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بخش نخست

بینعمر بنشین و گذرِ جویْ بر لبِ 

ن ما را بساگذراین اشارت ز جھانِ 

.و ھیچ تغییری ھم بدون اِشکال نیستاست»تغییر«زندگی و بی چون و چرایحتمیجوانبِ یکی از 

افراد و جوامعی نیستند کھ مشکلی ندارند، چون زندگی اساساً بدون مشکل »خوشبخت«، ھم از این رو

ھایی بلکھ خوشبخت افراد و ملت!می نامند»زندگی«مشکالت است کھ آن را نیست و بھ قولی، این جمعِ 

خود را مشکالتِ ،عاقالنھ و بھ موقعمی توانند خود مشکلی ندارند، بھ این معنی کھ ھستند کھ با مشکالتِ 

/موجیم کھ آسودگی ما عدم ماست«بھ ھر حال،.رطرف کنند و آمادۀ آزمون بعدی شوندب زنده از آنیم ام.

».کھ آرام نداریم

ۀ این نقطیکاز این لحظھ در و آبی کھ جنبش استدر پیوستھی روان است کھ رودھمانندِ زندگی 

و بھ نوبۀ خود یکسان نیستند و در تغییرندتغییرات.یکسان نیستیشپایھلحظبا آبِ می گذردرودخانھ

زندگیِ بدین سان، .ندمتفاوتبزرگ و از زمانی بھ زمانی دیگر انسانِی کوچک یا ملّتیگروه،برای ھر فرد

را بر دوش دارد سالھ٢٧٠٠زمان بھ این سوی جھان، کولھ باری برخاستھ از آن سویِ ،ما یھودیان ایران

با این وجود، یھودیان ایران .بوده استدر تغییرو متفاوت،ھای گوناگونزماندر مکان ھا و کھ ھمواره 

گیرد، مفتخرند متعفّن می روید اما ھرگز بوی مرداب را بھ خود نمیکھ در مردابِ نیلوفر آبیگلِ ھمچون 

ھایی سال گذشتھ، حتی در منتھای تبعیضات دینی، بدون دارا بودن یشیوا و تدریِس کتاب٢٧٠٠کھ در طی 

، گفتارانیتقیدکترچنان کھ.بھ حفظ ارثیۀ ارزشمند خود پایبند بوده و ھستند، عاروخشولحانھمچون 
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بگذار در این شطّ مقدس از .مقدس و روشنی است کھ بھ دریای تکامل می ریزدتاریخ شطِّ جریانِ «

تقاضای من ».آلوده و گندیده می شوند،زاریی کھ در کنار لجنقطراتی باشیم کھ بھ دریا می ریزند، نھ آنھا

.گام با زمان باشنددین این است کھ بگذارید فرزندان ما ھماز دوستان بھ ویژه مرّوجینِ 

،برای نسل ھای آیندهبھ ویژه،گذشتۀ مارخدادھای گوناگونای از گزیدهھرچند مختصر از یشرح

بھ ،خواھی بدانی چھ ھستیمیاگر«کھ گفتھ اند، چنانانگیز و آموزنده خواھد بودعبرتجالب و گاه

».چھ می کنیاکنون کھ بین ب،می خواھی بدانی چھ خواھی شداما اگر ؛گذشتھ ات بنگر

ھرچھ تِ مرکزیّ ایران، ، تھران، پایتخترضاشاه کبیرروی کار آمدنِ با کمابیش یکصد سال پیش،

و کردند زندگی میھای ایران شھرستانکھ درایرانییھودیان دستھ از آن ،از آن ھنگام.بیشتری یافت

باری از آداب با کولھبھ تدریج بھ تھران کوچ کردند و ،ایرانی را تشکیل می دادندیھودیِ جمعیتِ تِ اکثریّ 

آمده بود، بھ این شھر پدیدکوچک و بزرگھایدر شھرقرن ھا اقامتگوناگون کھ در درازایو رسومِ 

بھ ویژه بھ .م١٩٧٩پس از انقالب وسیعِ بزرگ و سراسری از جھاتی با مھاجرتِ این مھاجرتِ .آمدند

ھای از آموختھگیریبھرهبا آنان در پی مھاجرت بھ پایتخت، .لس آنجلس در آمریکا بی شباھت نبودشھرِ 

تبعیضِ و بھ برکِت نشین شعبھ داشت، یھودیکھ در چندین شھرِ »اتحاد«یا »ایسرائلیتآلیانس «مدارسِ 

دینِ بھ اتکاء اباما،متفاوتکامالً چھ بسابا فرھنگی یکتھران، ھر محیطِ نسبت بھ ایشان در کمتر 

.تھران پیوستندبھ یھودیانِ خود ، مشترک 

فرزندِ ،برجیسدکتر سلیمانِ ۀناجوانمردانو خون آلودقتلِ در پیِ کاشان یھودیانِ کھ جالب است بدانیم 

و دیار خود شھر ،یی بودبھاآن کھ»رمجُ «بھ .م١٩۴۴در سال ،»کماالحُ شمسُ «ملقّب بھحکیم یعقوب 

سال مدتھا پس از آن، در در تھران و دیگر شھرھا، ی ایراناما بیشتِر یھودیان.را ترک کردندکاشان 

کھ اغلب افسوس.خارج شدنداز ایران،القانیانحاج حبیبِ بیرحمانھ و وحشیانۀاز قتل و پس.م١٩٨٠

.باور نمی کندرا،دینینفرتِ از جملھ آتشِ سوختن با ھیچ آتشی، ، ختھ باشدتا دست خودش نسوآدمی 

ای بازماندهشرایط زندگی آنان .خود چندان تعریفی نداشتتھرانانِ ییھوددر آن دوران، وضع 

عودالجان ناحیۀ یھودیان واقع در گتویدر بیشتر یھودیان تھران .بودقاجار منحوسِ از دورانِ باررقّت

نِ کوچھ ھای بسیار کثیف و متعفّ شھرت داشت زندگی می کردند و در»محلّھ«یا »محلّۀ عودالجان«کھ بھ 

بھ جای تبعیض استی کھ بازدهِ فقر«حتماً می پرسید، .ندندمی گذراروزگار فقر و اغلب در بھ سختی آن، 

تھران بر خالف چون شھرداریِ :پاسخ از پرسش دردناکتر است»!؟بوبدچنان و چرا کثیف خود، اما 

.بیرون نمی بردجمع آوری نمی کرد ویھودیان را ۀمحلّ سایر مناطق، زبالۀ
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بھ ظرف چند روز،حمل نکنندبیرون بھ را ھم سفید کاخ و ھاروارد دانشگاه ۀاگر زبالکھ طبیعی است 

!دنانواع بیماری ھا می گردو مرکز شیوعِ دنشوتبدیل میآکنده از بوی بد وکثیفمحیطی 

با وبرخوردار بودندبیشتر آزادیِ از شھرستانی، یھودیان تھرانمقایسھ با یھودیِ با این وجود، در 

لھجھ ای بھتربودند و»اجتماعی تر«و در نتیجھ بھ اصطالح ؛داشتندبیشتریمعاشرتِ یھودیانغیرِ 

ن با ھمان وضع اسفبار خود، نسبت بھ شھرستانی ھا احساس برتری ، یھودیان تھرابا این وصف.داشتند

کاشی «کھ یھودیان کاشان می گفتند ۀدربارنمونھ،ھ عنوانب!می کردند و برای آنھا داستان ھا می ساختند

زیر بغل بھ عنوان دفتِر تجارتی،ابریشمی می پیچدیک آجر را در دستمالِ می آید، تھران کھ بھ

