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 آينده دين را چگونه می توان توصيف کرد؟
 نوشته نورهللا گبای

 
 

زبور  —."پروردگار خود را با تمام نيرويش آشکار نکرده، بلکه به نسبت فهم و نيروی هر فرد بر او ظاهر می شود"
  داوود

 

 عشق آيد خود بسوی منزلت   گر بود نور خدائی در دلت 
 يم چه هستيم به بينيم چه بوديم و چنانچه بخواهيم بدانيم چه خواهيم شد به بينيم چه کرده و می کنيم. چنانچه بخواهيم بدان

دم از حصار پوشالی عبور ممنوع. هزاران ساله استبداد به استناد آنکه، هيچ نوشته ی فتنه  ۲درباره دين اين شمشير 
و ترس از از خود سانسوری که نتوان درباره آن بحث کرد  هيچ مطلبی آنقدر مقدس نيستانگيزی نمی تواند مقدس باشد و 

بيهوده بگذريم با نگاهی از روزنه گشوده شده آزادی بيان، قبل از گشوده شدن کامل چشم ها و زبان ها، به زبان ترس 
 آينده آن چه مفهوم و هدف آن چيست؟ و بشر برای بقا يا فنای آن چه کرده و احتماال کلمه دين يعنی چه؟عاميانه به بينيم 

خواهد بود، تا شايد بتوانيم دين و فرهنگی مفيدتر از گذشته برای نسل های آينده از خود برای خانواده و جامعه خويش به 
يادگار بگذاريم. چون دين و جامعه ای موفق خواهد بود که نسل قبل مسير آينده را برای نسل بعد، چنان آماده عبور نمايد که 

به سوی آينده بهتر، حرکت نمايند و گرنه ما رسالت خود را انجام نداده و نخواهيم توانست تجربيات خوب بتوانند به سالمت 
در حد لياقت ها و  فرزندان و بد متاثر از دين و علل ظلم دين ستيزان، را شناسائی و به نسل های بعد منتقل نمائيم تا شايد

از آنها بهره برداری نمايند و گرنه بی تفاوتی و فلج ماندن  ينده استگذشته چراغ راه آ توانائی های زمان خويش به مصداق
 بدتر از مرگ خواهد بود. 

و احتماال دفع خطرات آينده  انسان با انسان راستی چنانچه از من و شما سئوال کنند در مورد دفع دين ستيزی جهانی
 نفرت دينی، در حد امکانات خود چه کرده ايد؟ چه جواب خواهيم داد. 

تنها يک دين را متهم نکنيم مشکل، مشکل دين است هر کدام به رنگی، آيا از کسانی که به  خود را دست کم نگيريم
استناد کتاب خود، انجام ظلم را ثواب می دانند می توان انتظار مراعات وجدان داشت؟ غريبی در شب زمستانی سرد وارد 

جستجوی غذا کهنه کتابی چرب می يابد و بتدريج آنرا می خورد.  شهری می شود و به مسجد پناه می برد درتاريکی ضمن
صبح خادم مسجد می بيند قرآن کهنه مسجد نيست به غريبه می گويد قرآن کو؟ او اظهار بی اطالعی می کند. خادم می گويد 

ی گويد آنرا که من قسم بخور که تو برنداشتی. غريبه می گويد قرآن کدام است خادم می گويد کتابی که اينجا بود. او م
با فرار از مسئوليت رفع  خوردم! از چنين افراد فراوانی می توان انتظار درک معنا داشت؟ و بی تفاوت ماند؟ خير

درباره  نسل آينده را اصالح و آگاه کنيم. بی تفاوت باقی نمانيم، مسئوليت نتوان کرد، ما در مقابل نسل های آينده مسئوليم،
: به خاطر ميخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی يک مثل ژاپنی می گويد يح فرد فرد انسان ها در جوامع،تاثير انجام وظيفه صح

اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر افتادن سواری جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی مملکتی و ملتی 
نفر بود که ميخ نعل اسب را درست نکوبيده بود و  نابود شد. و همه اينها به خاطر سهل انگاری و وظيفه نشناسی فقط يک

آن يک نفر می تواند خطای من، شما، پدر، مادر، مال، معلم، دوست و کتاب و غيره باشد که امنيت، حتی حيات فرد و 
 جامعه ای را دگرگون کند. 

