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تویَّ ھُ 
نوشتاری در سھ بخش

گبای»نورمن«نورهللا بھ قلمِ 

بخش دومبخش نخست
نتیجھ گیریبخش سوم

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

بخش نخست
برگشت بھ باال

».دیگرانی یا از طریق نادان،ھوش خودراهِ از :توان موفق بودی مراهاز دو دنیاایندر «

رویِ ربِ الژان دِ —

از روزگار گیری،كھ پند گیری خواھیچو روزگار كس ندھد پند بھ آدم

١٩٢٥عقب افتاده بود كھ تا سال ۀ ایران آن اندازهجامع،رضاشاه كبیرپر بركتِ از ظھورِ پیشتا 

خانوادگینام ی حت، شناسنامھت،ھویّ اوراق شناساییِ مردم ایران ھجری شمسی، ١٣٠٤برابر بامیالدی، 

رضاشاه بود كھ جوانان این.می اندیشیدندوپوشیدندی افغانستان لباس مامروزِ مردمِ ۀمانند تودونداشتند

از چنگِ و ی یفاالطوک ملووضعیِت مدرن و دانشگاه برد و مملكت را از خانھ ھا بھ مدارسِ -را از مكتب

،سال١٦تنھابخشید و ظرف یگانھی ملیتاو بھ ایرانی.ون نجات دادگگونای یت ھاھوّ عیانِ مدّ تصّرفِ 

یِ مھری او و فرزندش مورد بھمچونی ارزخدمتگھیچافسوس کھ و —بردپیشایران را صدھا سال بھ 

كھ بھ آنھا احسان کسانییِ مھری از ببترس«،گویدی منھج البالقھ کھچنان.خود قرار نگرفتمردمِ 

است؟ی مھری محبت بی آیا سزا»!یكرده ا

بزرگ ھا و مادربود کھ بھ لطف رضاشاه .بودھم نمی امروزیِ ن ایرانمتمدّ قشرِ ،اگر رضاشاه نبود

،دوران قاجار فاصلھ گرفتندیھ و از جھالتِ صفوّ دورانل قرن ھا ظلمِ از تحمّ سرانجامما ی پدر بزرگ ھا

اجتماع واردِ ،تدریجھ مد روز پوشیدند و بیِ لباس ھاتحصیل كردند،،دریافت کردندشناسنامھ و پاسپورت 
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یای ، شغلیمذھبینام،خودو عالیق بھ معلومات یک بستھھر ھنگام گزینش نام خانوادگی، .شدندی جھان

یا نھادھاییبزرگاناسامی یا ،شاھانی یاھداالقابِ شھر یا دھکدۀ خود، برگرفتھ از نام نامی ،یصتخصّ 

نھند ی نام زنگ«آن کھ ھ مصداق ببرخی نیز.را برای خویش برگزیدندلیانس آیاپاستور، روتچایلدچون

موارد .خویش انتخاب کردندبارزِ ھ ھاینشاننامی برعکس ،»علی-لف گویند زبھ کچل می «یا »كافور

!بود»)جان کن(جون كن ی عل«او ی داشتیم كھ نام رسمی بافی در كاشان كارگر قال.شگفت آور کم نبودند

،)کبوتر(»كفتر«بھ نام ھای )!(ی طور غیر رسمخود، بھ ناآگاه پدردند كھ بھ لطفِ شش برادر بوھمچنین 

یِ مذھبی نام ھابرخورد باهامروز!معروف بودند»اردك«و »یبزبز«،»یگرگ«، »قوقو«،»یربب«

می پرسم کھ .بسیار جالب است»كشیش كاظم«یا»یكشیش محمد عل«مانند ،كھ تغییر دین داده اندی افراد

بھانھ ایصرفاً یا ت تغییر پذیر است آیا ھویّ است؟ كرده یتغییر دین یا تابعیت فرقھمپای ت اینان آیا ھویّ 

پاشیدن بذر تبعیض و ظلم است؟ابزاری دیگر برای مردمان و در میانی یجداایجاد شکاف و ی برادیگر 

