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وجدان

گبای»نورمن«نوشتۀ نورهللا 

Please find the English version of this essay in the accompanying file.

.اوستی ذاتانسان عادل وجدانِ ی مربّ 

کنشھیدادگر پدنِ یپرستکنشھیز روز گذر کردن اند

است و بس نیھمیرستگاررهِ کسزارآیو میگرایکینبھ

است مقدس توراتۀھمان گفتانگرنمای،بشریِ ذاتیِ خدادادۀجدان، این ودیعوِ ی،تمزیّ م بر ھرمقدّ 

ۀبھ عقید.آفریده استی خداوندصفاتگوید خداوند بشر را با ی ھ مک)٢٧، آیۀ ١فصل ِسفِر پیدایش،(

ھمانان کھ از این موھبت ودر جسم بشر و ناظر بر اعماِل آدمی استخداوند ۀوجدان نمایند،نگارنده

ی ھاانسانھم از این رو است کھو—نندکی وجدان، عدالت را مراعات ممِ کبھ حگام،ر ھبرخوردارند با

و ھابا توجھ بھ خصلتانسانھا،از ی وجدان در وجود بعض.نامندی م»خدای ب«وجدان را -یب

ی نماھا-انساناز ی گروھ، حال آن کھبخشدمی ی ند و گرمکپرای نور مخورشیدھمچون،مقدوراتشان

-ینفر از این بسھ تنھا.دنآوری بھ بار مھاجنایتظلم می کنند وو سنگدلی،نفرتدلیل بھ ،وجدان-یب

گناه را بھ یبانسان میلیون نفر ١١٨حدود ،سال اخیر١۵٠در ،مائو، استالین و ھیتلرھای وجدان ھا بھ نام

ونندکپیشگیریھااز آن مصیبتتوانستند ی ھ مکدر میان بودند ھم وجدان-یبجمعی !شتن دادندک

.شده استدانستھدنیاھمۀ نجات برابر باانسانکیی جان حتنجاتِ ،ھ در فرھنگ یھودکآنحال،ردندکن

ی ھاازراه،وجدان خودمِ کفقط بھ حھ کبوده و ھستند خیرخواھان ی بسیارآن دستھ از ستمگران، در مقابلِ 

برای نمونھ، کافی است از سھ تن از .بوده اندیّتخدمتگذاربشر،راتشانوت و مقدھمّ ھ وسعِت بوگوناگون

ھ بھ کیمنام برورالگ ت و نورمن بن بافِ وارِ س،آقایان بیل گیتبرترین قھرمانان نیکوکاری در قرن حاضر، 

.نندکی و ماندردهکخدمت ،کپاوجدانِ مِ کتوجھ بھ رنگ و نژاد و دین، فقط بھ حبی،ھا نفرمیلیارد

سینھ کواکمک بھ تأمین امور بھداشتی و دالر میلیاردصد کبیش از یوارن بافت، بھ اتفاقِ سبیل گیت

از ھی تُ یبا دست،ورالگنورمن بی آقااز آن سو، .وم اختصاص داده اندسجھانِ ی شورھاکمردمان ردنِ ک
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سر و صدا ی ب،ترربذر بۀو ارائبھتریِ شاورزکآموزش راهِ از ،خودیِ عالعلمِی با فھم اما دنیا، مالِ 

ر را از مرگ و نفمیلیاردکیھم اکنون نھ تنھا کھمی خوانیماوۀنامیھ در زندگکاست رده کخدمت قدر آن

ھا میلیاردۀآیند،بھتری شاورزکآموزشِ ھ از طریقِ ک، بلاستنجات دادهی از گرسنگمیلیارد دیگر را کی

.صلح نوبل گردیدۀدریافت جایزۀستشایھم از آن رو بود کھ وی .استرده کمین أرا تدیگر نفر

)عکس ھا از ویکیپدیا(*

است، دریافت جایزه ۀشایست،ھر امر خیرانجام با،وجدانباانسانِ .حتماً نباید ثروتمند بود،یآر

.خویش استکاز اعمال نیبردنلذتبرترین پاداش برای او ھرچند کھ

از کبھ ھر یاست کھ گفتھ ،یاند دافراثروتمندترین یکی از ،بیل گیتسکھ در روزنامھ خواندم 

در مقابل، بسیارند .ردکامور خیریھ خواھد فرزندان خود ده میلیون دالر خواھد داد و بقیھ را صرفِ 

