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فرصت
بخشسھدر نوشتاری

گبای»نورمن«نوشتۀ نورهللا

Please find the English translation of this essay in the accompanying file.
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بخش نخست

.آفرینندمیخود فرصت ،نوابغ، اماز فرصت استفاده می کنندادانایان 

.س خجالت کھ از این حاصل اوقات بریمب،قدر وقت گر نشناسیم

»ھر عملی در اندیشھ آغاز می شود«یعنی١،یالتِحواھ بھ َمحشاسِ عَ ل مَ ـُ کاست،گفتھ شدهدین یھوددر 

.با درست اندیشی بھ کردار درست عادت می کنیم».عملکرد ھر فکری بستگی بھ تصمیم اولیھ دارد«و 

».یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی استتنھا«،بھ زبانی دیگر می گویدآلفرد نوبل 

!بھ فرش، ھییک بی توجّ اما وانسان را بھ عرش می رساندمناسبْ استفاده از یک فرصتِ !آری

/ھم دور شدصد سال را،یک زمان غافل شدم ام ر بیراھھ رفتم تا کھ شمع خاموش گشت و خانھقدَ آن.

یعنی این کھ »شانس«اما بھ باور نگارنده، .، بخت یا اقبال اعتقاد دارند»شانس«بسیاری بھ .نور شدبی

.بھ موقع شناسایی کنیم و از آن بھره برداری کنیمبھ دست آمده رافرصت مناسبتاآمادگی داشتھ باشیم 

بلکھ نسلھا و ، عھجاموفرد، خانوادهتِ ناسب نھ تنھا می تواند سرنوششناخت و استفاده از یک فرصت م

.را دگرگون کندو تاریخ ھاسرگذشت،دنیا

!حیف بی وقت گذشت، اما گذشت!شد سرگذشت،گذشتاز سرآنچھ

»...درگذشت«بر در خانھ نوشتند، تا کھ خواستیم یک دو روزی فکر کنیم

."כל מעשה במחשבה תחילה"١
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.توجھ کنیم،یھود ایرانۀدیگری مربوط بھ جامعویکی جھانی،مستندۀبرای مثال بھ دو نمون

آلیانس «دیگری محبت ه است ودگرگون کردکسی کھ دنیا را ٢توماس ادیسونیکی سرگذشت 

، بھ گونھ ای کھ نسل اندر نسل مدیون ما را دگرگون نمودۀبھ یھودیان ایران کھ جامع٣فرانسھ»لیتِ ایسرائ

.راه ایشان استۀجبران آن ادامھستیم و تنھا راه ٤مسیو آدولف کِرمیوو بنیانگذار آن »آلیانس«محبت 

بھ من ممعلّ را نامھ نیا«،گفتو بھ مادرش داد یداشتادی،بھ خانھ بازگشتدبستانتوماس ادیسون از

:کودکش خواندیبرا،کھ اشک در چشمان داشتیدر حالمادر».فقط مادرت بخواندکھ گفت وداد

»!دیریآموزش او را خود بر عھده بگ.او کوچک استیمدرسھ برانیشما نابغھ است وافرزند«

ۀدر گنجروزی.بودشده ترع قرن مخنیبزرگترسونیادو اکنون رفتھ بودایاز دنمادر.گذشتسالھا

را برگۀ کاغذ.را کنجکاو کرداوواریدشکافِ انیدر میبرگھ ا.کردیرا مرور ممادرخاطراتِ ،خانھ

سونیاد».میدھیاز فردا اورا بھ مدرسھ راه نم.تکودک شما کودن اس«،بودنوشتھ.تا بخواندبیرون کشید

:خاطراتش نوشت ودرستیساعتھا گر

2 Thomas Alva Edison (1847-1931).
3 Alliance Israélite Universelle.
4 Isaac-Jacob Adolphe Crémieux (1796-1880).
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ھزاران سال است کھ ».قھرمان نابغھ شدمادرِ کیبود کھ توسط یکودنکودکِ سونیادتوماس«

این مادر دانا، بر خالف برخی از مادران، کودکش را .بدیل بھ طال کنندبسیاری سعی کرده اند مس را ت

در عاقالنھ عمل کرد و بلکھ او »...نگفتم!نگفتم از مدرسھ بیرونت می کنند؟«سرزنش نکرد و نگفت کھ 

.از مس شدن کوه طال جلوگیری کردواژه،با جا بھ جا کردن چند ،یک لحظھ

در حرکت بود و مسافرین لذت سافر خرامان بر امواج اقیانوھزار مس٣کشتی بزرگی با بیش از 

کاپیتان و .شد و ناگھان با خاموش شدن موتور، کشتی از حرکت ایستادسرد و طوفانی ھوا.بردندمی

.، نتوانستند موتور را دوباره بھ راه بیاندازنداز دو روز تالشپس موتورخانھ حتی یانِ متصدّ 

کاپیتان پیری بھ نام کھ اطالع می دھد ٥،کاپیتان جونز جونیور،ن کشتییکی از مسافرین بھ کاپیتا

پیرمردکاپیتان جونز بھ کابین .کاپیتان ژرژ در بین مسافرین حضور دارد و ممکن است بتواند کمک کند

.رود و از او تقاضای کمک می کندمی

،وضع موتوراز بررسیِ پس.کشتی می رودۀبھ موتورخان،یانپیر بھ اتفاق جونز  و متصدّ کاپیتانِ 

.محکمی بھ گوشھ ای از موتور می زندۀضربو چکش را می گیرد .او بدھندیک چکش بھ کھ می گوید 

.و کشتی بھ حرکت در می آیدمی شود ناگھان موتور روشن 

دو .می نوشندمشروب می رقصند و ،کشتی می برندۀحاضرین کاپیتان ژرژ را روی دست بھ عرش

موقعی کھ من در اوھایو «کھمی گوید،ضمن تعریف خاطرات خودژرژ، .بھ گفتگو می نشینندکاپیتان 

شنیدم او .قد بلند و موھای روشن داشتکھ"جونز سینیور"دوست خوبی داشتم بھ نام ،درس می خواندم

