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تقدیر یا تدبیر؟
وشتاری در سھ بخشن

گبای»نورمن«نورهللا ۀنوشت

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

بخش نخست
بخش دوم

بخش سوم
نتیجھ گیری

بخش نخست
باالبازگشت بھ

اگر تقدیر است، تدبیر چیست و اگر تدبیر است، تقدیر چیست؟

بھ دقت ،از خیابانعبور ھنگامنھا كھ بھ تقدیر معتقدند ھمابارھا دیده ام «:گویدی موریس مترلینگ م

».قدم برمی دارندبعد و كنند ی اتومبیل ھا را نگاه مرفت و آمد

تقدیر چیست؟ ،بدتقدیر چیست؟ یا كھ با تدبیرِ ماھیتِ ی راست

ایخانواده،اورشلیمی شلوموت مَ رای مذھبمحل اقامت ما در شھركِ آپارتمانِ یِ ھمسایگدر

یك شاه دامادِ و بچھ داشتند (!)ھفده فقطكردند كھ تا آن روز ی می خود ساختھ زندگدر فقرِ ی مذھبسوپر

.خوش سیما

دادند و بچھ ھا از ی جواب سالم ما را نم،چون كاله بھ سر نداشتیم،ورود ما بھ شھركاولِ ی روزھا

ھمسرم فراوانِ ی بت ھاحبعد از م).دگرگون گرددی كھ با تكھ پارچھ ای بھ باوری وا(.كردندی ما فرار م

ما را ،محبت خودی منتھانشان دادنِ ی دوست شدند كھ برابا ما چنان تدریج ھ بآنھا ،خانوادهکودکانبھ 

.پر محبت خود دعوت كردندویدرویشبھ منزلِ ،»شب شبات«یاجمعھ شب صرف شامِ ی برا

ندیده با دیدن ما چنان ذوق -مھمان ی بچھ ھا،آنھا شدیمكوچكِ ۀخان،ببخشید،كودكستانوارد ی وقت

این است زیادانفرزندۀداراایشان دررازکھ تدریج متوجھ شدیم بھ .ما گردیدی كردند كھ موجب خوشحال

ی نگھدار،میزھازیر ی حت،خانھكنارِ و در گوشھ ركوچكتھایبزرگتر بھ ترتیب از بچھفرزندانِ ھ ك
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یا شوھر، از یک سو وتكیده و رنجور،ھفده فرزندمادرِ .بچھ ھا ما را زیر نظر داشتندۀھم.كردندیم

رسم ما این است کھ «کھ اصرار کردند ، از سوی دیگر، سر حال و شاداب،كمتر از شصت سالھ»لعَ بَ «

ی در زبان عبر(»!بماندھر کس امشب سر سفره با ما باشد، باید صبحانھ، نھار و شام فردا را ھم با ما 

از این بخوان مفصل حدیث تو خود .است»صاحب«و ھم بھ معنای»شوھر«ھم بھ معنایبََعلواژۀ 

ریشھ در و امالک، ءخرید و فروش اشیاگویی ھمچونسكھ در موقع عقد، و بدل كردنِ آیا ردّ !جملمُ 

).دانمی نمچیزی داشتھ است؟ »صاحب شدن«ھمین معنای دوم و

بحث و ی مناسب برای فرصتپذیرفتیم وایشان را رسم،انجام وظیفھ كرده بودیمپیشترما ھم چون 

خود و شاه كنارِ را میِ صندل،با یك دنیا صفا و صمیمیت،صاحبخانھ.ی پیش روی من قرار گرفتیادگیر

مراسم ھمراه با .نشستندكوتاه و بلند رنگارنگِی ھای صندلو برمیز ی داماد قرار داد و خانم ھا در انتھا

چنان شادمانھ اجرا شد كھ ،بزرگتری شاه داماد و بچھ ھا،علبَ بھ مدیریت ،یشرقی اروپاشادِ ی آھنگ ھا

مراسم محیط چنان شاد بود كھ بھ یادِ .مپوینت ندیده بودییا كینگز ھیلز ی بورلی در ھیچ یك از خانھ ھاما 

،در عوضما ،حمدهللاھ ب«کھ آمریكا افتادم و گفتمدر »شکرگزاریروز «یانکس گیوینگـَ تساالنۀ 

»!داریمی جشن شكرگذار،جناب بوقلمونبدون حضورِ وخانوادهی اعضاۀھمھمراهِ روز، بھ یك ی اھفتھ

گویم ی متأو گرنھ بھ جر؛ما بھ یادگار گذاشتندی گوناگون را برای ھای ایروحشان شاد آنھا كھ گرد ھم

.شناختندی یكدیگر را نمھرگز داننوو دیگر خویشاکازین ھا ازی بسیارکھ 

ی كھ برابود بھتر از شام آنھا ، امااز خانھ ھای ر بسیارسِ كھ كمتر از دِ ،گوارایف شامصربعد از 

بھ یواشکی و اوو كنند، با صاحبخانھ ھمصدا شدیم ی پنجاه نفر غذا تھیھ ماندازۀبھ ،بیست نفر مھمان

.گوناگون گردیدی دعاھاۀخواندن آھست، مشغوِل سرعت

عرق با آن کھ از گرما بھ سر داشت و را سردسیر مناطقِ خاصّ و رد گِ یِ پوستشاه داماد كالهِ 

»ی؟یمتولد كجا«از او پرسیدم، .داشتی را از سر برنمآن(!)خود باد رفتن ایمانبراز ترسِ ،ریختیم

،گفتم».كنمی در یشیوا تحصیل مکھ ھفت سال است «،گفت»ی؟كنی چھ م«،گفتم».انگلستان«،گفت

،گفتم».نداردی محدودیت«،گفت»؟چند سال است]مذھبی یھودیی مكتب ھا[تحصیل در یشیوا ۀدور«

محتوای درسی بستگی بھ البتھ .زوھرکتاب وشولحان آروخ«،گفت»؟كنندی تدریس می یكتاب ھاچھ «

