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  نقدی از ايران
  بر کتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«
  

رج از کشور، همزمان با خا»رت، خدا به زادگاهش باز می گرددبشا«انتشار کتابخبر
 نيز انتشارپس از . انعکاس گسترده ای داشتدر سايت های انترنتی  زدر داخل ايران ني

پست اينکه با  يا برده شدبه ايران رامی  توسط هم ميهنان گاين کتابتعداد قابل توجهی از 
  . ه استعالقمندان رسيدبعضی از که به دست  ارسال گرديدداخل کشوربه 

دوست ناديدۀ من، ، دسترسی پيدا کردهاز جملۀ کسانی که در ايران به اين کتاب 
 »پياميران خرد در پيکار با تاريکی هزاره ها« نويسندۀ فرزانۀ کتاب،شهريار شيرازی

که پس از  است  نوشتهاين کتابی بر نقد و مهر ورزيده ، گرانقدرو اين نويسندۀ . است
   . که آنرا به هم ميهنان عالقمند ارمغان می کنمبه دست من رسيدهتاخير ماهها 

پس از انتشار که است  شهريار شيرازی ۀاست که اين اولين نوشتآوری  الزم به ياد
اميد است که در آينده .  دست ما رسيده استبهدر خارج از کشور   روشنگرانه اشکتاب

ساير فرزانگانی که از  همينطور خته باشيم ويلمی بيشتری از اين نويسنده فرهشاهد آثار ق
اينگونه مبادالت فرهنگی ميان ايرانيان  باشد که. تالش می کنندوشنگری در عرصه ر

  . هر چه بيشتر ادامه پيدا کندیدرون و برون مرز
  هوشنگ معين زاده                                                                            

-------------------------------------------------------------------------------------  
  

   کتابنقد
  »بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«

  )هوشنگ معين زاده(
  بقلم

  شهريار شيرازی
  نويسندۀ کتاب                                     

  »پيامبران خرد در پيکار با تاريکی هزاره ها«
                                                    ***  

  
  » شبيه ما بسازيمدا گفت آدم را به صورت ما و موافقخ«

  )نيای قران و احاديث اسالمی تورات،(
  

دن آن به دور خود و گردش گردی زمين و گرديهزاران سال پيش از آشکار شدن 
بانگرد خاورميانه در روی  گرد خورشيد، کسانی از ميان اقوام بياثابتش به

فرستادند تا کائناتی را که خلق » آسمان«خدايانی شبيه انسان ساختند و به ،»زمين«
  !فرموده بود اداره کند

  »آدم« بود که که انسان، او را اختراع کرده و موظفش نموده» آن خدا«
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را گرفت و به » ابوالبشر«يک تصميم شتابزده و خشم آلود، لنگ  را بيافريند، در پی 
  .را آفريده بودند» خدا«همان جايی پرتابش کرد که خودش

  :،عکس ماجرا رخ می نمايد»بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«در کتاب 
» آسمان«به » انسان«ايش و به جکشانده شده» زمين«به » آسمان«خدا، از  آن 

  .خدايی کند» زمين«فرستاده   می شود تا بر
*                                                     

 ر و چگونگی گفتار، بارزترين نشانۀ کاانگيزه و هدف، صرفنظر از شيوۀيگانگی 
او و خلوص و آزادمنشی کسی است که می انديشد تا ابهاماتی را برطرف سازد که بين 

  .حقايق مورد پذيرش عقل، حائل شده اند
ای که مبانی بنيادی و هستۀ مرکزی آن حاکی از مخدوش بودن وحدت ايندو انديشه 

باشد، ار استحکام چندانی برخوردار نبوده و نخواهد توانست الگوی مناسبی برای راه 
بر افروخته يافتن ديگران به جمع خردگريان گردد و آتش ترديدهايی را که خود، هيزم 

  .شدنشان را در خود داشته، فرو نشاند
شکافی انديشه ها يا نقد آثار فکری و نظری، کوششی است مشتاقانه،  من، کالبدبه باور

بی مروت و بسيار ستودنی جهت کشف درونمايه های يک فکر و سنجش درجۀ وحدت 
 فتن، انگ زدن،بنابراين ايراد گر. ميان انگيزه و هدف در تماميت ارگانيک آن انديشه

  .نقد است و نه حتی انتقادرق به راه انداختن، نه ناسزا گفتن و يا غريدن و قشق
انديشه  هيچ  دريافتند که هيچ چيز مقدس نيست،بنده هم مانند همۀ کسانی که رفته رفته

 است که انسانهايی بيهوده ایای در بر گيرنده تمامی حقايق نمی باشد، وحی منزل سخن 
توهم «جان عقل انداخته اند و مدعيان رسالت بوده و هستند که اغلب مبتال به بافته و به 
  اکتسابداده های فلج کننده فرهنگیگشته اند، کوشيدم نگاه خود را از دام  » شخصيت

 ديدگاه کسانی برايم فراهم شود که می توانستم به آثارشان  تر درستبرهانم تا امکان درک
  .دسترسی پيدا کنم

  
  من جويندگان خدااهللا، دش

مذهب حاصل يک پندار سادۀ فلسفی از علل و آثار حيات است و اهللا يک باور سست 
 می باشد که چنانچه با اندک خيزشی از ناحيه عقل آزاد رو به رو گردد، به بنياد مذهبی