.بینندی نمی جز خود چیزی،زندگۀھ در آینکی ثروتمندان

بھ من !اندارکپیر ی ا«رفت و گفت، با تدبیرو دانا انسانی نزد ،دست آورده بودھ بی ثروتکھ ی شخص

لیف کتدبیر بھ او تباپیرِ ».بمانمباوجدان و عادلدر حین ثروتمندی، ھمچنان مانند گذشتھتان کی نصیحت

بینم ی مردم را م«،ثروتمند پاسخ دادمردِ »ی؟بینی چھ م...نکنگاه بھ بیرون پنجره پشت شیشۀ از «،ردک

».ھستندیزندگتالشِ گرِم ھ ک

مخود«،مرد ثروتمند پاسخ داد»چھ می بینی؟...اینک در برابر آینھ بایست«ادامھ داد، خردمند پیر

سبب است شیده شده کھ بھ پشت شیشھ کنقره یا جیوه کِ نازۀالیکی«توضیح داد،آنگاه پیر جھاندیده ».را

دیوارۀ ھمان،نقره و طالی ھ الیھ ھاکن ککوشش.نیکنی و بھ مردم توجھی ھ فقط خودت را ببینکشد

».یگردی و از دنیا منزوشوی از مردم غافل ،یھ فقط خودت را ببینکباعث نشود ،ثروتنازک 



٧از ٣ص 

استی و فرازی ھر گامش نشیبھ باستی بس درازراهِ ،ما تا عشقزِ 

از خود گذشتندام؟ کاو فرازِ ه گشتنارکِ شیبش چیست؟ خان

،باز بھ دنیا آمده اندبستھ و دھانِ انِ با چشمھمانطور کھ کسانی کھبسیارند ،افسوس و صد افسوس

چون غرورِ ،نداردی یردارشان خواناکگفتارشان با و حرف می زنندوبینندی اطراف خود را نمھمچنان 

.ندکی ر و تعقل را زایل مکتفدر برخی از آدمیان قوای ثروت 

ردار خوب کبایدت ی؟گفتار داریِ خوبمن گفتار خوبنیست تنھا جان ی شرط خوب

خانمان در ی بی خانواده ھا،امروزجوامعِ ضعفاز نقاطِ ی کیچنان کھ می بینیم، ،در این میان

ینۀ آالت و کمشبازدهِ اناین.ثروتمند استی اکدنیا، از جملھ آمریی شورھاکاغلب ی ھاو خیابانھاوچھک

حل این .دھندی را آزار مبا وجدانی ھاوجدان انسانوبشری ھستندجوامع ی مبودھاکمنعکس کنندۀ 

را بر طرف پدید آمدن این معضل باید عللِ ، و بھ این منظور، نخستطلبدی می اقدام جمعی،جمعلِ کمش

اما در متفاوت داشتھ اند، ی لکمشھر یک از اینان.ا برطرف گردددولت ھی آبروکِ ھتلِ کتا این مشکرد

در باشند یا چھ در قفس ،ستھکشھمان بال و پِر گویند با ی ھ مکھستند ی ستگانکبال شر و اغلب پَ نھایت، 

پیِ در»،نمی شناسدگرسنھ دین و ایمان مِ کش«آن کھ بھ مصداقِ ،در خیابانباشند یاباغ، چھ در اتاق

.سرگرداننددرمانده و خود ۀروزانمعیشتِ مینِ أت

بھ اند و وچھ خوابیده کدرخانواده اش شده است، ھمراِه خانمان ی باز رفقای کیکھ بیند ی می ھمشھر

چرا خودتی؟!یاحمد«،گویدی بھ رفیقش مھمشھری .استشده»ن خوابارتُ ک«،امروز ایراناصطالحِ 

مرسوم،ی خیار-دوغ-عارفات آبتبعد از کلّیو»؟مگھ من مرده امی؟اهارتن خواب شدکوچھ کاین کنجِ 

»!خودمون بخوابۀوچکشو بریم تو پا!شوپا!یوخ،یوخ«،گویدی م

شوخی نیز افتادگان در لباسِ حقیرِ ت،»شمشیر نیستزبان کمتر از زخمِ خمِ ز«آن کھ مصداقِ ھ ب

:پسندیده نیست، کھ گفتھ اند

شیشۀ بشکستھ را پیوند کردن مشکل استیده را خرسند کردن مشکل استرنجیک دلِ 

را ھموار کردن مشکل استراناھموحرفتردن سخت نیسموار را ھموار کناھکوهِ 

این است کھ در حیِن قانون گذاران ھدفِ .و بسبشر استی ذاتردن وجدانِ کدین بیدار ھدفِ !ستاندو

