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گبای مصاحبھ ای بھ )نورمن(نورهللاآقای با در ماه ژوئن ،چاپ لس آنجلسیش جورنالیجوخبرنگار 

آنچھ در .درسمیانجام رسانید کھ بھ زبان انگلیسی ھمزمان در نسخۀ کاغذی و اینترنتی آن نشریھ بھ چاپ 

دید خوانندگان عزیز قرار پی می آید متن فارسی این مصاحبھ است کھ با اندکی تغییر در معرض

.گیردمی

گبای)نورمن(با نورهللا جوییش جورنال متن فارسی مصاحبۀ 

لحظاتی برای تفکرپیرامون انتشار نسخۀ انگلیسی کتاب

An Invitation to Reason

، لس آنجلس٢٠١١ژوئن 

ماع خود ی نیستید، بلکھ بازرگانی موفق در اجتاشما پژوھشگر علوم دینی و یا رب:پرسش

پس بگذارید بپرسم کھ چھ چیزی شما را بھ نگارش کتابی دربارۀ الھیات معتدل یھودی .باشیدمی

واداشت؟

اتحاداست و چنانچھ ھر اجتماعیاساس موجودیت )unity(اتحاد بھ طوری کھ می دانید :نورهللا گبای

.شتمفھومی نخواھد دانیز)community(اجتماع ،در جامعھ حکمفرما نباشد

کھ ، متوجھ شدم سیاری از خانواده ھای مھاجرینبدر حین مھاجرت بھ آمریکا و شرکت در اسکان من 

بھ قیمت متالشی کردن خانواده ھای سرگردان، فرزندان ودر لباس ترویج دین،گروه کوچکی از مذھبیون

راد اتحاد و ھمبستگی اف،نام دینبھ و می نمایند ایشان را بھ روشی مخالف روش پدر و مادر ترغیب 

.کنندرحمانھ ویران می جامعھ را بی

از انتشار پس،غیر عقالنیاز توسعھ دوگانگیِ پیشگیریو رسانیکھ بھ قصد آگاھی از این رو بود 

،باشدبوده م با حسن نیت ھم أاقدامات غلط ایشان حتی اگر توکھ چون معتقدم ،نوشتمیکتاب،یک صد مقالھ

.با آن مقابلھ کردھتر است کھبتفاوتی با سوءنیت ندارد و چون عقالنی نیست، 
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نسبت بھ خطر تندروی و افراط گرایی دینی در خود خوانندگان بھ گونھ ای پیاپی بھاین کتاب :پرسش

آیا شما بھ این نتیجھ .انجامیده استمتالشی شدن خانواده ھا ھشدار می دھد، عاملی کھ اغلب بھیھودیت 

آمریکایی است؟ -واده ھای یھودی ایرانیدر میان خانوجودماین معضلی ،مقطع کنونیرسیده اید کھ در 

.اگر چنین است، لطفا توضیح دھید

یا گالوتدوران در یھودی قدیمی ترین و دست نخورده ترین جامعۀانْ یھود ایرۀجامع:نورهللا گبای

یدر اثر مھاجرت،یکدستۀمادران این جامعوبدبختانھ در دورانی کھ پدر.پراکندگی استایام ھمان

بھ اصطالح مذھبی مانند این گروهِ ،اختیار زندگی خود را از دست داده بودند،اگھانیو نناخواستھ

را بھ در عمل آنان بھ قصد جلوگیری از آلودگی جوانان،ھر چند فروشنده ای کھ بازار جدیدی یافتھ باشد، 

.کشاندندو قھقرا راه دودستگی 

کردندزمانی بھ زمان دیگر کوچ میکھ این جوانان نھ تنھا از مکانی بھ مکان دیگر، بلکھ ازآن حال

حفظ فرھنگ بگذارید تأکید کنم کھ .)ghetto(گتونھ فرھنگ،تمدن و علم روز باشندھمگامِ کھ الزم بود و

جین این فرھنگ مروّ .حفظ اسارت استواقع بھ مفھومدر، بلکھ حفظ ھویت یھودی نیستبھ معنای گتو 

، مشترک با انسانیی، دارای ھویتخودقبیلھ اییامرامی ،یت دینیاز ھوپیش،انسانھاۀتوجھ ندارند کھ ھم

بشر است کھ می تواند ھمۀ انسانھا را بدون رنگ و تعصب و نشانھویت انسانیِ ین ا.ھمۀ انسانھا ھستند

و گرنھ بدون ھمگامیبھ دور از تبعیض، بھ گونھ ای سھیم و شریک کند کھ موجب صلح جھانی گردد؛ و

.صلح میان ادیان، صلح جھانی ھرگز امکان پذیر نخواھد بود

پیوستھ اند یھودیارتدوکس -طی سالھای گذشتھ، گروھی از یھودیان ایرانی بھ یک فرقۀ فرا:پرسش