مورد استنادترین   جامع ترین و »سفرۀ گسترده«یا شولخان عاروخ (».فرقھ دارد و یکسان نیستھر 

بھ نگارش ، گماراو میشنامجموعۀ یعنیتلمود، بر اساس ومحسوب می شود قوانین مذھبی یھودۀمجموع

از آن کھ بیش،یشیوادر چرا کھ در عجبم !تشکیل شده اندچند فرقھاز ھا ھمی مذھبپس ).درآمده است
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.پردازندی مگوناگونتفسیراتیكنواختِ بھ تدریسِ ھمچنان ، نسل اندر نسل تدریس شودمقدستوراتخودِ 

وبرداشت ھا، عقاید ،ربانیم و سایر دیندارانتعداد بھ افراد بشر و شمارِ آنند کھ معادلِ غافل از اینان 

نیروی درکِ ی حتوفھم افرادتفاوت میان با توجھ بھ .دنمغایربا یكدیگری پیروان ھر دینتفسیراتِ 

بسیارند افرادمن نشان داده است کھیِ شخصۀتجرب(چھ؟ی رات براتكرار مكرّ این ان،برادران وخواھر

، ندانستھ مسیر عوض باشندگم كردهخود را راه ی کھو مانند رانندگانندارندثبات طبعاً كھیمزاجی دمدم

بھ ھدفِ خود،یِ ارثۀدین یا فرقاز تغییرِ پسی حت،ه شانبھ دنبال گم كرداینان ،بینیمی مچنان کھ.كنندی م

آنھا انتظار برند و از ی سنگ قبر و عكس پناه م،ساختمان ھالِ گِ وخشتبھیش،خوی خیالتِ بیافتنِ 

؟چرا،پرستدی جمادی كھ دین/فرو ماندم از كشف این ماجرا ).حمایت دارند

کھ مردم ابداً در شھرك دیده بودم پیشتر .ستامشتاق گفتگواو کھ دیدم ،اماددۀ بحث با شاهدر ادام

مبارك بھ سمعِ ی جارچھمچناناخبار را،كنند و در قرن بیست و یكمیاز رادیو و تلویزیون استفاده نمحتی

،گفت»كنید؟ی از كامپیوتر و اینترنت استفاده مآیا «،پرسیدمشاه داماداز .رساندی مشھر مذھبیون مقیم 

با نگاھی عاقل اندر سفیھ »از رادیو و تلویزیون چطور؟«دوباره پرسیدم، »!ھرگز!)ممنوع(آسور«

كھ انسان را بھ ی دردچنان کھ می گویند، .اما جز سکوت راھی نداشتم،آه از نھادم برآمد».خیر«گفت، 

.دردناکی بودسكوت .داردی است كھ انسان را بھ فریاد وامی دارد بسیار سنگین تر از دردی سكوت وام

:بھ خود گفتم

!آیدی خرافات بھ گوش مۀافسوس كھ ھنوز نال.آیدی علم است كھ آدم بھ ھوش می غوغابھ

استفاده نحوۀ كھ استسواد كسیی امروز بکھتوجھ ندارندمرّوِج دینآقایانِ کھ افسوس و صد افسوس 

آیا ده ھا ھزار .نمی داند و نمی خواھد کھ بداندكامپیوتر و اینترنت را ھمچونروزاز مقدوراتِ 

فرد و ۀخواھند توانست آیندکردن جامعھ، چگونھ با دعا ۀآینداین رھبرانِ ی، مذھبی دانشجویان مكتب ھا

در پیلھ ماند و انتظار موفقیت داشت؟»)خدا(مشِ ھَ بھ امیدِ «می توان مین كنند؟ آیا أجامعھ را ت

و انداختندور از دسترس»ییخدا«بھ گردنِ را خودساختھی بدبختیھاتقصیرِ کھ استز حرَ مُ 

پروین بھ قول !اشتباھی بزرگدانستن، چیزی نیست جز این خدا خواستِ واشتباھات خود را تقدیر 

،اعتصامی

ضاستاز بام سرنگون شدن و گفتن این قتقدیر و بخت نیست ۀاست، قصی دیوانگ

بھاست ی بکھربا مفروش خیره، كاین ید بازگذشتھ را نتوان خروقتِ 
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دیگر در پیلھ سوی از ؛ریاضت كشیدنکردن وبودن، دم را غنیمت شمردن، توكلشادشاھدِ سویی از 

مشِ ھَ دایمیو سر بارِ —در قفس پرورش دادنرا بچھ ی بچھ آوردن، دیمی میْ دِ ،ماندن و بھ استناد دین

بر ِد افزودندرصدماً یرا درست فھمیده اند یا آنھا كھ دای اینھا زندگآیا «،با خود اندیشیدم!بودن)خدا(

جوانانشان تحصیالت %٩٥کھ گفت توانی ت مأھستند و امروز بھ جرخود ی و علمی مالۀسرمای

را ھر چھ ی ھر كس/عالم را نھاد كھ ھفت اقلیمِ شاید آن«و از زبان شاعر پاسخ دادم،»؟دارندی دانشگاھ

».الیق بود داد

چنان باید كھ ھستی ھر كھ بینگر كوتاه دست ،یگر توانا بین

»بد تدبیر چیست؟یا كھ با تقدیرِ /تقدیر چیستپس ماھیت «،از خود پرسیدم

:کھبھ این نتیجھ رسیدم سرانجام

رند در شك و یقینیّ متحی جمعنرند در مذھب و دیمتفكّ ی قوم

نھ اینو راه نھ آنست ،خبرانی بی اكآید زكمینبری ناگاه مناده ا

ل برگذار مفصّ را ی مجالس عزادار،خودیِ مستوفیتبھ مدیرکھافتادمی خرافاتبھ یاد ناصرالدین شاهِ 

زرتشتیان منھ واار،بھ یھودیانۀ جداگانھغرف٣ی مستوفکھ می بیندشاه،از این مجالسی در یك.كردیم

