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ردمکوحشت ھممن 

گبای»نورمن«نوشتۀ نورهللا 

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

جاکجا و آن کھر دو جانسوزند، اما این رویان سیاهھمَ سیاه و خالِ فلفلْ دانۀ 

...جاکت یفیّ کجا و کت میّ ک

.نویسدی جامعھ مھ خودِ کاست ی سناریویھر جامعھۀآیند

ھ کا این توضیح بپیامۀلمجّ یِ سردبیر گرامکھنوشتمتقدیر یا تدبیر؟تحت عنوان ی مقالھ ااخیراً 

اما .از چاپ آن صرف نظر کردند،»ردکمنطق بحث از رویتوان ی نمی غیر منطقھای آدمبا متأسفانھ «

ۀامروز ھم».ستن خطاستکنھ شیی، آنکشخود/راستنمودبتو نقشِ نینھ چوآ«من بر این باورم کھ

از جملھ وبسایت —توسط اینترنتو بدون سانسور ،و دروغ ھاھاذیب ھا، راستکو تھاتعریف

BabaNouri.com—پدرِ .اف.ی امآقاتصادفاً .ماندگار شوندچھ بسا و دنشوی در سراسر دنیا پخش م

متن ۀاز مطالعپس،داریمکمشتری ھانوادهی کھ خویشاوند من ھستند واصیل و عزیزییِ اکآمریۀخانواد

صبح بھ دفتر شما ١١خواھم بھ اتفاق دوستم ساعت ی م«رد و گفت، کبھ من تلفن ،نامبردهۀمقالیِ انگلیس

».یمیبیا

وی انگلیسنمودارھایھ کی محققّ ی آقا.و نامھ آمدندنمودار،سکعی تعدادیِ حاوی با پرونده ادوھر 

ۀآیندنسلِ ،مستندکِ طبق این مدارکھگفت،رده بودکزیاد تھیھ پیوست را با زحماتِ یِ فارسۀترجم

س کویھودیان ارتدرو بھ رشدِ نسلِ ، در حالی کھا رو بھ زوال داردکمقیم آمریوسکوغیر ارتدیھودیانِ 

ا کآمریآمار یھودیانِ این ھ کآن بود ی گویانمودارھاعنوانِ .بودیھودیت خواھند و محافظِ ھستند ی ماندن

این نوشتار مراجعھ صفحۀ دومبھھانموداراین نسخۀ فارسی برای بررسی(.اندرا بھ وحشت انداختھ

).کنید

ر از زحمات کید و تشأیتضمنردم وکمتضاد وحشت امالً کی بھ گونھ اامایمن ھم ضمن ھمدرد

،عزیزان«،گفتمدیدگاھم را ھمچون گذشتھ بیان کردم و ،ھستندییصمیمانھ درصدد چاره جوھ کایشان 

یفرھنگۀو اشاعھفلسفھ یا فرھنگ غلط، ارائکتنھا راه مبارزه با ی.ارساز نیستکبرگشت بھ گذشتھ 

http://www.babanouri.com/
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.نسخۀ فارسی نموداری کھ بھ نگارنده ارائھ شد:پیوست

...نوشتنورهللا گبای ھم ھراسان شد و 
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را ترویج کرد، گذشتھ موھوماتِ نقض غرض است کھ بھ این منظور و بھ ھدف حفظ دین، .بھتر است

اگر ھم،یچنین نسل.استشدهی منقضکھ ست اھ تاریخ مصرف آنھا مدت ھاکی تفسیراتآن ھم بھ معیارِ 

ایشان با ی تب درسکو از عقایدی چون بسیار،خود و جامعھ نخواھد بودقابل اعتنا و مفید بھ حالِ ،بماند

».نداردییروز خواناعلم

از ی بسیاررو بھ نقصان دارد، گروھی کھ س کوغیر ارتدثمرِ مثمرِ ھ جمعیتِ کدرست است 

در بَدِو استقالل اسرائیل یِ مالتوانِ دھندگانِ ی یار،ز نوبلیجوابرندگان%٢٢از جملھما، افتخارآفرینان 

یشیوا ی صدھا ھزار دانشجوحتی بای سکوارتدۀو فلسفھآیا جامع.را شامل می شودغیرهو رکشو

و ھم از یھودیت استی ؟ ھدف من و شما بقاشوندافتخارآفرینان این نفر ازکیی حتتوانند جایگزینِ یم

سال اخیر ٢٠٠درییھودافتخارآفرینانِ وجودِ ھ من ب.ردمکوحشت ھممن ، ھ ای دیگراز زاویاین رو، اما 