چشم بر و —»سرای امیر کجاست؟«از این و آن می پرسد،و بھ بازار بزرگ تھران می رود ،گذاردمی

بھ تھران اھل دلشیرازیِ یھودِی وقتی یا آن کھ می گفتند!ھم خوھد داشتدر سرای امیر حجره ھم بزنی، 

د یمی آکھ رشتی اما»؟کجاستکنیسا«می پرسد،می آیدکھ یزدی »باغ کجاست؟«می پرسد،آیدمی

»!؟شھری کجاستھم«پرسدمی

:در یوتیوب!مو میُرم شیراز، شیراز اصفھونترانۀ قدیمی لینک 

https://youtu.be/m0-p6Y_hbAk

:در یوتیوب!آھا بُگوگیلکی لینک ترانۀ

https://youtu.be/0FLJv8-R-i4

دماوند شھر از !چھ سرنوشت شگفتی داشتھ استاین سوی جھانتااز آن سوی زمان یھودِی ایرانی 

کھ بھ اصفھانگرفتھ تاھمدانکاشان و ،کرمان،یزددر غرب کشور؛ از نھاونددر شمال تھران گرفتھ تا 

در استان شرقیِ مشھد از ؛گرمساروخوانسار،گلپایگانشھرت داشت، تا »خانۀ یھودیان«یا »دارالیھود«

از در کردستان ایران و ھم مرز با عراق؛ واقع در غرب، سنندج افغانستان گرفتھ تابامرزھمخراسان 

،بانیانازدر غرب؛ کرمانشاهودر شمال، بابل، خّرمشھر و آبادان در جنوباھوازگرفتھ تاالر و بیجار 

کوچ بھ ھمگی در جنب و جوشِ —بندر پھلویرشت وگرفتھ تا و رضاییھ بروجرد ،مالیر،تویسرکان

تاریخ و تاریخچۀو ی ایرانھر یک از شھرھاۀدربار!آمریکایااروپا ،تھران و از تھران بھ تل آویو

ایران نقاط ر دیگو دین این شھرھامتولّ کھ امید است !کتاب ھا نوشتمی توان در آنھا یھودیاناقامتِ 

خاطراتِ این چرا کھ بنویسند، در آنھا یھودیان اقامت و زندگِی پیشینۀ درازِ شھر زادگاه خود و ۀدربار

ھ تا مجلّ در اینجا خواھشمندم کھ .اندنھ تنھا خواندنی ھستند بلکھ بسیار آموزندهشدنیانتکرارتاریخی و

https://youtu.be/m0-p6Y_hbAk
https://youtu.be/0FLJv8-R-i4
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.فردا دیر است؛بنویسید،با حمایت من و شما برقرار است،جامعھھ فارسی زبانِ این تنھا مجلّ ،پیاممحترم 

ما آنچھ بھ جا ی است زِ یجای پا«،سرودمھین عمیدچنان کھ زنده یاد شاعرۀ فاخرۀ یھودی، خانم

طبعاً نھ ،نھ چندان دورای در آینده از خود بھ جای بگذاریم، وگرنھی یجای پاباشد کھ الاقل».ماندمی

.بگذریم.رسانده شودکھ بھ گوش ھمگان مجلّھ اینھ و بنویسد کسی خواھد بود کھ 

»خسیس«یھودیان شھرستانی اغلب و می گفتند کھیھودیان تھرانی در یک نکتھ متفق القول بودند

تفاوت »ترسو«و»اطتمح«ن انسان افرق می کند و می»ساستخِ «با »حسابگری«کھ غافل از این!ھستند

انسان تفاوتِ وفرق بزرگی است»متظاھر«و »داردین«میان انساِن ھمانگونھ کھ ؛وجود دارد

ی تبعیضفشارِ بستھ بھ میزانِ ،انمیان یھودی،آری.زمین تا آسمان استاز »بیننزدیک«با »نگرآینده«

.تفاوت فراوان بودشد،کھ بر آنان روا می

ھمدان و کاشان را با یھودیِ ل،بابُ اصفھان،یامشھدیھودیانِ بارِ اسفھرگز نمی توان زندگیِ 

شھرستانی اگر فرضاً یھودیِ .مقایسھ کرد،خالی از تبعیض بودکمابیش شھری کھ می توان گفت ،کرمانی

با چند روز زندگی خود را ۀھزین،ییوسعی می کرد با منتھای صرفھ ج،داشتدرآمد امروز دو دالرِ 

زندگی از کیفیِت بحث .نداشتفردای خود آینده و درآمدِ امیدی بھ اساساً چون ،مین کندأتھمان مبلغ ناچیز 

حسابگری، دور اندیشی و احتیاط ، بلکھنبود»خساست«این .زنده ماندن بودبلکھ صحبت بر سر نبود، 

دو کس رفتند و حسرت بردند، یکی آن کھ داشت و نخورد، «، گویدمیسعدیکھ چنان ،افسوس.بود

».کھ دانست و نکرددیگر آن 

در برخی از انسانھا گاه ،بھ جایِ یصرفھ جوچنین عادت بھ و طرز فکر محتاطانھ این البتھ ضرورتِ 

بعدھا حتی کھ ھمان شخص، تا آنجایددمی گر»خساست«منجر بھ عادت زشتِ کھ کردمیچنان رسوخ 

ای پدیده محدود بھ ناحیھاین .بی جا برنمی داشت و نمی دارددست از این عادتِ ھنوزثروتمند شدن پس از 

اعضای یک بھ ھمۀ آن را کھ بتوان شتھ باشدو دیار آدمی نداشھراارتباطی بچھ بسا ابداً و نیست خاصّ 

ی را نباید بھ ھمۀ یک جمع یکی از نکات مھم این است کھ ھیچ عادت خوب یا بد فرد.داداجتماع تعمیم

حتی ».ھمھ چنانندقد بلندھا«یا »چنیندھاقد کوتاهۀھم«ثالً این اشتباه است کھ گفت م.نسبت داد

ھستند و بین والدین و فرزندان آنھا نیز کامالً فرد یک متعلق بھ یا مختصاِت ژنتیک صرفاً .ای.ان.دی

دوقلوھای ھمسان ھم با وجود آن کھ ژن مشترک دارند، با !مشترک نیستند، چھ برسد بھ ھمۀ شھر و دیار

.رفتارھای فردی بھ یک گروه غالباً اشتباه استبھ این ترتیب، تعمیمِ .رشد می کنندقابل توجھتفاوت ھای 
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———————————————

میانجامدروابط موفق بھذھنیتی کھ 

از طریق کامپیوتر یا تلفن دستیِ ،بیشتردانش و کسب در مطلب حاضر برای تنوع بھ جا است کھ 

شخصاً فکر می کنم کھ این فیلم .را تماشا کنیدفوق العاده جالب بھ لینک زیر سر بزنید و ویدیویی خود 

روابط پشِت صحنۀذھنیتِ تقریباً چھار دقیقھ ای کھ  در این گفتارِ .استتر چند کتاب آموزنده کوتاه از 

زنبور عسل و مگس برای قیاسِ از با متانت راذانات سوامیراھب بودایی جناب ١عنوان دارد،موفق 

بھره ، استکیفیِت زندگی بھبوِد موفقیت در روابط و رازِ و ھدفمندی کھ ، مثبت گراتشریح ذھنیِت گزینشی

چیزھای از در میان انبوھی حتی چنان کھ ایشان می گوید، آدمی باید ھمچون زنبور عسل کھ .جستھ است

