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...باورھای ھر فردی گویای فھم اوست

چرا خشونت علیھ زنان «عنوان خواندم با جھانی در سطح »زن ستیزی«دربارۀاخیراً مقالھ ای 

زنان خشونت از درصد ۴٣،ییکشور اروپا۴٨حتی امروز در کھ در آن آمده بود»جھانی استایمسئلھ

با توجھ بھ .استفیزیکی داشتھخشونتِ ۀیک نفر تجرب،ییاسترالیازنِ ٣را تجربھ کرده اند و از ھر 

کھ متوجھ شدم ،در مورد رفتار ناھنجار با بعضی از زنان در خاورمیانھمشاھدات و تجربیات تلخ خود

با بیماری دیگری از این دست یعنی »زن ستیزی«یعنی ارثی ن ومزمبیماریِ این مسلطِ الگوی 

بھ بیان دیگر، .ولی قابل توجھی داردمنتظرهشباھت غیردر سطح جھان»سنّتی و دینیستیزیِ یھودی«

چوناندادن این دو گروه یعنی زنان و یھودیان در سطح جھان و سوء استفاده از آنان سنگ روی یخ قرار 

، مسائلترنیرومنداز ھمھ بدتر و ودر مسائل و وقایع گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی١بالگردانبزِ 

شباھت نشان ازھمھ و ھمھ د،نربطی داشتھ باشبھ آنھا آن مسائل ھ کاینبدون ،حتی خانوادگیو دینی 

را دنیا کل جمعیتپنجاه درصدِ زنان تقریباً .داردمنفور در سراسردنیابیماریاین دو میانایدھنده-تکان

.یھودیان تنھا حدود دو دھم درصد یا دو ھزارِم جمعیت انسانی استبسیار اندکِ جمعیت شوند و شامل می

ان یعنی اسرائیلآنو کشور مینیاتوریِ بھ غایت کم شمار یھودیانبا این حال، ھم زنان و ھم جمعیتِ 

1 Scapegoat.
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، ھر ادیانتاریخِ و بھ ویژه بھ گواھی تاریخ.دمی گیرنتبعیض قرار مورد بھ ناحق ھمچنان پیوستھ و

و موجود ،از این دو بیماری مزمناست توانستھنخستین گام خودبھ قدرت کاذب، در دستیابیظالمی برای 

برای رسیدن بھ مقاصدِ از آنھا ، سوء استفاده کندیھودی ستیزیوزن ستیزییعنی،جھانیملموسِ 

متأسفانھ در این میان،.کندابزاری ۀاستفادبرای  پایمال کردن عدالت از آنھا وبھره بردانسانی خود غیر

!گردیده استن ستمگرانموجب پیشرفت ایبھ نوبۀ خود نیزردگرایانخبی تفاوتیِ حتی و دارامُ 

ھای علنیقتلریانِ کھ مجندترک برداشتیھای سلطنت پھلوی و آرامش ایران روزپایھ،دیدیمچنان کھ

بود، ی یبھادر کاشان کھدکتر سلیمان برجیسفجیعِ قتلِ ھمچون

،دینبھ استناداب،رضاشاھیوی در وزارت دادگستریِ کسرَ یا 

ای کھ پدیده،قھرمان شناختھ شدندشدند، بلکھ حتی تبرئھ نھ تنھا 

قرنھا پیش از آن .گردیدجنایتکارانو رشدتشویقخود باعثِ 

»نمھد تمدّ «کھدر کشور فرانسھبود کھ دینیۀبا ھمان فلسفنیز 

را زیباو جوان ژاندارکِ ،بھ دستور کلیساخوانده شده است، 

مانند بسیاری از می پوشید، لباس مردانھ آن کھ بھ دلیل تنھا

در حضور پدران و کلیسای مقدس برابردر ،بیگناھان دیگر

ش آتزنده بھ ت و مدارا، محبّ ،دینترویجِ عیانِ مدّ این ،روحانی

ادامھ فجایعین اھمچنان بھ ھورا کشیدند و گانھم؛ وکشیدند

.دادند

، با دین یا بدون دین«توان گفت کھ می، استیِون واینبرگبھ نام یفیلسوفگفتۀبا توجھ بھاینجاست کھ 

با ظاھر خوب کھ نآبرای آدمی اما .انسانھای بد کارھای بدوانسانھای خوب کارھای خوب می کنند

روزی بھ نام کھدین در فرھنگ ظالمین دنیاۀفلسفاین است»!داردبھ دین قطعاً نیاز ،کارھای بد بکند

بھ حق ی الماداال.زننددست بھ جنایاتی باورناکردنی میفرقھ، دین یا آنبھ نام این و روزی دیگرزن

سیاست این است کھ می تواند احمق ترین آدم ھا را بھ عنوان خردمند و دانشمند ترین کارِ زشتکھگویدمی

در اغلب کشورھای کھ چگونھ دیدیم ما .نددوای بھ وقتی کھ سیاست و دین ھمدست گر.بھ مردم تحمیل کند

را کشتھ و زندان آنھا رفاز صدھا ھزار نفر ، بھ آنھا حملھ کرده، در حالی کھ نازیسم عی تمدنِ مدّ و اروپایی 

،مجارستان و لھستاندریی، بھ ویژهبسیاری از شھروندان اروپا،شھرھای آنھا را ویران کرده بود

ھای نازیھدر یھودی ستیزی ب،با زن ستیزان ھمکاری می کننددیگرزنانزنانی کھ در سرکوبِ ھمچون 
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،خانم فرخ رو پارساایران پس از انقالب، در بھ ھمان گونھ،.پیوستند و با آنان ھمکاری کردندملعون

وقار و انسانیت را کشتند و با صداھای بلند خدا ۀاین ملک،دوران پھلویآموزش و پرورش شایستۀ وزیر

بھ خوبی لوِ سالوھاتوا،فیلسوف و رئیس جمھور سابق چکسلواکیۀگفتدر اینجا .کردند»تقدیس«را 

با شانرفتارراهاز ھا را جوامع و دولت،می توان افرادگفت کھ یپرسشبھپاسخصدق می کند کھ در 

.نامید»انسان«در حقیقت و نمتمدّ آنان را و سنجید زندگی می کنندآناننزدکھ یھایاقلیت

آنگاه اما .بودیکھتو کھ دوستانت می فھمند ،گیریھنگامی کھ در زندگی اوج می«،می گویدسقراط

،گفتھھمینیھودی بھ مصداق ».بھ زمین می خوری، تو می فھمی کھ دوستانت چھ کسانی بودندکھ

.استتلخی داشتھتجربیاتِ 

نیروییچھبا؟اندتی و غیره از کجا سرچشمھ گرفتھیسجن،دینیی این ھمھ ظلم و تبعیضِ راستبھ 

و چگونھ این پدیدۀ شوم چنین اند؟گردیده پایمال زن ستیز و یھودی ستیز النِ جاھسلطۀزیرِ خردگرایانْ 

کتاب و مشروطِ ضد و نقیضنوشتھ ھایبھ واسطۀ ،با قدرت دین:پاسخ ما این است؟ استدوام پیدا کرده

امروز دینو بزرگاندیروزرفتار و اعمال بعضی از پیامبرانکسانی آنجا کھ !ستقدّ ھرِ با مُ وھای دینی

اندیش ھای کھنھنوشتھآن ھمچنانوسرمشق قرار می دھند ،یھودی ستیزیچھ دروچھ در زن ستیزی،را

دست پدر، برادر یا ھ بیدخترھر روز بینیم مینیست کھ عجیب چندان تبلیغ و تدریس می کنند، را 

—دکشتھ می شوحتییا ، مضروب ی برای این خاطیاناز مجازاتدورھ بع وبھ حکم شرش،شوھر

آن فرقھ یااین دین ی ازبھ نام پیرو،جنایتکاراندر دست اندگراندیشجمعی از روز ھمانگونھ کھ ھر 

بھ بھ گونھ ای بی پایان وھنوز فراوانند آنھا کھ ظالمین را .و نابود می شوندمورد ظلم قرار می گیرند

فتنھ انگیز را بسیاری از نکاتِ ،از ھمھ بدترمی کنند ون نوشتھ ھای مقدس، حمایت و تحسیناستناد ھما

کتابھای از متون و ھای فتنھ انگیز نوشتھتمامیِ حذف چاره چیست؟ !کنندبھ نام ترویج دین تدریس می

.من و شماۀخانوادو ارادۀ —من و شماو خواسِت زمانبا نیرویِ ادیان،ۀھمدینیِ 

ھای نوشتھحذف یا اصالحِ رر بیای دااجرای چنین فرضیھرِ تصوّ کھ حتی خواھند گفت مطمئناً بسیاری

کلیّت و بقای ءبھ ھدف ارتقااگر حتی جایز و ممکن نیست،ناخوانا با فھم زمان و تطبیق آنھا با علم روز

.دین تغییر ناپذیر استسِ نفْ آنھا باشد، چون

توراتمتوجھ شدم تا آن کھ را نداشتم اندیشھ آن ت بیانأر می کردم و جرتصوّ نیز دیرزمانی چنینمن 

کھ حاکی از آزاداندیشی و ای را داده است، نکتھچنین اجازه ای ،١٧فصل ،دواریمِسفردرخودسمقدّ 

قضات روز ، آنجا کھ تحت شرایطی امر بھ پیروی از حکمِ معجزه آسای این کتاب می باشدنگریِ آینده
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ی ما لرا ھو لِ َسوْ «کھاستآمده گماراحتی در .گذاردصّحۀ میزمان در ھر دورهھم گامی با کند و برمی

منطقی احتیاجی بھ دستور معقول و حرفِ چرا؟ چون».باشدشده ھمھ چیز نباید نوشتھ «نی یع٢».رااک

برمادر یامعلم، پدریابھ این معنی کھ ھمیشھ قانون؛نداشتھ باشدتتوراکھ مغایرتی با آنشرطِ ھ ب،ندارد

ا مراجعھ بھ عقل خود، بگام،ھر درکھ است خداوند بھ انسان عقل داده بلکھ ، سایھ نیانداختھ اندسر انسان 

اینجاست .در وجود بشر عمل کندوندخداۀ، یعنی نمایند»وجدان«مِ حکو بھ راه را از چاه تشخیص بدھد

ۀھم!ایمانشان زیاد استآنانند کھ عقلشان کم وانکھ متوجھ می شویم، خطرناکترین دشمنان دین و دیندار