ھ برخالف میل کخودم ۀست؟ از نواروز موھومات قادر بھ مقابلھ با علم و تمدنِ آیا تدریسِ .نمکی افتخار م

The«،گفت»؟بودھدرس امروز چ«،رفت پرسیدمی م»یشیوا«دانشگاه، بھ ی من بھ جا law—قانون.«

ی اگر گاوموضوع مورد بحث این بود کھ «پاسخ داد، »گفت؟ھمعلم چھ آمده بود وتاب چکدر «پرسیدم،

گونھ چآن و مجازات جرم ،ندکگاو ھمسایھ بشی گاو ھمسایھ پاره شود یا پامِ کشوھمسایھ شاخ بزندبھ گاوِ 

این م، گوییگفتم و ماما چنان کھ.ھستندگونھ ینھمیشیوا ی درس ھاۀھمکھ گویم ی من نم»!خواھد بود

دام کیل، کدام وکدام دادگاه، ک؟خوردی امروز می دنیامدرن و ن ِتمدّ بھ چھ دردِ یشیوای درس ھاگونھ

ھزار صدھاوقتِ بھ اتالفِ ،خواھید در لباس ترویج دینی می کِ رد؟ تا کھا توجھ خواھد بھ این نوشتھی قاض

ند کی را تدریس مچنین چیزھاییھ کیمعلمآیانید؟ کحیات شنا رودِ جوان ادامھ دھید و برخالف جریان 

شغل خود و فکر بھ تنھامی داند وآن کھ یا ؟دنرا تلف می کنوقت جوانان کھ این گونھ درس ھا داند ی نم

؟استی سب روزک

قشرِ کاھشِ اگر روند فعلی ادامھ پیدا کند، ،صحیح شماچون طبق برآوردِ ،ردمکبھ شدت وحشت ،یرآ

این مسئلھ .باشدمفید بھ حال خود و نسل آیندهھمچنان می توانست قشری کھ ، ۀ ما حتمی استردکصیل تح

و ؛فعالیت می کنندافراطیونم امابی تفاوتیو قشر خردگرای ارتدوکس امروز ما کھ شوداز آنجا ناشی می

و علم روز، تازهھای ی از لحاظ آگاھبھ پیش می رویم، صدھا مایل ،از لحاظ دیندر حالی کھ از این رو،

هنسل آینددۀمانی باقثریتِ کااگر اوضاع بر ھمین منوال پیش برود،.گردیمبر میعقب بھ ھزاران مایل 

ی در گتوھاخود را کھدارکرامگروھی —خواھند بودیعنی خدا مشِ ھَ دست بھ دامنِ و محتاج انسانھایی

.خواھد آوردشان نھ دنیا ھرگز بھ حسابکرد کد ناعتنا محبوس خواھ-غیر قابل ی با معلوماتچنانخودساختھ 
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از دین بھ تمامی دینمداران، ھمینیِ نسل بعداکثریِت ،روزآن کھچرا،نمکی وحشت متصویرمن از این 

نھ از نھ از مرّوج و نھ از محّصل، ،نشان–کنھ از تاخواھد ماند و نشان کنھ از تاخواھند گریخت و 

.کند غرق می شودشناکھ خالف جریان کسیسرانجامبھ قول معروف، !و نھ از آناین فرقھ

سطح دانش و (یفیت کمن بھ ، حال آن کھمی ترسیدنید و کی نگاه مبازماندگان)تعداد(ت میّ کشما بھ 

برون را بنگریم و یکِ /ما درون را بنگریم و حال را«.نمکی و وحشت م–نمکی نگاه م)آناناکثریِت فھم 

خواب  درھزاران سربازاما،ندکخواب دفاع در تواند از ھزاران سرباز ی بیدار مسربازِ کی».قال را

ورکروشنف، ردهکتحصیل ارزندۀ شرِ قدر این میان،.از دیگران حفاظت کنندیااز خود توانند چھنمی

حرف ، چوندارندتعادل واس را بھ کوارتدیِ افراطثریتِ کامی تواند و می بایدکھ س استکوارتدمتعادلِ 

وبمتعصّ انساِن .استیو عملی شنیدنی خودحرفِ امارود، ی نمدستۀ دومبھ گوش اً نگارنده ابدمثالِ اَ 

فقط قشرِ .استاو علیھنیست اوبا سکھر کھ ند کی ر متصوّ بھ گوینده می نگرد نھ بھ سخن، و ناآگاه

یِ بھ گواھکھقرار داده اند بفھمانندمقاصد خودابزارراھ دین ککسانیقادرند بھ سکوارتدی خردگرا