حقيقتی عقلی است که نه حاجت به آن دارد که به » خدا«حال آنکه. سهولت فرو می ريزد
اورند و نه فاصله يا خلئی بين او با انسان وجود دارد تا نياز پيدا کنيم به او او ايمان بي

  .ايمان بياوريم
عکس هر چه به او می از شناخته شدن ندارد، بلکه برنه تنها بي» اهللا«خدا بر خالف

 افزايد و از عميق تر دريابيم بر امکاناتمان مینزديک تر شده و وجودش را بيشتر و 
  . ضعف ابزار فرهنگی و فنی و اقتصادی می کاهدرنجهای ناشی از

علت کدورت و خصومت اهللا با جويندگان خدا در آن است که جستجوی حقايق طبيعی 
و تاريخی و نقل و نشر دستاوردهای اين جستجو، يعنی ادراکات عقلی و فرآورده های 

فرينش و علمی، شرايطی را فراهم می آورد که طرد حضور اهللا از قلمرو انديشه به آ
  .ن می باشدفکری بشر، پی آمد مسلم و منطقی آسامانۀ جانشين شدن مفهوم عقلی خدا در 

ايران و هللا، بزرگترين مانع خدا شناسی درفرمانروايی خود سرانه و مستبدانۀ ا
بنابراين، . موثرترين عامل حقارت در جهان بينی فلسفی و حيات سياسی ما می باشد

 و مردانی که راز فرو ماندگی های اين جامعه را يافته و پيوستن به شورش فکری زنان
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د شکافی افسانه های دينی و آراء کتب به بمی کوشند تا با خلع سالح اديان از راه کال
اصطالح مقدس و شرح واقعيت های تاريخی و نقش آنها در احوال و اطوار مدعيان 

در امر انهدام جنداهللا فرهنگی رسالت، خيمه و خرگاه اهللا را بر چينند، يک قدم انقالبی 
پس بهتر است نخست اين . چرا که ما نيازمند زنده و زايا شدن مغزهايمان هستيم. است

حقيقت را بپذيريم که مغزی که به اشغال موهومات و مردگان در آمده باشد، زنده و زايا 
    .نيست
  

  بشارت در نگاه من 
 در امان »شيدايی«و» شوريدگی«گاهز سقوط خود در پرتشورندگانی که توانسته اند ا

 پيکار با عواميگری دين پا به » روند«بمانند، هر يک به شيوه ای دست به کار شده و به 
  .نبرد عليه دروغهای درشت مذهبی پيوسته اند
» بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«آقای هوشنگ معين زاده، نويسندۀ کتاب

 اميد فراوان و کوششی سخت توانفرسا، ضرورت اهللا انسانی که با.. يکی از آن ميان است
يافته و برای اثبات ا ختم می گردد، به روشنی در به خدزدايی را از برابر چشم اندازی که

  .لزوم به اجرا در آمدن آن کمر همت بر بسته و جنبيده اند
د از آنجا که گمان می کنم ايشان حاجت به شنيدن ستايش خود از زبان ديگران، در خو

   .احساس نمی کند، پر چانگی نکرده و به بشارت می پردازم 
  :نخست با بيان چکيده ای از داستان، نگاهم را به نظر دوستان می رسانم

به کمک تخيل اما آگاه و مسلط بر خاصيت خيال و ميل طبيعی آن به نفی حدود و  -
 شدنشان موکول به نقش با ناديده گرفتن ناهمانندی هايی که راهوار و هموار ،ثغور طبيعی

ر می باشد، يک فضای خيالی ترسيم می شود و سير و آفرينی علم و اراده و عمل و ابزا
آغاز می شود، در » نا اميدی و شک و ترديد بسيار«سفری که با اشتياق وافر اما همراه با 

  .آن فضا بوقوع می پيوندد
خضر . است» سوی سرابآن«انگيزه، درک حقيقت غير دينی خدا و هدف راه يافتن به 

اما چگونگی راه يافتن آنرا . است»آنسوی سراب«رای وی روشن می سازد که حقيقت درب
  .به عهدۀ خودش می گذارد

داشته باشد، » آنسوی سراب«نمايی که صالحيت راهبری او را بهدر جستجوی راه
کل بنای د و تمرد می کن) اهللا(را که از امر ولی االمر نخستين) نماد عقل(سرانجام شيطان

می شتابد تا او را از منگی و » آدم« چرا را با او می گذارد، به ياریکردن و چون وکل 
نادانی و تسليم بی دليل به امر برهاند، بر می گزيند و به ياری وی در راهی گام می نهد 

  .ختم می گردد» ديار روشنايی«که از سراب می گذرد و به 
 به عنوان راهنمای مسير بس دشوار خروج از به دنبال کشف شيطان و انتخاب او

سراب و با ياد آوری کالم بهجت اثر همسايه خوش اندام و گل رخسار دوران کودکی خود 
تصميم می ) ای ناقال(»ای شيطون«: که در برابر شيطنت هايش خطاب به او گفته بود 

 ، محمد بن عبداهللاگيرد برای ديدار شيطان به همان شيوه ای عمل نمايد که بنا به روايات
اعتکاف طوالنی توأم با گرسنگی : به قصد چهره به چهره شدن با جبرئيل برگزيده بود 

