نوشته نورﷲ گبای

گر نينديشيم نيستيم
داستان ھا ،وقايع سينه به سينه يعنی تاريخ ناطق ،گفته ھا و نوشته ھا و نقل قول ھای زنده و بيدار ،گويای واقعيت ھای آموزنده
زندگی ،آن چنان که بوده اند می باشد .وجود ذی جود سالمندان را قدر بدانيم و درصدر نشانيم و بياموزيم.
قبل از اين که واقعه بسيار ھيجان انگيز و آموزنده محله يھوديان کاشان در دوران شاه عباس را بازگو نمايم الزم است در اين
باره گفتگوئی با ھم داشته باشيم.
کاشان که ريشه نام آن را کی آشيان نيز می گويند )خانه کيکاووس( يکی از قديمی ترين شھرھای ايران و يھودی نشين بوده که
سند متجاوز از ھزار و چھار صد ساله آن ،زبان خاص يھودی کاشی است ،اين زبان خاص يھوديان ،مانند زبان ھای يھوديان
اصفھان و ھمدان و بعضی از ساير شھرھای يھودی نشين ايران ريشه در زبان زرتشتی قبل از حمله اعراب دارد و کلمه ای از
زبان عربی در آن ھا ديده نمی شود و نشان می دھد بعد از حمله اعراب يھوديانی که نجات يافته بودند زبان محلی زرتشتی
ھزاران ساله آن روز خود را حفظ کرده اند.
در مجلس مھمانی خصوصی در کنار جوانی ضرب گير نشسته بودم از او پرسيدم اھل کدام شھری؟ گفت ابيانه ،ابيانه شھری
است بسيار ديدنی در  ١١فرسخی کاشان که خاک آن مايل به رنگ قرمز است و آداب و رسوم خاص خود را دارند .شنيده بودم
که ساکنين اين شھر ،مانند بسياری از شھرھا و دھکده ھای پيش از حمله اعراب قبالً ھمه يھودی بودند و به زبان يھودی کاشی
صحبت می کنند.
وقتی آقای ضرب گير گفت اھل ابيانه ھستم به زبان خاص يھوديان کاشان با او شروع به صحبت کردم ،با کمال تعجب به ھمين
زبان گفت اھل ابيانه ھستی؟ از کدام طايفه ای؟ به صحبت ادامه داديم به او گفتم تو می دانی مانند بسياری از ايرانيان مسلمان،
ريشه يھودی داری؟ و مانند ساير يھوديان از ھر ايرانی ايرانی تری و خودت نمی دانی ،چون قبل از حمله اعراب اھالی ايران
اکثراً ،يا زرتشتی بودند يا يھودی و زرتشتی ستيزان و يھودی ستيزان فعلی ،خودشان از اصليت خويش بی خبرند و در حقيقت
خود ستيزی می کنند و زحمت جمع می دارند .و زبانی که من و تو االن صحبت می کنيم ھمان زبان زرتشتی قبل از اسالم
است؟ که می تواند مدرک زنده آن باشد.
گفت :پيران ما می گويند ما يا گبريم )زرتشتی( يا جيد ،قدری فکر کردم گفتم دين تو يھودی بوده ،زبان تو زرتشتی که ادامه می
دھی ،شايد با يک کلمه بتوانم به تو ثابت کنم که تو ،جيدی! در حالی که مانند دو نفر يھودی کاشی گرم سخن بوديم گفتم شما در
زبان محاوره خود کلمه محيال به کار می بريد؟ گفت آره .گفتم يعنی چه؟ گفت يعنی به بخشيد ،گفتم محيال کلمه عبری است که از
عبری ،به زبان ما آمده نه عربی است نه زرتشتی نه فارسی  .دست داد و خنديديم و جای شما خالی صفا کرديم .و يادی از
بھترين نويسنده ايران ،شادروان مطيع الدوله حجازی و کتاب آئينه او نموديم.
