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  چه خوشبو خواھند بود گل ھا
  چنانچه زکام خود را معالجه کرده باشيم

  
  گبای» نورمن«نورهللا  ۀنوشت

  
For the English version of this essay please see the accompanying file. 

  
 ھمانطور که با يک چوب کبريت می توان آتش بزرگی ايجاد کرد، با ديدی« نقل می کنند که از کنفوسيوس

   ».ساختی را دگرگون يتوان دنيا حقيقت بين و جمله ای آموزنده می

خا عَ رِ ـِ ل تاوْ آھَ وِ «که می گويد را تورات مقدس  ۀسال - 3300 فرمانچنانچه ھمگان چه جان بخش خواھد بود 
ذھن خود را از ھر گونه تبعيض پاک به جا آورند و  »ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار« يعنی» کاموخا
  ارند. نگھد

گفته ھای مثبت  ،اديان ۀنوشته ھای ھمالبالی در  ، بلکهددار زنغنيست که گفته ھای  مقدس اين تنھا تورات
تيز نگه  به قصددر گذشته و حال، اديان  دکانداران يکسونگرِ  ،ولی افسوس که در بازار ساختگی رقابت .ھست

که گفته ھای مفيد و  حد بوده اند تا آنکتاب ھا استخراج و تدريس نکات منفی  ، در صدددست خود داشتن ابزارِ 
به آن پيروان فکری  طبيعیِ  ۀی ھر اعتقادی بستگی به محدوديارزشمند را در سايه قرار داده اند. در حالی که کارآ

منفی  ه ولوده به نکات مغرضانآسودجويان، مغشوش و  ۀوسيله پيروان ب و زمانی که اذھانِ  ؛دين يا گروه دارد
  صالت فرد و کتاب از دست خواھد رفت.ا ،دنگرد

  خرافات به گوش می آيد  ۀوس که ھنوز نالساف  ھوش می آيد ه ه غوغای علم است که آدم بب

گروھی  .»است که ھست ھمين«يعنی  یتغيير ناپذير لیو ؛رشد يعنی تغيير پذيری و در سقوط و سکون نماندن
ھمان ميمون اوليه باقی  ،رشد نکرده بود ھم مغز انسان اگرداروين،  ۀپذيرفته شد يۀطبق فرضکه توجه ندارند 

   مانده بود.

  معنی اندر وی چو مغز ای يار و دوست    صورت و ھيأت بود چون قشر پوست
  نمايد سوی ذات هتا صفاتت ر    د رگذر از نام و بنگر در صفات

کتاب  پيروان اين د.اگر رشد نکند خشک می شو . بشر درخت نيست که حرکت نکند وکتاب ھا رشد نمی کنند
 ياييدب .که در حال رشدند. قابل تطبيق بودن اوامر با زمان و مکان است که ارزش آنھا را نمايان می کند ھا ھستند

روی آفتاب  ،تا بذر بطور طبيعی رشد نکند و سر از خاک برنياورد ،درصدد گول زدن خود و ديگران نباشيم. آری
 را کهچ ،آزاد بگذاريم تا رشد طبيعی داشته باشند ع ومطلّ  ،ر گونه تبعيضجوانان را به دور از ھ .نخواھد ديد

  به اوج نخواھد رسيد.  ،تخم (تعصب) خارج نشود ۀجوجه تا از پوست

  ھر که شد خاک نشين شاخ و بری پيدا کرد  سبز شد دانه که با خاک سری پيدا کرد 
  ری پيدا کرد ت پُ بيضه چون جام فرو ريخ    تو عريان نشوی راه به مطلب نبری تا

منتسب به دين با  از ابتدا خرافاتِ  چون ،ی داشتيسين واپس گرا نمی توان اميد خردگراافسوس که از مدرّ 
موھوم و  ۀخرافات از ابتدا از طريق معجز .منطق پايه گذاری نشده اند که بتوان با منطق با واپس گرا مقابله کرد

جنگ جھانی  .ويرانگری است که می بينيمو آن ھمين آشوب  ۀتيجن واند  ترس واھی در اذھان ايشان جا گرفته
ھا متراکم نيستند که به آسانی  و فرھنگجنگ ميان فرھنگھا است جنگ مرام و خاک و اقتصاد نيست، بلکه امروز 

را  اگر نمی توانيم آينده را برای فرزندان بسازيم، فرزندانکه ا اين است معملی  رسالتِ امروز اميد تغيير داشت. 
   از خود شروع کنيم. بايد .سين نيستاميدی به تغيير روش مدرّ  .برای آينده بسازيم
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  خفته را خفته کی کند بيدار    مت خفته است و تو خفته عالَ 

