و اگر چنین نکنیم زیست ھمۀ ما بھ خطر خواھد افتاد؛با ھم باشیمکھ ما ناگزیریم .کندبرداری

فکر و بر لھِ -ناآگاه است کھ ھر کس را ھمغینِ اینھا ھدیۀ مبلّ .ایرانی این اختالف سلیقھ ھای زشت وجود نداشت

.بر علیھ خویش می نامند، او رااننددخود ن

با کولھ از ما دینی بین یھودیان امروز دنیا این است کھ ھر گروھی آراء و عقاید ت اصلی تشتّ یکی از دالیلِ 

—خصوصاً بھ کشور آزاد اسرائیل —ن جدیداز گوشھ ای از دنیا قدم بھ تمدّ ،دھای صدھا سالۀ خوتباری از سنّ 

اما بھ قول معروف، .بھای بسیار سنگینی برای وفاداری بھ دین اجدادی خود می پردازیماز مایک ھر .یمگذاشتھ  ا

نوآوری و نو آموختنِ نیاز بھ ما برای اصالح وضعیت حاضر، .برای کندن سیب نباید درخت را از ریشھ درآورد

ۀاوت می کند نحوکھ ما را متفآنچھ .داریمبا زمان زه ھاخود و آموتطبیق ومتعادل در مدارس و خانواده ھا

این مسئولیت مستقم شما ربانیم .ی مایا سنت ھاھاروشمیان نھ تنھا تفاوت واندیشیدن و شیوۀ زندگی ما است

اوامر کھ ھمانا ریشھ در ، اماچون ھمۀ سنت ھا تغییر پذیرند،حفظ کنیدتوراهاست کھ تعادل را با تبلیغ اوامر 

.تمدن یھود دارند، ثابت ھستند
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از گفتھ .جامعھ چیزھایی است کھ دیگران دربارۀ آنھا فکر می کنندھرفرد وھر قسمتی از ھویت جناب راو؛

تبلیغ و ھآبروی جامعبھایبھ ،گروھی خاص برای کسب روزیکھ ھا و نوشتھ ھای نامفھوم و ناخوانا با علم روز 

.جلوگیری کنید،کنندس میتدری

این اقشار خردگرای .جامعۀ ارتدوکسنھ کلّ ،جین واپس گرا ھستندمروّ شمار کممشکل بزرگ جامعۀ یھود 

خرافات بھ نام واپس گرا را از ترویجِ ادیانند کھ قادرند و وظیفھ دارند قشرِ جامعۀ ارتدوکس و سایر خردگرایانِ 

.چون دنیا پیروان خوب و بد ھر دینی را بھ نام جمع دین آنھا می شناسد،دین باز دارند

و انسانی ھویتِ داریم کھ ھمانید دنیاامرام ھا و عق، ادیانھمۀم بر ت یھودی خود، ھویتی مقدّ ما عالوه بر ھویّ 

انسانھای ما و می تواند از این رو، وداردجھانی نمی شناسد، مارک تعصب وت رنگاین ھویّ .ما استجھانی 

.فرمول ھای شکست خوردۀ قبلی را کنار گذاردباید .سھیم و شریک کندیکدیگر با ،را بھ دور از تبعیضدیگر

، نفھمیده یمنابینا و بیکار بار آورببندیم، فرزندانمان را دنیا آن نمی تواند باشد کھ چشم بھ دین دلیل ارثی بودنِ 

.نھ تغییر پذیرو فرزندی کھ بھ واپس گرایی کشیده شد نھ مدارا پذیر خواھد بود .نماییمو ندانستھ اجرا نیمقبول ک

و اوامر توأم با اجرای صحیحِ بوده ایم کھ این ادعا »توحید«ارائھ کنندۀ نخستینھنگامی می توانیم افتخار کنیم کھ

بھ وجود نخواھد ۀ مابرای جامعبھ ھیچ وجھ برتری و امتیازی امر این ؛ در غیر این صورت،ھمگام با زمان باشد

.حال با دنیا قدم برداریمزمان دانستھ ھای گذشتھ، در با بھره گیری اززمانی موفق خواھیم بود کھ ما .آورد

».کسی کھ شنا بلد نیست از آب می ترسد و از اقیانوس ھم بدگویی می کند«،می گویند

کھ ز نقصان، خود ندانندشمردمان دشمنند علمی را 

کفر خوانندش،چون ندانندعلم گرچھ خالصۀ دین است

آنھا حل دل با دنیا ھمگام شوند در روز غلط تصور می کنند چنانچھ جوانان ما در علوم ھستند کسانی کھ بھ 

،در اثر نزدیک بینیاینان اما .جامعۀ یھود آلمان را مثال می آورند١٩٣٠ھای لسایتوضعخطا،و بھ خواھند شد

از دو در شمار ما ،و ھمگام نکنیمندھیم با علوم دنیای امروز تطبیق ارخوددانشما خود و کھ اگرتوجھ ندارند 

.رسیدصفر در ھزار خواھدھزار نفر جمعیت دنیای فعلی بھ 

،دنیاروز در بھ دور از تحوالتِ ،دانشجوی یشیوابھ ویژه ،ارتدوکسکھ یھودیِ دیدم و لمس کردم من شخصاً 

حتی ،عمومیو بھ توصیۀ یشیوا، بھ دور از بھره گیری از ھر گونھ اطالعاتِ ،بھ دور از نوآوری و نو اندیشی

از جملھ در .خود می تند در جا می زندبھ دور در پیلھ ای کھتلویزیون، مطبوعات، رادیو یا بدون بھره بری از

ھنوز ات، ماھواره و تماس با سایر کرّ در عصر ، ارتدوکس ھای امروز،یروشاالییم،ت شلوموشھرک مذھبی رامَ 

کنیسا چی شھر و اعالناتِ ، از طریق جاریشپسیصد سالایرانِ بھ شیوه ای عقب مانده ماننداطالعات خود را 

.جامعۀ جھانی نمی دانند  کھ دنیا ایشان را از خود بداندی ازخود را عضوعمالً اینان !کننددریافت می
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ھمۀ خوشی ھا و موفقیت ھایی کھ بھ من روی آورده اند از درھایی وارد شده اند کھ «:لرد بایرون گفتھ بود

یکی از ریشھ ھای اصلیِ ،نطلبی و در پیلھ ماند-انزوایعنی،بھ نظر من ھمین نکتھ».آنھا را بھ دقت بستھ بودم

.مانِ امروز بھ فراما ،بودفرمان بیگانھدر گالوت بھ زمانی جھان است، منتھی در سطح ستیزی -یھودی ...