در يک غار کوهستانی و دور از هياهوی روزانۀ دوندگانی که با شتاب دنبال روزی می 
ه دليل حواس چون شنيده و خوانده بود که ب. دوند و از سر و کول يکديگر باال می پرند

، گهگاه شيطان از جبرئيل پيشی می گيرد و آياتی را به گوش »اهللا«ای مکررپرتی ه
  . می خواندپبغمبر اسالم
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جوينده، در آن غار خيالی و در تنهايی، با کوشش بسيار موفق به تمرکز حواس می 
گردد و باالخره تصويری از جبرئيل در ذهنش ساخته می شود و سپس با لحنی آميخته به 

.  می گذارد و اظهار می دارد که سخت مشتاق ديدار شيطان استطنز سر به سر او
  . ترتيب دادن مالقات آندو اعالم می داردرایجبرئيل هم موافقت خود را ب

شيطان به ديدارش می رود و سر انجام، سفر طوالنی عبور او به راهنمايی شيطان از 
 او و پائين يافتن، به اميد »خدای حقيقی«يا » حقيقت خدا«سراب و رهسپاری به سوی

  .آغاز می گردد»  زمين«زادگاهشکشيدنش از آسمان به 
سراب، سرزمين اهل ايمان های مذهبی است و فضای آن ماالمال از خرافه و 

ل را می هستند که از فرط ابتذال حال عقمردمانش آغشته به انواع اوهام و پای بند به رسو
  .بهم می زند

 به دامنۀ کوه بسيار عظيمی می رسند که »در حد ميان سراب و آنسوی سراب« 
بريده، از » اهللا«جماعتی که از . عارفان را از قلمرو سراب و سوی ديگرش جدا می کند

کسانی که به . ام عوامی درغلطيده بودندمتفاوت از اوه»وهمی«رنجيده و درعقل 
به در آمده و سرگردان » آدم صفت از روضۀ رضوان«گوش فرا داده،» وسوسۀ عقل«

گرد خويش می چرخند و برای رها ساختن خود از رنج ناشی از طعمه نه چندان 
راه چاره را در ول کردن خود و فراموشی و دور نمودن خويش » حقيقت وجود«شيرين

رمان دردهای واقعی انسان دوای جماعتی که برای د. از تير نگاه خشن عقل می پنداشتند
به دل آرامی بود که القيدی هايشان » لوص«چون هم و غمشان. خوری عرضه نداشتنددر
  .اری هايشان باشدرضاء و اجابت کند و مرحمی بر بی قررا ا

، راه ساده ای را که می شود با گذشتن  وضع و حال اينان، نويسندۀ گرامیدر اشاره به
. از آن، بر ناتوانی عارفان در راهنمايی انسان به حقايق پنهان پی برد، می گشايد

ا خدای ، درازگويی و مهمل بافی آنها در رابطه ب»متکلمين«ر پرداختن به همانطور که د
  .به فراوانی آشکار می سازد» اديان توحيدی«ملموس و پيش پا افتاده در

 ،»ميان دو دلبر نشسته اند و دو دل اند«که» دو دالنی«با پشت سر نهادن وادی
وينده خود را با افرادی از به آنسوی سراب قدم می گذارند و ج»انسان و نماد عقل«آندو

، يعنی خردمندان و دانشوران و آزاد انديشان تاريخ از »شاگردان شيطان«نامدارترين
  .جمله سقراط و ابن سينا روبرو می بيند

گر چه از زبان شيطان، قلم عفو بر مصلحت انديشی های دانشمندان و متفکرينی می 
لغمه ای از منطق و مذهب می ساختند، و م» گاه به نعل می زدند و گاه به ميخ«کشد که 

ليکن انصاف حکم می . تفاوت ها و تضادها را الپوشی می کردن و نهال گيجی می کاشتند
، کند که حضور ايشان را در آنسوی سراب بپذيريم، زيرا در هر حال، ترجيح می دادند

يانند، يعنی و همتايانش بنما) نگوئيم خدا(»ازليت اهللا«قديم بودن عالم را برجسته تراز
  .بيشتر مايل بدان بودند که وحدت بنا و بنا را القاء کنند

  
   جزيرۀ بيداری-

را ارائه » ثمره عقل و حاصل ايمان« نويسنده می کوشد نمونۀ مشخصی ازدر اينجا
  .را هم آشکار سازد» ديدگاه عقل و تکيه گاه ايمان«نمايد و 

ساله، ديگری ميانسال و سومی بر حسب اتفاق سه مرد که يکی نوجوانی است يازده 
دو نفر از اين سه تن، نماد و . پرتاب می شوند و به هم می رسند» جزيرۀ بيداری«پير، به 
 اهللا باور و ،حاج غالم(آنست هستند که بنياد تشکيالت بينشی آنها قائم بر منشینمونۀ 
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ر نوع عقيدۀ  يازده ساله است که بنا بر عللی، از ه»جاويدان«شادان خردگرا، اما سومی
جا افتاده و نافذی که در مقام فرمانروايی بر افکار و رفتارش قرار گرفته باشد، تهی 

