
  مقابله با تحجر درد مزمن مشترک ھمه اديان 

  نوشته: نورهللا گبای 

  وقتی که تبر به جنگل آمد 

  درختان فرياد برآوردند 

  دسته اش از خود ماست 

مطالعه شرح حال جناب سيب زمينی و فضولی کشيش ھای قرن شانزدھم، مرا واداشت نکاتی را با دوستان در 

ای دينمداران در زندگی خصوصی و خورد و خوراک مردم منحصر به يک ميان بگذارم که بدانند دخالت بی ج

دين و گروه نيست، واپس گرا در ھر حال واپس گرا است و چنانچه مردم وقعی به گفته ھای ايشان بگذارند، واپس 

يا  باری تعالی، بررسی و مھر تاييد ◌َ FDAگرايان تشويق و از موی سر تا ناخن پای آنھا را به نام نمايندگان 

تکذيب، بدون تعيين تاريخ مصرف! خواھند زد و چنان آش را داغ خواھند کرد که تاريخ شاھد است کتاب ھای 

ين ارزشمند بانی قوان او را موسای ثانی ناميده اند) ١٢٠۴-١١٣( بزرگترين دانشمند فرھيخته يھود ھارمبام،

جسد او را به قبرستان يھوديان راه ندادند، گرايان زمان، پس از مرگ او سوزاندند و  کشروت و غيره را، واپس

ھمانگونه که جسد فردوسی، يکی از افتخارات فارسی زبانان دنيا را، به دليل تعريف او از گبرھا (زرتشتيان) به 

تا روزی گورستان مسلمانان راه ندادند و کتاب ھای دانشمند نامی، فارابی را آنقدر بر سرش کوبيدند تا کور شد و 

به دخالت ھای بی جا و پايان ناپذير خود ادامه خواھند داد روزی خوراک، روزی  ن مشتری داشته باشدکه دکانشا

پوشاک دگر روز نشستن در اتوبوس و راه رفتن در پياده رو و استحمام! مو و ک\ه کفش و شلوار و ريش و سبيل 

  ناگفتنی ھا.  بی پا کردن کسبه وو

خروشانی است که بتدريج فرھنگ ھای پوچ و مقلدين بی مايه را در خود  غافل از اين که قدرت تکامل، رودخانه

ھا، کتاب سوزی  فرو می برد، ھمانگونه که در تاريخ می خوانيم، واپس گرايان با وجود کشت کشتارھا، دسته بندی

سپينوزا از رشد گنجينه اذھان روشن بشر و انديشه وران برجسته تاريخ مانند ھارمبام، ااند ھا ھرگز نتوانسته

  غيره جلوگيری کنند. گاليله وو ١۶٧٧ – ١۶٣١

، غير ھيچ ارتباطی با قوانين ارزشمند کشروت ندارندبه مذھبيونی که به گمان ترويج دين، اق\م مختلفی را که 

کاشر می نامند با صدای بلند عرض می کنم شما با اعمال و گفته ھای ناشايست خود بزرگترين لطمه را به قوانين 

  ت می زنيد که بازده آن استھزا و خوار نمودن کل دستورات و قوانين مفيد گرديده و می گردد. کشرو

در حالی که دستورات و فلسفه کشروت آنقدر ارزشمند و منطقی است که امروز در آمريکا (در يکی از مج\ت 

لق خريداران آن غير يھودی خواندم) ساليانه نه ميليارد دkر مواد غذائی کاشر به فروش می رسد که اکثريت مط

ھستند که معتقدند بھداشت شامل نوع بشر است نه اديان ولی شما با قرار دادن سفسطه در مقابل منطق، با گفته ھا و 

فرضيات رنگارنگ مردم فريب، برليان را در رديف شيشه قرار می دھيد شما مقصريد و مردم مسئول اند که 

  ه و مت\شی شدن خانواده ھا می گردد. گاھی اعمال شما موجب بی پا شدن کسب

ھارمبام می گويد" اگر ھزار نفر مقصر تبرئه و آزاد گردند، بھتر از آنست که يک نفر بی گناه به اعدام محکوم 

در بعضی از نظريات تلمود گرديد که ھنوز مرجعی نبوده که  خواھان تجديد نظرسال قبل  ٨٠٠گردد، او بود که 