ایکاش تنھا خود .بازگشتندبھ فرھنگ گتواینان جامعۀ ارتدوکس دنیا را آگاه نکرد و متأسفم کھ حتی ھولوکاستْ 

.برگشتھ بودند

در حالی کھ .اصل ھم نخواھد مانداجرا نشوند،قرنھا است ک بھ غلط می گویند چنانچھ سنت ھا ؛جناب راو

سؤال ھنری فورداز .می دھندو گروھی را فراری اصل را بھ خطر می اندازند سنت ھای خرافی از بعضی 

زودتر از دیگران فھمیدم و سی ثانیھ زودتراز دیگران ھیک دقیق«پاسخ داد،چیست؟ او درراز موفقیت کھ کردند 

وی و انگشت نما بودن رَ -تک،آیا باید بیش از شش میلیون کشتھ بدھیم تا بفھمیم ناآگاھی، انزوا».عمل کردم

بھ فرزندان میتصواسیصد سال از زمان خود عقب ماند و عقب ماندگی را بھ نام ،باید بھ نام دینگمراھی است؟ آیا

نادیده گرفت »یھودی کافی استی برای ھر شھرِ ده ربا«کھ را گفتۀ ھارامبام باید خویش و دیگران تحمیل کرد؟ آیا 

فھم و معلوماتِ ؟ آیا باید ھمچنان سکوت کنیم تاھر جوان کم تجربھ ای خود را ربای حرفھ ای بنامداجازه داد و 

اظھار فضل ھایی ناشایست ،یشیوا بھ آنجا برسد کھ برای معالجۀ بیمار و غیرهعالی دینی بعضی از دانشجویانِ 

ھایی نیست کھ انبھ دورمتعلق معذورم؟ آیا معلومات و اعتقادات این گونھ افراد ھا در اینجاھ از تکرار آنبفرمایند ک

علم طب کھ عمالً یربانیمابداً مایۀ تعجب نیست کھ ؛وب رااخواناتر بود؟ جن»نوشتنرما«از »مار کشیدن«

ادعاھایی بیش از ظرفیت بکنند ،افراد است»بدچشم«بیماری ھا علتعقیده دارند  کھ را انکار می کنند وجھانی

زیرا !نکنند جای تعجب استچنین اگر .و نسخھ ھای غیر علمِی بازناگفتنی بھ عنوان داروی شفابخش تجویز کنند

ھنوز درد و درمان را تشخیص ،مانند ھزاران سال قبلھو ،نھ درمان راآموختھ اند ودرد را بھ ایشان علتِ کھ نھ 

».ھمھ این گونھ اند«کھ بگویند بھ غلط مباد روزی کھ ھمھ .نمی دھند

To make a good decision, you need good information.

یشیوا، معلومات پیروِ یشیوا و مدارسِ آیا محصلینِ .دارداطالعات صحیحنیاز بھبلھ، تصمیم گیری صحیح 

جوامعی کھ کسب کھنگاه کنید صحیح بگیرند؟ مفید امروزی را یاد می گیرند کھ بتوانند در زندگی خود تصمیماتِ 

تبعیض واپس گرایانھ و؛از وامانده ترین جوامع ھستند،دین قرار داده اندراهخود را منحصراً از آگاھی و دانش 

.استاین پس ماندگیبارز از نتایج ی تنھا یکزن و مرد میان

—استحیاتی امری توراهربانیم عزیز، دارا بودن کنیسا و از آن مھم تر مدارس یھودی برای تعلیم اوامر 

ی حاوی یکتابھا—؟ با تدریس کدام کتابھای نادرستو اعتقاداتطرز فکرھامعلمینی با چنین —معلمولی با کدام 

سال پیش نوشتھ شده١٥٠٠جوان ترین آنھا «، آگاھانبھ گفتۀ یکی از ، کھ تفاسیر و افکار ھزاران سال پیش

قرار امور در رأس چنین کسانیاین گونھ افراد مرّوج دین یھود باشند؟ مباد روزی کھ آیا قرار است »!؟است
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عت اطا.فردپرستی بیش از بت پرستی انسانھا را بھ اسارت و بندگی می کشاند.گیرند و فردپرستی پدیدار گردد

حق ندارم من .کورکورانھ، مانند انتخاب یک مرجع تقلید برای ھر دانشجوی یشیوا، جوامع را بھ قھقھرا می برد

کھ با واپس کسانیربانیم و ھمۀ .ولی مانند شما حق دارم عقیدۀ خود را اظھار کنم،دربارۀ دیگران قضاوت کنم

ندنمی کھم کمک بھ آن ، بینیمصلحتاز رویگاه و چھ بسا —ن قد علم نمی کنندآدر مقابل اماگرایی مخالفند 

دانشجوی دانشگاه در درازای کھ توجھ ندارند اینان.ایی و سقوط جامعھ کمک می رسانندناخواستھ بھ واپس گر—

دانشجوی دست پروردۀ یشیوا در حالی کھ ؛را از فکر، علم و توانایی ھای خود خواھد خواستخود زندگی، قدرت 

غافل از توانایی ھای ،می داند»خدا«یعنیمشِ ھَ قدرت را در انحصارِ ،کھ می بینیمچنان،یشیوامدارس پیروِ و 

.در محدودۀ پیلۀ ذھنی خود منجمد خواھد ماند،تغییرناپذیردارد ودائماً دست بھ دعا،خدادادی خود