وظیفھ داشتندکارمندانشکھبود »بخش تشخیص ھویّتِ «بھ نام دفتریوزارت دادگستری ایران شامل 

بتواند با توجھ بھ گذشتھ و حالِ ی طھ گزارش دھند تا قاضمربوۀو بھ شعبکنند ی مراجعین را بررسۀگذشت

ی برا»دفتر تشخیص ھویت«بیچارۀمورِ أمتجسم کنید کھ (.مربوط قضاوت كندۀپروندۀدربار،مراجعین

)!ات ببر رجوع كندبایست بھ خصوصیّ ی ماحتماالً ی ببری ت آقاتشخیص ھویّ 

وجود دارد كھ اغلب در تتشخیص ھویّ برای یبخشنیزدر ذھن انسان کھ بینیم ی م،دقت كنیمچنانچھ

دین ،از ھمھ بدترعمومی واز تابعیت، رنگ، نژاد، زبان، ظاھر، با آگاھی برخورد با افرادۀاولیلحظات 

برای ، ق کافیو تعمّ بیش بدون مطالعھاكمما،درست یا نادرستِ ی و باورھای وابق ذھنو بر پایۀ سآنان،

حتی ،در میان باشداه آنجا کھ قدرتیو گ—می نماید ضاوت می کند و او را ق»ھویتتعیین «فرد مزبور 

.دھدی مجازات ھم قرار ممورد تبعیض وفوراً او را 

ی بطور سطح،مالقاتنخستِ ۀثانی١١، انسانھا در انجام شدهطبق مطالعات کھ خواندملھ ایدر مج

ثیر أتدربارۀ او ر تصمیم ایشان طرف مقابل بپوشش و نوعیآراستگو كنندی یكدیگر قضاوت مۀدربار

.داردی فراوان

را بھ سوی خویشتبعیضانھ داوطلبباشد کھ گوییسونگریكفردی كھ مراجعھ كننده ی بھ وقتی وا

وطن و ملیتِ ،مذھبی گویای شمایلو یا نام و بر سری ھ، پارچھ ابر جامی خاص رنگدعوت کرده است و 

در عینی حتاداره،كارمندچھ بسا آنگاه!باشد»ماركدار«خالصھ داشتھ باشد ودر بر را خاص خود
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و ی نابجا می کندبرخورد،خبری از ھمھ جا بوگناهی بۀمراجعھ كننداین با ،روزی توجھ بھ خبرھا

.كندی حق او را پایمال ماحتماالً 

ی ساختگگوناگونِ ی تعیین ھویت ھاوننگین نوع بشرھایتبعیضبازدهِ جلوه ھایی ازآنچھ گفتیم

.زیر و علت آن توجھ كنیدسف بارِ أغم انگیز و ترخدادبھ ھ عنوان نمونھ ای مشخص،ب.است

در ایستگاهِ 1سوناندو ِسنبھ نامی ھندو سالھ ٤٦ی جوان، ٢٠١٢دسامبرھفتمِ و بیست ،روز پنجشنبھ

آقای 2اریکا ِمنِندزبھ نام ی دینرِ آلوده بھ تنفّ ی ناگھان زن.ایستاده بودبھ انتظار ک نیویوریِ زیرزمینقطارِ 

فردای آن روز،.بدبخت تكھ تكھ شدمرد و—رن ھُل داد تِ آھنینِ ی سر بھ زیر چرخ ھااز پشتِ ِسن را 

یعملدست بھ کردند و در حین بازجویی از او پرسیدند کھ چراقاتل را دستگیر نیویورکپلیسمأموراِن 

»!ر كردم مسلمان استتصوّ «،گفتخانم منندز در پاسخ دانید چھ گفت؟ ی م.زده بودیانحیوچنین 

ھای ب اكت:رقصّ م.دینی آن ھم نسبت بھ دینی دیگرر تنفّ :كمحرّ عامِل .ھندو:مقتول.یمسیح:قاتل