  .آزاد از ايمان اما ناتوان از اداره کردن خويش: است
هر يک به شيوۀ خود می کوشند تا در ذهن انسانی ) شادان و حاج غالم(عقل و ايمان

باروری  باور دينی مشخص دارد و نه  يعنی نه،)جاويدان(که به طبيعت نزديکتر است
تفاوت در جهان بينی و تضاد مادرزاد ميان عقل و ايمان دينی، سرانجام . عقلی، نفوذ کند

را رو در روی يکديگر قرار می دهد و نبرد تن به تن به قصد ) شادان و حاج غالم(آندو
انگونه که تصرف و تربيت مواد خام و آماده برای آموزش و پرورش در می گيرد و هم

  .تاکنون رخ داده، خشونت و چماق موقتًا بر عقل و استدالل غلبه می کند
) نماد ايمان دينی( که کتک جانانه ای از حاج غالم)  پير– نماد عقل –شيطان (شادان

بچه «از خير آموزش جاويدان می گذرد و مثل . خورده است، مثل هميشه کوتاه می آيد
البته به اميد روزی که مدافع .  و از مهلکه می گريزدسرش را به زير می اندازد» آدم

، به مرور سر عقل بيايد، از کرده پشيمان شود، به فرمان عقل تن در داده لسينه چاک جه
و از آنجا که عقل هم مانند ايمان از پناهندگان به خود ! دو تقاضای پناهندگی از او را بنماي

يمان را زير پر و بال خويش می گيرد و خوشش می آيد، نا سازگاری نشان نمی دهد، ا
 و دوران خجسته روابط مسالمت !تيمارش می کند و به اين ترتيب دعواها پايان می پذيرد

  .فرا می رسد) البته تحت زعامت و نظارت عقل(آميز ميان عقل و ايمان
عقل و ايمان دينی (، ايندو»يگانگی عقل و ايمان«در بخش ديگری از کتاب زير عنوان

الصه خ. نا پذير می رسندحتی در هم می آميزند و به يک وحدت تجزيه ) يطان و خدا ش–
حل می شود و جدالهای » فهم«و» وهم«ا خواهد رسيد، تضاد ميان در روزگاری که فر

  ...خسته کننده و جدالهای خشونت آميز خاتمه می پذيرد
نه افسانۀ آفرينش  بينازنگری و تحليل منطقی و بسيار واقعنويسندۀ ارجمند، ضمن با

عالم و خلقت آدم در متون اصلی اديان و مذاهب سامی تبار، پرداختن به امری را پيشنهاد 
: می نمايد که يکی از مهمترين وظابف روشنگری بشمار می رود و آن عبارتست از 

افشای اين افسانه و درهم کوبيدن آن به کمک ابزار و اطالعاتی که دانش نوين در اختيار 
 علمی قرار داده است، زيرا افسانۀ خلقت زير انسان شناسی اجتماعی و طالبين ينمتفکر

  .باشدعينی مي  دينی کردن خاصيتهای طبيعی پديدههایبنای نگرش دينی و عنصر سرشتی
اين افسانه را بر مال کنيد تا ساير اجزای بنايی که آنرا ايمان دينی می ناميم فرو ريزند 

اعت  و جمبه وضوح شناسانده شوندو فرستادگانشان »اهللا«و» پدر آسمانی«و» يهوه«تا
عوام که تاکنون به آسمان تهی از خدايان چشم دوخته و دل سپرده و به همين دليل هم در 
زمين، در آغوش مادر طبيعی خود در مانده، چشم بگشايد و يک باره برای هميشه تکليف 

   .درشت معلوم کندريز و خودش را با متوليان دروغ های 
آفرينش برای همگان روشن گردد، سر از فرمان خدای »حقيقت دينی«اگر دروغ بودن

شرط به بار نشستن چاره انديشی های خويش را خواهند شناخت و . دروغين خواهند پيچيد
  :در همين جاست که به خود خواهند گفت

  می نوش که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب                              
   چون نيک بنگری همه تزوير کرده اند                             

و به  ،پير پس از آنکه موفق می شود با استفاده از تجربيات تلخ خود حاج غالم! باری
کمک استدالل منطقی به آتش شک او نسبت به باورهای پيشينش دامن بزند، او را به حال 
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در حاليکه دستخوش کشمکش ن را، د و متاسفانه جاويدان نو جواخودش رها می کن
  .می سپارد. به دست وی ،درونی شده و مانده است که به خود چه بکند

  
   سر آغاز حادثه–بسوی روشنايی 

دا، علت بوجود آمدنش، جايگاه طبيعی او، ن قسمت نيز بحث و گفتگو پيرامون خدر اي
خدا «دست از گريبانبارگاه آسمانی اش و اينکه چرا به آسمان برده شده و به چه دليل 

کی ها نسبت به وجود و بر نمی دارد و چه عواملی باعث افزايش کم و کيف شکا» باوران
صفات و توانايی هايش گشته اند، ادامه می يابد و ضرورت پائين کشيد او از آسمان 

به بحث گذاشته شده و مورد قبول مسئولين و دست اندرکاران رتق و » زادگاهش زمين«به
خالصه مقدمات پرداختن به پرده آخر يک . عالم به ارادۀ او قرار می گيردفتق امور 
  . آماده می گردد) چهره به چهره رو به رو( با زمينه های فلسفی» تخيلی-علمی«نمايشنامۀ 

