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  نوشته نورهللا گبای 

  

  موھوم وعده واھی رفتن به بھشتِ 

  کشنده ترين ابزار جھت جھنم کردن دنيا شده است

(For the English translation please scroll to Page 1.) 

  

  مايد کان نيايد در خيال چرخ گردش ھا ن  

  دھر بازی ھا برون آرد کان نيايد در گمان

اجازه می خواھم برای ادای مطلب نوشته را با شرح واقعه ای در بازار تھران شروع کنم. بازار تھران مرکز تجارت، 
دريافت دکترا! در ھر سياست و ديانت ايران است و کسی که بيست سال در اين بازار کار کرده باشد را می توان کانديدای 

سه رشته فوق دانست. تا فردی در اين محيط کار نکرده باشد نمی تواند از خصوصيات و فرھنگ و تجربيات خاص و 
 ٧٠متنوع کسب معلومات آن محيط، مطلع گردد. در مرکز بازار تھران سرائی ھست به نام سرای حاجی حسن، در حدود 

مال التجاره و مواد خوراکی مانند خشکبار و حبوبات غيره بود، انبار به گونه ای مورد سال قبل که بارانداز اين سرا مملو از 
  ھجوم موش قرار گرفته بود که تجار را به ستوه آورده و فعاليت شبانه روزی گربه ھای زيبا نيز به جائی نمی رسيد. 

پاشی و آلوده کردن مواد خوراکی،  سرايدار گفت چند تا کوزه و موش زنده به من بدھيد من بدون سم مش قربون علی
  نسل موش را در مدت کوتاھی از اين سرا برمی اندازم و برانداخت!؟ 

به اين صورت که چند تا موش زنده را بدون خوراک در کوزه انداخت و آنھا از فرط گرسنگی شروع به خوردن 
ر کوزه ھای ده تائی ديگر انداخت، در جمع در يکديگر کردند. بعد چھار تا از موش ھای قوی تر موش خور باقی مانده را د

  و ھمه آنھا را در انبار رھا کرد.  تعداد زيادی موش موش خور بدست آوردکوتاه مدت 

  اين موش ھای موش خور ھمه موش ھا را خوردند و نسل موش از سرابرافتاد. 

ه حمام زنانه کاشان افتادم که حمامی به ، به ياد واقعه ورود مرد ديوانه بُکشبا شنيدن اعمال تروريست ھای تروريست 
  اتفاق خانم ھای داخل حمام وحشت زده از مردم خارج از حمام درخواست کمک کرده بودند. 

جاھل محل می گويد من در ظرف چند دقيقه ديوانه را از حمام خارج می کنم، لنگی می بندد و طنابی مانند شUق بدست 
و  ناگھان ديوانه از حمام بيرون می پرداريکی به شدت شروع به زدن ھمه می کند. می گيرد و وارد حمام می شود و در ت

می گويد ديوانه ای وارد حمام شده ھمه را می زند! (وقتی داعش آمد ھمه قبلی ھا غUف کردند! تا در آينده نزديک ديوانه تر 
  .  از خودشان بيايد)

خود، مصداق امروز گروھھای تند و تندتر، مدعيان ديندار و  داستان موش ھای موش خور و ديوانه ھای ديوانه تر از
و با  ھرگز پايانی بر اعمال قبيح آنھا متصور نيست مگر علت اعمال آنھا ريشه يابی گرددديندارتر موجود دنيا ھستند که 

  شناخت علت نفرت دينی و فرقه ای، به چاره جوئی پرداخت. 