و خواھد ستبوده ااینگونھ افراد ھای دیروز و امروز دنیا، در راه دفاع از باورھای غیر عقالنیِ یآدم کش

،می گویدآینشتایناینجاست کھ .زیر سؤال بروددینۀفلسفکلّ کھ شده استاعمال آنان باعث و؛بود

آسانسور «آیا جوکِ .مراجعھ کنیمبھ عقل خود ».قانون باشدجریِ ھیچ قانونی نمی تواند بھتر از مُ «

پاراشای مذکور در بھ پیروی از دستور ،عقالنی و موجب سرافرازی است؟ آریامثال آنیا»کاشر

،امر تکاملبھ؛ وکنندمنسوخ و ممنوع األجرا اصل مقدس را ۶١٣اصل از ٣٢٣بود کھ توانستند دواریم

،خوانند و ندانستھمی،بسیارند کسانی کھ نفھمیده، افسوس.خواھند بوداین شیوهۀملزم بھ ادامادیان ۀھم

.پذیرند و تقلید را دینداری می پندارندمی

ی و یاما چھ ھوا،الھی استیھم موھبت»ھوا«؟  چیزیچھایمان بھ اما الھی است، یموھبت»ایمان«

چقدر؟

دوران «یا گالوترسمی کھ ریشھ در —د خود ازدواج کرده بوکھ با یکی از محارمِ کسانیبھ یکی از 

کھبدون آناو .ازدواج با محارم جایز نیست،تورات مقدسطبق دستور کھگویندمی—دارد»پراکندگی

این یکی از ولی ،تعدادی نام بردهاز تورات«،می گویدپاسخدر ،توجھ داشتھ باشد»محارم«بھ معنی 

بھتر بود بھ ایشان می گفتند کھ .»عا راقدر فھمش فھمید مدّ ھر کس بھ «بھ راستی کھ»!استنبردهاسمی

بھ عقل .الزم نیست ھمھ چیز نوشتھ شده باشد—رااما لی کرا ھو لِ َسوْ آوردیم،گمارابھ مصداق آنچھ از

ھای مذھبی کتابفتنھ انگیزِ نکاتِ ھمۀ بعید است بتوانامروز کھ پر از تضادِّ در دنیای .خود مراجعھ کنیم

گیری از تدریس و ترویج پیشباھمگان این نکات از اذھانِ حذفِ عملیرا حذف یا اصالح کرد، تنھا راهِ 

.مین استمادران و معلّ ان، پدرتوسطآنھا 

یا »برای آنچھ کھ خوانده ام توضیح و تفسیری وجود دارد،«:برگردان فارسی این عبارت آرامی تقریباً چنین است."מה לי קרא-סברא הוא ל"٢
».خواندمتوضیحی است بر آنچھ کھ این«یا »،تعبیری دارداست توضیح و شده آنچھ کھ برایم خوانده «
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یکی از مشکالت ».ولی ھرگز با دروغ آرامم نکن،من را با حقیقت بیازار«،می گویدرومن روالن

مشروط بودن ،می کند»را آنچنان ترآنچنان«بوده است و ھمچنان کتاب ھای دینی کھ موجب فتنھ انگیزی 

در صفحات بعد اما »!قتل نکن«،می گویدنمونھ، جایی در کتاببرای .استآنھا بسیاری از دستورات 

حقِّ طی ھزاران سال عمالً است،فرمان اولیھضناقخوداین عبارت کھ»!فالنی ھا را بکش«،گویدمی

ی برایابزارھمچنان ورا پیش رویشان روشن کرده است چراغ سبز،شریران داده استرا بھ انتخاب

و،کندمنفی اتکاء میایھنکترتنھ گر بفچنین است کھ.خواھد بودمانده است و فتنھ جویان دستستم در

فرزند صالح کھ چھ بسا رودمییدگراندیشانساِن بھ جنگِ ،بھ نام خدارا زیر پا می گذارد و انسانیّت

فرامین را خدشھ دار کلیّتِ »اھاامّ «و »ھااگر«ین ھمتلخ کافی نیست؟ ۀآیا ھزاران سال تجرب.خودش باشد

.ی کنندمدین مغرض دین ناآگاه را پیرو مقلّ مقلّ ودنماینمی 

فکر ،ذف آنھا از اذھان عمومیحراهناخوانا با فھم روز از حذف نکاتِ رر بیدا،تحّولیچنین تحقّقِ بھ

.روبرو خواھد شدموافقت خردگرایان و مخالفت اصول گرایانبا احتماالً فرآیندیو این کھ چنین می کردم 

متعّدد در خیابانھای زینت بخشِ شنامهکھ امروزافتادم٣یھودا-بن»مانپرل«روان الیعزر شادبھ یاد 

ترفیع بھ ھدفِ و ی یبھ تنھا،١٨٨۵سالحدود کھ بن یھودا درھنگامی .اسرائیل می باشدشھرھای گوناگون

ھا و اتھامات را بدترین توھینگارآن روزمذھبیونِ ،اقدام کردزبان عبری با دنیای امروز ساختنِ گامو ھم

الشون چرا می خواھد در اعتراض بھ آن کھ را تھدید بھ مرگ نمودند و ویحتی آنان.او روا داشتندرب

عبری را بھ زبان یعنی زبان»سمقدّ زبانِ «یا)شکودِ ھَ (شودِ قھَ 

کھ دانستند نمیھاآن!مره تبدیل کند، سگ او را کشتندروزۀمحاور

ھمان»زبان«یا الشون، بلکھنوشتھ نیستیک »الشون ھقودش«

.ستامن و شماعقالنیِ کالمِ 

فرھنگستان «،١٨٨٩مقاومت کرد و در سال الیعزر بن یھودا 

بزرگترین دانشمندان اسرائیل هامروزکھرا تشکیل داد »اسرائیل

زبان عبری بر پایۀ کوشش ھای او، .آن ھستنددر عضویّت

از بیست درصد تنھاکھ است زمان گردیده با ھمگام معاصر چنان

در راستای اگر او بھ راستی.آن شامل زبان عبری قدیم می گردد

.یھودا کھ پدر عبری مدرن شناختھ می شود-سحاک پِرلَمن، مشھور بھ الیعزر بنالیِعزر ییتْ ٣
Eliezer Yitzhak Perlman, a.k.a. Eliezer Ben-Yehuda (1858-1922).
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امروز کشور اسرائیل نمی کرد،اومت مقھادشواریدر برابر و احیای زبان عبری پیشگام نشده بود

کسانی کھ بھ از جملھ پرست را،-موھومکھ گروھی خرافاتی و نیستحقّ .بودرسمی یزبانبھره از بی

ھمچنان این گروه.نامید»مذھبی«،بوده اندجھانی کردن زبان عبری مخالفِ »زبان مقّدس«منظور حفظ 

.شودو درخور امروز ، نھ برای آن کھ زبانی جھانی خواھندھا میزبان عبری را برای پوسیدن در موزه

»!کھ عقل ندادی چھ دادی؟اوبھ وکھ عقل دادی چھ ندادیاوبھ !خدایا«، پدرانمانبھ قول 

کتب دنیا با دریافتِ روندِ کھمی کنمعرض اعتراض دارند انعطاف پذیریبھ بھ آنان کھ،پیشاپیش

پیشبھ ھمچنان نھ بھ پس، کھ ، کتب و نوشتھ ھاۀھمھمراهِ و جھانیان، بلکھ جھان،مذھبی متوقف نشد

قبول ،نفھمیدهآن نیست کھ ی ادین بھ معنارثی بودنِ کھحرف من این است.تکامل دارندرو بھ و روندمی

در باور خود و با آن کھاوامر را درک کنیمتا کنیم کوشششخصاً بیایید .نماییماجرا،و ندانستھکنیم

.در اجرا انعطاف پذیر باشیماندیشی دوری کنیم و -از خشک، یماستوار

تورات مقدسکھ م بینی، میمبنی بر پیروی از نظر قضات روزدواریمدستورِ انبھ استناد ھم

،»ف یعنی مرگتوقّ تنھایی و «کھ می فھماند در عمل بھ خواننده ، چرا کھکتاب ھاستترینِ اندیشآزاد

بھ ھرچند و مشقّت،دو ھزار سال پراکندگی و تحمل ظلمطِی ،یھودیانسان ٤.گرد و گمراھیعقبیعنی 

ن ھرگز بوی تعفّ اما،زندگی کردگوناگوننِ مرداب ھای متعفّ بر سطح،یآبھای نیلوفرِ مانند گلھاجبار 

آب ھای کھ برامروز تاو ماند آورد تابھا سده،کای فرھنگ یھودبھ اتّ او.نگرفترا بھ خود مرداب 

.دھدمیخود ادامھ رشد و شکوفاییش، رویِ بھ ،زالل

بخش دوم

.مقدمۀ گمراھیبی اندیشھ نیازمند اطالعات درست است و تقلیدِ درستتصمیمِ 

جنایات را فراھم می کند ومنفعل و بی تفاوت خودش مقدمات ۀجامع«،می گویدکارل پوپر چنان کھ 

ی از خاصّ ۀیک فرھنگ است، شیو، بلکھنیستشخصظالم.اجرای آنھا ھستندابزارِ صرفاً جنایتکاران 

م است کھ مسلّ .در فرھنگ فرمانروایی و فرمانبری تعریف می شودکسب قدرتآنست کھ اساسِ ازندگی

».جامعھ پرورش می یابندمادر، بلکھ در دامنِ ھا نھ در دامنِ ظالم

».دوستی با ھمگان یا مرگ«یعنی ،»حبروتا او میتوتا«،חברותא או מיתותאمی گوید،تلمود٤
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این خانواده ھا و جوامع ھستند کھ .پاک و خالی از ھر گونھ تبعیض بھ دنیا می آیندیھا ھمگانسان،آری

یا تاریکی راھنمایی یروشنایسوی بھ و ترویج آن، دین بھ نام از جملھ ،آنھا را بھ نامھای گوناگون

.کنندمی

دیکتاتوری و استبداد أی سر منشیس گراتقدّ «، می گویدفیلسوف آلمانیفردریش نیچھ،این بارهدر

آن ۀمی شود این است کھ شما دیگر حق ندارید بھ راحتی دربارخوانده»سمقدّ «کھ معنای ھر چیز».است

سنگینی در ۀھزینبرایتان ،و کوچکترین انتقاد از آن—!شجاع باشیدمگر آنکھ کاشیِ —اظھار نظر کنید

