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د شدھنخوادیگر موجب برنده شدن ادیانباخت یک گروه دینی 

گبای»نورمن«بھ قلم نورهللا 

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

عاقبت آن خوار خار رھگذارت می شود گر کسی را خوار سازی تا کنی خود را عزیز 

، ادیان، با برنده یا بازنده شدن یک دین یا گروه، ھیچ دینی برنده نخواھد شدامروز خون آلود در بازارِ 
اگر موجب خواھد شد کھ بشر درک کند یکسونگری دینمداران .دین شکست خواھد خوردۀفلسفکلّ بلکھ

دین راه حل ھمھ ، پیش نرودفھم بشرھمگام با رشدِ ھم آھنگ نباشد و دین با پیشرفت ھای شگرف علمی 
بھ بی دینی خطرناکتر از دینداری مفرطاز چالھ بھ چاه، یعنی آدمی پیوستھ و نخواھد بودبشرت مشکال

ھای بھره برداری فتنھ جویان از نوشتھمشکل بزرگ.مشکل امروز دنیا تنھا دین نیست.سقوط خواھد کرد
و قادر شده اند اندآوردهچنگھ را بنفرتانِ جریمُ وزمان،مکانفرصت طلبانْ هامروز.فتنھ انگیز است

، امکانات مدرنو دانشگسترده از ۀپایگاه در مناطق بی صاحب دنیا و استفادأسیس شمار زیادی با تتا 
پیام شرقدر کتاب اقبال الھوری.ببندند(!)ل محکم خودیدالبا تکیھ بر باطل یھاوعدهاجرای کمر بھ

:می گویدچھ زیبا شرح داده است، آنجا کھ

این بی غمیۀکوری، دیدچشم آن خورشیدِ فلسفی را با سیاست دان بھ یک میزان مسنج 
باطل را دلیل محکمیشد قولِ وین ترات نااستوار را حجّ شد قول حقّ آن ترا

ادیان و ۀھزاران سالننگینِ فتنھ جویان پیروی از بدعتِ نادرستِ یکی از برداشت ھای ،در این میان
این اولین قربانی دین یھود .است»دیگران بھ ھدف عزیز شمردن خویشخوار نمودنِ «ربدایر،ھافرقھ

خود سرایت کرده و سرانجام گریبان بھ سایر ادیان و فرقھ ھااست کھ سپسبودهی نادرستطرز تلقّ 
.را نیز گرفتھ استجین این فرضیھ مروّ 

آتش این .ادیان و فرقھ ھاکوتھ بینانِ ذھنِ کردنِ برای شعلھ ور است ھ ای بودهجرقّ بھ مثابھ مین ایده ھ
کھ ، تا آنجا نداجھان توسعھ پیدا کرده در سطح وناگون گدرگیری ھای کورِ کھپیشروی کردهچنانفتنھ 

.درگیری ھای خیابانی در کشورھای متمدن مانند کشور اسرائیل دور از انتظار نیست

این معضل ھمچنان دولت ھا با این بلیھ مقابلھ نکند و ھمۀی خانواده ھارایدنیا با ھمھنگامی کھ تا 
اعطای ی یک جانبھ، ھمچون اقداماتکھ پیش نشان خواھد داد بیش از و ھرروز ادامھ خواھد داشت

ی کھیدیکتاتورھابعد، حذفمدت ھا یا ،دولت عثمانیاستقالل بھ بعضی از کشورھا در زمان فروپاشی 
آمادگی یا ھنوز مردمان آنھا کھ در حالی–بودندمتضاد در مناطق فتنھ خیزه ھای استاد کنترل تود

بھ درستی درک نشده بود نکتھاز جملھ، این .ساب شده نبوده اندح–نداشتھ اندرا خأل ناگھانی آناستحقاق 
،وطنآنچھ کھ بھ ، بیش از روانیشرعی و شرطیِ ،ارثیزھرآگینِ اتتبلیغسالھا در اثر آن مردمکھ

دنیا .ق و تعصب دارند، بھ فرقھ ھای گوناگون موروثی خود تعلّ بیاندیشندفرھنگ و قانون،استقالل
:دانست کھمین