رو بھ افول خواھد رفت،تکامل نرودچنانچھ رو بھ،غیرهواقتصادی ،اجتماعی،اعم از دینی،بلھ ھر علمی

ھمراھی کنیم، با تمدن روزاگر .و کسب آگاھی روز استبا زمان ھمگامی بقای ما در گروِ .توراهحتی علم —

باقی ماندن دو در ھزار نفر .، حفظ خواھد شدپس ماندهبسی بھتر و بیشتر از ترویج افکارحرمت، عزت و دین ما 

بھ طوری کھ است، نیای امروز مدیون این است کھ یھودی ھمیشھ پرچم دار علم و مطالعھ بوده از جمعیت د

.آثاری از ما باقی نمانده بودگرنھو،نامندمی»ملت کتاب«اروپایی ھا ملت یھود را 

بھ کمونیست ھا فھماند کھ بھ جای تقسیم فقر بھ تقسیم ثروت ،ل ھفتاد سال بدبختیاز تحمّ سرانجام پس،زمان

بھ جای توسعۀ فقر علمی بھ نام دین، ، دانشجویان یشیوا شویمقھر زمانآن کھ دچار آیا بھتر نیست قبل از .بیاندیشند

بیشتر بھ تحصیل علوم روز بپردازند تا بتوانند دین را نیز بھتر بفھمند و بفھمانند؟

و با آن سست و ضعیف می نشیند و آواز می خواندۀشاخبرمانند پرنده باش کھ «:می گویدویکتور ھوگو 

».بال و پر دارد، زیرا مطمئن است کھ خود ادامھ می دھدنبھ آواز خواند، شاخھ می لرزدکھ احساس می کند کھ

.بخوانددعاچگونھ ھمۀ عمر این کھ تنھا ھن،او است»فھم و علم«جوان بال و پرِ 

جمعیت آدمی در ش از شش میلیارد نفر بیاز میان، ٢٠٠٣امروز، آگوست طبق آمارِ ؛ربانیم عزیز؛جناب راو

دنیا .کنندیزبان مادری خود صحبت معنوان بھ عبری را ر میلیون نف٥تا٤کمتر از تنھا شاید ، دنیاسراسر

و تکامل ابق،کھ برای دوامیماین ما و این دانشجویان یشیوا ھست.آن را نخواھد آموختاحتیاجی بھ زبان ما ندارد و

در .انزوا بجوییمل یا گتوکولِ ،کنج یشیواآن کھ در نھ یم،باید با دنیا و زبان دنیای امروز ھمراه و ھمگام شو،خود

و خواھد ماند خفی می داند از دید دنیا م»توحید«ارائۀ حق خود را ستارۀ درخشانِ ملتی کھ بھ غیر این صورت،

استقالل ،ھمۀ ما مسئول آیندۀ جامعھ.تا شاید از ناپیدا بھ پیدایی برسندبدوزندباید سالھا چشم بھ آسمان شپیروان

.ی بھتر از علم نداشتھ ایمو ھرگز دوست و متحدّ ؛میاسرائیل و سربلندی قوم یھود ھست
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خرافات و .ل نداشتیمایران، ھرگز یشیوا یا کولِ تبعیضِ آلوده بھ سال اقامت در محیط ٢٧٠٠ما ایرانی ھا طی 

امروز سطح .بسی کمتر از اروپایی ھا بوده و ھست،حتی طالق در بین ما،از دین یا ازدواج با غیرخروج 

گران است و درخشش جوانان ما در علم یبسی بھتر از داصوالً جامعۀ ما وتحصیالت و معلومات علمی جوانان ما

امروز ستودنیموقعیت ھنوز آیا چنانچھ جوانان ما را نیز بھ یشیوا برده بودند، ما .اعث افتخار ما استو اقتصاد ب

را داشتیم؟

دریافت صداقا برای اما، استافتخارمایۀ بھ محتاجان »صدقھ«یا»صداقا«در فرھنگ اصیل ما پرداخت 

مدارس دانشجویانِ بھ ویژه،ان و نواده ھای مامباد روزی کھ فرزند.افراد سالم بدتر از مرگ و تأسف بار است

یا بھ اتفاق ییتنھاخود، بھ تمام عمربرای امرار معاش، ،دست پروردۀ ارتدوکس ھا در یشیوا یا کوللویھودی

این گونھ زندگی در شأن فرھنگ !ماھی سیصد دالر پول صداقا بمانندچشم بھ راهمانند امروز ، و فرزندھمسر

ما ھمانیم کھ .کھ صداقا دھنده و دستیار و غم خوار محتاجان باشیمھنگامی مفتخر خواھیم بودما .یھود نیست

سربار کسی نیازمند و تا در زندگی بیاموزندرا»شنای زندگی کردن«قّدم بر ھر چیز،معالقمندیم فرزندان ما 

محتاج افراد او یا.عمر در محرومیت زندگی خواھد کردھمۀ جوانی کھ بھ ھر نامی بھ صداقا وابستھ شد، .وندشن

باید ،جامعھفرزندانِ بھ قیمت گمراھیِ ،برای امرار معاشآن کھ یا ،تحصیل کردۀ خانواده و جامعۀ خود خواھد بود

این .بیافریندبا معلومات ناقص خود ھزار مشکل،شکلمذھبی بھ تن کند و برای رفع یک ملباس معلمی و رھبریِ 

جوانان ما نیز قبل از کھ نگرانیم اینک و دبرای ما سوقات آوردن، بلکھسرنوشتی است کھ فرزندان ما نداشتند

یشیوا و مدارس یھودی می خواھند جایگزین علوم جدید نمایند حتی ارزش آن چھ کھ چون ،فتن پرپر شوندشک

.ست داده استاز ددیروز خود را 

مشروع باشد، بلکھ می خواھد از آزادیِ محکوم انسان نمی خواھد حتی بھ آزادی «:پل سارتر می گوید-انژ

