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بخش نخست

ا اگر بشر بھ نام دین یا بھ ھر عنوان دیگری تغییر ناپذیری ر

!میموِن فرضیۀ داروین باقی مانده بودکرد، ھمان پیشھ می

این .، این نیرومندتریِن قدرتھا، می توان بی شمار کتاب نوشت»گردش روزگار«و »زمان«دربارۀ 

زمان است کھ توانمندتریِن قدرتھا را بھ اطاعت وامی دارد و ھمگان، قدم بھ قدم، خواستھ یا ناخواستھ، 

خوشبخت آنان .ِر زمانگروھی داوطلبانھ و جمعی بھ قھ—دانستھ یا ندانستھ، با زمان ھم گام می گردند 

موجبِ ھستند کھ می فھمند مقابلھ با زمان، موجِب عقب ماندگی است، حال آن کھ ھم گامِی بھ موقع با زمانْ 

.موفقیت است

توان فھم دیروز را با امروز ھای بی شماِر علمی، با مطالعۀ تاریخ نیز میافزون بر آگاھی از پیشرفت

.ِن زمان ھا را فھمید و از کوتھ بینی ھای دیروز تجربھ آموختمقایسھ کرد، تفاوت ھای فاحش میا

می گوید،سعدی

چون دگر مرغ بیند اندر بندنرود مرغ سوی دانھ فراز

تا نگیرند دیگران از تو پند پند گیر از مصائِب دگران

بینیم کھ میرا مطالعھ می کنیم، »مھد تمدن«بھ عنوان نمونھ، ھنگامی کھ تاریخ اروپا، این مّدعی 

ھا، ھا و مرامھا، فرقھبارھا و بارھا میان کشورھای اروپایی، برای توسعۀ مرزھا یا بھ قصد تحمیل دین

اما امروز، با آن کھ .ھای متمادی ادامھ داشتھ استجنگ و قتل و غارت رخ داده است و این فاجعھ قرن
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در حالی کھ ھر دو پیرو یک کتاب نوبی، گرا، مانند فرقھ گرایاِن ایرلند شمالی و جھنوز جمعی واپس

کشور اروپایی، فارغ ٢٧بینیم کھ مذبوحانھ با یکدیگر می جنگند، میھستند، بر سر روش ھای متفاوت، 

اند و ھا، ھمچون کشوری واحد، دارای یک پارلمان و یک واحد پول مشترک شدهھا و دیناز مرزھا، زبان

این نخستین گام بھ سوی نگارنده، بھ باور .بھ ریِش مسبّبیِن جنگھا و مدافعین مرزھای گذشتھ می خندند

.آرماِن تشکیل حکومت جھانی  در درازمدت است

خود، حتی بھ دستور رھبران دینی فرقۀیا ترویج دینیا بھ نامتصّرِف خاکو غارتبھ قصد!آری

-ھا، مردم شکستشدند؛ و برای انھداِم  فرھنگ مغلوبیِن جنگد و کشتھ میکشتنجنگیدند، میخویش، می

استالین نمونھ ای بارز از چنین شقاوتھایی را دردوران معاصر .خورده را از موطن خود کوچ می دادند

رد ھا انسان بدبخت را از خانھ و کاشانۀ ایشان بھ اماکن بد آب و ھوا منتقل کاو میلیون.پیش رو می گذارد

نمونھ ای دیگر و قدیمی تر، کوچ .و بھ فاجعھ ای تلخ شکل داد کھ در طی آن صدھا ھزارنفر نابود شدند

با توجھ بھ .دادِن ملت یھود از خانھ و کاشانۀ ایشان در سرزمین اسرائیل بھ بین النھرین در بابل بود

یان راه از بین رفتند یا در دنیا مقدوراِت اندک و شرایط سخت آن روزھا، خدا می داند کھ چھ تعدادی در م

امروز، بھ باقی ماندگان آنان کھ قرنھا پس از تحمل ظلم ھای گوناگون، بھ خانۀ مستنِد و(.پخش شدند

تا بھ امروز، گھگاه بھ گروھھای کوچکی در نقاِط )»!غاصب«گشتھ اند، می گویند ازخود بشدۀغصب

جمعی شبیھ —مشترکی با سایر ساکنین محلّی ندارند خوریم کھ ھیچگونھ شباھت یا عقایدمختلف برمی

حتی پیش می آید کھ اھالی دو دھکدۀ مجاور زبان یکدیگر را !مغوالن ھستند و گروھی شبیھ وایکینگ ھا

آیا اینان بازماندگاِن ھمان رسم منفور کوچ دادن ھا ھستند؟.نمی فھمند

در کنارکھ پیدا نشد تختھ ایدر این ورطھ کشتی فرو شد ھزار

یقیناً سکونِت شماری از نژادھای گوناگون در مکان ھای صعب العبور، بازدِه ھمان  کوچ دادن ھا و 

ای بھ دستور رھبران مذھبی، پاپھا، می جنگیدند، می کشتند و کھ عّدهافسوس.تبعیدھای اجباری بوده است

بردند رآمده را ھمچون اشیاء بھ خانھ میبا افتخار مال بھ غارت رفتھ و بردگاِن بھ اسارت د.کشتھ می شدند

بردگان ماننِد از آن پس، و —ھمانطور کھ نادر شاه جواھراِت ھندی ھا را  قھرمانانھ بھ ایران آورد —

اند داری را مطلقاً منع نفرمودهدردناک است کھ ھیچ یک از ادیان ھم برده.گوسفند، دست بھ دست می شدند

این !و حتی کمابیش با مشروعیّت بخشیدن بھ این عمِل غیر اخالقی، قوانینی ھم برای آن وضع نموده اند