 ،»احاد حاد اوشمويه ادونای اِ يھْ ي ھوھَ يوم بَ  ھاياوِ «که ھر روز می خوانيم  چنان ،به اميد روزی که جھانيان
آيا  .يکسونگری و مطلق انديشی منسوخ گردد تا »يک قانون پيروی کننداز نام او ند و به تيک خدا را بپرس«ھمگی 
انعطاف پذيری باشد؟ آری، به شرط تواند اجرای قانون مقدس حقوق بشر  ی میچنين آرزوي برآورده شدنِ  ۀطليع

تورات را است که  گفته شده تلمود تورات مقدس انعطاف پذير است. در خودِ  يھوديت مفتخر است که؛ ھمگان
چنانچه مشکلی داشتيد به «دستور می دھد که  )17دواريم، (؛ و تورات نوع تفسير کرد) ٧٠(يا  ٤٩توان به  می
خود گويای انعطاف  ،برخالف نظر يکسونگران ،نکتهاين  .»و نظر ايشان را بپذيريدکنيد ات وقت مراجعه قضّ 

متناسب با درک خواننده در  ،د گذاردن برداشت ھای متفاوتآزابه مفھوم و  استاين کتاب  پذيری و آزادمنشیِ 
   .ستاو زمان ھای متفاوت  ھا مکان

چون به قول  ،قضاوت درباره مسائل دينی نمی داند طيشرا نوآموز خود را به ھيچ وجه واجد ۀنگارند
آزادی  ۀزوی ھزاران سالآر با توجه به برآورده شدنِ  اما .»آنقدر جوان نيستم که ھمه چيز را بدانم« ،اسکاروايلد

  چون: ، اديان می دانم پيروان ھمه ۀحتی وظيف و مفيد ،مشروعخود و ديگران را  ۀاظھار عقيد ،موجودبيان 

  کی تواند گل معنی شکفت   گر نباشد در جھان امکان گفت 

يک زبان نمی ولی  ،بشر اوليه بوده و ھست ۀمفيد و الزم »ايمان«اديان متفق القولند که  ۀصلح ھممُ  پيروانِ 
 ، با ايمان ترين افراد بشر دررا توصيف کنيمخشک مغز و متعصب من ؤاگر بخواھيم م »ه؟ايمان به چ«گويند 

تاريخ، ھمين تروريست ھا ھستند که با ايمان به باورھا و نوشته ھای فتنه انگيز، خود را به کشتن می دھند تا 
ی از يکه بواست ھرگز معالجه نشده  ،ايشان و مدرسين آنھازکام، يعنی ذھن بيمار چون  ؛کشته باشند را ديگران

  .تشخيص دھندعمال ظلم ايمان به اجرای عدالت را از اِ انسانيت ببرند و 

ھزاران بار خطرناکتر از بی ايمانی  غلط ايمانِ نظم بدون آزادی و آزادی بدون نظم، ھر دو ويرانگرند و  ،آری
يم بھتر است نه ترس و بند محکم تر؛ بند محکم تر متعلق به انسان نيست. در مورد انسان، قيد بھتر ھمان تفھاست. 
 می گويد روزی که آدمی با به کارگيریِ  ،ا تاريک انديش می شوندکه افراد چگونه روشنفکر ي در جواب اين کانت
  به بلوغ فکری رسيده است. ،د خويش بتواند نيازی به راھبری ديگران نداشته باشدرخ

  گو سر و خشت  ،سخن مدعی گر نکند فھمِ     شت در ميکده ھا خ تسليم من و سر

 یزمانی برطرف خواھد شد که مشکل ممشکل تروريسکه نخست وزير اسرائيل گفته بود  گلدامايرشادروان 
حتی جشن و شادی  ،»مرگ را برای ھمسايه پنداشتن«دولت ھا و  ۀاولي در اثر بی توجھیِ  ،بدبختانه .جھانی گردد
 ھای فتنه انگيز در مدارسِ  و تدريس نفرت و گفته تشويق تروريست ھاامثال آنان،  انند قذافی و صدام وديوانگانی م

زير،  رِ به مصداق شع ،حشتو ۀگردون . متأسفانه،جين را گرفت و بعد جھانی گرديدمشکل ابتدا دامن مروّ  خود،
   ھمچنان ادامه دارد:

  را کشت و که ت کجا کشته شود آنتا باز   کشتی تا کشته شدی زار  اره ک ،ای کشته

ثر عوارض جانبی داروھای گوناگون است که مردم به اميد در ا بسياری از بيماری ھای انسان امروز :دوستان
اديان در لباس  انديشِ  تاريک سينِ مدرّ  و تفسيرھای غلطِ ھا توصيه  ،نحوبه ھمين  .استفاده می کنند ھامعالجه از آن