ناکردۀ خود در گناھانبھ خاطراً دائمآن کھ نھ ،انسانھا می خواھند از آزادی دینی خود لذت ببرند،بلھ».لذت ببرد

!ترس زندگی کنند

.می خوانند با آنھا کھ اوامر را می فھمندفقط سوزاندن فرصتھا برای چھ؟ فرق است میان آنھا کھ اوامر را 

.حتی تردید نکند، در سالمندی بھ تکامل نخواھد رسیدوانسانی کھ در جوانی در عقاید و نوشتھ ھای دینی تحقیق

ومعلومات علمیکھ ازدانشجویان یشیوا نیز آیا فردا.دیی ده ھا ھزار دانشجو ھستاربانیم عزیز، شما دار

بھ اتفاق خانواده ھای خود بھ روی خواھند توانست بھره ای نبرده اند،اجتماعیھایآگاھیو تخصصی اقتصادیِ 

ۀیا علم یشیوا برای تأمین آیندآدست بھ دعا خواھند بود؟ ،بھ جای فعالیتمشِ ھَ انتظار آن کھ دریا ،ندایستبپای خود 

خدا کھکسب قدرت و فعالیت ما؟ می گویندسرچشمۀما است یا نیازھایرفع فقط مرجعِ ھَِشمایشان کافی است؟ آیا 

وبرکت عطا کندایشانند بھوخداجوانان را بھ حرکت در آورید تا».از من برکت،از تو حرکت«است، گفتھ 

اجتماعی و عقب رانده شدن از امکانات جھانیِ ماندگیِ عقب .نھ دعاگوی صدقھ دھندگان،خود صدقھ دھنده بشوند
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ملت چیزی است کھ این .تجربھ کرده باشنداین رنج را مند کھ فھستیزان را کسانی می-بھ دست یھودی یھودی

علم و ،اروپای شرقی کھ اجباراً قرنھا تحت ستم و زور، عقب رانده شدن از اجتماعشما یھودیانِ بھ ویژه ،دیھو

بدون توجھ بھ بیماریِ و امروز داوطلبانھ چرا با این وصف،.دی، خوب می فھمداقتصاد را تجربھ و لمس کرده ای

،گتوتشکیلِ از نو باز بپردازیم و گذشتھتحمیلیِ لِ اعمو اَ کھنھ تتکرار اشتباھابھ جھانی، ستیزیِ -بومی یھودی 

عقب راندن فرزندان منجر بھ را کھ محدود بھ نام دین تحصیلِ تبلیغِ ،و از ھمھ تأسف بارتری نشان دار،پوشش ھا

می جدیھایپرسششروع بھ شان؟ والدین زمانی می فھمند چقدر می دانند کھ فرزنداننظاره کنیم،می شودجامعھ 

پرسش ھای نامفھوم بھی کھنھ ونھ پاسخ ھای، وبا علم روز می توان پاسخ ھای نو بھ پرسش ھای کھنھ داد.کنند

.نو

در حالی کھ بھ نام دین از کوشش ،جامعۀ یھود دنیانیازکارآمدترین جوانان مورد از چرا باید ده ھا ھزار نفر 

ساده بھ ھزینۀ دولت و خیراندیشانِ شده اند،حتی دفاع از خود محروم وبرای تأمین حداقل معاش زندگی خویش

و حتی در بین بعضی از خانواده گردند، ز یادگیری علوم روز محروم ا،بھ نام دین زمین گیر شوند،جامعھاندیشِ 

؟محروم بمانندھای ما از محبت خانواده ھم 

دین خانواده نگردد، چھ مفھومی دارد؟ اگر ھمۀ اعضای دلھایچنانچھ دین موجب بھ ھم پیوستگی و نزدیکیِ 

و ھر کدام برای خود ندفرھنگھا متفاوت،د؟ بلھاتحاد و بقای خانواده و جامعھ کمک نکند بھ چھ کار آی،بھ تثبیت

بھ ابتدا «می پرسند، از یکی از سالطین .ظلم استمیتصواولی تجاوز بھ حریم یکدیگر بھ نام ؛محترم است

می تواند از نیاز،در صورت م، چون فرزندراشنا«شاه می گوید، »؟کردن رایاد بدھیم یا شنارا نوشتن فرزندتان 

و کتابی بھ او انسانھیچ ،وقتی در گرداب زندگی در خطر قرار گیرداما،بھ جای او بنویسندکھ دیگران بخواھد 

یک آن کھ نھ ،بدون ھر گونھ رنگ و بو و نشانی، حق تقدم دارد،شنای آزاد در دنیا،امروز».کمک نخواھد کرد

.و دین ھمۀ زندگی نیست—دین برای زندگی استبلکھ ن نیست، زندگی برای دی.در قفس ماندبھ نام دین عمر 

:چنان کھ خیام گفت

جمعی متحیرند در شک و یقینقومی متفکرند در مذھب و دین

کھ ای بی خبران، راه نھ آن است و نھ اینناگاه مناده ای بر آید ز کمین

تحمیل .از افراط کاریدیگر گروھی ناآگاھی وگروھی از —ا ھر روز از دین فراری می شوندمیجوانھا

داستانھا وجوامعی کھ از طریق اسطوره ھا .عقیده در یھودیت ممنوع، غیر اخالقی و یک روش غیر یھودی است

کھ از طریق نتیجھ گیری و فھم اسطوره ھا و نآنااما،نابود شدند،بھ سوی مذھب رفتند و ھمگام دنیا نبودند

ھمگامی با تمدن بقای ما در گروِ .ماندند و رشد کردندان خود رفتند،و معلومات زمبھ سوی عقل،داستانھای دینی

گوتھ.کنیمفلج ھر دو را و را بھ ھم نپیوندیم، دانش و دین ندیم،بببھ روی خود این کھ درھا را نھ در ،جھانی است