.شوندحاصل می ر مكرّ و فتنھ انگیز روزانۀ ی نوشتھ ھاازی کھو اخباری بھ اصطالح دینفراوانِ 

لِ اعماو »انسانھاتِ ھویّ تعیینِ «بحث بر سر حرکِت احمقانۀ ، بلکھاین دین و آن دین نیستبحثِ 

با کسانی ، دینی و فرداھویت یک با کسانیامروز .ھستندی آلوده بھ تنفر دیناست کھکسانیۀوحشیان

اخبار روز وتاریخ را بخوانید.می شوددیگر مطرح ی و فرقھ ادیگر ی ھر روز ھویت.دینی دیگرھویت

این وضعیت زمانی :آری، می توان؟ ی تصور کردپایانمزمن وضعیتِ این می توان برای آیا .نگاه کنیدرا 

تدریسِ بھ و پشت سر گذاشتھ شوند ی و فرقھ ای ر مذھبتنفّ آلوده بھ سمِّ ی نسل ھابھ پایان خواھد رسید کھ 

.فتنھ انگیز پایان داده شودی ھاكتاب

ھویتِ و آن تنھا یک ھویت واقعی دارد ان انسخواھد كرد كھ ک درروزیبشرمن باور دارم کھ 

بھ مثابھ ھستند وی پوچ و ساختگبقیۀ ھویت ھا ھمگیکھاست، ک مشتراو است کھ با ھمۀ آدمیان یِ انسان

بینیم بھترینی ماینجاست كھ.دھستنفتنھ جویان دیروز و امروز دنیا دستِ در،برای کسب قدرتیابزار

ھمچنان ت آنانند كھ انواده و ملّ خ،و بھترین دین»آزادگانند«بھترین انسان ھا است،»یرنگی ب«رنگ

.دھندی پرورش مو میھنیینژاد،یدیناز ھر گونھ نفرتِ عاریییانسان ھا

(!)بودشالق خورده حتی و بود كار كرده ی كھ سال ھا در عربستان سعودی فیلیپینیكارمند

—ی ھر شوھر—دختر را بھ شوھردر آنجا کھ گفت ی ماو .كردی تعریف می جالبی ھاداستان

1 Sunando Sen.
2 Erika Menendez.
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خود ۀخاندرِ -سررسفید رنگ بی پرچم،فروش داشتھ باشدی برای كھ دختری و ھر خانھ ا؛فروشندیم

ی راننده ااگر در عربستان طبق گفتۀ ایشان، دیگر آن کھ.بیاید—ی مشتر–كند تا شوھر ی نصب م

؛راننده استدینِ آن توجھ می کند پلیس بھ چیزی کھ و پلیس او را متوقف نماید، اولین شود ییخطامرتکب 

—خوردی ھمانجا شالق مباشد، ی خودغیرِ اما اگرگیرد،ی باشد برگ جریمھ یا اخطار می چنانچھ خود

ی برای راه حلنھ تنھا دین آشکار است کھ!و نوع آنیف قانونتخلّ نھ ،است»دین«جریمھ چون معیارِ 

با را آنکھ بھتر است از ھمین رو، واستمسئلھ ساز بوده ھمواره خود مسائل فراوان ما نبوده است، بلکھ 

در وحشت ھر روز ۀگردوندر غیر این صورت،.تطبیق دھیم تا تعدیل شودروز نِ با تمدّ وتلفیق کنیم علم 

عقل و دیدِ فقط با صالحرا ی دینبِ چون تعصّ ،پا خواھد كردھ فتنھ بگردیی رنگنامی و بھ جایی نو، 

در کھ نفرتمنحوسِ ی ھاتدریج میراثھ شاید بدر آن صورت،.توان كنترل كردی تدریس انسانیت م

.دناز میان برداشتھ شوظاھر می شوند، گوناگونیِ ساختگی ھویت ھالباسِ 

دومبخش 
بھ باالبرگشت

چگونھ با ،كانادایامانند آمریكا، استرالیا،دنیانوبنیادِ ومھاجر نشین،ھمرفّ ی كشورھاببینیم کھ 