فرد دیگر بیاندیشد و از منفی بینی پرھیز میابد و شھد آن را می نوشد، بھ نکات مثبتِ ازیبایی ر، گلِ بیھوده

.کند

https://youtu.be/rKSLjWvCa14

از این ویدیو با زیرنویس فارسی موجود است کھ بھ زودی در دیگر ای نسخھ

.در دسترس عالقمندان قرار خواھد گرفتwww.BabaNouri.comسایتوب

شاھد آشتی کنان و بگومگوی زن سالھا پیش در ایران، .جالب انداختاین گفتار مرا بھ یاد خاطره ای 

اخالق ۀبا مالحظ.شھرستانیخانم تھرانی بود، اما شوھر .نددارای دو فرزند بودبودم کھ جوان یو شوھر

عروس کھ از مادرِ .برجستھ و صفّات درخشان آنان، شگفت زده شدم کھ چرا باید دچار اختالف شده باشند

اختالف این دوعلتِ .من مشکلی نمی بینمگرامی،خانم«پرسیدم، بود بھ طور خصوصییاخانم شایستھ

دخترِ !خیر«و توضیح داد، خندید »داماد روغن فروش است؟آیا «،گفتم»!روغن«پاسخ داد،»چیست؟

از خانھ بیزار است و غذای مادر شوھر در کنجد روغنِ شوھرش از بویِ نازنینِ پدر و مادرِ منزلِ درمن 

از یعنی خودم، غذای مادر زن، ۀدنباز بوی روغنِ ،آیندما میۀخانبھ وقتی عزیزم داماد .فرار می کند

و در غذای ایشان دو نوع روغن ھر با ممنوع شدنِ سرانجام»!کنداز شھر فرار میکھ ھیچ، خانھ

کھ با جناِب تھرانی لوبیایِ وھویج-، جای شما خالی، با صرف پلوبھ دلیل بی حرمتی بھ آنانعذرخواھی 

!یدا کردخاتمھ پبھ خیر و خوشی قضیھ ھر دو طرف راضی شدند وبود،پختھ شده روغن زیتون 

———————————————

1 The Mindset Behind Successful Relationships, Radhanath Swami, video, June 2019, YouTube.

https://youtu.be/rKSLjWvCa14
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ھر اقامتِ با توجھ بھ قدمتِ ، ایرانگوناگون شھرستان ھای در شھرھا و دربارۀ اجتماعات یھودی

می توان ھمچون اجتماعات یھودی کھ از دل ،و رنگارنگی آنانھر یک از این شھرھااجتماع در

برای .کردپژوھش،اندبرآمدهو از آن سوی زمان بھ این سوی جھان و دنیای امروز کشورھای گوناگون 

بی آب ، گرم و خشک وکاشان شھری است قدیمیکھ ید یشما می گو«پرسید،منازفرزندمنمونھ، روزی 

»!؟این شھر را برای اقامت انتخاب کردنددر گذشتھ ای دوریھودیانپس چھ شد کھ گروھی از .و علف

ھمانطور .و می دانمم امطالعھ کردهمن اما «،با خنده گفتفرزندم »!نمی دانم«،گفتمی فکر کردم و کم

مسیر تاریخیِ ،میالدیتا قرن ھجدھمِ میالدقرن دوم پیش از حدوداز ،قرنھا پیش،شما گفتیدکھ خود 

این جاده.بودفعال دوران آن کاالھای چینیِ از ار سیّ ھمچون نمایشگاھی"جادۀ ابریشم"موسوم بھ تجاری

بخشی از مسیر ، درآن زمان تا بندر ونیز در اروپا امتداد داشتدر اوج خود از چینِ کھ ھایا شبکۀ جاده

آن باقیمانده از آثارِ بخشی از گفتید، خود چنان کھ .استمی گذشتھ در ایران کاشان از کنار کویرِ خود، 

کاشان دیده در نزدیکی لوتست کھ در کنار کویرِ اروزھاسراھای آنخرابھ ھای کاروان،دوران

».دنشومی

بھ «، بھ او گفتم، با توجھ بھ دیده ھای خود.بودی یبھ روشناگشوده پنجره ای توضیح فرزندم ھمچون 

مطلق زنان اکثریتِ قرنھا پیش از آن، مانندِ ،منچون در دوران کودکیِ ،ستبوده ااحتمال زیاد ھمینطور

.مخمل آماده می کردندپارچۀ نفیِس و فرشنِ و بافتکردن خام را برای رنگ ابریشمِ نخِ کاشانْ یھودیِ 

حاخام پدرِ نیز من و و اجدادماخودۀخانواداعضای از جملھ یھودی، اغلب مردان کسب و کارِ ھمچنین

کرم ابریشم کھ تولید دھندگانِ خام را از پرورشنخِ آنان».نخ ابریشم بود، خرید و فروشِ شوفطیدیدیا

را آنو در نوشتارھای پیشین بھ تفصیل آورده ام،کھ گفتھ شدچنان و ،خریدندابریشم بودند مینخِ ۀکنند

.کردندو سپس بافتن میرنگ کردنو آمادۀ »آوردندعمل می«اصطالحبھ

منحصر بھ زنان و حرفھ این ،تا آنجا کھ من دیدم و بھ خاطر می آورمنکتھ ای چشمگیر آن است کھ

و چگونھ بھ کاشان رسیده بودواین صنعت از کجاپرسش این است کھ آیا .بودکاشانمردان یھودیِ 

چین مرکز پرورشِ ،از قدیم االیام تا امروز،کھ می دانیمچنان ؟ در عمل ویژۀ یھودیان شھر بودچگونھ 

فکر .استابریشم بوده ظریف ۀمخمل و پارچانواع فرش، بافتِ براینخ ابریشمکرم ابریشم و تولیدِ 

بازرگاناِن چینی، از و ھمراهِ برای داد و ستد با چینقرنھا پیش این یھودیان بودند کھ می توان گفت کنم می

انواع و بافتِ ابریشمرنگ کردن ھمانان کھ گروھی از و افتاد؛بھ کاشان گذارشان ابریشم ۀجادراه 

گوناگوِن محصوالت ابریشمین را از چینی ھا آموختھ بودند، در کاشان ماندگار شدند و بھ این حرفھ 
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از ایرانی ھا آموختند بودند کھ این ھنر و صنعت را چینی ھا برعکس، این امکان دارد کھ آیا یا .پرداختند

تقریباً منحصر بھ کاشان و در انحصار صد سال پیش، این حرفھ در ایران تا کمتر از حدودِ ؟و رواج دادند

حتی اگر محتاطانھ بگوییم، کھ است ت این فرضیھ صحّ ی برگواھیھودیان آن شھر بود؛ و این حقیقت 

بھ .در ایران توسعھ دادندسپس آموختند وکاشان آن راھا این صنعت را بھ ایران آوردند و یھودیانِ چینی

مرغوبیِت باالی این وکاشاندرابریشمیقالی و مخملِ تولیدھا قرناما فکر می کنم کھ !خدا داندھر حال 

ابریشم و محصوالت ابریشمی در ایران بوده تولید مصدرِ حاکی از آن است کھ این شھر ،محصوالت

.است

و آغاِزافول آن در قرن پانزدھم دوراِن فعالیِت جادۀ ابریشمپس از اوجمی دانیم افزون بر آن، چنان کھ

بنا بھ نقِل .، حاکمان وقت، یھودیان و مسلمانان را از اسپانیا اخراج کردند.م١۴٩٢، در حدود سال یالدیم

جالب .تعدادی از یھودیاِن اسپانیا بھ اصفھان و کاشان در ایران آمدنددر آن زمان قولھای سینھ بھ سینھ، 

