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عبرت
نورهللا گبایبھ قلم

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

.بزرگترین بدبختی ندانستن علت وقوع بدبختی است

ھا، بھ یکی از مشکالت اساسی بشر این است کھ از گذشتھ عبرت نمی گیرد و برای اجتناب از تکرار بدبختی
بھ عناوین مختلف اشتباھات خود را تکرار در نتیجھ،.مشکالت برنمی آیدموقع درصدد فھم و رفع علل وقوع 

بھ قول شاعر،.کند و ناکامی ھا را نسل اندر نسل تحمل می نمایدمی

نیز ناموزد ز ھیچ آموزگار ھر کھ ناموخت از گذشت روزگار 

.ھای آینده نبوده اندبا نسلسالمندان خانواده ھا نیز درصدد سھیم شدن تجربیات و دالیل مشکالت گذشتۀ خود
ھا و تکرار اشتباھات ھمچنان ادامھ داشتھ اند تا شاید روزی مردمان، مانند کارگران معادن، با در نتیجھ ناکامی

!فرصتی یا امکانی برای فرار پیدا کنند یا خیرچھ بسا دیدن مرگ یا اغماء دیگران، درک کنند ھوا آلوده است و 

وقتی .برندمیھمراه پرنده ای مانند قناری با خود ،ھای مسموم معادن می روندتونلمعدنچیان وقتی بھ قعر
اگر دیر نشده وھوای معدن غیر قابل تحمل استکھ یا مرگ افتاده می فھمند ءپرنده در قفس بھ حال اغماببینند کھ

.میرندمیاز آنان بسیاریساالنھ ،ھمراه پرندگان بی گناهمی کنند؛ وگرنھ باشد فرار 

، ھمان شوندبدتر از مرگ می مظلومینی کھ ھر روز در سراسر دنیا کشتھ یا آواره یا اسیرِ .دنیا را نگاه کنید
جان آزادی و با فدای گرفتارند وعمق تونل ھای مسموم جھان در ھمراه معدنچیان ی ھستند کھگناھبیپرندگانِ 

ر دینی ھلک تنفّ مُ ھم آلوده بھ سمّ آن،»سراسر جھان آلوده استامروز ھوا در «کھ بھ جھانیان خبر می دھند ،خود
.ھمین ھوا را استنشاق می کنیمیچ نقطھ ای مستثنی نیست چون ھمگیدر ھھم گروھی یاھیچ فرد .و فرقھ ای

اھند و خواند قربانیان بعدی خود آنھا بودهمی کنند نمی فھمند یاید کرده أیھا را تی کھ ظلمیھاو دولتھاملت
سوریھ، عراق، لیبیبھ .اعضاء را مبتال می کندۀنفرت دینی دوست و دشمن نمی شناسد و ھمچون سرطانِ ،بود

فتنھ گران بودند و باال نشین، غافل از قِ مشوّ خود دولت ھای آنھا قبالً .و مردم مظلوم آنھا را ببینیدنگاه کنید یمن یا
،صائب تبریزیبھ قول کھاین

جای چشم، ابرو نگیرد گرچھ او باالتر استن شعلھ نیست أنشیند کسر شدود اگر باال
نعل خر استریگید، وانشھآن یکی شمشیرِ د برونناز یک کوره می آیھر دو آھن و فوالد 

پس چرا انگشت کوچک الیق انگشتر است؟ت و شاھد ھر دو دعوای بزرگی می کنند سش
روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوھر است ببینی ناکسان باال نشینند صبر کن گر

از عجایب او یکی آن کھ .جویان کمک می کردفتنھۀبھ ھمشقذافی کسی بود کھ ضمن دیوانگی ھای گوناگون
با )!(نھارۀشیرده خود را مانند قابلم، شترِ شعالوه بر دختران زیبای گارد مخصوص)!(برای نوشیدن شیر تازه

او می گرید و در آتش ۀ آوارو ملت مظلوم امروز دنیا بھ او می خندید و آن موقع !ھواپیما بھ سفر می بردخود در
و نفھمیده اند کھ خود بزرگ ھنوز آنھا کھ باید عبرت بگیرند عبرت نگرفتھ اند؛ لیکنسوزدھمان فتنھ انگیزان می