»ی؟بھ اینھا غرفھ دادی چھ عجب در مجلس عزادار«می پرسد،ی اه از مستوفش.استاختصاص داده

آیا».داشتھ باشیمی غرفھ اآنجا ما ھم ،دنیا حق با اینھا باشدفكر كردم شاید در آن«پاسخ می دھد،یمستوف

!؟تنھا نباشیمی واھدر بھشتِ ،اگر حق با اینان بودتاما ھم بھ فكر غرفھ باشیم بھتر است کھ

نابینا ،ھای بددیدنِ را از ترسِ کودکدین، بھ نام ترویجِ کھ چرا بایدبھ خود گفتم،ھر حالھ ب

توراتِ نھ آن کھمگرنوع بشر نیست؟یِ بھزیستدینْ مگر فلسفۀ؟چھی بارآورد؟ ریاضت كشیدن برا

از «،»نفشھ خااِت تیشمور «،گویدی كھ ماست، آنجا داده آدمی حفظ جان خود ھرا بمحق تقدّ ،مقدس

؟»جان خودت مواظبت كن

دھد کھتذکر میاضطراریھواپیما در مواقعِ استفاده از اكسیژنِ العملِ دستورقابل تعمق است کھ 

پیش ی اگر خطر، تاراو سپس ماسک کودکخود را ببندید ابتدا ماسكِ ،بھ ھمراه داریدکودکیچنانچھ 

شما باید نان آورِ !یعزیز دیندارمدعیانِ ی آھا.كنیدی نگھدارکودکاز و بتوانید باشید شما بھ ھوش ،آمد

چھ را لشگر ی اھو گرنھ سی—داشتھ باشیدو متعادلشایستھنیداشید تا فرزنسالم خانواده بامتعادل و

سود؟ 
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ساختمان ھشتمِ ۀاز راه پلھ خود را بھ طبق،ریزان و خستھعرقی زن و شوھر،در نیویورك

پاسخ می دھند،»مگر آسانسور خراب است؟«پرسد،می ھمسایھ با دیدن وضع اسف بار آنان .رسانندیم

طبق [و نمی توانیم نیماستراحت كوکنیمتعطیل کار راکسب و ھستیم کھ امروز شنبھ است و ما ملزم «

ی این چھ استراحت«با تعجب می پرسد،ھمسایھ ».کنیماستفادهاز برق یا اتومبیل ]یدر آورد-منیقانون

دارد بھ برق و اتومبیل ی ربطاستراحت چھ !برایتان نمانده استقدرت حرف زدن ھم کھ  دیگر شما است؟

برق و چراغِ از نورِ ھمینکمگر این توھین بھ دین و دیندار نیست؟آیا آسایش است؟ۀخود وسیلکھ 

بھتر «، گویندی زن و شوھر م»؟خودفریبییاست ای دینداراین آیا ؟كنیدی استفاده نممطبوعدستگاه تھویۀ 

کھ بھ این امر درخواست خواھیم كردساختمان از مدیریت .داشتھ باشیم(!)ركاشِ ما آسانسور کھ است 

است ی آسانسور«پاسخ می دھند،»؟آسانسور كاشر كدام است«پرسد،ی كنجكاو مۀھمسای».رسیدگی کنند

،گویدیھمسایھ م».اتوماتیك در ھر طبقھ بایستدو بھ طور (!)من بھ حركت درنیامده باشدی تنھا براكھ 

بھ منزلۀ رساند ببرق شما را بھ مقصد ی نیروگذارید و آسانسور بابشما پا بھ آسانسور ھمین کھ مگر «

»استفاده از برق نیست؟

کھ بینیم ی ماما.برمی ھمالت رنج ممُ ۀاز بحث دربارھر کسبیش از کھ من ید یباور بفرما؛دوستان

ی مردم مقصرند، چون دكان.کننداست كھ مھمالت رسمیت پیدا باعث شده جامعھ ی تفاوتی سكوت و بھمین 

، این کھ پا گذاشتن در آن »آسانسور كاشر«اصطالحاین آیا .تعطیل خواھد شدکھ مشتری نداشتھ باشد

جمع و اھانت بھ دینتوھین بھ شعورِ ،یموجب شرمسارحالل باشد اما دست زدن بھ دکمۀ آن حرام،

در اثر ی بینیم ھر دروغی ست كھ مااینجامید؟آیا می توان چنین شرمندگی شرعی را دینداری نا؟ستنی

بخورندمھر تقدس موھوماتْ منجر بھ آن می شود کھ شود و مدارا با باورمندانی تكرار، حقیقت پنداشتھ م

.بارز آن ھستندی نمونھ ھای یو واپس گرای جھانی ستیز-اقلیتکھ—

مدوّ بخش 
بازگشت بھ باال

ی در كتاب درسکھ دانید ی سین شما بھتر مشما و مدرّ «،صحبت با شاه داماد گفتمۀدر ادام،روز بعد

فرزندان خود را "،گفتھ شده است،باشدی ربانیم ھزاران سال قبل می بحث ھای كھ حاو،تلمودیعنی شما

»".دیگر متولد شده اندی تحصیالت خود پرورش ندھید چون آنھا در زماندر حدّ 
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“Don’t limit a child to your own learning, for he or she was born in another

time.”

