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و حقوق بشریكراسودم

بخشسھنوشتاری در 

گبای»نورمن«نورهللا ۀنوشت

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

نخستبخش 

این بھ »!ولی بھتر از آن ھم نداریمبدترین شکل حکومت است،ی دموكراس«:گویدی مچرچیل 

!د سیاستنگوییم

و»منشور حقوق بشر«موھبت از دو گوناگون بشر ی مشكالت قرن اخیر برداشت ھااز ی یك

قرن اخیر چنان ابزار ارزشمندِ عنصرِ این دو متأسفانھ، .استو شیوه ھای استفاده از آن دو»یدموكراس«

گاهكھ ھر،فتدمی ابازار تھران سرانِ آدمی بھ یادكھ اند دنیا قرار گرفتھ یِ دینو ی سیاسدست بازیگرانِ 

)داستانیشكارچ(ی بھ خاط،حق بھ جانبای با قیافھ ،آمدی بازار پیش ممسلمانان و یھودیانِ میانی مشكل

»!بدو«گفتندی م)داستانی آھو(بھ مظلوم و در ھمان حال، »!بزن«گفتند ی م

اندر دویدنِھی زنیی بھ تاز»!بگریز«غوغا كھ نیكی بھ آھو م

كھ بھ چھ جنایت ھا!س حقوق بشرمنشور مقدّ ی اوی دموكراسی ا«،توان گفتی ست كھ مادر اینجا

».شودی و نماست نشده انجام نام شما 

را از ی بھترین بھره بردارھمچنان ،یدموكراسیِ حامیِ ھ در كشورھاخاصّ ،جنایتكاران،در این میان

.انجام می دھندایم خودفرار از جری براوضعیت دوچھرهاین حیاتی و این دو موھبت 

از سوی دیگر، و ،كنندی مھا جنایتیکفتنھ جویان در ممالك دموكراتاز یک سو، بھ عنوان نمونھ،

؛ ومی کننداستخدام فرد خطاکاری برای تسخیروكیلِ بھ خرج خودشان،یا خود دولت ھا،حامیان ایشان

،فتندابھ تلھ بینیز ھرگاه .می کننددفاع از جنایتكاران ،و حقوق بشری قوانین دموكراسبھاستناداكال بوُ این 

حقوق بشر مراعات «کھ آورند ی فریاد برمپندارند،ی كھ قتل و غارت را ثواب مییھمان آدم نماھا



Page 2 of 15

از ی بسیارگاهگھ.كنندی باور مآنھا را سخنزده اند ی كھ خود را بھ نفھمگروھیو —»!شودینم

تحتوحتی دھندی میأبھ نفع جنایتكاران رق بشرو حقوی دموكراسپیروِ وبھ اصطالح روشنفكراتِ قضّ 

و ییپروای ھمین روش ناپسند موجب ب!پردازندی مدستخوش ھمبھ آنھا ،حقوق بشرعنوان مراعاتِ 

،افتندبیتلھ در اگرست واقانون حكم فرما،در این ممالكکھ دانندی چون ماست،تشویق جنایتكاران شده 

.خواھند داشتاز قانون گریزی برایو راھی حامھنوز

ی كھ برامی توان کسانی را کھ در پایین ماجرای او را شرح خواھم داد، ،(!)اساعبّ تبھ قول اوسآیا

در اختیار را ی انسانقوانینِ تسیھالتِ ول شدیآنھا قای برای حقّ ،نامیدانسانل نیستند یحیات قادیگران حقّ 

گذاشت؟آنان

؛دیگران و سوءاستفاده از قوانین است»سو كردنِ «كھ كار ایشان ییفتنھ جوبسیارند افرادِ آن سو،از 

ی نكاترعایتِ عدم بھ استنادِ و صرفاً موردی داند این خطاكار ده ھا نفر را بی كھ مبا آن ی و جناب قاض

او بھ حكمِ ۀبھ ده ھا پروند،استی او كالھبردارواقعی و منظور »استسو كرده «از فالن قانون ناچیز 

؟یاین شد دموكراسآیا !دھدی دستخوش ھم می و گاھمی کند ی رسیدگ،یمراعات دموكراس

بردِ كاھستند،ی انسان حیاتی براھمچون ھوا و آب و دینی بینیم ھمانطور كھ آزادی ست كھ مااینجا

از ھمھ و ی مفاھیم دموكراس،بشرحقوق سِ منشور مقدّ ھرگاه .باشدكشنده می تواند آنھا ی غیر منطق

،دنفاسد قرار گیرجرمانِ جریان و مُ مُ دستِ ھ ب،و فرار از قانونی بھ عنوان ابزار تعدّ ،دین،خطرناكتر

سھامروز در ،در روزنامھ خواندمچنان کھ .دنگردی ھدف قانونگذاران میِ نفو موجبِ خواھند بود كشنده 

در ھای فراوانی ن و ھوادار حقوق بشر، صدھا خیابان و بخش متمدّ كشور بلژیك، فرانسھ و انگلستانِ 

نھ تنھا ،ترتیببھ این .ویران شده را نداردی ت ورود بھ آن نواحأدارند كھ پلیس جروجودآباد ی شھرھا

یون میھمانِ چند میلاقامتِ برابرِ در سطح وسیع،در اروپا ، بلکھ انگلستانیِ كشور شصت و شش میلیون

و ی دموكراسھمچنان می خواھند چرا کھدر انتظارشان است،ی بسیار بدۀو آیندناخوانده بھ ستوه آمده اند

، مراعات كرده باشندرا ندارندآنی اجرای كھ استحقاق و آمادگی افرادۀدربارمنشور حقوق بشر را

.نمایندی بھ ایشان پرداخت مرا ی دولتی مزایاحتی ھنوز چنانکھ

از ی بھ پیرو،یغربی پا گرفت كھ سازمان ملل بھ اتفاق كشورھای زمانی بزرگ جھاناین مشكل 

ی كشورھابرای ،باشندی كمك ممستحقّ كھ اكثراً حقوق پناھندگانمراعاتبھ ھدفِ ومنشور حقوق بشر

مطالعۀ درست بدون کھ اقدام ایناما .کردندتعیینپناھندهشماریپذیرشدایر برھ ساالنھایسھمیھ ی قمترّ 

.استدر دنیا گردیده این ناامنیۀاروپا و توسعدریموجب ناامناینک ،عواقب این تصمیم انجام گرفت
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،ستندھیبھتری زندگپیخاورمیانھ و آفریقا كھ درکشورھای از ی شماریبی ھاگروهھجومِ ھمینک 