…حّک شده است و پاک شدنی نیستننگ بر پیشانِی بشر 

.تا این کھ بھ پایان جنگ دّوم جھانی می رسیم
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از تسلیِم دشمن، دست بھ پس٢و ژنرال ژوکف،١می بینیم کھ سرداراِن برندۀ جنگ، ژنرال آیرنھاور

درِک آنان از دستوراِت مذھبی دایر بر چگونگی .غارِت بانک ھا و موزه ھا و یا گردآورِی برده نزدند

ای کھ عمالً در طول تاریخ موجب جنگ، قتل و غارت و ادامۀ تقسیم غنایم جنگی و اسارِت بردگان، مسئلھ

ایشان بھ سراِغ جواھرات واقعی دشمن، یعنی در عوض،.خصومت بوده است، بسیار پیشی گرفتھ بود

دانشمندان، حدود ھزار نفر از این مغزھای متفّکر دانشمندان آلمانی رفتند و با وعدۀ زندگِی بھتر بھ میِل 

ھایشان بھ آمریکا آوردند و تعداد کمتری نیز بھ اتفاق خانواده٣براون،فونآنھا را، از جملھ پروفسور ورنر 

تکرار شد بھ گونھ ای متفاوت ،چند دھۀ بعد، بار دیگر این پدیده در دوران سقوط شوروی.فتندبھ روسیھ ر

چنین بود غنیمِت جنگی، بھ دور !ھای ایران و اسرائیل گردیدکھ در این میان، نمدی ھم نصیب کالِه دولت

.از بھ اسارت آوردِن بردگان

ھمین دانشمندان آلمانی بودند کھ .دیده می شوداز ھمین مختصر، تفاوت آن دوران با زمان ما آشکارا 

الواقع کشفیات، فی.در فضای آزاد و ضمن ھمکاری با دانشمندان آمریکایی، چھرۀ دنیا را دگرگون کردند

اختراعات و ابتکاراِت دانشمندان ممالک گوناگون چنان متفاوت و ارزشمندند کھ در جنگی پنھانی، بھ جای 

سپس در کنفرانس ھای گوناگون، !ن و ایده ھای آنھا را از یکدیگر می دزدندبمباران شھرھا، دانشمندا

1 General Dwigth D. Eisenhower, later the President of the United States.
2 General Georgy Zhukov.
3 Wernher von Braun.
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»!کی بود؟ کی بود؟ من نبودم«ھمگی در کنار یکدیگر، بھ یادگار دوستانھ عکس می گیرند و می گویند، 

دزد ھم دزداِن عشقِی قدیم کھ می خواندند،

!وچندان گرددکھ اگر بازستانند، ددزدِی بوسھ عجب دزدِی پر منفعتی است

.بھ یاد گزارشی می افتم کھ در یکی از روزنامھ ھای قدیم درج شده بود

شبانھ گاوصندوِق بزرگِ آھنی یک بانک را در نیویورک مانند پنیر مخترع ، دزدی ١٩٢٠حدود دھۀ 

آھنی مدیراِن بانک و مأموران پلیس در حیرت می مانند کھ چگونھ !بریده و پول ھا را با خود برده بود

چنان قطور بھ آن شکل بریده شده بود، تا آنجا کھ پلیس اعالم می کند چنانچھ جناب دزِد خود را معّرفی کند 

دزد از سایھ بیرون می آید .و شیوۀ برش آھن را در اختیار دولت بگذارد، از جرِم دزدی معاف خواھد شد

.ار دنیا می گذاردرا برای نخستین بار در اختی»کاربیت«و شیوۀ برش آھن از طریق 

١۵نابغۀ یکدیگر را، ھمچون جوان »ھکرھای«و »دزدان سایبری«امروزه می بینیم کھ دولت ھا 

.دانندای از اھالی فیلیپین، با پرداخت حقوق ھای کالن استخدام می کنند، بر صدر می نشانند و قدر میسالھ

در این میان .ندانھ و انسانی سر خم می کنداینجاست کھ می بینیم حتی قانون بھ نفع علم و اھداف ھوشم

عاقل ترین و زرنگ ترین انسان کسی است کھ بتواند دشمن خود 

با پیروی از ھمین حقیقت است کھ .را، تبدیل بھ دوست نماید

امروزه می بینیم دولت ھای ژاپن و آلمان، این دشمنان دیروز 

ن آمریکا سرا.آمریکا، از زمرۀ بھترین دوستان این کشور ھستند

چنان دانا بودند کھ دانستند دواِم خوشبختی در تقسیم آن با دیگران 

آنان می فھمیدند کھ برای . حیات است ِاست و نفرت، سرطان 

.حفِظ خانۀ خود باید کمک کرد تا آتِش خانۀ ھمسایھ خاموش شود

، میلیاردھا »مارشال«اینان پس از جنگ، بھ موجب طرحی بھ نام 

دیروز، یعنی ژاپن و آلمان، برای بازسازِی دالر بھ دشمنانِ 

.صدمات جنگ کمک کردند

است کھ این رھبران درک کردند و درک »زمان«این جلوه ای از پیشرفِت فھم بشر و قدرت اجرایِی 

علمی دارد، نھ خیِل عظیم سیاھی ۀشماِر ھر چھ بیشتر مغزھای ارزندمی کنند کھ قدرت واقعی بستگی بھ

حاکی بر شمار دانشمنداِن ھر مملکت، »بانک جھانی«طبق آماِر ساالنۀ منتشره از سوی امروزه !لشگر
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باعث افتخار است کھ .قدرِت کشورھا را ارزیابی می کنند