آنھا را دیگرانداشتند و »سینیور«بھ نام است بدانیم کھ در کاشان، خانواده ھایی قدیمی بودند کھ فرزندانی

یھودیاِن ھمچنین در زبان اسپانیایی نیست؟ »آقا«بھ معنی ٢ِسنیورآیا این ھمان واژۀ .بھ این نام می خواندند

در زبان اسپانیایی نیست؟ برای این میوه ٣َسندیاآیا این ھمان واژۀ .می گویند»َسندی«اصفھان بھ ھندوانھ 

یعنی خانھ در زبان ٤کازاآیان این ھمان واژۀ .می گویند»کــَـزه«یھودیان اصفھان بھ خانھ یا این کھ 

این کلمات چگونھ و از کجا تنھا وارد زبان یھودیاِن اصفھان و کاشان شده اند؟ قطعاً اسپانیایی نیست؟

افسوس کھ زندگی بھ .از یھودیان اسپانیایی بھ این دو شھر آمده بودند و ھمانجا ماندگار شدندایعده

نیز بیشتر بشکافد و ما را را دوسِت من، روانشاد پروفسور امنون نِتِصر مھلت نداد تا این سویھ از ماجرا 

.نمایدترآگاھ

.بگذریم

و از ی زمان بھ این سوی جھان برگردیماز آن سوشھرستانھای ایرانیھودیانِ کوچِ بھ داستانِ 

ایران، ویژۀ، این ورزش باستانیِ »زورخانھ«سایر ایرانیان، از آن جملھ سنّتِی یھودیان با مراسم گامِی ھم

.یادی کنیم

آقایان ابی کلیمیان و وبودآن زورخانھ رشد لیشا مُ آقای اِ !»اردنباشگاهِ «ۀزورخان،یادش بھ خیر

ما .اندارمیحرفھ ای و بھ اصطالح پھلوانانِ خانھ بر تن،ورز، با لباِس مخصوِص جھانگیر سلیمانی

2 Señor.
3 Sandía.
4 Casa.
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کھ ندای ورزشکاران »صلوات«ندارھا را تکرار می کردیم و بھ جای اگود حرکات میکنارِ ھم نوجوانان 

»!یمھلواِ -ادونای ھوھا!یمھلواِ -دونای ھوھااَ «،فریاد می زدیمبھ زبان عبری مرشد مسلمان بود، با زنگِ 

بیدار »شیر خدا«معروف مرشدِ با صدای جاودانِی زود صبحِ سالھا آه کھ»!وند قادر متعال استخدا«—

.کھ از رادیو پخش می شدمی شدیم

را از راه »رادیوی ملّی ایران«نخستین مرشِد جعفر شیرخدا،دوستداران می توانند آوای مرشد (*)

.لینک زیر در یوتیوب بشنوند

https://youtu.be/JVoZbzKkcyg

بخش دوم

و ندانستندموھبت را ت قدر ملّ اسفبار است کھ وبود ایران فرارسیده دوران شکوفایِی بی سابقۀ مردم

ابتدا فکر می کردم کھ «،گفتھ بودامیر کبیر.را بر خود تحمیل کردندجبران ناپذیرویرانگر و تغییری 

بھ مملکت کھ اما اکنون می فھمم .الزم داردشاید شاه دانا کھ بعد فکر کردم .خواھدمملکت وزیر دانا می

».نیاز داردت دانا ملّ 

پیشرو و سودمند نیاز ندارند، بلکھ کتاب و قوانینِ بھ تنھا اینان ،دولت ھایاادیانملت ھا،آری، 

در نتیجۀ این خود را قدر ندانستند و و دست آوردھای موفقیت ناافسوس کھ ایرانی.می خواھنددانا مجریانِ 

بھ دنیا آمده پھلوی تاریخ ایران کھ با طلوعِ ھاییکی از بھترین نسلمفیدِ تِ اکثریّ دردناک، سھل انگاریِ 

اینان بھتر است .این حال ھنوز ھمھ چیز دیر نشده استبا .دپھلوی از ایران خارج شدن، با غروبِ ندبود

ھایمیراثنْ امھاجرکھ الزم است،فرزندان ایشانتوسطعلوم روزآموختنِ م بر مقدّ حتی کھ کنند توجھ 

فرقھ ای و مذھبی ھاینفرتمبنی بر ،ارثیدیِن مذھبیِ بِ کتآموزه ھای بازدهِ اغلب کھ—را نادرست

.بریزندبھ دور —ھستند

از آن پیروی دیِن ارثی ھمان دینی است کھ امروز نزدیک بھ ھمۀ مردم دنیا، ھر یک بھ نامی،

اند و کنند، ھر چند کھ ھیچ یک در انتخاب آن ابداً دخالت یا حّق انتخابی نداشتھ اند و نفھمیده پذیرفتھمی

پرستند، اینان اگر خود یا اجدادشان در بخشی از ھندوستان بھ دنیا آمده باشند، گاو می.کنندندانستھ عمل می

در نتیجھ، کمابیش با دستھ بندی!دند، مجسمھ می پرستیدنداما اگر در چین پا بھ عرصۀ ھستی گذاشتھ بو

باشد و اعضای آن منطبق بر نقشۀ جغرافیای جھان، ھر گروه بھ نامی مدافِع سرسخِت دیِن موروثِی خود می

https://youtu.be/JVoZbzKkcyg
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خود را موظّف و مقیّد می دانند کھ برای حفظ آن دین، ھر گروھی را کھ اجداد ایشان دوست می دانستند، 

از دید اینان، انجام .نند، اما ھر گروھی را کھ پیشینیان آنان دشمن می داشتند، دشمن بپندارنددوست خود بدا

افزون بر آن، ھریک از اینان بھ .چنین وظایفی ثواب، اماغفلت یا سرپیچی از آنھا گناه محسوب می شود

در »دین ارثی«فلسفۀ شکلی نگراِن ترِک این سنّت ھا در نسل ھای آینده می باشند، غافل از آن کھ اصلِ 

ھای  اجدادی من و شما بھ تدریج جایگزین دین»منشور حقوق بشر«دنیا بھ تدریج در حال سقوط است و 

».رسد آدمی بدانجا کھ بھ جز خدا نبیند«، سعدیخواھد بود؛ و آن ھنگام روزی خواھد بود کھ بھ قول 

»انسان بودن«فھمیده باشد بھترین دینداری در حقیقت آن روِز خجستھ زمانی فرا خواھد رسید کھ بشر 

تورات چنان کھ —ابتدا در صدد تعمیم آن بوده اند ی ازاست؛ و این ھمان اصلی است کھ ادیان مترقّ 

چنانچھ مردم دنیا ھمین »!ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار«٥،کاموخاتا ِلِرَعخا ِو آھَوْ می گوید، مقدس 

اجرا کنند، دیگر ھرگز بھ ھیچ دین ،می دانستتوراتچکیدۀ ھمۀ زرگبھیللسالھ را کھ ٣٣٠٠گفتۀ نغِز 

.ستشگاھی عظیم نیازی نخواھد بودو کتاب دینی، رھبر و منبر، یا ساختمان  و پر

جمعی توسطخیرۀ ادھچند اجباریِ وھرچند پربرکتمھاجرتِ ام، یادآوری کردهنیز چنان کھ پیشتر 

از آن سوی وسیعمھاجرت از مکانی بھ مکان دیگر نبود، بلکھ مھاجرتیصرفاً از ایرانیانقابل توجھ 

انگیز و ترک آموختھ ھای ارثِی فتنھموفقیت ایشان منوط بھ ھم از این رو، .جھان بھ این سوی زمان بود