افسوس که زبان ھا ھم عمری دارند و ھمه زبان ھای محلی ما در حال تحليل اند ،عمری دوباره بايد تا مادر گيتی افرادی مانند
دوست ديرين ما ،روان شاد پروفسور امنون نتصرھائی بزايد ،که تاريخ خون آلود اقوام ايرانی را بيش از پيش بررسی و از زير
آوار تاريخ بيرون آورد .با مطالعه تاريخ ايران و رفتار تاسف باراغلب شاھان و حکم رانان با يھوديان ھم وطن خود می بينيم با
وجود کمبودھا ،خوشبخت ترين نسل يھودی مقيم ايران آنانند که در ايام طلوع سلسله پھلوی متولد شدند .توصيه می کنم ھر چه
بيشتر تاريخ بخوانيم چون ،پيغمبران از اينده خبر می دھند تاريخ پيغمبری است که از گذشته خبر می دھد .با سالمندان وقت
صرف کنيم و از گذشته بياموزيم چون کسی که گذشته خود را نداند نخواھد توانست آينده بھتری بسازد.
ملت ھا به قدمت تاريخ و محل سکونت خويش خاطره و تجربيات آموزنده دارند .ملت ھای زرتشتی و يھودی و ارمنی از قديمی
ترين ھا ھستند که ھر ايرانی می تواند از تجربيات آنھا بياموزد.
در ايام کودکی که جمعيت يھودی کاشان در اوج خود بود و ھنوز نام قديم خانواده ھا وسيله شناسائی ايشان بود خانواده ای بودند
به نام موشی شاھی -موسی شاھی که يکی از افراد اين خانواده چھار صد ساله ،به نام آقا يوسف ،شماش )خادم( بزرگترين
کنيسای شھر ،کنيسای مالميخائل بود و به ھمراه برادر خود ميرزا ،نام خانوادگی اھرونيان را انتخاب کرده بودند و نواده ھای
ايشان در لس آنجلس و ايسرائل زندگی می کنند و تا آنجا که مطالعه کرده ام کمتر کسی ريشه اين اسم ،که قابليت ساختن فيلم
جالبی دارد را می دانست )درباره فيلم مطالعه می کنم(
در مورد وجه تسميه نام موشی شاھی شرح واقعه ای بسيار جالب باقی مانده از دوران صفويه ،حاکی از فھم زن و شوھری به
نام سارا و موشه توام با حدسياتی حاکی از شعور و موقع شناسی حيرت انگيز ايشان ،قابل بسی تحسين و افتخار دوران ظلم شاه
عباس صفوی است.
شاه عباس شھر کاشان و جشمه قريه فين را بسيار دوست داشته و باغ و بارگاه زيبائی مشرف به اين چشمه می سازد که امروز
يکی از آثار تاريخی ايران است و ھنوز اين چشمه )گويا دو ھزار ساله( در حال فوران است و در دوران پھلوی يکی از
تفريحگاه ھای ھمگانی ،از جمله يھوديان بود که داستان ھای بسياری از آنھا به جا مانده است .شاه عباس در اين باغ زندگی می
کرده و در شھر کاشان ھم فوت می کند و در اين شھر در محلی به نام مشھد قالی شوران مدفون است .که در فرصتی ديگر
درباره آنھا گفتگو خواھيم کرد.

برای اين که بدانيم شاه عباس يھودی ستيز قسی القلب ،چه رفتاری داشته! به کتاب جھان فردا يا روح تاريخ ،نوشته دکتر عزت
ﷲ ھمايونفر )صفحه  (١٢٣مراجعه می کنيم که می نويسد" :مردی خوشنويس در دوران شاه عباس زندگی می کرد ،به نام
ميرعماد ،قلم او معجزه می کرد ،نظيرش تا آن روز نيامده بود ،گويا گرايش به مکتب سنی داشته ،شاه عباس شيعه ،دستور می
دھد که دژخيمی به خانه او برود و او را به قتل برساند در حالی که سنی و شيعه ھر دو يک مکتب اند ،به نام مکتب مقدس اسالم.
