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دینداری فھم دین است نھ تقلیدشرطِ پیش

گبای»نورمن«بھ قلم نورهللا 

For the English version of this essay, please see the accompanying file.

است اشتباه آموزشِ .نھ احمق،انسان ھا نادان بھ دنیا می آیند«:فیلسوف نامدار انگلیسی می گویدراسل برتراند
».می کنداحمق آنھا را کھ 

اختالف، ظلم و ۀخمیرمایاین پدیده ،روزی کھ دین بھ دنیا ارائھ شدازچرااست کھ آیا ھرگز بررسی شده 
است کھ موجب ناامنی جھانی گردیدهۀ دینھمین خمیرماینیزامروز چنان کھ می بینیم، ھم بوده است؟ناامنی 

بھ جا است کھ دریابیم .ستانوع بیماری شناخت،بیمارۀمعالجاولِ قدم کھ پُر واضح استچرا؟بھ راستی .است
؟چرا پایانی ندارد، وعلت این ھمھ ظلم چیستدلیل این بیماری، بھ راستی 

ادیان، زبان ۀپیروان ھممطلقِ اکثریتِ ست کھ ااصلی این فتنھ ھا آنریشھ ھاییکی از نگارنده، ۀبھ عقید
ھمیشھ گروھی در نتیجھ، .را بدانندھا کھ خوب و بد آنکتاب ھای مذھبی خود را مانند زبان مادری نمی فھمند

بھ ھر نحوی کھ کتب راآنو انداکثریت سوءاستفاده کردهج دین، از بی اطالعیِ ترویفرصت طلب در لباس 
کھ تا آنجاکرده و می کنند؛ تفسیر و تبلیغ ع ھستند،ی کھ از ماھیت دین بی اطالمردمۀخواستھ اند برای تود

را تبلیغ را قبول و بھ دروغ آندین دروغی است کھ گروھی بھ دروغ آن«:نوشتھ اندشده اند و گروھی عاصی 
؛د کھ بھ مردم ناآگاه دروغ می گویندھستنسوءاستفاده کنندگانبلکھ ایندر حالی کھ دین دروغ نیست،».می کنند

افکارش ۀبشر زاد.دم بھره برداری می کنندبھ قدر فھم خودشان از این شمشیر دوکھھستند ی شنوندگانسوآن و
ی کھ کسب مختلف با توجھ بھ تجربیاتآدمی طی سال ھا و سنینبرداشت .شود کھ فکر می کنداست و ھمان می

بالغ ادیان نیز چنانچھ امروز کتاب ھای مذھبی ھر یک از پیروانِ کھ یقین دارم از این رو.یابدمی یر یغتکندمی
ولی فھم ،آری دین تغییر ناپذیر است.خواھند شددگرگوننسبت بھ فھم روز خود ،خود را بھ زبان مادری بخوانند

.می پذیردانسان تغییر 

نماز شیپیبلکھ ھرکار،یبدانیزیخودت چستیبودن الزم ننداریدیبرا«دنتفگیمھکتشذگنآدوران
بھ ایدنکنیا»!کنلھیچشم بھ دست ننھ کن، مثل ننھ غرب«،یمیدقیلثملابرضلوقھبای،»کرد، تو ھم بکن

ھکنآھنو،کنددیبفھمد و او تقلیگریعمل کند، نھ آن کھ دبفھمد واتبھ بشر ارائھ شده نیدھکدباییمردجیتدر
،احترام کاذب گردندلیو تحصاستیریعکھ مدّ رندیگبقرار دییچنان موردتأاھمدآنیرتدھا و متظاھرمقلّ نیبھتر

کھ بھ ی، نھ بھ کسانزانندیکھ از آن گردوشیمهدادیاست کھ بھ کسانیصفتیبزرگ«:تلمودۀبھ گفتکھ یدر حال
».ونددیدنبال آن م

حرف من «:گفتیمیدکتر اران.مقابلھ کردھنگ بھتر فرۀارائقیاز طردیاببا تفکر غلط .ستندیھدف نافراد
مقدس از شطّ نیبگذار در ا.زدیریتکامل میایاست کھ بھ دریمقدس و روشنشطّ خیتارانیجرھکاستنیا

یاطالعات ارثدییایب».شوندیمدهیآلوده و گند،کنارهکھ در لجنِ یینھ آنھازند،یریمایکھ بھ درمیباشیقطرات
.داشتھ باشندیآرامتریبھتر زندگیتا بتوانند با فھممیپاک کنهندیرا از ذھن نسل آتسردان