نھ زنگی بھ گرمابھ گردد سفیدد گل از شاخ بید بھ کوشش نرویَ 
نگردد سفید نکھ زنگی بھ شستاصل ھرگز مدارید امید-ز بد
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،ور سابق کشور چکسلواکیو رئیس جمھفیلسوف،لھاوِ سالوتوااینان تقصیر ندارند چون بھ قول 
».دھد و عقل را بھ کنیزی می گیردپلیدی رخ می،ف می کندتوقتعصب اندیشیدن را مآنجا کھ «

کھ ظاھر شدیکی از روزنامھ ھای آلمان در سال اخیر ٣٠یکی از بھترین مقاالت نگارندهۀبھ عقید
زرنگترین مردم جھان بودند کھ توانستھ بودند توده ھای مردم خود را دیکتاتورھای ممالکْ «:نوشتھ بود

خلع ید اعمال مردم آنھا بعد از خلع دیکتاتورھا، حتی بعد از ».غیر از آنچھ کھ ھستند بھ دنیا نشان بدھند
.لیبی استکشور بارز آنۀ، گواه واقعی بودن این نظریھ است کھ نموناستعمارگران

را با بھ شرط آنکھ ما آن،قوی است کھ بھ ھمھ قوای انسان حکمرانی می کندۀاراد«:می گویدبوفون 
و گرنھ، ».عقل ھمراه سازیم نھ احساس

د بھ گفتارشان شنیدن نیارزی کھ خامست افکارشان کسان

و احساس، با منطق سر و کار ندارد و ؛مردمان متعصب، قبل از عقل، بھ احساس خود وابستھ اند
ھر چھ در فرھنگ تعصب، مخالفتِ .دنیا را نگاه کنید.خشک و تر را با ھم می سوزاند،خودی و بیگانھ

ی اکثریت خود، أبا راینان .می شودمحسوب مجریان نفرت بیشترِ دینداریِ ۀنشاناناندیش-بیشتر با دگر
چون ذھن ایشان ،دنیا می پندارندشایستۀ فرمانروایی بر ی خود بلکھ تندروترین ھا را نھ تنھا الیق رھبر

.در پیلھ رشد کرده و محیطی فراخ تر از آن نمی شناسند

گوش فرا کھ مخالف فتنھ جویی ھستندخاموش دگرایخربھ ندای اقلیتِ کھ دنیای غرب بھتر است 
»ییقدر مومیادانداستخوان شکستھ «بھ مصداق ،فرھنگ محیطخود از ھا با شناخت چون آن؛دھد
.خوبی باشندراھنمایاند تواننمی

کھ اندوه دل سوختھ، دلسوختھ داند ستم دیده زمن بپرس سوز دل یعقوبِ 

متعصب نیز بھ شرطی با منطق موافقت خواھد فرد دستورات ادیان، مشروط بودنِ فاجعۀ بھ پیروی از 
اگر، اما، و «ی ِ دلبخواھیشرطو دّ آیا فرھنگ متضا!باشدبخواھدو ھر چھ او بگوید مطابق داشت کھ 

!ھمینزعم ایشان، دین یعنی ھ بالبتھتقدس قابل اعتنا و اجراست؟ُمھربھ »مگر

زنیمنطعنھ بر عیب دیگران مال عیب خویشتنیم ھمھ ح
یینشود باعث نکورودگران ییگفتن از زشت رو

ییعیب خود گوھ کھ اول آن بِ ھ کھ نیک تر نگری در خود آن بِ 

ینده، می خواھند آدولت ھای غربی، برای ایجاد آرامش و امکان دارا بودن روابط عادی در 
ۀعقیددر حالی کھ بھ .را ندارند برقرار کننددموکراسی را در ممالکی کھ مردم آن اطالع و آمادگی آن

در پایان،ھای ثروتمنددولت بھتر است کھ ، گرچھ منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید،نگارنده
رفاه ھمگانی امنیت خود، بیمھ و برنامھ ھای متعدد ھمانطور کھ برای حفظ آرامش ودرگیری ھای موجود

ھای مشابھی جھت کشورھای فقیر دنیا برای تعلیم برنامھاند، وضع کرده»ال سکوریتییسوش«ھمچون 
این رھیافتی ،استگردیده تبدیل جھانی ایدھکدهبھدنیابھ ویژه امروز کھ .فرھنگ بھتر وضع کنند