مردم دنیا با گروھی دانشجوی یشیواآنجا کھ».ھر کس ھمان چیزی را می آموزد کھ می تواند بیاموزد«،می گوید
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چون جوان ؛بلکھ بھ یھودیت بدبین می شوند،نھ تنھا بھ یشیواروبرو می شوند کھ از دنیا و علوم جدید بی خبرند،

نشگاھی و معاشرت ھا بگذرد و از اشتباھات خود علوم دا،خوشی ھا،سیر سختی ھااز م،باید در میدان زندگی

و ھیچ ھیچ پرنده ای در قفس پرواز یاد نگرفتھ و نخواھد گرفت .ا شایستۀ زندگی گرددتجربھ و تعلیم بگیرد ت

.چتر نجات تشبیھ کردتوان بھ|مغز انسان را میربانیم عزیز، .س تغییر ناپذیر دین نیستفقفسی ھم تنگ تر از ق

ھ و بکنید زمانی کھ مغز جوان را بھ نام دین محدود .ی نجات دھنده خواھد بود کھ باز شده باشدتقوتنھا چتر نجات 

.ناپذیر خواھد بودسوی علم ببندید، سقوط او اجتناب

ریاست جمھوری کردند کھ مقام زمانی کھ پروفسور حییم وایزمن و داوید بن گوریون از آینشتاین درخواست 

».خود بیشتر می توانم خدمت کنمدانشمن با «،گفتھ بوددر پاسخ ینآینشتا، بپذیرداسرائیل را 

یھودی مانند می کند و آنھا را در مقابل افراد عالمِ  ستیزان را بی اعتبار -علم است کھ یھودی؛جناب راو

.سالک و غیره بھ زانو در می آوردبوھر، آینشتاین،

٢٧٠٠طی حال آن کھاست،خرافات یھودیان دیگر را نداشتھیاعقیدتی جامعۀ یھودی ایرانی ھرگز دوگانگیِ 

دوئیت و دودستگی .استمراعات کردهیعنی تبعید و پراکندگی، گالوترا در کشروتو حتی توراهاوامر ،سال

.ھدیۀ افراطیون است

پدر ھمچنین بر پسر چاره گرداندیش گردد پسر بر پدربَ 

دراز است پیش فرازنشیبی رنج ھای درازاین تبھ گردد 

.نیستبیگانھجوان ارتدوکس با غیر ارتدوکس حتی خواھر و برادر کمتر از اختالف عقیده با امروز اختالف 

، غافل از این کھ احساساتی شدن عالمت کنندخردگرایی او می جوان را جایگزینِ چرا؟ چون احساس گراییِ 

.زبانبا یشیوا دعا را با اعصاب خود می خوانند نھ نِ کھ می بینیم اغلب دانشجویاچنان—احساس استشکستِ 

نھ ،امروز و فردای دانشجو نرساندزندگیِ مطلبی کھ مفھوم آن کمکی بھ بھبودِ یابھ عقیدۀ من ھر کتابی، مقالھ ای

و ، ندنفکر دانش آموزان را مخدوش می کنوشتارھاییچنین .انداختنی استدوربلکھ،نیستتنھا شایستۀ تدریس

.د و از دین فراری خواھند شدجھیخواھند ،فنرھای فشرده شدهھمچوناز بیداری،آنان پس

بھ جای گذاشت و کشتھ٤یکی رخ داد کھمساوی در دو کشور دنیا یاخیراً دو زلزلھ با قدرتکھ توجھ بفرمایید 

، استعلم و تمدن جدید گذاشتھقدم بھ کسبِ کھ فقط کمتر از دو قرن است کشور نخست.کشتھھزار ٤٠ری گید

جامعھ، بنیادینمسائلِ اگر بھ نام دین، بر سر .استچھارده قرن بھ دنبال موھومات دینی بودهدومیحال آن کھ 

در قبال نسل حاضر و یم،گذارببھ سود این یا گروه بھ مصالحھ آنھا را یا کنیم مسامحھ ،فرزندانتحصیلِ ھمچون 

یباید ھرچھ زودتر دگرگون،چنانچھ حسن نیت و دور اندیشی در میان باشد.کرده ایمقطعاً نسل ھای آینده ظلم

ارتدوکس مکانھای مدارس یھودیِ .یمراسپببھ تاریخ را ھزار سالۀ ایشان معلمین و کتب درسیِ و افکارِ ایجاد کنیم
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نباید یھودیت .ندکننده او گاھی مسموم است منقضی شده شانتاریخ مصرف درسھایی ھستند کھ اماخوب و امن

زاد آدر حالی کھ جوانان ما قادرند با ؛تمدن و علم قرار گیرد،نیاد،از خانوادهفرد دست آویزی برای جدایی 

.را یاد بگیرندتوراهاوامر اصولی ،ھزاران برابر بھتر،اندیشی

زیاد و دارا بودن فرزندانِ اقتصادی و دینی ،پیشرفتھای علمیبر اساستنھا ،نسل ما در آینده؛جناب راو

از را زمان خود ارزشھای انسانیِ ستھ استھ توانچگونداوری خواھد شد کھ معیاراین بلکھ با ،داوری نخواھد شد

.دسازمنتقل نسلی بھ نسل دیگر 

توانستھ باشم شما و کھ امیدوارم اما ،از طرف جنابعالی ندارمدامید فراوانی بھ تأیید ھمۀ نظریات خومن 

عدد یک واقعی انسانھا تنھا سنّ .بیشتر وادارمبھ تفکرِ ،فردااحتماالً امروز و حتماً ،شما رافکرانِ -ھمکاران و ھم

مورد قضاوت قرار در آینده د و ناز ما می مان)!(ین نوشتھھمتجربھ، اعمال و یادگارھایی مانند ، بلکھنیست

.خواھد گرفت

نتیجھ گیری

بیشتر روشن می ،جامعۀ یھودی دنیا دیده می شودمیان ربانیم عزیز، با توجھ بھ تضادھای فراوانی کھ در 

چند و ھای با ارزش نتمدنی است بسیار ارزشمند مانند سایر تمدبلکھ مذھب نیست، یک گردد کھ یھودیت تنھا 