حال آن کھو نتیجۀ مثبتی گرفتھ اند؛ برخورد كرده اندی مزمن جھانیِ ، این بیمار»ھویت«موضوعِ 

غلطند؟ ی در خون خود من اھمچنباور دارند،كتابک یبھاغلب ھرچند،تبعیضآلوده بھ سمِّ ی كشورھا

با یكدیگر می جنگند پیوستھ )!(حفظ ھویت برتر خودبھ قصد و کوشش برای مدستۀ دوّ پاسخ این است کھ 

تحت پرچمی دیگر در دل خاورمیانھروزو 3»عقایدتفتیش «تحت عنواندر قلب اروپا ی روز—

!»داعش«

خاص و (!)ِی رسمدینِ كانادا، و استرالیا آمریكا، یعنی،مھاجرنشینۀنامبردی كشورھادر مقایسھ، در 

ھست، ھزاران سالھ دیندارِ ی كشورھا، آن گونھ کھ دریفرقھ ایای نژادوطنی، ،یبھ نام ھویت دینی تھویّ 

، زمینۀكرانِ اكنھمچون دیگر س،آناناجدادوسرزمینشان ساكنینِ ۀھمکھ دانند ی ماینان.وجود ندارد

با این مھاجرین کھنھ و نو، .روندی پیش م»یتمدن جھان«ی بھ سوعمالً بوده اند و با این آگاھی، مھاجر 

ی ھ تر برارفّ مسالم تر و ی توانستھ اند محیطیا مرامی واحد،دینفارغ از، گوناگونی ادغام فرھنگ ھا

3 Inquisition, .انکیزاسیون
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دین کھ فقطخود و دیگران آموختھ اند اجدادِ تلخِ تجربیاتِ اینان از.فراھم كنندسرزمین خود ساكنین ۀھم

یكشتآنو—در درجۀ نخست اھمیت قرار دارندی انسانیت و اھداف و مقاصد انسانبلکھ مطرح نیست، 

.یافتنامساعد خواھد را ی ھر باد،نداشتھ باشدی مقصدکھ 

گوناگون فجایعبھ تماشایھر روز آیا باید دست روی دست گذاشت، ؟چیستک تكلیف سایر ممالاما 

کاری دنیا ک سایر ممالدر و رسوخخانواده ھا درخنھری فتنھ جویان براکوشش ھاینشست و در برابر

و وطن، قبیلھ، رنگ، نژاد یا در لباسِ فتنھ انگیز بھ نام دینویساختگھویتمشتی حفظ ی براآیا نکرد؟

و بھ »ھویت«بھ نام نسل آیندهه داد کھ آیا می توان اجاز؟دادی نسل اندر نسل قربانھمچنان باید غیره،

قوانینکھ اجدادشاندرعصری زندگی کندھمچنان و دوران کھن برگردد یتوضعھببھانۀ حفظ آن،

را و مقررات قوانین بایدپاسخ منفی است و آشکار است کھ را وضع می کردند؟ھویتمنسوخ راجع بھ

تكامل از نیروی«،گویدی مایمانوئل كانت.تكامل پیش رفتی سوھ تطبیق داد و بمعاصر با زمان پیوستھ 

با آن ھمراه شد ،یا حفظ تعادل و یگانگاست بآن کھ بھتر کرد، بلکھ ی پیش گیرنمی توانن و پیشرفت تمد

).نقل بھ معنا(.»بمانیمتا 

:گفتمی شنید کھ را »شاھد«حرف متعصب انسان کاش

ی ، ھمھمھ و غوغاینانیِ پ،خوانبر سرِ گفتا؟چیست جدال وطن و دین،گفتمش

.تاریخ در اختیار ھمگان استو —توان شناختی تاریخ می اعمال پیروان آنھا در طازادیان را 

حفظ كھ بھ گمانِ عاقالنھ نیست.آفرینندی خود و دین خود افتخار می انسان ھا ھستند كھ برا،یآر

