به گفته بيانديشيم نه به گوينده
نوشته نورﷲ گبای
اگر کسی به تو لبخندی نمی زند
علتش را در لبان بسته خودت جستجو کن
با مطالعات بسيار کمی که درباره دين بودائی داشته و دارم تصور می کردم پيروان آرام بودا
نسبت به اديان ابراھيمی مشکالت کمتری دارند تا اين که در سفر به تايلند ،تنھا کشور سلطنتی
بودائی دنيا ،در يکی از معابد متوجه شدم مانک ھا ،ماليان يک دست زردپوش بودائی عالوه بر
تراشيدن موی سر ،ابروھای خود را نيز تراشيده اند ،از راھنما سئوال کردم ابرو برای چه؟
تکليف چشمک چی ميشه ؟
گفت تايلند ھميشه با کشور ھمسايه و ھم دين خود برمه که امروز آن را ميانمار می نامند جنگ و
گريز داشته و آنھا مانک ھای خود را برای جاسوسی و خرابکاری به معابد تايلندی می فرستادند
که قابل شناسائی نبودند.
روزی رھبر بزرگ! محرمانه دستور می دھد ھمه مانک ھای تايلندی شبانه ابروھای خود را
بتراشند ،بدينوسيله مانک ھای بدبخت ھم دين شناسائی و قتل عام می کردند .از آن روز مانک
ناب ...يعنی مانک ابروتراشيده و بقيه حرام!
متوجه شدم جنگ  ٧٢ملت منحصر به اديان ابراھيمی نيست ،چون نيک بنگری مردم فريبان ،در
بازار رقابت ،ھمه تزوير می کنند .آری اولين اسلحه ساخت بشر سنگی بود برای شکستن سر
رقيب.
نوع دين و فرقه مطرح نيست صحنه صحنه رقابت و حفظ منافع است ،و دين بھانه و ھمه
خصومت ھا بازده سلطه جوئی ھا و دورنگی ھاست .بدون توجه به اين که گفته اند:
زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع
به حکم آن که چو شد اھرمن سروش آمد
)چو ديو خارج شود فرشته آيد(

غافل از اين که يک عمل يا فرضيه غلط قادر است مانند يک ميکرب ذره بينی ،ميليون ھا نفر را
به خاک و خون بکشاند يا برعکس تذکر صميمانه يک نفر ،مانند اميل زوالی غير يھودی که در
تاريخ  ١٢ژانويه  ١٨٩٨در روزنامه  L,Aauareفرانسه ،طی مقاله ای به نام من متھم می کنم
توانست آبروی جھانی ملت يھود و حق انسانی در يفوس ،زندانی بی گناه را نجات دھد.
خوشبخت افراد و جوامعی که پل ارتباطی می سازند نه ديوار جدائی.
موفق ،جوامعی ھستند که افراد با درک مسئوليت ،وظيفه را برحسب وظيفه انسانی انجام دھند ،بی
تفاوتی و گفتن و اقدام کردن را برای روز مبادا گذاردن به نفع جوامع نيست.
کاروانی در حال عبور از کوير سوزان کاشان مردی را می يابد که از فرط گرسنگی و تشنگی بی
ھوش و در حال مرگ بوده ،با خوراندن آب و خوراک به ھوش می آيد ،کاروانيان در بين اثاثيه او
ھندوانه ای پيدا می کنند و به او می گويند تو که ھندوانه داشتی برای نجات جان خود چرا
نخوردی و به حال مرگ افتادی؟ با لھجه کاشی می گويد گذاشته بودم برای روز مبادا!!
آری کاشی تا رمق دارد به فکر فرداست! کدام فردا؟

اميدوارم پدران و مادران به موقع فرزندان خود را آگاه کنند نه روز مبادای کاشی که دير خواھد
بود.
روزنامه ای روی ميز خود دارم که نوشته است ھر نوزادی که امروز در آمريکا و اروپا متولد
می شود در اثر ولخرجی دولت ھا مبلغ ھنگفتی بدھی دارد!