با توجھ بھ،مادر خود نباشدوچنانچھ فرزند بھتر از پدر،اینجاست كھ نگارنده بارھا عرض كرده ام

ی متكّ حتماً ی درسی كتاب ھا،ر نباید در ھر نسلمگ،جناب داماد«.عقب افتاده محسوب خواھد شد،زمان

»باشد؟و ھمان روز تدریسو فھم ھمان نسلی علمی بر روش ھا

خوانا و نكات ناخوانا با فھم و تمدن روز، مملو از نكاتِ ی كتاب ھانسل اندر نسلِ ورآیا تدریس مكرّ «

نیست؟ی گردیدن بھ دور دایره و در جا زدن در تاریكبھ منزلۀ باال و تۀدر لباس ترویج دین، مغایر با گف

یشیوا تعلق گرفتھلِ محصّ یک نوبل بھ ۀكدام جایزتا بھ حال متفاوت است، امادین با علم ۀدانم فلسفی م

ی آدم ھاتلموددست بھ دعا باشد؟ مگر ھمۀ عمر ی مسائل مذھبی یادگیری براجوان یک چرا باید؟ است

در صددِ ماً یسر بار ماندن و دابودن، كار ی آیا ب؟نامدی نم»دنیاۀضایع كنند«ی یعنمولھ عوالمبیكار را 

»منجر می شود؟دانستھفقرِ بھ روزمره است یا ی زندگی جوابگو،دعا كردن بودن

یقشرانسان اما صد افسوس كھ »!از خدا بركت،از تو حركت«،گویدی منطق م.بھ سخن ادامھ دادم

از ،دیندارانازی توان مانند بسیاری مگر نمپرسیدم، »!بركت از خدا،حركت از دعا«،گویدی ممالً ع

ی داشت و مذھبی تحصیالت عال،فعال بوددور از خرافاتْ ھ ب،خردگراوروشنفكری كس ھاوارتدجملھ

با ترویج و اجرای دین خود را حفظ كردند یاموھوماتْ با اشاعۀتبعیض، منفورِ ۀآیا اجداد ما در سایبود؟

٤ۀاز بچ،زماننیازِ برحسبِ وامروزی در دنیافرھنگ یھود؟وتتورایِ جاودانوافتخارآمیزاوامرِ 

ی و الكترونیكو دیگر دست آوردھایكامپیوتر، اینترنت ھر لحظھ از فیضِ ھمھ ،سالھ تا انسان صد سالھ

با این .داشتھ باشدی عادیِ یك روز زندگحتی تواند یمنمای دنیاھابدون آنچنانکھ،شوندی بھره مند مغیره

ی ھا ھزار دانشجودهآوردنِ نابینا باربھ اصطالح بھ نام شرع و این دست آوردھاعدم استفاده از ، آیا حساب

دیگران نکنید ی سعاقلحدّ امعھ نیست؟ جكلّ یِ شرم و عقب ماندگموجبِ ،آیندهانمادران وپدراین،الیق

دنیا .باشیداخردگری ھاكسوو ارتدخودی درسی كتاب ھایِ نكات عقالنپیروِ را بھ عقب ببرید و برعکس،

ی كتاب ھابری ما كنترل.كنیدبس.چھ خردگراباشد، ی چھ خرافات،پنداردی مییھودرا ی یھودانسان 

فیلم ھا، نوشتھ ھا و بد یا ، تدریس می شوندیروانبیمارمشتی مدارسِ کھ درو از دروغمملُ یِ درس

اما .نداریمھدیھ می کنید،ستیز -یممالك یھودبدخواھانِ دستِ ھ بچون بھانھ ای شما كھ امثالِ ی یھایآموز

؟ است ھمچنان تدریس شوندشده ی كھ تاریخ مصرف آنھا منقضی نكاتمی پرسم کھ چھ دلیلی دارد کھ
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ی متالشی ناگھانی است كھ بھ شیوه ای بزرگی فرھنگ ھاتاریخ بشر گورستانِ «:گویدی ماریك فروم

،یكھ با وجود دارا بودن ده ھزار بمب اتماستی زمان ما رژیم شوروبارز این گفتھ در ۀنمون».اندشده 

سنجیده و آگاھانھ ،یمنطقی واكنش،زمان خودۀتازی دربرابر خواستھ ھاندزیرا نتوانستتسلیم زمان گردید،

شدنِ ی متالشیِ حتممۀ مقدّ بلکھ نھ بھ منزلۀ حفظ دین،خانواده ھا بھ نام دین كردنِ ی متالش.نشان بدھند

.جامعھ است

اندرز «یا ھمان ركھ آووتپیمانند ،خوانا با علم و فھم روزو خوبی نوشتھ ھااشاره کردم کھ 

گردیدهكام خواننده نوشتھ و فراھم شیرین كردنِ ی زنبور برااست كھ با كوشش ھزاران ی عسل،»پدران

قادریم ،بببینم چگونھ با توجھ بھ زمان و مكان!بھ این عسل حساسیت داردمتعصبانسان افسوس كھ .است

راهِ ترویج از حتاجِ مدین ما.بھره مند گردیمو علوم روزمقدستوراتیِ از اوامر عقالنیبھ نحو بھتر

.ترفیع عدالت بودبھ ھدفِ مبارزه با ظلم و خرافات و ی برای قیام حضرت موسی حت.خرافات نیستبسطِ 

.نقص را دید و نشناختاست کھآنعجب؛عجب از گمشدگان نیست.استتقلید بس

پذیرد، یخود را چشم بستھ مھم گروهِ ۀھر گفتھ و نوشتی قشرانسانِ این طبع تعصب است كھ،دوستان

كھ ھر ی ممردبر ی وا«:گویدی مخلیل جبران.بیندی راه را نمی خرابی پسندد ولی چون ھدف را م

».را ایفا كنندی از آنھا نقش ملتی گروھ

مدارس در جامعھ، خاصھ مشاورین واقع بینِ ومعلمینھرگز بھ مثابِھ ی گوناگونواپس گراسینِ مدرّ 

.نیستند

:وجود داردویرانیسھ عامل بزرگ برای «،گویدی م،رئیس جمھور سابق فرانسھ،پمپیدوژرژ

خود و اشتباھات بیایید بھ جای مشورت با ناآگاھان بھ نام دین، از».مشورت با نادانوجنگ، زلزلھ

.جامعھ را برطرف كنیمنقاط ضعفِ درس عبرت بگیریم و بھ یاری این دانش، دیگران 

آشکارا ندارند كھ آن را شھامت ی با شما موافقند ولبترسید كھ ظاھراً ی ازكسان«،گفتی مناپلئون