تعصب را نگاه کنيم به اين قرار که دژخيم به بھانه خوردن ناھار به منزل ميرعماد می رود و غذای او را می خورد و بعد او را
به قتل می رساند تا سفره ای را که بر آن مھمان بوده رنگين شود ،سر بريده ميرعماد را برای شاه می برد تا تشنگی تعصب شاه
را سيراب کند ،در حالی که پادشاه ھند پيامی برای شاه عباس می فرستد که به وزن ميرعماد به تو جواھر می دھم که او را به
من به بخشی و پيش من بفرست ،که دير شده بود ھمين پادشاه ديندار مروج دين ھنگامی که به پسرش صفی ميرزا مشکوک شد
که می خواھد شاه شود دستور داد ميرغضب سر او را بريد! بعد که پشيمان شد از ميرغضب بدبخت خواست پسر خودش را نيز
سر ببرد ،و اجباراً سر فرزند خود را به دستور شاه بريد و مورد عنايت شاه قرار گرفت) .مگر نشنيديم صدام حسين ،کسی که با
خون خود روی ديوار مسجدی که خود ساخته بود کلمات مقدس نوشته بود دامادھا و گويا نوه خود را کشت( و ھمين پادشاه دو
فرزند خود به نام قلی ميرزا و محمد ميرزا را کور کرد که ھوس شاه شدن از سر بيرون کنند.
به نقل از کتاب تاريخ يھود نوشته دکتر جبيب لوی و کتاب تاريخ اجتماعی کاشان نوشته آقای نراقی در دوران شاه عباس ،محمد
بيک اعتماد الدوله در يک روز يکصد و پنجاه نفر يھودی را به دليل امتناع از تغيير دين ،در کاشان سر می برد و ھزاران
يھودی را مسلمان می کند که کوچه جديدھا در مرکز محله يھوديان کاشان بازمانده آن زمان است ،چه بر سر زرتشتيان و ارامنه
مظلوم آورد بحثی است جداگانه .آيا دستور قتل مکن مورد قبول اديان ،مشروطه به اگر و اما و مگر بوده است؟ نسل ھا بايد
بدانند:
اين سرگذشت ھا را که بروی بوريا نوشته اند
ياران رفته ما با قلم پا نوشته اند
آيا از کسی که با مادر خود زنا کند می توان توقعی جز شقاوت و بشر ستيزی داشت ،چنين پادشاھی فرمان می دھد ھر کس
شراب بنوشد کشته شود و طبق عادت گاھگاھی در لباس مبدل درويشی با کشکول و تبرزين ياحق ياھو ،گويان به مناطق
گوناگون شھرھا می رفته.
در غروب جمعه ای حدود چھار صد سال قبل در لباس درويشی به محله يھوديان کاشان می رود درب خانه ای را می زند سارا
ھمسر موشه در را باز می کند و فوراً او را می شناسد و با احترام او را سر سفره )شب شبات( می برد و آھسته به شوھرش می
گويد موشه شا ،موسی ،شاه درويش نما را در کنار خود می نشاند و چشم شاه متوجه ليوان شراب سر سفره می گردد موشه با
دست ھای لرزان ليوان را برمی دارد براخا می گويد )آرزوی برکت برای درخت انگور( و شراب را بو می کند و ليوان را به
زمين می گذارد.