انسان میانی فرق.استی چون فقر موجب ناامنحفظ شود،امنیت جامعھ بضاعت جوامع، ی بھ قشر بکمک

ناشناس یاروان ھاکدر مسیر ،در صحراھای کی.عدالت استی چون ھدفشان اجرا،باوجدان نیستی ھا
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من غیر از باورِ ی ھ باورکی تشنگان«،گویدی می احمقوجدانِ -یبسپس ،رودی سازد و ممی ی آب انبار

یھ و امروز در عراق، کتردیروز در اروپا یای دیگر»!نندکاز این آب استفاده کھ اجازه ندارنددارند 

و غیره را بھ قیمت ی رد، ایزدکمسلمان، ی،ارمنی،یھودکِ ودکنظیر آنھا،و ،»برمھ«میانمار سوریھ، 

و ی نمانخای ر بتصوّ .نیستحقیقی ی و خدانشناسی وجدانی بمیانِ ی افاصلھآری، .ندکی جان خود حفظ م

حادثھ از بدِ آناناغلببلکھ،ر نیستندمقصّ در فقر خود ھا خانمانی بۀھم.رنج آور استواقعاً ی پناھی ب

.گرفتار شده اند

از ی کی،بزرگی در شھرھاَمسکنۀرایکنرِخ یِ و گرانای از آن خود خانھ نداشتن ،نگارندهاز دید 

ۀرایکارمند صرف ککدرآمد یبیش از پنجاه درصدِ ،ثر شھرھاکامروز در ا.استی خانمانیبدِ متعدّ لِ یدال

تنھا کھ شناسم ی را می ارکو س کی بو پیر من زوجِ .ینھ عملو ھ نھ عادالنھ است ک—گرددی خانھ م

را پرداخت آپارتمان ۀرایکدالر ١٣٠٠ماهھر از آن مبلغ،.یدولتکمکدالر ١۵٠٠انھآنھا ماھدرآمدِ 

توانند ی م،ھای خاصھ شھردار،دولت ھا!گذرانندیمرا ی دویست دالر زندگی با ماھتنھا وکنندمی

-ساختمانی تسھیالت گوناگون برای اعطاراهِ ازکنونی، مورد ی بی ھا و ھزینھ ھای سخت گیری جابھ

اجارۀنرخِ یِ مبود و گرانکشمارِ ی بالتِ کدر رفع مشتولید و عرضۀ بیش از تقاضا، از طریقِ ،ازانس

.نندککمکخانھ ھا 

-یچیندوستِ ،و ثروتمند سنگاپورکوچکبسیار تِ کسفر بھ مملطیِ ،١٩٨٠و ١٩٧٩ی سالھادر

کمکبا این کشوری اھالۀھمآقای وی، مانمحبوبجمھورِ یسِ ئریِ یدر اثر دانا«کھمن گفتاألصل

ی و بھ جاسایر دولت ھا قرار گیردسرمشِق ایشان ۀرویچھ خوب کھ ».خانھ ھستنددولت صاحبِ ۀعاقالن

بیش از ھر قدرِت شک، ونِ دبونندکمردم خود را خانھ دار ،مصرفی بۀھا دالر اسلحمیلیاردردن کانبار 

تنھا خانمان یبتعداد افراد،طبق آمار.خود گردندآسایش و بقای سیاسی و اجتماعی مملکتِ نظامی، موجب 

،سف بار ایشانأبا دیدن مناظر تچندی پیش، .ھشت ھزار نفر استوپنجاهحدود لس آنجلس بزرگ در 

در چنان کھ در آن نامھ نوشتم، .مطرح کردمبھ پرزیدنت ترامپ کھ در نامھ ای بھ نظرم رسیدی راھ

ھ در آنجا کیل گردید کتشوتصیبکبھ نام ی تو صنعی شاورزکی واحدھا،ان مھاجرینکاسی اسرائیل برا

از تسھیالتِ ھمگی نند و کی ار مکءھمھ بدون استثنا،پھن استی سفره ا، بلکھشودی نمداد و ستدیپول

اند رده کبوده و پیشرفت تاکنون چنان سودمندسیس أزمان تیبوتص ھا ازکاین .گردندی بھره مند می رفاھ

.شودی یبوتص ھا داد و ستد مکاز طریق اسرائیلاز صادرات ی قابل توجھبخشھ ک



٧از ۵ص 

سیس أاز تجربیات دولت اسرائیل، با تی تواند با بھره برداری ا نیز مکدولت آمریمن پیشنھاد کردم کھ 