چھ خوش گفتھ اند کھ بزرگترین دشمن .تی استخودفریبی کلید بدبخبینی و غرور موجب خودفریبی می گردد و 
.خود اوستنادانیِ ھر فردْ 

ویشدیدم افسرده سحر در دل خاکستر خآتشی را کھ شرر داشت بھ سر شامگھان
گفت خاکی است کھ خود ریختھ ام بر سر خویش گفتم ای آتش پنھان شده بر روی تو چیست؟

اینجا و آنجا وجود داشتند، حال آن کھنازیسم، فاشیسم، آنارشیسم و کمونیسم چونمھی یدر گذشتھ بیماری ھا
در ھمچناناشگفتا کھ دنی.استھا در لباس نفرت دینی و فرقھ ای یکجا سر برآوردهبوامروز مجموع این میکر

.ندارندمردمی کھ در تاریکی ساکت نشستھ اند احتیاجی بھ چراغکسَروی تبریزی، بھ قول !خواب مداراست



Page 2 of 4

،فریدون مشیریشادروانبھ قول .نساخترا افسوس کھ آدم مذھب را ساخت ولی مذھب آدم 

از ھمان روزی کھ دست حضرت قابیل
گشت آلوده بھ خون حضرت ھابیل

...از ھمان روزی کھ فرزندان حضرت آدم
زھِر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

.[...]آدمیت مرد، گرچھ آدم زنده بود
مردمی با این مصیبت ھا صبوردر میان

مرگ عشق،صحبت از مرگ محبت
.گفتگو از مرگ انسانیت است

اند؛ وچگونھ تقویت شده و دوام آوردهاند،این نفرت ھا از کجا سرچشمھ گرفتھ.گفتگو از مرگ انسانیت است
بخت آوارگاِن نگوندر حالی کھ انسان ھای شریف دنیا در صدد کمک بھ ؟ استعبرت نگرفتھھنوز چرا بشر 

میکروِب ُمسری چرا ھمچنان آوارگاِن مظلومْ ت آوارگی دیروز و امروز نیست؟ رفع علھستند، چرا کسی را یارای 
چون نفرت را با خود بھ سراسر دنیا می برند و از آن سو، خیرخواھاِن امروز مظلوماِن فردا باقی می مانند؟ 

.را تدریس می کنندطرز فکرآنھمچنانو اندن آنھا را محفوظ داشتھ ی مافوق بھ نام دییو نوشتھ ھای مخوفقدرت
.واقعاً دردی کھ انسان را بھ سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردی است کھ انسان را بھ فریاد وا می دارد

.دنیا را نگاه کنید

گوسفندان دگر خیره در او می نگرندر ھمھ روز گوسفندی برد این گرگ مزوّ 

افراطی شدن آسان است ولی ترک آن آغاز چونگرایان تعجب نکنیداز رشد واپس.اخبار روز را گوش کنید
و ھمۀ آنھا می خواھند از عرض وقتی پای تعصب دینی و فرقھ ای بھ میان می آید عقل می گریزد، چرا کھمشکل

،ایرج میرزابھ گفتھ !رودخانھ بھ دریا برسند

فقیھ شھر کھ بیدار را بخواب کرد بھ حیرتم ز کھ اسرار ھیپنوتیزم آموخت 

می خوانم و کھ از کتاب انجیلھاییبخش«:ی می گویدینویسنده بزرگ آمریکا)١٨٣٥-١٩١٠(مارک تواین
»!ی کھ معنی آنھا را می فھمم عذاب می کشمیولی از خواندن قسمت ھا؛دننمی فھمم ناراحتم نمی کن

صرفاً ادیان معانی کتاب ھای دینی خود را نمی فھمند وۀھماکثریت مطلق پیروانِ کھ ت می توان گفت أجربھ 
در لباس ترویج دین، از این ھم ادیان فرصت طلبانِ .می جوندراً خاصیت مکرّ بییمانند آدامسکلماتشان را

حافظھم صدا با ،بی تفاوتھم گروھی .بھ فکر منافع دینند،دینناآگاھی سوءاستفاده می کنند و بھ جای روحانیتِ 
،می گویند