این مسئلھ بھ یکی از بحث انگیزترین موضوعات در کھو از تعلیمات مذھبی آن گروه پیروی می کنند 

آیا کتاب شما پاسخی بھ آن گروه از یھودیان ایرانی است .تبدیل شده استمیان اجتماع یھودیان ایرانی

نھ ای روزافزون بھ سوی آن جنبش مذھبی گرایش پیدا کرده اند؟ در این صورت، شما نسبت بھ کھ بھ گو

این جریان در اجتماع ما چھ احساسی دارید؟
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ھدف .ستبھتر ایمن بھترین راه مبارزه با یک روش غلط، ارائھ و حفظ روشبھ عقیدۀ:نورهللا گبای

خ یک لتۀتجربتوجھ بھ و گرنھ با ؛از طریق دادن آگاھی است،اپس گراییومن نیز جلوگیری از توسعۀ

در .نمی بینم، امیدی بھ تغییر روش آنھا کھ آلوده شده اند اورشلیمدر شھرک مذھبیون م صد روز اقامت

،حتی اشکنازیویاریفورمیاکس، محافظھ کاروھرگز طبقھ بندی ھای ارتدفرھنگ غنی یھودی ایرانی 

ازدواج باشاملداشت ویک معنابودنیھودی،از دید یھودی ایرانی.در میان نبودی یا میزراخسفارادی

ارزشمند را منحرف دیرپا و این گروه بھ اصطالح مذھبی بودند کھ این ھمبستگی .می شدیھودی فردی 

یا یشان برای ازدواج، بھ گونھ ای کھ امروز گروھی از اکشاندند،یسرگردانبھ را ان ماو جوانکردند 

.دچار مشکل ھستندو جامعھ، ،برادریادر، خواھر ما،با پدرخود روابط و درو پوشاک، حتی خوراک

د و توضیح یاشاره می کن"معتدل"کتاب بارھا بھ نمونھ ھایی از یھودیت شما در این :پرسش

ایمان یھودی مواره ھد کھ چگونھ یھودیان در درازای قرنھا، در عین حفظ سنّت ھای خویش، یدھمی

ی ھا و یا ااز ربای دستھ شما، پیام کتاب توجھ بھ با .نده ادادخود را با محیط و دوران خود تطبیق می

پیروی عتراض خواھند کرد کھ رھیافت شما، یعنی پرھیز ازادیگر در آمریکا احتماالً چھره ھای دینی 

افزایش شمارمذھبی و-اضمحالل قومیتشدیدبھچون و چرا از قوانین یھود، ممکن است منجربی

پاسخ شما بھ اعتراض این گروه چیست؟.ازدواج ھای مختلط در میان نسلھای جوان بشود

اما .بوده استفرھنگ یھودی و نظریات ایشان جزیی ازادیان ھ مراجع مذھبی احترام ب:نورهللا گبای

ی ازانگشت شماراد با کدام معلومات؟ امروز در مقابل تعدکدام رھبر مذھبی؟ باید پرسید، کدام ربای؟

در آنھادرسھایربای نیست و برازندۀ لقبواقع بین، بسیارند ربانیمی کھ سخنان ایشان دانشمند وربانیمِ 

توجھ ندارند کھ ارثی بودن دین دلیل چشم بستن اینان .موجب عقب ماندگی نسل آینده استصرفاً مدارس

.انسان بھ دنیا و نابینا بارآوردن فرزندان نیست

وظیفھ این .دنمی باشا نویسندهیگوینده یک سخنان مھر تأییدی بر تنھاییبھمقام و مدرکآن کھیز ن

گویندگان را استداللھایباقی می ماند کھ از قوۀ درک خویش بھره ببرد، ھمچنان بر دوش ھر شنونده ای

بھ دلیل لباس یا مقام گوینده نھ –بپذیرد یا مردود بداندسنجد و سپس سخنان ایشان  را بر مبنای عقل سلیم ب

.یا نویسنده و بی خبر از پیشرفت زمان
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عدم آگاھی ریشھ در بگویم کھ این معضل نامناسب أسف بار و ازدواج ھای تافزایش شمارپیراموناما

جھانی انسانی در سطح ارتباطات ن، و در عین حال، تسھیل بی سابقۀ افراد، بی توجھی پدران و مادرا

را آگاه و خود فرزندان ،حفظ تعادلدر عین ،مادران است کھ از دوران کودکیان وپدرۀاین وظیف.دارد

تعادل خود را از دست ندھند و بھ دام خودی و بھ نوبۀ خود، در سالھای آینده ایشانمتعادل بار بیاورند تا 

.گانھ نیفتندبی

نسخۀ فارسی کتاب شما، کھ پیش از برگردان انگلیسی آن بھ ھبعکس العمل جامعھ نسبت :پرسش

چاپ رسید، چگونھ بود؟

بھترین گواه آن ی داشت کھبسیار خوبمی توانم بگویم کھ نسخۀ فارسی این کتاب بازتاب :نورهللا گبای