مسئله در دنيا فراوان است، دنيا را نگاه کنيد،  روانی تر و انسان انسان ستيزبدبختانه آدم آدم خوار و ديوانه ديوانه 
شده، از چھار گوشه دنيا زائرين زيارت بھشت موعود! بدون آن که حتی زبان يکديگر را بفھمند فعU در مناطق بی  جھانی

ايشان کدام  و بھانه کتبی دستورالعملصاحب به مسلخ می روند ھمه اينھا ديوانه نيستند، به ببينيم انگيزه ايشان چيست؟ 
. تUش کسی را با کسی کاری نباشد –بھشت آنجاست که آزاری نباشد فھماند.  آنھا تا بتوان ريشه يابی نمود. و به است؟

مذبوحانه فعلی دولت ھا نيز سطحی است و تاثير بنيادی نخواھد داشت چون ھر کدام از اين دولت ھا منافعی متضاد دارند. 
  در حال تدريسند!؟ چون آنھا نيز منافع دائمی دارند. جين نفرت ھای دينی و فرقه ای اديان نيزمروو

  يادش به خير چرچيل گفته بود: ما دوستان دائمی نداريم، منافع دائمی داريم! 
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ز وسيله ای برای کسانی که ذات و ذھن و کتاب ھای ايشان از ابتدا آلوده به نفرت دينی و فرقه ای بوده است کتاب ھا ج
برای اعمال ظلم نيستند چون اينان کتاب ھا را از نام روی جلد قضاوت می کنند در حالی که مقدس بودن يا نبودن ھر کتابی 
بستگی به محتوای منطقی يا غير عقUنی آن کتاب ھا و رابطه منطقی نوشتار آن کتاب ھا با تحول فکری و علمی زمان دارد 

ھمل کتبی، مبنی بر نابرابری انسان ھا باستناد نابرابری باورھايشان به نام دين و فرقه مورد تا زمانی که فرضيه ھای مو 
در دنيا وجود نخواھد داشت و بی تفاوتی  حتی برای خود آنھا آرامشی برای ھيچ گروھی به ھيچ قيمتی قبول باورمندان باشد

ظالمی را چو د و بسوزانيد پايان ناپذير خواھد بود، چون اکثريت نيز، مزيد بر دوام و بقای دستورات دينی پيش ساخته بکشي
، مندرج در کتاب ھای دينی . اينجاست که وعده موھوم بھشت و جھنم و ناجیعاقIن تسليم کردند اختيار –بينی بخت يار 

 و ی جمھورابزاری پايان ناپذير گرديده برای جھنم کردن دنيا! يادش به خير مش قربون علی که بيايد به زعما و روسا
 سازمان ملل، وامانده در مرداب متعفن افراط گرائی کمک کند تا دريابند از ديد علم دموکراسی با ھيچ دينی خوانائی ندارد

چون دين پيرو قوانين از  ) با علم و تمدن روز تطبيق دھد)١٧- ٨(مگر آن که خود را طبق دستورات تورات مقدس (دواريم 
سيله چشم و گوش ديگران است، در حالی که ھر کس بخواھد با چشم ديگران به بيند و با پيش ساخته و ديدن و شنيدن بو

  .گوش ديگران بشنود نابينا و ناشنواست که نمونه ھای زنده آنرا می بينيم

نه دنيا بيدار شود و نوشته ھای فتنه انگيز را از کتب اديان حذف نمايد. تا فردای فرداھا ديوانه ھائی ديوا روزی شايد تا
و گرنه، تا روزی که پيروان اديان به استناد و کتاب ھای تر از ديروز سر بر نياورند تا جھانيان بگويند رحمت به کفن دزده! 

خود انجام اعمال خUف عقل و تمدن و علم روز را ثواب حتی وظيفه بدانند توقع و اميد پيروی از استدiل و عقل سليم نمی 
جمعی يا فردی اينگونه نوشته ھای فتنه انگيز از کتاب ھا و اذھان پيروان ھمه اديان حذف  توان داشت مگر آن که به صورت

   گردد تا اسنادی و بھانه ھائی برای اجرای آنھا برای نسل حاضر و نسل ھای آينده باقی نماند چون،