و یک متحد است؛ ظ نموده فیھودیت را حھمچنان کھسرچشمھ گرفتھ استتوراهاین تمدن از اوامر .ھزار سالھ

مانند ،اکثریت یھودیان دنیا،کھ می بینیمچنان.آن افرادی ھستند کھ این تمدن را درک می کنندوبیشتر ندارد

خود را حتی بیش از اما،مذھبی نیستند،وردندآد کشور عزیز اسرائیل را بھ دست کھ استقالل مجدّ یجانبازان

علم و بشریت مملکت،برای تعالیِ ،حتی فدای جان خود،ن می دانند و از ھیچ کمکیاین تمدّ وابستھ بھ ،مذھبیون

.دکرده اندریغ ن

است ھمراه بوده نزندگی ایشاروز و محیطِ امجھانیِ نِ با تمدّ ،عقاید ایشانواعمال،تحصیالت،روش ایشان

زیاد و پیروزی ھای یعالی، بھ پیشرفت ھاکھ توانستھ اند با بھره برداری از موقعیت ھای خوب و تحصیالت 

شرط، تنھا .نھ بی دینیورسیدن بھ این تمدن نھ دینداری استشرط .از جملھ دریافت جوایز نوبل برسندفراوان،

.فھم اوامر است
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ھ در ایام بھ جرأت می گویم کھ این تمدن و فرھنگ یھود است کھ یھودیت را طی ھزاران سال، خاصّ 

بوده آفرین مشکل بیشتر کھ اغلب خود یجین، نھ گفتھ ھا و نوشتھ ھای بھ اصطالح مروّ استبخشیدهپراکندگی، بقا 

.مشکل گشاتااند 

جویای آن است و خواستۀ مشروعی است ،مفھومی است کھ جوان بھ حکم تکامل، اینجددت،نوگرایی،مدرنیتھ

ترس می توان مردم خطا است اگر تصور شود با فشارِ .کھ دین بھ تنھایی نتوانستھ و نمی تواند آن را بر آورده کند

فرار از دین خواھد بود، نیرومندتر در برابر چنین فشاریعکس العملِ .خیر.را با ایمان کرد و دین را بقا بخشید

.ایمانی قوی تررصتی برای کسبِ فگرایش و نھ 

در اجداد ما ،در قرن نوزدھم.ق آن استت ھر ادعایی تحقّ صحّ دلیلِ نبھتریمی کنم کھ تکرارربانیم عزیز، 

ن فرانسوی پناه بردند و از متمدّ ، بھ یھودیانِ گالوتدورانِ تماعیِ مالی، علمی و اجدت فقر و تھیدستیِ از شایران 

یھودیان انجمن ».فرزندان خود را باسواد کنید«،فرانسویان در جواب نوشتند.کمک نمودندایشان کتباً درخواست 

)عطف بھ مضمون(کھ رسد جواب می».محتاجیماست کھ ما امروز «و می گوید کھ نویسد میدوباره نامھ ایران 

آنان بھ یھودیان ایرانی .شدھمانو در عمل، —».فرزندان خود را باسواد کنید تا دیگران بھ شما محتاج شوند«

دانش آموختن بلکھ بر »!فالن دعا را بلندتر فریاد کنید«یا »بخورید یا استحمام کنید،چگونھ بپوشید«کھ نگفتند 

آلیانس «مؤسسۀ ، متعلق بھفرانسویمعتقدِ اما،غیرمذھبینِ باالخره ھمان رادمران و شیرزنان متمدّ .تأکید کردند

وگرنھ ؛آفریقا را نجات دادندلبودند کھ ما و بسیار از یھودیان کشورھای خاورمیانھ و شما»لاونیورساایسرائلیت

.ینی بخوانیم و بھ ھدر برویمداستانھای مال نصرالدّ ،در مکتب خانھ ھای دینی و غیر دینیما نیز می بایست

د کعبۀ آمال مجدّ استقاللِ شاھدِ آن بود کھ یکی قرن بیستم ایرانی در نسل یھودیان الیِ خوشحموجباتِ تا از دو 

در »اتحاد«یا »آلیانس«مدارس دانشجویانِ نسلِ معلوماتِ ازآن کھدیگربودند؛ و کشور اسرائیل یعنی خود 

مدیون محبت در سراسر جھان، از مسلمانان ینواده ھای ما و بسیارتا امروز، حتی .بھره مند شدنددوران پھلوی 

.ھستند»آلیانس«مؤسسۀ 

آنھا برای ما کتاب .فرانسھ ھستیم»آلیانس ایسرائلیت«اھدایی و عینکِ فرھنگ اھورایی ایرانما مدیونِ آری،

روز را ن اروپای آنآزمودۀ تمدّ ،ن بدون حجابحتی زوردمعلمین مآنان !نفرستادند»حل المسائل«ی ھا

تحقق ادعای برای اثبات ویا این نمونھآ.سررسیدندات ما جگاری و کجاوه برای ن،االغ،اسبربو اینانفرستادند

ویھودیت نھ برای تعصب کھ چون می دانست ،ب نیافریدھرگز تعصّ »ایسرائلیتآلیانس«نیست؟ تمدن کافی من 

.سودی نداردنھ برای انسانیت

بھ گفتۀ .این تمدن افتخارآمیز را تدریس کنید.برای ھدفی مقدس استو نی مقدس ایشیوا کلمھ ای مقدس، مک

مقدس، تورایمعروفتا مردم خدا را طبق فرمان»ب بر دوزخآآتش در بھشت زنید و «،»رابعھ«عارفی بھ نام 
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عارف.بپرستند،ترس از دوزخو بیبدون طمع بھشت با عشق،،»را مانند خودت دوست بدارتھمنوع«یعنی 

:گویدمی 

را در رھگذر اندازیدتحقیقراسراصھ شود ھشیاراتا عامھ شود بیدار، تا خ

افراد ریایی را از در بدر اندازیددر بدری آزادزتا حق طلبان گردند ا

آبی کھ این اما؛استخانھھمان رودھمچنان کھ بھ نام دین یھود از دامنۀ کوه سینا سرازیر شد، رودخانھ ای