و ارزش هر دين و  دين آنها،پيروان اديانند که برای دين و جامعه خود افتخار و آسايش می آفرينند نه تنها  دوستان:
مرامی نيز منوط به ارزشی است که پيروان آن دين به آن می بخشند و ديدگاه هر يک از پيروان، خاصه مروجين اديان نيز 

مشکل  فهم مدعيان ترويج دين را در نظر بگيريم نه لباس و عنوان نمونه ای است از انعکاس فهم و درک کل جامعه،
افات در لباس دين و فراوانی رو به رشد مروجين بيکار مهمالت و نبود يا کم بود مروجين و ترويج خر معواامروز ج

، از کجا آمده ايم کافی نيست، به کجا می رويم حياتی است. فرزندان را آگاه کنيم، آينده بنگريم مطبوعات خردگراست، به
 گذشته تلخ دين ستيزی را شفاف تر به بينند و بدانند.گاهی الزم است چشمان فرزندان با اشک شسته شوند تا واقعيات دنيا و 
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، خود گول زدن بس واقع ادامه زندگی تنها آمادگی برای زمان آينده درک زندگی تنها با نگاه به گذشته ميسر است و
ترويج  و تعدی به جوامع گرديده، در اثرنفی وجدان  بين باشيم. ضعف سنديت نوشته های خرافاتی قديم و جديد اديان موجب

. قصد نگارنده مفيد يا مقصر شناختن هيچ فرد يا نيست ورا به جائی خواهد نشاند که لياقت ا بشردنيا  خرافات واپس گرايان
فرصت بين اين طوفان با طوفان های حتمی آينده درياها تنها مانند گروهی نيست و بارها عرض کرده ام آرامش جوامع 

ه ضعف ها و مروجين آنها را دور کنيم، ما مسئول برداشت ديگران نسبت به خود فرصت ها را غنيمت شمريم و نقط است.
گذاشته و می گذاريم.  دانايانکه خود و کتاب هايمان در اختيار  همگی مسئول مستقيم نقطه ضعف هائی هستيمنيستيم ولی 

جنايت و موهومات به نام دين است و امروز هر چه ظلم و  ان برداشتن خرافات و نقطه ضعف هاهدف نگارنده نيز از مي
در جوامع بيشتر می شود، لزوم حذف نوشته های فتنه انگيز اديان و مروجين آنها بيشتر نمايان می گردد و بشر درک می 

 پيروی کورکورانه از آنها بدترين دشمن. کند کتب دينی می توانند بهترين دوست بشر باشند و 

زاده شده ايم ننگ نيست ادامه » پيله« سازيم، چنانچه فرهنگ و خود ما در گتو آينده ارثی نيست، آينده را من و شما می
از طريق موهوماتی مانند پياده، رفتن به عبادتگاه که منجر به تشکيل گتو فرهنگ تحميلی گتو و تشکيل داوطلبانه مجدد گتو 

 د بود.شده غلط است. مجريان اينگونه موهومات توجه ندارند مسبب چه مصيبت هائی خواهن

خودفريبی کليد بدبختی است بهترين واسطه مورد اعتماد بين انسان و خدا عقل است و اين عاقل باوجدان است که 
نوشته های دينی را از روی عقل می پذيرد و با حاکميت وجدان عمل می کند، از تجربيات سالمندان بياموزيم، به افرادی که 

می  ۱۹۰۰-۱۹۸۰فرادی که آن را شنيده اند می توان اعتماد کرد. اريک فروم عبور از مسيری را طی کرده اند بهتر از ا
تاريخ بشر گورستان فرهنگ های بزرگی است که به شيوه ای ناگهانی متالشی شده اند چون نتوانسته اند در برابر «گويد: 

مونه بارز زمان ما، فرو ريختن که ن» واکنشی منطقی و سنجيده و آگاهانه از خود نشان دهند. زمان خود خواسته های تازه
 مرام و قدرت عظيم اتحاد جماهير شوروی است. 