  تا چه زايد عاقبت زين رسم و اين تکرارھا     رسم دنيا جمله تکرار است اندر کارھا 

  ليک چشم پير دنيا ديده آنرا بارھا   ادث چشم ما بيند که نوپنداری مش بس حو

نکات کوچکی به نظر می آيند که بازده ھای منفی بزرگی  نتيجه گيری، دوستان، خرافاتی مانند بھشت و جھنم و ناجی
ت و اين باور کردن ناجی نيس ظھور داشته و خواھد داشت، (در تورات مقدس ابدا مطلبی در تائيد وجود بھشت و جھنم و

است که اذھان پيروان ھمه اديان را آلوده نموده) صدای پای جھل جھانی دائر به تکرار  و نقل قول ھا تفسيرھای گوناگون
  حتمی فجايع تاريخی مانند جنگ ھای صليبی و فرقه ای وسيع به گوش دورانديشان می رسد. 

ثل آدم خورھای شاه عباس يا پيش مرگان حسن صباح بوجود آيا بايد مانند موش ھای موش خوار آدم ھای آدمخوار م
  آورد و به دور از گفته شاعر که گفت: 

  پس فرق ميان من و تو چيست بگو؟    من بد کنم و تو بد مکافات دھی؟ 

مقابله به مثل کرد؟ يا فعU در يک ناحيه جنگيد تا بعدا در نواحی بيشتر دنيا سر برآورند؟ يا ريشه يابی نمود و موجبات 
ظلم را شناسائی و ريشه تنفر دينی و فرقه ای ھزاران ساله را خشکاند؟ يا امروز در خاورميانه و فردا در اروپا و آسيا و 

  ادا ھر روز بدتر از ديروز شاھد ظلم بر عليه بشريت ماند؟ آفريقا و آمريکا و استراليا و کان

فرضيه حذف نوشته ھای بی شمار فتنه انگيز کتب  آری تکرار تاريخ به دليل برطرف نشدن علت ظلم قبلی است، آيا
و  مافوق قدرت ھاستاراده مفيد بشر و زمان، مقتدرترين ناجی است و قدرت زمان  آرزوئی است خيالی؟ خير، اديان

بسياری از حرف ھائی که امروز گفته و نوشته می شوند ديروز کسی معلومات و جرات اظھار آن را نداشت بزودی سطر 
 به سطر جمله به جمله نوشته ھای مذھبی آزادانه مورد بررسی و تائيد يا تکذيب قرار خواھند گرفت، خواستن توانستن است.

با قلم به جنگيم  و شواھد وقوف آن ادامه کشت و کشتارھای بيھوده است،واقف خواھد شد  در دراز مدت دنيا ،افسانه نيست
می گويد: تمام حقايق بزرگ دنيا در ابتدا توھين به مقدسات تلقی می  ١٩۵٠ – ١٨۵۶تا شايد جنگی نباشد. برنارد شاو 

  گردد سپس به مسخره گرفته می شود در نھايت به عنوان امری بديھی پذيرفته می شوند.

  ی گويد: موiنا م

  تا در ھوس لقمه نانی نانی     تا در طلب گوھر کانی، کانی 

  ھر چيز که در جستن آنی آنی     اين نکته رمز اگر بدانی دانی 

دنيا باiخره خواھد خواست تا عملی گردد ھر چه زودتر، بدبختی کمتر چون غذائی که نسل ھای آينده را سالم نگه 
) خواھد بود که آن را بھتر ھضم و جذب مفيد خورد بلکه آن غذای سالم (نوشته ھائی خواھد داشت آن نخواھد بود که خواھند
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، نگردندتحمل فجايع تکراری تا نسل ھای آينده دچار  تدريس مھمIت در مدارس و محيط خانواده جلوگيری کنيمکنند، از 
يان اديان زايل کرده و خواھد کرد. دنيا را که واقع بينی را در ذھن مدع اين اميد و اعتقاد به واقعيت تفسيرھا و قصه ھاست

نگاه کنيد، آيا ھرگز کسی تصور می کرد اروپا اينگونه دگرگون گردد که صاحب خانه فراری و مھمانان ناخوانده خانه را بر 
  سر خود و صاحب خانه خراب کنند؟ 

