
  نوشته نورهللا گبای 

  ناديده گرفتن نقص موجب رفع نقص نمی گردد

  دوران دو برنا اگر ديدمی به 

  ی مگردسر ھر دو گرديدبه 

  آن که گويد بد من به منيکی 

  آن که گويد بد خويشتن  دگر

ا منجر به جدائی و مشک�ت، عقيده ھه از تمدن و واقع بينی برسيم که اخت�ف و به رشد خواھيم بود که به آن درجموفق و ر ،زمانی
  .ازدواج و تحصيل فرزندانمان نگردد و متفقاً درصدد برطرف کردن نقطه ضعف ھای ملعبه دست عيب جويان برآئيم

وارد عصری شده ايم که ھر خطائی از پيروان اديان، خاصه باصط�ح (کلمه منحوس) اقليت سر بزند خواسته  چشمان خود را باز کنيم
به زبان ھای مختلف از  نام جمع! در ظرف چند ثانيه بدون سانسور و مصلحت ھيچ گروھی، با بزرگنمائی مغرضانهيا ناخواسته به 

طريق اينترنت در سراسر دنيا در اختيار دوست و دشمن قرار می گيرد بدون آن که گيرنده يا فرستنده پيام کنترلی داشته باشد به 
  مصداق شعر معروف خانم مھين عميد: 

  به صفا مفسده جويان به جفا دوستان 

  بھم آميخته نقشی به خطا می سازند

دريافت کردم که نشان می داد گروھی از به اصط�ح  Pidion Peter Chamorپيامی از ناظری معتبر به ھمراه عکسی زننده به نام 
زرگان!! جشنی برپا کرده بودند ميصوای ھ�خا با حضور ب ۶١٣مذھبيون در دو شھر معروف مختلف به گفته خودشان به پيروی از 

  که موجب تاثر و شرمندگی ھمراه با سئوا\ت بی شمار نگارنده گرديد. 

  عيب جويان چشم انتظار قرار می گيرد.  داحت نيست چون تف سر با\ مورد استنر نگارنده مصلشرح د\ئل تاث

  مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز 

   ت که نيستورنه در مکتب اينان، منطقی نيس

  می گويد: انسان وجود ندارد مگر با کمک انسان ھای ديگر. ماری کوری

اينجا بحث ارتدکسی و غير ارتدکس بی مورد است. آبروی ھمگانی و سرخوردگی باورمندان خردگرای جامعه و مسئله عدم حس 
  ل اين گروه اقليت متاسفند. مسئوليت عق�نی مجريان مھم�ت در ميان است که بسياری از ارتدکس ھا نيز از اعما

شادروان م� داود پدر خدا بيامرز حاخام يديديا حدود ھشتاد سال قبل گفته بودند صبرم نيست تا استق�ل مجدد کشور ايسرائل به دست 
ثر فعاليت آيد و بيايند نوشته ھای ناباب را از کتاب ھا حذف کنند، جای بسی تاسف است که برخ�ف پيش رفت فوق العاده علم، در ا

  مروجين واپس گرا، اديان رويه قھقرا رفته اند.

و اعتراف به کمبود  و از ما کم خواھد شدنگارنده، با اقرار به اين که آنچه از اين گروه کم شود به گروه ديگر اضافه نخواھد شد 
  به دليل درک مسئوليت، از اظھار درد ابا ندارد و به مصداق:  اط�عات بی شمار خويش

  از عرش می آمد خروش و عقل گفت  صبحدم

  مشکلی دارم، ز دانشمندان مجلس باز پرس 

ھ�خای مورد استناد مجريان موھومات، از آسمان ھا کسی  ۶١٣اصل از  ٣٢۵آيا برای منسوخ کردن ھر اصلی از  سئوال می کند 
  که خود را با زمان وفق داده؟ يا اين افتخار دين يھود استآمده بود؟ 

برای جلوگيری از دو دستگی ھای نفرت انگيز و حفظ حرمت دين  ا توجه به پيشرفت اعجاز آور ارتباطات، جامعه يھودچرا امروز ب
اصل  ٣٢۵به  ھای ناخوانا با فھم و علم روز رانبايد ھر چه زودتر از اين افتخار گذشته پيروی کند و نوشته  خود وامنيت نسل آينده

ب در دوران ھا و مکان ھای مختلف نتوانند به استناد آنھا، دشمن شاد کن و موجب آبروريزی و منسوخ شده بيافزايد؟ که گروھی متعص
از مھم�ت خودی و بيگانه نمی ترسم، از سکوت و بی تفاوتی ھا و کوشش مخربين اديان در لباس  گمراھی مکرر در مکرر گردند.