نھ آش گر؛ و ن روز خواھد بودتمدّ تطبیق خویش با و دانش نوین ھمگامی با فراھم کردِن زمینھ برای 

!خوش آب و ھواترفضایی بھتر و مکانی خرافاتی در و خوش پوش نسلی :ھمان و کاسھ ھمان

یھودیانِ پیش، کھ حدود یک صد سال ھنگامی .می گویند تاریخ تکرار می شود، چھ کوچک یا بزرگ

نگارنده، در جملھ خود از—ھا فرزندانی در تھران داشتند اغلب خانواده،بھ تھران کوچ کردندشھرستانی 

با توجھ بھ آشنایی بیشتر و موقعیت و بودندآمده پایتخت برای کار بھ پیش از آنانکھ —ی لگسا١٢سّن 

.اغلب عصای دست پدران خود گردیدندخود، محکمترِ 

یمھاجرتدر جریاِن نیز اکثریت خانواده ھای یھودی ایرانی گذشتھ چھل سال بھ ھمین ترتیب، در حدود 

ھای در دانشگاهپیشاز آنانبیشترِ خود پیوستند کھفرزندانِ و بھایران را ترک گفتنداجباری وبرکتپر

ان وپدرگرانبھای ۀتجرببا این فرزندانیِ روزامسواد .بودندتحصیلسرگرِم اسرائیل یاآمریکا، اروپا

در البتھ .امروز ایشان گردیدعلمی و اقتصادیِ ھایپیروزیۀخمیرمایو این ترکیبْ ان درآمیختمادران آن

."ואהבת לרעך כמוך"٥
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ھای خانھبھ مکتببودند کھ گروھی از جوانان چشم پوشی کرد و آن مھمّ ییاستثنانمی توان از این میان 

.ه شدنددینی برد

بھ اصطالحمکتبی ھا علومِ سویی دیگر،از ؛ و آموختندمیرا دانشگاھیان علوم روز از سویی، 

و ، تلمودآنھاو مجموعِ گمارا، میشنای ھمچون سھای غیر مقدّ شامل کتابکھ یاد می گرفتند را عتیقعھدِ 

بسیار یحاوی نکاتھرچند امثال آنھااین گونھ نوشتھ ھا و.گوناگون بودت اتفاسیر و حکایحجمی ازیا

.ھستندغیر عقالنی و غیر منطقی نادرست، نوشتھ ھای آکنده از حال ھماندراما ، ھستندمفید و آموزنده

کھ تواند میطبعاً او نیز اما ط الزم نیست، واجد شرایدینی کھ از نظر می کند اقرار نگارنده ھرچند

با این توضیح، نگارنده پس از .اظھار نمایددر عین تواضع خود را و آموختھ ھای عقاید دیگران مانند 

اصلیِ لِ ییکی از دال، لبیقابی تردید و فراتر از توضیحی مطالعات فراوان بھ این نتیجھ رسیده است کھ 

نامناسب از ھایھمان بخشتاکنون ادامھ داشتھ استمتمادی ا و قرونکھ طی سالھیھودی ستیزی در دنیا

نوشتھ ھا و عاشقِ بھ حقّ یقین دارم آنھا کھمن.استو ُمنتَسب بھ مذھبای مذھبینوشتھ ھای این کتابھ

بھ من اعتراض خواھند را ندیده می گیرند، آنھا مطلقاً نامناسب نکاتِ اماھستند ھااین کتابصحیحِ اسیرِ تف

واعتراضِ دفاعیموضعنشان می دھند کھ دالیلی، دارددر دست خود را دالیلدر حالی کھ نگارنده .کرد

ارائۀ خودھر چند کھ ،آشنا می کندبا حقیقت رابینیھر فرد واقعمطالعۀ آنھا و بھ جا نیست این گروه

.داندرا مصلحت نمیآن دالیلبرخی از 

با تشکیل مجمع مقدس،توراتمعتقد است کھ دو ھزار سال پیش نیز کھ طبق فرمان نگارنده ھمچنین

فرمان را منسوخ ۶١٣اصل از ٣٢٣، می خواستند بھ ریاست ھیلل»سھندرین«قضات روز با عنوان 

اما بر خالف خواسِت محافظھ کارانۀ آنان، !اندکنند، گروھی ھمچون امروز مخالف ھرگونھ تغییری بوده

قطعاً چنین .دوران حذف شدنداصلی کھ ناخوانا با علم و فھِم روز بودند در ھمان٣٢٣سرانجام 

ھایی بھ حکِم زمان ادامھ خواھد داشت؛ و گرنھ این کتابھا مانند فرزندی کھ بھتر از والدین خود بازبینی

امروزه، ادامۀ تدریس چنین مباحِث ارتجاعی تنھا منجر بھ .نباشد، عقب افتاده از زمان محسوب خواھند شد

.آینده خواند شدتکرار و تمدیِد واپسگرایی در نسلھای 

ۀیک جملکھ استبر این باورۀ این کتب و دیگر منابع،آموزندادای احترام بھ مطالبِ ضمن نگارنده

در دست مسموممدرکی می تواند بلکھ،داردبدآموزینھ تنھا،ی اساسینقطھ ضعفحاوینامناسب و 
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شیر سالم و مفید را غیر بزرگ یک تانکرِ ٦»خمیر مایھ«مانند یک قاشق بھ اصطالح شود وجویان عیب

ھمۀ تدریس کھ می گویمیی آشکار در این نوشتھ ھانقطھ ضعف ھابھ استنادِ و ت أجرھب!قابل استفاده کند

بازدِه از نسل ھای آیندهآن کھ و برای ؛نیستنبوده و صحیح ، عاقالنھشندر ھم و بدون گزی،این مطالب

قرار ما نقطھ ضعف ھا در اختیار دشمنان این ھمچنین و رنج نبرند ی گذشتھھاناکامیھا و تکرار اشتباه

یافتن در صددِ ھمواره اندشمنبی تردید.خودداری شودھر چھ زودترآنھااز تدریس کلّ باید ،نگیرند

.خواھند بودبوده و ھای ما ضعفنقطھ

خود نیکوستآن کس کھ مرا گفت نکو، آن کس کھ بَدم گفتم، بدی سیرِت اوست

از کوزه ھمان برون تراود کھ در اوستحاِل متکلّم از کالمش پیداست

دیدِن خدماِت ھزاران دانشمنِد یھودی طاقتِ کھ تاِب دیدن نور را ندارد، کور-آنان ھمانند خفاِش شب

ۀاداره ای برای ترجم،در شھر قمکھ ست ااھدولت ایران سالدر نظر بگیرید کھ.بھ بشریّت را ندارند

جز یافتن آنھا آیا .استنمودهتأسیس عبری بھ فارسی، انگلیسی و عربی کتاب ھای دین یھود از زبانِ ۀھم

مولوی،بھ قول دارند؟دیگر ھدفیما ضعف نقاطِ 

بین گلھا زشت یا زیبا مکنگر نداری دانش ترکیب رنگ

آن پیدا مکنعیب را در این و خوب دیدن شرط انسان بودن است

افسوس کھ واژۀ آزادی در دنیا، بھ سرپرستِی بسیاری از سیاستمداراِن بی سیاست، بھ ویژه در 

آمریکای آزاد، بر علیھ خود قدم بر می دارد، تا آنجا کھ بسیاری از اوقات منجر بھ ھرج و مرج می شود و 

.مورد سوء استفادۀ فرصت طلبان و سوء تعبیِر دشمنان قرار می گیرد

برای نمونھ، در آمریکا در موقعیتی حّساس، بھ جای تقویِت نیروی پلیس، با نادیده گرفتِن خدماتِ 

