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) نويسنده ١٨٨٣-١٩٣١خليل جبران ( ھنگام مطالعه کتاب دواريم، يا ھمان سفر تثنيه از تورات مقدس، به ياد نوشته ای از 
در «لبنانی با عنوان مرواريد افتادم. او می نويسد که روزی در اعماق دريا، صدفی به صدف مجاورش گفت:  -نامی مسيحی

ولی «صدف دومی متکبرانه پاسخ داد: » درونم درد بزرگی احساس می کنم، دردی شديد که مرا سخت رنج می دھد.
در ھمان لحظه، پروانه ای دريايی که از کنارش شنا می کرد سخنان آن » م دردی احساس نمی کنم.خوشبختانه من در درون

بلی، تو خوب و سالمتی، اما دردی که ھمسايه «دو را شنيد، رو به آن صدف که ظاھر و باطنش سالم می نمود کرد و گفت: 
  » رد، مرواريدی بی اندازه زيبا و بی ھمتا.ات در درون خود احساس می کند به دليل مرواريدی است که او در دل دا

بی گمان بسيارند کسانی که از عدم اجرای گوھری بی ھمتا که در دل کتاب مقدس ما ھست عذاب می کشند. اين مرواريد بی 
   :کتاب دواريم است که به طور خالصه چنين می گويد ١٧به بعد از فصل  ٨نظير آيه 

بجو، براساس اندرز و دستور راھنمائی از آنھا  زمان خود برو، نزد قضات آمدشوار د تداوری موضوعی براي گاهھر «
 ماده ھای مھم قراردادھای تجاری و سياسی - اين دستور به نظر من ھمانند تک »منحرف نشو. آنھا عمل کن و در اجرای آن

براين باور  نگارنده ايندگرگون کند.  به کلی قرارداد راھر يک از آنھا می تواند آن  يا عدم اجرای که اجرا استبين المللی 
 قوانين آن را متحول ھمهکه دين يھود و  خواھد بود  قادر بوده وھمواره   تنھا اجرای اين ماده قانون تورات مقدس است که

  د. شوکه کوچکترين لطمه ای به آن وارد بی آن زمان نمايد،  با ھمگامکند و 
 تطبيق دھد پيرامون خود ه نتواند خود را با محيط و شرايط زيستی زمان و مکانکه ھر نوع و نژادی کدر نظر داشته باشيم 

، می گذرد سنھدرين به رياست ھيلل انجمن قضات از تشکيل لی کهدو ھزار سا ولمنقرض خواھد شد، آيا در ط بی ترديد
با چنين مسائلی مواجه  مروزه کند؟ آيا اعمراج قضات روزبه  روبرو نشده است که نياز داشته باشد مشکلی با ملت يھود

عدم اجرای سال  ٣٣٠٠يعنی در دو ھزار نفر از جمعيت دنيا بودن، بعد از يکی از علل کمبود جمعيت قوم يھود  ؟ آيانيستيم
  اين دستور ارزشمند و افتخارآميز خاص دين يھود نيست؟ 

ما و به اجرا آوردن اين دستور، اين موھبت  طبيعی است که پاسخ مثبت است. اما آيا زمينه و امکان چنين ھمگامی با زمان
  ويژه دين مترقی يھود به آسانی در ميان است؟ خير! می پرسم، چرا؟ 

يا  دور انديشند و جمعی نزديک بين، عده ای می بينيم  آنجا که، يافت فرقه گرائی ھای مخرب گذشته و حال پاسخ را بايد در
احداث باغ ھای ديگر در انديشه  گروھی ، حال آن که مروز درخت ھستندگروھی به فکر ميوه ا می گويد، سعدیچنان که 

  ميوه. 
دنيا را ناامن، و است و دهشاز جمله کشور ايسرائل  جھان ھمه ممالک اديان گوناگون در دامنگير امروزه بالی فرقه گرائی

ه در حالی که امروز ندان سه گانه بوددولت ھا را نگران آينده نموده است. در گذشته کنيسا و کليسا و مسجد نمايانگر ادي
و از ھمه  عبادت گاه ،مال در ھر شھر و مملکتی روش و ابداً اينطور نيست و ھر گروه و فرقه ای درباره ھيچ يک از اديان

