نوشته :نورﷲ گبای

تقدس زدائی از موھومات قدم اول مقابله با واپس گرائی است
بھشت بزرگترين فريب برای جھنم کردن دنياست
انتقاد بدون ارائه راه حل عملی ،يعنی ايرادگيری بی جا ،به عقيده نگارنده اولين قدم عملی و موثر برای جلوگيری از توسعه روزافزون
واپس گرائی و بقھقرا بردن جوانان ،تقدس زدائی از موھومات و مھمالت ساختگی منتسب به دين ،از جمله کلمه گناه است.
برای مثال ،اين که می گويند چنانچه فالن غذا را بخوری گناه کرده ای يا نظريه احمقانه افراطی معلمين ايگال امير و امثال او ،دائر به
اين که اگر فالنی را بکشی! ثواب کرده ای به بھشت خواھی رفت و امثال آن ھا وسيله گول زدن واپس گرايان است چون اگر اميد
دروغين بھشت در ميان نبود ،تروريستی در دنيا نبود .در اينجاست که می بينيم بھشت بزرگترين وسيله فريب ،برای جھنم کردن
زندگی انسان ھاست.
گناه يا ثواب يعنی بازده ھر عمل خوب يا بدی ،در خود عمل نھفته است نه گفته مھمل فالنی ،چنانچه کسی فالن غذای نامتجانس يا
گوشت حيوان بيمار يا مردار را بخورد مريض می شود ،کلمات گناه و ثواب و جھنم و بھشت ،ابزار دست دکانداران و مفسده جويان
اديان برای کسب روزی است و ابداء در تورات مقدس در مورد جھنم و بھشت مطلبی وجود ندارد.
بعضی ابيات کوتاه به قدر چندين کتاب ،از زبان آنان که ھزار گونه سخن در دھان ،و لب خاموش داشته اند می ارزد .از جمله می
گويد:
گر در آنجا آتشی باشد از اينجا برده اند
زاھد گولم مزن دوزخ ندارد آتشی
آنھا که مردم را از گناه و جھنم و بھشت می ترسانند فرصت طلبانی ھستند که می خواھند مردم ساده انديش ،از خود آنھا بترسند تا
بتوانند...
اينھا کسانی ھستند که می خواھند نشان بدھند که ديندارترند  .يکی از مشکالت  ٣٠سال اخير اين است که عده ای غير مسئول قد علم
کردند ما را ديندارتر کنند ،ھمانطور که کاشر را کاشرتر ،گالت می خواھند و گرنه کاشر ،کاشر است و موجب افتخار بقيه بھانه کسب
روزی .در حالی که از دست دادن بصيرت بدتر از دست دادن بينائی است ،فلسفه دين ،چيزی نيست جز تيکون عوالم اصالح دنيا
برای انسان ھايی بھتر ،جھت زندگی بھتر ولی افسوس که،
از مرور زمان فساد گرفت
دين که عالم به اجتھاد گرفت
دستکاری شد از تصرف نقل
پايه دين که بود برسسر عقل
فرقه ای از ره رياکاری
دسته ای از پی دکانداری
منحصر دين به روضه خوانی شد
ھر غلط قول آسمانی شد
نخل چوبين ھزار معجز کرد
سنگ آھن شفای عاجز شد
در حالی که،
از خرافات در امان نبود
دين که با علم توامان نبود
به گفته الی وايزل :سکوت ھميشه زجر دھنده را تشويق می کند .رشد واپس گرائی موجود ،بازده بی تفاوتی ديروز و امروز جامعه
است ،غافل از اين که به گفته و گوينده ای می توان ارج نھاد که گفته ھای ايشان نقش عقل را نمايان کند نه گفته ھائی مانند آسانسور
کاشر که موجب ننگ دين است.
ديندار کسی است که عقالنی بينديشد و بين آنچه فکر می کند ،آنچه می گويد و آنچه که انجام می دھد تجانس عقل وجود داشته باشد نه
آن که دوئيت ايجاد نمايد و آن را ثواب ،ميصوا بنامد .نکته ای که پيروان اديان را متحد می کند  Traditionو آداب و رسوم و
باورھای منطقی و عقالنی مشترک ،خوانا با مکان و زمان يکديگر است ،واپس گرايان پايه دين را مانند يخ بر روی مھمالت می
سازند ،برای آب شدن آن گريه می کنند .و نمی خواھند بفھمند کسی که باد می کارد طوفان درو خواھد نمود .اينان تصور می کنند
مھمالت منتسب به دين بی ضررند در حالی که اينھا اصول اصلی را برباد می دھد و بين خانواده ھا دو دستگی به بار می آورد .غافل
از اينکه ،کسی که به حد تعصب به نکاتی مھمل به نام دين معقتد شد ،نيروی درايت خود را ناديده خواھد گرفت.