تکرار و تدريس کنند. آری گناه به خاک سياه نشاندن يک  تان به آن ھا استناد و مکرراً اقدامی بکند و طوطی صف

  . کاسب و خانواده، بسی بيشتر از عدم مراعات فرضيات بيھوده به نام دين است

  تو فخر به اين کنی که من می نخورم 

  صد کار کنی که می غ8مست آن را 

اثر مشھور ابوعمران موسی ابن  د=لت الحائرين -ھنمای سرگشتگانرابا مطالعه قسمتی از کتاب بسيار ارزشمند 

   .١١٣۵- ١٢٠۴ھارمبام مايمون قرطبی. شاھکار يکی از بزرگترين دانشمندان قرون وسطی 

ترجمه و تدوين سرکار خانم شيرين دخت دقيقيان، متوجه شدم مقابله با تحجر فکری قدمت ھزاران ساله دارد و 

تن اين گنجينه، پاkيش آموزه ھای دين يھود از خرافه ھای رايج و نزديک نمودن آن ھا با ھدف ھارمبام نيز از نوش

يقيان به اتکاء دانش و آگاھی ھای ارزشمند خود به خوبی توانسته ز اجرا بوده که خانم شيرين دخت دقعلوم رو

کی از مفاخر فلسفی و علمی نظريات ارزنده ھارمبام را در دسترس فارسی و انگليسی زبانان بگذارد. اين کتاب ي

دين يھود است و دريغ بود که فارسی زبانان از دسترسی به متن فارسی آن محروم بمانند، امروز ما برای قدردانی 

از زحمات بی دريغ شيرين دخت دقيقيان، می توانيم از طريق خريد اين کتاب، خود و فرزندان خويش را بيش از 

  يم. پيش به حقايق دين يھود واقف نمائ

به سھم خود که مجال بيشتری می طلبد، از زحمات بی شائبه شيرين دخت دقيقيان تشکر و موفقيت ھر چه بيشتر 

 ./HTTP://persian.maimonides.org/buy ايشان را آرزومندم. برای خريد اين کتاب می توانيد به وب سايت

 مراجعه فرمائيد. 

  از سيب زمينی دور شديم. 

که کريستوف کلمب سيب زمينی را که بوميان آمريکا آن را غذای خدايان می ناميدند، به  حدود پانصد سال قبل

  ھمراه پنج نفر برده سرخ پوست که دو نفر آنھا زن بودند را به عنوان تحفه قاره جديد از آمريکا به اسپانيا برد. 

ذکر  که نام آن در کتاب مقدسآن به جای استقبال از جناب سيب زمينی، کشيشان قدرتمند سيب زمينی را به دليل 

نگرديده (غير کاشر!) حرام اع\ن کردند و چون در آن زمان بيماری مھلک جزام شايع بود گفتند ھر کس سيب 

زمينی، اين غذای شيطانی را بخورد جزام خواھد گرفت! و مردم به جای اين که توجھی به مھمل گوئی ھای ايشان 

د، در اثر پيروی از اخ\ق دوران بردگی و اطاعت از ارباب، با نخريدن سيب بخرنو امثال آنھا نکنند و بيشتر 

  زمينی موجب تشويق کشيشان گرديدند. 

قضيه سيب زمينی در مقابل اعمال شنيع اينان بی رنگ است چون در ھمان دوران بود که نمايندگان بی خدای خدا، 

نوع دين اس مردانه زنده زنده به نام دين سوزاندند. ساله را به دليل پوشيدن لب ١٩زيبای  ١۴۴٢ -١۴١٢ژاندارک 

مطرح نيست، اولين قدرت نمائی واپس گرايان بر عليه زنان بوده و ھست و ھنوز خانم ھا بی تفاوتند. غافل از اين 

  که تا دوست خوبی برای خود و جامعه خود نباشيم نخواھيم توانست دوستان خوبی برای نسل آينده باشيم.

باد زمانی که می گفتند ھر کس پنير غير کاشر بخورد پھلويش سوراخ خواھد شد و من در دوران  يادش فراموش

کودکی مامور بودم صبح زود برای خريد پنير کاشر و عدسی به منزل شادروان رحمن نھورای بروم و باkخره 

  نصف آن را که خريده بودم به منزل برسانم!! 