ی و اخالقی فرھنگپناھندگان را از لحاظِ باید كھ ابتدا ، غافل از آناین معضل دامن می زندھ رشد ھمچنان ب

جریانِ درکھ بھ خاطر دارم بھ عنوان نمونھ، .دادی یاربھ آنان و سپسخودشان واكسینھ كردۀدر خان

ُ پانزده تاً اسرائیل فوردولتِ ،افغانستانۀزلزل ی پرستارھاپزشک،چند با ھمراه ی ن لوازم بھداشتـ

بیمار جمعی افسوس کھ .بھ افغانستان فرستادبرای کمک یما با ھواپ،یابزندهی ص و سگ ھامتخصّ 

را بھ دلیل آن محتاج آن كمك ھا بودند، محمولھ فاجعھ كھ مصدومینِ ی در حال،یدینآلوده بھ نفرتِ روحیِ 

.بر باد رفتییچھ جان ھاکھ داند ی خدا مو—پس فرستادند،دولت یھود ارسال شده بودسویاز کھ 

قوانین ی و اجرای انساناعمالبازدهِ ،بینیمی مچنانکھ اما .بھ واجدین شرایط نیستمخالف كمك ی كس

می تواند بسی غیر را ندارندھا آنی اجراازاستفادهی كھ فھم، تجربھ و آمادگی مردمانۀدرباری قمترّ 

بھ ی زنگنھ /د گل از شاخ بیدبھ كوشش نرویَ «می کردند کھباوران توجھ خوشکاشای.منتظره باشد

».گرمابھ گردد سفید

ھر ی از اجراپیش داشتھ باشد تا بذر بھ بار بنشیند، الزم را ی آمادگباید ابتدا زمین ھمانگونھ کھ در 

طول بھ ھا قرندر غیر این صورت،.الزم را داشتھ باشندی فھم و آمادگباید جریان آن قوانین مُ نیز قانون

پس ازوکنند عبورخود اروپاییان گذشتۀمانندمسیری دردناک از امروز پناھندگانخواھد انجامید تا

م دین، ناھ بی ھولوكاست و آدم سوزو»تفتیش عقاید«یا »زاسیونیکان«ی ھمچونتلخھایورانگذراندن د

خانمانسوز بردارند و خود ی و فرھنگ ھااتت ھا، عادسنّ ودینیی فتنھ انگیزِ دست از باورھاسرانجام 

آمادگی ی آزادبرای ھنوز مردم ما«:گفتھ بودکھ بیامرز خدایادش بھ خیر آن.روز تطبیق دھندن را با تمدّ 

»!ندارند

با ی ایرانی یكنواخت نیستند و میان یھودابداً ھمادیانباورمندانِ ی حتکھ از مھاجرت فھمیدیمپسما 

آداب و رسومِ وزندگی محیط فرھنگچون،وجود داردفرق غیرهیا عرب و ی ، روسییاروپای یھود

توان فرھنگ ی آیا م.خواھند ماندمتفاوت ھمواره ی و قانونی اوامر دینجریانِ مُ یِ قبیلھ اویخانوادگ

فرھنگ ھا مقایسھ كرد؟ دیگراز ی منشور حقوق بشر را با بسیارۀصادر كننداین نخستینایران، ییِ اھورا

موجب ،دینۀفلسفعكسِ بردر دست فتنھ جویاندین،از مواردی در بسیارافسوس و ھزار افسوس كھ 

تحت الشعاع قوانین و مردمان كھتا آنجااست، دنیا گردیده ی و ناامنمردمانانحطاطِ ،ھاییجدای اصل

».تواند باشدی قانون نمی جربھتر از مُ ی ھیچ قانون«:گویدی مآینشتاینست كھ ااینجا.گرفتھ اندقرار 

با نشان و »!قانون الزم نیست«کھگفتھ بودکشوری ی تصویب قانون اساسانِ از رجال دوری شنیدم یك
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وقانونھم این «، یعنی»!یگانون، بوعصاصبو«،توضیح داده بود،خودی دادن مشت و اشاره بھ عصا

»!یاساسھم این 

ی قدرت نطق از متكلم مجوفھم سخن گر نكند مستمع

برای .خوابیده بودیمپشت بام ی رو،در شھر كاشانیتابستانشبی پیش،ھشتاد سال کھ بھ خاطر دارم 

ونمھایپاآن کھ از احتمال راه رفتن در خواب و پرت شدن از لبۀ بدون حفاِظ پشت بام پیشگیری شود، 

ھ كوچھ اھل محل بۀھمکھ دیدم .بیدار شدمی ھمھمھ ای ناگھان با صدا.بستھ بودندبھ یكدیگررا برادرانم

دزد گرفتھکودکی من، دوران ی ھم باز،كوچیكھی علپدرِ ،ا عباستوسکھ اگویندی و ماند سرازیر شده 

!است

منزل دیوار بھ حیاطِ باالیاز —شدی دزد نمکھ اگر احمق نبود —مھاجر دزد احمقِ ،گفتندچنان کھ 

حتماً (.گیردمیرا اوی ا مچ پاتو اوسمی آیدا فرود تدر كنار لحاف اوس،شداز بخت بھکبودا پریدهتاوس

!)می کردسكتھ از ترس گرنھو،نبودی دزده كاشآقا 

با .داشتمی غیر انسانیر شمایلتصوّ دزد ازی در عالم كودكوھرگز دزد ندیده بودمتا آن ھنگام من

خواست ی بابا م«،ا گفتتكوچیكھ پسر اوسی عل.ا رساندمتاوسۀجمعیت خود را بھ خانی از البالکنجکاوی 

بھ دیدن باراولین ی براباالخره وقتی )!پر از دزدی غافل از دنیا(»!ننھ نگذاشت، ولیدزده را بكشھ

ی عمازُ و بھ اتفاقِ است را گرفتھ ی كتك خورده امفلوكِ آدمِ دستِ عباس ا تاوسکھ دیدم ،ل شدمیجمال دزد نا

.بردی می محل، او را بھ كالنتر

کمی !كردندی دزد بگیر بحث میِ كاشمرِد شجاعت ۀو دربارندھمسایھ ھا ساعت ھا در كوچھ ماند

دیوانھ ی كالنتر!دیوانھ استی كالنتر«داد ی كھ شعار می در حالو تیعصبانبا ا تاوسکھ دیدیم بعد،

ی افسره دو تا صندل.یدزده را بردم كالنتر«:گفتی غلیظ كاشۀبھ لھجو برگشت ی از كالنتر»!است

