
  نوشته: نورهللا گبای 

  کدام خطرناکترند؟

  اذھان غنی شده از تنفر 

  يا اورانيوم غنی شده؟ 

در دوران جاھليت که اديان در نقاط مختلف دنيا، خاصه در خاورميانه! به زبان ھای گوناگون به بشر ارائه گرديده 

آن شده  رسم برف ھدف قانونگذاران درک مردمان به حدی نبوده که بخوانند و بفھمند و اجرا کنند. الزاماً برخ%

در جلو جمع بايستد و پيروان اديان ھر کدام به زبانی و آھنگی  ،يک نفر که احياناً معلومات يا صدای بھتری دارد

اگر سجده کرد سجده کنند، اگر گريه کرد گريه کنند، اگر  که او گفت، بدون آن که بفھمند چه می گويد، تقليد کنند

ترين مقلدين ه و بھديطبق اين روش تنظيم گرد حاوی عبادت ھا نيز و به تدريج کتاب ھای برآورند. فرياد کرد فرياد

بارز ويرانگر آن را در بين ھمه اديان  راثديندارترين می پنداشتند که ھنوز آ ولو اينکه بی سوادترين بوده باشد، را

   ده اندآورر ب می بينيم در حالی که بارھا خردگرايان به زبان ھای مختلف فرياد

  خلق را تقليدشان برباد داد 

  ای دو صد لعنت براين تقليد باد 

د ھر عابد يا مز. در حالی که آری تقليد کورکورانه ھزاران سال است عادت بشر شده و آن را عبادت می پندارد. 

  دعاگوئی که درک کند چه می گويد، خوب بودن انسان و بازده طبيعی آن به خود اوست. 

که ع%وه بر نفھميدن معنی، چنان به سرعت  واندن بدون درک معنا مفيد بوده است؟ يا رفع مسئوليت شرعی،آيا خ

آيا دSئل دوران بی سوادی مطلق  عبادت! بفرمايند که حتی کلمات را با بلندگو يا بدون آن نه خود فھمند نه ديگران.

آيا تظاھر دوام خواھد داشت؟ که مقلدينی  بادت ناميد؟می کند و تقليد را می توان عپيروان اديان، امروز ھم صدق 

ھر کسی به عمل (ا0خيرالعمل  یحفرياد برآورند  عاق%نه و پرمعنابار ۵ھر کدام به زبانی، برای مثال، روزی 

  و گفت: ، چه آرزو کرد؟دی ظلم کند بدون آنکه بفھمد اSنبيايد پائين به خودی و غير خوباS و از  )خود

  ا، ندا عل موه است و فاين جھان ک

   می دھد ھر سو، نداھا را صدا 

روان شاد پدر می گفتند: چنانچه عابد فقط معنی اين گفته عربی خی واSخيرالعمل، مترادف با مفھوم اين شعر را 

  بفھمد و مراعات کند، دنيا گلستان می گردد.

بی و Sتين را به زبان مادری دين خود می واقع بين باشيم، آيا چند در ده ھزار نفر عابد، زبان ھای عبری، عر

گانی بيش دآيا چنانچه ديگری بخواند و فرضاً بفھمد و به جای ديگران تصميم گيری نمايد، مقلدين برفھمند؟ 

بسی خطرناک تر از بمب اتم حاوی اورانيوم  -نخواھند بود؟ که در اثر تبليغ مانند رباتی غنی شده از تنفر دينی

بمب غنی شده از يگران را مسموم و معدوم نمايد؟ مردم خودی و غير خودی برود، خود و دغنی شده، به ميان 

   است. بی جاننفرت دينی جاندار متحرک، بسی خطرناک تر از بمب 

متاسفانه چنانچه به  است که و فرقه ھاست آری ريشه ناامنی موروثی دنيا، در تبعيض دينی و ارثيه نفرت اديان

انگشت کثيف نفرت  اثر نيم می بينيم کمتر جنگ و قتل و غارت جھانی را می توان يافت کهتاريخ دنيا مراجعه ک



ساله مسيحی تبعه کشور  ٣٢اخيراً ديديم جوان  در معياری متفاوت دينی و مرامی و فرقه ای در ميان نداشته باشد.