ھر روز كشتھ داد و بشر،ک مشترۀخانکرۀ خاکی، این از کوچک ی ه او دفاع از ذرّ ی ساختگھایھویت

ھمۀ ق بھ و متعلّ پنداشت مقدس بنایی نو ساخت، آن را،از دنیادر ھر نقطھھم امروز می توان.كشتھ شد

تنگ نظری تا کی و تا کجا؟ بھ قول شاعر،.دانستیتبشر

»!اینجا زادممن«كھ ی خوارھ رد بنتوان مُ است قدیمی وطن گرچھ حدیثحبّ !سعدیا

ی ساعاتتا كھ یی زیبایدیدیم ساختمان ھاروزی کھ، غزه را فراموش كردنوار ۀروز تخلیتوان ی من

بھ كور ذھنمی بودند، بھ دست مشتی اعراب متعلق بھ بعد ی ساعتتعلق داشتند و تال یبھ اسرائاز آن پیش

،ل را از بین ببرندشت و گِ مشت خِ ک ی»ییھودھویتِ «خواستند ی ماینان.و ویران شدندآتش کشیده شدند 

بشریِ ساختگی ب و ھویت ھاتعصّ بازدهِ از آشکار نمونھ ای این .مخروبھ بماندزمینسرآن كھ ولو این

.است
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؟ در آن ماجرای دردناک،ھند را بھ خاطر داریددر شھر احمد آبادِ »یمسجد بابر«تلخ زمینِ ۀواقعآیا 

سھ ھزار بود، حدود بر آن قرار داشتھ »یمسجد بابر«بھ نام ی مسجدی كھ روزی زمینحفظ ھویتِ برای

گفت یمی دیگرحال آن کھ ،»استی اسالمھویت این زمینْ «اصرار داشت کھک طرف ی.نفر كشتھ شدند

دردناک آن کھ ھرگز محتمل نمی نماید کھ غزه و مسجد بابری آخرین نمونھ ھای »!استھندوھویت آن «

.ی باشندچنین معضل

ب اندیشیدن را آنجا كھ تعصّ «،یفیلسوف و رئیس جمھور سابق چكسلواك،واتسالو ھاِولبھ قولِ 

».گیردی می دھد و عقل را بھ كنیزی رخ می پلید،ندكی موقوف م

با ی ھیچ مغایرتدانشتعلیم .و یاد گرفتن را پایانی نیست—نیت استاسنادین آموزشِ ھدفِ ،عزیزان

دنیا با .آموختچیزی ھر كتابی و مطالب نیكوانسانھری نیكواز بیانِ می توان .نداردو ھویت دین 

چنان .نخواھد بوداست وھم آخرین كتاب نبوده ی ھیچ كتاب!استمتوقف نشده ی مذھبی دریافت كتاب ھا

بر [کھ ھر آن کس«ی یعن،صیفیَ صیف مُ دال-اومی گوید،»پدراناندرزِ «یا ووتآیرقھپدرھیلل کھ 

اوامرِ ادیانْ پیروانِ در صورتی کھ».می دھدآنچھ دارد و می داند پایانبھ نیافزاید، ]معلومات خویش

ین و ؛ در غیر این صورت، دخواھد شدآنان تأمین دینِ ی بقا،روز تلفیق نمایندعلومِ را با تدریسِ ی دین

بھ دین و سوبمنترویج و حفظ موھوماتِ .زمان معاصر در میان نخواھند بوددرقابل اعتنای یدیندارھا

ت ھویّ تأکید می کنم کھ .آنی نھ بقاشدد ندین خواھی فنامنجر بھ دفاع از مطالب ناخوانا با فھم زمان، 

ما ھویت انسانیواقعی ھمان تنھا ھویتِ ند و ھستادیان انسانۀھمپیروانِ ،با دین نداردی ارتباطحقیقی ما 