  ترويج دين می ترسم.

مورد نکات ضعف متعدد گفتگو می کردم گفت اينھا ھرگز اجرا نشده و نمی شود نگران در  (طريقه اجرا)  با يکی از مطلعين ھ�خا
نوشته  ، ھرگز اجرا نشده و نخواھد شد، حفظ و دفاع ازھا گفتم اگر شما و بسياری از رھبران دينی معتقديد بسياری از نوشته نباش.

ر ارزشمند کم داريم؟ مشقات گذشته؟ آيا نوشته ھا و اوام مکرر ملتحآنھا چه لزومی دارد؟ برای تکرار و  ھای غير قابل اجرا و اعتنای
  کی می خواھيم از خواب بيدار شويم؟

  من اگر برخيزم، تو اکر برخيزی، ھمه برمی خيزيند 

  من اگر بنشينم، تو اگر بنشينی، چه کسی برخيزد؟ 

وانند و می دانند ولی برای رفع آن اقدامی نمی کنند مشکل اساسی ھمه اديان اين است که ھمه کمبودھا و نقاط ضعف ھای خود را می خ
و در اين ميان يھودی ستيزان حسود، مانند مگسان ھمه جای سالم بدن انسان را نمی بينند و مستقيماً روی زخم می نشينند و زخم، ھمان 

امروز را شناسائی و از ميان نقطه ضعف ھای فتنه انگيز ديروز و نقطه ضعف ھای خود نوشته مزمن ھمگان است که وظيفه داريم 
شته ھای نوشما شصت سال از عمر خودتان را در ايران گذرانده ايد، آيا ھرگز تصور می کرديد در ايران زن را به استناد  برداريم. 

منحصر به و چنين پيش آمدھائی ، گفتم ديديد که گروھی معتقد آمدند و به استناد نوشته ھا کردند گفت ھرگزچند قرنی سنگسار کنند؟ 
بايد ريشه ھا را خشکاند ھمانطور که اجداد ما به و نمی توان فقط يک دين يا گروه را متھم نمود.   يک دين و گروه نمی تواند باشد

مانند گذشته قادرند مکرراً بدترين الگوی و انسان ھا می ميرند و کتاب ھا می مانندتقاضای زمان آن ھا را منسوخ کردند. آری، 



آگاه بدون آن که بدانند يا بخواھند بدانند، حتی درباره نوشته نايش قرار گيرند. مانند امروز منتقدين دان انديش و دشمنان بد دوستان مطلق
  ھای منسوخ شده دين يھود مغرضانه قلم فرسائی می کنند. 

را  مغرض با تيراژ يکصد ھزار جلدی و نام کتاب ھای مذموم منتقدين و امثال آنھا ايکاش قادر بودم عمل شنييع و مناسبت جشن ايشان
  برای شما مجسم کنم الزاماً 

  من اين دو حرف نوشتم چنان که غير ندانست 

  تو ھم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی 

است دوستان: انسان \يق \قيد نيست و جوامع \قيد ناگزير به تحمل مشقات مکرر خواھند بود، واپس گرا دور انديش نيست چون مقلد 
و مقلد نمی تواند درک مطلب داشته باشد می خواھد عين نوشته غير قابل اجرا را اجرا کند که به بھشت واھی برود و توجه ندارد 
قسمتی از ھويت ھر جامعه ای چيزھائی است که نسل جديد و ديگران از عقايد و اعمال ايشان برداشت می کنند. آيا واپس گرايان توجه 

  .دارند

  صد زبان سخن می گفتند  آنان که به

  آيا چه شنيدند که خاموش شدند؟ 

  يا به ازدواج ھای نامطلوب پيوستند؟ 

غافل از اينکه به گفته الوين تافلر بی سوادان قرن  اصل آن را می دانند ٣٢۵اصل و د\ئل منسوخ شدن  ۶١٣افراطيون به خوبی متن 
لکه کسانی ھستند که نمی توانند آموخته ھای ناباب کھنه را دور بريزند و دوباره و بنويسند، ب کسانی نيستند که نمی توانند بخوانند ٢١