و در ھزار پلیِس فداکار و وظیفھ شناس، خطای تأسف باِر یک یا ده نفر پلیِس نادان را بھ ناحق ھاصد

این نھاد کاستند و بھ حساب ھمۀ نیروی پلیس آمریکا گذاشتند؛ و با شتاب، از بودجۀ ،موقعیتی حساس

از یک سو و تشویق خطاکارتِ اقلیّ تنبیھِ در حالی کھ مصلحت در .قدرت پلیس گردیدندموجِب تضعیف کلّ 

اینجاست کھ ھم .از سوی دیگر بودغالب بر ششصدھزار نفر، و حمایِت مؤثر از اکثریِت الیِق پلیس، 

اھمیت این مسئلھ بھ گونھ ای است کھ امروز .نگراِن آینده اند، بھ ویژه پس از شیوع کرونا،نگران-آینده

تعمومی، اقتصاد و امنیّ بھداشتِ نھ تنھا آمریکا بلکھ سراسِر دنیا بر سھ راھِی سرنوشت ساز و حیاتِی 

6 Yeast.
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این ھر سھ زمینھ بھ یکدیگر وابستھ اند و ھمگامِی آنھا برای ادارۀ کشورھای دنیا حیاتی .قرار گرفتھ است

ای متعادل و کارساز در جز ھمکاری و ھمیارِی ھمۀ دولت ھا و ملت ھا برای یافتِن چارهنیز راھی .است

در بر نخواھد پشیمانیمیان نیست؛ و سیاسی نموندِن این سھ زمینھ برای تضعیِف یکدیگر بازدھی جز 

وجب مرگ و میر در سیارۀ کوچک ما، عقاید بیش از زلزلھ و بیماری م«،می گویدولترچنان کھ.داشت

».شده اند

از آن سو در خبرھا بود کھ در گوشھ ای دیگر از دنیا، دولت چین، ظاھراً برای پیشگیری از رشد 

مرداِن زنان و ناتوان کردِن تروریسم، بھ جای جلوگیری از تدریس کتابھای فتنھ انگیز، اقدام بھ عقیم کردِن 

ناتوان راان و مادرانمی کند و دیگری پدرتضعیفیکی قدرت حیاتِی پلیس را !مسلماِن ایغور کرده است

در ُسرنا از سِر گشاد آن «در فرھنگ فارسی دربارۀ این گونھ اقداماِت بی جا می گویند، !می گرداند

»!دمیدن

.ھ یاد انشاءھای دوران دبستان می اندازدموضوِع احتماِل عامدانھ بودِن انتشار ویروِس کرونا، مرا ب

دین، باشد یاچھ خدا—واقعاً باید از آنھا ترسید کھ بھ ھر نامی»!از او بترس کھ از خدا نمی ترسد«

ھا و نمایندۀ ھمۀ خصلت»وجدان«پایبنِد وجدان نیستند؛ چرا کھ —اخالق و یا حتی اّدعای انسانیت

!از او بترس کھ وجدان ندارداز این رو، می توان گفت، .ھای انسانی در وجود بشر استباور

برای رفع دین، یبرای بقا،نھ چندان دوره ایدر آیندکھ یقین دارم من.بھتر است واقع بین بود

کھ س غیر مقدّ درسِی نھ تنھا کتاب ھای ھمگامی با دانش معاصر، و بھ ھدفِ مگانیھھای عفضنقطھ

کھ می گویند جاآنبھ ویژه ،ای مذھبیھنوشتھ آموختھ می شوند، بلکھ کلّ مکتب ھای دینی در امروز 

بزرگترین خیانتی کھ در .د گرفتنقرار خواھد ارزیابی مجدّ و بازبینی، ھمگی مورد »!بکشید!بکشید«

و دینی این کتابھا جین کھ مروّ افسوس .استھای مذھبی بوده کتابفتنھ انگیزِ نکاتِ است بشر شده حقّ 

، نسل اندر نسل در ذھن وکشندهیرا مانند سمّ این گفتھ ھا،دینترویجِ بھ گمانِ ،ناآگاهمادرانِ ان وپدر

ابزار ھمچنان آنھا را نیز بھ نوبۀ خود سود جویان دردناک آن کھ و تزریق کرده اند؛ نوع بشر روانِ 

بھ گمانِ آن ھم ،یکدیگرزاندنِ کشتن و سوتا مرزر تنفّ چنین فرآیندی ایجادبازدهِ .قرار می دھندبھره سوء

ھای شکلبھ تاکنون واست قرنھا است کھ تکرار شده آورتأسفۀپدیداین.بوده است»دینترویجِ «خامِ 

(!)»سمقدّ «بھ اصطالحونکات فتنھ انگیزحاویِ یِ و تا روزی کھ کتاب ھا؛یافتھ استگوناگون ادامھ 

، نھ چندان دوردر گذشتھ ای .ادامھ خواھد داشت،ی آنان پایان یابدو چرابی چون ترویِج وشوندشناختھ 

کھ صبرم نیست «،گفتھ بودشوفط در کاشان حاخام یدیدیا پدرِ حاخام داوید شادروانحدود صد سال پیش،
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کمی بر ژرفای این گفتۀ حکیمانھ تعّمق ».را حذف کنندبی جانوشتھ ھای و بیایند شود،اسرائیل مستقل 

.گفتھ ھا و نوشتھ ھایشان شناختراه از حیات و مماتانسان ھا را در توان میبھ راستی کھ.کنید

...موضوع روزچند پیرامونِ تراندکی بیشاما 

و تعلیق و توقِف بخش عمده ای از زندگی در آمریکا و جھان از اوایل٧کروناویروسجھانگیر شدِن 

در اعتراض بھ کشتھ شدِن آقای جرج فلوید، آمریکاسراسرِ در آمیزاعتراضتظاھراتِ در پی آن،و ،سال

این بھ غلط آمریکا منتقداِن خوش قلب یا مغرِض برخی از .بھ دست انداز انداختندرا .م٢٠٢٠سال 

یسفید پوستاناین تظاھرکنندگان را تِ در حالی کھ اکثریّ ند، دخوان»سیاھانتظاھراتِ «اعتراضات را

قتلِ شیوۀبھ ،ام با سیاھانگھمھای صلح آمیز، اغلب با برگزاری راه پیماییکھ دادندتشکیل می

یک یِ نبی وجدادر حقیقت .قانون اعتراض می کردندمجریِ دستِ ھ بیک انسان بارِ ترقّ و ناجوانمردانھ 

فرق ایجاد می کند انسان و حیوان آنچھ میان .باوجدان را بھ حرکت درآوردسیِل انسانھای وجدانْ بیانساِن 

،دیدیمھمچنان کھ پیشتر.ھمدردندنیز فکران ھم، بلکھنیستنددردھم رنگھاھمتنھا آری،.است»وجدان«

زیادی از غیر یھودیان با یھودیان ، شمارلوکاستوھجنایِت بھ ھنگام جنگ جھانی دوم و در زمانِ 

مسلمانان را در حالی کھا در دھۀ آخر قرن بیستم،در جنگ بوسنیھمچنین.دردی و ھمراھی کردندھم

بھ این مظلومان ظلم و پایانِ جلوگیری رایتنھا دولتی کھ بتا مدتھا ،می کشتنددر اروپای معاصر بیرحمانھ 

، ظلم تجربھ کرده باشدرا ظلمباشد و فشاِر طعم تبعیض را چشیده کسی کھ خود .وداسرائیل ببرداشتقدم 