افسوس که دنيا توجه ندارد ھر نوزاد امروزی دنيا بالاستثناء تحت عنوان دين و فرقه نيز ،ميليون
ھا دشمن خون آشام پيش ساخته شرعی و ارثی دارد ،فرق نمی کند نوزاد دارای کدام دين يا
عضو کدام فرقه ارثی باشد ،سھم نفرت دينی نديده و نشناخته او قبل از تولد ،تعيين شده است و تا
روز مرگ به ھمراه او خواھد بود و فريادرسی نيست و دنيا به مصداق قصاب به فکر گوشت
است و بزی به فکر جان ،به فکر بدھی و ماديات است و معنويات به طوری ابزاردست
سودجويان قرار گرفته که شاعر را وادار نموده که بگويد:
گفتمش چيست جدال وطن و دين؟ گفتا
بر سر خوان پی نان ،ھمھمه و غوغائی
اين چه عدالت و خداپرستی است که ھر دينداری بر عليه دين ديگر ،خاصه اقليت ھای آنست آيا
ھدف دين اين بوده يا منافع مطرح است و بقيه بھانه؟ از فجايعی که در دوران صفويه بر ملت ھای
يھودی و زرتشتی روا داشته اند بگذريم ،در کتابچه فجايعی که در ايران بر عليه بھائيان در قرن
اخير گذشته خواندم ،سال ھا قبل در شھر يزد شير سماور در حال جوشيدن را در دھان نوزاد می
گذارند چرا؟ چون والدين نوزاد بدبخت بھائی بودند!! اين است بازده نفرت کور دينی ارثی که با
شير اندرون شده و با جان بدر خواھد رفت.
گر بگويم شرح آن را من تمام
صد قيامت بگذرد وين ناتمام
در حالی که در فرھنگ يھود رسالت ھر انسانی تيکون عوالم يعنی اصالح دنياست و کلمه ای بر
عليه اديان ،ديگر در تورات مقدس نيست و قبل از آن ،دينی بدان معنی وجود نداشته ،بنابراين،
دليل دين ستيزی چيست؟ آری آرزوی قربانيان تبعيضات دينی و فرقه ای ،درک دالئل دين ستيزی
که يھودی ستيزی را نيز شامل می شود می باشد .به عھده پيروان ھمه اديان است که قبل از ھر
چيز ،نوشته ھای فتنه انگيز و نقطه ضعف ھايی را که بھانه به دست مفسده جويان می دھد را از
ميان بردارند .چون نقطه ضعف ھاست که توانائی ھا را به زبونی می کشاند و عاقل پايمال جاھل
می گردد.
بزرگترين اشتباه مشکل آفرين پيروان مقلد اديان ،آنست که اشتباھات مرگزای گذشتگان را تکرار
می کنند و انتظاری متفاوت از تحمل صدمات گذشته دارند که نمونه بارز آن ھا در جامعه ما،
آنھايند که بعد از تخريب تاسف بار گتوھای اروپای شرقی ،در لباس ترويج دين ،فعاالنه درصدد
ترويج فرھنگ تاسف بار ،گتو می باشند و نمی دانند اشتباه شکست نيست ،تکرار اشتباھات مرگ
آور است و تنھا منبع کسب دانش تجربه است ،دنيا تجربيات تلخی از تبعيضات دينی اديان دارد و
تا روزی که کتاب ھای دوئيت آفرين در ميان باشند و اشتباھات تکرار گردد ميکرب نفرت زنده
خواھد بود.
دوستان :تخيل باارزش تر از دانش است ،اگر کمتر به غير ممکن عقيده مند باشيم خيلی کارھای
مفيدی انجام خواھيم داد که قبالً از انجام آنھا نااميد بوديم .ملت ھايی که درصدد رفع علت ھا و
تطبيق باورھای خود با زمان اجرا نباشند محکوم به تحمل مکرر مشقات خواھند بود ،از آسمان ھا
کسی برای رفع کمبودھای بشر و جلوگيری از تکرار نامرادی ھا نخواھد آمد ،اين من و شما
ھستيم و بس که گفته اند:
بيرون زتو نيست ھر چه در عالم ھست

از خود بطلب ھر آنچه خواھی ،که توئی
علت ھا را در حد امکانات خود شناسائی و از ميان برداريم چون آنجا که گفته اند تاريخ تکرار
می شود مکان ھايی است که قبالً علت ھا را نشناخته و از ميان برنداشته باشند.