مین خواھد شد کھ أچون آسایش ھمگان زمانی ت؛می باشدھدف حفظ امنیت و آسایش دنیاھبمناسب 
تحمل با 11/9سف بار أتۀآیا غرب بعد از واقع.رسیده باشندو فھم دمکراسی ھمگان بھ حداقل آسایش 

در شرایطی میلیونھا آواره بھ جا ماندن بھ ھدر دادن جان ھزاران عزیز طرفین و ،ھزینھھا دالرتریلیون
اینان خیر، چون یک قدم بھ سوی دموکراسی بردارد؟در کشورھای متخاصم ستھ ابدتر از مرگ، توانست

مملکت بھ یک تصرف کھر شیر بدوشند و ندانستندساختمان بسازند و از گاو نبدون پایھ ریزیخواستند 
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چنین شد چون !بازده اشتباھات گذشتھ را نگاه کنید.مردم آن نیستھای باورفھم و معنی تغییر و تسخیر 
.ندانستند

یدھ-ناید از وی صفت آبتھی ابری کھ بود از آب-خشک
بخش -تواند کھ شود ھستیکیبخش ،ذات نایافتھ از ھستی

با پیروان ،فاشیسمیانازیسم ،مانند کمونیسمییھامرامغربی ھا ندانستند فرق است میان باورمندانِ 
، عالوه بر خطرات چون پیروان مرامھا یک کتاب و رھبر داشتند ولی اینجا.ادیان و فرقھ ھاافراطیِ 

.غیر قابل دسترسی و نمایندگان بی شمار آن خدایان در میان استو خداھای گوناگونپای رامھا،مَ 
.جھ ندارندتوھنوز ھم غربی ھا متأسفانھ، 

مرداب ھای محل پرورش پشھ ، بلکھماالریا، بھ دنبال پشھ نمی دوندۀکشندۀبرای ریشھ کن کردن پش
و این امرردپاک کآفترا از مدارس و مکتب ھای ترویج نفرت مذھبیمدارک، باید .را سمپاشی می کنند

.احتیاجی بھ کشتار و آواره کردن مظلومان نداردھیچ

بذرھای چنینغمناک است کھ اینان.ھستندنفرتھایبذرواپس گرا کتاب ھای درسی مدارس 
می نویسندمھمالتی نینآنھا چر کھ ب، این کاغذھای پاک سفید،بیچاره دانش آموزانو؛ای می کارندکشنده
ی باشد کھ ایام رشد فرزندانوآینده، نگران بیش از امروزباید دنیا.بھ ھدر می دھندرا عمرشان ۀو ھم

چھ بسا فردابھ خود آییم، وگرنھ .و چنین شدیمدیروز واقف نبود.ھستندچنین مرّوجینیتحت تعلیم امروز
، استقاتل جان شده،دین، چیزی کھ قرار بوده قاتق نان باشدکھ دانست میآدمی کاش .شودبدتر از امروز

:چرا؟ چون.ھ یھود دود برمی خیزدخون آلود تاریخ ادیان، خاصّ ای کھ از اوراقِ گونھھ ب

از مرور زمان فساد گرفتدین کھ عالم بھ اجتھاد گرفت 
نقلدست کاری شد از تصرف دین کھ بود بر سر عقل ۀپای

قھ ای از ره ریاکاریرفدستھ ای از پی دکانداری 
شدمنحصر دین بھ روضھ خوانی سمانی شد آھر غلط قول 

نخل چوبین ھزار معجز کردسنگ آھن شفای عاجز کرد 
امان نبُوداز خرافات درمان نبُود أدین کھ با علم توچون 

و مادر، پدربزرگ ،پدر.خبری از تبعیض و خرافات نبودما ھرگزۀدر خانواد.بھ خیرگذشتھ ھایاد
در .دی نداشتنداعتقا»خوب و بدچشم«رایج مھملِ ھخرافی، حتی بباورھای، ھیچکدام بھمادر بزرگ

در انتظار پختن و مامی آمدباردو ھفتھ یک ھر ھفتھ یا ھر نانوا -ننھ.ی داشتیمیوامنزل خود تنور نان
اتاقکی پر از مرغ و .ار گرمای تنور تماشا می کردیمنعقرب ھا را در کۀرژ،دیزی و چغندر تنوری

با صدای زنگ گردن کھ گاهبیدار می شدیمز خروسدلنوابانگصبح ھای زود با و خروس داشتیم 
و گردو از ساربان ھا مرغ .کھ برای خانواده ھای شیبانی و جاوید بارآورده بودندمی شدھایی ھمراهشتر