.نسانھا مشترک استاست کھ میان ما و دیگر ا

سومبخش 
برگشت بھ باال

ھویت چیست؟ۀفلسفی راستبھ 

خوب از بد واز جملھ تشخیص،راه از چاهصحیح و بھ موقعِ یِ یبشر شناسایِ از مشكالت اساسی یك

است كھ بتوان تصور بدتر از آن بسی بشر یِ راھھا و تغییرپذیرشمار ، چرا کھحیوان استازانسان تمییز 

.كرد
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شود، یروبرو میبا حیوانی انسان وقت.دنیا پر از حیوان و انسان است،خوانیمی بینیم و می كھ مچنان

او حیوان است کھ داند ی نم،شودی انسان نما روبرو مبا حیوانِ ی وقت، امابا حیوان روبروستکھ داند ی م

—شاید تاآید ی اصالت او برموماھیت، ھویت، شخصیت،یافتن اصلیتدرصددِ ، و از این رو،یا انسان

تا گروهک بھ یی ست كھ ارزش وابستگااینجا.تعلق دارداجتماع كدام قشرِ بھاو کھ بفھمد —!شاید

ادیان را ،بھتر بود بشرھم از این رو، من بر این باورم کھ.كندی مک افراد كمی یبھ شناساایاندازه

اجتماعی می دانست کھ بھ آدمی امکان می دھند افرادیی معاشرت و وابستگی براشماری کلوب یا باشگاه 

جای تأمل فراوان دارد کھ.ندنبرگزیخود فرزندان با معاشرت و ازدواج ی برابھتر شناختھ شده اندھرا ک

محل «یِ بھ معن، بلکھ نیست»مسجد«یا »معبد«، »پرستشگاه«یِ بھ معن»كنیسا«واژۀ ،در دین یھود

در صورتو از اوضاع و احوال روز، با خبر بودن ،عبادت،معاشرتی كھ برا، جایی است»گردھمایی

.شودی از آن استفاده م،بھ یكدیگرک كملزوم، 

پرسد، یم»سیا،مرکزیاطالعات سازمان«رئیس ازاخیر آمریكا ی از پرزیدنت ھای یكکھ گویند ی م

»موساد،اسرائیلیِ مركزاطالعات سازمان «اطالعات ت وسیعتر این سازمان، ھنوز اعلیرغم امکانچرا«

»رسد؟ی دست من مھ ب»سیا«زودتر از اطالعات 

ھر نوع اطالعات، حتی حلمکھ"كنیسا"دارند بھ نام رکزیماینان«پاسخ می دھد، »سیا«رئیس 

در این «،گویدی پرزیدنت م».مادرشوھر و خان داداش است،عمھ خانم، عروسغیبت ھای حرف ھا و 

نیز با تو .می رومواشنگتنی كنیسابھ با آرایشی متفاوت و بھ طور ناشناسمن شنبھ،ین صورت، ھم

از نزدیک بررسی کنیم و ببینیم راز اینان در خود برو تا ک نیویوری كنیسابھ ناشناس چھره ای متفاوت و 

»!خبر داشتھ باشدۀ مااز نقشكس نباید ھیچدقت کن کھ .چیست

،پرسدی ماواز چند دقیقھ از پسونشیندی می كنار پیرمردکنیسا در پرزیدنت با چھره ای تغییر یافتھ 

ید اینجا و طور ناشناس بیاھ پرزیدنت بکھ دانم چرا امروز قرار است ی نم«،گویدی پیرمرد م»چھ خبر؟«

دیوار «کھفھمدی پرزیدنت م»!آیند؟ی چرا گریم نكرده نم!نیویوركی كنیسارودبا عصا ب»سیا«رئیس 

،اندنما فرار كرده-سگ ی این موش ھا كھ از دست گربھ ھااز قضا و »ھم گوش داردموشوموش دارد

میومیویمی شد کھخود خارج ۀسوراخ الناز موشک یروزی .تقصیری ھم ندارند!دانندی چند زبان م

بھ .ی را شنیدسگپارس،از چند دقیقھتا پسکردصبر شد و ندر النھ پنھابرگشت، !شنیدرا ای گربھ