اخيرا شب شبات ،ناظر سفره پدر بزرگ پيری بودم که ھمه فرزندان و نوادگان حاضر بودند جز يکی از آنھا ،پدر بزرگ فرياد می زد
و می گفت به فرزند گمراه من بگوئيد گناه عدم حضور تو و فرزندانت به مراتب بيش از پيروی از مھمل گناه استفاده از اتومبيل و
غيره است.
مردمی که اين گرفتاری ھا را نديده اند ،باور ندارند اين دوگانگی ھای غير عقالنی ،چه عواقبی داشته و خواھد داشت و چگونه
وابستگی خانواده ھا را متالشی می کند .چون کسی که دردی را حس نکرده ،درک صحيحی ھم از درد ندارد.
دوستان :بزرگترين مشکلی که دنيای غرب ،خاصه آنچه که آمريکا را مورد تھديد جدی قرار داده ،عدم وابستگی خانوادگی است،
وابستگی خانوادگی خود را قدر بدانيم ،چون ھمانگونه که زوال حافظه موجب زوال عقل می گردد ،زوال وابستگی خانوادگی باعث
انھدام خانواده می گردد .امروز به طوری که آمار نشان ميدھد درصد باالئی از مردم آمريکا تنھا زندگی می کنند و ھمدم اغلب آنھا
سگ و گربه است که محبت خود را به جای ھمسر و فرزند ،نثار آنھا می کنند و ساليانه چھل ميليارد دالر! ھزينه نگھداری حيوانات
خانگی می گردد و چھل و شش درصد جوان ھای اسکانديناوی بدون ازدواج رسمی با يکديگر زندگی می کنند و بچه ھای ايشان بی
ھويت اند.

ھمينطور که اگر بيماری مسری شايع گردد ،ما نيز در معرض خطر خواھيم بود .بيماری تنھا زيستن جوان ھا نيز به جامعه ما سرايت
کرده و خواھد کرد ،در حالی که فرزندان ما عمالً در مورد ازدواج محدود ھستند ،اينھا آمدند در لباس دين اين محدوده را تنگ تر
کردند و ھزاران مشکل بر مشکالت افزودند و خانواده ھا و جوانان سرگردان را سرگردان تر فرمودند و دست بردار ھم نخواھند بود.
نگذاريم به نام تفاوت روش دينی ،دچار عذر بدتر از گناه مضاعف گرديم ،واپس گرايان عمالً به چيزی که اھميت نمی دھند ،متالشی
شدن خانواده ھاست .در حالی که يکی از دالئل کمی بدکاری ھا در ميان قوم يھود ،ھمين وابستگی ھای خانوادگی است.
چندی پيش ربای آمريکائی ضمن سخنرانی گفت :ما آمريکائی ھا بھتر است وابستگی خانوادگی را از ايرانی ھا بياموزيم و ايرانی ھا
وقت شناسی را از ما بياموزند.
يکی از دالئل تاسف بار متالشی شدن خانواده ھای اغلب آمريکائی ھا ،رسم خروج بچه ھا از منزل پدر و مادر در سنين نوجوانی
است ،در سنينی که فرزندان بيش از ھر موقع محتاج نظارت و ھم فکری پدر مادر ھستند.
چندی پيش ھمسايه آمريکائی يکی از ايرانيان ،به ھمسايه ايرانی خود گفته بود ،از ھمسايگی با شما خوشحالم خاصه اين که دختر ١٧
ساله ما با دختر  ١٧ساله شما دوست است ،از شما خواھش می کنم از دخترتان بخواھيد دختر من را تشويق کند که از خانه ما برود،
من و مادرش ھم در اين سن از خانه پدر مادر خود خارج شديم!
در حالی که اغلب بی خانمان ھا ،معتادين ،زندانی ھا ،بچه ھای بدون پدر يا مادر ،بيماران و جنايت کاران مختلف ،کسانی ھستند که در
بدترين موقعيتی که محتاج سرپرستی و محبت پدر مادر بوده اند ،ترک خانه و خانواده نموده اند و ندانسته اند ،دولت ھمه از اتفاق
خيزد زتنھائی بال خيزد.