% ماهی ۱۹% يهوديان آمريکا حتی خدا را قبول ندارند فقط Harris Interactive ۵۲آری طبق آمار موجود موسسه 
ها را پياده به کنيسا  يک يا دو دفعه به کنيسا می روند و جمعی که صادقانه مرتب به کنيسا می روند می خواهند فراری

بياورند و بدون بلندگو آنها را آگاه نمايند! بدين معنی که شتر را گم کرده اند و به دنبال افسارش می گردند غافل از اينکه 
گزينه تقليد و تحميق، از طريق اجرای اينگونه خرافات و بسط موهومات، ديگران را نيز فراری خواهد داد. چون زمانی به 

نه حرف ها و تفسيران  نقش عقل و منطق را نمايان می کنددينی می توان ارج نهاد که  يا سنتوشته يا گفته هر گونه ن
بيهوده. آيا ما بدنيا آمده ايم که مقلد و نظاره گر باشيم؟ يا بايد بينديشيم و علل ناکامی ها را شناسائی و برطرف کنيم تا بدانيم 

 هستيم؟

را  رويج موهوتی که درک معنا داشته باشد نه آن که مانند واپس گرايان قبول و تدين يک باور است، خوشا باورمند
 موجب بقای اصول عقالنی دين دانست.

به بينيم دين يعنی چه و مفهوم آن چيست و در سايه آن چه  آری بهترين دليل صحت هر ادعائی تحقق آنست
چه بوده، به بينيم چه کرده و چنانچه بخواهيم بدانيم چه خواهد  چنانچه بخواهيم بدانيم دين پرتگاههائی وجود داشته و دارد و

شد، به بينيم دين عاری از وجدان مجری، چه می کند و آيا دين حاوی گفته های فتنه انگيز، موجب سعادت بشر بوده؟ آيا 
 نقاط ضعف آن کدام است.  ماندنی است و

لمات وجدان و ايمان نيز از چنان ظرفيتی برخوردارند که از واژه آشوری دينا به معنی وجدان می آيد و ک کلمه دين
می تواند با، يا بدون تعلق به روش خاصی از مفهوم آن برخوردار بود و اين وجدان است که انسان را از حيوان متمايز می 

 کند نه تنها دين يا مرام. 

ن و يکی از قوای پنج گانه دين را به معنی وجدا www.loghatnameh.orgو  )۵۷۲فرهنگ دهخدا نيز (صفحه 
 بشر در مقابل کفر ذکر کرده. و از قول اوحدی و فردوسی می گويد: 

 همه رادی و راستی دين تو   همه مردمی بايد آئين تو 

 دين بی علم کی تمام شود  دين به دانش بلند نام شود 
ی به معنی وابستگی است که در دين در يهوديت به معنی قانون، در اسالم به معنی راه و روش در زبان انگليس

مجموع می توان دين را روش بهتر فردی و اجتماعی خواند که به هر نامی و مکانی می توان به حکم عقل با پيروی از 
مفهوم و معنی اوليه آن، يعنی وجدان از آن بهره مند بود و فارغ از نام هر دين و مرامی و فرقه ای با وجدان ترين انسان ها 

ترين ناميد چون انسان با وجدان بی دين نيست، انسان بی وجدان انسان نيست که او را ديندار يا بی دين ناميد،  را شايسته
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اينجاست که می بينيم پيروان همه اديان يک زبان افراد ظالم  ديندار خالی از وجدان نيز، از هر خدانشناسی خطرناکتر است.
، دينداری عاری از به طوری که می بينيم ند و چنانچه وجدان در ميان نباشدرا بی وجدان و بی وجدانان را بی خدا می نام

ديندار و با  ،آری انسان به نسبت فهمشوجدان موجب تنفر حتی برادرکشی و ستيز انسان با انسان گرديده و می گردد. 
-۱(به عطف به سفر پيدايش به عقيده نگارنده فارغ از هر دينی، وجدان همان جرقه ای است از وجود خداوند. وجدان است

) در بطن بشر که آن را از اعمال افراد شريفی که هرگز حتی نامی از دين و خدا هم نشنيده اند می توان ديد و درک ۲۷
 کرد. 