بھ نسبتِ بلکھ خود را با تمام نیرویش آشکار نکرده،  ْپروردگار«:استگفتھ شدهمزامیر داوداینجاست کھ در
:کھ گفتھ اندچنان ».بر او ظاھر می شودو فھم ھر فردینیرو

ود نھ آموختنی عشق آمدنی بُ ختنی سوای بی خبر از سوختھ و 

الزم را ذھنی لیاقت و آمادگیِ ،استحقاق،سواد،باید استعدادد،ریگبثیر قرار أتحت تآدمی پیش از آن کھ ،آری
.نمایدخاذ اتّ را صحیح تصمیمِ کند واطالعات صحیح را کسب بتواند خود قبل از ھر تصمیمی، تاداشتھ باشد 
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اگر ظرف تو کم گیرد گناھی نیست دریا را ازل بھره بھ قدر خویش گیرد ھر کس از فیضِ 

،چنانچھ برداشت فرد از دین یا ھر امر دیگری اشتباه باشد.عا راد مدّ فھم،ھر کس بھ قدر فھمشباالخره،
:می گویدموالنا.خطا را دیکتھ می کندخود فرد است کھ قدم اولِ ھایکمبودبلکھ نیست کتاب آن ر مقصّ 

ییجمال شاھی کھ توۀای آینی یالھی کھ توۀ نامۀای نسخ
ییآنچھ کھ خواھی کھ توطلب ھر باز خود بیرون ز تو نیست ھر چھ در عالم ھست 

—می میردقطعاً ،انسان کھ غرق شود«:توجھ داشت کھ گفتمھاتما گاندیھ ای منصوب بھایکاش دنیا بھ گفت
چھ در گناه، چھ در خوشی، چھ در قدرت، چھ در جھل، چھ در انکار، چھ ،چھ در دروغ، چھ در آب، چھ در دریا

».غرق نشویمکھ مواظب باشیم .تقامخل، چھ در کینھ، چھ در اندر حسد، چھ در بُ 

!ی یک دین خاص است کھ پیروان چندانی نداردیانسان بودن خود بھ تنھا

دنیا ھزاران سال است نتایج .تنقص را دیدن و نشناختن اسجبْ عَ بلکھ،ندنیستیشگفتمایۀ تنھا گمراه شدگان
امروز اینترنت ھمانطور کھ اما.استھایش بخشیدهی یگمراھی ھای دینی را دیده و عیب آنھا را بھ زیبا ِتلخ
زشتی ھا را نیز ند،رساند و فتنھ بھ پا کانسان ببھ گوش میلیون ھا از گذشتھ صدای واپس گرایان را رساتر تواند می

نیانجایا.اکثریت خردگرایان بی تفاوتو الند فعّ ھمچنان فتنھ جویان منتھی اقلیتِ است؛از پیش برمال نمودهبیش
».رندیگیممیموج ھا تصما،یفلج شده در دریھایکشتیبرا«ھکدنکیمادیپقادصمھتفگ

روزیاز دشتریبنکند، ھر روزییکھ عقل و قانون حکم فرمایشھر و مملکت،در ھر خانوادهانیفتنھ جو،یآر
ھکیلاحرد؛کنندیمو بلوا بھ پا دنریگیمرا بھ گروگان تینماوعلم و تمدن ،هداوناخشیآسا،دنوشیممستقر 

از چشم و گوش ھا را باز یناوارفرامشنترنتیا.دیرا نگاه کنایدن.تساھتسشنھنحصۀراظنھبنانچمھایدن
بر طرف نشده یارثینوز خودسانسورھاما،برداشتھ استانیو مرزھا را از م،هدرکرتایگوزبانھا را ،هدرک

،رعاشلوقھبکھدر حالی.است

تیغ را زیر سپر در جنگ پنھان کردن است ھر خاموشی زدن ر لب مُ ب،حرفدر مقامِ 

فتنھ جویان بھ احتمال دست یابیِ ،یاھتسھتردقھبیبایتسدربهوالع،جھان متمدنْ امروز بزرگترین نگرانی 
ۀد رسید کھ بشر ھر جا بھ کلمنروزی ترس ھای گوناگون بھ پایان خواھ.دھای اینترنتی و جنگ سایبری استکُ 