یک کتاب، یک انسان، یک —می تواند ھر چیزی باشد»سمقدّ موجودیت «این .پی خواھد داشت

س نیست مقدّ اندازهھیچ چیز آنوکھ ھیچ کسیحالدر —ازدواج یا یک نظریھۀساختمان، یک عقد نام

منطقی از انتقادگر انسانھای غیرِ .تفاوت داردییجوبھ جا با عیبانتقادِ .کھ نتوان آن را بھ نقد کشید

پذیردفاعچندانایشان بعضی از عقایدِ چرا کھ از چاپ یک مقالھ می ترسند حتی گاه کھ تا آنجا،ندرزایب

چون قادر بھ دفاع می نامیدند، »ُکفرگویی«ین را، ھرگونھ انتقاد از دای نھ چندان دور،درگذشتھ.نیستند

،ر صد سال قبلفسّ حتی مپیش وھزار سالسھبا انسانِ نامروزیمیان فھم انسانِ اما .نبودنداز آن منطقی 

تتوراو خواھند شد و اوامر اند ھا شنواتر شدهو گوشتر ھا بینابسیاری از چشمهامروز.تفاوت وجود دارد

.درک خواھند کرد،ستھکھ چنانرا 

دیندارانیکی از مشکالت جھانیِ ».دین موجب اعتقاد بھ دین می گردددربارۀ مباحثھ «،تلمودبھ گفتۀ

ھر موھومات، جینِ این است کھ مروّ —گیرد میرا در برخود ما ۀاز جملھ جامع،جوامعۀکھ ھم—

ی مردود ابھ معنلزوماً از ھر چیزدر حالی کھ انتقاد،مخالفت با دین جلوه می دھندبھ منزلۀ رایانتقاد

و تطبیق دینو ترفیعِ ءارتقامی تواند بھ ھدفِ ،مانند انتقادات نگارندهھ،بھ جابلکھ انتقادِ ،تن آن نیستنسدا

ا اصول گرایان بخردگرایان سایرِ ونگارنده میان اختالفِ آشکار است کھ.شودابرازبا فھم و علم روزآن 

اختالف.ستاتتورافرامین ءِ حفظ و ارتقاھمانھدف ھر دو ، چرا کھمذھبی نیستیبھ ھیچ وجھ اختالف

رفع کمبودھا بھشک یب،عاقالنھ مورد بحث قرار گیرداین مسئلھ چنانچھ وستاھابرداشتتفاوتِ در ما

.بھ نفع کل جامعھ خواھد بودمنجر خواھد شد و 

»دوست را چون دوستش داری نیازش داری، یا کھ چون نیازش داری دوستش داری؟«،عارفی پرسید

».چون دارمش بی نیازم«،گفتم
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داریم کھ نیاز و آنھا را دوست می داریم،داریمرامقدستورات عقالنیِ فرامینِ ما از آنجا کھ،آری

چنان.ستنیقانون گذار »مفسِّر«یادآوری می کنم کھ .رارینمفسّ موھوماتِ مشتی ، نھ کنیمحفظرا آنھا

جوانان اذھانِ با نادیده گرفتن تفسیرات مفّسریِن آگاھی ھمچون ھارامبام، گروھی ھستند کھ ،کھ می بینیم

در حالی کھ فلسفۀ دین .راھنمایی می کنندقفس درون بھ،استناد تفسیرات بی مورددینداری را بھمشتاقِ 

،می گویدمی افتم کھ فریدون مشیریشادروان بھ یاد ٥.یھود این نیست

:تنھا، قفس استنھ ھمین غمکده، ای مرغکِ 

.آزاد نباشی، ھمھ دنیا قفس استگر تو 

،تماشا بستھ استتو و راهِ تا پر و بالِ 

.ھر كجا ھست، زمین تا بھ ثریا قفس است

تا كھ نادان بھ جھان حكمروایی دارد،

.دانا قفس استھمھ جا در نظر مردمِ 

؛ و نفرت بھ می گرددتبدیل تبعیض است کھ بھ نفرت این.ندھستضیعتبجینِ نادانان مروّ ترینِ نادان

.ویترین شعور اوواژگانشوفردی گویای فھم اوستباورھای ھر.نوبۀ خود منجر بھ دشمنی می شود

ویعمالِ است و اَ تصمیم گیرنده عاملِ فرد چون نگرشِ ،ستاھویت اوۀسازندآدمیاندیشھ ھاییِ یتوانا

افرادِ .گویندهوکتاب نھ بھ نامِ ،گفتھ ھا می نگرندجوامعی قدرتمندند کھ بھ معانیِ .ھستندگویای انسانیت او

،شاعربھ قول .انند و در رفع آنھا کوشا ھستنددیخود را مۀنقطھ ضعف ھای خود و جامعیمترقّ 

؟یای سراییم، کھ چھؤرۀما در اندیشخویش ندانیم مدامما چرا مصلحتِ 

خود بستھ و ھمراه شبانیم کھ چھ؟ چشمِ کھ بیاید زخطای خود ماستھر بالیی 

، و چارۀ حل این تبعیض شده اندگونھ دچارِ کھ ایناست چھ بوده یانیھودو خطای انخطای زن

؟معضل چیست

».گوناگون مریض شده امل تبعیضاتِ من در اثر تحمّ «،شخصی نزد دکتر روان شناس رفت و گفت

اینجا بدبختی«،بیمار نالید و گفت»!بدبختی ھا بخندمقاومت کن و بھ ریشِ ،ل داشتھ باشتحمّ «،دکتر گفت

میان یازن و مرد میانتبعیض آنھا کھ دچارِ بدبختیِ »!ندارندیشدشمنان من رۀھمکھجناب دکتر، ،است

مشتی تغییرناپذیرِ عاشقِ اینان.نطق سر و کار ندارنداین دین و آن دین ھستند این است کھ آنھا با م

اودال موسیف، «،ףסיייףסומלאדו،مشھور است می خوانیماندرِز پدرانکھ در فارسی بھ کتابپیرقھ آووتبھ نام میشنادر رسالھ ای از ٥
».بھ پایان می رسدمی داند نیز نیافزاید، آنچھاگر کسی ھمواره بر دانش خود«یعنی، »یَسیف
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نیست ممکن /نمی گردد بھ جوی بردیده ھرگز-دریاآبِ «می گوید،الناموچنان کھ ھستند وموھومات 

.در خواھد رفتھ با جان بو اندرون شده تبعیض با شیردردا کھ گویی »!شد دگر عاقل شودھر کھ عاشق

چگونھ می توانند با این دو ،ھر کدام در موقعیت خود،خانم ھا و یھودیانکھپیش می آیدپرسش اینجا این 

ظاھراً زن ستیزی و یھودی ستیزی .بلھ کننداتبعیض مقناشی ازھای گوناگونِ عدالتیمزمن و بیبیماریِ 

عمال تبعیض و اِ وانکارناپذیر است این دو بیماریمیان شباھت ، اماھیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند

است کھ آنجاآیندهریم کھابھ یاد بسپ.استبوده کتب دینی بھ استنادِ ھردو گروه نسبت بھ تاریخی عدالتیِ بی

نیز بھ یاد .کنیم و برعلیھ این دو نارسایی گام برداریمشروع و خانوادۀ خودخوداز پس ،ما می سازیم

برای تحقّق این ییترین قدرت اجرانیرومندو زن ستیزی حذفِ توانایی داشتھ باشیم کھ این زنان ھستند کھ 

.را در دست دارندامر

میانتبعیض مبنی براجتماعی و دینیت ھای ارثیِ سنّ ترکِ راهاز ند و می توانندآینده سازمادران

گونھ تبعیض ھرنفوذِ بلکھ از ،زن و مردمیانتبعیض از پیدایش کودکی، نھ تنھا سرآغازِ از ،دختر و پسر

جملھ چین کشورھا ازدر بسیاری از اما متأسفانھ، ھنوز.کودک و خانواده جلوگیری کنندو نفرت بھ ذھنِ 

کنند میزنده بھ گور قط وسِ وران جاھلیتدرا بھ شیوۀدخترجنین ادران مان وبعضی از پدر،و ھندوستان

فرزند دارند، پاسخ می دھند، بپرسند چند ھستنددختر و یک پسریکدارای مادری کھ و و چنانچھ از پدر

:می گویدچھ خوش پروین اعتصامی»!یک فرزند«

انفرزندبزرگیِ ر، ست میسّ ز مادرَ امروز، مادر فرداستھمیشھ دخترِ 

در آن وجود کھ دل مرده، مرده است روانت نیستنس و شفقّ أکھ زن نیست، در آن سرا

برای مرد کمال و برای زن نقصانای، قضا ننوشتھیچ مبحث و دیباچھھ ب

ردی ایشانخُ بزرگ بوده پرستارِ اند بزرگاگر فالطن و سقراط بوده

عقب جامعھ ای ھر چھ و وجود دارند بھ آنھا باور دارندی کھ موھومات و افراد،جوامعۀدر ھم

آسانسوری عدد وتقریباً ھیچ ساختمانی امروز،حتی در آمریکا.تر باشد، شمار این گروه بیشتر استافتاده

بسیاری از چون —دیده می شود١۴ۀطبق،١٢ۀطبقشمارۀ از پس،بھ عنوان نمونھو (!)سیزده ندارد

!می دانند»یُمنبد«را١٣عدد مردم

ست ابھااجارهمشتاق و محتاجِ ساختمانصاحبِ اما !ساختمانھا خرافاتی ھستند؟ خیرصاحبانِ ۀآیا ھم

پوچ گونھ عقایدِ اینبا آن کھ خود بھ،را از دست ندھدخرافاتییجر یا خریدارأکھ احیاناً مستو برای این

، جوامعۀھممیاندر و ُمداراھا گونھ مراعات ھا ھمینمتأسفانھ، .می کنداین مسئلھ را رعایتخندد، می
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تا آنجا —را فراھم آورده اندرافاتیخافرادِ جمعیتی گوناگون ازرشدِ اتموجبھر کدام بھ رنگی دیگر،

،و از دست ندادن مشتریموھوماتیافراد مراعاتِ بھ جھت،ھاترین ھتلمبینیم بھترین و معظّ میکھ 

ر و موّجھ اقتدای بررا دلیلھا آنموھوماتیوگردان دارند خودآسانسورھایِ »شبات«یا روزھای شنبھ 