بھ زبان خاص یھودیان کاشان صحبت )گویانوش آبادی(بان ھای مسلمان و ذغال می خریدیم و با سار
ولی امروز تحقیق و مطالعھ .ستاین وجھ مشترک از کجاۀبدانیم ریشبدون آن کھ بدانند و،کردیممی

.دانیمو میایم کرده

ۀشھرھای ھزاران سالیگردیھودیان کاشان، ھمدان، اصفھان و شیراز و بعضی از گویش ھای خاص
اعراب بھ ایران دارد و نشان ۀزرتشتی قبل از حمل-ایرانیلِ ینشین ایران، ریشھ در زبان اص-یھودی

، یھودیانی کھ تغییر دین ندادند زبان آن روز پیشسال ١٤٠٠حدوداعراب یعنیۀدر زمان حملکھ دھد می
بعضی از شھرھای ایران، از جملھ شھر ۀمسلمان شدیھودیانِ حتی تا امروز .مردم ایران را حفظ کردند
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زرتشتی صحبت می کنند بدون آنکھ -بھ این زبان مشترک یھودی،اطراف کاشانۀبیانھ و چندین دھکداَ 
.را بدانندآنأمبد

بزودی مانند گویش محلی یھودیان کاشان نیز.رشد نکند خشک می شوداگر کھ مثل درخت استزبان 
آشنایی نزدیک با این گویش و من بھ دلیل ،از این رو.بسیاری از زبان ھای محلی فراموش خواھد شد

بھ اتفاق آقای ھارون سرودی اقدام بھ اخیراً عھ در آن و بھ منظور ثبت و حفظ این میراث فرھنگی، مطال
، بھ یادبود زودیھ نمودیم کھ بانگلیسیمۀترجتلفظ و راھنمای با این زبان ھمراه کاملفرھنگِۀتھی

در اختیار ھمگان rim.com7DoوcomabaNouriB.از طریق وبسایت ھایروانشاد نورهللا خّرازی،
و عالقھ دارند اھالی شھرھای نامبرده زبان مادریِ بھفرداایامروز سانی کھکاتباشد .قرار خواھد گرفت

.و مورد مطالعھ قرار دھندکنند محققین آینده بتوانند آن را چاپ چھ بسا 

ی نانوا مانند عضو-ننھ.ھا مرغ و خروس می خریدیمساربان از .از دوران کودکی دور شدیمباری، 
.ی بودیدنیا.می پختو فردا صبح زود می آمد ؛خمیر می گرفتو شب می آمد .سر سفره بود،خانوادهاز

.دوست بودیممذاھبۀپیروان ھمبا.آورده بودیمبھ خانھ صفای دھات را ولی در دھات زندگی نمی کردیم 
شادروان ارباب کیخسرو ۀخانوادبغلی ھمسایۀ ؛ی بودندیبھا،یوسفیانمحترمِ ۀی ما خانوادیروبروۀھمسای

می رفتیمروضھ با ھم و حتی ،با بچھ مسلمان ھا بازی می کردیم.و بقیھ یھودی و مسلمان؛زرتشتی بودند
.با ھمھ از جملھ مسلمان ھا صمیمی بودندھم پدر و مادر !گی با دیگران گریھ می کردیمو در آن عالم بچ

ار مسلمان تبدیل بھ دشمنان غدّ این فرشتگانِ ۀمرز دین، چھرولی ھنوز نمی دانم چرا بھ محض رسیدن بھ
دین؟ پدر با آواز بلند و غمناک می خواند، ۀآیا این است فلسف.می گردید

و یک دوست نداریممنتقدیک شھر پر از ما از آن پاک دالنیم کھ زکس کینھ نداریم 
د باک نداریم ھر رھگذری سنگ زنَ توحید یک شاخھ درختیم پر از میوۀ

مناجات ھای سحرگاھی و شیرا آواز می خواندند و بعضی صدای در حدّ اکثر مردان یھودی کاشان 
نکھ مرغ ھا آبھ محض .ی می کردیمی خواند و از ساربان ھا پذیراآواز نانوا ھم یدۀبَ ننھ زُ .خوبی داشتند