الغ قابل توجھی کمک مالی توسط دریافت مببھ آن و مخصوصاً  پرداخت داوطلبانۀھ مطبوعات جامعتوجھ 

نکتۀ دیگر آن کھ این کتاب نھ تنھا مورد توجھ .بودبیکور خولیم جروزالمبھ بیمارستانکنندگان کتاب

من .از آن استقبال کرده اندن سایر ادیان نیزردگرایاخیھودیان ایرانی قرارگرفت، بلکھ شماری از 

.امیدوارم کھ پدران و مادران مطالعۀ نسخۀ انگلیسی این کتاب را بھ فرزندان خود توصیھ کنند

ھیچ گونھ با ایده ھایی کھ در کتاب خود مطرح کرده اید آن را داشتید کھ آیا شما انتظار :رسشپ

خود مقایسھ نخست؟ آیا می توانید واکنش مخاطبان را با انتظارات روبرو شوندمخالفتی از سوی اجتماع 

کنید؟ 

فقط ونمی بردمنام یاز ھیچ دین مشخصاگر امروز می خواستم این کتاب را بنویسم:نورهللا گبای

کھ موافق و مخالف دیگران باید بگویم دیدگاه ھایۀدربار.می نوشتمواپس گرایی پیروان ادیان ۀدربار

با .مورد تائید ھمھ گروه ھا قرار گیردتابنویسد چنانمطلب خود را ھیچ نویسنده ای قادر نخواھد بود کھ

و ھمگی می توانند ھمھ ادیان می باشدخردگرای پیروان شاملخوشبختانھ مطالب این کتاب این حال،

این گونھ مطالب را ولی گروه ھای خشک اندیش اصوالً .نکاتی موافق عقاید خود را در آن بیابند

.خوانند یا کمتر می خوانند و ھمین نکتھ گویای بی توجھی ایشان بھ واقعیات و فرار از حقیقت استنمی
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ایرانی کھ کتابی در سطح اجتماع نوشتھ میانساالن یھودیِ دیگر شما بر خالف بسیاری از :پرسش

خوانند، بھ انگلیسی کھ فارسی نمیاند، بر آن شدید کھ کتاب خود را بھ منظور استفادۀ نسل جوانتر

ھدف شما از این کار چھ بوده است و چگونھ در نظر دارید کھ از طریق این کتاب با نسل .ترجمھ کنید

ید؟ جوانتر ارتباط برقرار کن

،اشاره کردیدچنان کھ،سنگین آنۀو تحمل ھزیندلیل ترجمۀ کتاب بھ زبان انگلیسی:نورهللا گبای

فکر می کنم اغراق نیست اگر بگویم کھ .بودخودم ۀخانوادبھ ویژه اعضای جوانتر نسل جوان و ۀمطالع

م آوردن نسخۀ ، و حتی فراھAmazon.comدر سایتتشار وسیع آن از طریق اینترنتعلیرغم ان

، این اثر در اصل BabaNouri.comب سایتبھ رایگان در ویسیفارسی و انگلالکترونیکی ھر دو کتابِ 

.دیده استفراھمخود نوادگان جامعھ و برای یپدر بزرگیادگاری است کھھدیھ و 

؟شودکھ این کتاب آغازگر چھ بحث و گفتگویی در اجتماع ما داریدامید:پرسش

ۀدربار،فرزندان خویشدر گفتگو با خود و میانکھ اطالع دارم مردم خوشبختانھ تا آنجا:نورهللا گبای

جلب توجھ بھ نکات مطرح شده ھمین نکتھ موجب کھ می کنندصحبتمطالب موافق و مخالف کتاب با ھم 

.خواھد بودامروز و فردااین موضوعات در سطح گسترده ترتفھیم بھتر در آن و 

و دست آوردھایتھ اید و تا کنون بھ پیروزی ھاشما عمری پربار را پشت سر گذاش:پایانیپرسش

ایرانیان یھودی در آمریکا برای رسیدن بھ موفقیت و ترشما بھ نسلھای جواناندرز.ایدفراوانی رسیده

بھروزی چیست؟

نفس دین و روح قوانین ھمۀ ادیان تغییر ناپذیرند، اما فھم بشر مدام در نان کھ می دانیم،چ:نورهللا گبای

ھ بھترین نکتھ ای کاز این رو، .رو بھ تکامل دارددر مجموع ھمواره دگرگونی است و حال تغییر و 
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ظ ھویت بھ عنوان حفاشتباھات گذشتگان را ما تعھد نکرده ایم کھ:توانم بھ جوانان توصیھ کنم این استمی

بھ .ین ھمگامی مغایرتی با دین نداردکھ اپیشرفت زمان باشید و بھ خاطر بسپاریدمگام ھ.محفوظ بداریم

:بیان دیگر

Be Up to Date & Be Well Rounded…