بدون توجه به زمان و تحمل صدمات گذشته و حال، به لزوم ادامه حذف نکات غير قابل اعتناً و ناخوانا با  آنھا ولی بدبختانه بياموزند. 
ط می گويند اگر اينھا نباشد اصل ھم نخواھد ماند، بدين معنی که اگر معتقد نيستند و به غل و آموختن و اجرای بھتر فھم و علم روز

  و اگر موجبات بيماری را حفظ کنيم س�مت خواھيم بود. دروغ نباشد حقيقت ھم نخواھد بود!! 

اين نقطه ضعف ھا بوده و ھستند که مورد استناد عيب جويان قرار گرفته و موجب ضعف اصول بسيار  نمی خواھند درک کنند
  رزشمند بنيادی دين يھود و ھتک آبرو و دوری از دين گرديده و می گردد. ا

سفينه سريع السير تکامل خشک و تر را از سر راه خود  ضربه زمان دردناک ترين دردھاستمنتظر قدرت مھيب تحميل زمان نمائيم 
(انجمن قضات  برپائی جھت ايشان ياری ھم برخواھد داشت و اميد به ھم گامی سردمداران امور شرعی و مذھبی امروز و احتمال

روش اجداد گذشته خودمان و پارلمان ھای متمدن دنيا، قوانين اجرائی و سنتی را با  سنھدرين نيست نھضتی و ھمتی بايد که مانند زمان)
م تا واپس گرايان ايام گانه را ادامه دھي ۶١٣اصل از اصول  ٣٢٣، دائر به حذف اين افتخار بدون ترديد دين يھودزمان اجرا تطبيق و 

به گواھی تاريخ مدارکی برای تبليغ و بسط و بقای موھومات نداشته باشند و نسل آينده متحمل تکرار مشقات ديروز و امروز نگردند. 
نوشته ھا را با  يھودی مانند عقاب که در ھنگام باران به با\ی ابرھا پرواز می کند ھميشه برای حفظ مصونيت به علم پناه برده، امروز

يعنی اص�ح دنيا در حد توانائی خويش است نه ادامه تقليد  تيکون عوKمماموريت دينی ما فراموش نکنيم  علم زمان تطبيق دھيم و
بھتر  ،ست که قشريون می گويند، حقيقت دين مترقی ما اين نيگرديم گرايانکورکورانه و بھانه به دست عيب جويان و فراری دادن خرد

استفاده از موقعيت موجود، سعی کنيم اوامر مستند افتخار آميز بی شمار خويش را به دنيا بشناسانيم، فرصتی که ھرگز در  ااست ب
  اختيار اجداد ما نبوده. 

ھشدار می دھم، با يکسونگری و استناد به گفته ھا و نوشته ھای ناخوانا با زمان نخواھيم توانست از تکرار مشقات گذشته جلوگيری 
  . نه تنھا به عنوان ارثيه، بلکه به عنوان وديعه انعطاف پذير و رو به تکامل بپذيريم يم بھتر است به اتفاق پيروان ھمه اديان، دين راکن

 صواست. که خودگواه مشروعيت ادامه روش منسوخ نمودن،تمي ثواب اصل ۶١٣: ده فرمان موسی خود شامل به گفته سعديا گائون

سه ھزار سال گذشته ده فرمان تغيير نکرده و نخواھد کرد چون جاودانی  در گذشته است ولی ھرگز ھرگز اصل ٣٢۵مانند  موھومات
  و اين ھمان است که گفته اند:  و منطقی، و ھم گام ھمه زمان ھا و مکان ھا و حقوق بشر امروز است.

  به چيزی متکی باش که مرور زمان بر آن تاثير نکند و آن را تغيير ندھد. 