همچنين روشن می شود، تمام هم و غم مردی که قيام کرده تا خدا را به زادگاهش 
سازگار با چشمداشت های (نمی از نوع ويژهص،»خداباوران«گرداند، آنست که برایبر
 پريشانی نگردند بيافريند تا با برون رفت خدايشان خلئی احساس نکرده و دستخوش) عقل
داشته باشند،وگرنه خود ايشان به خدايشان باور »ناظری بر معنويات و فضائل خود«و

  .ندارند
می خواهيم تا ) رانخداباو(ما خدای زمينی را برای اين گروه« : نقل قول از کتاب 

چرا «.....».اينکه آنها نيز آرام آرام، با درک واقعيت ها به بی خدايی اعتقاد و عادت کنند
واقعيت را بخواهيد نيازی «.»يلت نياز به خدا دارد؟رای داشتن فضفکر می کنيد انسان ب

ی به چنين خدايی نيست، چرا که انسان های خردمند اين فضيلت را دارند، بی آنکه حت
من خدا را يافته ام، اما اين : نمی شود به خدا باور گفت . عقيده ای به خدا داشته باشند
  .عجالتًا اين را داشته باش تا نرم نرمک خودت به او برسی. صنم را برای تو ساخته ام

با وجود وحدت روحی روشن در کالبد انديشه ای که از ذهن چاالک و پويای نويسندۀ 
 ليکن چيزی در آن هست که سبب سردرگمی خوانندۀ اثر می شود و محترم تراوش يافته،

  .آن عبارتست از مخلوط و ممزوج شدن مفاهيم متفاوت از خدا
  

  !مراسم پائين کشيدن انبوه خدايان تاريخی از آسمان به زمين و دفن آنها به جز يکی
  »!من در انتظار حادثه ای بودم که تا آن روز در عالم هستی رخ نداده بود«

ن فضای اليتناهی هويدا شدمان به زمين با کنار رفتن پرده ومراسم فرود خدايان از آس
و به دنبال » سرچشمه پيدايش خدايان«يا»اشباح نامريی«ستنخ. آغاز می گردد

و ساير خدايان رو به سوی زمين » اجسامی به صورت سنگ و چوب و درخت«آنها
اين خدا، همان خدای . می رسد»خدای يکتا« شوند و سرانجام نوبت پيغمبران وروانه می

. ش کردنداديان سامی است که جمعی از زمينيان او را ساختند و سپس به اوج آسمان پرتاب
چه نسبتی با حقيقت وجودی خدايی دارد که »خدای موهوم«منتها روشن نيست که اين
  .در عين حال، همه جايی بودن آن است، زمينی و نويسنده در پی اثبات حقيقی

شاهد فرود خدايان و در واقع انديشمندی که تصميم گرفته خدايان را از آسمان به زمين 
محل .بکشاند، به امر جبرئيل به زمين باز می گردد تا در زمين از خدايان پيشباز کند

  . »جايی که ضحاک به بند کشيده شد می باشد(پيشباز دامنۀ کوه البرز
هر چه به زمين نزديکتر می آنها .... ر همين هنگام کاروان خدايان از دور پيدا شدد«

  .»شدند کوچک و کوچکتر می شدند
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اين خدايان می «.....» دنبال هم يک يک به درون من وارد می شدندهمۀ خدايان به«
  ...»، برای بار دوم به گور سپرده شوند»انسان«رفتند تا در انديشۀ پويای 

می شوند و از اندام وی عبور نموده در زمين » ذره ای تبديل«ان دانه دانه به گلۀ خداي
که هبوط می فرمايد، اما نمی دانيم » خدای يکتا«فرو می روند، اال يکی ار آن هزاران؛

مصلحت چيست که به سرنوشت نهايی ساير خدايان موهوم اقوام و ملل تاريخی دچار 
ن نمی گذرد و در زمين فرو نمی رود؟ چرا اين خدای نشده و از اندام نگرندۀ فرود خدايا

  دروغين دفن نمی شود؟
 به اصطالح توحيدی که ی مخلوق، موهوم و متعلق به اديان»خدای يکتا«

ناظر خدا جوی فرود خدايان را به حضور مبارک می  هم ناميده می شود،»پروردگار«
  :طلبد و با وی به گفتگو می پردازد

با »  عالمی که در آن مستقر خواهيم شد، سير و سياحتی بکنيمميل داريم در! فرزند«
گفتن لبيک پا به جلو گذاشتم و پردۀ مخملی سرخ رنگی را که خدا را از ديد همگان پنهان 

  .»کنار زدم و به تختگاه او نزديک شدم! نگهداشته و هرگز کسی آنرا به کنار نزده بود
ستندگانش حائل بود، با حيرت تمام گهواره با کنار رفتن پردۀ حجابی که ميان خدا و پر

ای ديدم پر از خاک و آب و گل و الی که در ميان آن ذرات بسيار ريزی در حال جنبش و 
  .»حرکت بودند

در پی کشف منشاء حيات  از نتايج پژوهشهای دانشمندانی که ايشان با مرور بخشی  
ياختۀ «ل يا به گفتۀ وی در زمين، يعنی جانور تک سلو» جوهر حيات«يا به قول ايشان