عھد ی تاب ھاکرِ رّ کمتدریسِ نھ است وعلم روز بودهتحصیلِ ربھمواره ُمتکییھودیت ی بقا،تاریخ

.عتیق

داشتھ ی تقصیربی آن کھروندی بھ ھدر می مذھبیتب ھاکدر مما شمندارزجوانانِ شمار فراوانی از 

نھ تنھا در دین ،یآر.زمان نیستندایشان ھمگامِ یِ درسی تاب ھاکسین و والدین، مدرّ ازی بعضزیرا باشند،

دانایانِ چھ بسیار و ھستنداقشار مختلفدانایانِ مایۀ عذابی برای افراطیونْ ،ادیانۀھمبلکھ دریھود 

،ھ امروزکما ھستند یِ عزیز ایراندوستانِ این گفتھ بارزِ ۀنمون.آنھا آسیب می بینندکھ بھ خاطرِ یگناھبی

بیش از ھر خود ھ کی در حالمتأسفانھ، وگردندی می قوانین ضد تروریست، مشمولِ یتقصیرھیچ بدون 

ناعادالنھ مشمول بھ ناحق و ،»شندکِ موران ونندکماران «بھ مصداق آن کھ ،س مخالف افراطیون ھستندک

.گردندیمجازات م

ھای ما ارزشزمانی.بستگی نداشتھ و نخواھد داشتاین جامعھ افراد شماربھ ی مبود جمعیت یھودک

در آن کھ نھ ،باشیمھم داشتھزمان سروز و پیشرفتِ دانش ھایھ در کد شد نشنیده خواھمانیصداشناختھ و 

ند کرشد نکھیدرخت.قرار داردآن رشد ۀبر پایھر دین و فرھنگبقای .وامانده باشیمدینۀخودساختقفسِ 

زندگی با تولد شروع می شود، با تحول رشد می کند، با تحصیل علم بقا پیدا می کند و با سکون .میردی م

مقدمۀ بی خبری آنان از حال و آیندۀ ساکن کردن نسل ھای آینده در پیلۀ تغییر ناپذیر دینْ .پایان می پذیرد

،نگردندھمگام روز با دنیای ی یناوامر داگر .خانھ و جامعۀ خود و موجب دوری آنان از دنیا است
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اینجاست .دانش اوستو کدریک فرد مھم نیست؛ آنچھ اھمیت دارد باورِ .نندکی می خود را نفسرانجام 

و از با دنیا بودنی معاشرت یعن.»رگیا ممعاشرتا ی«یعنی»توتایماوا بروتحِ «،ویدگی متلمودھ ک

بھ ومانند دنیا بپوشید،نیدکدرھا را باز .تواند افتخارآفرین باشدی نمی منزوقشرِ .روز آموختنی دنیا

.تا دنیا با ما باشدبا دنیا باشید.یدیدنیا سخن بگوزبانِ 

.دین نداردھبی بطرد ل و تجدّ تحوّ .مغلطھ استجھانیاز جنگپیشی آلمانیھودیانِ نمونھ قرار دادنِ 

در پیلھ بھ نام دینکھ باشد، نھ آن ھمراه با دنیا ی روشنگرمسیرِ در زمانی پایدار می ماند کھ فقطاجتماع

،موھومات،ھ از خرافاتکھستند ی یح شما، افرادحصی سبررطبقِ ما، جمعیت کاھشلِ یاز دالی کی.بماند

ی از ھر چیز آزادآدمی پیش.نندکی فرار مدلبخواھیی مشروط بودن ھاوبی اساسیت ھای ممنوع

ھ کپایدار خواھد بود ی نظمو ؛بدون نظم ھرگز پایدار نخواھد بودی و آزادی بدون آزادنظم .خواھدیم

دروغین جھنم ندارد، ھمچون آن مورد از دین و آتشِ ی بترسِ نیاز و میلی بھ انسان.باشدو منطقی متعادل 

ازعمرت کم ھر بار کھ بھ زن دست بدھی، بیست سال «کھ بھ نوۀ من و شما بھ نام نامِی دین بگویند، 

»!شودمی

گریھ است و گم شده می شود کھ سھ سالھ -دوی کودکمتوجھ پر رفت و آمد ی مھربان در خیابانی پلیس

پلیس بھ .شودی صد چندان مکودکۀگری، امابوسدی موندکی بغل می با مھربانرا کودکپلیس .ندکی م

در حین ی مادردر این اثنا،.دھدی بھ گریھ ادامھ منکودک ھمچنا، امادھدی می و اسباب بازی او شیرین