رت از اسپانيا به فرانسه رفت، در فرانسه نيز اعليحضرت شاھنشاه لوئی به تدريج جناب سيب زمينی بدون پاسپو

  پانزدھم فضولی کشيش ھا را تاييد و خوردن سيب زمينی ملعون را حرام دانستند تا اين که علم به کمک آمد. 

بی حال را بھترين ماده غذائی معرفی و شبی بعد از تجزيه و مطالعه، سيب زمينی  پرومانتيهدانشمندی به نام 

آشنای خود مادام دوپاری معشوقه زيبای شاه را برای شام دعوت کرد و بعد از صرف شام و تعريف و تشکر 

  مادام، به او گفت ھمه غذاھا از سيب زمينی محصول خانه خودش است. 

  تشکر از صاحب خانه است!!) (در فيليپين آروغ زدن مھمان بعد از صرف غذا، نشانه لذيذی غذا و 

مادام، شاھنشاه لوئی پانزدھم سيب زمينی  یkبد مادام آروغ مليحی ھم می زند و باkخره با پادرميانی، پاھای زيبا

  را عفو به بخشيد، ح\ل می فرمايند. 

  کند.  یافسوس که ما مادام دوپاری زيبا نداريم که برای کاشر کردن سبزی پادرميان

پوشيدن و رقصيدن و... مردم چه ارتباطی با کشيش و م\، شاه  و رمال و فالگير دارد؟ مگر  راستی خوردن و

  مردم صغيرند که محتاج فضولی قيم باشند؟ 

که در مسائل خصوصی ايشان به نام دين يا بھداشت يا ھر مسئله ديگر دخالت کنند؟ طبق کدام دستور دينی؟ برای 

زی کاشر! نيست، به فرض اين که ف\ن سبزی حشره دارد، چه ارتباطی با دين مثال، کوته انديشان بگويند ف\ن سب

پرمنگنات ضد دارد؟ مگر از ھشتاد سال قبل پدر مادران ما در ايران، سبزی ھا را با مايع بنفش رنگ به نام 

  عفونی نمی کردند؟ چه ارتباطی با دين داشت مگر م\ گفته بود؟ 

و  ديا دخالتی در امور خانواده ھا کرد؟ راز محبوبيت حاخام روشن فکری اوآيا ھرگز ھرگز شادروان حاخام يدي

  بود، چه زيبا گفته اند:  عدم تائيد و تکرار مھم\ت گذشتگان

  افراد عاقل جزء زنده گانند ولو اين که مرده باشند، جاھ8ن مرده اند ولو اين که زنده باشند. 

ت درس بگيرند عبرت نمی گيرند و مھم\ت را به استناد کتاب ھای در عجبم چرا آنھا که بايد از اين راز محبوبي

 ناخوانا با علم و عقل روز تکرار و بدبختانه تدريس!! می نمايند، آيا بحت درباره مھم\ت و مھمل گويان جز

  شرمندگی برای جامعه، نتيجه به بار آورده است؟  دوئيت و

از  اديانمنطقی را که امروز درباره  حرف ھایه حکم تکامل ھمانطور که ب از نوشتن نمونه ھا معذورم بداريد،

 فردا جمله به جمله خواھند نوشت و خواھند خنديد.  طريق اينترنت می شنويم در سی سال قبل امکان گفت نداشت،

آری اينترنت چشم ھا را باز، زبان ھا را گويا و گوش ھا را شنواتر و سانسور را از ميان برداشت، ھر چند که 

که ھيج نکته ای در جھان آنقدر مقدس نيست که نتوان  واھند بفھمند، زمان با جريمه به ايشان خواھد فھماند.نخ

  درباره آن بحث و مطالعه کرد. 

در استخر، به جای تفھيم خطر و ياد دادن شنا به فرزندان و لزوماً نرده  واپس گرا برای احتراز از خطر عرق شدن

داری ايشان که حتی فرزندان را برای ناين است فلسفه دي خر را حرام می فرماينداستکشيدن در اطراف استخر، 

  عم\ً نابينا به علم روز دنيا بار می آورند.  ،نديدن بدی ھای احتمالی به نام دين

  قبل از مي\د می گفت:  ۴و  ٣رئيس سھندرين سال ھای  يللھ



م در مقابل می بيني م زمان اجرا، بھره برداری نمود،تورات مقدس را می توان آزادانه به مقتضای برداشت و فھ

به گفته اتکا و تبليغ می کنند. دوستان"  ندگروھی به کتاب ھای دو ھزار ساله که ابداء ابداء دستور مذھبی نيست

مھم . مھم نيست گوينده چه مدرکی دارد ھمه نقل قول ھا، و گفته و نوشته ھا عاق\نه نيستند ،بيانديشيم نه به گوينده

  آن است که چه درکی داشته و دارد. 