پس فرق من با دزده ؟بذارهی ندلباید صی دزد كسی مگر برا!دزدهی برای من یكی برای یك،گذاشت

مطالب از تعلیم و تفھیم پیشآیا ».اومدمبیرون و "!و دزدی كالنتری گور بابا"،گفتمو ر كردم ھق!؟یھچ

واژگانِ یحاوو گرفتھ اندس تقدّ ی کھ ُمھرِ فتنھ انگیزی گفتھ ھا و نوشتھ ھاپیش از حذف و ،درست

قوانین داشت کھ انتظار ی دارندطرز فكری کھ چنیناكثریت مردمازتوان ی مھستند، »!بكشید!بكشید«

كھ یك جا،ادیاناز قوانینِ ی بودن بسیارتوجھ بھ مشروط؟ آیا با کنندو اجراندفھمبحقوق بشر را ۀنانمتمدّ 

؟عدالت داشتی بھتوان امیدی م،»!بكش«گوید ی دیگر می و در جا»!قتل نكن«گوید ی مساً بھ فردأر
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یا ؟کاھش نمی دھدرا ی این عمل غیر انسانقبحِ ه است،ذكر شدی مذھبیدر كتاب»بكشید«ۀكھ كلمی آیا وقت

چنان چنان را آنآن،شنویمی كھ ھر روز مچنان ،عامحیوانات در مألسر بریدنِ ۀوحشیانمنظرۀ دیدن آیا

د؟كرنخواھد تر نكرده و

میکاشتن بھ دست ابراھیبرایاز آسمانھا، نھالیگوسفندیاگر خدا بھ جا«خواندم، یلیمیچنانکھ در ا

کشتن، یو بھ جامیسرسبز در عربستان داشتیقربان، جنگلھادیدر عنخویایدریداد، اکنون بھ جایم

.دجھل را نابود کنییایتواند دنیکوچک مرییتغکییگاھ،یآر».میکردیمنھیکاشتن را نھاد

بترسید کھ تنھا ی از كس.نترسیدکتابخانھ ای پر از کتاب دارد كھ ی از كس«:گویدی از دانشمندان می یك

».ستاھمھ چیز دنیا در آنکھ یك كتاب دارد و معتقد است 

ھشت حدود —ی دالرتریلیونی ھزینھ ھاصرف،آیا با بھ خاك و خون كشیدن میلیون ھا انسان

ی،مصر، لیبی در كشورھا»یبھار عرب«در عراق و افغانستان و وقوع اغتشاشات —تریلیون دالر

چون باورھا و ،بدتر شدندبلکھ خیر،شدند؟ی دموكراست ھا پیروِ ملّ این ،تونس، عراق، سوریھ و یمن

ھمچنان دنیا در حالی کھ و دست نخورده ماندندسین آنھا مورد قبول ایشان و مدرّ ویكتبی ھادستورالعمل

توجھ ی دموكراسیِ عمدّ ی كشورھا.شوندتدریس میبیش از پیشھر روز،ردبَ ی در خواب بھ سر م

نظیرِ ی یبا برنامھ ھاتوانندی و متوانستندی می نجومبا چنین مبلغِ ،یبدون خونریزکھ نداشتھ و ندارند 

تا اجازه دادنددو برنامھ چنان کھ این ،دنیا را دگرگون كنند»چھار ترومناصل «و »مارشالطرح«

، شمار دیگری در این مورد و موارد بآشکار است کھ .دننرا آباد كدنیا و سایر نقاطناامن و ویرانی اروپا

کسانی بسیارند گو این کھ ،دنیا بھ آمریكا مدیون است،فراوانیو بھداشتی اقتصادی،خدمات علماز جملھ

ی گذشت و مردم.آمریکا بھ کمک ھای خود ھمچنان ادامھ می دھد، حتی علیرغم آن کھ نیستندشناسقدرکھ 

.داردی ز سر ھیزم شكن ھم برنماكھ سایھ /از درخت آموز

مراعات ی بھ گونھ ااام معنحقوق بشر را بھ تم،انیت و عدالتانسرِ س حقوق بشر، این مبشّ منشور مقدّ 

پس بھ راستی چرا.باشدكرده ی خود را نفبی آن کھكندی نفآن راتواندی كھ ھیچ كس نمکرده است

بھ صورت عامّ ھنوز ھستند، ی دموكراسرعایتیِ عمدّ خود سرزمین ھایی کھدر ی حتاصول این منشور 

؟بوده استموفق ن
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مبخش دوّ 

چنان کھ ،دّومو؛ممکن می شودانسان ھا تغییر نگرشِ تنھا باتغییر روش آن کھنخستچون...

چند ھزار ی رقیب،دنیانقاطِ ھمۀدر حقوق بشر،سِ مقدّ منشورِ »!كندی پرواز نمدو سر عقابِ «اند،گفتھ

،منحرف فقط حرف«،گویندی ماز اینھاھر كدام و»دینوخدا «بھ نام دارد سالھ با میلیاردھا نان خور 

آنقدر ،رفاقتی از ابتدا بھ جااینان»!بقیھ ھیچو —منی خدا خدای حتو،منكتابِ كتابْ ،مندینِ دینْ 

دید کھ ی وقت»توحید«دھندۀ ھارائبھ عنوان نمونھ، نخستین.آدمی بھت زده می شوداند كھ رقابت داشتھ

تعطیل کار را ،خودی سالمتی یك روز برای ھفتھ ا«کھ گفت ،كنند تا بمیرندی مردمان آنقدر یكسره كار م

یكشنبھ ی ول،استی خوبۀاید«،گفتوآمدی دومسپس .نامید»شنبھ«و آن روز را »و استراحت كنیدکنید 

ھمھ ھمچنان و »!تعطیل كنیدرا جمعھ بلکھ ،نھ یكشنبھو نھ شنبھ «،گفتی سومسپس ».تعطیل كنیدرا 

.رفاقت ایجاد كند،رقابتی بیاید و بھ جای چھارمتا منتظرند 

، یمنشور حقوق بشر و دموكراس.مشترك از منشور حقوق بشر داردیمبرم بھ فھمیدنیا احتیاج،یآر

ا دین تسلیم منشور خواھد ی—دنندارھمخوانی ی با ھیچ دیندر عین حال کھ با ھیچ دینی مخالفت ندارند،

را از گوناگونی ھای سختآن کھ از پساین دین است كھ،بھ حكم زمانکھ ھرچند.شد یا منشور تسلیم دین