ط یخانمان ھا را تحت قوانین و شرای الیفرنیا، بکھ در فلوریدا و خاصّ ،شور پھناورکدر این ی ییبوتص ھاک

محتملِ رفع رسیدگی بھ بیماری ھای روانی و جسمی وازپسو کند ی محدود نگھداریتمدّ ی برا،خاصّ 

ھمچنین اظھار .برگرداندی عادی بھ زندگآنان را ،الزمی آموزش ھابا تعلیمِ ھمراه ،الت ایشانکمش

بودن مورد اجرا قرار ی دقیق قرار گیرد و در صورت عملی این پیشنھاد مورد بررسکھ ی کردمامیدوار

.گیرد

بھ دستم رسید کھ نسخھ ای ترامپ دانلد پرزیدنت یبھ امضاپاسخی،از ارسال این پیشنھادمدتی پس

.قرار گیردھمورد مطالعمنپیشنھادکھ و امیدوارم از آن را در پایان این نوشتار می آورم

بھ جا نیک یاز خود یادگارتا ما آمده ایم .سان بشدکھ بود و نبودمان یکما بھ دنیا نیامده ایم ،عزیزان

دور کھ ھزاران سال یبیان موجود، موھبتیِ از آزاد.مبودھا سھیم باشیمکردنِ کدر برطرف بیایید .مگذاری

باید خود ھر جامعھ ای و یابدی دیگر می تولدبا پیدایش نسلی نوینھر ملّتی .بھره بریمبود،از دسترس 

.را با زمان تطبیق دھد تا بماند

بیان ی آزادبُعد آنھ مھم ترین کمعجزه ای رخ داده استایران دھھ ھای اخیرانِ نسل مھاجری برا

ر بدھیم و در رفع آنھا سھیم کمبودھا را تذکنقطھ ضعف ھا و از این موھبت بھره بریم،.استکنونی

.گردیم

دنِ ھ اطاعت درآوربو یارگیریقدرت، کسبِ برای ایجاد ترس، ابزاری»معجزه«زمان ھای قدیم، در 

چنانچھ ھنوز ھمان .یم شودحمیل و تفھغیرقابل باور بھ مردمان ناآگاه تآن بود کھ نکاتِ ھدف .بودممرد

!تخت آنھا الس وگاس بودمیلیونھا پیرو داشتند و پایو تردستان سودجومھ داشت، دانشمندانِ ۀ تفکر اداشیو

تردستان را نوعی حقّھ بازی می دانند، »معجزاتِ «ی است و مردم معجزۀ علم و آزاددو امروز »ۀمعجز«

.با پروردگارگرفتن ارتباط برای راھینھ 

ِرندی »!ی شوندآقا جفت مبھ خودِی خود پیش پای ،ھای آقا ھر صبحکفش«کھ شھر شایع می شوددر 

آقا من از معجزه خبر ندارم، ولی می دانم «آقا می گوید، ھمسرِ .یا می شودامر را جوآقا حقیقتِ از ھمسرِ 

»!"من کو؟مردۀ-این جوراب ھای صاحب"کھ فریاد می زندکھ بیدار می شود، ر صبح ھ

:بدانندگفت، شاعرچنان کھ کدیگر باشند و دنیا بھ حکم وجدان، یار و یاور یمِ درامید روزی کھ مبھ 
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ھمھ شب نماز کردنروز، روزه بودنھمھ 

ھمھ اعتکاف کردنبھ مساجد و معابد

بھ وظیفھ باز کردنکیْ دو لب از برای لبّ 

طلب نیاز کردننیازشز وجود بی

ثمر آنقدر نباشدکھ ھیچ کس راداخبھ 

دِر بستھ باز کردنکھ بھ روی ناامیدی

.است وجدان بیداراین 

یبرادر بھ لطف و خوشی بگو اان گفتار ھستکھ امکنونت ک

یشکزبان در،م ضرورتکبھ حجل در رسداَ کِ یھ فردا چو پِ ک

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٨ژوئن 



٧از ٧ص 

پیوست

گبای»نورمن«، بھ نامۀ نورهللا ٢٠١٨نسخھ ای از پاسخ پرزیدنت دانلد ترامپ، ژوئن 

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

بھ وبسایت،زبان یھودیان کاشانواژه نامۀو کرلحظاتی برای تفشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

www.BabaNouri.comمراجعھ کنید.


