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نوشتھ نورهللا گبای 

ست یندین کافی ارثی بودن

Please see the attached file for an English Translation of this article.

لک معنا فقر نداشتن نیست در مُ 

ناعت بھ آنچھ داشتن است ق

دوست دیرینھ من شادروان احمد درویش یکی از ادبای فرقھ دراویش گنابادی، انسانی واال صمیمی و فارغ از ھر گونھ 
شان این بود کھ مرا بھ قطب درویشان معرفی و سجاده قطب را محبت ایظھارنفرت دینی و فرقھ ای بود و بھترین طریقھ ا

.برسم یادگاری بھ من لطف کردند

خیر درویشی موروثی نیستروزی از آقای درویش سئوال کردم، آیا فرزندان بالغ شما نیز جزء فرقھ درویشانند؟ گفت
زم است خود نیز عھ برای ورود بھ دانشگاه الفرزندان من عالوه بر احترام بھ ارثی بودن دین و فرقھ، ھمانطور کھ مطال

ینی از مطالعھ و ھمین ب، چون مصلحت بینی از حقیقت بینی زاده می شود و حقیقت باید مطالعھ کنند کھ آگاھانھ قدم بردارند
.ارثی می گرددعقالنیمطالعھ، موجب دوام و بقای اوامر

پیروانمانند اکثریت مطلقفرزندان من نیز وتی بیش نیست،ھمانطور کھ طوطی درک معنا ندارد و گفتار او صو گرنھ 
گفتارشان مانند طوطی صوتی بیش نبوده و نوشتھ ھا را بدون درک زبان و معنا تکرار خواھند کرد کھ ادیان دنیا،ھمھ

و آلت دست و راستشکننده نباتات، خم خشکھایمانند شاخھ)تبلیغی(کھ با اندک نسیمی ھمین ھا ھستندو نخواھد بود
این است بازده قبول بدون !دنیا را نگاه کنیدو خود و دنیا را بھ آتش می کشند، تاریخ گذشتھ و حال.دیگران می گردند

.مطالعھ

آری قبول بدون مطالعھ، اندیشیدن را از پیرو سلب می کند و اینگونھ افراداند کھ زنجیره نفرت ھای دینی و فرقھ ای و تقلید 
فقط با شعارشان گویای شعورشان است کھ می بینیم،بھ تصور حفظ ارثیھ می پذیرند وندانستھنسل تدریس ورا نسل اندر 

ھ منحوس را یاین ارثشنیدن نام دین و فرقھ افراد درصدد قضاوت غیر منطقی، حتی قتل یکدیگر برمی آیند و سعی دارند 
محفوظ بدارند تا ھر از چندی فرزند یا فرزندانی، در ھویت نسل اندر نسل در لباس حفظ مانند ژن معیوب خانوادگی

.بھ گونھ ای زمین گیر کنند کھ بھ گفتھ فریدون مشیری موجب مرگ انسانیت گردندبطوری کھ می بینیم،مجموع دنیائی را

گفتگو از مرگ انسانیت استصحبت از مرگ محبت مرگ عشقصحبت از آزادگی پاکی مروت ابلھی است

د کھ ھر یک از ارثیھ ھای دینی، نژادی وطنی و مرامی خود را ھویت خویش می نامند بھ این معنی کھ بھ تعداد بسیارن
ھ نطفھزاران دین و فرقھ و نژاد و غیره ھر یک از پیروان ھویت خاص خود را دارند و ھمین فرضیھ غلط است کھ 

یت واقعی ھر فردی از افراد بشر، ھویت مشترک اختالف و دو دستگی بین ابنا بشر را پرورش داده در حالی کھ ھو
.انسانی او با ھمھ انسان ھای دنیاست کھ قادر است آسایش و آرامش را برای ھمھ افراد دنیا بھ ارمغان بیاورد

ھ پناه برده ، از سقوط واجب این گروه، از ترس ظھور گروه یشاز ترس جھنم بھ مار غامتمدن سرگردان،امروز دنیای 
آینده خود بھ نحوی درصدد بھره ازین نگرانیع، درمانده، و ھر دولتی درقیمت فدای جان و مال میلیون ھا آوارهبدتر، بھ 