انسان «کھكردیمدرك خواھ،یگاندو بھ قولخود را با زمان تطبیق خواھد دادی ، روزگذراندیمسر 

».نداردی پیروان چندانھرچند،بھترین دین استییبودن بھ تنھا

ی ھیچ یك از ادیان ابراھیم.توجھ كنیدحكم زمانبا تمدن روز بھ ی از تطبیق اوامر دینی بارزۀنمونبھ

ی برای حتو منع نكرده اند را مطلقاً ی این شنیع ترین عمل غیر انسانی،برده دار)اسالمت وییھود، مسیح(

روغن مخلوط خواھند شد؟ آیا ادیان ھرگز با وآیا ھرگز آب اما .ھم وضع كرده اند)!(یقوانین،آنی اجرا

:گز، چونخواھند داشت؟ ھری تجانسی قانون منشور حقوق بشر و دموكراس

؟گردد درستی كِ تجانس كاری بنخست ،دانی تجانس شرط ھمكار

دولت ناپایداری؟دان،چیستچند ناسازگارملعبۀ دست

ن خود را با تمدّ ی،این ادیان بودند كھ با لغو برده دار،بگیردی امتیازی كھ ھیچ دینآنیبکھ دیدیماما

تنِ س دانسبا وجود مقدّ ،امروزچنان کھی نشد؛ ھم اعتراضیک از ادیانھیچ بھ و دادندقروز تطبی

ھر چند ،كندی ئید نمأتاجرا ورای برده داری ھیچ دین و فرقھ ابھ حكم تمدن روز،ی این ادیان،ھانوشتھ

ھ بکھ دھد ی نشان ماین مورد.در معرض دید باشدھنوز کھ مقررات دوران کھن در متن این کتاب ھا 
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منشور حقوق بشر ی ن روز یعنموارد خود را با تمدّ ۀتدریج در ھمھ ب، خویشی بقای ادیان برا،قطعطور

، این گنجینۀ معرفتمنشور حقوق بشرحال آن کھ ،»منی ھمھ برا«گوید ی مچون دین ؛تطبیق خواھند داد

.»ھمھی من برا«گوید ی م

تجربھ ھا از معرفت ھا،ی نوع بشر، گنجینھ ایِ آزادنداشتنگھی است برامنشور حقوق بشر ابزاری

دیگران ی سلب آزادھ ای برایخود را وسیلی تواند آزادی گوید ھیچ كس نمی كھ می بشری و آزمون ھا

.ستھای پیشرو او مسلك فصل مشترك ھمۀ افکار منشور حقوق بشر اگر بگوییم کھ مبالغھ نیست .سازد

دھد كھ در ی مجال م،ھ باشیمدین و مرام متفاوت داشت،این منشور بھ من و شما كھ ممكن است دو نوع فكر

.حقوق بشر مانند دین مشروط نیست.باشیمخود را بیان كنیم و آزاد ۀعقید،دنیا آزادانھ نفس بكشیماین 

متن ۀمطالعی برا(.ھمگان استی براو بشر ی اخالقی رھنمودھا و پیام ھاۀھمۀحقوق بشر در بردارند

سایتِ وببھ یاجستجو کنید و گوگل در،یانگلیسو ی فارسی زبان ھابھ»حقوق بشرمنشور «كامل 

BabaNouri.comمراجعھ كنید.(

نھ ،دارد بدھندش رارا كھ توان و استحقاقچھھر كس آن ھ بکھ بھ این معنا است»حقوق بشربرابری«

.افراد، چشم بستھ تقدیم كردی و شرایط عقللیاقتگرفتن در نظر بدون،ھا رای آزادۀكھ ھمھ چیز و ھمآن

.نیستا ناسالمعقل سالم بیبرابرحقوق بھ معنیی برابر

آنی بھ معنای آزاد.یبكنی خواستی آن نیست كھ ھر كاری بھ معنای آزاد«:گویدی مژان ژاك روسو

».یانجام بدھی خواھی را كھ نمی كاری ست كھ مجبور نباشا

و گذاردن ،شربھ تاریك اندیشان در لباس مراعات منشور حقوق بی غیر منطقبھ گونھ ای دادن ی آزاد

ی،از خطرناك ترین اشتباھات مراكز علم،فتنھ گری افراد و دولت ھادر اختیاری و فنی علمعلم و ابزار

متمدن ی كشورھابینیم ھر روز خرابكاران چوب ی متا آنجا کھاست،پیشرفتھ بوده ی دولت ھاویدانشگاھ

را خود ی كشل آدمیفرمول ساخت بمب و سایر وساحتی هامروز.زنندی مآن کشورھاخودی را بھ پا

،ھادولت ھا و دانشگاهبھتر است کھ .اینترنت در اختیار ھمگان قرار داده اندۀوسیلھ ممالك پیشرفتھ ب

دانشجو قبل از ورود ،كنندی می او را بررسۀگذشت،جزءكارگرِ حسابدار یا ھمانطور كھ قبل از استخدامِ 

ی بتوانند عالوه بر انسانتاكنند ی بررساست پرورش یافتھ ی را کھ در آن و محیطاوۀبھ دانشگاه، گذشت

ھزاران تروریست ،در حال حاضرکھ توان باور كرد ی م.بشردوست تحویل جامعھ بدھندی فرددانشمند،

بھ ،چراغمجھز بھانِ دزدچونانھمینان ؛ و فردا،می کنندو فرزندان آنھا در بھترین دانشگاه ھا تحصیل 
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این پدیده را ھر روز در اخبار می ی نمونھ ھاچنان کھ ؛خواھند زددستبرد آموزگاران امروز خود خانۀ

.خوانیم و می شنویم

».است كھ درگذشتھ آموختھ ایمییھستیم محصول چیزھاآنچھ اكنون «:گویدی مپاستور 

غرب ۀتحصیل كرد،یشمالۀكرھمچونییاغی یامروز كشورھاتوان قبول كرد كھ دانشمندانِ ی آیا م

نیستند؟ 

، اما بررسی و دوراندیشی پیش از عمل ضروری یکی نیست»عمل كردن«با »گفتن«کھ است ی طبیع