بيشتر و  درصدد يارگيری اغلب .اينانخود می پندارد حتی گاھی دشمن رقيبمھمتر، صندوق پول خود را دارد و ديگری را 
آبادی  آن که و به مصداق است و دين ابزار دست ايشان بدون پرداخت ماليات اند کسب درآمد کورپوريشن ھای بزرگ مانند

در تمام  همثال، امروز ، سود ايشان نيز از جانب ساده لوحان می رسد. به عنوانميخانه ھا از ويرانی می گساران است
متفاوت  متعلق به فرقه ای يک می بينيم که ھر را ی، تابلو کليساھائیمسيح ، کشوری با اکثريتیشھرھا و خيابان ھای امريکا

  !يکديگر رقيبلی که ھمه مسيحی اند و آن حالاست، 
 ادياندر درون ھمه  تنفر داخلیسرانجام  ،گوناگون تنفر بين اديان بذر ھزاران سال کاشتدر پی  که نبايد باشددور از انتظار 

چون تنفر انسان به انسان را از ابتدا بنام دين به ايشان  ،در ممالک مختلف اينان و وردی گوناگون سر برآفرقه ھادر قالب 
اخبار روز سراسر دنيا را نگاه کنيم! در ھمين راستا به  فتندابه جان يکديگر بي تفھيم کرده اند، حتی در غياب دين ديگر

 بودند،تبديل کرده  امن تروريست ھای دنيا نهال دولت ھای مروج تنفر که خانه ھای خود را که چگونه می بينيموضوح 
باشد که روزی بفھمند و به خود  خانه ھا شده اند،امروزه خود دچار دردسر شده اند و چطور ھمان آفت ھا بالی جان صاحب

 و غير خودی نمی شناسد، به جای تنفر، محبت را در ذھن پيروان اديان پرورش دھند و ، خودیآيند و بدانند ميکرب تنفر
  : دريابند

  يک بد نکند  تا به خودش صد نرسد    بدخواه کسان به ھيچ مقصد نرسد
مگر «می فرمايد:  ٣، آيه ٢٩، در کتاب دواريم، فصل  آينده قابل توجه است که تورات مقدس با پيش بينی حيرت انگيزی از

سپس در » ی شنيدن عطا نکرده است؟تا امروز به شما دل (شعور) برای فھميدن، چشم برای ديدن و گوش ھائی براخداوند 

ا  ه ای زيب ه پروان ديل ب رار است تب ه ق "کرمی ک
ردد  د در گ ا بتوان د ت ه بمان دتی در پيل دا م د ابت باي

ا  دکس ھ فانه اغلب ارت د. متاس دنيا به پرواز درآي
ا  دکس ھ به پرواز در دنيا عقيده ندارند و غير ارت

  به ماندن در پيله"
  دنيس پرگر، سخنران و گوينده معروف راديو   -



روزگار کھن را به يادآور و بر سال ھای ھر دوره تامل کن. از پدرت «به ھدف عبرت آموزی، می نويسد:  ٧، آيه ٣٢فصل 
آيا گوش شنوايی ھست که ضمن توجه به اوامر » بپرس تا برايت حکايت کند و از پيرانت مسئلت کن تا به تو بگويند.

فقط جوامعی لياقت ماندن خواھند داشت که شھامت تغيير و طرد آنچه را که تاکنون اشتباه بوده است را  مربوطه دريابد که
فرمان قوانين مذھبی يھود منسوخ شده اند؟ آيا اين بازانديشی افتخار آميز نبايد  ۶١٣دستور از  ٣٢٣داشته باشند، چنان که 

  طبق دستور ادامه يابد؟ 
ذشته و داليل آنھا از سالمندان خود سئوال کنيم تا برای ساختن فردای بھتر، از گذشته درباره تحمل خطاھای دوران گ

بياموزيم و دريابيم که فرق است ميان عيب جويی و انتقاد سازنده. يھودی ستيزان، ھنوز حتی به قوانين منسوخ شده ما به 
و شعارھا می دھند، چه رسد به اعمال و گفته ھا قصد انجام ھدف ھای مغرضانه خود استناد می کنند، و کتاب ھا می نويسند 

و نوشته ھای غير منطقی برخی از مدعيان داخلی دشمن شاد کن موجود دينداری! صد افسوس که حقايقی ھست که می شود 
فھميد ولی نمی شود فھماند، چون پذيرش ذھنی مستلزم فھم مطلب به زبان انديشه روز است و نياز دارد که نخست زمينه 

عد عقالنی برای چنين درکی فراھم شود. فھم درست و عميق، ھرگز با تقليد، دفاع غلط از اوامر خوب، يا گول زدن مسا
  خود و ديگران به دست نمی آيد.  