برکھ روی آب است دی ھمانند مرغابیِ یھو.گذشتپیشی اگذرد ھمان آبی نیست کھ حتی لحظھمیدر آن لحظھ 

بھ کھ فریاد می زنم .بھ شدت دست و پا می زند،ولی در زیر آب برای بقای خودروی آب آرام بھ نظر می رسد،

بھ سوی پرواز، و پاھای او را بھ را بھ روی علم، بالھای او را یھودی بھ نام دین، چشمان واھی وییھامیتصوانام 

تعلیم و تدریس علوم جدید مغایرتی با پیروی از .عقیم، فلج و غرق خواھد شداگر چنین کنید، او.ی نبندیدسوی ترقّ 

یشیوا با تمدن، تجدد مقابلۀ عملیِ .قرار گیردمغرض نگذارید دین ابزار دست گروھی .نداردتوراهاوامر دنیا پسندِ 

واقع گرا، ناخودآگاه یھودی دیِ ھ قھقھرا خواھد کشاند و از ھر یھو، یھودیت متمدن را بامروزھانجدرو نوآموزی

.انشعاب این رودخانھ بھ ھر نامی باشد خدمت نیست.دیگری خواھد ساخت

.جوامعی برگزیده خواھند بود کھ بھ تمدن و علوم روز مجھز باشند.می خودکشی دایمی استیدشیفتگی داوخ

قبل از نژاد، فرھنگ ما را تخطئھ ،ت گرایانل و گفتار سنّ ابات، تفاسیر، اعمتعصّ فرصت طلبان بھ استنادِ وگرنھ

کھ می دھندتی تو خالی جلوه سنّ ،تاریخ راروی یخِ و سنگِ)scape-goat(بال گردان یھودیت، این بزِ می کنند و

بھ مثابھت ھا و تفاسیرسنّ ، ناین تمدّ ،استمانند قانون اساسیتوراهدر حالی کھ .دفاع از خود را نداردحتی حقّ 

سنت ھای توخالی و بر اساس آنھا در قفسِ بھ نام دین ماندناسیر.ھستندنظامنامھ ھا و تبصره ھای قابل تغییر آن 

بھ ،تمام مشقت ھال با تحمّ ،با یھودی یا بدون یھودی،ھانین جدّ تمقطارِ .خدمت نیستکردن گروه بندی آدمھا را 

را از تَِرن،خود و فرزندانمانتابھ وجود آوریم را این ما ھستیم کھ باید شرایطی.رفتسوی تکامل پیش خواھد 

می توانیم جھت بادبان ،ما نمی توانیم مسیر بادھا را تغییر بدھیم ولی برای ماندن«.دست ندھیم و تنھا نمانیم

حقیقت اما خوش بینان انتظار تغییر آن را می کشند، ،بینان شکایت از باد دارندبد».ھایمان را با باد تطبیق بدھیم

.نھ کتابھا،طبیق می دھندتند کھ فھم دینی خود را با علم تاین انسانھا ھس،بلھ.بینان خود را با آن تطبیق می دھند

.از مدارس دور کنندواپس گرای بھ اصطالح مذھبی رااندِک قشر ،انتظار می رود قشر خردگرای ارتدوکس

علم را ھیچگاه نمی توان در مذھب اما،مذھب را ھمیشھ می توان در علم مشاھده کرد«بھ گفتۀ برنارد شاو، 

.بنابراین علم است کھ اصالت مذھب را حفظ می کند».جستجو کرد

علم «،بگویداینآینشتمانند بتواند کھدرک نخواھد کرد چنان چنانچھ دانشجویی پیرو علم نباشد، مذھب را 

فیلسوف اسپانیایی األصل آمریکایی، ،یاناسانتابھ گفتۀ ».و مذھب بدون علم کور استاست نگ بدون مذھب گُ 
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،تصدیق ربانیم گرامیبھ،دوملت یھ».خبر می مانند محکوم بھ تکرار آن ھستندآنھا کھ از گذشتۀ خود بی«

چنانچھ .خود ھستیمھمۀ ما مسئول یکدیگر و نسل ھای آیندۀ .ل تکرار بدبختی ھای گذشتھ را نداردایش و تحمّ گنج

راینده نسل ھای آی خواھیم بود کھنامالیمات، مسئولِ طرف نکنیمت یھود را برملّ تِ نامالیمارامروز علل تکرا

دین را ،ترویج خرافاتراهد ازنمسئولیت ربانیم محترم بیشتر است کھ می خواھ،در این مورد.دادخواھند آزار 

د کھ قبل از رآینده بھ آنانی تعلق دا.نمی دانند بدترین ضربھ بھ یک امر خوب، دفاع غلط از آن استوحفظ کنند 

علوم روز را باور تِ کھ اھمیت و عظمھستندآگاھانکھ بند باشند و بدانند -طوفان و سیل، بھ فکر ساختن سیل 

.را تحت الشعاع قرار می دھدیھودیموفقیت علمی دنیای یھود سالھا شکست ھیک دقیق.می پذیرنددارند و

فیلسوف فوکو روشِ -ال».ھر کس بھ قدر فھم خود کند ادراک«این کھ خالصھ؛نیم گرامیارب؛جناب راو

در حالی کھ کمتر ،سلیم متاع گرانبھایی است کھ خداوند بھ کمتر کسی ارزانی داشتھ استعقلِ «، گویدفرانسوی می

ما .و اقدامات ایشان داردلاعمار افراد و گروھھا بستگی بھ بازدهِ ااعتب»!کسی خود را محروم از آن می پندارد

منطقھ ای ھولوکاستِ امروز.بھ خود آییمفردا را بسازیم اگر دیروز را بھ خاطر نداشتھ باشیم؟ چگونھ می توانیم 