يخ  چنانچه فهم و وجدان مجری در ميان نباشد، قوانين تمام اديان داستان آن يخ فروشی خواهد بود که از او پرسيدند
 گفت نخريدند تمام شد. که امروز می بينيم در سطح جهانی در حال آب شدن هستند.  ی؟هايت را فروخت

می  ، انسان، خداپرست نتوان بود مگر به رهبری وجدان، قوانين مملکتی نيز زمانی پا به ميدان نوع دين مطرح نيست
در اين ميان دين و مرامی  )۴۹-۱۲(سفر خروج  گذارند که وجدان جمعی در ميان نباشد و بخواهند آنرا تصحيح کنند

ارجحيت خواهد داشت که انسانی بهتر و باوجدان تر پرورش دهد که در اين باره می توان ارزش واالی قوانين ده احکام و 
را مورد قضاوت و تحسين قرار داد. و قدر  )۱۸-۱۹(سفر الويان  هم نوعت را مانند خودت دوست بدار تورات مقدس

 دس، نماد خردمندی و آينده نگری است نه ماندن و پوسيدن و تغيير ناپذيری. دانست، دانست تورات مق

 سعدی در باره نمک نشناسی بی وجدانان می گويد: 

 نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ    سگی را لقمه ای هرگز فراموش 

 به کمتر چيز آيد با تو در جنگ   وگر عمری نوازی سفله ای (بی وجدانی) را
 يان برای بقا يا فنای دين چه کرده و می کنند؟ بشر و مروجين اد

بدبختانه به استناد اوراق خون آلود تاريخ اديان، بشر در اثر مطلق انديشی نفس دين، بر عکس هدف دين و معنی آن، 
دين را وسيله ترويج تنفر و بی وجدانی در حق يکديگر قرار داده و در هر زمان و مکانی بر ضد بشريت به پا خاسته، 

در حالی که آزادی پرستش يکی از خواسته های مشروع هر فردی است بشرط آن که  دنيا را نگاه کنيميروز و امروز د
تحت حاکميت وجدان پاک مجری قرار گيرد و گرنه به طوری که ديده شده دانشمند باوجدان مانند دکتر سالک يهودی 

با استقبال از خطر، به هدف خدمت به  مايش نمی يابدواکسن جان بخش فلج کودکان می سازد و چون داوطلبی برای آز
به خود تزريق می کند، و دنيائی را از بال نجات می دهد، دانشمند بی وجدان سالح کشتار همگانی، همان گونه که  بشريت،

ای که مالی باوجدان پيرو باوجدان، پرورش می دهد مالی بی وجدان،افراد شرير، و هر دو مدعی دينداری اند به گونه 
 موالنا می گويد: 

 در ميان فرقی است نيک   کافر و مومن خداگويند ليک 

  متقی گويد خدا از بهر جان  آن يکی گويد خدا از بهر نان 

افسوس که در طی تاريخ، مروجين اديان، مردمان را از دردهايشان آگاه کرده اند ولی هرگز درمانی مشترک ارائه 
اهی متوسل شده اند، آيا همه دعاهای دنيا را با يک قرص آنتی بيوتيک می توان جايگزين نداده، الجرم همگان به دعای و

مگر شش ميليون نفر مظلوم همراه با بی شمار مظلومان تاريخ دعا نکردند، حتی يک نفر صديق بين آنها نبود که کرد؟ 
 دعای آنها مستجاب گردد؟ دعا برای روان دعاگو مفيد است و بس.