از جمله، انسان ستيزی انسان با انسان که يھودی  مشکالت جھانی با بررسیامروز با توجه به وقايع تاريخی وخوشبختانه 
يی که بازده واپس گرايی و تنفر دينی بوده اند کشف شده اند و ريشه خمير مايه نفاق افکنی ھا مل می شود،ستيزی را نيز شا

ھدف زندگی خود  شده، متوجه قول گاندیبھتر شناسايی شده اند. و به گوناگون  اديان فرقه گرايانکشتارھای متعدد به دست 
  ن بر مردگان است.دانش ھمانند برتری زندگاافراد با  تيمززندگی است و 

گام نھاده اند و با جديت بيشتری  عبرت آموزی و باز انديشیبه فضای  بتدريجدر مجموع می توان گفت که اينک اديان دنيا 
بی ترديد کسانی در درجه نخست از بازده  و خواھند زد دست زده اند. مخرب ھزاران ساله اديان یحذف نقطه ضعف ھابه 

در حذف ھر گونه تبعيض و تنفر  ،خانواده و جامعه خويش ،مقدورات خودخواھند ماند که در حد تلخ تعصبات بيجا در امان 
که توانائی  يندنقطه ضعف ھابه خاطر داشته باشيم که اين  پيش قدم گردند. دينی، اين ميکروب مزمن و موذی دينی نوع بشر،

  کنند.می  کرده و ند و عاقالن را پايمال جاھالننھا را به زبونی می کشا
 يا فرقه، نفاق افکنی ھا به نام دين اين آيا . می پرسم کهدوستان، ھمه چيز را درراه انسان می توان فدا کرد، جز انسانيت را

  :خيام نيشابوری چه خوش گفته است که عملی انسانی است؟
  قومی به گمان فتاده در راه يقين      دين  اندر رهقومی متفکرند  

  ای بيخبران راه نه آنست و نه اين ک      ترسم از آن که بانگ آيد روزی  می
جوينده دائمی  به معنی . شکاک به معنی پرسشگر،»تا فردی شکاک نباشد نمی تواند تلمود را مطالعه کند« تلمود می گويد:

ست که می گويند: ا فھميد. اينجا اچيزھا ر بايد واقع بين بود تاو واقعيت به سادگی خود را نشان نمی دھد  را که، چ!حقيقت
  . »واقع بينی کليد موفقيت است«

ست، ايمان و ا بقای اين دو در ھم گامی آنھا عقل و شرع متمم يکديگرند. )٨٨٢-٩۴٢( گائون سعديا بن يوسفبه گفته 
و عقل  ردار جدا نيستايمان از کزاده می شود و عمل از پندار، نه تقليد.  سالم عقل و مصلحت انديشی نيز از حقيقت بينی

و گرنه کتاب ھا به خودی خود  روز تطبيق می دھداستنباطی شايسته است که ھم گام با زمان قوانين شرعی را با فھم و 
  فردی با ايمان ناميد. مقلد را نمی توان چنين نمی کنند. انسان

 اجرا، و جام سمبليک دستورات غير قابلچون ميان يافتن راه حل درست و پيروی از آن و يا گزينش راه فرار از طريق ان
از کتاب  ١٧ميان تفھيم و يا تحميق، تفاوت از زمين تا آسمان است. خوشبختانه چنان که گفتيم، تورات مقدس در فصل 

دواريم راه را برای ما ھموار کرده است، چرا که به ما می فھماند که در نھايت، قوانين اين کتاب با توجه به زمان اجرا و 
ته به داوری قضات روز قابل تغيير است. اما شگفتا که گروه ھايی از مدعيان اجرای بی چون و چرای اوامر تورا بس