می رسند که ) باور(بوجود آمده به اين نتيجه» آميزش عقل و حيات«ی بودند که از »عاقل
  .می گذارند» خودآ«است و نامش را » تک سلول عاقل«خدا همين 
طی ميلياردها (يا مبداء پيدايش حيات جانداران از جمله انسان، به مرور»خودآ«اين
در نهايت در شاخه ای از اين «می بيند، تکامل می پذيرد وه خود تطور و تحول ب»سال

دگرگونی ها که مختص حيوانات بود، موجودی را ديدم که شکل و شمايل انسان را 
  ....»داشت
در اين هنگام بود که او درون اين گهوارۀ کوچک که بعدها به صورت کرۀ زمين در «

ه می بايد همان خدای مورد  انسان واره ای به پا خاست کنظر من مجسم شد، موجود
  »پرستش ما انسان ها باشد

جلوس کرده همراه با راوی سفری را )زمين(اين خدای تازه، در حاليکه بر تختش  
به صحرای سينا، اورشليم و مکه می رود و به انتقاد و سرزنش توأم با . آغاز می کند

 چرا مرا از زادگاهم نوازش و ستايش از پيغمبرانش می پردازد و می نالد و می گريد که
دور و مهجور کرديد، خطاها و نادانی ها و ندانمکاری های خودتان را به حساب من 

  گذاشتيد و عرض و آبرويم را پيش کس و ناکس برديد؟
که حال تحول پيدا کرده و سرشتی عقلی و صورتی علمی به خود » خدای موهوم«  
را از دست می دهد و به ) يغمبرانپ(،»تحمل نگريستن به آثار انسانهای بازيگر«گرفته

اشتياق نويسندۀ محترم به دفن خدايان در خاک ايران، . پای کوه البرز باز گردانده می شود
  .شورانگيز است

 و دشمن ديرينه خود شيطان روبرو می شود» چهرۀ شاد و خندان«اين خدا سرانجام با 
 می رسند، يکديگر را سخت مانند عاشقان دلباخته ای که پس از هجران بسيار بهم«آندو

تبديل به ذرات نوری می «و چرخان و رقصان در هم می آميزند و » در آغوش می گيرند
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ضا پراکنده در ف«و .... »جود داشت و هم شيطانشوند که در درون هر ذرۀ آن هم خدا و
  »می شوند

ا احساس می کند که او و خد» رخداد بی نظير«در اين هنگام است که تماشاگر اين  
يک «در و » يک جا«در هم آميخته و خودش و خدا را » انسان و عقل و ايمان(و شيطان

  .می بيند» قالب
سفری که با نا اميدی و شک و ترديد آغاز می شود با احساس دلهره و درماندگی از   

  .تجسم سنگين انبوه مشکالتی که بر سر راه قرار دارند، پايان می پذيرد
ی زند، ظاهر نمی شود و به بار نمی نشيند، مگر آنکه هيچ انديشه ای جوانه نم  

نخستين جرقه های احساس نياز به فهم امور، رفع ابهام و درک مجهول آتش شوق 
  .انديشيدن را در درون شخص شعله ور سازند

چون و چرا کردن و در مسير يافتن پاسخ دويدن و در اين راه خسته و بيمناک و   
  .نديشه و باردار شدن عقل و زايشهای پی در پی آن است، سر آغاز ظهور امايوس نشدن

 پی ،کسی که در بارۀ پديده های طبيعی و داده های فرهنگی، چون و چرا نمی کند  
چون و چرا در دام عنکبوت عادت و سنت يا باورهای دينی و ايمان مذهبی و ترس های 

ار آمد باشد، تبديل به و دانش ک ازبينفر.موهوم گرفتار شده و بجای آنکه حامل عقالنيت
 گشته است که شيرۀ جانش  مذهبی و آئين هايی–حمال و هيزم کش متوليان اوهام فلسفی 

. را قطره قطره می مکند و تفالۀ تنش را به درون چاه گندابه های تاريخی می افکنند
 افرادی هم که اهل چون و چرا هستند، اما از بيم آنکه مبادا به امنيت و اموال و يا بر
اعتباری که برای خود فرض و خيال کرده اند، آسيبی وارد شود، لب فرو می بندند و حتی 
ديگران را از چون و چرا کردن باز می دارند، مانند قطرات بارانی هستند که پيش از 
نشستن بر لبان حشک يک دشت تشنه ولی بارور، بخار می شوند و بين زمين و آسمان 

  .معلق می مانند
 صاحب نظرانی که عزمشان .ست و انديشمند، سخت جاندشوار اانديشيدن،   

معطوف به رونق بخشيدن به بازار چون و چرا در بارۀ علت وجود باورها و حاکميت 
آنها بر ذهن و زندگی بشر شده است، سازندگان شالوده های تمدن و فرهنگی بوده و 

 تشنۀ توليد نگ و تمدنی کهفره .هستند که جانش به انديشۀ آزاد و آزادی انديشه بند است
  . نوعی می باشدد و تحقق عدالت اجتماعی بر پايه حقوق ترديد نا پذيرفکر، فروزش خر

ن آثارشان می شناسم از آقای هوشنگ معين زاده تا آنجا که بنده ايشان را با خواند  
هايی هستند که از خود بسيار می پرسند، برای يافتن پاسخ به سختی می »آدم«قماش
د، رنج تن و توان فرسای انديشيدن را به جان می پذيرند و خود بر عليه اباطيل می کوشن