دين و ھم وطن خود را کشت،  نفر بی گناه ھم ٧٧در اثر نفرت از مھاجرين مسلمان،   Andesمتمدن نروژ به نام 

 ھمانطور که ھر روز در نقاط ديگر می کشند، آيا پايانی براين اعمال غير انسانی متصور است؟ چاره چيست؟

جويان جھانی اديان، نھادينه شده است ھم ياری برای براندازی ميکرب مسری جھانی نفرت دينی که به وسيله سود

لتی در ميان باشد، دولت ھا از جمله دولت نروژ، می توانند معلمين و چنانچه قدرتی و عدا ست،ھمگانی Sزم ا

گزين محبت می کنند را برخ%ف ادعای ترويج محبت، از قول خود و کتاب ھا نفرت را جاي که مدرسين مذھبی را

تا ردارند.از ميان ب از مدارس و مجامع دينی دنيابذر مسموم نفرت دينی را  ،محاکمه کند و با ھم کاری سازمان ملل

  به قول موSنا:  دنيا برای ھميشه آرام گردد و گرنه

  گوی را با پست و با0 چکار؟ 

  ھر کجا چوگانش راند می رود 

مقلد فکر نمی کند، راھبر به جای او می انديشد و در ھمه موارد مقلد، مجری ب%اراده ای، ھم چون رباتی که از 

است که از نسلی به  يان، سرطان مولد نفرت موروثی بشرموروثی اد قبل تنظيم شده باشد نيست. تقليد کورکورانه

  نسل ديگر رسيده است و ادامه دارد.

  جھانيان توجه ندارند: 

  اين محنتی که می کشند در کنج قفس 

   کفران نعمتی است که در باغ (تبعيض) کرده اند

گرفته بودند، اکثريت بدون آن که ھرگز از مردم نژاد پرست آن روز آمريکا، درباره تبعيض، آمار  ١٩۴٠در دھه 

  سياھپوست ديده باشند ضد سياھپوست بودند!! 

رين ارثيه ننگين مقلدين دنياست که دکانداران فرصت طلب اديان، به ، خاصه تنفر دينی و نژادی مذموم تآری تنفر

طبقه  ١٠٢دو ساختمان  تنفرو ريخقيمت نابودی خود و ديگران از آن بھره برداری می نمايند که نمونه بارز آن 

بود، ويران شدن  ١١/٩مرکز تجارت جھانی نيويورک به ھمراه حدود سه ھزار نفر بی گناه، در واقعه شرم آور 

مانند ھزاران جنگ و  گالن بنزين ھواپيما، بلکه صدھااين دو آسمانخراش زيبا نه از قدرت اتم بود نه از حرارت 

ز قدرت تخريبی مھيب نفرت دينی بود که جنگ قادر به از ميان برداشتن آن فقط ا صدھا ميليون کشته ديگر تاريخ،

که نفرت دينی را در نھاد بشر  ، بشر حتمی الخطاستو اين نفرت دينی منحصر به يک دين و ملت نيست نمی باشد

ر، آندس ھم ھمانگونه که محمد عطا، ايگال اميچنان نھادينه کرده، که بازده آن جنگ انسان با انسان بوده است. 

نان دين نيست نفرت وجه مشترک اي تنھا يک دين را نمی توان متھم کرد، ،بودند، بدون آن که ھم دين باشندفکر 

با  با اديان نمی توان جنگيد خويش! ھمه روزھا بر عليه اين، روز ديگر بر عليه آن، و  هعلي بر ی. روزستادينی 

ايگزين نفرت و نوع تا بتوان محبت را ج مبارزه کرد. می توانن و مروجين آ دينی با نفرت ،ھم ياری و ھم گامی

که بشر دريابد تا روزی که فارغ از ھر دينی و جايگزين تبعيض دينی و فرقه ای نمود. به گونه ای دوستی را

به حد امکانات  ،مرامی، امنيت و احترام فرد، مراعات نگردد، به ھيچ وجه امنيت جمعی جھانی فراھم نخواھد شد

  ود به تاخير آن کمک نکنيم.خ



و بدتر از بيماری ايدز، مسری و برضد خودی و  تبعيض وطن ندارد، نفرت مرز و نوع دين و فرقه نمی شناسد

و نفرت  مادران نيز وظيفه دارند از بيان ھر نکته حاوی تبعيض ان ودرپبيگانه رشد می کند و موروثی می گردد.