:راست گفت کھمولوی.چشم مصلحت بین استھ راھر ك/ینبیند جاتای ننھد پاسعدیبھ قول .است

ناكس را بدست،ھ كھ آید علمبِ مستی تیغ دادن در كف زنگ

فتنھ آمد در كف بد گوھرانعلم و مال و منصب و جاه و قران 

باز بھ قول سعدی،یا 

اندر این زمانھ نكردی یا كسیا وفا خود نبود در عالم 

كھ مرا عاقبت نشانھ نكرد ر از من یتنیاموخت علمِ كس 

کھ توجھ ندارند مشغول بوده اند وافراد فتنھ جوتعلیمِ ھن بمتمدّ ی ھادولت ھا و دانشگاهکھ ست اسالھا

.دھندی مار در آستین پرورش مخود،نادرستبا اعمال 

چو پرورده شد خواجھ بر ھم دریدپرورید ی بچھ گرگ می یك

ی كھ ناچار زخمش خوری ندانی چنین نازنین پروردشمنتو 

بھكنترل ورود افراد لزوم از كمترآنانبھ ی مسائل علمتعلیمو افراد ناصالح كنترل ورود لزوم 

، چرا کھاست»مستی تیغ دادن بھ دست زنگ«ھمچونگمراهحقوق بشر بھ بشرِ ارائۀ.فرودگاھھا نیست

فتنھ جو نیست ی دیندار واقع،یآر.استفاده از این منشور استقدم اولِ ی آگاھعقل و از بودن برخوردار

:كھ گفتھ اندچنان.د نیستمقلّ كند ی دین را درك میِ ھدف انسانبا فھم خود كھ ی كسو؛عاقل استچون

راه بھ ھیچ آئین نیست،درخپیرِ ی بدیده روشن بین نیست،عقلۀپردی ب

دین نیست،را كھ بھ سر خرد نباشدآنخیر ھر رهِ تنھا خرد است رھروِ 

، چنانتحمل نمی کندرا دیگریاز ی پیروھیچ یک و ھمخوانی نداردی منشور حقوق بشر با ھیچ دین

».دو سلطان در یك اقلیم نگنجند، ولی چند درویش در یك گلیم بخسبند«كھ 
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كند و بھ ی پشھ فرار م.كندی خداوند باد را احضار م.بردی مشكایت نزد خدا بھ باداز ظلمِ ایشھپ

بھتر است بدون حضور من باد را بھ !ندارمتاب تحملش راست كھ من باد احضور این «،گویدی خدا م

خود را با آن قوانینكھ ادیانْ ممكن خواھد شد ی منشور حقوق بشر زمانیِ ھمگانی اجرا».تعادل درآورید

نتیجھ .تحمل حضور یكدیگر را نخواھند داشتیا و ی ھمگامو امكانِ داین ھیچ یک از و گرنھ ؛تطبیق دھند

.کسب کنندرا اطالعات صحیح نیازمند آن است کھ افراد صالحصحیحْ ۀكھ استفاداین

کسانی بداند کھ ۀھمیِ آزادمشروط بھخود را یِ خواھد داشت كھ آزادرا ی استحقاق آزادی زمانر بش

از قوانینِ داشتھ باشد تایآمادگآن کھی بشر امروز برادر این راستا، .ھستندی آزادكسب سزاوار

، دیاناھ تاریخِ خاصّ ،تاریخھر چھ بیشترِ ۀمطالعراهاز نیاز دارد تا، بھره ببردنمتمدّ ی دنیابخشِ جان

یامیمره ھَ دیبل شده است كھ كتاب تاریخ یھود بھ نام اھمیت قایقدر آنتاریخ ی برادین یھود.تجربھ کسب کند

حال آن کھ ،دھدی مستند خبر مھ ایاست كھ از گذشتی پیامبر»تاریخ«چرا کھ، داندی س ممقدّ یرا كتاب

كھ از تاریخ خود پند نگیرد مستوجب ی ملت.می گویندنامعلوم ای ھستند كھ از آینده ی مراجع»پیامبران«

تاریخ و دانش شوند از ی مراد، چشم بستھ مرید و برده مكھ با دیدنِ آنھا.نامالیمات خواھد بودرِ ل مكرّ تحمّ 

.بھره مانده اندی ذشتھ بتجربیات گ

١٦٦مثال، تا بھ حال ی برا.ستادنیا برطرف نكردن علل وقوع آنھانامالیماتِ چندبارۀ علت وقوع 

ات و پرداختِ مشقّ پی در پیِ لھا تحمّ از قرنپستنھا، اما رسیده اند»پاپ«بھ مقام قدرتمند نفر 

ی ازدواج برامنِع کھتازه فھمیده اند،كشیش ھایِ تجاوزات جنسی برای و معنوی مالسنگینِ ی ھاجریمھ

.شده استو ھمین نكتھ موجب فساد اشتباه بوده است كشیش ھا از ابتدا 

بھ بچھ ھا تجاوزكشیش٨٤٨اقرار كرد كھ ٢٠١٤ریل وبرمال شد كھ واتیكان در آچنانمصیبت 

علت ھنوز یا باید ،ت خطا ھم خلع شدخطاكار، علّ آیا با خلعِ اما .كرده اند و آنھا را خلع كرد)!(مقدس

دست واھیاین شعر از تکرار ننشینیم وخرافیبھ امید مجازات بھتر آن کھ انجام خطا را حذف كرد؟ 

[...]كشتھ فتادهی دید یكی بھ رھی عیس:یک خطا استپایانِ ی بھ و تکرارِ ادامایبھ معنتلویحاً بکشیم کھ 

واژۀاصالً !خیر»!را كشتو تا باز كجا كشتھ شود آنكھ ت/؟زاری تا كشتھ شدی كشتراھ ك«ا کھگفت

بھ آن نفر كشتن میلیونھا ی برانداشتھ باشد تایركخطاكار مدتاكتاب ھا حذف گردد ۀباید از ھم»كشتن«

.استناد کند

بھ .خالی از اشتباه نیستندطبعاً و بشر نوشتھ استنیزكتاب ھا را ۀھم.می کنداشتباهحتماً بشر

موفق خواھد بود كھ از ی بشراز این رو، ھم .از خطا نبوده اندی خالنیزپیامبران ،مقدستوراتاستناد 
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بشر تا آنجا سالم است کھ اشتباه کند، بفھمد اشتباه کرده است، در رفع آن خود درس بگیرد، چون ی خطا

.تکرار نکندآن را بکوشد و 

بھ اختصار ست كھ امقدس آنجاتوراتاز افتخارات ی یك،نگارندهۀبھ عقیدچنان کھ پیشتر نوشتھ ام، 

ات روز مراجعھ بھ مجمع قضّ ،داشتیدمشکلموضوعیبر سرچنانچھ «)١٧فصل ،دواریمِسفِر (گوید یم