، از میان طبق آمار بانک جھانیبھ شرح پیوست،ھم اکنون

ھمۀ کشورھا، کشور نوپا و کوچک اسرائیل از باالترین 

.عیت کشور برخوردار استشمار دانشمندان بھ نسبت جم

این است سرمایۀ حقیقی و قدرت واقعی، نھ اتّکا بھ لشگِر 

!دعاگزاران و یا اّدعاھای توخالِی نظامی، دینی و مالی

لطان وقتی نادر «می نویسد، یدتاریخ مسعودر ِظّل السُّ

بر افاغنھ پیروز شد و بر اصفھان تسلط یافت، ھفتادھزار 

مانند خیِل بیکاره ھای امروز [نفر طّالب علوم دینی 

و (ھم چنان از خزانۀ دولت حقوق می گرفتند ]اسرائیل

گفتند کھ چنانچھ دعاھای ایشان نبود، دنیا تا بھ حال کـُن می

!)فَیکون شده بود

چرا .اینھا لشکر دعا ھستند"رؤسای طّالب نزد او رفتند و نالیدند کھ .آنھا را قطع کردنادر حقوق«

وقتی فقط شش ھزار نفر "نادر در جواب گفت، "باید سلطان حقوقشان را قطع و موقوفاتشان را ضبط کند؟

جا بودند؟ حاال ھم افغان بھ ایران حملھ کردند و مسلّط شدند، این ھفتادھزار نفر لشکر دعا چھ می کردند؟ ک

ما بھ لشکِر .اگر حقوق می خواھند، کفش و کاله سربازی بپوشند و بھ قشون ظفرنموِن ما بپیوندند

»"!خوِر دعاشمشیرزن احتیاج داریم نھ بھ لشکر مفت

:می گوید)٢٣۵چاپ پاکستان، صفحۀ (شرقپیامِ در کتاب اقبال الھوری

میچشم آن خورشیِد کوری، دیدۀ این بی نَ فلسفی را با سیاست دان بھ یک میزان مسنج

!محکمیوین تراشد قول باطل را دلیلِ ت نااستوارآن تراشد قول حق را حجّ 

برخی خوشھ ھا گویی .روزی در کنار کشتزاری از گندم ایستاده بودم«نقل می کنند کھ لقمان حکیماز 

ھنگامی کھ .از تواضع سر بھ زیر آورده بودندافراشتھ بودند، در حالی کھ خوشھ ھای دیگر از تکبّر سر بر

ھای سر آنھا را لمس کردم، بسیار شگفت زده شدم، چرا کھ خوشھ ھای سر برافراشتھ را پوک و اما خوشھ

اند اّما در با خود گفتم، در کشتزاِر زندگی نیز چھ بسیار سرھا کھ باال رفتھ.بھ زیر را پر از دانھ یافتم

».حقیقت تھی ھستند
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استكھ او باال ترچشم ابرو نگیرد چونیجااگر باال نشیند  کسر شأِن شعلھ نیستدود

پس چرا انگشت كوچك الیق انگشــــتر استكنندیمیبزرگیِّ شصت و شاھد ھر دو دعو

نعل خر استیدیگر،شمشیر گرددیآن یكآیند برونیه مرآھن و فوالد از یك كو

روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوھر است نشینند، صبر کنگر کھ بینی ناکسان باال 

نخست وزیر سابق اسحق شمیردر سفری بھ لس آنجلس، .توجھ کنیدماجرای زیر بھ با این اوصاف، 

روزی چند تن از سراِن مذھبیون را دعوت کردم و از آنان تقاضا کردم کھ «اسرائیل تعریف می کرد کھ 

اجازه بدھید "گفتند، .تا بھ خدمت سربازی بروند چرا کھ بھ آنھا احتیاج داریمجواناِن مذھبی را تشویق کنند

ما و سایر سراِن مذھبیون "پس از چند روز آمدند و گفتند، ."کھ این موضوع را مطالعھ کنیم و پاسخ دھیم

ولت دعا گرد ھم آمدیم و تصمیم گرفتیم کھ از این پس بھ جای خدمت سربازِی جوانان، بیش از پیش برای د

»!"کنیم

درصدد ارشاد یکدیگر باشیم نھ .افسوس، آنھا کھ خود نمی دانند، دیگران را ناآگاه می پندارند

.فریبی و فریب دیگرانخود

.بھ خاطر داشتھ باشیم کھ بقای دین و حیات در حفظ تعادل است

عسل ۀاما مز،خواست کھ برودودیاز آن چش،کوچک آمدایمورچھ.افتادنیعسل بر زمایقطره

عزم رفتن کرد، اما احساس کرد کھ باز.دینوشگریدیبرگشت و جرعھ ا.بودزیاعجاب انگشیبرا

اندازدیبخود را در عسلکھبر آن شد پس.دھدیرا نمیواقعۀکند و مزینمتیکفاعسلکنارۀخوردن از 

پاھای نحیفش افسوس کھ اما، ھ ور شد و لذت برددر عسل غوطمورچھ.لذت ببرداز آنشتریتا ھر چھ ب

نیفرانکلنیبنجام.در آن قطرۀ چسبناک زود از حرکت ایستادند و او تا واپسین دم ھمانجا گرفتار ماند

نجات ،دراز آن اکتفا کیکمدنیبھ نوشس کھکآن!بزرگیجز قطره عسلستینیزیچایدن«،دیگویم

…و دینایدنانسان، تیاست حکانیا».شودیھالک م،آن غرق شدینیریکھ درشآنوابدییم

بخش دوم

...دنیا چیزی نیست جز قطرۀ عسلی بزرگ

از اسب افتاده بودند «بعد از جنگ دّوم جھانی، کشورھای شکست خوردۀ آلمان و ژاپن کھ بھ اصطالح 