م، محصول يآنچه اکنون ھست« نقل می کنند که پاستوراز  است. امنی جھانی گرديدهترويج دين است که موجب نا
به  ، بلکهثبات يک جامعه يا خانواده تنھا به تعھد مذھبی ايشان نيست ».چيزھايی است که در گذشته آموخته ايم

  افراد بستگی دارد که خود به خود به تعادل و تعامل انسانی می انجامد. صحيح  آموزشو  سطح فکر و فھم

يکی خردگرا به  ،از جمله دو ربای .افراد خردگرا و واپس گرا بوده و ھستند ،اديان ۀدر بين ھم ،در طی تاريخ
رود و  در يک شھر زندگی می کردند. روزی يک نفر غير يھودی نزد شمای می ،شمایديگری به نام و  ھيللنام 

نزد ھيلل سپس اين شخص  .کند ی او را دور میييھودی بشود! شمای با بی اعتناخيلی سريع می خواھد که می گويد 
، را چنانچه تو فقط يک دستور« ،ی گويدی به او ميمی رود و تقاضای خود را تکرار می کند. ھيلل با خوش رو
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در  »می توانی خود را يھودی معرفی کنی. ،نیقبول و اجرا ک "،ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار"نی يع
  برای چه؟ برای تبعيض!  عالمت گذاشتنبه تشريفات دارد؟  نيازفرد يک  ۀمگر عوض کردن عقيد :عجبم

را ی يانثروت و دا رابطۀشاعر چه زيبا  .انسانيت با اوستخرد و  ،ھر نامی باشده بو انسان واقعی ھر جا 
  می گويد:  ، آنجا کهتشريح کرده

  ار باشیکه می خواھم که با من ي    فرستاد خرد نزديک دولت کس
  که من باشم تو خود ناچار باشی  ھر جا  ، گفتجوابش داد دولت

  انسانيت باشد عدالت ھم خواھد بود. ھر جا ؛نام مطرح نيست ،آری

 بعدی را ،ديگری را وزير ،خودمان يکی را شاه .ايام کودکی شاه و وزير بازی می کرديمدر  ،يادش به خير
را دلقک تعيين می کرديم و چند دقيقه بعد ھمرنگ می شديم. امروز می فھميم خط کشی ھا  و چھارمیاش فرّ 

چون انتخاب  باشد، که بخواھد عضو ھر کلوپی دھر فردی می توان .است بيھوده است و بھترين رنگ ھا بی رنگی
  کلوپ ارثی نيست!

طبق سنت مسيحيت او را برای انجام  کشيش .مسيحی می شود تدريجه وست و بيھودی با کشيشی د يک ربایِ 
د و نطبق رسم معمول ھفت دفعه آب مقدس به سر او می ريز ،غسل تعميد به کليسا می برد و در حضور ھمگان

در کليسا به او اتاقی می  ،که زير نظر باشد برای اين ».مسيحی شد ،يھودی بود«که ھفت دفعه تکرار می کنند 
ً  .گی کنددھند که زند ماھی مانعی ھرچند مسيحی نبايد گوشت بخورند  ۀمصادف می شود با ايامی که آن فرق تصادفا

  ندارد.

 ،برد را به آشپزخانه می يواشکی آن ،مرغی در حياط کليسا می بيند ،بعد از چند روز )!( ينربای جديد الدّ 
  ه می رسند. که جناب کشيش و ھمراھان از را می شودمشغول خوردن و کباب می کند 

اين مرغ « ،ربای می گويد است. کشيس با عصبانيت به او اعتراض می کند که چرا خالف شرع رفتار کرده
به او پرخاش می کنند. ربای  و به عصبانيت کشيش و ھمراھان افزوده می شودبا اين جواب،  .»ماھی است ؛نيست

ً  .آرام باشيد« :می گويد د و س بر سر من ريختيھفت دفعه آب مقدّ  ه شماچون ھمانطور ک ،اين ماھی است شرعا
مرغ " ،گفتمھفت بار س بر سر مرغ ريختم و من ھم ھفت دفعه آب مقدّ  "،مسيحی شد ،يھودی بودکه "خوانديد 

ييد ماھی بفرما .مرغ ھم مشروع است ۀدربارپس من مشروع و صحيح است  ۀاگر دربار ."بود ماھی شد
  »بخوريد!

در حالی که حتی آيا  ؛من و مرغ ھمان خواھيم شد که خوانديد. دوستان ،نکر اصل شداگر با خواندن می توان م
ھمان ، فرقه دين يا آن رنگ عوض کردن ھا به نام اين ،صد در صد برابر ندارندبرداشتی دين ھرگز  -دو نفر ھم 

رد؟ ھم دين کسانی آيا ذغال را با شستن و ھفتصد ھزار دعا می توان سفيد کشاه و وزير بازی کودکانه نيست؟ 
 ؟مگر لباس است که با عوض کردن بتوان رنگ عوض کردھستند که ديدگاه ھای مشترک دارند نه نامی مشترک. 