چون نیک بنگری ھمھ تزویر می کنند ی خور کھ شیخ و حافظ و مفتی و محتسب مِ 

امید بھ و عبرت گرفتن از تجربیات دیروز، استفاده از امروز، :استعبارتسھخوشبختی انسان در ؛دوستان
تنفر از و اتالف امروز، ترس از فردا، :دیگر زندگی را فراموش می کندعبارتسھا ولی حیف کھ بشر ب.فردا

.فرصت ھای ممکن را از دست ندھیم.تنھا واقعھ ای کھ نمی توان از آن عبرت گرفت مرگ است،آری.دیگران
نانچھ بھ وظیفھ چ.فرصت ھا بی صبرند.میان این بدبختی تا تکرار حتمی بدبختی ھای آینده استۀخوشبختی فاصل

،و چنانچھ آثاری از انسان باقی نماند؛از دست می روند،ھای آینده است عمل نکنیمخود کھ ھمانا آگاه کردن نسل
.استانگار کھ ھرگز نبوده

کھ با ذکر نکات واھی بخواھیم آنھا را تا اینأثر کنیم،فرزندان را مت،بھتر است کھ با ذکر واقعیت ھای تلخ
.کنیمخوشحال 

از مرگ سھراب بعدنوشدارویبھ شرط آنکھ،استاو عبرت آموزی ۀیکی از امتیازات خوب بشر خصیص
تکرار ازدواج ھای درون فامیلی و .عبرت آموزی، اجتناب از تکرار بدبختی ھاستدرست ۀچون نتیج؛نباشد

قسمتی .استمرگ سھراب ھااین عبرت نگرفتن از عواقب مصیبت بار آنھا، یعنی تولد فرزندان نارسا، از جملۀ
جاست کھ ھ بھم از این رو کسب شده است وزندگی در جھان سوم ازایرانی مھاجرِ ۀجامعسالمندانِ ۀاز تجرب
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بسیار ارزشمند دیروز و امروز خود را دست کم نگیرند و در آگاه نمودن نسل آینده و مضاعف تجربیاتِ ایشان 
.را نداند نخواھد توانست آیندۀ بھتری بسازدنسلی کھ گذشتھ ؛ چونکوشا باشند

مردمان و بلکھنیست کھ کشورھا و ملت ھا را جھان سومی یا عقب افتاده می نامندییجغرافیاامری این 
طبقۀ عقب افتاده طرز تفکر .اندآن مناطق ھستند کھ آنھا را از علم و تمدن روز بھ دور نگھ داشتھھایفرھنگ

جسمشان در قرن بیست ویکم است اما .را نگاه کنیددنیاگرایان واپس.آب و خاکآن آنھاست نھ گرای واپس
افکارشان، بھ استناد نوشتھ ھای خودشان، در دوران عصر حجر منجمد شده است و ھمچنان تقلید را بر تفھیم مقدم 

ات تلخ خود، فرھنگ رسالت نسل حاضر، خاصھ پدران و مادران، این است کھ با نتیجھ گیری از خاطر.می دانند
تقلید را از ذھن خویش و نسل آینده پاک کنند تا فرھنگ مذموم ِ تقلید منسوخ شود و نسل آینده متحمل مشقـّات 

،انموالۀبھ گفت.حاصلھ از تکرار تاریخ نگردند

استدگر صِ یت و آن دود اسکاین چو داواست ھاز محقق تا مقلد فرق
آن مقلد، کھنھ آموزی بودو منبع گفتار او سوزی بود 

در میان ھر دو فرقی ھست نیکلیک،من خدا گویندؤکافر و م
جان عینمتقی گوید خدا از ن گدا گوید خدا از بھر نان آ

خاصھ با امکانات .بھ جا می ماندایشاناست کھ از آثاریبھ بستھ ارزش آنھا ؛ھا می آیند و می روندانسان
ھای و حتی با نسلخودبا فرزندان و نوادگان،مصاحبھضبط لمندان می توانند از طریق سا،فنی بی نظیر امروز

؛ و چھ بسا مانند نگارنده، مذھبی و غیره گفتگو کنند،سیاسی،ل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادیئمساۀدربارآینده، 
بھ قول شاعرۀ .برای ھمیشھ محفوظ بدارندخانوادگی برای آیندگان و YouTubeصدا و سیمای خودشان را در 