  بدانند محبت ھيچ محدوديتی ندارد. که گفته اند: در خانواده خودداری کنند تا فرزندان 

  نم سرزنش به خود روئی مکن در اين چم

  چنان که پرورشم می دھند، می رويم 

  چه می آموزند.  پدران و مادران فردا، آری آدمی آن چيزی است که می آموزد، به بينيم بچه ھا

ضد بشری دينی را درک نکند، ولی وقتی به گذشته و انسان زمانی که آينده را نگاه می کند شايد تاثير نفرت ھای 

 قتل عام ارامنه و را در ارتباطات وقايع ننگين جھانی که بدترين آنھا و فرقه ای تاريخ می نگرد، ارتباط تنفر دينی

به سوی دين و مکتب ھای ترويج تنفر بسياری از مروجين اديان دراز  اتھامھولوکاست بوده را می بيند و انگشت 

کند و متوجه می شود مھمترين رسالت بشر زخم خورده از تنفر دينی امروز دنيا، جلوگيری از انتقال ھر گونه می 

با پول طرف  مکتب ھای مذھبی و خانواده ھاست. و گرنه نوشته ھا ونفرت به نسل ھای آينده از طريق مدارس و

   تعليم می دھند.  نسل آينده را در مدارس وزھر ر بيش از آنچه که در ميدان ھا بکشند خاصم ھزاران برابرتھای م

بشر امروز وظيفه دارد برگ ھای خشکيده درختان کھنسال اديان را فرو ريزد تا برای رشد برگ ھای شاداب آماده 

اصل را  ۶١٣فرمان از  ٣٢٣، تا به حال و متحول بودن دين خود گردد. ھمانگونه که ملت يھود به حکم زمان

ھيچ قانونی تغيير ناپذير نيست، اگر چنين بود، فلسفه سنھدرين، تشکيل  ت، از تقليد بپرھيزيم،منسوخ نموده اس

طبق دستور تورات مقدس در ميان نبود، تغيير ناپذيری فلسفه خشک انديشان است،  ،مجمع قضات، برای تغيير

است که می گويم ترک نکنيم، اينج، ھمه قوانين دنيا رو به تکامل دارندگرنه به حکم زمان، اين مقتدر مطلق، و

را  ی قديم و جديددرک کنيم، ما نيامده ايم يک عمر در فيلم سراسر زد و خورد دين، بازی و حرکات کارگردان ھا

بدون شک با وجدان و شايد در آن دنيای واھی به ما جايزه اسکار بدھند!  تقليد کنيم، آنگونه که ما را ديندار بنامند،

ی دين کافی است که مقلدين را ديندار ناميد، واقع بين باشيم، ھيچ يک از نند، برای نفتريترين انسان ھا ديندار

 به حکم وجدان، و پيروان اديان، حتی تندروترين آنھا، قادر به انجام عينی اوامر کتاب ھای دينی خود نيستند مگر

 از برای انجام مقاصد خود ه اند وبا تطبيق با زمان اجرا، به ھمين دليل است که فرصت طلبان به تقليد روآورد

تقليد عصای سفيد نابينايان است، خردمندی و الزامات  بمب ھای غنی شده از تنفر سيار می سازند.   ،آن مقلدين

  .روز تعيين کننده مسير زندگی در زمان اجرا، يا نفی نوشته ھای نويسندگان فارغ از اط%عات روز است

 مطيع و بشر، فقط ضبط صوت نيست که ،يفه ماست که زبان آنھا را درک کنيمقانونگذاران مسئوليتی ندارند وظ

 ،نيز برای راننده ای که مسيری را اشتباه می رود ھيچ جانداری در پيله دائمی زنده نمی ماند.  مطلق انديش بماند.