شورند و احساس نياز به چون و چرا را در ما بر می انگيزند، چرا که راز تيره روزی 
آيا خدمتی ارزنده تر و قابل دفاع تر از کمک به . ها و درماندگی هايمان را شناخته اند

يک انقالب فکری و فرهنگی سراغ داريم؟ آيا در تحليل نهايی فراهم آمدن شرايط ذهنی 
خود منشی بی غش تر از شخصيت اشخاصی که مشتاق باز شدن مشت عوامفريبان و 
  فرو ريختن نظام باورهای عوامی از راه روشن ساختن حقايق عقلی می باشند، ديده ايم؟

  
   آنسوی سراب-

ء و ا چون و چرا کردن در بارۀ آراکه ببه نظر بنده، نکات اصلی انديشه و هدفی 
 و سرانجام تکوين می يابد و عقايدی که چون و چرا را بر نمی تابند، آغاز می گردد

  .آمده است» آنسوی سراب«تدوين می شود، در کتاب 
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ی که در آن غوطه ورشان »سراب«ايشان می کوشند خود و ديگران را از وجود 
وادی «:ویبه فرمودۀ » سراب«چون. کشانندب» آنسوی سراب« و به کرده اند، برهاند

در اين . »تصورات واهی و باورهای کاذب و آنسوی سراب سرزمين روشن حقايق است
 تبيينراستا ايده ای به نظرشان راه می يابد که به باور ايشان چنانچه به خوبی تشريح و 

ان آنها را کمک خواهد کرد تا بدون آنکه بيم از دست دادن خدايش» خداباوران«شود به
» سرزمين روشن حقايق«مضطرب سازد، از او بگسلند، از سراب بگذرند و راهی

  .گردند
ايدۀ مزبور، رفته رفته رشد می کند، از تشکيالت ذهنی خود آگاه و خود گردان ايشان 

زايش آن، سرانجام چشم  می شود و در پی آماده شدن عناصر بنيادی بارورتغذيه نموده و 
  .دهدمي»به زادگاهش زمين«ودۀ ايشانمژدۀ بازگشت خدا را به فرم وبه جهان ميگشايد
با ،گرددختم مي»انسان«شروع ميشود وبه» عاقلسلول«سير تکوينی آن ازاين خدا که 

  .»کنيم ود، وجود و بودن خدا را احساس میبا زنده بودن خما«مرگ فرد می ميرد، زيرا
بات وجود خدايی که زائيدۀ زمين صرفنظر از اينکه استداللهای ايشان در رابط با اث

است، توانسته خود وی و ساير عقل گرايان و استدالليون را قانع کند يا نه، با بيان 
اگر نخواهيم سفسطه «ا ي»  جهان هرگز خدا نداشته و ندارداصل مسأله اينست که«اينکه

 آنرا در چند کنيم بايد بپذيريم که عالم هستی قديم تر از آنست که موجود موهومی بنام خدا
خدا وهم است و در بارۀ يک موجود موهوم «و يا» پيش، از نيستی آفريده باشدهزار سال 

خودشان را به درد سر انداخته و با .»واضح است که نمی توان مشخصاتی تعيين کرد
همچنين، خداباوران را با . پيچاندن جريان داستان، سردرگمی هايی را سبب گشته اند

نه » خداناباوری« که هل دادن آنها و پرتاب کردنشان به ته خط يعنیونبيانی به اين مضم
» خداباور«چرا که. ممکن می باشد و نه کار خردمندانه ای است از خود مايوس می نمايند
  .به خدايی که پيک و سخنگوی آن هم باورش ندارد، باور نمی آورد

ان را ترک کنيد و به ای بت پرستان بيائيد و نيايش بت:  عرب، هرگز نگفت پيغمبر
   .ايمان بياوريد) اهللا(تش بتان اختراع کرده ايمسصنمی که من و تنی چند از مخالفين پر

 را درک نمی کرد، نمی شناخت و نمی پذيرفت، )هستی اليتناهی( خدامحمد،در اينکه 
 که آنرا طراحی »اهللا«اخت را در ويژگی ها و صفات خدايیاين فقدان شن. ترديدی نيست

ليکن به آنچنان ايمان و اعتمادی نسبت به خود رسيده بود که .  می توان دريافت بود،کرده
با وجود اين از کالم خود . از اهم لوازم سرسختی نشان دادنهای همۀ سرکشان فکری است

» زبان«ولی هوشيارانه فهميد که در آن شرايط. نداشت» پيام تحفه ای«چون. طرفی نبست
   .اد هواست و راه به جايی نخواهد بردب» زور«محروم از پشتوانۀ

آقای معين زاده که به نظر می آيد طبعی لطيف، روانی بس روان، دلی مهربان و 
عالقه ای وافر به تحقق آرزوی ديرينۀ بشر، يعنی آرزوی احساس آرامش فردی و جمعی 

رند تا دارند، به جد می کوشند و در کهکشان فشرنده و دردناک انديشه و خيال، اوج می گي
  .گ عوالم مجعول و مجازی آزاد شويم به روی ما يگشايند که شايد از چنمگر راهی