سر مرغ ھای تازه وارد رب،آمدوس ھا حتی کوچکترھا بھ جای خوش رمرغ و خ،را وارد قفس می کردیم
کھ د نانسان ھا خبر ندارمثلاینھا ھم ادعای مالکیت می کنند و «ننھ می خندید و می گفت !نوک می زدند

بلند می خواند، او »!آنھا الی پلو استۀعاقبت ھم

روزی نزد ماست بھرِ این امانتخداست )قفس(الک اصلی در حقیقت م

انحصاریر مالکیت ھر کدام بھ نام یک دین و بھ تصوّ دنیاقفسانسان ھای مقیمِ کھ ھنوز ھم می بینیم 
فرق پس اگر خدا یکی است، «فکر کنندکھ بدون این(!)بر سر یکدیگر نوک می زنندخود،خدای یکتای

:موالنا می گوید»خدای من و تو چیست؟

میخانھ یکیستسقف حرم و مسجد و کیست ۀباران کھ شدی مپرس این خان
توضیح بده، عاقل و دیوانھ یکیستی یتو کھ از پیش خدا می آباران، 

اینجا سند و قصھ و افسانھ یکیستاین بی خردان، خویش، خدا می دانند
خانھ یکیست درکش نکنی کعبھ و بتگر درک کنی، خودت خدا را بینی 

دست می آید و ھ بمساعدی و ھواو آبخوب محصول خوب از بذر کھ تردیدی نیست :نتیجھ گیری
ست اجھان کشور آمریکااین امر در بارز ۀنمون.مناسبو محیط پرورش خوب مادر وانسان خوب، از پدر

اختراعات، اکتشافات و ابتکارات شگرفی بھ دنیا ھ استتوانستو در سایۀ آن آزاد یکھ با ایجاد محیط
.ارزانی دارد
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در این میان، .کم شده اندفاصلھ ھا گلوبالیزه یا جھانی شده است و ،امنیت، بھداشت و اقتصادهامروز
کنترلی در محلیدر ممالک و مناطقی کھ دولت ھای ضعیف ،فتنھ جویان بھ کمک دولت ھای فتنھ جو

قدرت کل زنجیر بستگی بھ قدرت «کھمعروف است.ادارۀ آنھا ندارند، برای خود پایگاه تأسیس کرده اند
قدرت کشورھای متمدن و سازمان ملل متحد بستگی بھ بھ ھمین ترتیب،».زنجیر داردضعیف ترین حلقھ

.استقدرت ضعیف ترین کشورھای دنیا پیدا کرده

بھ عنوان نمونھ، می بینیم زمانی کھ در کشور سومالی، قدرت دولت مرکزی ضعیف می شود، خواستھ 
بھ النۀ فساد تبدیل تمام آن کشور،گردیھمچون بسیاری از کشورھای بی در و پیکر،یا ناخواستھ

در قرن بیست و یکم، گروھی دزد دریایی آلوده بھ هباورنکردنی است کھ امروزاین واقعیتی .گرددمی
نفرت دینی، مانند پرنده ای کھ وارد موتور ھواپیما بشود، کشتی ھای عظیم متعلق بھ قدرت ھای بزرگ و 

تحت کنترل خود می برند و با گرفتن باج ھای کالن، آنھا را آزاد (!)و بھ بنادر دزدندکوچک دنیا را می
.، از بمب اتم و سیاست ھم کاری ساختھ نیستیبحرانچنیندر قبال .را می کشندمی کنند و یا سرنشینان

ھمسایھۀخاناز آتش سوزیِ ،خودۀبرای حفظ خانکشورھای متمدن مجبور خواھند شدھم از این رو
بھ انجام رسانند؛ –فرھنگ بھتریعنی–الزملیاز طریق فراھم آوردن وساو این امر را جلوگیری کنند

خصومت ھای ،وجود داشتھ باشدو ناامنی ب نفرت وبرای پرورش میکرمناسبمحیطتا روزی کھ وگرنھ
.دینی، دولتی، و فرقھ ای ادامھ خواھد داشتۀاحمقان

و من از –بشریکی کائنات و دیگری حماقت:دو چیز در دنیا بی انتھاست«،ینتاینشآۀچون بھ گفت
»!بابت کائنات مطمئن نیستم

گبای»نورمن«نورهللا 
، لس آنجلس٢٠١٦ژانویۀ 
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.در صورت تمایل، این نوشتھ را برای دوستان خود نیز ارسال کنید
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