%نی خوانا با ما با قوانين عق رسيدن به مقصد ھميشه محفوظ استبرای حق دور زدن و تطبيق با مسير صحيح، 

 و مجری مغزشوئی ديگران جديد و قديم که مدعی تغيير ناپذيری ھمه زمان ھای خود، مشکل نداريم با يکسونگران

توجه ندارند، تعصب کور، بازده تقليد  نوع دين و فرقه مطرح نيست، واپس گرايان اديان ھستند مشکل داريم.

حتی پيروان ھمه اديان را به فرقه ھای متضاد مغاير و  ده.کورکورانه از دين بوده که به جای محبت نفرت آفري

  گاھی متنفر از يکديگر، تبديل کرده.



تاب را بدور ک کل  زندگی بشر مانند کتابی است پر از خوب بد، ھرگز به خاطر يک ورق يا جمله ناباب نمی توان

کرد، ولی چنانچه بدنه جامعه جدا  از يعنی ممکن نيست ،انداخت، ھمانگونه که مذھبی يا ريفوريست را نمی توان

می توان دوگانگی  ،با ھم گامی جمعی جھانی ،و ذھنی خالی از تعصب در ميان باشد با استدSل و منطق گوش شنوا

با تميز کردن جلو ھر ق صدابه م انھدام خانواده ھا تکرار مصيبت ھا و را به ھدف تامين يگانگی، قبل از خطر

و  ان اعضای ھر خانوادهاز طريق تميز نگه داشتن اذھ داشت،دنيا را تميز نگه  خانه می توان شھر، مملکت و

  از ميان برداشت و درک کرد.می توان نفرت ھای ارثی دينی و فرقه ای اديان را  ،نيز مدرسه

  گفتگوی اين و آن آخر به يک جا می رسد 

  خواب يک خواب است، باشد مختلف تعبيرھا 

ساله اقامت ملت يھود در ايران، فقط يک دفعه تورات مقدس به فارسی  ٢٧٠٠در تاريخ تا آنجا که مطالعه کرده ام 

ترجمه گرديده آن ھم به وسيله ميسيونرھای مسيحی، چون پنجاه درصد (بخش نخست) کتب انجيل، تورات مقدس 

  نی می ناميدند. است و آنھا برای تبليغات خود به زبان فارسی، به اين ترجمه احتياج داشتند و آن را فاضل خوا

به  اديان امروز ترجمه ھمه کتاب ھای مذھبی آيا اجداد ما امکانات ترجمه نداشتند يا ص%ح نمی دانستند؟ بھر حال

دين تنھا وسيله بيداری  ھر فردی می تواند بخواند و نتيجه گيری نمايد، زبان ھای مختلف در اختيار ھمگان است و

از  مکمل يکديگر باشند. با ادغام نکات مثبت مشترک با اديان و فرقه ھا ندنيست، دين و علم و استدSل می توان

  گذشته بياموزيم.

  ھر که ناموخت از گذشت روزگار 

  ھيچ ناموزد ز ھيچ آموزگار 

  کنفوسيوس می گويد: 

  ادامه زندگی انسان سه راه دارد 

  اين واSترين است  –راه اول از انديشه می گذرد 

  اين آسان ترين است  -گذردراه دوم از تقليد می 

  اين تلخ ترين است  –راه سوم از تجربه می گذرد 

بدبختانه يکسونگران، به دليل ناآگاھی و بی سوادی پيروان اوليه اديان، راه دوم يعنی تقليد کورکورانه، سھل ترين 

  ند. راه را برگزيده اند، و بدتر از آن که ادامه می دھند و برای بھره برداری تبليغ می کن

فرھنگ مقلد نپرسيدن و ندانستن و تسليم کورکورانه ارثی است، چون باور او ناشی از تفکر نيست، متاثر از گفته 

برای مثال، ھا و نوشته ھای ھم فکران اوست که سئوال و کنجکاوی خارج از تفکر خويش را گناه جلوه داده اند. 

