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 ۲۰/۰۱/۱۲۰۲                                                                                 ایدر دفرها

 

 !به معنی دشمن بودن نیست نظر نبودن،هم

های اجتماعی به شدت و شوری ما به همدیگر فُحش و ناسزا  ام که در رسانه هیچ ملتی را ندیده 

پُست فیس  برای ساعت بگویند. روزهای است که در یک  پاک  بوکی،  فقط مشغول  های متمادی 

شوم  گویی و رکیک نویسی می های ناموسی و زشت کردن فُحش  delete کردن و یا به اصطالح 

به صورت   یا  می که  من  به  هم مستقیم  به  یا  به نویسند  آدم  دل  حالتی  چنین  تماشای  با  هم  دیگر. 

 .خورد می

 :شود "باد" می   گویی در دو گونه بحث های ناموسی و رکیک بیشترین دشنام 

 های سیاسی بحث 

 های عقیدتی و دینی بحث 

شماری از  ی ندارم و یک سر سوزن هم بدان دلچسپی ندارم. اما چرا  های سیاسی گله از بحث 

گویی و مهربانی  چنین زیبا و بزرگ، که پیوسته از سوی آن دین به نیکی و نیک پیروان دینی این 

دهند؟ آیا بدین معنی نیست که تنها این اقلیت  دعوت شده اند، به همدیگر دشنام می   در برابر یکدیگر

مندی، تعقل و  بر حوصلهخبر اند؟ دین اسالم امر و اشاره های دین خود بی دشنام دهنده، از آموزه 

دانم، این دین گرامی  احترام به خود و دیگران می کند، نه به رکیک گویی. تا جایی که از اسالم می 

زبانی و دوری از تعقل امر نکرده  اش، کسی را به خشم و پوچ ی از کتاب هرگز در هیچ گوشه 

  .است 

. با آنکه یک مومن استم، اما  پردازم، چون تخصص من نیست من در این پُست به بحث دینی نمی 

خواهم بگویم فقط یک گله و یک نظر است که  دانش و ورود کافی در این بحث را ندارم. آنچه می 

 .کنم وطن شریک می به حیث یک برادر مسلمان با برادران و خواهران هم 

)ص( هم  ی برترین نمونه و رهنمود است. آیا پیمبر  برای مسلمانان زندگی پیمبر )ص( به مثابه 

داد؟ اگر پیمبر )ص( پیشواست، پس چرا به عنوان امت از آن  مخالفان خود را فحش و ناسزا می 

 کنیم؟ عزیز پیروی نمی 
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مندی، منطق و عقل سلیم کار بگیریم. وقتی کسی  یاد بگیریم چطور در بحث با یکدیکر از حوصله 

ان دانش و عقل و منطق  مخالف نظر ما باشد، به این معنی نیست که او دشمن ماست. هر انس

خودش را دارد و حق دارد آن را در کمال احترام به دیگران اظهار کند. دشنام و فحش و ناسزا  

  .جای دلیل و منطق گفتن، خودش به معنی شکست در بحث و پایان عقل و منطق است  دادن به 

بافرهنگ و  متمدن  انسان  مثل یک  یا  باشد،  نداشته  برای سوالی جواب  وقتی  و یک مومن    آدم 

پرسد". و یا در نهایت اگر از آن بحث  داند"، و یا از دیگران "میکند که "نمیصادق، اقرار می 

 ".کند خوشش نیامد، خیلی ساده به اصطالح "کوچه بدل می 

 .کند هر کس در قلب خود یک مسلمان است، در عمل نیز مثل یک مسلمان عمل می 

 خالصانه 

 فرهاد دریا 
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