١۵از ٧صفحۀ 

کارگران الیقی کھ کشور و کارخانھ ای ، بھ دلیل حفظ ملیّت خود و بھ خاطر »ولی از اصل  نیافتاده بودند

را کھ در آن کار می کردند متعلّق بھ خود می دانستند، چنان بھ سرعت خود را باز سازی کردند کھ آلمان و 

.دیروز بھ زودی در زمرۀ برترین ھای اقتصاد دنیا قرار گرفتندژاپِن شکست خورده و ویرانِ 

در »بانک ملی ایران«راموش نشدنی از رئیس اعتبارات بھ یاد جملھ ای ف.زندگی جمع خاطره ھا است

او کھ می دانست تازه کارمندی را ترک کرده و مستقل شده بودم، بھ .میالدی افتادم١٩۵٠سال ھای دھۀ 

ھمین تشویق او زندگی مرا ».امروز َسفتۀ امضای تو را بھ سفتۀ ارباِب دیروز ترجیح می دھم«من گفت، 

ای آلمان و ژاپن کھ تا زمانی نھ چندان دور اسیِر چنگال رھبران ناالیق خود بودند، آری، ملّتھ!تغییر داد

پیشی گرفتند، تا آنجا کھ امروز واحدھای پول این دو کشور از معتبرترین پولھا دیگر زودی از بسیاری ب

.در سطح جھان ھستند

، واحد پول »چ مارکدویْ «نخستین صدِر اعظم آلمان پس از جنگ، دستور چاپ٤ِدنائِر،آموقعی کھ 

شما با چھ پشتوانھ ای اسکناس چاپ «آیزنھاور از او می پرسد، ژنرال جدید آلمان را صادر کرد، 

»!بھ اتکاِء این و ِعرق ملیِّ او«ِدنائِر بازوی کارگری را نشان می دھد و می گوید، آ»کنید؟می

با توجھ بھ مطالعات و سوابق تجارِی نگارنده با این دو کشور، بھ عقیدۀ من بھترین و در عین حال 

خطرناک ترین امتیاِز کارگر و سرباز آلمانی و ژاپنی، فرمانبرداری مطلق آنھا از مقام مافوق بھ حّد افراط 

ھا بھ ترین جنایتام فجیعمتأسفانھ، ھمین خصیصۀ آنھا منجر بھ انج، چرا کھ »خطرناک«می گویم .است

.دست این سربازان در اروپا و چین گردید

و یکسونگر، منافع ملّی را »دیندار«در مقابل، بسیاری از مردِم متعّصب در کشورھای بھ اصطالح 

، ھمھ چیز خود .م١٩٧٨، .ش.ه١٣۵٧در سال ،چنان کھ دیدیمھمچون ملّت ایران کھ فدای دین می کنند، 

چون زمینۀ تعصب دینی »!سّومی آمد و ھر سھ را زد  و برد«بھ اصطالح کھتا آنجاردند را فدای دین ک

».نابینایی«یعنی »تعّصب«و —فراھم بود

ھا است کھ ، قرننقطھ ضعِف ملِل متعّصباینازھای استعمارگر با آگاھی در این میان، دولت

،»ستون پنجم«ا ایفای نقشو ایادِی ایشان بگرفتھ انددین در اختیار کاذبِ قدرتِ کشورھای آنان را از راه 

ھمین افراد .برای تصاحب یک دستمال، قیصریھ وطن خود را بھ نام خدا آتش می زنندبھ قول معروف 

4 Konrad Adenauer.
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خودشان سراِن نازیسم را با نام ھای دینی،بودند کھ در دوران جنگ دّوم جھانی، در کشورھای اسالمی

!بودند»ھمکیشان خود«ود کردند و منتظر ورمعرفی می

دین مبلـّغینھنگامی کھ «محبوب و پدر ملّت کنیا می گوید، رئیس جمھورِ ٥،نیاتاکِ در این باره 

آنان بھ ما آموختند کھ چگونھ با .کتابصاحبو آنھابودنداین سرزمین کمالِ سررسیدند، مردم آفریقا 

».کتاببودند و ما صاحب شده سرزمین مالکِ چشم کھ باز کردیم، آنان .چشمان بستھ دعا بخوانیم

کھ آنجا نھاد غربِی سر برھنھ، پا روزی باخت شرقِی پا برھنھ، سر

متأسفانھ، این نکتھ مانند .ادیان و راِز شیوۀ تسلّط استعمارگرانپیرواِن افراطِی این است نقطھ ضعف 

»دیندار«و »سوپر ِگلـَت«کھ گروه ھایی آتش زیر خاکستر گریبانگیر ملّت و دولت یھود ھم ھست، تا آنجا

!از دشمن نیز یاری می طلبنددر این راستا دین را بر ملّیت و حتی استقالل ترجیح می دھند و چھ بسا 

کھ با دشمنانت بود ھم نشستبشوی ای خردمند از آن دوست دست

:در حالی کھ

چھ شمشیر ھندی نھی بر سرشد، چھ در پای ریزی زرشحِّ موَ 

براین است بنیاد توحید و بس ید و ھراسش نباشد ز کسام

او بھ دکاِن قنّادِی زیبایی بر می خورد، دقایقی چند .مردی روستایی برای نخستین بار بھ تھران می آید

سپس وارد مغازه .ھا می ایستد و در ذھن آنھا را مزه مزه می کنددر برابر ویترین بھ تماشای شیرینی