چون انسان عالوه بر عقل، از احساس .احساس می کنددیگری را زیر لگدھای ستمرنجِ وشناسدرا می

.بھ ھمراه می آوردرا ی است کھ ھمدردو این احساس —وی می کند پیرنیز خود 

وجھ چون این عذاب بھ ھیچ،میلیون ھا نفر را بھ خیابان ھا آوردکھ بودمقتول جرجِ دردِ این احساسِ 

ھ بمسیحعیسی حضرت ت بار و ناحقِّ رقّ قتلِ ۀنحواین جھانی، و در سطحی وسیع تر .مقتول نبودحقِّ 

رشد مسیحیت و موجبِ دادثیر قرارأتحت تبھ شدت کھ دنیا را بود بی وجدان رومیِ سردارانِ دستِ 

چناندردناکرنجِ آن رخدادِ .ندبودگار آن روزدر قانون مجریِ کھ بھ اصطالح نظامیسردارانی ، گردید

حضرت انیتِ حقّ یادآورِ ۀ دلخراِش تصلیبْ صحنرقت بارِ ۀمجسم، دو ھزار سالازپس کھ ھنوز است 

.استاز دید جھانیانو مظلومیت و بی گناھی او او پیروان در ذھنِ مسیح عیسی 

7 The Covid-19 Pandemic.
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پرورشِ آموزش و ،نکنونی و آیندۀ سیاھپوستازندگیاصالحِ برایبھترین راهکھ نگارنده معتقد است 

اتکاء وراھنمایِی والدین در زمینۀ تربیت کودک، تأکید بر نھاد خانوادهدر مدارس،کودکاِن ایشاندرستِ 

اکثر ؛ چون استدولت با کمکِ نسلی آگاه بارآوردِن در نتیجھ، و کودکان تولدِ سرآغازِ ھا ازهبھ خانواد

واقعدر .شتھ اندکھ وابستگی خانوادگی نداکسانی بوده اند، پوستسفیدیاپوستسیاھُمجرمان در آمریکا، 

میزانِ در میان انسانھا تبعیض ، امانداردوجود آنچنانی بین سفید و سیاه تبعیضِ ،آمریکامحیط امروزِ در 

.خانوادگی وجود داردعاطفی و وابستگیِ و خانوادهخوب، موھبتِ سرمشقِ ی و مربِّ ازآنان مندیبھره

.ی نیستثنمستاز این امر یرند و آمریکای امروز یتغمحتاجِ و در ھمھ جا ھر دوسیاه و سفید آری،

کتب متنِ از »کشتن«منحوسِ اژۀ وروزی آزادی در آمریکا، موھبِت و تقویتِ حفظھمراه باامید است کھ

بھ ھر کھددریاب،بشر فارغ از ھر قانون و دینیوبشر پاک شودنوع و ذھنِ کشوریقوانینِ ،مذھبی

بر عکس، .پاشکن ھرگز بھتر راه نخواھند رفتنھ ا شکستھ و پنھ ،پای دیگریبا شکستنِ عنوان کھ باشد،

.موجب موفقیت استدیگران و ھمیاری با ، درمان، خیرخواھیدلسوزی، مثبت و انسانی اندیشیدن

سومبخش 

)نقل بھ معنا(».گاھی باید خوشبختی را بھ زور بھ ناآگاھان تحمیل کرد«می گفت کھ رضاشاه کبیر

می نامند، خبر می دھند کھ وضع اقتصاد »بی سواد«روزی بھ رضاشاه، کسی کھ قدرناشناسان او را 

سازی بھترین راِه احیای اقتصاد مملکتراه و ساختمان«می گوید، شاه.خوب نیست و بیکاری زیاد است

او دستور ».است، چرا کھ ھمۀ مشاغل و حرفھ ھا از آن بھره مند می شوند و در نتیجھ، کار ایجاد می کند

سازی تشویق کنند؛ و حتی در برخی نقاط، بھ مالکان می دھد کھ در ھمۀ شھرھا، مردم را بھ ساختمان

ایان کھ در خیابان شاھرضا، بھ خاطر دارم کھ چند نفر از آشن.مھلِت دو سالھ برای شروعِ ساختمان بدھند

»!ما با تھدیِد رضا شاه ساختیم«تا میدان فردوسی زمین داشتند، می گفتند، »دبیرستان البرز«حدفاصِل 

زودی بھ«در پی آن دستور، یھودیان آنقدر ساختند کھ گروھی حسود و احمق بھ رضاشاه گفتھ بودند، 

اینھا «اما شاه دانا گفتھ بود، »!وگیری کنیداعلیحضرت، جل!یھودیان مملکت را صاحب خواھند شد

وی برعکس دستور می دھد کھ یھودیان را در این امِر »!ساختمانھا را بغل نخواھند کرد کھ با خود ببرند

.درست گفتھ اند کھ خطرناکترین دشمن ھر فرد یا جامعھ ای دوستان حسود ایشان ھستند.مھّم تشویق کنند

ریسمان در دِل شمع است، ولی دشمِن اوستیم ز دوستدشمِن دوست نما را نشناس
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عقل .ھستند»عقل«بھ معنای ٩ِسِکلو واژۀ »فھم و شعور«بھ معنای ٨بینادر زبان عبری، واژۀ 

.آدم با شعور از نیروی تخیّل و تجّسم برخوردار است.چراغ راھنمای بشر است تا راه از چاه بشناسد

د کھ پیشاپیش تصویری از المپ برق و روشنایی آن را در ذھن خود ترسیم چنانچھ ادیسون ناتوان از آن بو

کند، ھرگز حاضر نمی شد کھ ھزار و یک بار شکست بخورد تا سرانجام در ھزار و دومین آزمایش، 

».تخیّل مھمتر از معلومات است«می گوید، آینشتایناینجاست کھ .موفق گردد و دنیا را روشن کند

١۶مجّسم کنید کھ او در ظرف تنھا .داشتشعورنداشت، اما مھمتر از آن، ھرچند رضاشاه سواد

افسوس کھ انسان !سال، کشور خود را تا کجا پیش برد؛ و اگر پنجاه سال دیگر مانده بود، چھ می کرد

.نمونۀ بارز آن است»سالمتی«ھنگامی ارزش یک موھبت را می فھمد کھ آن را از دست داده باشد؛ کھ 

بخشی (!)بودند  »بی سواد«ۀ نگارنده، چنانچھ ُزعمای سیاسِی امروز آمریکا مانند رضاشاه بھ عقید

از پولی را کھ این روزھا برای گرداندِن چرِخ اقتصاد بھ بازاِر کار تزریق می کنند بھ صورت واِم بدون 

آمریکا، عالوه بر بھره در اختیاِر زمین داران قرار می دادند تا با ساخِت واحدھای مسکونی در سراسر

جای شگفتی است .ایجاد کار و رونِق اقتصاد، ُمعضِل بزرگِ گرانی و کمبوِد بناھای مسکونی مرتفع شود

این .کھ امروز بیش از پنجاه درصد از درآمِد طبقاِت متوّسط در آمریکا صرف اجارۀ خانھ می گردد

.ر روز بر شماِر بی خانمان ھا افزوده خواھد شد؛ و تا آنجا کھ ادامھ پیدا کند، ھتواند دوام یابدمشکل نمی

»!ماھی نبخشید؛ ماھیگیری را آموزش بدھید«چنان کھ ضرب المثلی معروف می گوید، 

.است و کارساز نخواھد بود»ماھی دادن برای خوراک امروز«ھای تریلیون دالری حکایِت بخشیحاتم