با آن ھمسو می شوند، باد بیایدھر طرفاز ھستند كھ تنھا دو دوزه بازان».را ابراز کنندمخالفت خود 

.ندارندی خود باكۀاز اظھار عقید،كفش ندارنددری كھ ریگوگرنھ آنان

ی، دینی زمان آن است كھ مكتب ھا.ھمیشھ واژگونھ نشان دادی برای یس نمابا تقدّ توان حقایق را ی نم

از مردم ترساندن زمانِ .تفھیم و تبلیغ كنند،تدریسروزعلمو اوامر را بھ زبانِ ی دین را بھ صورت علم

مھمالتِ یا ،مزار این و آندست و دخیل بستن بھ مچ بھ نخ بستن،یعتصنّ ی خرید و فروش ھا،خدا و مّال 
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،آنھادر یانمّال عكسآویزان کردن بادفاتر و منازل بھ سقاخانھ تبدیل گویی ھمچون دیگریآور–شرم

ل یكدیگر موفق خواھند بود كھ مكمّ ی جوامع.دتوان جنگیی با زمان و تمدن روز نم.استشده ی سپر

ی ھای یفرقھ گراریشھ در امروز خطرناكِ ی ھای چند دستگ.می ایستنددر مقابل یكدیگرآنھا کھ نھ ،باشند

.دارندھکھن

نوشتھ ھا و .اثر استی بی ھد بفھمد، ھر توضیح و سندخوایكھ نمی كسایکھ بردانم ی م،دوستان

.استقضاوت با خوانندهودنمی مانفھم و شعور نویسنده نمایشِ بھ ویترینِ کسھر ی گفتھ ھا

در بمانیم واستوارتتورایِ جاودانو افتخارآمیز ،یعقالنبھ اوامرِ ی در وفادار:حرف من این است

/نمی شوی)زمان(د خزانباسیلی حریف «،صائببھ قولِ .باشیمزمان انعطاف پذیر و ھمگامِ ی آنھااجرا

».پیش از خزان زخود بیفشان برگ و بار را

ترویج دین از خرافات بھ ھدفِ ی پیرو،یدینی و بی ترویج دوگانگبرایگامِ نخستین ،تاریخی بھ گواھ

.بوده و ھست

با تمدن ی تطبیق و ھمگامراه از باید کھ حفظ دین گویم ی من می منتھ،استی ھدف من و مذھبیون یك

كھ ی نكاتاز طریق تدریس و تبلیغِ دین را باید فرمایند ی ایشان محال آن کھ ، صورت گیردو علوم روز

.منسوخ شده اند حفظ کردمنقضی و دیری است 

خلق را موعظھ کھ خواستند م نامدار عارف و عالِ یر،شیخ ابوسعید ابوالخطوس از مردمِ کھ گویند ی م

.كنند تا شیخ بر آن سخن بگویدی بر پا می در خانقاه تختپس.پذیردی شیخ م.كند

و ھنوز مردم وارد ه بودنماندی خالی كھ جاچنان کھ،آمدنددر خانقاه گرد ی كثیرجمعِ د،روز موعو

د اخدایش بیامرز«،ھ درون كشید و فریاد زدخانقاه سر باز بیرونِ ی سخن بود كھ مردۀشیخ آماد.نددشی م

رود تا جا پیشترگاممنظورش این بود كھ ھر كس یك »!كھ ھست یك قدم فراتر روداو را كھ از آن جا

مشایخ جمعِ ر چھ ھیم و ھر چھ ما خواستیم بگوی«:گفت،شنیدرا این سخن کھشیخ .دیگران بازشودی برا

را كھ از د ھر كساخدایش بیامرز.گفتبھ اختصار نکوکاراین !)نگارندهاین مقاالت از جملھ (گفتھ اند 

.پس از تخت فرود آمد و رفتس».آنجا كھ ھست یك قدم فراتر رود

ھستیم یك قدم ، از آنجا کھزمانبا این ما ھستیم كھ باید ھمگام ، بلکھھ تكامل نداردرو بدین طبعاً ی آر

.پیشتر رویم
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/اززمین ترساند/خدا مرا از بھشت راند«گفت،رده بود كھ شاعر معروف چنان آزاحمد شاملو شما .

كھ نھ مرا از خویش /نك، در كنار شیطان آرام گرفتھ اممن ای./از خدا ترساندید/مرا اززمین راندید

و یھودیانجز كمبود جمعیت واپس گرایان قرن ھا كوششِ آیا ببینید ».ترساندی و نھ از ھیچ م/میراند 

مگر .پاسخ منفی است؟ استداشتھی ازدھب،جلد خرافاتو اسیر درمحتاجانسان ی ثیرگروه كیِ واماندگ

/ندیمبید كھ پیمان یبیا،یاران«آنھا چھ شد؟پس پاسخكردند؟ می عزیزان ما دعا ناز شش میلیون نفر 

».یا راه بھ راه دشمنان بربندیم/م حقیقت بازینجاتِ ا سر بھ ی/.د نپسندیموبھ خی و تیرگی بدنام

كھ پرتگاهِ ی مباد روز.كنندی كنند ندانستھ بھ خود و جامعھ جفا می آنھا كھ خرافات را تبلیغ م

.گرددتبدیلكل جامعھپرتگاهِ گری بھیقشر

پس گویندی نمچون دروغ کھ كنند ی پندارند و تصور می موھومات را حقیقت م،كھ صادقانھآنھا 

عبارات ایشان ی بھ معانباید .كنندی تكرار مآن را ھستند كھ دروغ شنیده اند و ی گویند، كسانی مراست

.سالم بپسنددعقلِ نھ مقلّد، کھ است كھ ی حقیقت چیز.توجھ كنیم نھ بھ ظاھر گوینده

دل استارك،زباننیست این كارِ ھا مشكل استی ناگفتنگفتنِ 

یاصطالحات و زبان دیگریو بیان دیگربایدم نطق 

خویشی ت ھاھا و ذلّ ی ناتوانخویشی تا بگویم شرح علت ھا

ت أصراحت و جرارائھ می دھندخودمانی خردگراربانیمِ ی کھشماری بیِ بھ استدالالت عقالنبیایید