ھای رنگارنگ و خوشبو کھ در ظرف ھای قشنگ زیر نور چراغ بھ او چشمک شیرینیشود و بھ می

ای اندکی بعد بھ خود می آید و صاحب مغازه را کھ برای فروش در گوشھ.زنند با ولع نگاه می کندمی

.بھ  تصور آن کھ فروشنده نابینا است، دست خود را پیش چشمان او تکان می دھد.ایستاده است می بیند

روستایی با لھجۀ محلّی خود می گوید، »!چھ می خواھی؟«یرینی فروش سر عقب می کشد و می گوید، ش

!تو این شیرینی ھا را می بینی و نمی خوری؟یعنی، »!تو بینی و نخوری؟«

بھتر است کھ از مذھبیوِن !دیگرانی ھستند کھ ندیده می خورند.شیرینی فروش می دید و نمی خورد

یا چشم بستھ سخن آیا شما می بینید و حرف می زنید «لِف استقالل اسرائیل ھستند پرسید، تندرویی کھ مخا

5 Jomo Kenyatta.
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البتھ موجوداِت داخل پیلھ از دنیای بیرون بی خبرند؛ و تاریک ترین پیلھ، پیلۀ تعصب دینی »!؟گوییدمی

.است

خداونِد بستان گذر کرد و دیدیکی بر سر شاخ  بُن می برید

نھ بر کس، کھ بر جان خود می کند می کندبگفتا کھ این فرد بد

پرزیدنت وینستون چرچیل،، در دوران جنگ دّوم جھانی، سراِن متفّقین یعنی .م١٩۴٣در سال 

می گویند کھ پس .بھ این شھر آمدند»کنفرانس تھران«برای شرکت در استالین،و روزِولت.فرانکلین د

از تشکیل کنفرانس در سفارت روسیھ، 

کاغذ در ایھمأمورین اطالعاتی آمریکا تکّ 

کنار صندلی چرچیل پیدا کردند کھ روی آن 

Dead“چرچیل بھ خط خود نوشتھ بود،  flies

don’t fly!”این مدتھانگتن یواشدرمأمورین

منظور او را امامطالعھ کردند را ۀ کوتاهوشتن

گفت کھپرزیدنت روزولت سرانجام!نفھمیدند

.خواھد پرسیدشخصاً از چرچیل در این باره 

»این چیست؟«پرسید،و دادتکھ کاغذ را بھ چرچیل نشان روزولت ،جلسات بعدییکی از در 

Your“،وزیر خارجھ بھ من گفت٦آقای ایدن«گفت،نگاھی کرد، خندید وچرچیل  fly is open!”—

Dead“،دادمپاسخاین تکھ کاغذ برمن !زیپ شلوار شما باز است flies don’t fly!”— ِمرده مگس

افکارِ ،آری).بھ کار می رود»مگس«و »زیپ«بھ ھر دو معنی flyدر زبان انگلیسی، (!نمی کندپرواز 

!د کردنھرگز پرواز نخواھ،دندانپوسیده کھ معنی استقالل را نمی

.و در آینده ھم نخواھد آمداست و بھ امید روزی کھ ھمگان بفھمند تا بھ حال کسی از آسمان ھا نیامده 

من و ،چھ ھست و خواھد بودآن، ھر استھر چھ بوده و گذشتھ.مقدس ھم چنین وعده ای نداده استتورات

ثر و بھ حال خود و جامعھ خویش مفید خواھیم بود کھ عالم بھ ؤو ما زمانی م؛شما عامل آن خواھیم بود

بھ یکی از این مدارس سر بزنید و .بھ اصطالح مذھبیدرسھای بعضی از مدارسِ بھ نھ ،علوم روز باشیم

.آموزش می دھندی چھ کھ از کالس اول ابتدایببینید

6 Anthony Eden, the British Foreign Secretary of the time.
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.، رنج بردم و گریستمدیدم،مطالعھ کردم،من رفتم

بھ گِدر تمام کالس ھای کوچک و بزرامروز «کھ گفتم و بحث کردم تأثیرگذاررسینِ با یکی از مدّ 

در —گماراومیشنا، تلمودمقدس، کتاب ھای غیر مقدسِ توراتتدریس اصطالح مذھبی، بیشتر از 

اینھا در حالی کھ!یک جا و بھ اصطالح در ھم تدریس می کنندرا—روخعاانشولحمجموع،

می باشند و ھر چند دارای مالیان گوناگون در زمانھای مختلف ۀگفتگوھای ھزاران سالای از مجموعھ

بسیار ینکاتکھ من نیز در مقاالت خود بارھا از آنھا بھره برده ام،ھستندارزشمندو بسیار آموزنده نکاتی

دربارۀ گمارابھ عنوان نمونھ، .را نیز در بر دارندناخوانا با علم و فھم روزوغیر عقالنی،ارزشبی

برای و اغراق شده ھت آوربھ ای جریمازمیشنا براخوتو یا٧»کالشـیم َدعـتـاننا «گویدمیزنان 

دیگر از اینھا و بسیاری!تمیز نباشدشیا لباسسرپیچی کندخودمعلمگوید کھ از حرف سخن میلی محصّ 

می دانم دھند، ھرچند کھ ای بخشی قابل مالحظھ از آن کتابھا را تشکیل میماندهچنین افکار عقب

گونھ ا اینخود بھتر از ھر کس دیگر بسین مدرّ و اغلب د شدنھرگز اجرا نشده و نخواھخوشبختانھ 

بد تفکیک را ازچرا خوب کھ من این است و پرسش اعتراض با این وصف، .ھای مستھجن مخالفندنوشتھ

؟ باشندد داشتھبازدھی جز مشتی مقلّ می توانند شتھ مانند گذیا قابل تدریس ھستند و اصالً نمی کنید؟ آیا اینھا 