بھ دید بسیاری از مردمدربا تکراردروغھر«،ست کھ گفتھ اندااینجا!دھندخود جلوه میعقایدِ بودنِ 

حال آن پندارند،حضور جغد را نامبارک مییانایرانبرخی از بھ عنوان نمونھ،».شودمیتبدیل حقیقت 

کھ با آن—آن را در اتاق می گذارنداز ایمھحتی مجسّ دانند و میحضور جغد را مبارک ،در آمریکاکھ 

.جغد ھم پرنده ای است مانند سایر پرندگان

خرافاتی و جلوه می دھندواھی، سفید را سیاه یا سیاه را سفید یافراد ھستند کھ در عالمگونھنھمی

نیز بھ نوبۀ خود گروھی ناآگاه .می دھندرواج و امثالھمبھ نام خدا و دینرا، »چشم خوب یا بد«ھمچون 

محض تبدیل بھ حقیقتِ و آسیب پذیر،افراد مستعدّ دیدِ درھا یید می کنند کھ بھ تدریج دروغأتآنقدررا آنھا

چھل چراغ از سقف ،مریض می شودکودکی،»چشم بد«در اثر ،زعم ایشانھ باز آن پس،!می گردد

!اال آخروپنجر می شودبزرگراهافتد، ماشین فالنی در می

.استسیاھی بھ ذغال مانده خانم ھا در مقام ھای مختلف چنان درخشیده اند کھ روهخوشبختانھ امروز

و برای ؛دانشگاه ھا دخترھستنددانشجویانِ ۶۴%معاصر، ایرانِ در حتیروزنامھ خواندم، درچنان کھ 

از ھنوز در بعضی ،اما افسوس.رسیده است٢۴%بھ آمریکا ۀکنگرزن در نمایندگان درصدِ نخستین بار،

راھی دراز تا دخترھا را زنده بھ گور می کردند،زمانی در کشوری کھ ،کشورھا مانند عربستان سعودی

و زنده بھ گور کردنِ شرعیداریِ بردهبا ای شرعی آیا بعضی از ازدواج ھ.آزادی زنان در پیش است

؟برابر نیستدختران

بخش سوم

!شادروان مادرم درسن شصت سالگی بھ مدرسھ رفتکھ از دوران کودکی بھ خاطر دارم 

اّدعا می کردند کھ)!(می نامیدند و بھ استناد کتب دینی»ضعیفھ«یا»خونھ«زن رابا آنھا کھ مادرم 

و مردان زنانۀو مقایسآنانلیاقت نشان دادنِ معاصر،زنانِ با استناد بھ پیشرفت»!العقل استزن ناقص «

خانمی خبر ارتقاء ھر شنیدنِ ھم او از.می کردمقابلھ با توانایی مباحثھ و ،انساندر برابربھ عنوان انسان 

، فرخ رو پارساواسرائیلنخست وزیرِ ،مایرگلداھا خانمخوشحال می شد کھ عکسچنان واالبھ مقامی
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وجوددر اتاق خود نصب کرده بود و بھکرده و قاب در لباس صدارتوزیر آموزش و پرورش ایران را

.افتخار می کردھاآن

»بردهخریداریِ «ی ابسیاری از مردان بھ معندر نگاهِ »ازدواج«مادر، دورانی را تجربھ کرده بود کھ 

بھ ھنگامو غیره »معاملھ«بر سر چانھ زدن ھا ،مھریھقیمتِ تعیینِ ،ھسکّ و بدل کردنِ کھ ردّ ، دورانیبود

اظھارِ ،انتخابی برایحقّ اساساً دختر ، دورانی کھخرید و فروش برده داشتعصراز آشکار نشانی ،عقد

ز جھان غمناک است کھ پس از چند دھھ، چنان وضعی ھنوز در نقاطی ا.عقیده و دفاع از خود نداشت

.ادامھ دارد

برابرھیچ اقلیتی در ، چرا کھ وضعیت اقلیت ھا چندان تفاوتی نداشتتوصیف باال باکھمی توان دید

فرھنگ ھای رعایتِ ھمچنان ، گمراهعّده ایھنوز کھافسوس.نداشتاز خود دفاعامکان و حقّ تاکثریّ 

یا چھ بپوشدبگوید حق می دھند کھ بھ زن مرد جنسِ و بھجلوه می دھند»دینداری«برده داری را اعصارِ 

!و در مجلس مھمانی، پا این سوی پردۀ تفکیک نگذاردبگذاردبر سر کاله گیس آن کھ حتی —کجا بنشیند 

!شوند؟نگاه داشتھ قرنطینھ در مگر زنان بیماری واگیر دارند کھ آیا 

زیبای ناباب، دخترانِ مردانِ از دست درازیِ پیشگیریمادران برای ان وپدرکھ خوب بھ خاطر دارم 

صفتان قرار -وحشیمورد توجھِ تا عمداً زشت جلوه می دادند بد، پوشش و آرایشِ با استفاده ازخود را 

.گیرندن

از ھمین ایده سرچشمھ گرفتھ بھ طور کلّیبانوان ه داشتنِ انگپوشیدهحجاب و ۀفلسف،نگارندهۀبھ عقید
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مذھبی داده ۀجنباجرا شود، بھ آن اً آن کھ اجباربرای با آن کھ ھیچ ارتباطی با مذھب ندارد، است کھ البتھ 

بیشتری روبرو باشند، افزون بر ناامنیِ کھ بانوان با مملکتی یادر ھر شھر ھرچند باید گفت کھ.شده است

.بیشتری می شودگیری سختبھ مراتب حجاب رعایتِ در ، آن محیط استنشانی از عقب افتادگیآن کھ

می توان بھ میزانِ گوناگون،سرزمین ھایگروھھا و میانحجاب در شیوۀ رعایتِ ۀبا مقایس،حتی امروز

.پی برددر کمین ھمچنین ذھنیِّت شکارچیانِ و امور طرز فکر مجریانِ ،ضتعرّ امکانِ ،ناامنی

برای دیدن و تنفس کوچک زنان چنان پوشیده اند کھ فقط پنجره ای ،طالبانافغانستانِ در ،برای نمونھ

—بدون شوھرخروج از منزل و ھستندپیدای زنانفقط چشم ھاکشورھای دیگر،برخی ازدر .دارند

!ممنوع است—گاردبادی یعنی 

ھا انساندیگر،برخی در ، حال آن کھانسانھا آزادندھستند وحیوانات در قفس،ھاباغ وحشبرخی در 

نیز صدق در مورد حجاب قیاس تا حّد زیادیاین .آزاد می نشیننداتِ حیوانبھ تماشایمی روند و در قفس

را بھ قفسِ انر نبود، زنوحشی میسّ مردانِ کنترلِ امکانِ آنگاه کھ،جاھلیتدر دورانِ کند، چرا کھ می

ھا، انسانۀچون ھنوز ھم—این ذھنیت تاکنون ادامھ یافتھ است کھ استآنجا اسفناک .حجاب می بردند

.نشده اند»انسان«

؛داده شودمدرنن و فھم باورھای مغایر با تمدّ ترکِ بھباید امروز، حّق تقدم دانشِ تحصیلِ فرآیند در

اگر روند کنونی متوقف .خطرناکتر خواھد بوداست از عوام بھ خرافات کھ معتقد ه ایتحصیل کرد،وگرنھ

مربوط بھ ھای ھذیانشانفرزندان و نوادگانو خواھند دید کھاھند شد خور خانواده ھا روزی بیدانشود، 

بھ کرسی وزن ستیز مردانگیِ اثباتِ درصددِ و می پندارند »دینداری«را جنسیھای دینی وتبعیض

از می توان .پیشگیری استچارۀ نھایی در .تبین نیسی در یاستثنا.ھستنددگراندیش ستیزدینداریِ نشاندنِ 

حاصل از ناکامی ھای رنجِ تحّمل و از تکرارآینده را نسلِ ،کودکانبا مراقبت از ذھنِ ،کودکیاوانِ 

مشروط بھ »انسان بودن«کھ بھ فرزندان آموخت می توان.بر حذر داشتستیزیستیزی و یھودیزن

.استبھانھاقیباست وین نکتھھمرعایتِ دین ۀفلسف؛ کھاست»تانسانیّ «

ت ارجحیّ ، بر زنمرد بودنِصرففقط بھ و رمفسّ یک بق تفسیرِ طِ ،نادانبی سوادِ یک مردِ پیشتر، 

تا آنجا کھ تا گذشتھ ای نھ چندان دور، بسیاری از زنان حتی از ارِث مشروع والدیِن خود بھ دستور ،داشت

بوده اند بسیاری بر ھمین منوال،.سھمی کمتر داشتند و چھ بسا گاه ھیچ سھمی نصیبشان نمی شد(!)دین 

ۀھمباورمندانِ میاندر .ندھ اباورمندان می دانستسایرِ بر را حاکم خویشتنخود، ھایباورِصرفبھ کھ 

دترینِ مقلّ »دیندار«بھترین ھمواره ،»فھمبخوان و ن«ذھنیتِ تداومِ و دینۀآگاھی از فلسفناسببِ بھ ،ادیان
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ای و بھ گونھ(!)جت ای را بفھمند، آن را بھ سرعتِ نوشتھآن کھ ابداً بدون اغلب این دستھ.بوده استآنان

ناقص بدتر از آگاھیِ آشکار است کھ!ندمورد تحسین قرار می گیرھمچنانتاکنون و ند می خواندنامفھوم 

ھاعبادتگاھمقیمِ و (!)دیندارس مقدّ ھایطوطیجز ثمره ایوارطوطینفھمیدنِ وخواندن.استنادانی

ۀھممطلق پیروانِ اکثریتِ را کھچکھ در مورد ھمۀ ادیان صدق می کند، ، پدیده ای ننشانده استبھ بار 

دنیای در دینداری ھ ضعفِ مھم می توان بھ نقطۀاز ھمین نکت.مندکتاب مقدس خود را نمی فھزبانِ ادیان

در طول تاریخ این فاجعھشمارگناه و بیبیبھ حال قربانیانِ و —پی برد»دینفھمِ عدمِ «یعنی ،امروز

.گریستبر آن پایانی متصّور نیست،کھ ھنوز

خداشناسی پدیدۀ ت و بھ بشریّ خود، جمعیتبھ نسبتِ ،ت یھودملّ سانِ مدیگر ھکھ ملّتیر نمی کنمتصوّ 

دیِن خویش،سبببھ ،در طی تاریخھمانند ملت یھود ھیچ ملتیباور ندارم کھ از آنسو،.خدمت کرده باشد