».خواھد بودنظر آنان الزم األجرا و ؛كنید

تغییر ی با زمان، یعنی ھمگامی یعن—دیوان عالی آمریکاھمچون—ات روز با نظر قضّ ی گامھم

نکتھبھ این ی در صورتبھ نوبۀ خودما .سایر ادیان ندیده امكتبدر ھیچ یك ازاین امر را من ؛ و یپذیر

خطا از حساب /رویم یمھماست و ما بیراھی راه راست روبرو.اجرا كنیمآن را مفتخر خواھیم بود كھ 

مجریانی از ناآگاھ، بلکھنیستی خطا از منشور حقوق بشر و دموكراس.نیست، خطا از حسابگر است

.استرینمتحجّ ی و قدرناشناسامر

و جھاندر سطح »یاقلیت ستیز«مزمنِ ی بیمارننگ از جملھی،ظلمخطا وھر دواملِ یاز دالی یك

این .ستاظلم و خطا آنوقوع روزانۀشدنِ ی ، عادمعاصری تروریستعملیاتِ ھمچونشپیامدھای

کھ شنویم ی م»یبطور عادّ «گوییھر روزچرا کھبرد یرا از بین مینننگاعمال قبحنوعیبھ وضعیتْ 

توان می.را كشتھ انددیگرچند نفری غیر انسانی،یدستورالعمل ھاچند نفر بھ استنادِ ای از دنیا،گوشھدر 

.استتفاوت شدهی باین اخبار ر اثر شنیدن مكرّ دنیا در گفت کھ

بدون توجھ بھ و بھ غلط دیگر، ی و جمعسكوت کرده اندبزرگی قدرت ھاجمعی از در این میان،

برف پاك كن برف را «کھ وجھ ندارند تاین دستھ.دستورھا ھستندآن مجریان ھا، در صدد كشتنِ ریشھ

ی برااز پیش ی ، آمادگگام نخست».زندی راننده كنار مدیدِ پیشبرف را از موقتاً ، بلکھ كندی متوقف نم

و سایر »!بكشید!بكشید«توان گفت تا كلماتِ ی ست كھ مااینجا.بارش برف استیِ حتممقابلھ با مشكالتِ 

.ھمچنان رو بھ توسعھ خواھند داشتزاییدۀ آنھا مشكالت ،شوندمی شمرده »سمقدّ «فتنھ انگیز ی گفتھ ھا

ھ ب،كلیساسكوتِ عین دگر روز در ؛آدم سوزاندند،نام دینھ بیان یاجداد اروپا،یزاسیونکدر لباس انی روز

شش میلیون .را بھ خاک و خون کشیدندیلیون نفر یكصد مجنگ جھانی بھ راه انداختند و بیش از نام دین

از کشتھ شدگان %٩٤نزدیک بھ بودند؛ھولوكاست ی بھ نامجھنمبی گناه انِ قربانیویھودیآناناز

!كنندی می برادركشو امروز فعالً ؛خودشان بودند
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ھ ایواقعیادھ ب.گفتیمانسان و حیوانی د براباشدن ھر عمل خوب یی دت و امكان عادعااز 

.درخ دابازار تھران در حسن ی حاجی سرادر ١٩٥٠افتادم کھ در سالھای ی العاده شنیدنفوق

را ار ھمھ نوع كاال و خشكبار گفتند و تجّ ی م»بارانداز«را سرا كھ آنیِ انبار عمومدر ،در آن سال

بھ علت وجود .تجار گردیدی جدّ ی زیاد شده بود كھ موجب نگرانھا چنان موش شمار ،كردندی انبار مآنجا 

!نمی نمودندگربھ ھا ھم كارساز ی نبود و تلھ و اشتھای امكان سم پاش،یمواد خوراك

من نسل موش تا چند تا كوزه بھ من بدھید «،گفتآنجا بود سرایدار کھ ی دھاتیپیرمرددر این میان، 

!برداشتو—»!دارمرا از این سرا بر

،یاین موش ھا از فرط گرسنگوبدون غذا قرار داداما شدر ھر كوزه چند مواو بھ این منظور،

»موش خور«یِ قوچند تا موشِ ،كوزهتدریج در ھر ھ ب.کردندضعیف تری شروع بھ خوردن موش ھا

طبق عادت زمان اقامت در كوزه، ،موش خواری این موش ھا.و آنھا را در انبار رھا كردپرورش داد

نسل موش ،از این رفتارسایر موش ھای با پیروکردند و ن سایر موش ھا و بچھ موش ھا شروع بھ خورد

بھ ھاترویج و تربیت تروریستی براترورجینِ مروّ است كھ در تاریخِ ی این ھمان روش!از انبار برافتاد

آدم خور ھایخود گروهی قدرت،از پادشاھان و مقام ھای بعض،تاریخبھ استنادكھ چنان،کار رفتھ است

كھ ھم از این رو است.او استدر طرز تفکر آدمینیک و بد آشکار است کھ ریشۀ رفتارھای !داشتند

.را نداردی دیگری ھیچ كس حق مغزشویکھگویدی ممنشور حقوق بشر صریحاً 

مبخش سوّ 

ی سرپناه، بھ باالی جاند جز عقاب، كھ بھ ھستبارد ھمھ پرندگان بھ دنبال سر پناهی كھ باران می ھنگام

در دل او ی و راز بقااست بوده »علم«یسر پناه یھود،تاریخول در ط.ابرھا می رود تا خیس نشود

بھ پا مجدداً ،بھ اتكاء فرھنگ خود،ینابودی مرزھاازبا گذریھودی.او»فرھنگ«پرواز،طوفانھا

ھر است کھ امید .دنیا دوام بیاوردممالكِ ۀھمدر »یستیز-اقلیت «مزمن یِ در مقابل بیماراست تاخاستھ 
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.مین گرددأتی جمعمین خواھد شد كھ امنیتِ أتآنگاهی امنیت فردیش از پیش درك كند کھ بدنیا چھ زودتر 

.استی آن دموكراسی اجراۀو وسیلاستمنشور حقوق بشرآن وضعیت مطلوبۀ ارزشمندِ نسخ

من «،گفتی در مصاحبھ ایدھیاِ الستّارعبدبھ نام دكتر ی از رجال پاكستانی بسیار جالب بود كھ یك

از ی؟ افسوس كھ بسیاربا او ھمصدا خواھد شددنیا ی آیا روز».مسلمانم و كتابم منشور حقوق بشر است