این کتاب ھا بی تمییز ھمۀ، تدریسِ برخورداریممقدستوراتدنیا پسندِ و فرامین عقالنی آنجا کھ ما از 

بھ این(!)در کالسھای درس سین وقتی ما مدرّ «،گفتاو بھ من چھ پاسخ داد؟دانید می».عقالنی نیست

دانش مگر ؟چرا خود را گول بزنیم«،گفتمدر پاسخ »!شویممیردّ از آنھا فوراً ،گونھ نکات می رسیم

اینھا ھمۀ آموزشمگر؟ کھ این کتابھا تدریس بشوندچھ لزومی دارد؟خود مطالعھ نمی کنددر خلوتِ آموز

»باعث افتخار است؟

خشک و کھنھ در دسترس دست نویسِ کتاب ھایکھ ھر آنچھ از این نوشتھ ھا توجھ ندارند سینِ مدرّ 

ماشین از اختراعِ پسواجد شرایط نگاشتھ شده بودند،مرجعی بدون رسیدگیِ کھ این و آنبود، آثاری از

ھمھ کتابھای مذھبی و غیر مذھبیِ از آن پس،.نددرآمددایم بھ انجماد ،١۴۴٠در سال چاپ گوتنبرگ

بدون ذّره ای ،ادیان مزبور—»ر ناپذیرِ تغیی«یعنی —»کتب مقدس«تحت عنوان ،آن زماننویسِ دست

ست اکھ قرنھاتوجھی شود، آناننابابگاهمعانیِ بھ ی آن کھبتغییر، ھزاران بار تجدید چاپ گردیده اند، 

.دنآن چنان ھا را آنچنان تر می کنچگونھده ایمدی

."נשים דעתן קלה"٧
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سالھا «،گفتو سنگی بزرگی را نشان داد ۀراھنما مقبر.می افتمل یسرائھایم بھ اسفریکی از بھ یاد 

از اینپس.مردم آن را می بوسیدند و طواف می کردند.یس استفالن قدّ ۀاینجا مقبرکھ ر می کردیم تصوّ 

قبل »!یکی از سران عثمانی استۀمقبرکھ در واقع معلوم شد ،کھ پایھ ھای مقبره از زیر خاک نمایان شد

.ود مراجعھ کنیمھر باوری بھ عقل خپذیرفتن از 

مبخش سو

و فھم نوینھر روز درصدد کسب اطالعاتپیوستھ در تحّولند و آدمیان فھم انسان ھا و علوم روز 

ا کمترین بھ دست آمده بود و تا دیروز برا کھ با میلیاردھا دالر فرمولیچھ بسا .دنبھتر از دیروز می باش

بھ تلگراف و تلکس شیوۀ اجرای بھتر بھ دور بریزند، چنان کھ با کشف امروز ،ھزینھ استفاده می کردند

عقاید حاویِ کھ عمدتاً ی یکتاب ھاکھ بھتر است نمی کنید آیا فکر.بایگانی تاریخ تکنولوژی سپرده شدند

تفکیک ھا را مدّرسین محترم خوب و بد این نوشتھد؟ چرا نبازبینی شوبوده اند رین گوناگون شخصی مفسّ 

آشکار است.ایکاش مرجعی بین المللی شامل نمایندگان ادیان توحیدی بھ این امر رسیدگی کند؟نمی فرمایند

بھ خود کھ اصالً پذیرفتنی نیست»!العقلندزنان ناقص«ھمچونی یھاگفتھحاویِ ی یتدریس کتاب ھاکھ 

ھر !محترممادران وانپدر!آموزش داد،و از آن بدترکرد أییدتیک جا را آنھانوشتھ ھای ۀھماجازه داد 

.فردا دیر است.و معلمین آنھا کدامندی می آموزندچھ درس ھایفرزندانتان کھ ببینید چھ زودتر دقت کنید و 

امروز با کھ دانند مذھبی بسیار بسیار باھوش ھستند و خوب میمطالبِ سینِ اکثر مدرّ شک ندارم کھ 

ر حفظ بھ تصوّ اما متأسفانھ، اینان .مقصد رسیدو بھدر بزرگراه ھا پیش رانداسب و گاری نمی توان 

بھبود ارثیھ نیزکھ می توان بھ این کتاب ھا را تدریس می کنند و توجھ ندارند ھمچنان ، مااجدادیمیراث

کالس روز در یادداشت ھایآخرین امروز استادان دانشگاه ھا نھ تنھا با کتاب چاپ دیروز، بلکھ با .بخشید

ی تا یمطالب کتاب ھای دو ھزار سالھ، از کالس ابتداۀھمآیا تدریسِ چنین دنیایی،در .حاضر می شوند

سال، یشیوا ٢٧٠٠مگر ما یھودیان ایرانی کھ طی محسوب می شود؟ »خدمت«مادام العمر ییشیوا

،دندر دسترس نباشروخعاشولحان یی ھمچونچنانچھ کتاب ھاکھ ید شما می فرماینداشتیم، چھ شد؟ 

بھ زبان و فھم علم کھ آنھا را الزم است در این صورت، .د بودنمفھوم نخواھتوراتمطالب بسیاری از

از خود شروع .تدریس نمودای نقّادانھ و گزینشی با ھوشمندی، با قّوۀ تمییز و بھ شیوهو کرد روز درک 

.زمان نمانیممنتظر قھرِ گام پیش گذاریم و .کنیم
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کھ در دسترس بشر زمان متحول کردنِ در طول تاریخ بشر برای ثرترین وسیلھ ؤم،نگارندهۀبھ عقید