—خود را انزعزیاز لیون یشش مملتی جز ملّت یھود نبوده است کھ.مورد ظلم قرار گرفتھ باشد

برابِر در ودر یک مرحلھ)!(ارثییآن ھم باور،خودباورفقط بھ دلیلِ —رامطلقاً بیگناه نھایی انسا

زن ستیزانِ ی کھ ھمچون نوز بسیارند یھودی ستیزانکھ ھافسوس.داده باشداز دست ،سکوت دنیا

خواھر، ھمسر نسبت بھ مادر، حتی ،خوانده اندمذھبیبِ کتآنچھ در بھ استنادِ کھ کسانی —اندیشخشک

بود، تبعیض انبھ آن»توحید«نسبت بھ یھودی کھ خود ارائھ کننده —ل می شوندیو دختر خود تبعیض قا

.او حسد می ورزندفقرحتی بھ چھ بسا قائل می شوند و 

ھستند دینی ند، بلکھ نارسایی ھایینیستسیاسی بیماری ھایی صرفاً ستیزی و زن ستیزی ییھودآری، 

زن و میانتبعیض مبنی بر فتنھ انگیز ینکاتکھ، نوشتھ ھاییدارندتوحیدیریشھ در کتاب ھای مذھبیِ کھ

،خودۀاحمقانبھ گمانِ یھنوز بسیارجای شگفتی نیست کھ .را نیز در بر دارندفرقھ این دین و آن یا،مرد

بھ زیبایی بیان کرده شاعرآنچھ را کھ ھرگز دستھین ا.نمایندبخود را عزیز تاکنند سایر ادیان را خوار می

:نفھمیده انداست

رھگذارت می شودخارِ ،عاقبت آن خوارگر کسی را خوار سازی تا کنی خود را عزیز

فتنھ انگیز باورھایی،ملھ مدارس ایرانجی، از یخانھ ھا و کالسھای مدارس ابتدادر مکتبھمینک

»درس شرعیات«تحت عنوان»!می مانندخوک انسان نیستند وبھسایر ادیانپیروانِ «ھمچون آن کھ

با این .بیگانھ بوده استایران چنین تصوراتی با اندیشۀ مردِم کھ در حالی—آموزش داده می شوند 

بھ عکس العمل آنان و مشروطدر دست پدران و مادرانِ این کودکانۀآیندتوصیف، در وضعیت فعلی، 

کھ بھبھ جاییرسد آدمی «،سعدیبھ قول سرانجام کھ روزیتا.خواھد بوددر قبال چنین مھمالتی آنان 
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سفانھ پیروان أت خود دینی است کھ متانسانیّ «کھدنبفھمھمگان گاندیبھ قول روزی کھ »،جز خدا نبیند

بار »انسان«را شان فرزندان،ھر دین و مرامیبرمقّدم،دنیادر سراسرِ مادرانروزی کھ »!کمتری دارد

.ادامھ خواھد داشتھمچنان سف بار کنونی أوضع تا چنان روزی،—بیاورند

بود کھ موفق شد از زندان آشویتس در لھستان، معروف قربانیان نازیاز معدود ویکتور فرانکلدکتر 

.جان بھ در برد»آدم سوزیکشتارگاه«بھ 

گویی شاید متنی زیبا کھ ،تاریخن، چونان سندی برایسراسر جھایانِ مربّ در نامھ ای خطاب بھ 

:می خوانیمچنین فرانکل نوشتھ باشد، 

من اتاق ھای گازی را دیدم کھ توسط .کھ چشم ھیچ انسانی نباید ببیندنددیده ارا چشمان من چیزھایی «

عصوم را بھ راحتی مسموم ماھری را دیدم کھ کودکانی ممن پزشکانِ .بھترین مھندسین طراحی می شدند

من .ددنا تزریق یک آمپول بھ قتل می رسانرا دیدم کھ انسان ھا را بکارآزموده من پرستارانی .می کردند

.دانشگاھی را دیدم کھ می توانستند انسان دیگری را در آتش بسوزانندفارغ التحصیالنِ 

!و مجموع این دالیل مرا بھ آموزش مشکوک کرد«

دکتر یک تان بھ عنوان و فرزنداندانش آموزاناز تربیتِ تا پیشتالش کنید کھ از شما تقاضا می کنم «

!نشوندتبدیل روانی دانشمند تا روزی بھ جانورانِ —ھا انسان بسازیداز آن]دیندارفردییا [یا مھندس 

اما بھ .تالش بھ آن برسدپزشک یا مھندس شدن کار چندان دشواری نیست و ھر کسی می تواند با چند سال

، است»انسانیت«اناز آنیکھر خود بیاموزید کھ بھترین و بزرگترین ثروتِ و فرزندانآموزاندانش

»...ستی در جھان قابل مقایسھ نیتحصیلکھ با ھیچ مدرکِ چیزی

خویش رانو بھترین مادران آنانند کھ فرزنداآنان ھستند؛ تریندیندارترین انسان ھا با وجدان،آری

، جھل و علمامروز جنگ بین »جنگ جھانی«.انسان بھ بار می آورند،از ھر گونھ نفرت و تبعیضتھی

.ستاانسان با انسان نماجنگ میان 

قرار گرفتھاستفادهءمورد سوی ابزارھمچون کھ دچار تبعیض شده واست اما خطای یھودی چھ بوده 

است؟

، یافت می شوندیھودی ستیزانمذھبیِ کتبِ کھ دری منفیینوشتھ ھاگوناگونِ اتِ ثیرأتعالوه بر 

می شناسد، بلکھ نیت و محدودیتعلّ یاو مرز حدّ بھانھ و—بیماری یھودی ستیزی اساساً یک بھانھ است

، مالبرای غصبِ وسیلھ ای ی دیگرگاھو دروغیناتھاماتِ چسباندن ابزاری برایگاهیھودی ستیزی 
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قدرت کیھان با تمامِ حتی «،می گویدآینشتایناما چنان کھ.دیگر جرایم بوده استو پایمالی حقوق

ل ییکی از دالِ ».اشتباھات گذشتھ بھ نفع آینده آموختاز می توان اما،توان یک ثانیھ بھ عقب برگشتنمی

چون یھودی کھ ین است ا،لیاسرائمجّدد از استقالل پسبھ ویژه، در دنیای کنونییھودی ستیزی اصلیِ 

این حقّ ما تاب پذیرشِ امروز ھم دشمنان پس ، استنداشتھرا طی ھزاران سال حق و امکان دفاع از خود 

»!آن سبو بشکست و آن پیمانھ ریخت«کھ آنحال—ندارندبرای یھودیان را مسلمّ 

از جملھ ،کشورچندین بھ استقاللِ ،سازمان ملل با پشتیبانی آمریکا،١٩۵٠و ١٩۴٠دھھ ھای در 

را انآن»سازمان ملل«عضو ی داد و جمعی از کشورھایِ أربی رعو بخشِ لیسرائھندوستان، پاکستان، ا

.بھ رسمیّت شناختند

—لیاسرائاستقاللاز پسچند ماه فقط در پی آن، خود را قبول نکردند و ۀتعیین شداعراب کشورِ اما 

پنج کشور —پاکستان و دیگران بھ استقالل رسیده بود ،استقالل ھندوستانیِ أبا ھمان رھمزمان کھ 

.مورد ھجوم قرار دادنداین کشور نوپا را عربْ بزرگ 

کھ در کنار انییھودیعامِ قتلرایکھ دستشان بآن بھ منظور ،ر باطل خودمھاجم بھ تصوّ اعرابِ 

روز آنسرائیلِ مقیم ااز اعرابِ برگھ ھای اعالنیھ، پخش از طریقِ ،اعراب زندگی می کردند باز باشد

بھ یھودیان را بھ دریا ریختند، مھاجمْ کشورھای کھ آن از پستال خارج شوند یموقتاً از اسرائکھخواستند 

ھای و خانھبر می گردندزودیھ بآن کھ چند صد ھزار عرب بھ امید بھ این ترتیب، .برگردندخود محلّ 

ن ولبنا، از اردن گرفتھ تالسرائیھم مرز ابھ کشورھای عربیِ را غصب می کنند، یھودیان و غیره 

در مقابل،.نگشتند، ھرگز بازکشورھای مھاجمشکستِ چنان کھ می دانیم، در پیِ و —سوریھ رفتند

ه استفادبا کشور اسرائیل و ھایاز آزادیوریبھره باامروز چنان ،ماندندآن روز در کشور اعرابی کھ 

یعربکشورھایاز یک ھیچاعراِب با در رفاه ھستند کھاتباع اسرائیلدیگرھمچون،ازمزایای دولتی

.نیستندقابل مقایسھ

یتوانست در ظرف مدتنظیر آن،نفتی و فاقد درآمدھای کالنِ اسرائیل،در حالی کھ دولت نوزاد 

از جملھ حدود یک میلیون نفر یھودی —جمعیت خود مھاجر بپذیرد و اسکان دھدبرابرِ بیش از ده ،کوتاه

عربیکشورِ ٢٢—دست خالی از کشورھای عربی اخراج شده بودند ،کھ پس از غصب اموالشان

در کمپ ھای این گروه در نتیجھ،.را اسکان دھندمظلوم و سایر فراریان جنگی پناھندگان کھ نخواستند 

دنیا دولت یھود را در این میان، .دست این و آن شدندۀملعبدیگر بھ گونھ ای ر روزدند و ھند مامتعدّ 

کرده از خود دفاع صرفاً و بود تجاوز نکرده دیگر ھرگز بھ کشوری این کشور ، حال آن کھر شناختمقصّ 
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با این .دانستھ اندحق دفاع از خود را برای یھودی مشروع نستیزان ھرگز -یھودیاما چنان کھ گفتیم،.بود

گرفتھ نیرواندیشھ قدرتِ چون یھودیان از ،حریفان را شکست داد-این کھنھرستھ-تازهسرائیلِ اوجود، 

وبوده است بقای یھودیترازِ امید .برخوردار بودندفاقد اندیشھیاعراب از قدرت، حال آن کھبودند

.ندامقدورات روز بودهدر حدّ و ختاریدرازایدر یھودیپناھگاه معنوی و علمْ قدرتِ وارهھم

درصدد روشنگری و آمادگی ذھن ،آموختن از بدبختی ھای گوناگونۀتجرببا،یھودی،ھر حالھ ب

رومی و چینینقاشانِ ۀمسابقۀدربارمولویاز شیرین یداستانمصداقِ حکایت یھودی.استخود بوده 