عربی دست خالی اخراج و  يھوديان را از کشورھای حدود ھشتصد ھزار نفر دوران عبدالناصر، ۵٠/١٩۴٠در دھه 
  آن ممالک در عذاب!؟  بی توجه مسيحيان مجريان ظلم و مسيحيان سکوت کردند امروز، آن يھوديان در رفاھند و

امروز نيز بسياری از يھوديان، شھرھای ناامن اروپا را ترک می کنند و يقيناً گروھھائی از يھودی ستيزان، ھمانھا که 
خوشحالنند غافل از اينکه بزودی خود آنھا نيز گرفتار و کليساھای ايشان مورد تجاوز قرار  با نازی ھا ھم کاری می کردند

خواھد گرفت و به ياد خواھند آورد که نی مولر کشيش آلمانی که ابتدا ھوادار نازيسم بود و بعد مخالف شد و به زندان افتاد 
  گفته بود. 

و ما سکوت کرديم و گفتيم ما که کمونيست نيستيم بعد کولی ھا را  در ابتدای قدرت گرفتن نازيسم کمونيست ھا را کشتند
کشتند و ما گفتيم ما که کولی نيستيم بعد يھوديان را کشتند و ما سکوت کرديم و گفتيم ما که يھودی نيستيم. وقتی به سراغ ما 

   ديگر کسی نمانده بود که از ما دفاع کند!!آمدند 

ان در ممالک و نقاط مختلف سکوت کرد امروز در ھمه جا بخصوص در خانه ھای دنيا در مقابل دست اندازی خرابکار
خودشان سر برآورده اند، اينجاست که گفته اند: چنانچه با ديدن ظلم به ديگران بی تفاوت بمانی قطعا مورد ستم قرار خواھی 

  ن می کنند آنچه نامردمان با جان انسا -حيوانی نمی دارد روا گرفت، دنيا را نگاه کنيد ھيچ 

نويسنده و شخصيت برجسته ادبيات آمريکا افتادم که با ديدن وحشی گری ھای  ١٩١٠، ١٨٣۵به ياد مقاله مارک تواين 
طبع جنگ جوئی و ظلم، «نوشته بود:  عنوان نژاد انسانی نفرين شده استنوع بشر، ضمن مقاله نامه ھای زمينی تحت 
) نه عالی ترين (اشرف مخلوقات) سوق داده. او می نويسد، من بارھا ويژه انسان را به پست ترين موجود (احقر مخلوقات

گی ھا و تمايUت حيوانات را بررسی و آنھا را با خصوصيات انسان مقايسه کرده ام، نتيجه برای من تحقيرآميز بوده است، 
از حيوان، را انکار نمايم، از اين رو زيرا مرا وادار می سازد تا وفاداری خود به فرصيه داروين يعنی واiئی و فراز انسان 

برای من روشن است که فرضيه داروين بايد جای خود را به فرضيه ھای نوين و واقعی تر زير عنوان فرود انسان از 
برای رسيدن به اين پی آمد ناگوار، من به حدس و گمان و تصور تکيه نکردم، بلکه مدت ھا در باغ وحش لندن  حيوان دھد.
آن را روش علمی می گويند پرداختم تا دانستم نژاد انسانی يک الگوی ويژه ھمانند خود است و نمی توان او را  به چيزی که

با ھيچ کدام از موجودات ديگر درآميخت، او تنھا حيوانی است که در برابر مزدی ناچيز به کشتار ھم نوعانی که ھيچ آسيبی 
حتی يک جريب زمين نمی توان يافت که در اختيار صاحب واقعی آن باشد به او نرسانده اند می پردازد، در صحنه روزگار 

يا از دست يک مالک با زور و خون ريزی و قلدری به مالک ديگر نيفتاده باشد، تجربه به من ثابت کرده که انسان موجود 
دليل عليه ھوشمندی او، نابخردی است، به سابقه اش نگاه کنيد! تاريخچه اش افسانه ای جنون آميز است و نيرومندترين 

می  را در قرن بيست يکم کودکان و زنان آزاده ديروز امروز مدھيان عدالت دينی »سابقه ای است که در پشت سر دارد
  فروشند! خريداران چه کسانی ھستند؟ ثروتمندان نفتی! 