در غیر این صورت، این .کردن امکانات آن استو فراھم »آموزِش ماھیگیری«آنچھ کارساز خواھد بود 

دادن یک «پولھا ذّره ای تأثیر در برطرف کردن مشکالت امروز و آینده نخواھند داشت و در حّد ھمان 

بھ جا در مورد دارایی و ھزینۀ بی جا، چھ .خواھند ماندمحدود برای عده ای »وعده خوراک ماھی

».بھ پول برسد، اما نگھداشتن آن پول نیاز بھ انسانی عاقل داردیک احمق نیز احتمال دارد«کھ اندگفتھ

می آورد؛ و فسادقدرتْ «:بازی ھای امروز در آمریکا و اسرائیل، بھ یاد این گفتھ افتادم-با دیدِن حزب

.می آورد؛ و خواست بیشتر آن، فساد بیشترفسادھم خواست قدرتدانستم کھ ».قدرت زیاد، فساد زیاد

دانِش انسانھا ناشی از تجربھ ھای ایشان است؛ و تجربھ ھایشان برگرفتھ از «ال، گفتھ اند کھ بھ ھر ح

کایت می کنند کھ روزی، یک ح.تا ِکی باید فریِب رندان و چوب ساده دلی خود را خورد».اشتباھاتشان

.ּבינה٨
٩ ֶֹ .לכֶ ש
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این گاو «پرسند، خریدارھای ناآگاه از او می.بردی گاو نر خود را برای فروش بھ میدان شھر میروستای

گاو ما شیر نمی دھد، اما ماشاءهللا بھ «فروشندۀ ناقال پاسخ می دھد، »روزی چند کیلو شیر می دھد؟

!ھایی کھ بھ نام آن می شودنام آزادی ھم شفا نمی دھد، اما ماشاءهللا بھ ظلم»!پیشابش

با .استقانون ھرگز کارساز نبوده یادینبھ دستورِ تنبیِھ ظالمانھ بر افراِد ظالمعمالِ اِ در این راستا، 

ھم اکنون میزان ظلم و ستم بر ،طبق آمارکھاما جای شگفتی نیست دردناک است ھرچند توجھ بھ این امر،

بھ آن است کھ ظالم ھنر کن کردِن ظلم، برای ریشھ.داردرو بھ رشد ھمچنان دنیامختلفِ نقاطِ درآدمیان 

نمی توان .؛ و این گفتھ بھ معنای انکاِر مسئولیِت فردی نیستاجتماع استۀساختظالمانسانِ .یمبار نیاور

ظالم را عنوان مجازات و غیره، تحتِ بھ دستور دین یا قانون، ،متقابلظلمِ عمالِ با اِ غرض کرد و نقضِ 

یزچھ بسا خشونت آمو سختگیرِی بیرحمانھ انضباطِ تحمیِل یا و ،شرعی و اجتماعیقوانین .اصالح کرد

اصوالً .فرزندانی با وجدان بھ بار آورندکارساز نیستند و نمی توانند اساساً ،و دولتھاوالدیناز سویِ 

از انساِن باوجدان.و عرفی نمی گرددقوانین شرعیکنترلِ باوجدان مشمولِ انسانِ و درستِ انسانیکردارِ 

بھ آنھا احترام می گذارد و در صلح و انسانی خود عمالً با رفتارِ بلکھ،نداردترسی قوانین شرعی و عرفی 

.آرامش بھ سر می برد

باوجدان پرورش دھد آن است کھ آنچھ می تواند انسانِ !خیرآیا وجدان ارثی است؟ در این صورت،

ه و اجازمھربانی و نوع دوستی بیاموزیمبھ آناندر عملما باید.وجدان باشیمبرای فرزنداِن خود سرمشقِ 

اما در اثر ظلم فرو ،کفر می ماندباحکومت«،اندکھ گفتھچنان .وجود آنان بنشینددرندھیم بذر ظلم 

و تن و روان بھ ھم پیوستھ اند؛نیستخودجسم منحصر بھانسان است کھامروز بشر دریافتھ».ریزدمی

بھتر ھم از این رو .را برطرف نمودیجسموروحی مشکالت انبوھی از توان درمانی می-روانراهِ از 

ھایشیوهاز دیگرانبوھیھا و این.سنتی و دینی را ترک کنیم و دور بریزیمجسمیِ مجازات ھایِ کھ است 

جایبھ .بوده اندبربریت دورانِ اند و صرفاً زادۀ تخیّلِ شکست خورده نتیجھ بوده اند و بیبھ وضوحتنبیھ 

جرمین را درمان مُ ،درمانیروانراهِ از ،اسکاندیناوینِ از کشورھای متمدّ رخیمانند ب، چھ بھتر کھ آن

را متعادل و با وجدان بار خود کودکان از ھم اکنون ، رم در آیندهاز کجَروی و جُ و برای پیشگیریکرد

جوانان بھ ھدف پیروی از یِ یبھ جای مغزشوبھ خود می آمدند و دینی جینِ ایکاش بعضی از مروّ .آورد

آزاد کمک می کردند و آنان را دینیسودمندِ اوامرِ در درِک این نھال ھای حّساسبھ ایشان، روشِ 

!مادام العمردِ مقلّ و انسانھایی آگاه بھ بار بیاییند، نھ جمعی را پیدا کنندخویشخود راه تاگذاشتند می
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این .ھرگز ھیچ تحولی زودتر از خواست زمان و آمادگی محیط بھ وجود نمی آیدگواھی تاریخ،بھ 

ھمان موقعیتی است کھ برای تحصیل نسل مھاجرین ایرانی، در اروپا و آمریکا بعد از انقالب فراھم شده 

بینش .مھاجران تحصیالت دانشگاھی دارندسل ندرصِد جوانان ٩٠می بینیم بیش ازر عملدکھ است

چنانچھ مرّوجین مذھب، سّد راه فھم و تحصیل ،یازھای آیندۀ جامعۀ ایرانی خواھد بوداینان جوابگوی ن

.ایشان نگردند

تبعیضات نژادی و دینی در بیماری در صورتی کھ ر داداید ھشداب، تاریخآگاه از یدیدا بمچنین ھ

ایهھ آیندب.داشتھد نخواپیش در یندۀ خوبی آبشر ھمچنان ادامھ پیدا کند، دیگرآمریکا و اغلب ممالک 

ید موفقیت و واقع بینیلکی اندیشوردداشتھ باشیم کھ یاد بھ .بیاندیشیم و برای رسیدن بھ آن کوشش کنیمزیبا 

.آن استبرای ضرورییشرط

،شاعردر پایان، بھ قول 

ت لشگر استعادل را رعیّ زانکھ شاھنشاهِ خصم ایمن نشینجنگِ ز صلح کن وَ تبا رعیّ 

بھ امید »!بعدینوشتۀ «،می گوید»بھترین مقالھ شما کدام است؟«می پرسند،از یکی از نویسندگان 

سری ھم بھ وبسایت چھ خوب کھدر این فاصلھ، .در فرصتی دیگر باز با شما باشمھر چھ زودتر کھ آن

...بھ امید دیدار!بزنیدwww.BabaNouri.comآدرس بھمن 

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٢٠ژوئیۀ

)٢٠٢٠پتامبر س،نھاییازبینیب(

گبای بھ زبانھای فارسی و »نورمن«نورهللا برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای

و بھ زبان یھودیان کاشان،واژه نامۀکر،اتی برای تفلحظشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ وبسایتھمگام با زمان،زودی، 

)پایان نوشتار(

http://www.babanouri.com/
http://www.babanouri.com/
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