او پدر من «،ر می گویدکاپیتان جونز جونیو».ست از او خبری ندارمامدتھا.استنیز کاپیتان کشتی شده

ژرژ .می خندندھر دو »!بنابراین تو شبیھ مادرت ھستی«،ژرژ خوشحال می شود و می گوید».بود

پدرم در یک سفر «،ثر می گویدأجونز با ت»؟استحالش چطورو کجاست اینک پدرتان «پرسد،می

لی ؤاسشمااز «،می گویدو ژرژ ناراحت می شود ».پیدا نکردندجسدش را ی غرق شد و ھرگز یدریا

و آمدی است،دانستی پدرت جان خود را در این شغل از دست دادهمی کھ با وجود آن چھ شد کھ شما.دارم

»ھمین شغل را انتخاب کردی؟

پدر من «،ژرژ می گوید»پدر شما چطور فوت کرد؟بپرسم کھ می توانم «،جونز در جواب می گوید

و با این وجود، «،جونز با خنده می گوید».از دنیا رفتسکتھ کرد و ،خوابیده بودشب ھنگام کھ بر تخت

5 Captain Jones, Jr.
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با بھ کابین خود می روند و یکھر ،می خندندھر دو »!شب روی تختخواب می خوابیدھنوز ھرشما 

.دراز می کشند و بھ خواب می روندتختلبخندی بر لب، بر

روی ندانستھیادانستھ ، باز ھم شب ھاآگاه است، ن وگناخطرھای گوازر با آن کھای وای کھ بش

!گاھی با شریک جرمو گاھی تنھا ،می خوابدسرنوشتتختخواب

کارمزد خود بھ عنوان دالر ١٠٢٠٠کاپیتان ژرژ صورت حسابی بھ مبلغ فردای آن شب پرماجرا،

کھ تصور نمی کنید آیا «و می پرسند، از حسابداری بھ او تلفن می کنند .برای حسابداری کشتی می فرستد

صورت «،کاپیتان ژرژ می گوید»!دالر زیاد است؟١٠٢٠٠،و یک ضربھ چکشوقت برای نیم ساعت 

ھزار ١٠اما، استبرای نیم ساعتدالر کارمزد من ٢٠٠:دو بخش استشامل حساب من در حقیقت 

نیم فقط آن ھم با .با چھ قدرتی باید ضربھ زدو بھ کدام نقطھ آن است کھ می دانستم برای باقیمانده دالر 

یک لحظھ وپنجاه سال تجربھ—زمان برده است پنجاه سال و نیم ساعتبلکھ ، استساعت بدست نیامده

»!اجرا

با چھ چگونھ و ضربھ را کھ دانست ،با تغییر دادن چند کلمھ،در یک لحظھنیز آن مادر دانا ،آری

—تقویت نمایدھم اعتماد بھ نفس او را بلکھ ،یوس نکندأرا مفرزندشنھ تنھاکھ قدرتی بھ کدام نقطھ بزند

بسیار سفر باید، تا پختھ شود «سعدی، بھ قول.روزی ھمان کودک ھمۀ دنیا را روشن کردنتیجھ آن کھ و 

».صوفی نشود صافی، تا درنکشد جامی/؛ خامی

بھ بدرقۀ ر با لباس زیبای ملوانی یوکاپیتان جونز جون،کشتی بھ مقصد می رسدھنگامی کھسرانجام

برای ٦کشتی تفریحیبلیطِ ٢، دالر١٠٢٠٠بھ مبلغِ چکیک پاکتی حاویِ سالخورده می آید و رژ ژناخدا 

شب ھا «ھنگام خداحافظی اضافھ می کند،بھ او می دھد وتشکر آمیزھ ایی و نامیھاوابھ ده روزه سفری 

بھ نسیمِ /وجودزندگی پرتو شمعی است کھ در دشتِ «کھ ھرچھ باشد،—»دیخواب بروبا امید بھ تخترا 

».مژه برھم زدنی خاموش است

دنیا و حتی ھمۀیک جامعھنھ برای تغییر یک سرنوشت یک فرد و چھ بسا یک تصمیم عاقال،آری

فھم و اطالعات صحیح محتاجِ صحیحد؟ ھر تصمیمِ نچنین تصمیماتی چگونھ بدست می آیاما .کافی است

تحصیل و معاشرت ،مشورت،بھ مطالعھبھ نوبۀ خود منوط کسب اطالعات صحیح نیز .استدرست 

نھ آن کھ بھ نام دین، در می شود، فرصت مناسب منجر بھ شناختِ ھمین آگاھِی برتر است کھ .مناسب است

6 Cruise ship.
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چنان کھ کھ نیست چیزی جز جمعی مقلّدبازده تقلید .پیشھ کنیمتقلیدبھ روی خود و فرزندان خود ببندیم و

یا مشِ ھَ می دانند و جبران آنھا را از »خواست خدا«بدشانسی یا نتیجۀ کمبودھای خود را ۀھم،می بینیم

ھستند، و متّکی بھ خود »خوش شانس تر«عاقل انسان ھایکھغافل از آن،تقاضا می کنند»پروردگار«

پروین اعتصامی،بھ قول !ھشممیِ دایگدای و »قسمت«بھ گمانِ نشستھ و نھ 

از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاستدیوانگی است قّصۀ تقدیر و بخت نیست

مفُروش خیره، کھ این کھربا بی بھاستخرید بازیوقت گذشتھ را نتوان

اگر کسی کاری را است و برای نمونھ، »فرصت«واژۀ مترادفِ »شانس«واژۀ ،در زبان انگلیسی

Give"،می گویند،درست انجام نداده باشد him another Chance!"، بھ او دیگری فرصتِ «یعنی

».بدھید

با آغوش باز از آن ،آنھا کھ بیدارند.خانھ ھا را می زندۀھمدرِ زنگِ،مناسبفرصتدر شانسبارھا 

تشخیص ، اماو می بینندشنوندیا میشنوند ورا نمیشصداییا خانھ ساکنینِ دیگر؛ امااستقبال می کنند

بھترین مقدورات روز !می کننداو را ردّ وبھترین خواستگار می آید.و اھمیت آن را نمی فھمندنمی دھند