:خوانیمچنین می دفتر نخست از مثنوی معنویدر.است

ما را کر و فر،رومیان گفتندما نقاش تر،چینیان گفتند
زینکز شماھا کیست در دعوی گُ امتحان خواھم درین،گفت سلطان

دندتر بُ رومیان در علم واقفاھل چین و روم چون حاضر شدند
شمابسپارید و یک آنِ خاصّ یک خانھ بھ ما،چینیان گفتند

رومی دگر،یکی چینی ستد،زاندر بدر،بود دو خانھ مقابل
پس خزینھ باز کرد آن ارجمندھ خواستندچینیان صد رنگ از شَ 

چینیان را راتبھ بود از عطا ھر صباحی از خزینھ، رنگھا
زنگعِ جز دف،در خور آید کار رانھ نقش و نھ رنگ،رومیان گفتند

ساده و صافی شدندھمچو گردون زدنددر فرو بستند و صیقل می
رنگی مھیسترنگ چون ابرست و بیرنگی رھیستاز دوصد رنگی بھ بی

آن ز اختر دان و ماه و آفتاببینی و تاب٦ھرچھ اندر ابر ضو
زدنداز پی شادی دھلھا میچینیان چون از عمل فارغ شدند

ربود آن عقل را و فھم رامیشھ در آمد دید آنجا نقشھا
پرده را باال کشیدند از میانآمد بھ سوی رومیانبعد از آن

زد برین صافی شده دیوارھاعکس آن تصویر و آن کردارھا
ربودانھ میخهدیده را از دیدنمودھر چھ آنجا دید اینجا بھْ 

بی ز تکرار و کتاب و بی ھنررومیان آن صوفیانند ای پدر
ھاآز و حرص و بخل و کینھپاک از ھااند آن سینھصیقل کردهلیک

[...]بی منتھا را قابلستصورتِ آن صفای آینھ وصف دلست
[...]ھر دمی بینند خوبی بی درنگاند از بوی و رنگستھصیقل رَ اھلِ 

چندین خویش،و از راه علمِ با اتکاء بھ خودتوانستھ اندکھرومیان این داستان بوده اندھمانیھودیان

و بھ آنجا ارزشمند نوبل گردندزِ یجواشمار باالیی از ۀبرند،سھم جمعیت خودشان بھ دنیا خدمت کنندبرابرِ 

چھارمین ،در کنار کشورھای بزرگ دنیا،لیاسرائپای آنان یعنیکشور کوچک و نوامروزبرسند کھ 

.دراختراعات و اکتشافات قرار گیۀارائدرجھانکشورِ 

.روشنایی:ضو یا ضوء٦
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بخش چھارم

»!انسان ھا یا باید یاد بگیرند کھ با ھم زندگی کنند یا با ھم بمیرند«،گویدمیآینشتاین

پیروِ ،ھیچ قبیلھ و قومی،تاریخبھ گواھیِ .خاکی استۀاین کردرزندگی بشر این نکتھ حقیقت محضِ 

یاگروھھا، ادیاناکثرو ؛دنیا زندگی کندباقِی جدا از است نتوانستھ کھ بوده باشد، ھر دین و فرقھ ای 

مانندِ شمار اندکی نیز .ندھ ارفتمیاناز ،خود زندگی کنندۀمی خواستند در پیل،کھ بھ ھر دلیلییھافرقھ

و می خواھند فقط با ھم باشند اندروی خود بستھھ بدرنظیر آنان کھ تاکنون مانده اند، ھا و ھا، دروزیآمیش

رازِ کھ بفھمند بھ خود آیند و آنکھ مگر —ند ھستاللحاضمدر حال بھ تدریج ،مرامشان حفظ شودتا

تی با دینِ مغایرگونھ این نکتھ ھیچ مراعاتِ ماندگاری، با دنیا بودن و ھم گامی با علم و فھم روز است و 

ھمگیکھ کسانیبسیاری از یا ،برادریاحتی دو خواھر،می بینیمچنان کھ.ندارداومرام و حفظِ آدمی 

کھ فرقھ ھای گوناگون چنین است.دارنداز یکدیگرمتفاوتی کامالً یباورھااغلب ،یک کتاب ھستندپیروِ 

یکدیگربدترین دشمِن ، می مانندھمان دین پیروِ ھمگی کمابیش با آن کھ می شوند و واحد منشعب از دینی

.می شوند

مسئلھ ایدین ، یپیروانچنیند کھ بر خالف برداشت ریشھ در این دارمذھبیی ھاخصومتگونھ این 

برداشت می کند و از آن فھمش گنجایشِ کس بھ ھراست کھخصوصی ، بلکھ دین امرینیستعمومی

گر /ھر کس از فیض ازل بھره گیرد خویشقدرِ ھ ب«،شاعرقولبھ .جمع نداردبا واقعیتِ چندانیارتباطِ 

بھ ناحق امادیگری تروریست، و یکی تبدیل بھ فرشتھ می گردد »!ظرف تو کم گیرد گناھی نیست دریا را

ۀکھ ھر دو گروه را وسیلمی برندبھره در این میان کسانیتنھاو ؛یک دین می نامندھر دو را پیروِ 

امری فردی است و نمی تواند یدین باورفھمِ در نھایت .قدرت و کسب روزی قرار می دھنددستیابی بھ

کھ پیرو ھمان دین ھا یا صدھا میلیون نفری گذاشتدهجمِع بھ حسابِ رانفریکاشتباهجمعی باشد کھ 

.ھستند

استوسیلھبدین.استبوده»دانشتحصیل «و پناھگاه او »امید«راز بقای یھودی چنان کھ گفتیم، 

است و علیرغم ھمۀ دنیا حضور داشتھ سیاسی و فرھنگیِ ،شئون اقتصادی، علمیۀدر ھمیھودیکھ 

نھ جمعی، وخصوصی استیباور امرچرا کھ کای باور خود، نھ بھ اتّ —است مانده ، باقیمشکالت

بزرگ مشکلِ چنان کھ دیدیم، امروزه .متفاوت استآنان با والدین انفرزندحتی باور و روشِ چنان کھ

نفھمیده بخوان «ۀرا نمی فھمند و فلسفخود کتاب اصلی زبانِ آنھاادیان این است کھ اکثریت مطلق پیروان
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وفقمبھ این ترتیب ھیچ یک از این ادیانآیا .می شودپنداشتھ»دینداری«بھ اشتباه »قبول کندانستھو ن

.خواھند بود؟ ھرگز

از عارییو بھترین مادران، آنانند کھ فرزندانآناننددیندارترین انسان ھا با وجدان ترینِ گفتیم کھ 

نھ باور یا انسانھابرتری معیارِ بی تردید، .واقعی تربیت می کنند»انسان«،نفرت و تبعیضگونھ ھر

.استایشان فھمبرتریِ جنسیّت آنان، بلکھ 

از جملھ ،شھرستان ھا و دربارپزشکانِ اغلبِ پیش،ھشتاد سال حتی تا ،کھ بھ خاطر دارمچنان

یا ھمان »براحِ «ھ ای ازنامبھ یادِ .بودندھمگاناحترامو موردیھودی حکیم ھایکاشان،پزشکاِن 

بھ دستِ تبعیض، ناشی از و ظلمدر منتھای فقرمیالدی، ١٨۶٠افتادم کھ در سال »انجمن کلیمیان تھران«

از سازمان مذکور در آنوفرستادند»اونیِورِسلانس ایسرائلیتآلی«سازمان برای در ایران سفیر فرانسھ 

را باسواد بار بیاورید تا فرزندان خود«کھ می نویسند پاسخیھودیان فرانسھ در .نددکرکمک درخواستِ 

مقدمۀ آن شد آن روز، ایرانِ یھودیانِ ۀجامعرسانیِ آگاھی ھمین نامھ و احتماالً ».دیگران محتاج شما باشند

آلیانس رئیسِ ،وبا موسیو کرمیویو مالقات .م١٨٧٣جوالی سال ١٢ناصرالدین شاه در از سفرِ پسکھ 

تِ با مدیریّ »اتحاد«و یا »آلیانس«و مدارس مدرنِ بیاید آلیانس بھ ایران سازمان،فرانسھدر ایسرائلیت 

یھودیان فرانسھ قابل ستایشِ این خدمتِ .دنگردتأسیس ایران مین فرانسوی در چندین شھر یھودی نشینِ معلّ 

آن زمان ودرایرانجمعی از مسلمانانِ ویھودیانآن نسل از شدرموجب در آن مقطع از تاریخ چنان 

نھ تنھا در ،لیت رااقدام آلیانس ایسرائشمندِ توان آثار ارزمی٢٠١٩در سال ھنوزگردید کھ عدبھایدھھ

عراق، ھمچون،خاورمیانھ و شمال آفریقانشینِ دیگر کشورھای یھودیایران، بلکھ در جوامعِ ۀجامع

در آن دورانآنھا کھ ۀھماز آن ھنگام، .سوریھ، مراکش، الجزیره، مصر، تونس و غیره مالحظھ کرد

بزرگوار و آزاد اندیشیھودیانمھرنسل اندر نسل مدیونِ ،آلیانس ایسرائلیت قرار گرفتندمحبّتمورد

.فرانسھ ھستند

اندهیھودی مستفیض شدآلیانس و بسیاری از دانشمندانِ یھودیان بی شماری کھ از خدماتِ آیا غیرِ 

از رخیاز ابتدا مانند بو خدمتگزار مردم،فرانسوی یھودیانِ اگر این دستھ از؟ آیا نان بوده اندآقدرشناسِ 

، یا مذھبی و »سفارادی«و »اشکنازی«فرقھ ھای گوناگون ھمچون انِ یھودیمیان،امروزکوتھ بیننانِ 

کمابیش بھ ایران و سایر ممالک مورد بحث کھ ھمگی در نتیجھ، و شدندتبعیض قائل میغیرمذھبی،

کھ این خطر بزرگ را دربرداشتھ است ی یفرقھ گراچھ می شد؟ ،آمدندنمیمحسوب می شوند»دیاسفار«

حتی چھ و د نبخورییغذااجازه دارند از چھ ، کنندازدواج می توانند چھ کسیبا مردم کوتھ بینان بگویند 
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کھ گروھی تا آنجا—تر کنندتنگ را ھرچھۀ کوچک جامعۀ خوددینداری، دایردر لباسِ و ؛بپوشند