ق کدام نوشته؟ کدام دستور؟ می گويد چون ف%نی در ف%ن ک%ه به سر می گذارد، چنانچه سئوال شود برای چه؟ طب

  مکان و زمان، ک%ه داشته Sبد من ھم بايد تقليد کنم و گرنه ھويت! خود را از دست خواھم داد! 

آيا حفظ ھويت، يعنی تقليد از نکات پوچ فراوان مشابه؟ آری تقليد، مانع بزرگی در راه ورود و گسترش عقايد نوين 

  و ادامه دارد.  در دين بوده



دارند عاقلند، نه به  و بھره برداری از آن انسان ھا به نسبت ظرفيتی که برای کسب تجربه برنارد شاو می گويد: 

  نيست.  ائی بيشوينسبت تجاربی که آموخته اند. آری تجربه بھره برداری نشده ر

 برای ھمگان، ويرانگر است، و روزھا به طوری که شاھديم، دوستان: واقع بين بايد بود، تغيير بضرب جبر زمان

ھميشه آفتابی نبوده و نخواھند بود از مقلد صدھا کيلومتر دور شويم و از متعصب غير منطقی تا بی نھايت، چون 

ديندار مقلد تصور می کند يک عمر عبادت کرده، در  بی نھايت است. ،اقل حدی دارد ولی تعصب واپس گراعقل ع

و ادامه می دھد و توجه ندارد،  و يک مطلب را طوطی وار تکرار کرده است.حالی که يک عمر يک نوشته 

  تعصب کور موجود و ناامنی دنيا، بازده پيروی کورکورانه از دين بوده که به جای محبت نفرت آفريده. 

دال برقرار می خردگرا به خدا و دين اعتقاد دارد و به علم نياز، چنين انسانی بين اعتقاد و وجدان و نياز به علم، اعت

 ھمه بی ثباتی ھای اديان نيز، بازده عدم حفظ عاق%نه تعادل است.کند. آری عقل و اعتدال ھمزادند و ھمراه. 

  ی؟ ير بکنندم به دو عالم که چه خواھخّ گر م

  عقل ما را، ھمه نعمت فردوس اينان را 

مطالعه  خاصه در سنين بلوغ فکری ،دریبدون ترديد چنانچه باورمندان اديان کتا بھای دينی خود را به زبان ما

  د شد. ندور خواھ دوئيت از مروجين به اشتباھات خود پی خواھند برد وکنند دگرگون و

  کر و کور ار نه ای، زچاه مترس 

  راست باش و از اين و آن مترس 

ر جاده ھای استاد و کارگردان بزرگ سينما، متخصص مشھور ترساندن مردم. در حال رانندگی د آلفرد ھيچکاک"

سوئيس از پنجره اتومبيل خود به بيرون اشاره می کند و می گويد اين ترسناک ترين منظره ای است که تا امروز 

ديده ام، در امتداد اشاره او، کشيشی بود که دست بر شانه پسرکی خردسال نھاده بود و با او صحبت می کرد، 

  "آورد پسرجان زندگی ات را نجات بده فرار کن.ھيچکاک از پنجره اتومبيل خم می شود و فرياد برمی 

انسان ھای بھتری پرورش دھد،  باشد تامروج محبت و يگانگی جھانی  مکتبی را می توان دينی و انسانی ناميد که

و به دانشجويان بفھماند آنچه اھميت دارد حاکميت وجدان است نه مطلق  ،انسانی خالی از ھر گونه نفرت و تبعيض

  : گفت شيراز افسوس که مدعيان توجه ندارند که خواجه خردگرای  باوری باSتر از حقيقت نيست انديشی و ھيچ

  ذربنه جنگ ھفتاد دوملت ھمه را ع

  چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند 

  را در کتاب لحظاتی برای تفکر به زبان ھای فارسی و انگليسی مطالعه بفرمائيد. مشروح اين نکات

 www.babanouri.com  