آسانِی بھ کار بھ اینترنت بھ ویژه با توجھثیرات مثبت و منفی أت.استبوده »اینترنت«قرار گرفتھ است 

،تردیدبی.استد کھ ھنوز بشر بھ زوایای گوناگون آن پی نبردهنداریتعمومیّ وسعت و آن چنان گرفتن 

صد سالھ یک شبھ رهِ ، ل خواھد کرددنیا را متحوّ ۀ دیگری بیش از ھر وسیلاین نوزاِد قرناطالع رسانِی 

بسیاری از قواعد فنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دینی در مقابل آن سر تعظیم فرود وپیمودرا خواھد

کھ در از این وسیلھ و مشاور داناانند بی سواد کسانی خواھند بود کھ نتودر چنین دنیایی، .خواھند آورد

آیا دانشجوی مکتب ھای .تصمیم گیری استارزش ھر اقدامی منوط بھ زمانِ .دارند استفاده کنندخود جیب 

ممنوع آشکار است کھ.وابستھ بھ دعا قدرت مقابلھ با پیشرفت ھای زمان را خواھد داشت؟ ھرگزومذھبی

بھ دور از مکتب ھای بھ اصطالح دینیبرای دانشجویانِ پیوتر کاموکردن استفاده از تلویزیون، رادیو

!عقل سالم است

ارتباطی بھ فرامین ابداً بسیاری از باورھای مذھبی و اشکاِل دینداری رایج .نسل آینده را بھ قھقرا نبرید

.دنندارمقدستورات

از قدرت دین برای بھ مشکالت ارثی دین آن است کھ فرصت طلبان ھمواره سعی کرده اند تایکی از 

اینان باورھای نادرست خود را بھ .کرسی نشاندن عقاید خود و رسیدن بھ اھداف خویش سود بجویند

کتابھای دینی منسوب می کنند و دیگران را تحت تأثیر قرار می دھند، حال آن کھ ھمین خطای ایشان، 

.گردداوامر واقعِی ادیان را خنثی می کند و موجب ترویج موھومات می 

شاید یکی از علل این گونھ سوء استفاده ھا در گذشتھ این بوده است کھ اکثریت مردم، زبان کتِب 

ترجمۀ و حتی بسیاری از بزرگاِن ادیانْ —و ھنوز ھم نمی فھمند —مذھبی خود را نمی فھمیدند 

دینِی ادیاِن مختلف بھ تا این کھ در دھھ ھای اخیر، اکثر کتابھای !ھای مذھبی را کفر می دانستندکتاب

زبانھای گوناگون ترجمھ شده اند و بھ ویژه از راه اینترنت، در اختیار ھمگان قرار گرفتھ اند؛ چنان کھ 

شاید .بھ زبان و قلم نمی آمد، امروزه گفتھ و نوشتھ می شوندبسیاری از نکاتی کھ در گذشتھ دربارۀ دینْ 

دریجی آن گردند، چرا کھ بی تردید، اگر امروزه بسیاری ھا موجب درک بھتر دین و تحّول تھمین ترجمھ

.از افراِد بالغ، کتاب ھای مذھبی خود را بھ زبان مادری خود بخوانند، دگرگون خواھند شد

تنھا تورات مقدسسال، ٢٧٠٠در جامعۀ اصیل یھودی ایران، چنان کھ مطالعھ کرده ام، در درازای 

مسیحی قرن ھجدھم انجام گرفت، میسیونرھاییک بار بھ فارسی برگردانده شده است؛ و آن ھم بھ دست 

خانوادۀ ما نیز در کاشان یک جلد از آن را .می نامیدندخوانی فاضلکھ آن را قطور با حروف ریزمجلّدی 



١۵از ١٣صفحۀ 

ن است کھ یھودیاِن دانا و دوراندیشِ ای بسیار قابل توجھ و شایستۀ تقدیر آنکتھ.کردیمداشت کھ استفاده می

 با نامھا و مراسم  ًمشھدی، در حالی کھ تحت فشار و در منتھای تبعیِض محیط، فرزنداِن خود را اجبارا

بھ دختران خود جھیزیھ می دانند »ھدیۀ ھمدان«را با عنوان فاضل خوانیکردند، یک جلد اسالمی عقد می

اینان .تا شناسنامۀ خود را بشناسند و از یاد نبرند—تھیھ می کردند چون از راه ھمدان این کتابھا را —

کھ گنجی ز پیشینیان اندر /میراث خود را بدارید دوست، بھ زباِن بی زبانی، بھ فرزندان خود می گفتند کھ 

مروزه ھمینان بودند و ھستند کھ توانستند با تحمل مشقّات بسیار، خود را بھ جایی واال برسانند کھ ا.اوست

»دیاسپورا«یا گالوت زندگی در سایۀ دشمناِن روزگار !این است افتخار و این است ایمان.می بینیم

آمده چنان کھ .کسی می فھمد کھ رنجش را برده باشدتنھا بھ راستی درد آن را وزیستنی جانفرسا است 

!با یکی در عمِر خود ناخورده نیش/گفتن از زنبور بی حاصل بُود ، است

مرجعی مقتدر و بی طرف، بھ ھدف رفع مشکالت جھانِی دین، کتابھای اولیۀ ادیان را نھ بھ ایکاش 

یا »رزومھ«حفظ آرامش و امنیت جھانی، مانند ارجحیت یکی بر دیگری، بلکھ بھ ھدفِ منظوِر تعییِن 

چراغ «ابھا در ھزاران سال گذشتھ، ھمین کت.قرار می دادیشینۀ کارِی افراد، مورد بررسی وقضاوت پ