به عقيده نگارنده مھم ترين دليل يھودی ستيزی جھانی ،در اقليت بودن اين ملت است که به مصداق
برنده ھزاران شريک دارد و بازنده تنھاست طی قرن ھا پراکندگی ،ديگران نخواسته اند با بازنده
)اقليت( شريک باشند و تنھا کمبودی را که نمی توان جبران کرد کمبود کميت ،جمعيت است ولی
خوشبختانه ملت يھود توانسته از طريق باال بردن ارزش کيفيت ،خاصه بعد از کسب استقالل
مجدد ،کمبود جمعيت را تا حدی جبران کند ،چون بسيارند کشورھائی که در حدود جمعيت کشور
ايسرائل ھستند ،ولی پراکندگی دگر بود و استقالل دگر است .در مورد شناسائی علت ھا و دالئل
دين ستيزی جھانی ،خاصه يھودی ستيزی و نوشتن مقاالت ،کتاب ھا و ساختن فيلم ھای غرض
آلود به وسيله عيب جويان ،چنانچه به منابع مستند ايشان که ھمانا کتاب ھای تلمود ،گمارا،
ميشناست مراجعه کنيم می بينيم اين کتاب ھا در عين حالی که مملو از نکات آموزنده است ،دارای
نکات منفی زننده ،ناخوانا با علم و تمدن است که مورد استناد ناآگاھان داخلی و سوءاستفاده مستند
بدخواھان قرار می گيرد که الزم است نکات عقالنی را گلچين و بقيه را از دسترس نسل آينده
خارج کرد ،نکته ای که ھارمبام حدود ھشتصد سال قبل خواھان بازبينی آنھا گرديد اخيراً در يکی
از مجالس ختم ،يکی از فارغ التحصيل ھای يشيوا)،مکتب ھای مذھبی( نقل قول بسيار بسيار
زننده ای را از گمارا در حضور چند صد نفر يھودی و غير يھودی تکرار کرد که عرق شرم بر
پيشانی من نشست ،بايد اقرار کرد که اين شخص و ھم رديفان ايشان را نمی توان منع کرد چون
در کالس ھای چندين ساله يشيوا ،به طوری که شخصا ً ناظر بوده ام ھمين کتاب ھا را تدريس می
فرمايند و در مدارس به اصطالح مذھبيون فرزندان شما ھم ادامه دارد ،بسيارند که به حق می
گويند مدارس مذھبيون عالی است ،غافل از اين که چه مھمالتی را تدريس می کنند و چگونه آينده
کودک را تيره و تار می فرمايند! و روزی پيروان ھمه اديان بيدار و گفته ھای بی شمار نفرت
آفرين را از کتاب ھا حذف خواھند کرد که دير خواھد بود.
آری بيائيم علت ھا را شناسايی و از ميان برداريم ،قبل از آن که کتب حاوی دوئيت اديان ،انسانيت
را از ميان بردارند.
بجاست که گفته شود بدون مراجعه به اين کتاب ھا ،بسياری از فرامين نامفھوم خواھد بود ،به
ھمين دليل الزم است گلچين گردد و از تدريس مطالب غير عقالنی و ناخوانا با علم و تمدن روز
در سراسر مدارس اديان جلوگيری شود.
مگر می شود به )کتابی( فردی که گاھی حرف ھای عاقالنه می گويد ،گاھی مھمل ،اعتماد کرد؟ و
از او ياد گرفت و محصل او در حضور خودی و غريبه مھمالت را به نام دين من و شما تکرار
کند؟ که گروھی ناآگاه تائيد و گروھی آگاه ،از کل دين آزرده گردند و بد خواه سوءاستفاده کند.
 Adin Stein Saltzآدين اشتاين سالتز :ربای دانشمند مولف بيش از  ۵٨کتاب در زمينه تلمود
و عرفان يھود ،استاد دانشگاه و موسس دانشگاه سن پترزبورگ ،عضو آکادمی علوم روسيه،
دارای نشان افتخارآميز ،ھنر و ادبيات فرانسه بعد از  ٣٠سال مطالعه ،و ترجمه تلمود می گويد:
برخی از بيانات تلمود با ارزش ،بعضی نازيبا و برخی ديگر ،بی مورد می باشد که در حيات
معنوی يھود نقش بنيادی ايفا کرده است) .برای مطالعه و تھيه کتاب فارسی بسيار آموزنده سيری
در تلمود به وب سايت babanouri.comمراجعه بفرمائيد .طبيعی است که عيب جويان نکات
غير عقالنی را ماخذ اھانت قرار می دھند ،ناآگاھان و محصلين اين کتاب ھا ،به گفته مدرسين
خويش آنھا را فرامين دينی خواھند پنداشت.