بار »دیندار«بھ اصطالح مذھبی می فرستند کھ ۀاو را بھ مکتب خان، امابرای فرزندشان فراھم است

تحصیل انسانِ ، بلکھنیز قادر است دیندار باشدتحصیل کردۀ روزھر فردِ نھ تنھا کھ نمی دانند اینان!یدبیا

.بھ دین استاعتقاددین مقدم بر فھمو —دین را بھتر درک خواھد کرد،کرده

ھای سالحدود در بخشی از یھودیان ایران سوزانده شد یِ یفرصت ھای طالمواردی کھیکی از

در تاریخقاجار موافقت ناصرالدین شاه از اخذِ پس»اونیورِسللیت آلیانس ایسرائ«.رخ دادمیالدی١٨٧۵

آکنده مدارس در آن محیط عقب افتاده و سیسِ أدو نفر را برای فراھم آوردن مقدمات ت،١٨٧٣جوالی ١٢

با وجود نداشت، مناسب ایاتومبیل و جادهعین آن کھدر مأموراین دو .تبعیض، بھ ایران می فرستداز 

تدریج با انجمن ھا و ھ بو بھ تھران می رسند، سرانجامھای خراب و ناامنراهگذر از اسب و گاری و

یی کھ از این دو شھرھانخستین، یھودیانبا توجھ بھ جمعیت.یان شھرھای یھودی نشین تماس می گیرندمّال 

دو یانِ انجمن ھا و مّال اما تنھا.ندس ایشان استقبال می کنند تھران، ھمدان و اصفھان بودو ھدف مقدّ نماینده

دیگری می گوید و»!اینھا آمده اند ما را مسیحی کنند«یکی می گوید :استقبال نمی کننداز این دو شھر 

بزرگداشت بھ کتاب در این مورد،برای کسب اطالعات بیشتر(»!فقیر سواد داشتھ باشدۀمعنی ندارد بچ«

خانم ھما ۀنوشتدر ایرانۀ فرھنگی فرنگیکارنامب و کتاحھوشنگ زارآقایۀنوشتایسرائلیتآلیانس 

).ناطق مراجعھ کنید
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بازماندگانکھ حتی می بینیم از آن سالھا،یکصد و بیست سالبا گذشتِ کھ حتی امروزنتیجھ این

، بھ ویژه آن دارای معلومات بھتری ھستند،استقبال کردند»آلیانس«از شھری کھ در ابتدا سھھای خانواده

دو بی تقصیرِ مردمانِ ،در مقابل.فردا را نیز برای نخستین بار بھ مدرسھ فرستادنددختران، این مادرانِ کھ 

ایشان چھ گناھی کرده فرزندان می پرسم، آیا .شھر دیگر در مجموع بیشتر در صدد دینداری بوده و ھستند

کھ ا بھ حال مردمیخوش،گفتاینجاست کھ می توان محروم شدند؟ از چنان موھبتی بودند کھ آن روز 

.انددانا داشتھ یمادرو بھ حال فرزندانی کھ پدر او خوشداشتندرھبران دور اندیش 

ھ پرورشم می دھند می رویم چنان کیین در این چمنم سرزنش بھ خود رومکُ 

دینِ مسئلۀ در آنان عدم دخالت »ایسرائلیتآلیانس«خردگرایبرانِ مدّ فھمیکی از امتیازاتِ 

کتاب ھای آنھا.دعا کنیاآنھا بھ ما نگفتند چھ گونھ بپوش، بخور.استبودهایرانآن روز ی ھاخانواده

ما بھ «،گفتندعمالً آنان .تدریس نکردند»حفظ دین«باطل را بھ گمانِ عھد عتیقیفالن مّال المسائلِ حل

».نماییدو راه خود را انتخاب کنید خودتان بتوانید مطالعھ تاد داشتھ باشید اسوکھشما کمک می کنیم 

بخش دوم

».من محّصل مدرسۀ آلیانس ایسرائلیِت اصفھان ھستم«

کھ چگونھ م دید.برخوردمیھودی ستیزی در نیویورکبا عنوانایمیلی ، بھ ٢٠١٩امروز چھارم اکتبر 

چنان کھ .می زدندکتک برادران عزیز ما را ،در خیابان ھای امروز نیویورکتصف-حیوانگروھی 

ھر ھرگاه »!انسانی،اگر درد دیگران را حس کردیای؛زنده ، اگر درد خود را حس کردی«اند،گفتھ

ظلم مورد »دین«بھ نام خاّصھ از دنیا کھ باشد، ھر نقطھ ای و در ھر لباس ، یا غیریھودییھودیانسانی، 

شاعربھ گفتۀ اگر نھ، .را احساس می کننداودرد ھرجا کھ باشند یھودیان ۀھم،تبعیض قرار گیردو 

درد عزیزان نیویورکی را نیزمن ».نشاید کھ نامت نھند آدمی/تو کز محنت دیگران بی غمی «گرانمایھ، 

و فاجعھ ،قآرام و موفّ ظلم بھ یھودیانِ شروعِ ،شھرھای آلمان،١٩٣٨و بھ یاد سالھای کردم احساس 

با این تفاوت—افتادم و گریستمو دیگر شھرھا برلین در »شب شیشھ ھای شکستھ«یا ٧ناختیستال کر

ھنوز سرائیل ستمگران ھمراه بود و دولت اآن روز کھ بھ یھودیان آلمانی حملھ می کردند، دولت با کھ

.گرددیھودی ستیزی مزمنِ مبتال بھ بیماریِ مباد روزی کھ دولتی.وجود نداشت

7 Kristallnacht.



١۵از ٧صفحۀ 

انگشت نمای پوشش و ظواھرِ این ؟چرا برادران مذھبی ما از گذشتھ عبرت نمی گیرندکھ در عجبم 

عرض پاسخدر »!دستور است«،خواھند گفتمی دانم کھ ؟ یستروز برای چُمدِ مغایر با و فتنھ انگیز 

مراقبت از دیگری و تبمراۀدر ھمعدالتیکی مراعات :کید داردأدو نکتھ تبرتورات مقدسکھ کنم می

یعنی،،)٢٠، آیۀ ١۶فصل دواریم،(»...ِصِدق، ِصِدق تیرُدف«می گوید،در جایی چنان کھ خود،جان