معتقدند که اين قوانين مطلق و تغيير ناپذير ھستند و حتی با علم بر آن که برخی از اين دستورات اساساً در اين دوران قابل 
مربوطه آن را به شيوه ای سمبليک اجرا می کنند که ناممکن ممکن جلوه کند و اجرا نيستند، به تصور حفظ دستور يا تفسير 

باقی بماند! می پرسم، کدام اصل باقی بماند؟ آيا منظور شما ھمان اصول ناخوانا با فھم و دانش امروز و خرافات ساختگی 
تی برای اجرای فرضی مشابه باصطالح مذھبيون است؟ اصولی ھمچون خريد و فروش سمبليک حامص، يا زمين زراع

  قانون شميطا، يا آسانسور کاشر؟! يا ساير موھومات نگفتنی؟. 
دوستان من! بشر برای آموختن و آموزاندن به دنيا آمده و نه برای تکرار اشتباھات خود. افسوس که گروھی توجه نمی کنند 

نک سياه يک سونگری ديده نمی شوند. بسياری که اوامر تورا در ادامه اجرای عقالنی است که تاللو می يابند و گرنه با عي
ھستند که نمی دانند ھمانطور که کاشتن يک درخت می تواند شروع ايجاد يک جنگل باشد و يا رشد يک علف ھرزه آغاز 

سوق دھند. يک ويرانی باغچه، خودفريبی ھا و انديشه ھای غير منطقی نيز قادرند جوامع را به تدريج به سرازيری جھالت 
نطقی می تواند ھمانند يک شمع پايان تاريکی جھالت باشد و يک لبخند آغازگر يک عمر دوستی پربار و زيبا. از آن حرف م

سو، يک حرف پوچ و مھمل منتسب به دين نيز می تواند عقايد و برداشت ھای پيروان و کل دين را ويران کند. آری، ايمان 
موھبتی است ارزشمند، ولی ايمان به چی؟ به خرافات در لباس دينداری؟ يا و فرد با ايمان اساساً چيز ديگری ھستند. ايمان 

  ايمان به توانائی ھا خود در پناه بزرگواری ھای خداوند؟



دعوت می کند که در صحرا جمع شوند تا  اھالی ده از در ايام خشکسالی، مالئی بگذاريد برايتان حکايتی را بازگو کنم.
را می بيند که برخالف ديگران  کودکیدر ميان جمع  مال و اھل ده نيز چنين می کنند. شرکت کنند دعای بارانھمگی در  

در اين ھنگام تصادفاً » واقعی! ايمان اين است «با ديدن کودک فرياد می زند که مال به دست به صحرا آمده است.  چتر
  است که چتری دارد تا به آن پناه ببرد. کودک باران سر می گيرد و تنھا

قضات زمان را آن گونه که پيشتر گفتيم طبق دستور،جويا  نظرشايد نتوان  ووجود ندارد  تشکيل سنھدرين ان ما امکاندر زم
ھا  گفته برای فھمسليم خود رجوع کنيم. چون  به عقل شد. اما در عوض، ھر يک از ما می توانيم با دوری از مطلق انديشی،

يست، بلکه نيروی عقل و ادراک فرد ضروری و بنيادی است. به گفته و نوشته ھا، خود متون و قضاوت ديگری کافی ن
  .انيشتين ھيچ قانونی

نمی تواند نيکوتر از مجريان آن باشد. چون بھترين قانون مذھبی يا غير مذھبی، در دست اشخاص ناآگاه با بدترين قوانين 
و از درون بی ثبات می نمايد ناتوانی در تطبيق تفاوتی نخواھد داشت. آنچه امروز پيروان اديان را در خطر قرار می دھد 

از کردارشان بسنجيم تا  نيز را رادبه خاطر داشته باشيم که شخصيت افدادن خود با زمان اجرای قوانين است نه بی دينی. 
   مذھبی بودن چيز ديگر و مذھب را وسيله قرار دادن نکته ديگری است. فريب گفتارشان را نخوريم.