هزار نفر بوده و در سال سی و دو ۱۹۸۰د تعداد مردمان يک صد ساله به باال در امريکا در سال طبق آمار موجو
نفر رسيده، آيا اين رشد در اثر پيشرفت علم بوده يا دعای اين و آن؟ مگر آن روزها که معدل  ۵۳۰۰۰اين تعداد به  ۲۰۱۲

م با وجدان باشيم نه تحميق و تقليد. فردوسی می سال بود دعا نبود؟ بدنيال کشف علت ها و ترويج علم توا ۳۵سن بشر 
 گويد: 

 کسی کو ندارد ز يزدان سپاس    (بی وجدان) شناس تو خود ديو را مردم بد

 ش آدمی رزديوان شمر، مشم   گذشت از ره مردمی  ن کوهر آ

تحصيل علوم روز  به بينيم بشر برای ترويج دين چه کرده و می کند؟ آيا دين را تحت عنوان ترويج دين، سد راه
فرزندان و عامل بيکاری ايشان قرار دادن عقالنی است؟ در حالی که تحصيل علم روز عالوه بر رشد استعدادها، 

ام دين خدمت است يا اسارت؟ آيا آينده ای نکمبودهای زمان را روشن تر نمايان می کند، پرورش فرزندان در قفس به 
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به فرزند خود گفته بود به مکتب ماليی بفرستمت آنقدر درس بخوانی که تمام  یعبيد زاکان درخشان در انتظار آنان است؟
تلمود آدم های بيکار عمدی  عمر محتاج باشی! با فارغ التحصيل های دينی بحث کنيد تا به دالئل عقب ماندگی ها پی ببريد.

 يعنی نابود کننده دنيا می نامد. را موله عوالم

دوستان برای رفع تاريکی قبل از غروب آفتاب، (قبل از آلودگی بيشتر جوانان) بايد به فکر چراغ بود و گرنه در 
تاريکی نمی توان چراغی يافت. چرا بايد به نام دين گروه کثيری مقلد بيکار، سربار دولت و ملت بمانند؟ و ديگران را نيز 

هستيد فقری که شما شما بزرگترين توليد کننده فقر: «مدرسين آنها بنويسد به دام اندازند. که روزنامه ها آرتص خطاب به
توليد فقر با قصد » شما مسئوليد. فقر با قصد قبلی استتوليد می کنيد مشابه آن در تمام دنيا نيست اين فقر اصولی است 

يغ مروجين به اصطالح دين، کار يا قبلی، يعنی به طوری که می بينيم، ناگهان جوانی دانشگاهی يا کاسبی فعال در اثر تبل
 تحصيل را ترک و به دستور مالی عاقل! خود، به قيمت فقر مالی و علمی خانواده، در حقيقت به اميد هشم، خدا، خانه نشين

کارمندی داشتيم که به سختی هزينه خانواده پنج نفری  يا نقاب از چهره برمی دارد و افراطی می گردد. می شوند، و سر بار
را تامين می کرد روزی او را خيلی خوشحال ديدم، گفت برادرم را چون درسش خوب بوده در دانشگاه برای رشته  خود

کامپيوتر استخدام کرده اند و نجات پيدا کرديم، چند روز بعد ديدم گريه می کند، گفت مالی عاقل! برادرم به او گفته مغزی 
تر است تورا بخواند و او کار را ترک کرده، آری همه مذهبيون اينگونه که قادر است اوامر دينی (تورا) را جذب کند. به

. اين است فقر مالی و علمی به رهبری عاليه مروجين عالی مقام! که می همه اينگونه ها مذهبی اندنيستند ولی متاسفانه 
 توان از ايشان سئوال کرد. 

% نيروی کار فنی و تکنيکی کشور ۸۵م تخنيون در حالی که طبق آمار فقط يکی از دانشگاه های اسرائيل به نا
اسرائيل را در اختيار دارد و در راه خدمت گام برمی دارد شما با در اختيار داشتن مکتب های عريض و طويل مذهبی 

سهيم هستيد، مجری صد در صد دعای پوچ؟  و جامعه مصرف کننده بودجه مردم و مملکت، چند درصد در ترقی مملکت
ذهبی به طريقه امروز مورد لزوم بود که اکثريت، مطلقا بی سواد بودند آيا ادامه تدريس همان کتاب ها و زمانی مدارس م

