چه خوشبو خواھند بود گل ھا
چنانچه زکام خود را معالجه کرده باشيم
نوشتۀ نورﷲ »نورمن« گبای
For the English version of this essay please see the accompanying file.
از کنفوسيوس نقل می کنند که »ھمانطور که با يک چوب کبريت می توان آتش بزرگی ايجاد کرد ،با ديدی
حقيقت بين و جمله ای آموزنده میتوان دنيايی را دگرگون ساخت«.
چه جان بخش خواھد بود چنانچه ھمگان فرمان  - 3300سالۀ تورات مقدس را که می گويد » ِوآھَوْ تا لـِ ِر َعخا
کاموخا« يعنی »ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار« به جا آورند و ذھن خود را از ھر گونه تبعيض پاک
نگھدارند.
اين تنھا تورات مقدس نيست که گفته ھای نغز دارد ،بلکه در البالی نوشته ھای ھمۀ اديان ،گفته ھای مثبت
يکسونگر اديان در گذشته و حال ،به قصد تيز نگه
ھست .ولی افسوس که در بازار ساختگی رقابت ،دکانداران
ِ
ابزار دست خود ،در صدد استخراج و تدريس نکات منفی کتاب ھا بوده اند تا آن حد که گفته ھای مفيد و
داشتن
ِ
طبيعی فکری پيروان به آن
ارزشمند را در سايه قرار داده اند .در حالی که کارآيی ھر اعتقادی بستگی به محدودۀ
ِ
اذھان پيروان به وسيلۀ سودجويان ،مغشوش و آلوده به نکات مغرضانه و منفی
دين يا گروه دارد؛ و زمانی که
ِ
گردند ،اصالت فرد و کتاب از دست خواھد رفت.
به غوغای علم است که آدم به ھوش می آيد

افسوس که ھنوز نالۀ خرافات به گوش می آيد

رشد يعنی تغيير پذيری و در سقوط و سکون نماندن؛ ولی تغيير ناپذيری يعنی »ھمين است که ھست« .گروھی
توجه ندارند که طبق فرضيۀ پذيرفته شدۀ داروين ،اگر مغز انسان ھم رشد نکرده بود ،ھمان ميمون اوليه باقی
مانده بود.
صورت و ھيأت بود چون قشر پوست
د رگذر از نام و بنگر در صفات

معنی اندر وی چو مغز ای يار و دوست
تا صفاتت ره نمايد سوی ذات

کتاب ھا رشد نمی کنند .بشر درخت نيست که حرکت نکند و اگر رشد نکند خشک می شود .اين پيروان کتاب
ھا ھستند که در حال رشدند .قابل تطبيق بودن اوامر با زمان و مکان است که ارزش آنھا را نمايان می کند .بياييد
درصدد گول زدن خود و ديگران نباشيم .آری ،تا بذر بطور طبيعی رشد نکند و سر از خاک برنياورد ،روی آفتاب
نخواھد ديد .جوانان را به دور از ھر گونه تبعيض ،مطلّع و آزاد بگذاريم تا رشد طبيعی داشته باشند ،چرا که
جوجه تا از پوستۀ تخم )تعصب( خارج نشود ،به اوج نخواھد رسيد.
سبز شد دانه که با خاک سری پيدا کرد
تا تو عريان نشوی راه به مطلب نبری

ھر که شد خاک نشين شاخ و بری پيدا کرد
بيضه چون جام فرو ريخت پُری پيدا کرد

ت منتسب به دين با
افسوس که از مد ّرسين واپس گرا نمی توان اميد خردگرايی داشت ،چون از ابتدا خرافا ِ
منطق پايه گذاری نشده اند که بتوان با منطق با واپس گرا مقابله کرد .خرافات از ابتدا از طريق معجزۀ موھوم و
ترس واھی در اذھان ايشان جا گرفته اند و نتيجۀ آن ھمين آشوب و ويرانگری است که می بينيم .جنگ جھانی
امروز جنگ مرام و خاک و اقتصاد نيست ،بلکه جنگ ميان فرھنگھا است و فرھنگ ھا متراکم نيستند که به آسانی
ت عملی ما اين است که اگر نمی توانيم آينده را برای فرزندان بسازيم ،فرزندان را
اميد تغيير داشت .امروز رسال ِ
برای آينده بسازيم .اميدی به تغيير روش مد ّرسين نيست .بايد از خود شروع کنيم.
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عالَمت خفته است و تو خفته