مگان گردد؟ تا منابعی آيا روزی می رسد که منابع طبيعی دنيا زير نظر بانک جھانی ملی و مشمول تامين سعادت ھ
فرق است  به قول مارک تواين نژاد انسانی نفرين شده است و برای تامين بودجه شريران در ميان نباشد يا اميدی نيست چون

  ميان انسان و انسان بودن و، 

  ش بر نشانی به باغ بھشت گر   درختی که تلخ است وی را سرشت 

  ن ريزی و شھد ناب به بيخ انگبي  به ھنگام آب  شلدو راز جوی خُ 

  ھمان ميوه تلخ بارآورد   سرانجام گوھر به بار ناورد 

چاره چيست؟ بايد سکوت کرد تا بعضی از شھرھای اروپا مانند سوريه امروز گردد؟ مدارا کرد و ھر سال گفت دريغ 
ھای امن تروريست ھای از پارسال؟ موقعی که ورزش کاران اسرائيلی را در مونيخ کشتند در سوريه و ليبی و عراق (خانه 

  ديروز ، ويرانه خانه ھای ظلم امروز آنھا) جشن گرفتند غافل از اينکه، 

  يک بد نکند تا به خودش صد نرسد   بدخواه کسان به ھيچ مقصد نرسد 
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آنجا که تعصب انديشيدن را  چک اسلواکی: فيلسوف و رئيس جمھور سابق ٢٠١١-١٩٣۶آری به گفته و اسUوھاول 
   يدی رخ می دھد.موقوف کند پل

راه گريز کدام است؟ دست  صعب روزی، بوالعجب کاری پريشان عالمی. - ين خنديد و گفت  زيرکی را گفتم اين احوال ب
آری شدت اعمال ننگين  به حکم زمان ، آيا عملی است؟از تعصب کشيدن و حذف ھمه نوشته ھای فتنه انگيز اديان

  واقعيات و گرنه آش ھمان و کاسه ھمان. افراطيون اديان خود ھشداری است برای درک 

واقعا در دنيائی خطرناک زندگی می کنيم. می گويند يکی از رجال دوران ناصری از ناصرالدين شاه که از مھمانی 
مراجعت می کرده سئوال می کند، انشاهللا به قبله عالم خوش گذشته باشد؟ شاه در جواب می گويد مجلس خر تو خری بود ما 

  افسوس که،  ھا داشتيم!! آری دنيای شير تو شيری است ما ھم تشريف داريم خوش به حال بی خيالھم تشريف 

  ولی رنج من از درون سوی اوست     کفش من از برون سو نکوست 

  چه ھا می کشد بی نوا پای من     ندانی ز پاپوش زيبای من 

   که چشم تو بر ظاھر است ای عزيز    به خنديد دانای واi تميز 

ست؟ دانا جواب می دھد آری از دست د چيزی بدتر از دست دادن بينائی ھنابينائی از دانشمندی سئوال می کنشخص 
که بازده ھر روزی آنرا  را به جای عقل بنشاند، چشم بصيرت نداشته باشد و دين دادن بصيرت. وای به روزی که فردی

کردن اشک ھای بشر امروزی، موجبات اشک ريختن ھا را شاھديم، در ھر دينی به رنگی. دنيا به جای جنگيدن ھا و پاک 
  از کتاب ھا و اذھان عمومی پاک کند و گرنه تاريخ ھا ناگزير از تکرار خواھند بود. خواستن اولين قدم آفريدن است.

  

  

  برای دريافت کپی اين مقاله و ساير مقاiت

 مراجعه کنيد.  BabaNouri.comنورهللا گبای به وبت سايت 