نفس دين ن: عکس العمل بعضی از متعصبين را می دانم حدس بزنم، ولی مانند ھمه می توانم عقايد خود را بيان کنم و می دانم دوستا
ندارد ولی تاريخ مصرف قوانين مذھبی در خود قوانين نھفته  ، تاريخ مصرفدر ھيچ يک از مذاھب یو ھيچ دستور تغيير ناپذير است

و به حکم  و يقيناً طبق دستور دين يھود مفتخر است در حدود دو ھزار سال قبل انجام دادهجراست که است که ھمانا تطبيق با زمان ا
  ادامه خواھد داد. زمان 

مشکل اساسی دين، سکون آنست و بقای علم در تغيير پذيری دائمی آن، بزرگترين مشکل، بی دانشی نيست، پندار دارا بودن دانش در 
و اين مطلق انديشی است که دين را وسيله کسب قدرت قرار می دھد و قدرت فساد می آورد و قدرت  لباس دين و مطلق انديشی است

ی که تقليد و خشک انديشی و تعصب، دشمن واقعی انديشه و مسدود کردن ديد انسان ھا به واقعيت دنيای رمطلق فساد مطلق، به طو
  اديان گرديده ست و گروه نزديک بين توجه ندارد.

  دريافت کتب مذھبی متوقف نشده و نخواھد شد.  دنيا پس از

  گر مرغ شب به روز نبيند، عجب مدار 

   زيرا به بين که باصره اش کمال نيست

تا آن که باورھايش  ، آن که چيزی را باور ندارد با حقيقت فاصله کمتری داردپرزيدنت جفرسون می گويد: نادانی برتر از اشتباه است
و با ايجاد دردھای بدتر نمی توان درد  تاريکی را با تاريکی نمی توان زائل نمود توجه ندارد تاريک انديشیمروج  اشتباه است. ناآگاه



انسان ھا را به عقل و عملشان به سنجيم نه به کرد و غافل ترين مردم دنيا آنانند که از دگرگونی ھای دنيا پند نمی گيرند. را درمان 
   باور و ظاھرشان.

ای اجتماع که مذھبيون در تبليغات خود آن را وسيله قرار می دھند مسئله ويرانگر ازدواج ھای مختلط است که يکی از نکته ضعف ھ
 ،نگارنده نيز ھم صدا با ايشان ازدواج ھای مختلط را موريانه پايه ھای جامعه می داند و به مذھبيون عرض می کند شما برای رفع درد

اخلی ھمانا ازدواج مختلط فتنه انگيز ارتدکس و غير ارتدکس و ايجاد دردی بدتر که خود موجب دردی مضاعف ، يعنی دوگانگی د
دو ھرگز در جامعه ما سابقه نداشته شده ايد که مداوا ندارد و امروز بسيارند که بھمان نحو که مايل به ازدواج با ديگران نيستند بدتر از 

  نداری واھی شما.غريبه از يکديگر دوری می کنند. اين است محصول ترويج دي

عده ای از ايرانی ھا نيز به گمان اين که جنس خارجی بھتر است! آمدند راه رفتن کبک گتوھای اروپای شرقی را تقليد کنند راه  و
ی ما که ھرگز دين ابزار کسب درفتن، به اراده خود را فراموش کردند و ديگر نه آنند نه اين! غافل از اين که برخ�ف روش اجدا

فرزندان جامعه ای که  فرموده ايد ومحدوده تنگ را تنگ تر  اين شما ھستيد که برای گروھی ابزاری بيش نيست. امروز بوددرآمد ن
برخ�ف مصلحت ھمگانی بدون توجه  داشتند در لباس ترويج دين مت�شی کرديد و می کنيد و امروز می بينيم را حق انتخاب يک دست

بدتر از غريبه ارتدکس و  مطلق،در سرگردانی  ترک نکرده اندا نزديک بين، گرچه دين را ب به اصالت ارتدکس روشنفکر واقع گرا
غير ارتدکس حتی خواھر و برادر از لطف شما از يکديگر گريزانند و بدينوسيله ازدواج ھای مختلطی به ازدواج ھای مختلط قبلی 

و به امثال نگارنده معترض می  دست بردار ھم نيستيد روغين دين،ينام (معارضه بيھوده) در لباس دھاز اين سينت  کرده ايد و اضافه
   چون با عينک سياه تعصب، روشنی حقايق را نمی توان ديد. گويند ما درست می گوئيم و شما نمی فھميد که ما درست می گوئيم!؟