سال ده ھا ھزار نفر در اثر اشتباھات اطباء می ميرند و ھمه دکترھا ھم  ھر طبق آمار در کشور پيشرفته آمريکا

ھرگز به يشيوا نرفته بود، ولی او را به پرزيدنتی ربانيم اروپا و  . ربای اسحق ح8وی ھرزوکمدرک دارند

  رک بھتری داشت، نه مدرکی بيشتر. اسرائيل برگزيدند چون د

، تحمل کنندگان مردمی ھستند که به و تحمل کنندگان درد، موجب دوام دردندموجبات درد به وجود آورندگان آنند 

  مھم\ت و مھمل گويان بی اعتنائی مطلق نمی کنند. 

  گريه بر مرگ خردمندان صاحب دل خطا است 

  بلکه بايد بر حيات مردم نادان گريست 

  گز نمی توان ھيچ گروھی را يک دست آگاه يا ناآگاه ناميد، ھمه چيز را ھمگان دانند. ھر

ند و ھر کدام ساز خود را ابراز قرار داده و آھنگ خود گنر چقدر سخت است ھمرنگ جماعتی شد که خود ھزار

  ايشان را می شنويم!  مھمل را می زند و ما ھر روز آھنگ ھای

. بعد از م\قات و ها حرام کردند، تجار وارد کنندبه دkئلی، خوردن قند بلژيکی ر در اواخر دوره قاجاريه علما

کسب رضايت ايشان موفق شدند نامه بگيرند که خوردن قند بلژيکی به شرط آن که قبل از مصرف در چای خيس 

  شود ح\ل است! که ھنوز بعضی ھا ندانسته قند را خيس می کنند! 

ن حرام کرده بود و قبل م\ئی در ايران پپسی کوk را به دليل بھائی بودن صاحب آھمينطور در حدود پنجاه سال 

  گفته بود نوشيدن پپسی از بطری حرام، ولی از ليوان ح\ل است!  بعد از م\قات ھا

در عجبم چرا مردم توجه ندارند آن کس که به انگيزه منافع شخصی تظاھر می کند راھی جز فريب دادن و فريب 

  ارد. خوردن ند

  باشد. به موھومات و مزوجين آنھا شنونده بايد عاقل و مطلقاً بی اعتنا

 سيب زمينی و گندم -برنجماده اصلی غذائی دنيا  ٣امروز به روشنی چشم دينداران مخالف، سيب زمينی در بين 

ی غذای اھالی مقام دوم جھانی دارد که حتی می توان در قله کوه ھا که امکان زراعت نيست، با کاشت سيب زمين

   .را تامين 

د نگرانی ھای تلخ تری خواھند بود. دليل توسعه زندان نيستند، در آينده نزديک شاھجوامعی که نگران آينده دور فر

واپس گرائی اين است که واپس گرايان اعمال خود را به نام حفظ و ترويج دين انجام می دھند، اينجاست که می 

موجب تعدی و ظلم و عقب ماندگی شرعی در بين ھمه اديان می گردد در حالی که بينيم ابزار قرار گرفتن دين، 

اين وجدان است که اصالت ايمان را تاييد می کند نه تنھا دين يا علم، چون آدم بی وجدان کسی است که حس 

  ندارد چه رسد به دين و علم.  انسانی مسئوليت



چوب کبريت آتش بگيرد ھمه جعبه خواھد سوخت آن چوب خانواده مانند قوطی کبريت است چنانچه يک  :دوستان

  کبريت قابل اشتعال فرزند من و شماست بيدار باشيم تا بھتر بخوابيم. 

  حديث از مطرب و می گوی و رازدھر کمتر جوی 

   نگشايد به حکمت اين معما راود و که کس نگش

حاوی نکات مشابه، به وی سايت ذيل  برای دريافت اين مقاله و کتاب فارسی و انگليسی لحظاتی برای تفکر

 www.babanouri.comمراجعه فرمائيد. 