عقايد، در اين زمان که اکثريت مطلق باسوادند از طريق اسارت جوانان تحت عنوان حفظ هويت، ادامه زندگی در پيله 
ه اکثريت صدها هزار محصلين مدارس مذهبی گذشته و حال تاريک زمان به نام دين نيست؟ بازده عمل ايشان و شغل و آيند

 اکثراً فقر علمی و اقتصادی مادام العمر؟هست؟  و چه بوده

آری دين مسئول نيست مروجين نزديک بين اديان توجه ندارند هرگز نمی توان و نبايد از همه نوشته های مذهبی 
ن باشد که امروز فرزندان خودشان و سايرين احتياج دارند، گذشته و حال انتظار داشت که معيار انديشه های ايشان هما

. در سر در مدرسه نظاميه بغداد که معتبرترين تعصب و يکسونگری موريانه دين است نه موجب بقای دينهرگز، 
  علوم عقالنی را به اين مکان راهی نيست.دانشگاه های مذهبی زمان خود بوده نوشته شده بود 

چنين تابلوهايی در سر در همه مکتب های دينی پذيرفتنی است؟ يا بايد اين تابلوها را برداشت و آيا امروز عمال وجود 
به زباله دانی تاريخ سپرد. افسوس که با عينک تعصب نمی توان اين تابلوها را خواند و پيرو منطق و استدالل گرديد. و 

 و دين.  ، زايل کننده عقلیتقليد دين درک کرد دين عقالنی نجات بخش است،

می گويند سالمتی تاج زرينی است که بر سر افراد سالم قرار دارد و آن را فقط افراد بيمار می بينند. اين تاج زرين 
قرار دارد و بدبختانه آنها که از بی وجدانی به نام دين  دنيا ارثيه اجداد عزيزمان، بر سر دينداران خردگرای مفتخر باوجدان

 ينند و عذاب می کشند. صدمه ديده اند آنرا  می ب

 خوبی گفتار داری بايدت کردار خوب   شرط خوبی نيست جان من گفتار خوب 

 بايدت از بهر مصالح آوری معمار خوب    گر ترا تعمير ويران عمارت الزم است

 است و هم ياری همگان را می طلبد. جهانی دين مشکل، مشکل جمعی

 

 نتيجه گيری: 
دارای زوايای تاريک حتی ناشناخته ای هستند که اگر اشخاص بی وجدان بهر نامی بدان امروز دنيا دريافته مذاهب 

و امثال او ممکن است به گمان خدمت به بقای دين، تا  —مانند ايگال امير (قاتل شادروان اسحق رابين) —سمت مايل شوند
ه تشويق مروجين و مدرسين واپس گرای حد جنايت پيش بروند، به طوری که شاهديم آثار ننگشان گويای اعمالشان و بازد

 آنهاست که گفته اند:
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 شنيدن نيززد به گفتارشان   کسانی که خامست افکارشان 
آن چنان ها را آن چنان تر اين زوايای تاريک از کجا سرچشمه می گيرد؟ از نوشته های فتنه انگيز کتاب های دينی که 

بعد از تحمل آبروريزی جهانی و  )۲۰۱۴ی به رنگی همين ديروز (آپريل دنيا را نگاه کنيد در هر دين و جامعه امی کنند 
نفر کشيش  ۸۴۸واتيکان رسما اعالن کرد  پرداخت ميلياردها دالر جريمه، برای جبران! اعمال خالف پدران روحانی!

ه و به مصداق هر يعنی پدر روحانی کاتوليک! مربی و مروج اخالق را به دليل اعمال خالف اخالق از مقام خود معلق کرد
چرا اينها فاسد شده اند؟  ريشه اين گنديدن های متعدد کجاست؟ وای به وقتی که بگندند نمک ها.چه بگندد نمکش می زنند 

چون دين ايشان برخالف امر طبيعت مقرر داشته که پدران و مادران روحانی در تمام عمر حق ازدواج ندارند و اينها که 
با يقيناً هزاران فاسد مخفی يا مانند ميليون ها پيروان قوانين غير عقالنی اديان می خواهند از فسادشان برمال شده همراه 