.نداردفریبیو خودل بھ خرافاتتوسّ ،ایجاد ترسنیازی بھتتورافرامین ارزشمندِ ی اجرا.اقدام بدھیم

جز ی بازدھ،حیاترودِ جریان الفِ خبرشنا کردن و ترس و دعااز طریقجینمروّ ی توصیھ ھا

.اوامر استی نفبھ منزلۀتوسل بھ خرافات.و نخواھد داشتاندنداشتھی ماندگعقب

ییگران بھابس كھ تو ،مفروش خویش ارزانییاز آن ماخاص كھ تو ،یمنگر بھ ھر گدای

یفزایجانتو جانِ این وكاھش استكھ جھانِ جھان ندارد چو تو جانْ ،ندارد(*)كانچو تو لعلْ 

.)اوامر منطقیدر این مضمون، لعلِ (*

.ریماوقات ببس خجالت كھ از این حاصلِ ،نشناسیمقدر وقت ار

سرانجام،

گذردی دست و ھم آن مرود از ی كھ ھم این مماست ۀاندیشۀزاده و پرورددو بنیك 
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مبخش سوّ 
بازگشت بھ باال

و بدبخت تر از او ؛مستعد باشد دیگران ذھنیت او را غصب كنندكھی بدبخت كسادامھ دادم و گفتم کھ 

ی مثالبگذارید.دانستپذیرفتنیتوان ی گذشتھ را نمیِ واھتفسیراتِ بھ ویژهخوانش ھا،ۀھم.اطرافیانش

.بزنیم

استی كھ گفت خدا یكی لعنت بر آن كسھندو بھ طعنھ گفت كھ یاران خدا دو تاست 

تفسیر وشما اشتباه خواندیدبلکھ،من كفر نگفتم«،گفت»ی؟چرا كفر گفت«بھ شاعر خرده گرفتند کھ 

بلھ »!استی خدا یك!لعنت بر آن كھ بگوید."یاران خدا دوتاست"ھندو بھ طعنھ گفت كھ "،من گفتم.كردید

معنای .گرددی شوند و كفر تبدیل بھ ثنا می خواننده عوض منسبت بھ فھمِ ، معانیبا یك نقطھ و نشانھگاه 

با است تا عقل داده نھ کتاب دعا، بلکھخداوند بھ انسان.داردنھایی بستگی بھ فھم و شیوۀ برداشت خواننده

علم طب و دانش ھای گوناگون،بھ ی احتیاج،ثر بودؤاگر دعا م!ز چاه بشناسدراه را ا،پرورش آن

یتیخاصچیدعا جز آرامش خاطِر خوِد دعاگو، ھ.بودمی ش بس كّال یك دعانویسِ ، بلکھبیمارستان نبود

.بھ دست آورندیو فرصت طلبان بھانھ ادیآشیپیکسیبرایکھ مشکلیمباد روز.نداردگرانیدیبرا

.را ببندیمیشیّادھایدكانبی توجھی کنیم وخرافاتبھ مجریانِ بیایید 

بگذرد رسوا كندحدّ زاکھچونلطف حق با تو مداراھا كند

ی ھابا یادداشتبلکھ رود، ی كالس نمھبچاپ دیروزی درسكتابِ بھ استناد صرفاً ی امروز ھیچ استاد

.حاضر می شودكالسبر سرروزی یافتھ ھایِ حاو

بال ،بھ نام دین.درس امروزی ست نھ كالس ھااشما كتابخانھ ھا و موزه ھای درسی جایگاه كتاب ھا

علم بلکھ شد نانسان بھ كمك دین از عصر حجر خارج !بال بریده دیگر رشد نخواھد كرد؛جوان را نبرید

.از آن دوران رھایی داداو را 

ی سكوت—متفاوت سكوت كردی آه از نھادش برآمد و بھ نوع،كرده بودشاه داماد كھ تا بھ حال سكوت 

.دو جانبھیِ نارضایتنشانۀبھ ،دو جانبھ
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از استقاللپیشھا تا ی ھندکھ استجالب (»صاحب«یا بََعل جنابِ ،از مراسم عصر شنبھپس

تعداد بچھ ھا تعجب دید ما از دیدن کھ ی وقت)كردندی خطاب م»صاحب«ھا را یانگلیس،کشورشان

مای این آخرین عكس خانوادگ«،نشان داد و گفترا بھ مامدرسھ گروھیِ ھایمانند عكسی عكس،ایمكرده

١٧او ھم .فوت كردی سالگ٩٥در سن پدر من است كھ اخیراً بینیدمیوسط عكسی کھ درپیرمرد.ستا

تعداد جمعاً «پرسیدم،.دارندفرزند١٧بیش از ی حتبرخی نیزاو ی بچھ ھار یک ازتا بچھ داشت و ھ

»!نفر٨٥٠حدود «، گفت»؟در این عكس چند نفرنداز جملھ نوادگان افراد خانواده 

تا ،چنان کھ شنیده امامروزه، اماكردندی مبرداشتده دانھ از ھر دانھ گندم زارعیندر روزگار قدیم،

خرما ا از یك نفر درخت خوبِ ھقدیم!بدھدبركت خدا بھ این زمین ھا .دویست دانھ ھم برداشت می کنند

از درختِ ،امروز در اسرائیل.کردندی حداكثر ھشتاد كیلو خرما برداشت ممانند میمون باال می رفتند و تا 

عربستان ی راھا، چون در صحظاھراً (!كنندی چھار صد كیلو خرما برداشت می تا سال،خرماقدكوتاه

ی در كشاورزبھ دانشِ وندخدا.)گفتندی م»نفر«ت خرما ھم درخبھ شتر واست،جمعیت كم بوده

مین أكھ قادر بھ تولید و تدنیای از شش كشور خودكفای كھ یك—بدھدبركت خودكفا و پیشرفتھ ی كشورھا