جان «یعنی »...خانفشِ ت َاِ تیشمور«و در جای دیگر تأکید می کند، ٨»عدالت را، عدالت را دنبال کن،«

، اضافھ روزه بگیریمکیپورنِ روز معیّ در داده است دستور آنجا کھ ھمین کتاب ٩».کنرا حفظخودت 

سالمتی و با م تقدّ کھ حقّ بھ این معنی—»کھ روزه بگیردفردی بیمار باشد، مجاز نیستچھچنان«کند،می

انگشت نما دشمنی و بازدهِ وعمال تبعیضخطرات اِ ھمھبھتر از خود مذھبیون .ستاحفظ جان من و شما

اجرای عدالت در «بھ منظور حتی و»حفظ جانمِ حق تقدّ «بھ حکم چراپس.بودن را می دانند و می بینند

موجب را کھ فتنھ انگیز نکاتِ دیگرکاله گیس و یا و مردانۀ شاخص کاله سنّت ،»کودکان بیگناهحقّ 

؟ مگر دینداری بھ ظاھر است؟ شوندو ھمگام دنیا نمینمی کنند ترک ھستندتحقیر زنان

بلکھ حرف من این !خیر.یھودی ستیزی بر طرف می گرددچیزھایی چنینمن نمی گویم با حذف 

اگر من و شما نمی بینیم دلیل بر آن نیست کھ .مصلحت اندیش باشیم و بھانھ بھ دست دشمن ندھیمکھ است

رو بھ رشد چنانچھ جمعیتِ .عینک سیاه تعّصب را باید برداشت تا واقع بین بود.وجود ندارند»آن چیزھا«

.د داشتعتنایی وجود نخواھاکثریّت پیدا کنند، در آینده دین و دینداِر قابل اطیونْ افرا

مھدی و ھایاصفھانی بھ نامدو برادرِ ،نزدیک دفتر ما،»تھرانبازار بزرگ «در »سرای امیر«در 

پارچھ برای خرید میالدی ١٩۵۴عبدالحسین در سال .عبدالحسین در کار واردات پارچھ فعالیت می کردند

روزی بھ صیون .مقداری پارچھ می خرد،بھ نیویورک می آید و با کمک دوست من، صیون مناسبیان

بھ اصرار ، اماصیون تعجب می کند».شنبھ می خواھم با تو بھ کنیسا بیایممن صبحِ «،گویدمی

تتوراواندن مراسم، حتی خۀعبدالحسین ھم.صبح شنبھ با ھم بھ کنیسای نیویورک می روند،عبدالحسین

:صیون می گویدبِ تعجّ برابرِ در سپس .را بھ خوبی انجام می دھد

مراسم را بھتر ۀھستم و خوشحالم کھ ھم"اصفھان)اتحاد(آلیانس ایسرائلیتِ "ۀمدرسدانش آموزِ من «

».از ھمکالسی ھای یھودی خود یاد گرفتھ ام

(צדק ִתרדֹף,צדק"٨ )'כ,ז"ט,דברים."
٩"˃ʩ̌ʴ ʰ�̋ʠ�yʥʮ̌ ʑ̋".



١۵از ٨صفحۀ 

چنانچھ کھ گوناگون ھستند این است خرافیو اعمالِ ھامن از دوستانی کھ معتقد بھ پوششپرسشِ 

غذاھای «برای تفکیک »لوۀ دوقآشپزخان«،در خانھ؛بھ سر بگذارد»کاله کوچک«یا کیپاعبدالحسین 

خود موی سر ؛روز شنبھ از برق و اتومبیل استفاده نکند؛داشتھ باشدو از این حرفھا(!)»گوشتی و ماستی

)!(»آسانسور کاشر«فقط از )؟(و از ھمھ مھمتربپوشاند؛ با کالھی بزرگ یھودی مذھبیونرا ھمچون 

در آشپزخانھ، حتی در را ساعت شعلۀ اجاق گاز ٢۶و یا از عصر جمعھ الی شنبھ شب، جمعاً ؛استفاده کند

گاهمشابھ و ، ھمۀ اعمالِ خالصھو ؛خانھ یا آپارتمان ھای شھر زلزلھ خیز لس آنجلس، روشن نگاه دارد

ارتباطی ندارند، اجرا تورات مقدسو مطلقاً با اوامر ھستندمنطقیو یی درستمبنافاقد ناگفتنی را کھ 

مذھبی نامید؟یھودِی آن ھم ،او را یھودیتوانمییا آ—نماید 

بنابراین یھودی بودن یا مذھبی بودن منوط بھ اجرای این موھومات »!ھرگز!ابداً «،خواھید گفتقطعاً 

ھیچ گوناگونادیاندیندارانِ از %٩٩کھ ت می توان گفت أبھ جرودین یک باور ارثی است .نیست

نتیجھ و درشتھ باشدادانسانی تریدینی کھ باورھر بپذیریم کھ .اختیاری در انتخاب دین خود نداشتھ اند

.مفیدتری خواھد داشتپیروان باشد، مفید بھ حال خود و جامعھ بھ بار بیاورد، انسانی کھ انسانی بھتر 

دینی و فرقھ ای دشمنی وارثینِ با سایرِ ،در حالی کھ خود وارث دین خود ھستندکھ این نادانان ھستند

بھشت ۀوعدو می خندندھمھبھ ریش از فرصت سوء استفاده می کنند، سردمداران در این میان، .می کنند

.دھندمی 

مجبور است متقاعدت کند است، زندگی را برایت جھنم کرده کس کھ بھشتِ آن«،می گویدکارل پوپر

کسی را با کسی کاری /،ست کھ آزاری نباشدابھشت آنجا«در حالی کھ ».کھ بھشت جای دیگری است

ھ خاکی نمی آید بآدمی در عالمِ «،می توان گفت،دین درگذشتھ و حالکردِ سفانھ با توجھ بھ کارأمت».نباشد

/دست ».از نو آدمیاید ساختنو ببعالمی از !

