
  

  

  انتخاب خربزه و انتخاب دين در بين ما ايرانيان» روش  نقدی بر« 
  از:کاظم رنجبر

 دکتر در جامعه شناسی سياسی
  

  با عرض سالم و ادب،
در هــزاره در يکی از سايت های  ايرانی و فارسی زبــان در مراجعت ، با تمام اندوه مدتی در مسافرت بودم ،  

ل کرده ،و مقيم خارج ، صحبت ارمنی مســلمان را پــيش مــی کشــند هنوز قشر تحصي مشاهده کردم ،که سوم ،
در ايــن راســتا ، ايــن مقالــه  نوشــته و تقــديم تمــام انســانهائی مــی کــنم ،کــه بــدون چقدر افســوس خــوردم . !!!

کوچکترين تبعيض دينی،قومی،نژادی، جنسيثی ،انسانيت و احترام به کرامت انسانی را ،راهنمای زندگی خود 
قبل از انقالب بلشويکی  روسيه ، در  يعنی  ،تا امروز ،١٩٠٨از سال  است ياد آوری بکنم ،که  کرده اند.الزم

اســپانيائی ،مســلمان آمريکــائی ، ارمنی ، روس ،انگليســی ، فرانســوی ،  در جهان خاکیخانواده پراکنده من ،
ــک ،پر ــيحی (کاتوليـ ــتان،ارتو،مسـ ــموتسـ ــوز هـ ــته ،و هنـ ــود دا شـ ــودی ،وجـ ــائی ، يهـ ــو دکس .) بهـ د وجـ

، با فرهنگ های مختلف ، هرگزو هرگز صحبت ،در بين اين خانواده ،چند مليتی  دارند.خوشبختانه ،تا کنون، 
 دين و مذهب ،و نژاد برتر ، نژاد پست تر (بالنسبت از شما  عزيزان ) نشده است. ميخواهيد بدانيد چرا؟

  
دهيــد،و آن مــاده خاکســتری ،مغــز  ار راحت است، بــه شــرطی کــه ، يــک کمــی حوصــله بخــرج بيجواب  آن بس

انسانی تان را،که ميدانم ، همه شما ، به مراتب بيشتر از من داريد، بکار بگيريد. پــس شــروع بکنــيم. شــما ، 
وقتی که می خواهيد يک خربزه بخريد، چکار می کنيد؟ اول به قيمت آن نگاه می کنيد ،و به پولی که در جيب 

کنيــد ، بــو مــی  ؟ بعد خربزه را برمی داريد ، به اين ور وآن ورش نگاه میداريد ، باآن مقايسه ميکنيد. خوب 
کشيد ،که ببينيد معطر است يانه ؟ از فروشنده ، محل کشــت  خربــزه را مــی پرســيد . بالخــره يکــی را انتخــاب 
ميکنيد.  حد اکثر ،آن خربزه چه شيرين و چه کم شيرين باشد، دورروز  در خانــه شــما ،مهمــان شــما اســت و 

 وش جان می کنيد و تمام می شود.ن
  

خوب ، برای انتخاب دين و مذهبتان ، چکار می کنيــد؟ دينــی کــه قبــل از تولــد شــما ، تــا مــرگ ،و حتــی بــرای 
؟ اگــر ايــد يــک خربــزه ، دقيــق و دقــت کــردهخريــد  دينداران ، بعد از مرگ شما ، با شما است ، آيا بــه انــدازه 

ا ، بمانند مليونهاو مليارد ها انســان،که آنهــا نيــز مثــل شــما ، هرگــز جسارت نکنم ، هرگز. کدام يک از شما ه
و رسوم و قوانين دينی ،مربوط به آن ديــن را  انتخــاب   دين خودشان را بعد از مطالعه  کتاب های دينی ، آداب

. اگــر ؟ اگر پدر مادر شما مسلمان  شيعه هستند ، شما هم مسلمان شيعه هستيدشما انتخاب کرده ايد کرده اندن
پدر مادر شما يهودی بودند ، شما هم  يهودی بوديد. اگر پدر مادر شما ارمنی بودند ، شــما هــم ارمنــی بوديــد. 

آنجــا شــروع مــی شــود ، کــه يــک مشــت  داين ها البته درد نيست ، اگر مسئله ، در همين جا ختم مــی شــد. در
کنند ،و به جاه و  ی دينی ارتزاق میآخوند ، يک مشت کشيش ، يک مشت خاخام ،که از برکت دين و باور ها

مقام و منزلت می رسند، دين را تبديل  به کين ميکنند. تاريخ بشريت ،شاهد اين دين فروشان و مروجين کــين 
رنها است که به هر طريقــی جنگهــای ن ق  و برای رسيدن به آاست،که تا از اين طريق ، به جاه و مقام برسند.