.كشور جوان اسرائیل است،ھستندخودخوراك

ن آیا بدو؟استھمگام بودهی و دفاعیكشاورزی،بھداشتی، اقتصادی،علمی آیا مذھب با پیشرفت ھا

زندگی و رشدآن کھ برای یا —یا خواھد بودبشر، امكان رشد در میان بوده ی بقای این پایھ ھایِ شكوفای

باید شبانھ روز دعا كرد؟

بھ یاد ، مرابھتریل زندگیاز وسادنرببھره وبرای زندگی معاصر الزم استحقاق و لیاقت داشتنِ 

آلودگیبود كھ »خزینھ«حوض بھ نام قدیم، چیزی ھمچون ی عمومی در حمام ھا.اندازدمیھشتاد سال قبل 

از علل ی یكیقیناً چونبسیار كم بوددوران ھاعمر در آن میانگینچرا کھ توان فھمید یم.استی گفتناآنھا ن

ی كردند، در حالی م»یشرع«ۀاستفادخزینھلجنصدھا نفر از آبِ .استفاده از خزینھ بودمرگ زودرس

حمام وارد دوشِ سرانجام .استبھترباشد،ھر چھ تمیزترآب واستھدف نظافت،آب است،كھ آب

.شدی فوق العاده غیر بھداشتی خزینھ ھااستفاده ازرو بھ رشد آن بھ تدریج جایگزین صحنھ شد و گسترش

دوشِ «کھ گفتند ی م،بھتر را نداشتندایاستفاده از وسیلھفھم و لیاقتِ ،كھ استحقاقی یمالھامیان،در این 

بھ باید و فرداست خزینھھمان یا میقوه اده از فشیوۀ استھمچنان ی شرعغسلِ ، بلکھنیستی شرعآب

!کھ باید روز شبات در آن پرید»یآسانسور شرع«مانند —»!بروددر آب فرو تمامی 
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غیر بھداشتی یك نفر از آن استفاده كرده باشد ی كھ حتی آبرا دیده ایم، آگاھیم کھ ی عمومی خزینھ ھاما 

چنانچھ فردِ کھ خواندم در مجلھ ایاخیراً حتی .اطالع داریمگوناگونی ھای بیماربودنِ ی سرمُ از و است 

احتمال زیادی دارد کھ میکروب ،در بزندۀدست بھ دستگیرصرفاً »یھپاتیت ب«خطرناك یِ مبتال بھ بیمار

.نیز دچار آن بیماری شودرا لمس کنددستگیرهبیماری را بھ آن منتقل کند و در نتیجھ، کسی کھ پس از او 

آورِ شرمعملِ ، تا آن حّد کھآنۀدربارمھملی ھای یبزرگنماومیقوهچھ رسد بھ در این صورت، 

ی آیا آنھا كھ ھزاران سال قبل برا!انجام گیردحضور من بھ مریض در مّال فالن »میقوۀخوراندن آب «

دانستند،میی را شرعو آنمی کردند عصر حجر را توصیھ ۀاستفاده از خزینۀمراعات بھداشت، طریق

شیوۀ از ی ناآگاھاز سرِ ی اگر كسبر عکس، یا —ھا داشتندی بودن بیماری ب و مسرواز میكری اطالع

كھ با وجود آنافسوس کھ!؟زخم زدند-او را چشمکھ گفتند ی م،شدی ، بیمار مسرایت میکروبھا

كھ جسمشان در ھستند کسانیھنوز ،استرا كشف كرده»چشم بد«یِ واقععلتپاستوردیرزمانی است 

ر ھمان داینان !استمانده جاشان در دوران مالنصرالدین ی ھایگاھسطح آاما ،استمیكوقرن بیست

و »تقدیر«خود را ی ناآگاھبازدهِ وكنندیتكرار ممشتی عقیدۀ بی پایھ را گرفتار مانده اند،ھای کھنھباور

.استیاھودهیحرف ب"چشِم بد"ازدنیصدمھ د«گفتند، یمشادروان پدربزرگم.نامندیم»بدچشمِ «

.بس كنیدلطفاً ».دینیو صدمھ ببدیریکھ مورد حسِد بدخواھان قرار بگدینکنیکار

؟برندی مفرو خود را نیز بھ میقوه ی ظروف غذاخوراینان حتیاست یا لیاقت كھ ی آگاھنشان نااین آیا 

یا ،دانندی نممیقوهدر»غسل«بارا ی یماشین ظرف شوشو در آب جوشِ و شستآیا باورمندان تفاوتِ 

.ندھیدخواھند بدانند چون دیندارند؟ الاقل اعمال ناشایست را بھ دین ارتباط ی نم

نبیند نھان را بین-كھ چشم عیانبھ چشم نھان بین عیوب جھان را 

بھ قول شاعری دیگر،

دیگر است ی یاز خطا نادم نگردیدن خطاگریزی در پشیمان،از تو سر زدی یگر خطا

از علوم روزمی توانیم».استی تغییر یك سرنوشت كافی یك تصمیم برا«:گویدی مآلفرد نوبل 

.نماییمتبدیل بھ احسن رایو سنتی ھر یك از دستورات دینپیروی کنیم و بھ ھدف بقا و بھره برداری بھتر،

تبدیل کنیم روزی بھداشتھایروش ھبرا میقوهیا ھمانو سنتی ۀ شرعی خزینمی توانیم بھ عنوان نمونھ،

بھ دلیلِ آن کھ می توانیم یا .شویمگذار ھدف قانونۀانجام دستورات و ادامی موجب بقاو بھ این ترتیب،
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ھا و ی بیماردھیم،ادامھ نادرست خویشو بھ راه یممانبی ناآگاھۀدر پیل»نفس دینیِ تغییر ناپذیر«یِ واھ

!زھی تأسف.بنامیمی را دیندارو آنکنیمنامالیمات را نسل اندر نسل تحمل 

.انتخاب با ما استو —استی كافی جامعھ اتغییر سرنوشت ھر فرد و ی براغلطیك تصمیم ، یآر