بر او چنگ ھ ناگھان گربشد کھخارج النھ از سوراخ ای در اطراف نیست، گربھ دیگر كھ آن تصور 
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گربھ »!رفتھ ای؟ر كردم تصوّ ،شنیدمرا کھ سگ پارس«نالھ کنان گفت، موش .انداخت و تسخیرش کرد

»!اگر چند زبان ندانی اموراتت نمی گذرد،در این دوره زمانھ«خندید و گفت، 

ینتیجھ گیر
برگشت بھ باال

از در یكصد صفحھ دیاگر بخواھ«، می پرسند،جایزه نوبل در ادبیاتۀبرند، مارکزگابریل گارسیااز

آخرین صفحھ، در درو گذارم ی می صفحھ را خالنھنود و «،گویدی م»؟دنویسیی چھ مد،یامید بنویس

ی،رسیده اشبھ آخری ھر وقت احساس كرد.استرددنیا گِ کھباشداشتھیادبھ «:نویسمی آخر مسطرِ 

».یشروع رسیده باشۀبھ نقطچھ بسا 

تا نباش منتظردیگر آن کھ .ببند، اما برای ماندن نسازکمرساختنھب.نھ ماندن،ساختن استی زندگ

بھ برایت گل .از آن مراقبت كنوبذر را بكار،را زیر و رو كنک خاخودت .ل بیاوردـُ برایت گی كس

.خواھد آوردارمغان 

صفحھ نود و نھ،»دین چیست و ھویت كدام است«کھ صد صفحھ بنویسم کدر یتااگر از من بخواھند 

ک مشتریِ انسانھویتِ و آنھویت داردک یانسان فقط«:نویسمی آخر مۀدر صفحو گذارم ی می را خال

ی انسانکِ سعادت مشتروانسانیت، امنیتااین واقعیت انسان را بک مشترکِ در.استانسان ھاۀھممیان

ھ بی رسد آدم«،یسعدكند كھ بھ قول ی نفچنانبشر را یِ ساختگی كھ سایر ھویت ھا، تا آنجاكندی آشنا م

كھ در /پیكرندک یی آدم اعضای بن«کھبفھمددیوارھا را بردارد و و—»،كھ بھ جز خدا نبیندجایی

».گوھرندک یآفرینش ز

ز بھ علوم روز بار بیاوریم فرزندان خود را آگاه و مجھّ ، بلکھل بیاوردـُ ما گی برای منتظر نباشیم كس

و ؛تعلیم انسانیت نیستجزی دین چیزپایۀ.بیاورندنامان بھ ارمغیبرارا )نوه ھا(ی جاودانی ل ھاـُ تا گ

،فرو ریزدرا نفاق و دوگانگیی دیوارھاتا آنجا کھ،بھ بار آوردی بھتربھترین دین آن است كھ انسانِ 

ھرگز ھویت خود را بر و)١٨، آیۀ ١٩فصل ،الویان(»خودش دوست بداردھمچونھمنوعش را «

.وجود نداردانسانی ک مشترجز ھویت ی چون ھویت،را تحقیر نكنداوو ترجیح ندھدی دیگر
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کھ نوشتھ بود یک بار .من بودایده آلِ ۀنویسند.)ش.ه١٣٥٢تا ١٢٧٩(یولھ حجازمطیع الدّ شادروان 

نھار بساطِ ای رودخانھ كنار.می روندشھراز بھ خارج ک نیک پیی ھا برایھم كالستن ازچند با ی روز

تا این خورند، ی د و منرقصی از بچھ ھا می یكتنبکِ با آھنگِ،كنندی آتش مراسماور،كنندی پھن مرا 

كنند و ی او را مسخره ماین نوجوانان .رودی ده می پیاده بھ سوسر می رسد کھ ی دھاتیپیرمردکھ 

!خوش باشید،بچھ ھا«،گویدی مو رود ی مپیشسکوت اختیار می کند،گرسنھ و تشنھپیرمردِ .خندندیم