ژالۀ اصفھانی،معاصر،

.یکتای ھنرمندی ماستۀزندگی صحن
.ودد و از صحنھ رَ خود خوانَ ۀھر کسی نغم

.صحنھ پیوستھ بجاست
.بسپارند بھ یادمردم خرم آن نغمھ کھ 

نداشتھدر بر خاصیتی اشد، ھیچبھ ھر زبانی کھ بوده بھای نامفھوم برای خواننده،نوشتھتکرار ھزاران سالۀ
چنان از وجنات یھودی ،ستیزییھودیاز جملھ اثراتِ ،»تاقلیّ غم و افسردگی«کھ آینده باید بدانند ھاینسل.است

حتی یھودی را برای اینکھ دستش بوی گل می داد بھ جرم گل !ی زیرنویس فارسی داردیکھ گوخوانده می شد
.درخت گل کاشتھ بودبلکھکھ او گل نچیده بودغافل از این،چیدن محکوم می کردند

مملکت خراب و بیکاری وضع اقتصادِ کھ بھ شاه اطالع می دھند ،ل سلطنت رضاشاه کبیریدر اوا،برای مثال
چون بسیاری از شغل ھای دیگر نیز از آن استساختمان سازی بھبود اقتصاد شاه می گوید بھترین راهِ .زیاد است

از وی .شھرھا مردم را تشویق و وادار بھ ساختمان سازی کنندۀدر ھمکھ دستور می دھد پس.ه مند می گردندبھر
اسفند تا میدان ٢٤حد فاصل میدانِ در ،ھای دو طرف خیابان شاھرضامالکین زمینکھ جملھ دستور می دھد 

.ملزم بھ ساختمان سازی گردند،روزآنفردوسیِ 

ھای گوناگونی و بھ اتفاق دیگران در این منطقھ ساختمانمی کنند یھودیان تھران نیز از این فرصت استفاده 
،دلکورچند نفر متعصبِ ،دست رقیب را صد گل می بیننددر ل ـُ ھ حسودان ھمیشھ یک گاز آنجا ک.سازندمی

است کھ یان دارند شھر را می سازند و فردا یھود«نزد شاه شکایت می برند کھ بھ ، متعددعالوه بر ایجاد مشکالت
ا را کول خواھند کرد و ھمگر اینھا ساختمان«:با عصبانیت می گویدعاقل شاهِ »!شودشھر متعلق بھ یھودیان 

.شویق کنندکھ یھودیان را تدستور می دھد در نتیجھ، بر خالف درخواست آنھا،»!؟خواھند برد

افسوس کھ سرانجام.حسودان آنھا را متھم بھ گل چیدن می نمودندولیکنآنھا درخت گل می کاشتند،آری
.مالکین آن روز عبرت نگرفتھ بودند.شدمصادرهنسل آینده، آن ساختمانھا در مقابل پیشرفت اجباریِ ۀماندباقی
چون ؛ایرانی،بیگانھ بود و نزد بیگانگان،نزد دینداران،سالھ٢٧٠٠ۀ ایرانیشناسنامبودندارای، علیرغمیھود

کھ در حالی.شباور،و قبل از انسانیتشمطرح است اودین،ھر فردیقبل از انسان بودنِ ،در فرھنگ واپس گرا
.بوده استنوع بشر استوار برادری و دوست داشتنِ ،دین یھود براساس عدالت، آزادیۀسال٣٣٠٠فرھنگ 
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این در .استمغرضین ھمیشھ ادامھ داشتھ ۀت یک طرفتبلیغااست،در یھودیت ممنوع بودهبا آن کھ تبلیغ دین 
در آنان،سھ کتاب مقدسیعنی توحیدی، ھر یک از ادعاھای پیروان ادیانِ ید یا تکذیبِ أیکھ گواه تحالی است 

بی طرفانھ قضاوت ،کتابسھنوشتھ ھای این ۀبا مقایس،مواردۀمی توان در ھماز این رو، .دسترس ھمگان است
ھای بگذاریم نسل.ھای اجتماعی آزاد گذاشتمتفاوت، جھت وابستگیبیمانند اعضای کلو،کرد و ھر گروھی را

ھیچ انسانی کامل نیست مگر آن کھ ھم نوع خود را .نھ دین آنھا راوی انسانھا بدانندیرا مدرک شناساآینده انسانیّت 
ت ھویّ در ت خود را فقط ھویّ ،ادیانسینِ ا زمانی آرام خواھد گرفت کھ مدرّ دنیکھ دانند بگذاریم ب.دوست بدارد