.بنگریمخود بھ خود آییم و بھ پیرامون.از دایره خارج شوندخود را رھا کنند و ، سوسرخورده از ھر دو 

یکی کھ ظاھر شود و دنیا نیز یھودی را در ھر لباسی است کھ یھودی فقط یکی است در حالی این 

در باور خود چنان کھ گفتیم، این کھ.دیدباید کھ ھست ھمانگونھچشم ھا را باید شست و دنیا را .داندمی

با دنیا ھمگام و ھمرنگ باشیم تا .باشیم، ھیچ مغایرتی با دینداری ندارددر اجرا انعطاف پذیر اما ،استوار

،ابوسعید ابوالخیربھ قول ،حالھر ھ ب.باشددنیا با ما

کم ساختن استنقشِ ھ ادی او بنرّ نردی است جھان کھ بردنش باختن است

برداشتنش برای انداختن استستانردنِ یْ ثل چو کعبتَ دنیا بھ مَ 

فرضیۀ یھودیان خیر، این.با ھمرنگ شدن با دنیا، یھودی ستیزی برطرف خواھد شدکھ من نمی گویم 

گامی با علم و فھم گامی با دنیا، ھم نخستین قدم برای ھم.لماِن پیش از جنگ جھانی دوم شکست خوردآ

.خرافات در لباس ترویج دینازپیرویروز است، نھ 

زندگی شنا حرکت رودِ برخالفِ واقع بین و دوراندیش باشیم، چاره در این است کھ چاره چیست؟ 

دیگر جایی برای .کھنھ را دور بریزیمموھومات پرھیز کنیم وتظاھر نکنیم، ازگشت نما انخود را ، نیمنک

مرجع قانونیِ .گفتھ اند را چشم بستھ پذیرفتعھد عتیقرانِ مفسّ بسیاری از عقاید کھنھ نیست و نباید ھر چھ 

مفّسر قانونگذار نیست کھ ھمۀ برداشت ھای او .است کھ المثنّی نداردسمقدّ توراتِ ما یکی است و آن ھم 

آیا می دانید در .شنبھ یا شبات استھاینمونھ ای از آنھا عدم استفاده از برق در روز.دانسترا صحیح 

یا اثر این تفسیر مطلقاً بی مورد و زیان آور، ھمین امروز برای آن کھ پیاده بھ کنیسا بروند، در سراسر دن

بینم گروھی خیرخواه، بسیار متأّسفم کھ می!دیروز بھ اجبار و امروز داوطلبانھ؟—تشکیل داده اند گتو

در محدودۀ آسیب پذیرِ زندگی ما، شدنِ انگشت نما ھمچون—رامانندانستھ اغلب خواستھ ھای دشمنان

ھای از جوانان و بسی ناگفتنیی از رابسیوقت و عمرِ اتالفِ ،روزعلمیِ تِ تحصیال، عاری بودن ازگتو

ھرکس دوبار «یک َمثل فنالندی می گوید کھ .برآورده می فرمایند»دینداری«در لباس خود —دیگر 

».پایش روی یک سنگ بلغزد مستحّق است کھ پایش بشکند

واره با کالھی بر سر بھ ھمپیش،در ھزاران سال معظّم فالن مقام بگوییم چون کھ نمونھ ای دیگر آن

این.باشیمکاله بھ سر داشتھ پس من و فرزندان خردسالم ھم ھمیشھ باید مقّدس می رفتھ است،فالن محلِّ 

دیندارانعلیرغم آنچھ.مصلحت در چیستچھ چیز عاقالنھ است و باید ببینیم کھ .شیوۀ تفکری بیھوده است
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پر و عمومی اماکندر خود را موظّف بدانیم کھ حتی گفتھ نشده است کھ تورات در ھیچ جای ، پندارندمی

تا آنجا کھ رنگ، فرم و اندازۀ کالهِ —نما شویمبھ سر داشتھ باشیم و انگشتتکھ پارچھ ای حتماً ،از دشمن

ماانِ دشمنفراموش کرده اید کھ ھمین چند دھۀ پیش، چگونھ آیا !گروه شودآنھر فرقھ ای عامل شناسایی 

داوطلبانھ«،یدیفرما؟ شما میو دوختھ بر لباس، ما را شناسایی می کردندتکھ پارچھ ای منحوس تحمیِل با 

ھای آلمان، ھلند و دانمارک دولت،امروزھمچنان کھدر ھر صورت، بھتراست کھ کنماشاره می»!است

عزیزان، مشکل امروز یھودی، یھودی ستیزی است، نھ .کنیداز این حرکت پرھیزکرده اند،رسماً توصیھ 

.واقع بینی کلید موفقیت است.آن کھ چھ بخورد، چھ بپوشد یا چھ بخواند

تتوراارتباطی با فرامین کھ مطلقاً ۀ دیگرھا نکتدهذکر از در اینجا مصلحت را درآن می بینم کھ 

تکرار :از گذشتھ ھا درس بگیریم.یاد نکنممی گیرندانجام »مذھبی بودن«عنوانِ تحتاماد ونندار

.نخواھد داشتبازدھی اشتباھات جز تکرار ناکامی ھا 

بھ نقص تو گفتن نیابد مجالتا بدسگالش باشکو روتو نی

قل برای آنھا کھ حرف ناحق می زنند دست أال،دنداریحقیقت رات گفتن أاگر جر«،می گویدگاندی

یا ھستندآمیزمنطقی و مصلحتشما اعمال و عقایدآیا بلکھ می پرسم، ھدف من مخالفت نیست».یدنزن

ھمچنان می گویند کھ سفم کھ بعضی از ناآگاھان أمتاست؟ مشتی خرافاتآیا معیار دینداری اجرای خیر و

برای اجرای ،آیا برای خوردن غذای سالم«می پرسم، »!اصل ھم نخواھد ماند«د ناگر موھومات اجرا نشو

»مسموم شد؟پیشتر با مشتی خرافات باید تورات،پیشرِو اوامرِ 

نادرست دیگر، برای مبارزه با بی دینی یا ھر روش .تر از اعتقاد بھ آنھاستمّ فھم صحیح اوامر مھ

در سکون رستگاری موفقیّت و منطقِ .موھوماترواجھن،فرھنگی غنی تر الزم استۀتغییرپذیری و ارائ

حتی درخت، این حیات .توقف یعنی مرگ.دنیاستامروز گامی با علم و فھم درھمبلکھو تقلید نیست

، این و انسانھای سرسختپیش آمدھای سختمیاندر نبردِ .رشد نکند می میمردساکن یک نقطھ، اگر

بینی طوفان ھای آینده را پیشنمی توان .نھ روزھای سخت،مانند یھودی می ماننداستوارند کھیھاانسان

.طوفان جلوگیری کرداز صدماتِ می توان،گرفتن از گذشتھعبرتبا، اماکرد

این ایده شاعر توانا چھ خوب ،عبرت نائینی.ھ ای از وجود خداوند استانسان جرقّ ،تتوراۀبھ فرمود

:می گویداست ، آنجا کھ ترسیم کرده را 
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جدا ھست و جدا نیستچون نور کھ از مھریم ییم و ھم اوییم و نھ اوما پرتو حقّ 

ینھ شما ھست و شما نیستیآآن صورتِ ینھ بینید اگر صورت خود رادر آ

گویند گروھی کھ فنا ھست و فنا نیستفلکی را چو رھید از تن خاکیجانِ 

خدا ھست و خدا نیستعالم ھمھ آیاتِ چون نور کھ از مھر جدا ھست و جدا نیست 

چرا ھست و چرا نیست،بر دشمن و بر دوستت گفتن کھ عطا و کرم او أرو جک

دانش و دنیا بھ .پذیرفتھ نمی شود»؟چرا«واژۀدر آن کھ است بشر در مقابل دادگاھی قرار گرفتھ 

جامعھ ای موفق خواھد بود کھ دنیا محتاج علم و .افراد بیش از باور انسان اھمیت می دھدشایستگیِ 

مبنی بر ،تحریم، بادولت آمریکا بھ جای جنگ و قدرت نظامی،می بینیمچنان کھ.باشدآناقتصاد 

ۀدر ساینھ از راه دین، بلکھ چون آمریکا ؛مقابلھ می کندو رقبابا دشمنان،اقتصاد و علم خودارائۀ عدمِ 

و تنھا فتنھ جویانین امری خصوصی استدآوریم کھبھ یاد.لم با دنیا روبرو شدکسب عراهِ از وآزادی

.قرار داده اندخویش آن را ابزار ظلم ،ند کھ بھ عناوین مختلفھست

نتیجھ گیری

.گذشتھ چراغ راه آینده است،تردیدیب

از ورود یتوانند از اواِن کودکیسازان مندهیآنیچنانکھ گفتھ شد، مادران، ا،یزیدر مورد زن ست

صدق زینیزیستیھودیچاره در مورد نیا.کنندیریبھ ذھِن کودکان جلوگضیمذموِم تبعیھاھیارث

یکھ کتابھایبزرگتر،  تا روزاسیاما در مق.بوده استانیدر دسِت فتنھ جویابزارشھیکند کھ ھمیم

یزیستیھودیو یزیمقّدس شمرده شوند، متأسفانھ زن ستان،یھودیبانوان و ۀدربارینکات منفیِ حاو

گوناگون یبا شعارھاگریدیو روز»!یتوسراییروسرای«با شعار یروز—خواھند داشت ادامھ

.یاسیس

شاید تا نزدیک بزنیم ایمتناسب با مطلب مورد بحث، سری بھ گذشتھکھ اجازه می خواھم در اینجا 

جامعھ و ،حداقل بھ نفع خانواده،آینده نگریدرصددِ چھره ای روشن تر از آینده را ترسیم کنیم وبتوان

.یمیخود برآۀنسل آیند
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٧۵،نسل کشی ارامنھ در ترکیھچندین دھھ پس از ،از جنگ ھای صلیبیپسسدهچند کھ اکنون بینیم ب

،١١/٩موسوم بھ ٢٠٠١سپتامبر ١١تروریستیتراژدیِ از پسسال ١٨لوکاست و وھۀسال بعد از فاجع

را در پی داشت، باو تغییر سیاست جھانی حملھ شد نیویورک در »تجارت جھانیمرکزِ «بھ کھ طی آن 