مادر.شودی متوقف مکودکۀگریناگھان .ندکی بغل مو گیرد ی را از پلیس مکودکاز کنار آنھا،عبور

اوھ کدیتوجھ نداشتامابودم کھ چھ اندازه بھ این کودک محبت کردید،من ناظر «،گویدی بھ پلیس مغریبھ

»!ترسدی مشمااز خود 

و می ترسند مروجین موردِ ی بی ھاامر و نھی از گفتھ ھا و ، بلکھاز دیننھ ر کافراد روشنف

درون محیطیدر ،یھودیت خود را بدون یشیوا،سال٢٦٠٠طولدر ی،ایرانما یھودیانِ .گریزندیم

یھودی ی یھود،مای برا.ردیمکدست حفظ کیبھ دور بود، ی فرقھ گرایوتبعیض اجتماع ما کھ مطلقاً از

اینک ھ کردند تا آنجا کتنگ تر را ما ۀتنگ جامعۀھ دایرکبودند توگِ فرھنگ تابعِ جینِ این مروّ .بود

ۀارزندیِ عقالنفرامینِ شأن ھ کاست ی در حالاین .ل دارندکازدواج با این یا آن فرقھ مشی برامانفرزندان

من از این رفتارھا و گفتارھا وحشت .ستاجین مروّ این از ی بسیاررفتارِ وگفتارورای مقدس توراتِ 

را بھ گردنِ اشتباه است کھ تقصیر ھمۀ مشکالت.ھ ماندیمکمتعادل بودیم امآن اعصار، درازایدر .دارم

آگاه و متعادل داشتھ ی و آینده اتا جامعھداریم احتیاج آگاه و متعادل یمدرسینما بھ.دین و یشیوا بیاندازیم
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،یرازی ریاکزبھ قول .و نخواھد شداست باز نشده ی گره امردم ھرگز ترساندن و مدرسیناینبا.باشیم

».نیدکبھ عقل خود مراجعھ ،برخوردیدی لکھر جا بھ مش«

بھ فکر چراغ بود؛ و برای حّل معضِل کاھش غروب آفتاب شب باید پیش از یِ کرفع تاریی برا

.یافتنخواھیم ی چراغخرافاتظلمتِ دروگرنھتا دیر نیست از روشنِی اندیشھ یاری گرفت، باید جمعیت، 

را ی کتاریی سکھیچ ،اتاق روشن باشداگر.م شدن جمعیتکنھ از ،وحشت دارمی کمن از تاری

صرفاً بلکھ،نخواھد شدما افزودهجمعیت مفید، بر ھجامعکوچک دایرۀ ردن کتر با تنگ .ندگزیبرنمی

.ترسمی ین مھممن از و—د ماندنخواھی باقانساِن غیر قابل اعتنای مشت

؛آگاه باشیم تا یھودیت بماندیِ یھودحرف من این است کھ.باشیماین یا آن فرقھپیروِ کھ گویم ی من نم

ر خطا است کھ این یا آن گروه را مقصّ .ندکی مفید نمبھ رشد جمعیتِ ی کمکانناآگاھوگرنھ بود و نبودِ 

.نیمکمینی جلوگیری گوناگونھای و دستھ بندی بیجااز دخالت ھاھمچنان ھ کریم مقصّ خود ما :بدانیم

ھیچ .محیط خانواده استو حفظ و بقای دین ھمان ی مسائل دینتعلیمِ فضا برایبھترین و مطمئن ترین 

باید خود انمادران وھ پدرکاینجاست .را نمی داندمصلحت فرزند مادر و بیشتر از پدر ی مس و معلّ مدرّ 

، خرافاتجینِ مروّ اسیرِ در جوانی متعادل بمانند و از دوران کودکی فرزندانشانرا با زمان وفق بدھند تا 

.نگردند،ھ دین را ابزار قرار داده اندکی سانک

جامعھ افتخارخود و ی ھ براکدانشگاه ھا را در اختیار ندارد امکاناتِ یشیوا لِ محصّ .واقع بین باشیم

ازپیشدور، ی در سالھاکھ دانم ی من م.و برای خود و خانواده اش زندگی بھتری فراھم آوردبیافریند

،ظلمی مھ ھاکچھ زیرِ کاین یشیوا بود ،دادندی اروپا راه نمی را بھ دانشگاه ھای ھ یھودکی زمان،رنسانس

موفق در صورتی،امروزاما.ثیر گذاشتأاروپا تفرھنگِبری حتکرد ویھودیت و فرھنگ یھود را حفظ

احاطھ علوم روز بر آنسینمدرّ شود، ھ یشیوا تبدیل بھ دانشگاه کخواھیم بود دیگرانوخودبھ حالِ و مفید 