.تدریس کنندآن را انسانھا بدانند و ۀمشترک با ھمانسانیِ 

خواھند شمردهر در خوشی مقصّ چھ عزا و درچھ چنانچھ عبرت ھم می گرفتند و می دانستند ،ھااجداد اقلیت
تاریخ ویدکتر حبیب لِ شادروان اگر.تجربیات خود را نداشتندانتقالۀلامکان، سواد، موقعیت و وسیھنوز شد، 

ل در اثر تحمّ کھ یقین دارم من .خود بی خبر می ماندندۀاز گذشتحتی یھود ایران را ننوشتھ بودند، یھودیان ایران 
تأسیس سازمان ادیان ملل متحددر آینده سازمانی مانند سازمان ملل متحد بھ نام ،دننامالیماتی کھ ریشھ در دین دار

ھای فتنھ انگیز خواھد و حذف نوشتھموروثیھای رفع نفرتراهرسیدن بھ صلح جھانی از آن ھدف خواھد شد کھ 
ذھن جھانیان با دیدن بحرانھا و فجایع ،»شوندانسانھا در بحرانھا شکوفا می«می گویند چون بھ مصداق آنکھ .بود

و تبلیغات امروز می گیرد؛دین عبرت تجربۀ از می شود؛شکوفاآھستھ-آھستھ بھ حکم زمانْ ،تاریخی موجود
ا نیستند کھ با ھاین دولتکھ فھمد میبھ تدریج دنیا .خواھند کردمعکوسی پیدا اثر کامالً نفاق و دودستگی،مروجینِ 

درونحتی را ھاست کھ دنیا ادیان و فرقھاین جمع اضدادِ ؛ بلکھھا اختالف دارندھای خود و سایر دولتملت
.استھا ناامن کردهخانواده

نھ وصلح جھانی منوط بھ صلح بین ادیان استکھ اینجاست کھ با عبرت گرفتن از گذشتھ و حال می فھمیم 
ھا نیستند کھ در مقابل یکدیگر این دولتدر سازمان ملل متحد ھم عمالً ،کھ می بینیمچنان.دولت ھامیان تنھا 

،پرمخاطره ای در پیش است تا از این منجالب گذشتو راه دراز .ادیان مختلفنداینھا نمایندگانِ ، بلکھداننشستھ
بھ زبانھای مختلف ،نھ آنطور کھ ندیده و نشناختھ،مگر آنکھ بشر چشمھا را بشوید تا دنیا را آنطور کھ ھست ببیند

ملک الشعرای بھارسخنانھ از دین کسب کند و بھ واقعیتِ برداشتی واقع بینتواندآنگاه آدمی می.اندگفتھ و نوشتھ
،پی ببرد کھ گفت

ی یغوغاو ھمھمھ،پی نان، خوانیکیبر گفتا گفتمش چیست جدال وطن و دین؟

؟ چون بشر ھنوز از  فجایع استھا ماندهفجایع و دربدرینظاره گرِ ھمچنان خاموش، چرا دنیا امروز پس 
واندھا را کر کردهچشمھا را کور و گوشدینی و فرقھ ای نفرت ھای ارثیِ .استنگرفتھدینی گذشتھ عبرت 

حداقل ندا نیست کھ ھم فریادرسی .می گردندپایمال نفرت دینی و فرقھ ای و ظلم زیر فشار ھر روز مظلومان 
»!چرا؟«برآورد کھ 

،میرزا محمود غنی زادهبھ قول 

[...]استشبیا تصاویر ھیوالی تب است تاب وینیم عجبا باینکھ 
ی ھمھ گوش یپای تا سر شده گواز چھ آفاق چنین مانده خموش 

گبای"نورمن"نورهللا 
، لس آنجلس٢٠١٥سپتامبر 

.در صورت تمایل، این نوشتھ را برای دوستان خود نیز ارسال کنید

اوبرای داونلود رایگان دیگر نوشتھ ھای نورهللا گبای، از جملھ کتاب
، بھ زبان ھای فارسی و انگلیسی،لحظاتی برای تفکربا عنوان

.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ آدرس 