قوانينی که تاريخ مصرفشان منقضی، مانند داروی مسموم شده، تحت عنوان اطاعت از امر، استفاده کنند و تا روزی که اين 
شوند مسموميت های گوناگون فردی و جمعی ادامه خواهند قوانين ناخوانا با فهم و دانش روز، با علم روز تطبيق داده ن

فرمان شرع يهود گويای هم گام زمان بودن و افتخار اين  ۶۱۳اصل از  ۳۲۳نکات منفی کتب دينی، که حذف  داشت، حذف
ه دين است وبه حکم زمان ادامه خواهد يافت، چنانچه حذف نوشته های فتنه انگيز کتاب ها ممکن نگردد برگشت انسان ب

دوران بربريت دور از انتظار نيست و اين کتاب ها زمانی مفيد خواهند بود که هم گام فهم و تمدن زمان اجرا، مفيد و مکمل 
يکديگر باشند نه مقايل يکديگر، نکات فتنه انگيز کتاب ها کدامند؟ برای مثال، آنجا که در مقابل دستور قتل نکن بارها و 

می بينيم نوشته:  ۱۵-۶) وقتی در کتاب انجيل يوحنا بخش ۳۹۹نمونه: (نقل از شوفار  بارها می گويد بکشيد بکشيد برای
» کسی که از من جدا شده را مانند يک شاخه خشک شده بريده و بدور اندازيد و اين شاخه ها را جمع کرده بسوزانيد«

مکتب کليسا چنين فاجعه ای را هولوکاست از کجا سرچشمه گرفته و چرا گروهی پرورش يافته  که نطفه متوجه می شويم
که می توانست با يک اشاره جلوگيری کند نکرد همانگونه که درباره قتل  P12با هم گامی يکديگر انجام دادند و چرا پاپ 

عام ارامنه سکوت کردند چون مسيحی، ولی در فرقه ای متفاوت بودند!؟ اين است بازده تنفر منحوس دينی و فرقه ای و اين 
برای درک بکشيد بکشيدهای مکرر کتاب ها! که دنيا را ناامن کرده و تا هستند دنيا روی آرامش نخواهد ديد. است نتيجه 

) فقط در   ۲۰۱۴CNNجوالی  ۱۱بهتر نتايج تنفر دينی و فرقه ای در سطح جهان، عالوه بر فجايع تاريخی، (طبق بحث 
  % آنها به دست خود مسلمانان بوده! ۹۰ده اند که پنجاه سال گذشته در حدود ده ميليون مسلمان در دنيا کشته ش

پايانی بر نکبت تنفر دينی متصور است؟ آری فقط به حکم قدرت زمان در  دنيا آمادگی حذف دين را دارد؟ خير، آيا آيا
گوشی آينده دور، روزی خواهد رسيد که بشر به خود آيد و نوشته های فتنه انگيز کتب دينی را حذف کند که زمزمه های در

خالی از سانسور به همه زبان ها در همه مکان ها شنيده می شود و يقينا  اينترنتچنين تحولی بوسيله پيام آور قدرتمند زمان 
نسل های آينده بعد از تحمل فجايع گوناگون شاهد چنين روزی خواهند بود چون امروز هر چه بکشند مجددا در مکتب های 

در حالی که اولين قدم موثر مورد لزوم تامين امنيت امروز بشر و  پرورش می دهنديش بيش از پ مذهبی مروج اين کتاب ها
سعادت نسل آينده، جلوگيری از رشد بذر منحوس فتنه، از طريق برچيدن همه مکتب های ترويج آنها و کنترل کتاب های 

برداشتن محل تولد پشه ماالريا با  دولت ها به جای از ميان درسی تمام مدارس بوسيله پدر مادران و دولت های دنياست،
جهانی،  تاريخ ها مانند جنگ های صليبی سازمان ملل در خواب است. توپ و تفنگ بيهوده به دنبال پشه می دوند و

برطرف نشده اند و نفرت دينی نيز  تکرار خواهند شد چون علت های شناخته شده آنها  خصوصا منطقه ای در سراسر دنيا
دن تکنولوژی، جهانی شده و شريران نيز به لطف جهل سردمداران مجهز شده اند و ريشه اصلی نزاع هم گام با جهانی ش