 اند و هنوز هم راه می اندازند بسيار خونين مذهبی راه انداخته
  

ميگويند :اديان توحيدی . يعنی چی ؟ يعنــی ديــن يهوديــت ، ديــن مســحيت و ديــن اســالم. .آيــا تــا حــال از خــود 
پرسيده ايد که چرا، اين سه دين در حوزه شرقی مديترانه ، يعنی مصر ،فلســطين ، کنعان،ســوريه ،عربســتان 

يونان ، ظهور پيدا کرده اند؟ چرا خداوند به ژاپنی ها ، به چينی ها ، بخش های غربی ترکيه ،و ،بين النهرين 
، به هندی ها ، بــه ســاکنان  قــاره آمريکــا ، اقيانوســيه ، شــمال اروپــا ، حنــوب آفريقــا ، پيــامبر و مبشــر ديــن 

 ؟ آيا آنها را  فراموش کرده است؟ تصويری که برای مسلمانان از بهشت  وعــده مــی توحيدی  نفرستاده است
ل ،و عســ يتــون ،انجيــر ، چشــمه هــای  پــر از های گوارا،درختــان ز هد ، چيست ؟ باغ های سرسبز ، چشمدهن

، يک پيامبر  دين توحيدی هم بــه آالســکا مــی اديان توحيدی شير ، دخترکان باکره .... . فرض بکنيد ،خداوند 
چشمه هــای بــا شــير و عســل ،و  فرستاد، و به آنها وعده همان بهشت مسلمانان را ،يعنی باغ های سر سبز ،

نترنــت ، کــه پيش ،که نه بــرق بــود ،نــه ســينما،نه ا ١۴٠٠درختان ميوه ، زيتون و انجير ميداد. ؟ آالسکائی  
ختــان زيتــون و هللا پــر از درير و زيتون نديده بود ، چگونه می فهميــد کــه بهشــت هرگز در عمرش درخت انج

، بــا بــرف و يــخ ، در گيــر اســت ، مثــل عــرب باديــه نشــين  ماه سال ١٢چشمه های گوار است؟ آالسکائی که 
و بر سر او با اين نوع مشک آب است ،رع  عربستان له له بکند ،، در انتظار يک زنيست که در صحرای لم ي



ايــن  وعده ها ،دختران باکره، چشمه های گواری شــير و عســل ،درختــان انجيــر و زيتــون ،کــاله گذاشــته انــد،
 ی عرب احتياج ندارد.شت خداهآالسکائی به ب

  
، ، خــط اين منطقه شرق مديترانه ، در عهد اديان توحيدی ، مهــد پيشــرفته تــرين فرهنــگ هــای ،چــون زبــان 

رياضيات ، ستاره شناسی ، فلسفه ، شعر ، معماری ،داســتان هــای اســاطيری چــون اســاطير مصــر ، يونــان ، 
دن آدم و حــوا ،از بهشــت ، قبــل از آنکــه  وارد کتــاب ايران ،ايالم ،کلده  آشور ، بابل  بودند. داستان رانــده شــ 

نان بود . جالب است ، در داستان  رانده شــدن از بهشــت  آدم و حــوا ، دينی بشود ، بخشی از اساطير  يو های
خــود مــی  دانائی را چيده بود ، خداوند ، عضب می کند ،و آن زوج را از بهشــت ، ميوه چون حوا ، از درخت 

قرنها دشــمنی نــادان باشــند. ال نسبت از شما عزيــزان ) همــه شت خددا يان بايد انسان  ها (به. آری در ب راند 
بخاطر همين اســت ،کــه ملتهــا   ، دانشگاهيان ، دانشمندان، و فالسفه ،اديان توحيدی  با کتاب ،دانش ، فلسفه

ت ، دوستی وصــداقت و محب و شعور ، ن خاکی ، از برکت عقلدانا بودند ، در همين زمياگر  بايد نادان بمانند 
اين اديان، انسانيت خودشان ، بدون کوچکترين جنگ های مذهبی ، دينی قومی ، بهشت انسانيت می ساختند. 

ساخته و پرداخته خود انسان های همان منطقه شرق خاورميانه است. اگر خــدای واحــدی بــود ، عقــل  چنــين 
در زبان تمام ملت ها ، بــا کــوچکترين اخــتالف ، بماننــد  خدا حکم می کرد ، يک کتاب و تنها يک کتاب ، منتها 

درجه در تمام نکات عالم است مــی فرســتاد. درصــوريتکه  ١٨٠قوانين هندسه ،که مجموع زوايای يک مثلث 
خود اين کتاب های دينی ، در نسخه های متعد د ،که بدست انسان های مختلف ، حتــی بعــد از مــرگ پيــامبران  

 اند ، با هم مطابقت نمی کنند . دين توحيدی نوشته شده
  

کدام يک از مــا ، بــه انــدازه خريــدن يــک دانــه خربــزه ، بــر محتــوی  بــاور هــای دينــی مــان دقيــق و وســواس 
  ؟ کدام يک از ما بعد از مطالعه کتاب های دينی و محتوی آن دين خود را انتخاب کرده ايم؟ داشتيم،و داريم.

 ،که می گوئی : حافظ خاطره ات گرامی باد ای رند شيراز
  
   پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت 

 فروشمنا خلف باشم اگر من به دو جو ن
 
 پايان   

  
  با نهايت احترام : کاظم رنجبر

 اقتباس با ذ کر نام نويسنده و نام سايت آزاد است.
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