فرق است ميان دانشجوئی که تنھائی به شبانه روزی دانشگاه و غيره می رود تا آن که بدون ھدف و عقل معاش يا مھمالت غذا و تفاوت
عقيده منتسب به مذھب ،از پدر مادر جدا می شود.
آری زندگی بازده باورھا ،لياقت ھا و سنت ھاست ،مھمالت را از آنھا جدا کنيم تا باورھای عقالنی و رسوم منطقی و وابستگی ھای
عاشقانه ارزشمند خودمان جاودانه گردند که موالنا می گويد:
که چيست قيمت مردم؟ ھر آنچه می جويند
ترا گر نفسی ماند به جز عشق مکار
خانواده ھائی مانند رسم خودمان بايد ماند ،که فرزندان عمری با ھم بودن را يک روز و يک روز بدون يکديگر بودن را يک عمر
بدانند و بھر حال فرزندان روزی بگويند
الی بر او که دارد بر سروری )پدر مادری( وصالی
ھرگز نبردم حسد بر منصبی و مالی
امروز در فراغش ،ھر روز ھمچو سالی
سال وصال گوئی بگذشت ھمچون روزی
با توجه به استعداد فرد و تبليغات گوناگون محيط ،می توان اميد داشت که کودکی که در دامن گرم پدر مادر ،منطق آموخت ،عقايد غير
منطقی را نخواھد پذيرفت ولی اگر مھمالت را در خانواده ديده يا شنيده باشد از منطق گريزان خواھد شد و در اثر تبليغ يک شبه به
تقليد جھنم و بھشت واھی پناه خواھد برد و از منطق گريزان خواھد شد ،دليل متالشی شدن خانواده ھا ،توان قدرت مغزشويی مروجين
موھومات در لباس دين است ،از طريق تقدس زدائی از گفته ھا و نوشته ھای ناخوانا با علم و فھم روز اين اسلحه مخرب را از دست
ايشان بگيريم .آری تفاوت برخورد با سنگ جلو پا ،با چاله جلو پا ،منوط به عکس العملی فوری شخص است که واپس گرايان با
شناخت عکس العمل ھا جوانان را انتخاب و به قھقھرا می برند.
جھنم و بھشت ملعبه دست مروجين موھومات ،دروغی بيش نيست ،جھنم نه مکان ھائی ،بلکه حاالت و موقعيت ھائی است که انسان
گرفتار آنھا می شود که گفته اند:
ديدار يار نامناسب جھنم است
ياران بھشت صحبت ياران ھمدم است
موفقيت ،جايزه اعمال صحيح ھر فرد و خانواده است ،جوامعی موفق خواھند بود که با آينده نگری ،دائما با بستن پنجره ھای گذشته،
پنجره ھائی به سوی آينده روشن بگشايند.
ترساندن از گناه و جھنم و نفرين ،برای زمانی بوده که عقال نمی توانستند دستورات مفيد را به عوام تفھيم کنند.
ژاپنی ھا کلمه گناه ندارند و آن را نمی شناسند ،به جای آن کلمه شرم دارند ،حتی زمانی که عمل خالفی انجام بدھند از فرط خجالت و
شرم ،ھاراگيری يعنی خودکشی می کنند ،بدين معنی که بدون دخالت خدا و پيغمبر و مال خودشان خودشان را تنبيه می نمايند که سخت
ترين تنبيھات است ،شرمندگی مفھوم زمينی و گناه ،مفھوم ساختگی آسمانی آنست ،شرمندگی بين انسان ھا واقع می شود ،گناه بين
شخص و ترس ساختگی ،تفاوت اين دو روش ،وسيله ای است برای سوءاستفاده کنندگان .بچه ھا را بيدار نگه داريم چون حق کلمه
است که به گواھی تاريخ ،از آن ھزاران ھزار ناحق ساخته اند و می سازند .آری فرق است ميان عالم علم و زاھد عابد نما.
گفتم :ميان عابد و عالم چه فرقی بود؟
تا اختيار کردی از آن اين فريق را؟
گفت :آن گليم خويش بدر می برد ز موج
وين سعی می کند که بگيرد غريق را برای دريافت کپيه اين مقاله و ساير مقاالت نوراله گبای به وب سايت BABANOURI.COM
مراجعه بفرماييد.