یبی عادلچنان گسترده و منطقی است کھ مانند مرّ »عدالترعایت«دربارۀ تورات مقدساکید دستور 

ھمیشھ و ھمھ جا اوامر دینی و اجتماعیۀقادر است یکایک افراد معتقد و با وجدان را در اجرای عادالن

و دینی ۀنکات غیر عادالن،پیروان ادیانیتِ اکثر،مدتدر دراز کھ در این میان می بینیم .راھنما باشد

با اندکی .نادیده گرفتھ و می گیرندو بھ حکم اجرای عدالت عمالً استفھم روز علم و ناخوانا با آنچھ را کھ 

در نھایت کھ دینداری را در اجرای عینی اوامر می داننددر مورد کسانی حتی این نکتھ دقت، می بینیم کھ 

.دنصدق می ک



١۵از ٩صفحۀ 

مبنی بھ اجمال کھ مقام زن را ھیچ می انگارد، ھست ١٠اُمتیِوبھ نام قدیمی دستوریھ عنوان نمونھ،ب

او بیوۀ استبرادر آن مرد موظّف تنھا گذاشت،بی فرزند را ھمسرش از دنیا رفت و مردیاگرکھبر آن 

این ).١٠تا۵، آیات ٢۵فصل تثنیھ،و ، ٨، آیۀ ٣٨فصل پیدایش،نگاه کنید بھ (.را بھ ھمسری بگیرد

ناخوانا ،غیر عادالنھهامروز،بودمتفاوت داده شدهکھن ودر زمانی،خانوادهبرای انسجامِ یقیناً کھ دستور 

نادیده گرفتھ،اجرای عدالتعقل و بھ حکم عمالً از ھمین رو، و ؛ شناختھ می شودو اجراناپذیر با فھم روز 

.شوداجرا نمی،دیگرنمونھ ھای کند و ھمچونشود، کسی بھ آن اعتنایی نمیمی

ن کجی بھ ادھھ مثابھ ب،حیوانبرای ١١بِنون ھَ یپیداجرایی ھمچوندستوراتنِ نادیده گرفتھ شد

زمان ھمراھی با اجرای عدالت و ھم گامی با فھم روز بھ حکمِ بلکھ بھ معنای دستورات گوناگون نیست، 

نھ بشر دست ،چون بھ حکم طبیعت،د داشتنادامھ خواھبوده اند وچنین تطبیق و اصالحاتی ھمواره .است

.نھ طبیعت از یاد دادنواز یادگیری برخواھد داشت

ی برای این یک یا دیگری نیست، بلکھ نشان ازامتیازصرفاً تقد نبودن بھ موھومات معتقد بودن یا مع

.از مسائل داردافرادفھم و برداشت میان تفاوت 

چند سال،از می کند و پسکفش دو برادر را استخدام ۀتولید کنندکمپانی بزرگِیک رئیس فروش 

برادر اما بھ اشتباه، روز بعد، .دور دست می فرستدۀبرادر بزرگتر را برای بازاریابی بھ یک جزیر

دو نامھ یکی از برادر ،از چند روزپس!برای بازاریابی بھ ھمان جزیره می فرستدنیزکوچکتر را 

.رئیس فروش می رسددستِ ھ دیگری از برادر کوچکتر بوگتربزر

پابرھنھ راه اکثراً کھآباد چھار صد ھزار نفر جمعیت دارد ۀاین جزیر«،برادر بزرگتر نوشتھ بود

بدون اطالع از ،برادر کوچکتراما ».فردا برمی گردم.برای فروش تولیدات شرکت نیستجایی.روندمی

بازار اینجا و پا برھنھ ھستنداکثراً ۀ پرجمعیتمردم این جزیر«،در جزیره، نوشتھ بودشحضور برادر

.ده ھزار جفت از انواع تولیدات شرکت را بفرستیدالً فع.بسیار خوبی برای فروش محصوالت ما می باشد

بھ فت کفش سالی دویست ھزار جکھ محلی را برای نمایشگاه در کنار ساحل تعیین کرده ام و یقین دارم 

،دو برادر».ھستماسپانیاییمنتظر رسیدن انواع کفش و اوراق تبلیغاتی بھ زبان .رساندفروش خواھیم 

دیگری بھ و »خدا«یامشِ ھَ درگاه یِ یبھ گدایکی دائماً !متضادّ دو برداشت کامالً ، امایک محلویک ھدف

!موفّقیکی سربار و دیگری !مشِ ھَ خود، این ھدیۀ اتکای عقل

.Yevamot.יבמותیا ייבום ١٠
Pidyon؛ פדיון הבן١١ ha-Ben.



١۵از ١٠صفحۀ 

دور از انتظار نیست کھ دوگانگِی برداشتھا شامل زنان و شوھران، خواھرھا و برادرھا و یا دیگران 

سالھا پیش، از نزدیک در جریان اختالِف دو برادر قرار گرفتم  کھ در تجارت و امالک شریک .گردد

فانھ، در پی این بحران، پیش از متأس.بودند، اختالفی کھ منجر بھ قھر کردن ایشان، این رسم ناپسند، گردید

من دیدم کھ در اثر قھر آن دو .آن کھ فرصِت آشتی فراھم شود، ھر دو ظرف مدت کوتاھی فوت کردند

حتی پس از درگذشت آنان، ھمسرانشان ھر یک متقابالً و بھ .برادر، چگونھ ھر دو خانواده متالشی شدند

در ژِن ناقص خانوادگی می دھند کھ این قھر مانند نحوی غم انگیز چنان بھ اختالفات ادامھ دادند و 

دانستند کھ ھمۀ آب اقیانوسھا قادر افسوس کھ پدراِن این دو خانواده نمی!ھایشان ماندگار شده استخانواده

این رخنھ در .نیستند قایقی را غرق کنند، مگر آن کھ آب از رخنۀ کوچکی بھ درون قایق رسوخ کند

بود؛ و چنان کھ می بینیم تا امروز، فرزندان، نواده ھا و خویشاِن سببِی آن دو »انھقھر کودک«خانواده ھمان 

.برادر ابداً یکدیگر را نمی شناسند

این بار با ارائۀ تجربیات .ھا سال گذشت و من مجدداً در مسیر قھر کردن دو برادر دیگر قرار گرفتمده