انبیا «.با یکصد زبان بر علیھ ما تبلیغ می کنند،گذشتھبھ جای چند زبانِ حتی ستیزان -و یھودیاست متوقف نشده 

بھ .اندنسخھ ھای قدیمی کارساز نبوده،بھ گواھی گویای تاریخو—».اما تاریخ از گذشتھاز آینده خبر آورده اند، 

ما برای از دست دادن یک نفر، ھفت روز .خشن جھانی بھ گوش می رسدتبعیضِ وجھلصدای پایِ .باشیمھوش 

بھ ھوش .سین جامعھ، ھفت نسل جریمھ خواھد دادمدرّ جامعۀ یھود دنیا برای اشتباھات تلخِ اما،سوگواری می کنیم

تاریکی را ابتدا باید ،رای رسیدن بھ نورباست، حقوق بشر ھم سیاسی شده امروز کھ حتی بود و نبودِ ...باشیم

آن چھ کھ ما را باید ببینیم،بفھمیم بھ راستی آن چیزی کھ ما را سالم نگھ می دارد چیستاگر می خواھیم.ختشنا

.و می کند کدام استبیمار کرده است 

.آنچھ کھ حقیقت داردبھ نھ ،بھ آنچھ اعتقاد دارد پایبند استاو .ستیز امروز-دیروز یعنی بشر ستیزِ -یھودی

ستیزان می -ییھودبرابرخود را در گذشتۀجریمۀ سکوتِ روزگار ماتعصب است و جامعۀ بشری این طبعِ 

،یکسونگرو جایگزینی آنان با شش میلیون انسانمفید شش میلیون انسانِ از میان بردناروپا با چنانکھ—پردازد

.پردازدجریمۀ ظلم خود را میاینک

، امروز.گذشتھ چنان احمق بودند کھ می کوشیدند خود را باھوش جلوه بدھنددر منطقھ ای ستیزانِ -یھودی

،مانیمچنانچھ غافل ب.جھان ستیز و چنان با ھوش شده اند کھ خود را احمق نشان می دھند،ستیزان-یھودیاما،

با رواج ، کسی نتوانستھ استدنیاازچون ھیچگاه در ھیچ نقطھ ای ،با ھم خواھند سوختصیدھا و صیادان جھانی 

یا طوری تبعیض و دوئیت ،مقاصد گروھی خاصفقط توانستھ اند بھ نفعِ ، بلکھدتر کنانسانسانھا را ان،تعصب

کھ ستیزی است-یھودی کھ نمونۀ بارز آن ویروسِ .حتی دشمنی ایجاد کنند کھ دوست و دشمن با ھم منھدم گردند

آن را فعال ،شود و می توان در ھر فرصتی با رواج تعصبدر ھر طویلھ ای یافت می،سیاه زخممانند میکروبِ 
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ملعون آخرین گلولھ را برای بنا بھ اقتضای طبع خویش، ھمانطور کھ ھیتلرِ ،خطرناکبوامروز این میکر.نمود

ه پیش بھترین رادر این میان،.استبر ضد خود و بشریت برخاستھ رده بود،ظ کفشلیک کردن بھ مغز خود ح

.بلکھ مجھز بودن بھ علم وآگاھی است،و نھ التماساستھ دعاگیری از خطر، ن

زمانی این .کھ اینک توسعھ یافتھ استستیزی دیروز است-یھودی دنیا ھمان بیماریِ امروزِ ستیزیِ -بشر

کتابھای دنیا بھ پا خیزد و تمام نوشتھ ھای فتنھ انگیزِ ،جھانی گرددیمشکل خاتمھ پیدا خواھد کرد کھ تبدیل بھ مشکل

.بھتری باشداست کھ انسانِ اوبشر در یابد بھترین دین و بھترین دیندار ی است کھآن روز؛ ودینی را حذف کند

انسانیت موجب بقای دین و کھ بفھمانند ما ود کھ مدّرسین ادیان بھ فرزندان این نکتۀ اساسی زمانی مقدور خواھد ب

.بشریت است

ھرکس معتقدات خود کھ این دلیل نمی شود ،منتھای مراتباما.منع کردھیچ کس را نمی توان از داشتن اعتقاد 

ھ و تفھیم نکنیم، ھرچھ بگوییم و خویش را بھ طور مستند و مؤدبانھ ارائتا مخالفت یا موافقتِ .را حقیقت مطلق بداند

.د بود و ھیچ تفاوتی بین تاریک اندیش این گروه با آن گروه نیستبنویسیم نمایشی خواھ

ن زمان آغاز می شود کھ کسانی آنچھ را خود بدان آفاجعھ از اما .برای زیستن باید بھ حقیقتی معتقد بود

.صب را ندارماین تعصب است و من این تع.بھ قبول آن محکوم کنندرا محض انگارند و دیگران معتقدند حقیقت

.قضاوت با شما است

ولی ،از کسانی بترسید کھ ظاھراً با شما موافقند.نترسید،از کسانی کھ با شما موافق نیستند«:می گفتناپلئون

سازنده را مبارزه با دین انند کھ انتقاداتِ تنھا خطاکار».کنندیان د را آشکارا بخوکھ مخالفت آن قدر جرأت ندارند 

.جلوه می دھند

بنده حتی بھ کسانی کھ مخالف .م مھم تر از مخالفت یا موافقت با اندیشۀ من استرکھ دایپیامبرای من تفھیمِ 

رساندن پیام بھ ھمھ ون مقصد اصلیچ،ھستند اما حرف مرا بھ درستی درمی یابند احترام می گذارمھا این گفتھ 

.است و بس

.متشکرم

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٠٤آپریل 

٢٠١٧سپتامبر :نسخۀ دوم

و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، از جملھ ، برای دریافت کپی این مقالھ

و بھ زودی، کتاب دیجیتالی ، یھودیان کاشانھزاران سالۀ دیکشنری زبان ،لحظاتی برای تفکرکتاب او با عنوان 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.comبھ وبسایتشامل مقاالت اخیر او، 