ی تب ھاکمسایرِ کھنھ اندیِش مین سین و معلّ ھمراه با مدرّ ،گذشتھی قرن ھاتفسیراتِ متونِ وداشتھ باشند

.باشندبا زمان ھمگام وند و بھ روز ش،یدین

اخالقِ کیوانسانیتۀودیعکبارور، یایمانِ کیھودیت ی،مقدستوراتیِ عقالنبا توجھ بھ فرامینِ 

یا ی بھداشتکھنۀ یاز درس ھای رار بسیارکآیا ت.رمتحجّ پدیده ای نھ ،تغییر پذیر استو بالنده ،پربار

اینان ھمچنان ھ کھمخوان استامروز ی دنیاتازۀیبا معیارھا و یافتھ ھای دینی تب ھاکدر می اجتماع

و ظھور بزرگانِ ی مذھبی تاب ھاکدارند؟ دنیا با دریافت ی فرھنگینند و انتظار بقاکی تدریس مآنھا را 
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یانسان برا».رسدی می تازه تر از تازه تر/، رسدی می ھر دم از این باغ بر«.استادیان متوقف نشده 

اگر نمی توانید «ضرب المثلی آمریکایی می گوید، .استآمده انسان ی دین برا، بلکھزاده نشده است دین 

،زمان نیستاز قدرتِ نیرویی برترھ ھیچ کبا علم بر این1».پیشی بگیرید، بھ آن ملحق شویدچیزیاز 

.و ارزنده باشدمفید،یفیتکمیت و ککھ از بابت ی ماندن،ھمگام گردیم تا بمانیمن روزِ با علم و تمدّ بیایید تا 

را ھمان جامعھ تعیین می ھر جامعھو سرنوشتنویسدی جامعھ مھمانھر جامعھ را ۀآیندی زندگمسیرِ 

از بلکھ،یمپرسی نمآدرس وچھ کسر بقالِ یاپمپ بنزین یافتن مقصد از کارمندِ ی برادیگر این روزھا .کند

.دانش روزبھ کارگیرِی این یعنی .بھره می بریم2»ماھواره ایمسیریابِ «ییِ راھنما

.نیمکوحشت ن

آیندۀ خود و تعیین کنیم و در نگارش سناریوی زندگیِ داریمپیش روی را کھبا راھنمایی عقل، راھ

.جامعھ سھم داشتھ باشیم

کھ مخالف طبقۀ عقب افتادۀ جامعۀ ما  را دشمنانْ بی دلیل نیست کھ می بینیم :بھ تنھایی فریاد می زنم

.دوست دارندبرآورده شدن آرزوی دوھزار سالۀ ملت یھود، یعنی استقالل مجدد کشور اسرائیل ھستند، 

عقب —عقب مانده می خواھند کھ بلنھ آگاه چون ما را دعوت می کنند و تقویت می کنند،دشمنان اینان را

سواِد روز، بی کار، مصرف کننده، گوشھ گیر، مارکدار، گدای دایمیِ افتادگانی دیندار، بی دفاع، بدون 

فشاِر تحت،کھ اگر تا دیروزدانکرده فراموش ین گروها.، فراموشکار و مقیِم گتوی خودساختھھَِشمدرگاه

در حق خودکار راداوطلبانھ و در لباس ترویِج دین ھمانخود، امروز بودیمگتو مارکدار و اسیرِ ،دشمنان

.می کنند

عمل از اندیشھ و تصمیم ھر «یعنی ، »ا تحیالوابشحمَ ھکـُل َمعِسھ بِ «، آمده استدین یھودکھ درچنان

این یا فرضیات اولیۀ موھوماتی کھ منتسب بھ دین ھستند، از جملھ مسئلۀ پوشش و ظواھر».آغاز می شود

درکھ نازیسم در اروپا بھ وسیلۀ جاسوسانی کھ باشیمبھ خاطر داشتھ .اند، از پایھ نادرست بودهآن فرقھ

.در جامعۀ یھود رسوخ کرده بودند، میلیونھا نفر را بھ کشتن دادلباس ربانیم 

1 “If you can’t beat it, join it.”
2 G.P.S. Global Positioning System Navigator.
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.بیدار باشیم تا آسوده بخوابیم

—زمان باشیم تا گم نشویمھمگامِ 

...ھ دیده نخواھیم شدکمی شویمکوچکو گرنھ آنقدر 

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس ٢٠١٧دسامبر 

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 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.comبھ وبسایتمقاالت اخیر او، شاملکتاب دیجیتالی 

)پایان مقالھ(

http://www.babanouri.com/