يا مرمت جھان، پيرامون  - تيکون عوالم مفھوم عبری به مصداق ،در بستر مرگنقل می کنند که   مقامصديقی عالی از 
 که بودم دلم می خواست دنيا را عوض کنم، بزرگتر کودک که«: گفتتغيير خويشتن راه  جھان، از و اصالح و بھبود تغيير

، بگذار فقط بزرگ است بيش از اندازه نی گفتم کشوربزرگ است، کشورم را تغيير می دھم. در نوجوا خيلی شدم گفتم دنيا
دھم، به برا تغيير  ممحله خود ، کافی است بتوانمبزرگ استھم بيش از حد  گفتم شھر و جوان شدمتغيير دھم.  شھرم را

کردم، شروع می  ممی بينم که بايد از خوداينک در پايان عمر از خانواده خود شروع می کنم. که ميانسالی که رسيدم گفتم
   »دگرگون می کردم. توانم حدبه  نيز را دنيااگر تغيير را از خودم آغاز کرده بودم، خانواده ام، شھرم، کشورم و 

به ھمراه پيروان ساير اديان به مبحث دين  از انتقاد نترسيم، . بنابراينحتی پيامبران ھم اشتباه کرده اند که معتقديم يھوديان ما
ی ايجاد کنيم شرائط!» نگو و ھيچ بخوان «رايج فعلی (ارثيه دوران بی سوادی) که می گويد: که می رسيم، به جای وضعيت

 دليلوظيفه را به کنيم. شايسته است که  گلچينمطالب را سرسری نخوانيم و در ھم نپذيريم، بلکه  !»و بگوبفھم «که بگوييم 
چاپ کردن يا نکردن مقاالت  از حقايق، وشی من و شماچشم پ .يا ترس از آن د اينينبه خاطر خوشا و نه وظيفه انجام دھيم

  نسل ھا را مسموم می کند. اما چنين کوتاھی بی شک  آنھا را تغيير نمی دھداز حقيقت موافق يا مغاير عقايد من و شما چيزی 
به گفته والتر  طبيعی است که ھمگان يکنواخت نيانديشند. اگر چنين نبود، نترسيدو نشريات می گويم:  مجالتبه سردبيران 

سرزنش به جا بسی بھتر از  »آنجا که ھمه يک طور فکر می کنند، حقيقتاً ھيچ کس فکر نمی کند.«)، ١٨٨٩- ١٩٧۴ليپمن (
ومارشه در سر لوحه خود جمله معروفی از ب ستايش بی جا است. بيش از يک صد سال است که روزنامه فيگاروی فرانسه

تا انتقادی «رن ھجدھم را به عنوان شعار اين نشريه چاپ می کند که می گويد: ) نمايشنامه نويس بزرگ ق١٧٣٢ -١٧٩٩(
  ميان نخواھد بود.نباشد ستايشی ارزنده در
کسانی که پيرو منطق ھستند از انتقاد ھراسی ندارند .» کسی که سرزنش را بپذيرد برکت می يابد«و طبق پاراشای دواريم: 

  تقدند: و حتی از آن استقبال می کنند چرا که مع
  . کی تواند گل معنی شکفت       گر نباشد در جھان امکان گفت

  و گرنه به گفته صائب تبريزی: 
  ستانی رابه افغان آورد اندک نسيمی ني         سبک مغزان به جوش آيند با ھر حرف بی مغزی 

و می  داريم ميپردش ت نگھدينداری مانند پرنده ای ظريف و حساس است، اگر آن را محکم نگه داريم می ميرد، اگر سس
مان خواھد بود و از ھميشه در کنارپرواز دھيم،  و و به آن فرصت رشد را نگه داريمآرام و متعادل آن  اگر عاقالنه اما، رود

افل ترين دينداران کسانی ھستند که از دگرگونی ھای دنيا، به دليل مطلق انديشی، پند نمی غزيبائی آن بھره مند خواھيم شد و 
  ند.گير

   اين زمان بگذار تا وقت دگر    شرح خسران و خون جگر 
به زبان ھای فارسی و انگليسی  کتاب لحظاتی برای تفکربرای دريافت نسخه مقاالت و نوشته ھای نورهللا گبای، از آن جمله 
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