.مقابلھ با آنھاتنزل و نھ ،كتب ادیان استارتقاءِ باعثگونھ گفتھ ھا اینکھ متوجھ نیستندادیان بینِ متعصّ 

انتقاد از نادانواستی دوستموجب تحكیمِ ،ھر حال انتقاد از داناھ ب.خود نگران نباشیمۀدر اظھار عقید

مبر /ی كھ با لطفش بھ نقد آسوده گرد/ی گوی غم دل با كسییاگر گو، سعدیبھ قول .یدشمنموجب

.یبدش فرسوده گردی كھ از خو/ی یرشروحاجت بھ نزد تُ 

را ھدایت نكردهی خدا جز آنھا كس دیگرکھ كنند ی پیروان ھر یك از ادیان فكر م،سینای بوعلۀبھ گفت

با ؛ وھمھ را نجات بدھدو بیاید ی سمان كسآاز تا ھمگان منتظرند آنھا این است كھ ۀھموجھ مشتركِ !است

و بیاید کسیتا(!)منتظرندھمچنان منتظران است، داده نشده ی در كتاب مقدس یھود چنین وعده اآن کھ

:کھراست گفتصائب!ھمھ را بھ بھشت رھنما گردد

است بھشتتمنّ او ندانست كھ در تركِ بھشت ی اشد بھ تمنّ ی عمر زاھد ھمھ ط

نجاست بھشتھر كجا وقت خوش افتاد ھمات بھشت؟ است كھ در عالم باالسی این چھ حرف

دل اگر تیره نباشد ھمھ دنیاست بھشت من و توستو درون ن ھذی دوزخ از تیرگ

ی فردا روزھ یقین،ب.گرددی می منقضپایانۀ عمر و وقت ھم تاریخ مصرف دارد و در لحظ،دوستان

از باشد کھ .است»وقت«آن ورا كھ امروز در اختیار داریم نخواھیم داشتی خواھد بود كھ چیز ارزشمند

بھره است، برآورده شده در دوران ماکھ اجداد خودمان دیرین ی موجود، این آرزوبیانِ ی ت آزادبموھ

خود كوشا باشیم و ی طھ ضعف ھادر رفع نق.نكنیمی صریح خویش خوددارۀو از اظھار عقیدکنیم ی بردار

جا موجب بسط و ی ترس ب، چرا کھیمیگردد خوش آمد بگوی كھ موجب پاالیش باورھا می ر قدمھبھ

.گرددی تكرار مھمالت م

در ،در روزنامھ خواندمچنان کھ.كردندی می زندگی خبری بۀدر پیلاجباراً ،اجداد ما در اثر تبعیض

ی مناد«را ی خارجی ھاجھانگردان و توریست،شنیدندی اجداد ما، چون از جھانگردان نكات ناشنیده مقدیم 

ی منادکھ دانیم یامروز م.بیایدغیب بھ كمك ایشان پیام آوران از ی نامیدند و امید داشتند كھ یكی م»غیب

از اظھار واقعیت .اونخواھد رسید جز اراده و فھم خود ی بھ فریاد كسی است و كس»و آگاھیعلم«غیب 
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.جا بپرھیزیمی ازترس ب».تنھا چیزی کھ باید از آن بترسیم خود ترس است«،گفتی مروزولت.نترسیم

و محبت دینْ خدا و ۀو گرنھ فلسف؛خواھند ما از خود آنھا بترسیمیترسانند می آنھا كھ ما را از خدا و دین م

.استانسانیت 

صفت -حیوانی سالھ مورد تجاوز مردھفتی دختر،در ایرانسفانھ أمتبود كھ آمده در خبرھا اخیراً 

او را ۀخانوادسكونتِ محلِّ مردمْ گروھی از و می کندقاتل را دستگیر پلیس.استقرار گرفتھ و كشتھ شده 

والدین فرزند را بھ گردنِ كھ گناهِ بھ استناد این،از مردمدیگر ی گروھاما از آن سو،.می کنندسنگباران 

از ادیانِ ی عضواگر قاتلْ کھدر ذھن من پیش آمدپرسشاین .می کنندقاتل دفاع ۀاز خانواد،باید انداختن

ی مردم، یعنغیره بود، آیا ھنوز تایلند یا،یشمالایرلند، یعربستان سعود،برمھدر یا ،ت در ایراناقلیّ 

در ،كشتندی در برمھ مسلمان مبر عکس، كردند و یا ی قاتل دفاع مناهِ گیبۀاز خانواد،جامعھاكثریت

ی کھ اسف بارۀ؟ بھ یاد واقعرا از بین می بردندی شیعھ یا سن،ییبھا، یا در جایی دیگر،ایرلند پروتستان

جامع یھودیان ایرانتاریخکتابدرآن شرحکھ افتادمرخ داد تبریز یھودیانِ موفق و مفیدۀجامعبرای

.آمده استیدكتر حبیب لوشادروان بھ روایت)٤١٠ص (

گویا (ی یھودی تاجر،در شھر تبریز)میالدی١٨٣٠ی سال ھا(ل سلطنت آغا محمد خان قاجار یدر اوا

ی از كارمندان غیر یھودی یكبراثر خیانتِ و کسب و کار موفقی داشتھ است، ی زندگکھ )بھ نام باروخ

شھادت دروغینبا و ؛کھ مفقود شده بودمی شودمسلمان ۀپسر بچیک قتلِ متھم بھ بھ دروغ ،خود

.، بازرگان یھودی را بھ سرعت محکوم می کنندگرانتوطئھ

یھودیان را كھ حداقل ھفت ھزار نفر ۀریزند و ھمی مآن شھریھودیان ۀمردم تبریز بھ محلناگھان 

مراجع ، داشتی ریشھ در نفرت دیناز آنجا کھ این جنایت ھولناک.كنندی مقتل عام،گزارش شده اند

س كھ بھ ھر تقدّ است با مُ یینوشتھ ھانیزامروز اینان و دیروز دستورالعمل ونچ،كنندی سكوت می مذھب

چنان روزی دیگر را وغریبھی روز—»!بكشید!بكشید«و می گویند دھندمی عمل اختیار خودانپیرو

آن دیگریروزو این فرقھ روزی ،آنجادیگر یروزی اینجا و روز،رای خودکھ امروزه می بینیم

:گویدی مسلواکی،چكکشور و رئیس جمھور سابق نویسنده، فیلسوف،لھاوِ سالوتوااینجا است کھ .مذھب

».توان سنجیدی میی کھ درمیان آنان ھستندھاترفتار ایشان با اقلیّ نحوۀجوامع را از سطح تمدن«