کرد،ھزاران زن از قبیلھ ھای ایزدیاسارت و خرید و فروشِ شیوِع وی جدیدانسان ستیزانسر بر آوردنِ 

آواره شدن میلیون ھا یاکشتھ کھ در مجموع بھسازمان ملل، ۀزیر سایآن ھم در خاورمیانھ،مسیحیو 

دنیا چھ فرقی کرده—برخاستھ اند ر دینیتنفّ جنایاتی کھ ھمگی از—منجر شده است گناهبیانسانِ 

کاھش یافتھ اند؟ متأسفانھ، پاسخ از جملھ یھودی ستیزی و زن ستیزی ،؟ آیا تنفرھای گوناگون دینیاست

و مجھّزتر شده اند دولتی و غیر دولتی ستیزانِ انسانکھ می نماید این تفاوت مشھودتنھا منفی است و

بنابراین.ستھمچنان ادامھ یافتھ انقاط دنیابیشتر در »ترویج دین«تحت عنوانِ ھاتروریستتربیتِ 

پای چرا کھدیده نمی شود،روی روشنی در پیش ۀآیندبا این اوصاف، کمابیش ؟ آینده چھ خواھد بودتکلیف

.در میان استمی خوانند»نمایندۀ خدا«ود را کسانی کھ خدین بھ رھبریِ 

مرگ داوطلبانِ از یھر چھ بیشترآن کھ شماِر رر بیدولت ھای بزرگ داکنونِی روشآشکار است کھ 

جای تأسف است .افغانستان استاین برداشت زنده و بارز ۀنمون.استاشتباه و بی اثر بوده کشتھ شوند، 

دنیا مانند قدرت ھای بزرگِبا طالبان و ایادی ایشانھا سال جنگِدهپس از،٢٠١٩کھ امروز در سال 

، شماری سرسام آور از طرفینکشتھ شدندر پِی وو آمریکااروپاۀانگلستان، فرانسھ، شوروی، اتحادی

ۀ ریشکھرده نمی دانندبدولت ھای نامچرا؟ چون.ھنوز نتوانستھ اند یک مشت پا برھنھ را شکست بدھند

.می شوندآنان چند برابر جایگزین ،چگونھ است کھ ھر چھ می کشندوستاکجادر مسئلھ

تازه نفس است و معتقد ه،مغزشویی شدجوانانِ روزانۀو آماده کردن ھا، تدریس آنھاریشھ در کتاب 

از تدریس اصالح شوند و کتاب ھای دینی ۀھمآن کھ چنان کھ گفتیم، مگر ،کھ پایانی بر آن متصور نیست

در حالی کھ بھ زودی ش،ھم پیمانانودولت آمریکا کھ امروز می بینیم .کار نادرست جلوگیری شوداف

از روی اما ،خواھد شدھاتروریستپرورشِ تبدیل بھ مرکزِ آن کشوردانند با خروج از افغانستان، می

»اھکتاب«فرمانِ ھنوزچون فرمانْ —خارج خواھند شداحتماالً ،بیھودهھا سال جنگِاز دهپس،استیصال

.ھای بی نظیر نظامیقدرتدستوِر نھ و است 

انسان .از گذشتھ عبرت نمی گیردآدمی بزرگترین فریب را از خویش می خورد، چرا کھ افسوس کھ 

و سپسمی دھندآموزش، ابتدا کوچک و بزرگآموزشیِ مراکزِ ۀھماغلب توجھ ندارد کھ در حالی کھ در 

بھ و بی رحمانھ ھمچنانو —نخست می آزماید و سپس می آموزد ار قھّ طبیعتِ ، آزمایش می کنند
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خوشبختی در کھ بشر بفھماند بھ سرانجامتکرار می کند تاھای تلخش را درس،ھای گوناگونچھره

فریدون بھ قول .استمیّسر کتب دینی فتنھ انگیزِ نکاتِ ردِ طراهِ از و است مسالمت آمیز ھمزیستیِ 

،مشیری

.ھر کھ با ما نیست با ما دشمن است،گفتھ می شد

.اھریمن استۀاین فرمودکھ ،آری،گفتم

؛با دشمنان ھم دوستند،اھل دل،معنااھلِ 

.دشمن، قلبتان از آھن استبا خلقْ ،ای شما

ۀفسوس کھ چارا/نھانی ماکھ دوای درد پدردا «،یمیمی بینیم و می گوچنان کھ کھ اما افسوس

کھ است حالی این در ».آبادی خویش را بھ ویرانی ما/جمعی است کھ انگاشتھ اندۀبرعھد/پریشانی ما

ت و ، ملیّ نام،از تولدتانپسپنج دقیقھ «،گویدمیوینسنت بنت!نھ مابرگزیده اند ودین خود را اننھ آن

ی می کنید کھ خودتان یچیزھاتان را  صرف دفاع از زندگیۀدین شما را تعیین می کنند و شما بقی

.است و با ھیچ دینی ھم مغایرت ندارد»انسانیّت«بھترین دین باز بھ آنجا بر می گردیم کھ ».ایدبرنگزیده

بھ احتمال زیاد ،اگر شما در اسراییل بھ دنیا می آمدید«، از او نقل می کنندافتم کھ میچارلی چاپلینیاد بھ 

و در ،احتمال زیاد مسیحیبھ دراروپا ، مسلمانقطعاً ،اگر در عربستان بھ دنیا می آمدید.شدیدیھودی می

ب پس تعصّ .دین پدیده ایست کھ جغرافیا برای شما تعیین می کند.شدیدشینتو میاحتمال زیاد،ژاپن بھ 

».ستبرای چیست؟ آنچھ مھم است اخالق و انسانیت است کھ بھ جغرافیای زمان و مکان محدود نی

، دنیا آقای دانلد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا را تحسین کرد کھ با یک گام از ٢٠١٩امروز یکم ژوییۀ 

گوناگون بدون اعتناء بھ حال آن کھ می دیدم پرندگانِ !و بھ کرۀ شمالی پا نھادبھ آن سو رفتمرز جنوبِ 

برخی از آنھا جوجھ ھای خود را .مرز و محدودیتی، از تمام مرزھای ساختگی بشر آزادانھ عبور می کنند

ھزاران کیلومتر فاصلھ بزرگ می کنند، برای ادامۀ زندگی بھ ھزاران کیلومتر دورتر می روند و دنیا در 

و نژاد، دین، مرامی ساختگی ھمچونیما بشر با خط ھاا.ق بھ خود و محّل زندگی خود می دانندرا متعلّ 

این مرزھا و محدودیت ھای بر سرِ ایجاد می کند و یک عمر میان خود بی اساس مرزھا و محدودیت ھایی 

!جنگدساختگی می

و جاروکشیکی از بچھ ھا شاه می شد، یکی دربان، یکی .بازی ھای دوران کودکی افتادم-بھ یاد شاه

بھ دنیای بزرگساالن اندیشیدم و .پس از چند دقیقھ می خندیدند و بر سر مقام بحث می کردند.دیگری وزیر

د دنیا یکی است و بشر یکی، بر سر ندر حالی کھ می دان.بشر بیش از پیش پی بردمبھ نزدیک بینیِ 
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اما بھ ،کودکانبازیِ -شاهمانند کشی ھای ساختگی و شاه شدِن این و آن، یا بھ نام مرز و دین و نژاد، خط

یک بھ دنیا ھمۀ نگارنده، در درازمدت، عقیدۀحال آن کھ بھ .با یکدیگر مبارزه می کنند،گونھ ای ویرانگر

روز «می گویم،»ی؟کِ «البتھ اگر بپرسید ٧.بودحکومتی جھانی خواھد و حکومتْ خواھد شدتبدیل کشور 

یک دقیقھ صبر «، آمداز عالم باال پاسخ .کردشخصی از خدا درخواستی می گویند »!خدا ھزار سال است

.شد کھ ھیچ معلوم  نشدممعلوم—سال فکر کردم شب و روز ٩٠»!کن

نویسندگی مانند بیرون پریدن از قبر و فریاد «می گوید، ضرب المثلی انگلیسی، چنان کھ در پایان

بیرون پریدم از دخمھ ھای روح،بیانآزادیِ ۀبا شنیدن مژدنیزمن حدود چھل سال پیش، ».برآوردن است

بھ دلیل لرزش دست، اخیراً ھرچند .برگ سبزی تقدیم دوستان نمودمچند ،قاصر خودھرچند و با قلمِ 

خوشبینم کھ تا بھبودی، با کوششی بیشتر، باز در حضورتان خواھم نوشتن کمی برایم دشوار شده است، اما

.بود

کھ تاکنون در نشریات گوناگون بھ جدا از نوشتھ ھای فراوانم—برای گفتگوھای آینده،خوشبختانھ

بھ آدرس ،از دنیای اینترنتبی سر و صدادر گوشھ ای—ھایماند و افزون بر کتابچاپ رسیده

www.BabaNouri.com در آنجا میزبان تاساختھ امزبان ھای فارسی و انگلیسی بھ باصفا کلبھ ای

تک تک دوستان و خوانندگان را مھرِ در اینجا فرصت را غنیمت می شمارم و.باشمشما و توجھ محبّت

.BabaNouri.comسایت بھتوجھتان، و مشتاق تا نوشتار آیندهبھ امید دیدار.سپاس می گزارم

ردانھ ای کمتردُ ،ھم نباشم در جھاناگر منکس نگفت، افسانھ ای کمترحدیث درد من گر

از پروانھ ای کمتر نتوان بودبھ راه عشقسوزان نپرھیزدکسی عاشق بود کز آتشِ 

...نتوان بود از پروانھ ای کمتر،بھ راه نوشتن

گبای، »نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٩ییۀژو

روزی یعنیُمو اِحاد، یھ ادونای اِحاد ووشْ ِو ھایا بَیوم ھَھو ییھْ چنانکھ در عباداِت روزانۀ یھود، اکثراً بدون آن کھ معنی آن را بفھمیم، می خوانیم، ٧
چشم دل باز کنیم و .پیروی کنند)حقوق بشرمنشورِ (ھمۀ مردم در سراسر زمین یک خدا را بپرسنتند و ھمۀ دنیا از یک قانون واحد خواھد رسید کھ 

!ببینیم کھ نوشتھ ھای مترقّی کتب دینِی ما چھ می گویند و مفسرین و مرّوجین نزدیک بین چھ می فرمایند



٢۵از٢۵صفحۀ 

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

و بھ ،زبان یھودیان کاشانواژه نامۀ،کرلحظاتی برای تفشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

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