ھمیشھ فردایی در کار نیست کھ بتوان اشتباھاِت .نگذارید قھرھا ارثی گردند«خود، از آنھا خواستم کھ 

راستی اگر بانوان دنیا را اداره می کردند، ھیچ .خوشبختانھ آشتی برقرار شد».دیروز را جبران کرد

!جنگی وجود نداشت؛ فقط چند تا مملکت با ھم قھر بودند

رکن کھ رنج بی شمار آرددشمنی بَ درختِ دوستی بنشان کھ سود بی شمار آرد درختِ 

بھ یک ھھمکھآنجا«،یکی از نویسندگان فرانسویۀبھ گفت.ندیشنداھمگان یکنواخت بیکھ ممکن نیست 

نھ مقابل ،ل یکدیگر باشندق خواھند بود کھ مکمّ جوامعی موفّ »!ھیچکس نمی اندیشدمی اندیشند، نحو

احتیاجی بھ ایجاد ترس از ستورات مقدّ معقوِل و پیشرویِ اجرای اوامر!دیگرھمترس از در دیگر یا کی

.بھشت نداردبھ جھنم و امید 

دبستاندر .پیشرفتی نداشتھ اندھرگز ،دیده امشخصاً ، چنانکھدو مادر می ترسنفرزندانی کھ از پدر 

ی بھ حدّ خود پدر نادان، او از پدر رِ در اثر تنبیھ مکرّ .ھم کالسی داشتم کھ او را خان صدا می کردیم

می یتدریج بھ لکنت داھ لکنت زبان پیدا می کرد و ب،صحبت کنداومی خواست با گاهوحشت داشت کھ ھر

پدر «کھ آن پدر ناالیق نمی دانست .ی پیدا نکردموفقیّتاجتماع ھرگز در نھ و نھ در مدرسھ او .مبتال شد

اطراف را نشان خواھد داد کھ ھمانطور کھ آب در صورتی مناظرِ —»مادر یعنی آرامشویعنی آسایش

ت قرار گرفتھ م با محبّ أتو،کھ در محیطی آراممی گیردیادبیشتر و بھتر زمانی آدمیفرزند،آرام باشد

ع انعکاس بھتری از اعمال و آموزش او توقّ نمی توان و دلھره،م با ترس، توأناآرامیو گرنھ مانند آب؛باشد



١۵از ١١صفحۀ 

ھمھ کس لیاقت ازدواج و لیاقت !مادرعزیِز «،شادروان مادرم با دیدن او و امثال او می گفت.تداش

ولی برای ،حتی برای کار سلمانی و امثال آن باید تصدیق گرفتکھ در عجبم من ».نداردرا دار شدن بچھ

را منع پدران و مادرانیمن مادر.نیستمیانکنترلی در ،امر مھمی مانند ازدواجدر ت صالحیّ تأیید 

غافل از آن»!ازدواج کنھ خوب میشھ«،می گفتندی کھ مشکالت روانی داشتندفرزنداندربارۀکرد کھ می

.بدبختی را چند برابر و آن چنان تر می کنندبا این کار کھ 

ترس از رس از جھنم و ت،در امر دین و دینداری نیز با توجھ بھ اینکھ بشر طبعاً خواھان آزادی است

ترس و افسار و شالق !ھرگز.مادر گرددو و معلم نمی تواند جانشین عشق بھ خداوند و پدر خدا و پدر

فتھ اند حتی سالم از روی کھ گ،انسان استدر شأن ت ھمراه با محبّ تفھیمْ نیستند، بلکھ تنھا انسان درخور 

.ترس حرام است

را یرد طفل گریز پاجمعھ بھ مکتب آومحبتیۀدرس معلم ار بود زمزم

بخش سوم

تقلید جای اندیشیدن )بھ نام دین(کھ عقب ماندگی ملت ایران از زمانی آغاز شد کھ می گفتکبیررامی

بھ جای استخاره و را بیرون کرد»ارادۀ پیشرفت«»قسمت«را گرفت، دعا جایگزین کار و کوشش شد، 

.نشستتصمیم عقالنی 

ھای سالۀ خانواده-٢٧٠٠ینی منجر بھ شسکت زنجیرۀ یکپارچھ ودمتأسفانھ مشکل افراط گراییِ 

، مھاجرینبرای اسکانِ داوطلبانھھایھمکاریکمک و جریان خود در من پدیده ای کھ ی ایرانی شد، یھود

ی اھکمکمدیریتِ بی شائبھ و داوطلبانھ ، کھمنوچھر قدسیانشادروانخواھرزادۀ عزیزم در کنار

کھ خانواده ھای این مسئلھ زمانی پیش آمد.بودمنزدیک شاھدبر عھده گرفتھ بود، ازرا انساندوستانھ

در این .ندبودبدون سرپرست تنھا و مدتھا ایشان و اغلب فرزندانِ بودند مھاجرت حالایرانی در یھودیِ 

، بھ را ترویج می کردندگتوھای اروپای شرقییانِ دفرھنگ یھویھودیان غیرایرانی کھ گروھی ازمیان، 

جمعی نیز برای کسب روزیِ البتھ —»گروھی ناآگاه«ر نجاتِ و بھ تصوّ ما ظ جوانان فقصد خدمت و ح

ایرانی بسیاری از والدین .شدندبودند در حال کوچ کھ وارد جامعۀ یھود ایران —امروز و فردای خود 

از و بودندکرده جلوگیری در دیار غربت ان فرزندان ایشخوشحال بودند کھ گروھی خیرخواه از انحرافِ 

.مواظبت می کردندر واقعاً مانند پدآنان 
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دینداریِ روش و باورِ آن بود کھ جین بھ قصد مروّ بی شائبۀ آن جمعِ ھای غافل از این کھ کمک 

را پیشھ کنند روش و فرھنگی و اه و رسم آنان بپیوندندربھ این مھاجران ویھودیاِن ایرانی را تغییر دھند 

بود، شاخِص آنحاخام یدیدیا شوفط کھ اعتداِل معقولِ ،خردگرای ایرانییھودیِ اجدادیِ با فرھنگِکھ 