.نایند دگر،ز دھر چھ كشیدیما/د كھ ماناآمدگان اگر بدانن

و اھل کاشان ییبھا، کھ سلیمان برجیسدكتر میالدی،١٩٥٠برابر با ، ١٣٢٨بھمن ١٤تاریخدر 

ی وقت«گفت، ی فرزند آن شادروان م،ناصر برجیسكتر د.قتل رسیدبھ در آن شھرفجیع بھ طرزی ،بود
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ی برااھل محلّ کھ گفتند بھ ما تحقیق ازپس.بوداودر بدن چاقوۀضرب٨٢ی جا،پدر را بھ ما دادندۀجناز

وجود داشتھ ھمواره مكان ھا و زمان ھا ۀدر ھمی نفرت دین،یآر»!بودندزده ی ھر كدام ضربھ ا"كتبرّ "

.است

.منشور حقوق بشر است،یجھانمزمن یِ این بیمارنفرت دینی، برطرف كردن ی از واكسن ھای یك

»متمدن«را ی بشرۀجامعمی توان ی روز

؛گرددی این منشور ھمگانی نامید كھ اجرا

دگر و در تبریز ی روزوگر نھ ھمچنان

مصر،،ایبرمھ، بوسنیاروز در مشھد

وییھودی براگاهغیره، وكابل ،لھستان

،سفیدیامسلمان، سیاهیایمسیحی براگاه

در چنین دنیایی، .مدفاجعھ بھ بار خواھد آ

كوچك و بزرگ مانند است کھ رنج آور

، اعظم فلسطینیانی مفت،یینسامین الح

با ی یك.ضربھ ضربھ است.كندی نمیفرق.دنرویبوس ملعون ترین جانور تاریخ مك بھ دستتبرّ ی برا

دردناک ایجنتازی از آنانبرخدھرچن؛»یدرما یی یا قدمی قلم«با ی و دیگر»جویدی ك متبرّ «نوك چاقو 

.باشندغافل اعمال خود 

در دل خاكستر خویش،سحر،دیدم افسردهشامگھان ،را كھ شرر داشت بھ سری آتش

است كھ خود ریختھ ام بر سر خویش ی گفت خاكتو چیست؟ی آتش پنھان شده، بر روی گفتم ا

كھ از اینبر سراست، اما ی اساس زندگی خوشبختکھ ند ھستمتفق القولدنیا مردمِ اً ممسلّ :ینتیجھ گیر

بھ میان گوناگون قوانین، مرام ھا و ادیان ی ست كھ پاااینجا.توان بھ آن رسید توافق ندارندی می چھ راھ

ۀكھ در برگیرند—منشور حقوق بشری بھ خوبیقانونھرگز کھ شویم ی تاریخ متوجھ مۀبا مطالع.آیدی م

.استادیان نبودهۀھممورد قبول اكثریت پیروانِ —ستان دنیاقوانین متمدّ ۀھمجوھر

ابتدا باید ،رشد بذری برابرای آن کھ این قانون قابل اجرا شود، باید زمینھ را مساعد کرد، ھمانطور کھ 

ی با پخش كودھاو،ھرزه، زبالھ ھا و حشرات مزاحمھایحذف علفبازمین.کردهآمادرازمین

حذف باورھا، عقایدباکھ است ضروریھمانسان،بھ .می شودی كشت و آبیارۀھمان بذر آمادمخصوصِ 

ۀزمین،از ھمھ مھمتر خانواده ھاوپارلمان ھای،دانشگاھی،مراجع مذھببھ یاری،مخربی ت ھاسنّ و
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كھ ییدر دنیابھ ویژه .فراھم شودی جھانۀاین دھكدسراسر ، بلكھ در کشورجھانیان نھ تنھا در یك ِی ذھن

.می نمایدبیش از پیش شدنی این امر اندشكستھ شدهی امواج الكترونیكۀوسیلھ بییجغرافیای مرزھاعمالً 

در آن .استجھاندر سطح ی جمعی مشاركت و ھمگامنیازمندیجمعی برآورده شدن چنین آرزو

.قانون قابل اجرا شوداین صورت، می توان امید داشت کھ 

از تکرار از این راه را ترویج و بھ طور ھمگانی اجرا کرد وحقوق بشرقانون مقدس منشورباید

بھ عنوان نخستین .کردیرا آزرده اند، جلوگیردنیاتا کنون گذشتھ کھ از یخانمان براندازفجایعِ ھا ونجر

دنیا ی قوانین مملكترا کنترل کرد؛ مدارس ی درسی و كتاب ھای دینی كتاب ھاگام اساسی در این راه، باید

سعادت و امنیت نوع بشر ھستند بادر تضادّ و منشورمحتوای این مغایر با را کھجوانبیو را اصالح کرد 

در غیر .تدریس کرددنیایِ دینی مدارس و مكتب ھاۀدر ھمرا منشور باید این و از آنھا بیرون انداخت؛

چیزی تغییر نخواھد کرد وتدریس شوند، روزانھ ھمچنان آن اگر نوشتھ ھای مغایر با این صورت،

.اجرا نخواھد شدھمچنان این قانون یمحتوا

؛سازدممكن را ی ظاھراً محالین آرزوارقیب زمان بتواند ھر چھ زودتر ی بتوانا وقدرتِ کھآنامید 

ی یطبق دستورالعمل ھادیگر، ی بھ شكلجایی و شریران نیز ھر روز در ،و گرنھ ھم زمان با پیشرفت علم

.فتنھ بھ پا خواھند كردھمچنان ،تعصب آمیز

.دھان شیرین نخواھد شد»قند«با گفتن .باید عمل کرد

آید برونی دیگر نم،بستھ شداین، لیكن درون شرحِ ی ھست باق

كس كھ دارد نور جان در دل آنزبانی گفتھ آید باین یِ باق

گبای»نورمن«نورهللا 

)٢٠١٧ربماتپس،ینیبزاب(لس آنجلس،٢٠١٧آگوستِ 

و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ »منشور حقوق بشر«، متن برای دریافت کپی این مقالھ

ھزاران سالۀ دیکشنری زبان ،لحظاتی برای تفکرزبانھای فارسی و انگلیسی، از جملھ کتاب او با عنوان 

BabaNouri.comبھ وبسایتمقاالت اخیر او، شاملو بھ زودی، کتاب دیجیتالی ، یھودیان کاشان

.مراجعھ کنید

)پایان مقالھ(