دستور العمل ایو فرقھبرای آموزش شریران، و رواج تنفر دینیمفسده جویاندر حالی کھبرداری از آب گل آلود است
زیر پرچم دموکراسی آزادانھ،در لباس ترویج ادیانراسر دنیا بدون توجھ جھانیان ھر روز در سرا ھای فتنھ انگیز

شرارت، بسط کھ بازده آنو دولت ھا بھ جای جلوگیری از تدریس فتنھ، بھ دنبال آفتابھ دزدھا می روندندکنتدریس می 
:فراموش شدن وجدان و انسانیت بھ گونھ ای است کھ بھ قول شاعرتعصب و

تعصب چیست در مذھب مگر نھ اینکھ انسانیم؟ ادیانیم رھا کردیم خالق را گرفتاران 

ستیزه پس برای چیست؟ اگر روح خدا در ماست، خدا گر مفرد و تنھاست 
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.»متاع بی بھا، جان انسان ھاست جان انسان ھاست-برای کسب روزیھاست؟«برای خودپرستی ھاست، 

کھ ما و نسل ھای آینده ما را بھ استقالل فکری ایرین نکتھحقیقت از ایمان برتر است واقع بین باشیم، کوچکت:دوستان
ده فرمان برانگیزاند، بر مھم ترین دستور موھوماتی کھ آنھا را بھ مانند اوامر عقالنیبھباورباخردمندانھ و امنیت ھمراه

ھیچ پیروی .اری کنیمشتھ خودداسارت و تنفر بکشاند برتری دارد از موھومات تعصب و تکرار اشتباھات کورکورانھ گذ
با تکرار اشتباھات، نیز نمی توان انتظاری جز تحمل مکرر ناکامی ھای بھ تکرار اشتباھات گذشتگان خود نیست،م ملز

تکرار اشتباھات گذشتھ مقدمھ ای است برای اجرای خطاھای بعدی، دنیا را نگاه کنید شریران مستعد، طبق .گذشتھ داشت
بھ حکم کھ نوشتھ اند بکشید می کشند و ھرگز پایانی بر آن متصور نخواھد بود مگر آنکھ نوشتھ ھای مورد قبول ارثی 

از گذشتھ عبرت .، نوشتھ ھای فتنھ انگیز از ھمھ کتاب ھای دینی حذف گرددادیانوارثین آگاهزمان، بوسیلھ فرد فرد 
.مباد روزی کھ فجایع دینی جاری، برای جھانیان امری عادی تلقی گردد.بگیریم تا بتوانیم آینده بھتری فراھم کنیم

ن جاھلیت، محتاج جھش بھ مرحلھ انسانیت از طریق حذف رایم علم، مانند جھش فرار از دوامروز دنیا ھم گام باجھش عظ
ھر نسلی برای حفظ ارثیھ ملزم بھ فھم و ھر چھ زودتر بدبختی کمتر،جھانی است موجبات نفرت ھای دینی و فرقھ ای
.اجرای بھتراست نھ تقلید کورکورانھ

.صد قیامت بگذرد وین ناتمامگر بگویم شرح آنرا من تمام  

ند ھم نوعت را مانند با تمام زمان ھا مانخواناارثیھ ھای عقالنی .بھ گفتھ انیشتین بھ ھوس قطره دریا را فراموش نکنیم
، مثل دوست دانا، خواستنی و ماندنی است کھ شاعر آنرا درباره دوست، بسیار زیبا ترسیم تورات مقدسبداردوستخودت

:کرده می گوید

نشکند، گر بشکند بتوان زنو پرداختن دوستی با مردم دانا چو زرین کاسھ ای است 

شکند بتوان بدور انداختن نبشکند، گر دوستی با مردم نادان سفالین کاسھ ای است

اد و حفظ درا تطبیق امی توان آنھ)با زمان خوانا نباشند(بشکند، ھستند و چنانچھ مانند کاسھ زرینارثیھ ھای عقالنی
لید بھ دوران تقلید کورکورانھ بھ سر آمده و بشر صدمھ دیده؛ از تقگفتھ ھا و نوشتھ ھای فتنھ انگیز دورانداختنی اند.کرد

گفتگوھای خصوصی و حکم زمان بھ استناد و استدالل عقالنی روی خواھد آورد کھ نمونھ بارز و ارزنده بسیار جالب آن
علنی بی سابقھ مردمان حاکی از بیداری بسیاری از پیروان و گفتھ ھای آزاد اندیشانھ پاپ فرانسیس و طرد تدریجی 