اروپای ش مذھبیونِ وایرانی بھ تقلید از رسرگرداِن جمعی از یھودیانِ ،در این مرحلھ.کامالً در تضاد بود

دودستگی ھمانجااز .ماندندپایبند ایرانی انیھودیاجدادیِ راه و رسمجمعی بھ حال آن کھ ؛شرقی پیوستند

گردید»دوستی خالھ خرسھ«جین ھمان مروّ این و دوستی شدبسیاری از خانواده ھا آغازو از ھم پاشیدگیِ 

خود راراه رفتن کبک را یاد گرفتند و نھ راه رفتن اجدادی بھ اصطالح نھ اینانبازدھش آن بود کھکھ—

و جمعی ندجمعی بی تفاوتو ؛ِل آناناز قـِبَـدر صدد کسب روزیدیگر دند و جمعی جمعی مقلّ .ظ کردندفح

آن کھ بھ مصداق ،یایرانیھودیِ نِ ااز مھاجرشاین بخایکاش.ل آلودآب گِ دیگر سرگرم ماھی گرفتن از 

، پایی و آمریکاییبا قشر خردگرایان ارو،دینافراطِی جینِ بھ جای مروّ »ا نکوستداندوستی با مردمِ «

بھ جای ایکاش.پسبھ گامی نھ ،بردارندپیش بتوانند قدمی بھ تاشدند میروبروارتدوکس و غیر ارتدوکس

اینان بھ دور .خردگرا و دانای مذھبی تدریس می کردندمدرِن ارتدوکس، ارتدوکس ھای معلّمین افراطیِ 

دیندارتر مشغوِل کسب و کار خود ھستند و درصددِ از موھومات و برخوردار از بھترین تحصیالِت روز، 

ایکاش آری،.کردِن دیگران نیستند؛ و فرزندانشان بھ نوبۀ خود در بھترین دانشگاھھا تحصیل می کنند

کسی را دودل کردنْ «جین می دانستند کھمروّ و ایکاش؛ب واکسن داشتو تعصّ بود ُمسریخردگرایی 

ه وشکند کب،دو دل یک شود«، گفتدیگریچنان کھ یا ».یکدلی نیستدو دلبر داشتن از /،ی نیستلعاق

».ی آرد انبوه راگپراکند/را

»ق نانقاتِ «کھ امروز این تا آنجا،ل شده استھدف دین متحمّ درکِ عدمِ بھ خاطربشر جریمۀ سنگینی 

جینِ تا روزی کھ بشر از مروّ ؛ واستگردیده»قاتل جان«است و شدهبھ معضلی بزرگ تبدیل 

بھ جا از عقل ترسِ فراموش نکنیم کھ .دامھ خواھد داشتان ا، این مسئلھ ھمچندین بترسدطلبِ صترف

نیست کھ طبق آمار، جمعیتِ شگفتیای جین رو،ااز ھم .زدلیترس بی جا از بُ اماگیرد،سرچشمھ می

ھر فرد و یا برابردر ،بھ عقیدۀ نگارنده.ل داردرو بھ تنزّ ،جھانیھودیِ جمعیتاز جملھ ،دنیادیندارِ 

افراط ی چون یک،از مذھب دور می شوندآنان فیان ن برابر از اطراای کھ مذھبی می شود، چندیخانواده

!ھستندتفاوتو اکثریت بیاستبی توجھیدیگر،می کند

این نیست، بلکھ یکی از دالیل اصلیِ »دینیبی «بھ علت یت یھودیان در دنیا جمعکاھشبیان دیگر،بھ 

بر تدریس مبنی گروهن اینادرستِ اقداماتِ .بوده استمذھبیافراطیوناشتباِه فعالیت ھایجمعیتْ کاھِش 
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نقض غرض بھ ، ھ شاناھداف خیرخواھانبر خالفِ ،ترویج دینداریخرافات کھنھ و نو در لباسِ و ترویجِ 

کھ ھستندبیکار انساِن صدھا ھزار ایشان اشتباھاتغیرقابل انکاربازده ملموس ومتأسفانھ، .استانجامیده

و حتی گریز خوداز بستگان و اطرافیان ھزار صدچندنارضایتیِ منجر بھ شده اند و ت دولت و ملّ سربارِ 

جوانانی —اندکھ بھ ھدررفتھ یجوانانخرافیِ با دیدن و شنیدِن رفتارِ ۀ اخیردست.گشتھ اندایشان از دین

آیندۀ خوبی برای خود اند و می توانستندداشتھ زندگی ھا را بھترین و آبرومندانھ ترینلیاقت و استعداد کھ 

اینان .دیگر بر می گزیننددین را بھ لقایش می بخشند و راھی عطایبھ اصطالح —بیافرینندآیندهونسل 

سرگرمدایماً گیرند تا بھ سرنوشت کسانی دچار نشوند کھ پیش میدر راو سازنده ترروشن ترراھی 

.برندبھ سر میخویش فرزندپروھفقر خودساختدر و ھستند »خداوند«یامشِ ھَ بی جواب از کمکِ التماسِ 

مشتی کماکانیھود، گنجینۀ فرھنگھ ازسودمند و فرھیختدر کنار مطالب جای بسی تأسف است کھ

زن «ھمچون ھایی گفتھو شوند تدریس میو غیره بانوانتحقیر ردایر ب،قبلھزاران سالعتیقِ حرفھای

و نظیر آنھا، کھ ، روزانھدر دعای »!امکھ زن آفریده نشدهتشکریاخدا«یا و گمارااز »العقل استناقص

با این .بستھ و فسیل شده نیستند، ھمچنان تکرار می شوندیاذھانکوتھ اندیشانۀحات چیزی بیش از ترشّ 

بقا داشتھ باشد؟یھود دین یھودی رشد کند یا حتی جمعیتانتظار داشت کھمی توان چگونھ ، آیاصفو

پیدا د نمی پندار»دینداری«آنچھ را کھ اینانتورات مقدسای کجدر می زنند؟کدام دیناصالً اینان دم از 

؟می کنید

ل اعتنایی ابل اعتنایی نخواھد ماند کھ پیروان قبکھ با تدریس این گونھ مطالب، دین قامی دھمھشدار