آقای يوسف شاھری بنيانگذار اديب مجله شوفار نيويورک که يکی از افراد اليق و مروج فرھنگ
يھود ھستند در مجله شوفار شماره  ٣٢١صفحه  ٢١درباره تلمود می گويند:
"تلمود را نمی توان يک اثر ادبی يا مذھبی ناميد ،تلمود به طور کلی از انبوھی از مطالب نامرتب
و نامتجانس است که ثبت کننده مذاکرات و مباحثات دارلعلوم است که در نھايت صداقت منعکس
شده است".
مروجين و مدرسين يکسونگر فراوان اينگونه کتاب ھا ،گفته و خواھند گفت .اگر اين کتاب ھا
نباشد دين نخواھد بود غافل از اين که مطالب ناخوانا با علوم روز کتاب ھای گوناگون اديان است
که دنيا را ناامن و آبروی جھانی اديان را زير سئوال برده و می برد گفته اند:
بسی نام نيکوی پنجاه سال – که يک کار زشتش کند پايمال
ما و ساير اديان از لحاظ دارا بودن فرامين منطقی و دنياپسند کمبود نداريم به سھم خود نقطه
ضعف ھا را از ميان برداريم تا مورد استناد خودی و بيگانه قرار نگيرد و دين ستيزی بين اديان
يعنی نزاع بين انسان با انسان ،منسوخ گردد.
تنھا بازده مثبت تبليغات و تدريس  ٣٠سال اخير واپس گرايان در جامعه ما ،آگاھی بيشتر
خردگرايان و پی بردن به قسمتی از دالئل واماندگی جوانان و بيماری دين ستيزی بوده است.
مذھب را متھم نکنيم ،زمانی که مدرس به اصطالح مذھبی ،به گفته ھای غير منطقی کتاب ھای
اديان استناد می کند ،اين مذھب نيست که مقصر است ،نوشته ھای فراوان کتب دوئيت آفرين ھمه
اديان مقصرند .چنانچه پيشينيان اديان نسبت به فھم زمان و مکان خود مطالب نامناسب و ناخوانا
با علم و فھم امروز گفته و نوشته اند ننگ نيست باور ،خاصه تاييد و تدريس آن ھا موجب
شرمندگی و عقب ماندگی است ،عقالنی بيانديشيم و به فرزندان بياموزيم فقط درک منطقی و
عقالنی ھر مطلبی مفيد و ماندنی است و ھيچ پيروی متعھد به قبول مطالب غير عقالنی نيست و
اين انسان ھا ھستند که فھم خود را با علم و واقعيت ھای روز تطبيق ،و مروجين الطانالت را
طرد می کنند نه کتاب ھا ،دليل ادامه دين ستيزی جھانی که يھودی ستيزی را نيز شامل می شود
آن است که :انسان ھا می ميرند ولی کتاب ھای دوئيت آفرين ماندنی اند .به اميد درک بھتر
پيروان ھمه اديان ،چون بشر بعد از اين که ياد می گيرد که چه چيزھايی را باور داشته باشد؟ می
آموزد چه بايد بکند ،خوشا باورمندی که درک معنا داشته باشد نه ترس از عدم اجرا ،بشر دائما ً
محتاج تطھير انديشه است نه تجحر فکری ،نوشته ھای عقالئی را گلچين کنيم تا دوست و دشمن
کتابی و مدرکی در اختيار نداشته باشد که برای مردم فريبی و ايجاد دوئيت به آن استناد کند .به ھر
حال ،به گفته بيانديشيم نه به گوينده .چون ارزش ھر گفته يا نوشته به قضاوتی است که مردمان
خردمند در ھر دوره از زمان درباره آن خواھند کرد )مانند ده فرمان جاودانی دنياپسند تورات
مقدس( راز ،سالم و مفيد ماندن درخت ،در زدودن شاخه ھای اضافی و خشک است ،به حکم عقل
و تجربيات گذشته و حال ،به اتفاق پيروان خردگرای ھمه اديان ،موجبات دورنگی ھای نفرت
آفرين نوشته و ننوشته را از ميان برداريم تا به دور از يکسونگری ،با عقل و فھم زمان ھم گام
گرديم و بپذيريم اعمال عقالنی ارزشمند است و گرنه،
بی پرده عقل ديده روشن بين نيست
بی پيرخرد ،راه به ھيچ آئين نيست
تنھا خرد است رھبر ھر ره خير
آن را که به سر خرد نباشد دين نيست
برای دريافت اين مقاله و کتاب لحظاتی برای تفکر ،حاوی نکات مثابه ،به زبان ھای فارسی و
انگليسی به وب سايت www.babanouri.comمراجعه بفرمائيد.