بھ ».تا از باغ و میوه ھایش لذت ببریدید یبھ باغ من بیا،بعد از نھار.پشت این تپھ ھستمباغِ کِ من مال

ھنگام جمع کردن ساعتی بعد .كنندی می یپذیرایخوببھ از او وشودی عوض منوجوانانرفتارناگھان 

ی ھدیھ اشما بھبگذارید.فرزندان من ھستیدشما مثل«پیرمرد باز بھ سخن می آید و می گوید، ،سفره

.محبت كنیدوباغ بدانیدک مردم را مالۀھم،یدر زندگشما .باغ نیستمک من مالحقیقت این است کھ .مبدھ

».نیستآنان حقیر شمردن ی برای دلیلھیچ یکی ایشان،دین آنان یانام انسانھا،ظاھر .نكنیدءھرگز استھزا

، بھ وجود خواھند داشتنگوناگوی ھویت ھاھمواره از آنجا کھ و گرنھ ؛ ھم نوع خود را دوست بدارید

.ما استحکایتذیل مصداق داستانِ .فتنھ جویان خواھد بوددستِ ابزارِ ھر حال بشر

ھمسریِ را بھ ی كشاورز و دیگرھمسرِی یک را بھ ی یك.دو دختر داشتی مردروزی روزگاری، 

پدر ».جویا شوشان رابزن و احوالمانبھ دخترانی سر«،ھمسرش گفت،بعدی چند.درآوردكوزه گر 

،اگر باران ببارد.و بذر پاشیده ایمایمزمین را شخم زده«،دخترش گفت.كشاورز رفتۀبھ خاننخست

كوزه ھا «،دخترش گفت.كوزه گر رفتۀپدر بھ خانسپس ».بیچاره می شویم،، اما اگر نباردعالی است

مرد بھ ».استعالیاگر نبارد بیچاره می شویم، اما ،اگر باران ببارد.و در آفتاب چیده ایمایم را ساختھ 

»!بدبختیم،نباردیاچھ باران ببارد «،پدر گفت.ھمسرش از اوضاع پرسیدو خانھ برگشت

چھ در وچھ در زمان صلح،فتنھ انگیز مورد قبول باشندی كھ نوشتھ ھای تا زماندر ھر صورت، 

ۀمیوھمچنان ، شودنریشھ کنبھ بار می آوردمسمومۀمیوی کھكھ درختی تا روز!بدبختیم،زمان جنگ

چنان،جنگمو چھ بھ ھنگاصلحچھ بھ ھنگام انسان با انسان، یِ ستیز-دگر.بھ بار خواھد آوردمسموم 

در آلمان بر علیھ روزیاین آتشی نھفتھ است کھ.بھ نام دین ادامھ دارد، ھمچنانبینیمی كھ دیدیم و م

در ان،یدر مصر بر علیھ مسیحیا ان،در برمھ بر علیھ مسلمانشعلھ ور می شود و روزی دیگر انیھودی

-چھ در سطح منطقھ ای ھمچون درگیری ھای میان ،ستیزی-دگر.غیرهیاو كردھاان،یعراق علیھ ایزد

ھمواره وجود داشتھ دیگریبر علیھ یانسانمیان عمومی،چھ در سطح و خاورمیانھ یا ایرلند، فرقھ ایِ 

،یدینآلوده بھ نفرتِ كھ مردمِ است ادامھ داشتھ ی بھ گونھ ادگرستیزی ،تمدنی عمدّ ی در اروپاحتی .است



Page 10 of 10

با یستیز-یدر یھودھنوز ،را كشتھ بودشانو فرزندانبود کردهآنھا را ویرانۀكھ دشمن خانی در حال

.كردندی می دشمن ھمكار

.در پیش استی مقام انسانیت راه درازتا رسیدن بشر بھ ی آر

یپریشان عالم،یبوالعجب كار،یصعب روزخندید و گفت!این احوال بین،را گفتمی زیرك

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٧دسامبر 

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

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