درويش می گويد چرا نخوردی؟ موشه آھسته می گويد مگر خبر نداری شاه فرمان داده ھر کس شراب نوشد کشته شود .ما
يھوديان طبق امر شاه به جای آشاميدن بو می کنيم چون طبق دستور دينی خود در ھر مملکتی که زندگی می کنيم بايد تابع قوانين
آن مملکت باشيم و فرمان شاه مقدم بر سنت ھای ماست و ما وظيفه داريم ھر روز شنبه در حضور تورات مقدس به شاه و
زعمای مملکت دعا کنيم و عين نوشته مربوطه را ترجمه و برای او می خواند .به قول سعدی:
وقت ضرورت چو نماند گريز
دست بگيرد به سر شمشير تيز
موشه سياستمدار و سارای عاقل مانند ھزاران موشه و سارای جوامع ،به کمک عقل ،نه راز و نياز و دعای واھی ،نه تنھا خود و
فرزندان خويش را نجات دادند بلکه جامعه ای را از خطر دور کردند .اينجاست که به مدرسين مروج موھومات اديان عرض می
کنم ،اگر نمی توانيم زمان را برای جوانان بسازيم ،جوانان را برای زمان بسازيم و قبل از دينداری فرزندان را آگاه و عاقل بار
بياوريم تا انسان ھائی منطقی باشند نه مقلد طوطی صفت ديندار ،چون ھر جا عقل باشد منطق ھم خواھد بود .که گفته اند:
خرد نزديک دولت کس فرستاد
که می خواھم که با من يار باشی
جوابش داد دولت ھر جا
که من باشم تو خود ناچار ،باشی
آری می گويند افراد عاقل مشکالت را برطرف می کنند ولی نوابغ از وقوع مشکالت جلوگيری می نمايند .اين زن و شوھر قطعا ً
از جمله ی نوابغ بودند.
حضرت سليمان در پيرقه آووت -کتاب اندز پدران می گويد :خدايا کسی را که عقل ندادی چه دادی و کسی را عقل دادی چه
ندادی؟
با اجازه حضرت اضافه می کنم ،خدايا کسی را ھمسر عاقل دادی چه ندادی و کسی را که ھمسر عاقل ندادی چه دادی؟

در موقع فوت از حضرت سليمان سه سئوال می کنند .دنيا را چه ديدی؟ می گويد بدترين بدھا ،بھترين طريق زندگی کدام است؟
می گويد محتاج نبودن و گمنام بودن ،سئوال سوم که ارزش چندين کتاب دارد اين بوده که می پرسند بدترين آدمی که در عمر
خود ديدی کدام بوده؟ می گويد آنھا که ندانسته قضاوت می کنند.
افسوس که بسياری را می بينيم که بدون ھيچگونه اطالع و علمی درباره ھمه امور قضاوت ،حتی تصميم گيری می فرمايند.
دوستان،نگارنده حق قضاوت و تعيين تکليف ندارد ولی مانند ھمگان ،حق اظھار عقيده دارد و معتقد است ھمه انسان ھا ،مقدم بر
ھويت خانوادگی ،دينی ،وطنی و نژادی و غيره ،دارای ھويت انسانی مشترک با ھمه انسان ھا ھستند و درک اين ھويت انسانی
بدون رنگ و نشان بشر است که می تواند ھمه انسان ھا را به دور از تبعيض ،به گونه ای سھيم و شريک نمايد که موجب آسايش
نوع بشر و صلح پايدار جھانی گردد .دوستان :گذشتگان پل ھای خشت گلی لرزانی بودند برای عبور سالم ما ،بيائيم به جای
ديوار جدائی به نام دين و پيروی از مھمالت منتسب به دين ،به ھمراه علوم روز پلی باشيم مطمئن تر ،محکم تر مطابق با
محاسبات علمی روز برای عبور نسل آينده.
ھشدار می دھم :طبع يکسونگر خشک انديش ،عقل گريزی است و اوج پيشرفت واپس گرايان اديان موجب انقراض حاکميت عقل
و استقالل ممالک واديان و خانواده ھا خواھد شد در اعتقادات خود منطقی و در اجرا متعادل باشيم  ،تا اين که واپس گرائی و
رياکاری پا نگيرد.
ھيچ دينی از تظاھر و تقليد از تنفر دينی و فرقه ای ارثی ،خيری نديده از چاپلوسان دوری گزينيم که گفته اند:
در مکتب اين دينداران مردم به دو پندارند
يا ،رند و ريا کارند ،يا ملعبه رندان
در بارگه ھستی راھی نتوان يافت
يا فکرت و انديشه ،يا مانده در اين زندان
واقعيت خود را به سادگی نشان نمی دھد الزم است واقع بين بود تا به قول شيرازی ھا فھميد که چُطو شد که ايُطو شد.