از این ی توھین.استی ناآگاھی مشكل اساس.چھ بوده استترویج خرافات بازدهِ بنگریم کھ ،دوستان

احتراز از «،آمریكا در حضور جمع بگویدۀجوان تحصیل كردخانمِ ،امروزی باالتر نیست كھ در دنیا

ۀگفتھمچونناشایست ۀاین گفت.چنین نیستاصالً و ابداً كھ ی در حال»!مقدس استتوراتۀچشم بد گفت

كھ ، حرفیعھد عتیق استیِ خرافاتی ربایک از سخنان»!یكھ من را زن نیافریدشكرخدایا«نادرستِ 

برگ در سال نگوتتوسط از اختراع ماشین چاپ پس،دست نویسنابابِ ی از نوشتھ ھادیگر ی مانند بسیار

مرتباً ،سال٥٧٧، پس ازھنوزو استچاپ شده»یمذھبی كتاب ھا«بھ نام الزم،یبدون رسیدگو١٤٤٠

ی با بعضیھود پیروان شمار زیادی از كھ با آن .بھ چاپ میرسدی بدون ھیچ تغییرو»كتب مقدس«بھ نام 

و »!یشكر كھ من را زن نیافریدیاخدا«یا »!ما بدور بداراز چشم بد را ،خدایا«از این نوشتھ ھا، مانند 

از در چند دھۀ اخیر، شماریریفورم ۀكھ جامعتا ایننبودآنھا تغییر ی را یارای كس،موافقت ندارندغیره

بھ !تندرو قرار گرفتمورد اعتراض مذھبیون کھ آن ھمحذف كرده اندمذھبیی كتاب ھاازآنھا را 

حق تقدم با اما فعالً .خواھد بودی این پرسشجوابگوزمانبی شک راستی، حق با کدامین گروه است؟

.حفظ تعادل است

:نتیجھ گیری

بازگشت بھ باال

محترم و مسلّم تا آنجااین حقِّ و ؛ستاحق انتخاب اوانسانترین حقوق ھر ی از اساسی تردید یكی ب

از ی این است كھ بعضماۀجامعل امروزِ مشک.یانجامدان نع شدن حق دیگرضایبھ قابل قبول است كھ 

بھ گمانِ دیگران را نیز،عالوه بر خوداصرار دارند کھ ،میتصوایاثواببھ قصد وزعم خودھ ب،افراد

یبدون توجھ بھ وضع خانوادگبکشند و آنان رایواھسنت ھایی »بھترھر چھ «ی بھ اجراخام خودشان

سرگرماتومبیل ۀرانندھمچون،كھ با خون دلی مادرو ست كھ پدر ااینجا.ه نماینداا خود ھمرب، ایشان

جا کنده شده استخانواده از اتومبیلِ ی از چرخ ھای یكکھ د نبینی ناگھان م،باشندی مخود ۀخانوادراندنِ 

ترتیب،بھ این .سرگردان مانده انددر راه ،یزندگۀدر جاداین خودرو، سرنشینان فرزندانشانو آنانو 

»آرامش خانواده«یا تیْ ـَبَ شالوم ھھم خوردنِ برآموختۀ یک مرّوج ناشایست منجر بھویواھیمیتصوا

.خانواده دچار مصیبت می گرددو شود می
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مانند اثر انگشت ایشان ی ھر فرد و خانواده ااندیشۀفرھنگ و کھ نمی کنندجین توجھ این مروّ افسوس، 

ی متالش.استت گرفتھ أایشان نشی از باورھای ھر فرد و خانواده افكرِ ، چونبا افراد دیگر متمایز است

در میان آنھاخوب و بدباورھا وۀ مقایساز اینجا صحبت .نامیدمیتصواتوان نمی وحدت خانواده را كردنِ 

.کمین استبزرگتر و اساسی تر در ، بلکھ خطری نیست

!كنندی بیابان مجنگل را ی وا/صحبت از پژمردن یك برگ نیست 

!كنندی آنچھ این نامھربانان با تن و جان م/دارد روا ی نمی بھ انسانی ھیچ انسان

مقدستوراتی عقالننگارنده مفتخر است كھ خود را پایبند اوامری خود،نوشتھ ھابھ گواِه ھمۀ

بھ منی من پایبندۀافتخار من و خانواد.جز برطرف كردن نقطھ ضعف ھا در میان نیستی داند و قصدمی

كھ از آن بھْ /مرا سر نھان گر شود زیر سنگ «کھچون معتقدم،استو گفتن و نوشتن واقعیاتاین امر 

».نامم برآید بھ ننگ

وكسوارتدیِ خردگراۀخاصھ از جامع،شما عزیزانۀاز ھم،نقطھ ضعف ھابرطرف كردنِ ی برا

مصلحت و حیثیت جامعھ و نسل آینده در ی پا.طلبمی مكمكھستند، روزۀت عالیتحصیالواجد کسانی کھ

.ھا و تبعیضات نگاه كنیدی عقب ماندگموجباتِ و خانواده ھااز ھم پاشیدگی ،ج افكارتشنّ بھ.میان است

سكوت بس.دشمن استۀترویج خرافات در لباس ترویج دین، سنگین تر از ضربی یعنی، خطر داخل

.استنشآفریموجبی ھمگانو خواست و ارادۀ احساس مسئولیت.است

یتقدیر است اوصاف خداوندحدّ ی راوعشق گوید بازقلم را آن زبان نبود كھ سرّ 

و در پایان،

گر مطابق تدبیر من فتد تقدیرننوشم و گنھ نكنمی برآن سرم كھ مِ 

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٧اکتبر 

و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، مقالھبرای دریافت کپی این 

و بھ زودی، ، یھودیان کاشانھزاران سالۀ دیکشنری زبان ،لحظاتی برای تفکراز جملھ کتاب او با عنوان 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.comبھ وبسایتمقاالت اخیر او، شاملکتاب دیجیتالی 