خفته را خفته کی کند بيدار

به اميد روزی که جھانيان ،چنان که ھر روز می خوانيم » ِوھايا بَيوم َھھو يي ْھيه ادونای اِحاد اوشمو احاد«،
ھمگی »يک خدا را بپرستند و به نام او از يک قانون پيروی کنند« تا يکسونگری و مطلق انديشی منسوخ گردد .آيا
شدن چنين آرزويی می تواند اجرای قانون مقدس حقوق بشر باشد؟ آری ،به شرط انعطاف پذيری
طليعۀ برآورده
ِ
ھمگان؛ يھوديت مفتخر است که خو ِد تورات مقدس انعطاف پذير است .در تلمود گفته شده است که تورات را
میتوان به ) ٤٩يا  (٧٠نوع تفسير کرد؛ و تورات )دواريم (17 ،دستور می دھد که »چنانچه مشکلی داشتيد به
ق ّ
ضات وقت مراجعه کنيد و نظر ايشان را بپذيريد «.اين نکته ،برخالف نظر يکسونگران ،خود گويای انعطاف
آزادمنشی اين کتاب است و به مفھوم آزاد گذاردن برداشت ھای متفاوت ،متناسب با درک خواننده در
پذيری و
ِ
مکان ھا و زمان ھای متفاوت است.
نگارندۀ نوآموز خود را به ھيچ وجه واجد شرايط قضاوت درباره مسائل دينی نمی داند ،چون به قول
شدن آرزوی ھزاران سالۀ آزادی
اسکاروايلد» ،آنقدر جوان نيستم که ھمه چيز را بدانم «.اما با توجه به برآورده
ِ
بيان موجود ،اظھار عقيدۀ خود و ديگران را مشروع ،مفيد و حتی وظيفۀ پيروان ھمه اديان می دانم ،چون:
گر نباشد در جھان امکان گفت

کی تواند گل معنی شکفت

پيروان ُمصلح ھمۀ اديان متفق القولند که »ايمان« مفيد و الزمۀ بشر اوليه بوده و ھست ،ولی يک زبان نمی
ِ
گويند »ايمان به چه؟« اگر بخواھيم مؤمن خشک مغز و متعصب را توصيف کنيم ،با ايمان ترين افراد بشر در
تاريخ ،ھمين تروريست ھا ھستند که با ايمان به باورھا و نوشته ھای فتنه انگيز ،خود را به کشتن می دھند تا
ديگران را کشته باشند؛ چون زکام ،يعنی ذھن بيمار ايشان و مدرسين آنھا ،ھرگز معالجه نشده است که بويی از
انسانيت ببرند و ايمان به اجرای عدالت را از اِعمال ظلم تشخيص دھند.
ايمان غلط ھزاران بار خطرناکتر از بی ايمانی
آری ،نظم بدون آزادی و آزادی بدون نظم ،ھر دو ويرانگرند و
ِ
است .در مورد انسان ،قيد بھتر ھمان تفھيم بھتر است نه ترس و بند محکم تر؛ بند محکم تر متعلق به انسان نيست.
کارگيری
کانت در جواب اين که افراد چگونه روشنفکر يا تاريک انديش می شوند ،می گويد روزی که آدمی با به
ِ
خرد خويش بتواند نيازی به راھبری ديگران نداشته باشد ،به بلوغ فکری رسيده است.
سر تسليم من و خشت در ميکده ھا

فھم سخن ،گو سر و خشت
مدعی گر نکند ِ

شادروان گلداماير نخست وزير اسرائيل گفته بود که مشکل تروريسم زمانی برطرف خواھد شد که مشکلی
توجھی اوليۀ دولت ھا و »مرگ را برای ھمسايه پنداشتن« ،حتی جشن و شادی
جھانی گردد .بدبختانه ،در اثر بی
ِ
مدارس
در
انگيز
فتنه
ھای
گفته
و
نفرت
تدريس
و
ھا
تروريست
تشويق
آنان،
امثال
ديوانگانی مانند قذافی و صدام و
ِ
خود ،مشکل ابتدا دامن مر ّوجين را گرفت و بعد جھانی گرديد .متأسفانه ،گردونۀ وحشت ،به مصداق شع ِر زير،
ھمچنان ادامه دارد:
ای کشته ،که را کشتی تا کشته شدی زار

تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت

دوستان :بسياری از بيماری ھای انسان امروز در اثر عوارض جانبی داروھای گوناگون است که مردم به اميد
انديش اديان در لباس
سين تاريک
معالجه از آنھا استفاده می کنند .به ھمين نحو ،توصيه ھا و تفسيرھای
ِ
غلط مد ّر ِ
ِ
ترويج دين است که موجب ناامنی جھانی گرديده است .از پاستور نقل می کنند که »آنچه اکنون ھستيم ،محصول
چيزھايی است که در گذشته آموخته ايم «.ثبات يک جامعه يا خانواده تنھا به تعھد مذھبی ايشان نيست ،بلکه به
سطح فکر و فھم و آموزش صحيح افراد بستگی دارد که خود به خود به تعادل و تعامل انسانی می انجامد.
در طی تاريخ ،در بين ھمۀ اديان ،افراد خردگرا و واپس گرا بوده و ھستند .از جمله دو ربای ،يکی خردگرا به
نام ھيلل و ديگری به نام شمای ،در يک شھر زندگی می کردند .روزی يک نفر غير يھودی نزد شمای می رود و
می گويد که می خواھد خيلی سريع يھودی بشود! شمای با بی اعتنايی او را دور میکند .اين شخص سپس نزد ھيلل
می رود و تقاضای خود را تکرار می کند .ھيلل با خوش رويی به او می گويد» ،چنانچه تو فقط يک دستور را،
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يعنی "ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار" ،قبول و اجرا کنی ،می توانی خود را يھودی معرفی کنی «.در
عجبم :مگر عوض کردن عقيدۀ يک فرد نياز به تشريفات دارد؟ عالمت گذاشتن برای چه؟ برای تبعيض!
انسان واقعی ھر جا و به ھر نامی باشد ،خرد و انسانيت با اوست .شاعر چه زيبا رابطۀ ثروت و دانايی را
تشريح کرده ،آنجا که می گويد:
خرد نزديک دولت کس فرستاد
جوابش داد دولت ،گفت ھر جا

که می خواھم که با من يار باشی
که من باشم تو خود ناچار باشی

آری ،نام مطرح نيست؛ ھر جا انسانيت باشد عدالت ھم خواھد بود.
يادش به خير ،در ايام کودکی شاه و وزير بازی می کرديم .خودمان يکی را شاه ،ديگری را وزير ،بعدی را
ف ّراش و چھارمی را دلقک تعيين می کرديم و چند دقيقه بعد ھمرنگ می شديم .امروز می فھميم خط کشی ھا
بيھوده است و بھترين رنگ ھا بی رنگی است .ھر فردی می تواند عضو ھر کلوپی که بخواھد باشد ،چون انتخاب
کلوپ ارثی نيست!
ربای يھودی با کشيشی دوست و به تدريج مسيحی می شود .کشيش طبق سنت مسيحيت او را برای انجام
يک
ِ
غسل تعميد به کليسا می برد و در حضور ھمگان ،طبق رسم معمول ھفت دفعه آب مقدس به سر او می ريزند و
ھفت دفعه تکرار می کنند که »يھودی بود ،مسيحی شد« .برای اين که زير نظر باشد ،در کليسا به او اتاقی می
دھند که زندگی کند .تصادفا ً مصادف می شود با ايامی که آن فرقۀ مسيحی نبايد گوشت بخورند ھرچند ماھی مانعی
ندارد.
ربای جديد ال ّدين )!( بعد از چند روز ،مرغی در حياط کليسا می بيند ،يواشکی آن را به آشپزخانه میبرد،
کباب می کند و مشغول خوردن می شود که جناب کشيش و ھمراھان از راه می رسند.
کشيس با عصبانيت به او اعتراض می کند که چرا خالف شرع رفتار کرده است .ربای می گويد» ،اين مرغ
نيست؛ ماھی است «.با اين جواب ،به عصبانيت کشيش و ھمراھان افزوده می شود و به او پرخاش می کنند .ربای
می گويد» :آرام باشيد .شرعا ً اين ماھی است ،چون ھمانطور که شما ھفت دفعه آب مق ّدس بر سر من ريختيد و
خوانديد که "يھودی بود ،مسيحی شد" ،من ھم ھفت دفعه آب مق ّدس بر سر مرغ ريختم و ھفت بار گفتم" ،مرغ
بود ماھی شد ".اگر دربارۀ من مشروع و صحيح است پس دربارۀ مرغ ھم مشروع است .بفرماييد ماھی
بخوريد!«
اگر با خواندن می توان منکر اصل شد ،من و مرغ ھمان خواھيم شد که خوانديد .دوستان؛ آيا در حالی که حتی
دو نفر ھم  -دين ھرگز برداشتی صد در صد برابر ندارند ،رنگ عوض کردن ھا به نام اين دين يا آن فرقه ،ھمان
شاه و وزير بازی کودکانه نيست؟ آيا ذغال را با شستن و ھفتصد ھزار دعا می توان سفيد کرد؟ ھم دين کسانی
ھستند که ديدگاه ھای مشترک دارند نه نامی مشترک .مگر لباس است که با عوض کردن بتوان رنگ عوض کرد؟
آيا اين بازی ھا دوام خواھد داشت؟ خير ،رنگ ھا کم رنگ شده و مردمان درک می کنند که:
عشق ھايی کز پی رنگی بود