از جملھ یھودیان، تا روزی کھ نکات فتنھ انگیزی ھمچون تحقیر ،دنیادیندارتِ جمعیکاھشِ .داشتھ باشد

کھ نھ حرف من این است.پایان نگیرند، ادامھ خواھد داشتو سایر موھومات زن و توھین بھ مقام بانوان 

تنھا نباید چنین چیزھایی تدریس شوند، بلکھ باید ھر چھ زودتر این گونھ نوشتھ ھا یعنی نقطھ ضعف ھا 

اجداد ما نمی توانستند انجام دھند، اما ما امروز را وظیفھاین .حذف گردند تا بھ نسل ھای بعد منتقل نشوند

در غیر این صورت، .سین آنھا در مدارس جلوگیری کنیممدرّ ن کتابھا و فعالیت قادریم کھ از تدریس ای

ھمواره واپس گرایانی خواھند بود کھ در سطح فھم پایین خودشان، موھومات مندرج در این کتابھا را مانند 

اگر من و شما نکاتی را نمی بینیم، دلیل بر آن نیست کھ علتی در کار .دین جلوه دھندامروز، دستورِ 

معتبرِ و بھ آمار مستندخطری کھ جمعیت یھودی جھان را تھدید می کند، کافی است کھ برای درک.نیست

کوشش کنیم تا دالیل کاھش و سقوط دینداری را بیابیم و درک کنیم.بیافکنیدیده نگاھینسال آوگذشتھ سال 

.تاریخ ما را قضاوت خواھد کرد.و بھ آن بھ درستی واکنش نشان دھیم
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از آن نیز جامعۀ یھودوشد دنیا سطح دینداری در کاھشِ منجر بھ کھ نخستین گامیمی توان گفت 

،دووم روز بو تحصیل علشگاهجای دانبھ للکوِ و یشیوایا مکتب ھای دینی ، انتخابِ نصیب نبودبی

ھمواره برعکس، کھ است در حالی این .یافتھ استادامھ فعالیت اصول گرایان کھ ھنوز در اثرِ ایپدیده

بر ھمانا شنا کردناین اصلو مقابلھ با ؛استھ اشتم دقوانین دینی حق تقدّ تحصیلِ علوم روز بر تحصیلِ 

.نتیجھ ای در بر نخواھد داشت)جامعھ(غرق شدن حتمی شناگرجزکھ زندگی است رودِ جریاِن خالف 

ھر .بھ ھیچ وجھ رقیب یکدیگر نیستندلزوماً مذھبی مسائلآموختنِ علوم روز و ، یادگیریِ مناز دید 

کنند، عاقالنھ دخالت دیگریکی آن کھ در حریم بھدف خود را دارند و می توانند یک از این دو جایگاه و 

دیگری نمود و ھر کس یگزینان و نمی باید جارا نمی تواز این دیدگاه، ھیچ یک.راه خویش را دنبال کنند

.ه ببردمی تواند از بھترین ھای ھردو بھر

تأسف در این است کھ بسیارند کسانی کھ ھندوانھ را تنھا بھ شرط .دین بھ جای خود و علم بھ جای خود

در حالی کھ ؛منتسب بھ دین را چشم بستھ و چھ بسا بھ بھای بیکاری می پذیرندچاقو می خرند، اما خرافاتِ 

.می خواند»دنیاخّرب م«یعنی ١٢مولھ عوالمانسانھایی را کھ عمداً بیکار ھستند تلمود

در مقایسھ، کسانی.ده نیستاخانوھرفرد وھر مخارج زندگی روزانھ ۀاعتقاد بھ دین و خدا تأمین کنند

قادر خواھند بود کھ بھترین زندگی را برای تحصیل کرده اند، علمی ھای گوناگونِ ھتشکھ در ھریک از ر

نیز باور و عبادت خود را و در عین حال و در صورت تمایل، ؛ندنتأمین کخویش خانوده و فرزندان ،خود

نند ی دینی تلف کھابود را در مکتخو عمر وقت گروھی ھمۀ کھ با این وصف، غمناک است.دنداشتھ باش

یکی دیگر از دالیل محکم در انتقاد از ھمین.تدولت و ملّ سربارِ شوند و یامشِ ھَ دست بھ دامن یا یماً داو

تأمین از بسیاری جھات را ادهباور خانوزندگی و علمْ تحصیلِ .آموزش دینِی افراطی و خرافی است

وز و فردای جامعھ را رامزندگیضروریاِت ھبھ ھیچ وجمذھبیکتابھا و قوانین ولی تحصیلِ ،کندمی

پژوھشگراِن تاریخ نگاران وآموزگاران،و نیز ربای ھای حرفھ ایآشکار است کھالبتھ .تأمین نمی کند

.نیازی بھ یادآوری نداردایشانتخّصصضرورت خود را دارند و گاهجایآگاه دینیِ 

ترمیم و «—١٤عوالملِھَخریوْ و نھ١٣تیکون عوالم:می گویمدین و مدرّسیِن ، بھ مرّوجین پایاندر 

.ویران نکنید.تبلیغ کنید»!نآاصالح دنیا و نھ تخریب 

12 Mole Olam, .מולה עולם
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داریم دنیا طلبیم و میل ُعقبیٰ ما با می و مستی  سر تقوا داریم

این است کھ ما نھ دین، نھ دنیا داریمو دین ھر دو بھ ھم جمع شوندکی دنییٖ 

، چرا کھ از رسوخ خرافات بھ مغزھا پرھیز کنیم.نتوانند شدنشینخرافات و موھومات با عقل سلیم ھم

.بر باد می دھنددین و دنیایمان را 

یا خواھند فھمید ١٥یا حق با مویھ،«کھ خواھند دانستھمھ ، باالخره بھ قول مشھدی ھابھ ھرحال، 

»!کھ حق با مویھ

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٢٠فوریۀ 

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

و بھ زبان یھودیان کاشان،واژه نامۀکر،لحظاتی برای تفشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ وبسایتھمگام با زمان،زودی، 

13 Tikkun olam, ון עולם קתי .
14 LeHachriv olam, .להחריב עולם

.با من است:با مویھ١٥
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