ضمن مقدستوراتاینجاست کھ می بینیم .جایگزین نمایدعدالتیعنیآنھم وزنِ ۀرا با کلمآن،برخورد کردخدا
خود نکتھ ای کھ ،»و عدالت باشدانصافباید براساس وامراۀاجرای ھم«کھمی گویدخوددستورھای گوناگون

در حالی کھ ھر سھ متأسفانھ، .اوامر را بھ تعادل بکشاندۀاجرای ھم،ی می تواند مانند قانون حقوق بشریبھ تنھا
کو گوش شنوا؟ید کرده اند، أیتوحیدی تورات مقدس را تدینِ 

از فرط سرما و گرسنگی بھ وسرد بھ شھر می رودیدر زمستاندر عمر خود باربرای اولین ییاتسورفردی 
در ،از فرط گرسنگی،نیمھ ھای شب.شب را در مسجد بخوابدکھاجازه می دھدبھ او خادمِ .مسجد پناه می برد

دستش می رود،جستجوی خوراکبھ،یا کورمال، کورمال(!)»دست پالنھ،دست پالنھ«قول کاشی ھا تاریکی بھ 
کھ صبح خادم مسجد می بیند .را می خوردآن،بداند چیستببیند و کھ آنیچرب و نرم می خورد و بیشیئبھ

می پرسد،ساده دل»؟جا استکتابی کھ اینجا بود ک«کھ ساده دل می پرسداز .مقدس مسجد نیستکتابِ اثری از 
کتاببگو !را کھ من خوردمآن«ساده دل می گوید،»!بوداینجاچیزی کھ آن «،خادم می گوید»چیست؟کتاب«

»یعنی چھ؟

اجرای قوانین مفید از چنین  ِقوانین آن می گردد و توقعبھ دنبال اما ھمچنان ، استنیا کتاب را خوردهگویی د
.افرادی را در سر می پروراند

بھ قول شاعر،.نتیجھ گیری کرددینسراسر داستانِ شجاعتی از روی فضیلت الزم است تا بتوان از مطالبِ 

ز معنا ھستھ اینکتھ بینان راھست اندر میان ھر قصھ ای 
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قصدش است ی چون عقل و منطق را بھ بشر ارزانی داشتھ یی کھ موھبت ھاھمان خدایآیا می توان باور کرد
در دو ھیلل.از کار برد عقل خودداری کند؟ خیر،تقلید کورکورانھ از این یا آن کتابواسطۀبھ بشر این بوده کھ 

زکریای در ھمین زمینھ ».جانب علم را بگیرید،پیدا کردتقابلوعی در دین با علم ضاگر مو«،ھزار سال قبل گفت
ب یعنی تعصّ ».جانب عقل را بگیرد،تردید داشتیددر آن کھ کردیدھر جا بھ امری برخورد «،می گویدرازی
.یینابینا

بیرون کشید باید از این ورطھ رخت خویش ما آزموده ایم در این بحر بخت خویش 

ایستاده سنگیِ بتِ یا،نھ از آدم ھا بت ساختن و بت پرستیدن،نھ تقلید،استین ددینداری فھمِ پیش شرطِ آری، 
دین را تشویق کمک ھا و دست زدن ھای بی جای مردم است کھ مقلّ .ح قبر را پرستیدنرا شکستن و سنگ مسطّ 

امروز انسان نماھای .چھار دیواری و اختیاری گذشتۀفلسففصل .دیدنیا را نگاه کن.کرده و می کند
فراوان ناشی زودی شاھد مشکالت ھ دنیا ب.وجود نداردت کامل صادر می کنند و در ھیچ جا امنیّ راشدهییمغزشو

ھمدصناکدوکدیدشیاھلمعلاسکعابودر کنار یکدیگر خواھد بود»کبوتر و زاغ«ی ھا و زندگی یجابجااز 
.دشدھاوخوربورناگدنھانپیادرفلسنیصاعناناوجوزورماۀدید

دست کم برای آنھا کھ ناحق بیان کنید،حرف حق را ندارید ت أاگر جر«، نقل می کنندگاندی چنان کھ از
».ست نزنیددگویندمی