.مھمالت منتسب بھ دین است

درگذشتھرھبر ھمان کلیسائی است کھ کلیسا حاوی فجایع بی شمار را مطالعھ کنید تا بدانید پاپ فرانسیس تاریخ خون آلود 
د کھ کل جھنم را کتبا از آنھا می خرد و بھ مردم می گوید وشمی سھم بھشت بھ مردم می فروخت و فردی پیدا ھای دور

طبعاً ھمھ بھ بھشت خواھند رفت و بدین !نخواھم دادسھم بھشت نخرید من مالک جھنم ھستم و ھیچ کس را بھ جھنم راه
این پاپ این تنھا توده عظیم مردم دنیا نیستند کھ بھ منطق رو آورده اند وامروزوسیلھ بھ این شیادی ھا پایان می دھد، 

.استو حرکت بسوی تکاملقدرت زماننیست کھ سخن می گوید

، ھیچ ارثیھ یا حتماً خشک خواھد شدمانند درختی کھ رشد آن متوقف گردد، ارثیھ ای کھ رشد نکند :دوستان:نتیجھ گیری
د و نمونھ بارز بھترین شاھ.ا، آنرا بھبودی بخشیدکھ نتوان از طریق تطبیق با زمان اجرآنقدر مقدس نیستنوشتھ ای نیز 

ھ زبان عبری محاوره امروز، فقط آیا می دانید از صد ھزار کلم.آن زبان عبری ارثیھ مسلم چند ھزار سالھ ملت یھود است
بن رلمنالیعزر پھزار تای بقیھ بھ کوشش شادروان 88دوازه ھزار واژه آن متعلق بھ زبان عبری اولیھ ارثی است و 

آکادمی فرھنگ عبری کھ او آنرا تاسیس کرد بدست آمده، کھ امروز ملت و دولت یھود توانستھ و1922–1858یھودا
اوامر عقالنی .؟ آری ھر وارثی وظیفھ دارد ارثیھ را بھبودی ببخشد تا قابل استفاده زمان گردد.دزبان رسمی داشتھ باش

ارثیھ عزیز خود را بھ ھدف فھم و اجرای بھتر، بپذیریم تا بھ بقای آنھا کمک کرده و پیروانی بھتر و موفق تر داشتھ باشیم 
دریافت آنرا داشتھ باشند چنین آمادگی ارثی نیست اکتسابی است و در این باره حق کسانی ادا خواھد شد کھ آمادگی و لیاقت

سلی وظیفھ دارد حتی ھر نخیامۀگفتبھ چون نفس اوامر دینی تغییر ناپذیرند، ولی فھم بشر تغییر پذیر، بھ حکم طبیعت و 
.چون حاصل عمر ما، ھمین یک نفس استبھتر عمل کند.تر یک نفس از نسل قبل جلو
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وزعالم شک بھ یقین یک نفس است دین یک نفس است از منزل کفر تا ب

چون حاصل عمر ما ھمین یک نفس است این یک نفس عزیز را خوش میدار 

را برای سخنرانی بھ مسجدی دعوت می کنند او بھ منبر )متولد شھر میھنھھجریمعارف قرن چھار(بوسعید ابوالخیر ا
فریاد می زند و می گوید مردم ھر جا ایستاده اید یک قدم بھ جلو بردارید، می رود، در اثر ازدحام، فردی از بین جمعیت 

ابوسعید با شنیدن این گفتھ، از منبر پائین می اید و می گوید من دیگر حرفی ندارم ھر چھ را کھ می خواستم بگویم او 
.عاقالنھ است و بسبھ جلو برداشتنگفت، آری یک نفس ھمان یک قدم

در مکتب عقل تجربھ آموز و دگر ھیچ مل استاد زمانھ؟ خواھی کھ شوی در ع

از عمر حساب است ھمان روز و دگر ھیچ بزدایندعادت تقلیداذھانزروزی کھ

ھای فارسی و انگلیسیمقاالت نورهللا گبای بھ زبان برای دریافت کپی

بھ وب سایت"لحظاتی برای تفکر"نسخھ ھای کتاب ایشان با عنوان یزنو 
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.و لطفا بھ دوستان نیز توصیھ کنیدمراجعھ
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