فرياد  ها يعنی نوشته های فتنه انگيز طرف های دعوا هنوز پابرجاست و همگان آنها را به نحوی هنوز تمجيد می کنند.
نه  درصدد رفع علت ناکامی ها باشيملوگيری و مکرر نگارنده اين است که می گويد در حد امکان از تکرار اشتباهات ج

، باالخره انسان ها همه می ميرند ولی کتاب های حاوی دستورهای مغاير با تحت عنوان نابه جای حفظ دين عادت و مدارا
آيا  فهم زمان، از جمله، بکشيد بکشيد و بسوزانيد بسوزانيدها می مانند و مکررا آن چنان ها را آن چنان تر خواهد نمود.

تصويب افتخارآميز ممنوعيت اعدام در ابتدای تاسيس مجدد کشور اسرائيل مانند عدم اجرای قوانين برده داری و قربانی 
) به ۱۷-۸کردن حيوانات، دهن کجی به قوانين صريح کتاب مقدس بوده يا پيروی از مفهوم دستور کتاب مقدس (دواريم 

پا را نگاه کنيد! شش ميليون افراد مفيد را کشتند، و شش ميليون اغلب مضر هدف هم گامی با زمان و ارتقاء دين يهود؟ ارو
به حال خود را جايگزين کردند، حاال جريمه ظلمی را که در باغ کرده اند در قفس خانه و شهر خود می پردازند و آينده 

 دينی و تمدن مورد ادعای خود را در خطر حتمی می بينند. 

قبل از تحمل سيلی های مکررا دردناک زمان، علل اصلی بسياری از ناکامی های نوع چرا در اثر يکسونگری نبايد 
بشر، ابزار دست شريران نوشته های ناخوانا با زمان اديان به هدف آسايش نسل های آينده، با زمان تطبيق داده شود مگر 

ند که بايد تغيير ناپذير باقی بمانند تا زمان در لحظات دريافت نوشته های اديان متوقف و همراه با فهم بشر منجمد شده ا
 بارها مورد استناد قرار گيرند؟
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آيا هرگز کسی تصور می کرد در ايران زن را سنگسار کنند؟ معتقدين دستورات کتبی کتب دينی، امکان پيدا کردند و 
ب هر مذهبی اجرا شود طبق دستور عمل کردند. همانگونه که می تواند چنين وقايع دور از انتظار، طبق نوشته های کت

را فقط به دليل پوشيدن  ۱۴۴۲-۱۴۱۲ژاندارک  همراه با بی شمار مظلومان ديگر ش ها در دوران انگيزاسيونيمگر کش
ارامنه و در اروپا گروهی دست پرورده  نيم يک ميليون مگر در ترکيه به دستور طلعت پاشالباس مردانه، زنده آتش نزدند. 

امروز در برمه، سودان، نيجريه، خاورميانه، آفريقا نمی کنند؟ اينها همه دستورات کتبی کتاب کليسا جنايت نکردند. مگر 
وجدان بشريت، نکات فتنه انگيز  و های دينی خود را انجام داده و می دهند. تا روزی که بشر بيدار شود و به حکم زمان

بيماری های ارثی در خانواده بشر ادامه خواهد داشت تا همه کتاب های دينی را حذف نمايد تا دنيا آرام گيرد و گرنه مانند 
از خود شروع  .عادل باشمی تواند باشد.    روزی که به گفته ولتر گوش فرا دهد که گفت: تنها دستور خداوند به بشر اين 

 بگذار دين تو وجدان تو باشد، وجدان تو دين تو. کنيم.

 

 

 لطفا به دوستان خود ايميل يا کپيه بدهيد.

 آدرس ای دريافت کپيه فارسی و انگليسی مانند هزاران نفر دوستان ديگر بهبر

 HTTPS://www.facebook.com/pages/babanouri/151279675034916 

 مراجعه فرمائيد. .BABANOURI.comwwwو يا به وب سايت 
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