عشق ن ْبود ،عاقبت ننگی بود

تا رنگ باشد ،سود جويان رنگ خواھند کرد ،ھرچند می توان اميد داشت که چه بسا درصد سال آينده ،رنگھا
بی رنگ خواھند شد تا شايد ريشۀ تبعيض بخشکد .من در سال  ١٩٧٠در شھر اوزاکا ،از دوست ژاپنی خود سؤال
کردم که »تو بودايی ھستی يا شينتو؟« گفت »ھر دو! فقط در ھمۀ روزھای شادی و جشن ھای ھر دو شرکت می
کنم «.دانستم که عاقلند کسانی که نفرت و تبيعض دينی ندارند.
اتاق وضع حمل،
موسولينی فاشيست ،يک خانم جوان يھودی در ھشتمين ماه بارداری برای ِرزرو
در دوران
ِ
ِ
چندين دفعه به بيمارستان ھای شھر رم در ايتاليا مراجعه می کند ،ولی ھربار به دليل يھودی بودن او را راه نمی
دھند .روزی شوھر او می گويد که »تو يک ھفته بيشتر وقت نداری .چاره ای نيست .برو بگو مسيحی ھستی تا تو
را راه بدھند!« اين گونه دينداران آنقدر کوته بين ھستند که تصور می کنند اگر من بگويم سياھم ،سياه می شوم!
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ای نفس خجل نيستم ،آخر تو که دانی

گر بی خردان قدر خرد ھيچ ندانند

ال »دين شما چيست؟« می گويد »مسيحی« .متصدی بيمارستان
خانم به بيمارستان می رود و در جواب سؤ ِ
برای اطمينان از او می پرسد» ،حضرت مريم کی بود؟« در جواب می گويد» ،مادر حضرت عيسی «.متصدی
می پرسد» ،حضرت مسيح در کجا به دنيا آمد؟« پاسخ می دھد» ،در بيت الّحم «.مجدداً سؤال می کند» ،در کجای
شھر بيت الّحم؟« خانم پاسخ می دھد» ،در آغل گوسفندان!« متصدی می پرسد» ،چرا در آغل؟« خانم جوان ديگر
تحمل نمی کند و می گويد» ،چون يھودی بود و او را در ھيچ بيمارستانی راه ندادند ،رفت توی آغل زاييد!« ھنوز
ھمان فرھنگ و اذھان آلوده به ھمان ننگ ھا وجود دارد و ھر روزی به نامی ديگر سربرمی آورد ،ھمچون در
برمه دربارۀ مسلمانان ،يا در عراق و سوريه دربارۀ مسيحيان ،و غيره؛ غافل از اين که،
کعبه و بتکده و دير و کليسا و کنشت

سير کرديم ،به جز ريب و ريا ھيچ نبود

ناپذير از پيش
آيا دموکراسی جوابگوی تبعيضات دينی خواھد بود؟ خير ،دموکراسی با ھيچ قانون تغيير
ِ
چشم
با
بخواھد
گوش گذشتگان ،تجانس ندارد؛ چون واقعيت اين است که ھر کس
ساخته ،ديده و شنيدۀ چشم و
ِ
ِ
حفظ ھويت مشترک انسانی با ھمۀ انسان ھا و دوست داشتن ھمنوع ،فارغ
ديگران ببيند ،نابيناست .تکليف چيست؟
ِ
از ھر نام و رنگ و زبانی...يعنی ھمان » ِوآھَوْ تا لِ ِر َعخا کاموخا«...

ְואָ ַה ְבתָּ ְל ֵר ֲעָך ָכּמוָֹך.
Love your neighbor as yourself.
Et diliges proximum tuum sicut teipsum.
وتحبﱡ قريبكَ كنف َسك.
Et aimeras ton prochain comme toi-même.
。而爱人如己
ھمنوعت را مانند خودت دوست بدار.
مرگ را دانم ،ولی تا کوی دوست

راھی ار نزديکتر داری بگو

نورﷲ »نورمن« گبای
دسامبر  ،٢٠١٥لس آنجلس
Please feel free to forward and share this article.
در صورت تمايل ،اين نوشته را برای دوستان خود نيز ارسال کنيد.
برای داونلود رايگان ديگر نوشته ھای نورﷲ گبای ،از جمله کتاب او
با عنوان لحظاتی برای تفکر ،به زبان ھای فارسی و انگليسی،
به آدرس  www.BabaNouri.comمراجعه کنيد.
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