ارثی بودن اديان دليل چشم بستن به واقعيات روز و نابينا بار آوردن فرزندان به نام ھيچ دين و فرقه ای نيست ،خطاب من به
مدرسين و مروجين موھومات و خرافات اديان اين است مدارس و کتب درسی بيش از ارتش ھای دنيا قادرند در صلح جھانی
سھيم باشند .عقالنی بينديشيد چون:
ھيچ گاه عاقل نسازد خانه ای
که شود از عطسه ای ويرانه ای
شما ،می تنيد تاری که جارويش کنند
می کشيد طرحی که معيوبش کنند
شما :پايه می سازيد ولی سست و خراب
نقش نيکو می زنيد اما برآب
با ايمان به حسن نيت شما به شما عرض می کنم مکتب ،مدرسه می سازيد خوب و آباد و شاد که قابل تقدير است ،ولی معلم
کيست؟ تابع فرھنگ روز يا مھمالت منتسب به دين؟ چه درس می دھيد؟ گفته ھا و نوشته ھای جدائی افکن ھزار ساله ناخوانا با
علم و فھم و فرھنگ روز؟
باور کنيد چنانچه به اتفاق پيروان ھمه اديان با تقدس زدائی از موھومات دينی و ترويج محبت ،فقط اوامر عقالنی دينی به دور از
دوئيت ھا  ،توام با علوم روز را در مدارس خود تدريس کنيد ھمه جوامع يک دست ،از جمله نگارنده با افتخار در کنار شما
خواھند بود .امروز پدر مادران معتقد ،صميمی دلخوش اند که فرزندان خود را به مدرسه خوب فرستاده اند ،بدون آن که توجه
کنند مدرسه فقط در و ديوار نيست .به بينيد چه درس می دھند؟ فرھنگ تبعيض و دوئيت به معنی دينداری نيست ،دين عقالنی،
آزاد انديشی و خردگرائی ،ھم گام با علم و تمدن روز است حتی قيام حضرت موسی برای مبارزه با خرافات ،جادوگری و فال
گيری و امثال آنھا بود ،ايکاش مروجين موھومات ،به جای نقل قول ھای واھی شھامت آن را داشتند که بگويند گفته ھای غير
قابل اعتنا ً آنھا نظريات خودشان و ھم فکران ايشان است و دين را آلوده ننمايند .فلسفه دين ،ايجاد ھمبستگی و اتحاد بين ابنا ً بوده
است نه ايجاد دو دستگی و گسستن زنجيره انسانيت ،ھيلل رئيس سنھدرين می گويند ھر جا درباره اجرای اوامر دينی به مشکل
برخورد نموديد به عقل خود مراجعه کنيد ھشدار می دھم حمايت و دفاع از موھومات به عنوان ترويج دين ،يعنی حمايت از عقب
ماندگی ھا .امروز فرھنگ واپس گرائی پايه ھای خانواده ھا حتی کشورھا را می لرزاند ،به ھوش باشيم و برای برطرف کردن
دو دستگی ھای بيھوده )سينت ھينام( در حد امکانات فرد فرد جامعه ،انديشه کنيم ،چون به حکم طبيعت وقوع مشکالت زندگی،
حتمی است قبل از وقوع توجه داشته باشيم .ھستيم که می انديشيم گر نينديشيم نيستيم .عقل امثال سارا و سياست امثال موسی و
ھم بستگی ھای گوناگون جوامع را حفظ کرده و می کند نه مھمالت منتسب به دين ،و گرنه،
پايه می سازيد ولی سست و خراب
نقش نيکو می زنيد اما برآب
يکی از دوستان سئوال کردند کدام يک از مقاالت خود را بيشتر می پسندی؟ گفتم مقاله بعدی ،اين ھم مقاله بعدی ،حاال تا بعد.
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