از مناظری تعريف می کند بدون اين که نويسنده بی تجربه کسی است که از سفر بحث می کند بدون آن که به سفر رفته باشد،  دوستان:
توافق بی مورد،  عدم ،آنھا را ديده باشد ولی نگارنده به ھمراه بسياری از خانواده ھای گرفتار، رنج سفر را چشيده و مناظر تاسف آور

 بی سابقه در جامعه را به دليل روش ھای مذموم دوگانه و غيره روابط صميمانه گوناگون را قطع و فسخ نامزدی ھا غير عاق�نه، حتی

حفظ ھويت و ترويج دين  باشد و ابزار قرار دادن دين برای تحميق ديده و درک کرده آنجا که منطق مروجين اديان تقليد کورکورانه
   .ندحتی نام دين و کتاب ھا بھانه ای بيش نيست

از   خالیه بقاً و ايمان ياداد خود را قدر بدانيم، پريای اج و دينداری و ازدواج صميمانه بی رنگ و وابستگی خانوادگی ھشدار می دھم:
  و بس.   بودهخرافات فرھنگ گتوی ايشان، تورات مقدس 

فردا شما نخواھيد توانست فرزندان الوده به خرافات خود را نجات دھيد، چون نجات غريق (والدين) ھر چند ورزيده و ماھر باشد نه 
ت دھد، بلکه خود نيز غرق خواھد شد قبل از ھر چيز معلمين و کتب درسی فرزندان خود تنھا نخواھد توانست غريق را از مرداب نجا

شما نخواھيد توانست با کسانی که ايمان دارند چنانچه  شناخت باورھای ايشان است.  ،را کنترل کنيم و بھترين راه شناخت معلمين
  کرده اند، منطقی صحبت کنيد.فرزندان شما را با تغيير روش، از خانواده جدا کنند ميصوا (ثواب) 

پاداش انجام به موقع  ترديدی نداشته باشيد چنانچه تعليم فرزند خود را به غ�م بسپاريد فردا دو تا غ�م خواھيد داشت و فراموش نکنيد
ھد گرفت و عقايد و گفته ھای غير منطقی را سرسری نگيريم فردا سر سفره ھمگان قرار خوا مسئوليت، آرامش فردای خانواده است،

  چنانچه فرد يا جامعه ای نتواند در ھمه امور تعادل خود را حفظ کند بدون ترديد سقوط خواھد کرد. 

  امروز ما را نداشتند برای تامين سعادت فرزندان و نواده ھا در رفع کمبودھا کوشا باشيم.  خوب و بد راتواجداد ما موقعيت و مقد

واز قفس تنگ نفرت به دست می آيد و تا روزی که بشر خود را \يق آن نسازد  ،به موقع خوشبختی از طريق برداشتن قدم ھای صحيح
  به سراغش نخواھد آمد. آفرين تعصب دينی و فرقه ای خارج نشود 

نويسنده نامی لبنانی مسيحی چنان از عقايد غير عاق�نه آزرده بوده که می نويسد از مترسکی (لولو سر خرمنی)  خليل جبران خليل
وال کردم آيا از تنھا ماندن در اين مزرعه بيزار و خسته نشده ای؟ پاسخ داد ترساندن ديگران برای من لذت بخش است اندکی سئ

که مانند تو درونش از کاه پر شده باشد.  مگر آنانديشيدم سپس گفتم راست گفتی زيرا کسی نمی تواند از تحميق ديگران چنين لذتی ببرد 
مبت� به خرافات ريشه می گيرد و در دريای عاری از انديشه و تفکر سالم غرق می شود در اينجاست که  ذھانآری فقر يک جامعه در ا

   فرويد می گويد: عقل ستيزی دينی نوعی بيماری است که ھنوز درمانی برای آن يافته نشده است.

قديم! م� ھم م�ھای قديم روانش شاد حاخام يديديا، با  پيری خود را در آئينه نگاه می کند و آه می کشد و می گويد آئينه ھم آئينه ھای
  لھجه می گفت آقا نه کنيد نه ُکنيد 

  ھست اندر صورت ھر قصه ای 

  نکته بينان را زمعنا قصه ای 

  د.مراجعه نمائي babanouri.com   برای دريافت اين مقاله و ساير مقا\ت ماھيانه و کتاب فارسی و انگليسی لحظاتی برای تفکر به 