  که: مردمان درک می کنند آيا اين بازی ھا دوام خواھد داشت؟ خير، رنگ ھا کم رنگ شده و

  عاقبت ننگی بود ،ودعشق نبْ     ی کز پی رنگی بود يعشق ھا

رنگھا  ،درصد سال آيندهچه بسا  اميد داشت که ، ھرچند می توانسود جويان رنگ خواھند کرد ،تا رنگ باشد
ال ؤاز دوست ژاپنی خود س ،در شھر اوزاکا ١٩٧٠در سال من تبعيض بخشکد.  شۀيبی رنگ خواھند شد تا شايد ر

ای ھر دو شرکت می روزھای شادی و جشن ھ ۀھر دو! فقط در ھم«گفت  »ی ھستی يا شينتو؟يتو بودا«که کردم 
  تبيعض دينی ندارند. نفرت و که که عاقلند کسانیدانستم  .»کنم

 ،وضع حمل اتاقِ زرو برای رِ  يھودی در ھشتمين ماه بارداریخانم جوان يک فاشيست،  در دوران موسولينیِ 
دن او را راه نمی به دليل يھودی بو ھربار ولی ،ايتاليا مراجعه می کند در بيمارستان ھای شھر رمبه  چندين دفعه

برو بگو مسيحی ھستی تا تو چاره ای نيست.  .تو يک ھفته بيشتر وقت نداری« که دھند. روزی شوھر او می گويد
  ! مسياه می شو ،گونه دينداران آنقدر کوته بين ھستند که تصور می کنند اگر من بگويم سياھم اين !»را راه بدھند
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  س خجل نيستم، آخر تو که دانیای نف  گر بی خردان قدر خرد ھيچ ندانند 

 بيمارستان متصدی ».مسيحی«می گويد  »شما چيست؟ دين« الِ ؤخانم به بيمارستان می رود و در جواب س
متصدی  .»مادر حضرت عيسی« ،در جواب می گويد »حضرت مريم کی بود؟« ،برای اطمينان از او می پرسد

در کجای « ،ال می کندؤس مجدداً  ».حمدر بيت الّ « دھد،پاسخ می  »حضرت مسيح در کجا به دنيا آمد؟« پرسد،می 
جوان ديگر خانم  »چرا در آغل؟« پرسد، متصدی می »در آغل گوسفندان!« پاسخ می دھد،خانم  »؟حمشھر بيت الّ 

ھنوز  »يد!رفت توی آغل زاي ،چون يھودی بود و او را در ھيچ بيمارستانی راه ندادند« ،می گويدتحمل نمی کند و 
ھمچون در  ،سربرمی آورد ديگر ھر روزی به نامی وجود دارد و ھنگ و اذھان آلوده به ھمان ننگ ھافرھمان 

  ،که غافل از اينبرمه دربارۀ مسلمانان، يا در عراق و سوريه دربارۀ مسيحيان، و غيره؛ 

   به جز ريب و ريا ھيچ نبود ،سير کرديم     تعبه و بتکده و دير و کليسا و کنشک 

از پيش  دموکراسی با ھيچ قانون تغيير ناپذيرِ  خير،خواھد بود؟  دينی تبعيضاتجوابگوی آيا دموکراسی 
 ھر کس بخواھد با چشمِ چون واقعيت اين است که  ؛تجانس ندارد ،گذشتگان چشم و گوشِ  ۀديده و شنيدساخته، 

فارغ  ،ت داشتن ھمنوعانسان ھا و دوس ۀھويت مشترک انسانی با ھم تکليف چيست؟ حفظِ  .نابيناست ،ديگران ببيند
  »...کاموخا خاعَ رِ لِ  تاوْ آھَ وِ «ھمان يعنی ...و زبانی رنگاز ھر نام و 

.ָךֹומּכָ  ָךעֲ רֵ לְ  ּתָ בְ הַ ָאוְ 
Love your neighbor as yourself. 

Et diliges proximum tuum sicut teipsum. 
  .ككنفسَ  قريبكَ  وتحبُّ 

Et aimeras ton prochain comme toi-même. 

而爱人如己。 

 ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار.
 

  نزديکتر داری بگو راھی ار  ولی تا کوی دوست  ،مرگ را دانم

  

  گبای» نورمن«نورهللا 
  ، لس آنجلس٢٠١٥ دسامبر

  

Please feel free to forward and share this article. 

  در صورت تمايل، اين نوشته را برای دوستان خود نيز ارسال کنيد.

  داونلود رايگان ديگر نوشته ھای نورهللا گبای، از جمله کتاب او برای
  ، به زبان ھای فارسی و انگليسی،لحظاتی برای تفکر با عنوان
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