صدھا میلیون نفر از جملھ در فاجعۀ عظیم ھولوکاست کشتھ نتیجھ آن بوده است کھبشر بوده اند؛ و »راه

درد ،آری، بریدن شاخھ ھای زاید درخت.ھم از این رو، بازبینی اوامر دینی اجتناب ناپذیر است.شده اند

.و زحمت دارد، اما نتیجۀ آن رشد و زیبایی است

سوم از کّل عمر دین یھود –ایران تنھا بخشی از کّل جامعۀ یھودی دنیا است کھ اما دو جامعۀ یھودی

طبیعی است کھ روش و باورھای ایشان با آداب و رسوم بسیاری از یھودیان .را در ایران گذرانده است

یسھ با آداب و چنین تفاوت ھایی بھ ویژه در مقا.دندیگر کھ مقیم کشورھای گوناگون ھستند تفاوت داشتھ باش

، منطقھ ای از جھان در گسترۀ میان کشورھای مجارستان و می نمایندرسوم یھودیان اروپای شرقی آشکار 

.اکثریت یھودیان آن زندگی أسف باری داشتنددیرزمانی لھستان کھ 

خانوادۀ معتقد یھودی گذرانده ام، ھرگز بسیاری از یک من کھ بیشتر عمر خود را در ایران و در 

نمی پنداشتم و بھ آنھا باور نداشتم، اعتقاداتی کھ حتی در »دینداری«باورھای یھودیان اروپای شرقی را 

نکتۀ اصلی این است کھ .البتھ این لزوماً دلیلی بر درستی یا نادرستی آنھا نیست.اروپای غربی ھم ندیدم

.و در میان فرھنگ ھای گوناگون طبعاً باورھای گوناگونی را نیز بھ بار می آوردزندگی در مکانھا 

پس از جنگ، .در جریان جنگ جھانی دوم، دنیای یھود شش میلیون از عزیزان خود را از دست داد

بازماندگان گتوھایی کھ بیشتِر ساکنان آنھا، خواھران و برادراِن یھودی ما، جان خود را از دست داده 



١۵از ١۴صفحۀ 

دند، بھ گمان آن کھ یھودیت فقط بھ معنای حفظ باورھای اجدادی آنھا است، خیرخواھانھ و بھ قصد حفظ بو

بھ نام در نتیجھ، قشری نامتجانس با زمان .نسل آینده، شروع بھ تبلیغ روش خود در کل جامعۀ یھود کردند

ما جملھ اسیراِن من و مایی .دھددر جامعۀ یھود دنیا پدید آمد کھ ابداً آیندۀ خوبی را نوید نمی »مذھبی«

از این رو، بھ عقیدۀ نگارنده، امروز جامعۀ جھانی یھود .اینجا است ھمھ علت صد دستگِی ما/خویشیم، 

احتیاج مبرم بھ یک خیزش فرھنگی جھانی دارد تا خود را چنان کھ شایستۀ اکثریت ما است، مردمانی آگاه 

.سل آینده را از آسیِب تکرار اشتباھاِت گذشتھ محفوظ بداردو ھمگام و ھمرنگ با دنیا معرفی کند و ن

.ستیزی بیاندیشیم-بیایید بھ علل رشد معکوِس جمعیت یھود در دنیا و علت رشد یھودی

یھودی «الگوی .بازدھی جز ناکامی نداشتھ است»دینداری«گردیدن در دور باطِل موھومات بھ نام 

رنگھای گوناگون دریک نژاد است تنھااست آگاه ھمچون دیگر انسانھای متمّدن؛ چون بشر انسانی»بودن

خیزش و خانھ تکانی را ھمینک و از خانواده و بیایید .و زیبایی این گلستان بھ رنگارنگی گلھا است—

.فردا دیر است.زمان برای ھیچ کس صبر نمی کند.اذھان خود شروع کنیم

».، ارزش زیستن نخواھد داشتبیاموزیمتجربھآن کھ از گذشتھ زندگی بدون «کھ د نمی گویسقراطاز 

وقایع روز را .بیش از دیگران دوراندیش باشدباید یھودی است کھ انسان سفانھ تاریخ نشان داده متأ

بھ شعارھای برای نمونھ، .ھستندی برای فرداھشداری روزبسیاری از خبرھا.سرسری نگیریم

این دانشجویان، سیاستمداران و قانونگذارانِ .دانشگاه ھای آمریکا توجھ کنیمدر ستیز یھودیدانشجویان 

بزرگترین قدرت امروزِ .م با واقع بینی باشدأدوراندیشی زمانی مقدور و مفید خواھد بود کھ تو.فردا ھستند

پای یکدیگر پھن شپیدر عین حال کھ فرش قرمز ،دولتھاۀھم،کھ می بینیمو چناندنیا، علم است

ۀست کھ سرمایاھمین فرمول ھابھ خاطر !یکدیگرنداز در حال دزدیدن فرمول ھای علمی ،کنندمی

.استشده کشورچندین ۀبودججمع بیش از »پلاَ «، مانند شرکتِ صاحبان آنھا

سعی کنیم .نخواھیم بردھرگز یم و ه اموھومات سودی نبرداز ترویجِ .ھا باشیمعلتبھ دنبال کشفِ 

.این است دور اندیشی.دیدنی ھا را ھمھ می بینندچرا کھ نادیدنی ھا را ببینیم، 

بستھ شد، دیگر نمی آید برونرونلیکن د،اینھست باقی شرحِ 

کس کھ دارد نور جان آندر دلباقی این گفتھ آید بی زبان 

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٩نوامبر
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گبای بھ زبانھای فارسی و »نورمن«نورهللا کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھایبرای دریافت 

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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