.استرودربایستی بس 

چون بھ فکر جبران افتاده ای جانانھ باشیا پروانھ باش باش من نمی گویم سمندر 

منتسب بھ دین کھ ریشھ در تدریس موھوماتِ لیجھ،جھل و تمدن استمیانو جنگِمشکل امروز دنیا جھلْ 
رفع مشکل و بقای ر غلطِ بھ تصوّ ،دلسوزتر از مادرعیان ترویج دین، در لباس مشکل گشایانِ مدّ شگفتا کھ.دارد

!را تجویز می فرمایندیموھوماتچنین تدریس ۀادامھمچنان دین، 

می پردازد و برای بیان موضوع جین ادیانعمال مروّ اَ یِ عدم کارآیبھ سروده ای بسیار زیبا در استاد شھریار
ۀچوبولینبر را با چوب درخت پربار گردو می سازندمَ ھ کاو اشاره می کند.از تمثیل دو درخت یاری می جوید

:ا در میان گذاشتن بحث میان این دو درخت می گویدب، وچنارار را با چوب درخت بی بارِ د

سرفرازی چھ می کنی؟ بی بارگفت با طعنھ منبری بھ چنار
دارۀکز شما ساختند چوبنھ مگر ننگ ھر درختی تو؟ 
رو بھ منبر چنین نمود اخطارپس بر آشفت آن درخت دلیر 

!کار مردم نمی کشید بھ داراشت گفت گر منبر تو فایده د

ثر بود، تاریخ دین اینگونھ خون آلود و ذھنِ ؤرسین ادیان مفید و مجین و مدّ اگر اعمال و رفتار مروّ ،آری
منسوب خالصھ ایبھ ،دینۀآلودریخ بھ گوشھ ای ننگین از تا.نبوداناینگونھ آلوده بھ تنفر از دگراندیشدین پیروان 

:می گویدنویسنده.توجھ کنیدراسلبرتراندبھ

گناھان یھودیان دانست، دوازده ھزار نفر ۀکلیسا آن را نشان.در اروپا طاعون شایع شدچھاردھمقرن در «
(مردم را طاعون کشتۀبقیو سوزانده شدند، یااواربواستراسبورگ ھلمجزاھطقننیدنچیھودی در کھ بینید .

).ستولوکاست از کجا اھۀریش

چون پاپ معتقد بود کھ در روز بودممنوع )یا تقسیم و تشریح بدن انسان(جراحی مدتھاقرن شانزدھمتا«
ان اجزای بدنشتا مباداھزاران نفر با این تصمیم پاپ مردند !رستاخیز قطعات بدن نمی توانند یکدیگر را پیدا کنند

!در روز رستاخیز گم شود

بھ زیست شناسی .ادعا شد لمس استخوان ھای یک قدیس در فلورانس، باعث شفا می شودھفدھمدر قرن «
»!اما استخوانھا ھم چنان شفا می دادند—یک بز استھا متعلق بھتصادفی کشف کرد کھ استخوانطور 

:می گویدنویسندهدر ادامھ 
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الاقل دست ».آزادی انسان ھا دفاع کورکورانھ از عقاید و باورھای غلط استبزرگترین دشمن سعادت و«
.ب دیگران عبرت بگیریمینزنیم و از مصا

چون دگر مرغ ببیند اندر بند سوی دانھ فراز نرود مرغ

تا دیگران نگیرند از تو پند پند گیر از مصائب دگران 

مھم نیست .با آموزش غلط احمق نشوندمافرزندانند کھمواظب باشباید جھانیان .دانسان نادان بھ دنیا می آی
سعی کنیم اندیشھ ھای .غلط احمق شودۀمباد روزی کھ جوان با یک بوسھ یا اید؛کھ یک احمق کسی را ببوسد

کر با تفآنھافکری ۀفاصل،شودارثی را از ذھن جوانان پاک کنیم تا زندگی واقعی امروز و فردایشان بھترواھیِ 
.و غفلت دیروز ما با بصیرت روز ایشان جبران گرددشود جھانی زمان خودشان ھم گام 

لحظاتی برای با عنوانجملھ کتاب اودیگر نوشتھ ھای نورهللا گبای، از این نوشتھ و ۀخسنتفایردبرای 
مشابھ زبان یھودیان ھمدان، اصفھان (دیکشنری زبان یھودیان کاشانزو نی، بھ زبان ھای فارسی و انگلیسی،تفکر

ناتسودیاربارھتشوننیا،لیامتتروصردنینچمھ.مراجعھ کنیدBabaNouri.comبھ آدرس ،)و شیراز
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