 هايی که نگوئيم خدايان، بگوئيم دروغ( اين تقال و جستجو همۀ خدايان رادر بحبوحۀ
به زير می کشند و ) البته همۀ آنها آسمان نشين نبوده اند(از آسمان) دلبستگانی دارند

اين خدا را . دچون با او کار دارن. را نگه می دارند» خدای يکتا«چالشان می کنند، ولی 
ند و تمامی پيرامونيان او در عرش را از اطرافش پراکنده می هم خلع سالح می نماي

خدای يکتايی که مجبور به هبوط . خالصۀ مطلب اينکه علی می ماند و حوضش. سازند
 خدا که بنا بود پس از يلم اينکه معذالک، مثل. شده و بر تختش زمين جلوس فرموده است
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بازگشت از آسمان به زادگاهش، دست از آسمان بشويد و به ادارۀ امور زمين قناعت کند، 
با .  و دوباره فيلش ياد هندوستان می کنددمی چربدر کنارمان نياز ما به وجود او بر 

جودات هم آغوش می شود، تبديل به ذرات نورانی می گردد و در کل مو) عقل(شيطان
فرو می رود و )  های آناز جمله زمين و فرآورده(هستی که همۀ آنها آسمان نشين هستند

  .ره از ديدرس آدمی دور و پنهان می گرددباز دوبا
  

  دا نيست؟خخدا وهم است؟خدا هستی است؟
در پرداختن به ساختها و برداشت های متفاوت افراد و ) خدا(به کار گيری لفظ واحد 

وران نسبتًا دراز تاريخی تمدن ها از مفهومی که ما آنرا خدا ناميده ايم، اقوام در طول د
ذهن خوانندۀ اثر را گرفتار آشوبی می کند و مانع از آن می شود که بتواند به درستی 

يز ر و مطلوب نويسنده را به آسانی تمخدايان را از يکديگر تفکيک کند و خدای مورد نظ
  .بدهد

ن تربيت به خود نديده، نا منظم و درهم و بر هم من است که نمی دانم، شايد هم اين ذه
  .م می کنداو را در ميان خيل خدايان موهوم ُگخدای ملموس را آنطور که بايد نمی بيند و 

،ديگر همه چيز خدا )پس از حصول تمرکز خواس(چند روز بعد«: نقل قول از متن
قات، خدا عظمتی به اندازۀ در آن او. بود و من جزيی از عظمت بيکران او شده بودم

خدا به تعداد .... بزرگی جهان پيدا کرده بود و من ذره ای در درون عظمت او بودم
خدا . ستارگان و کهکشانها بود و من ذرۀ نا چيز در درون يکی از ستارگان نا چيز بودم

الۀ زمزمه جويبارها، نغمۀ بلبالن، آهنگ پر پروانه ها، ن. همه عشق و سرور و ترانه بود
با اينکه . بود و من در همۀ آنها بودم....رنج پدران مويۀ مادران، دردمندان، گريۀ کودکان،

  »خدا وهم است؟«......»من خدا نبودم، جزئی از خدا و با خدا و مثل خدا بودم
جهان هرگز خدا «..»...خدايان هر چه به زمين نزديکتر می شوند کوچک و کوچکتر«

» آسمان نشين«،»وهم«د همه چيز باشد و در عين حال،خدا نمی توان »نداشته است
پيام من پيام «(، فرستنده پيام»مثل آدم، پديدار و نا پديد شدنی«، »فرود آوردنی به زمين«و

اگر همه چيز است، پس وهم نيست و بشر هم قادر به اختراع او . هم باشد) »خدا بود
م هست و همه چيز همه چيز چگونه است که می گوئي» وهم است«نخواهد بود و چنانچه

  .هم هست
معنای ضمنی اش آن می )هستی بی کرانه و مرز(پذيرفتن اينکه خدا همه چيز است

شود که نمی توان آنرا آفريد، سپس به آسمان فرستاد و باالخره در هئيت و هيبت انسانی 
 ذره بعد هم ذره.  محدود به زمين نمود و قلمرو حضور و فرمانروايی او راپائينش کشيد

 واحد به دو تا خدا نچون در اين صورت حداقل و در آ. اش کرد و در کل کائنات پاشاند
خدای «.تکيه داده است) زمين( همه چيز و ديگری انسان که بر تختشيکی: ممی رسي
 شده و ميل دارد مستقل از همه چيز همه چيز، تکليف خودش »خدای زمينی« ،»آسمانی

  .زاده را با خودش معلوم کندرا با زمينيان و تکليف آدمی 
  

  خدا، نمردنی است
آهای خدا پرستان روی زمين چه «دليل آنکه عده ای پيدا شده و ندا در داده اند که 

، اينست که خدايان مجعول و مورد پرستش عوام را خدا می »نشسته ايد که خدا مرده است
آنکه خدا نيامده بود که حال . پنداشته و مرگ برخی را از آن ميان مرگ خدا انگاشته اند

نرفته بود که بتوان او را برگردانيد و . بشود به سوگ يا شادی از دست رفتنش نشست
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باالتر از همه، زندگی را در جای بخصوص و در لحظه ای بخصوص آغاز نکرده بود تا 
رينه و جفت و غير  خدا، هستی بی آغاز و انجام، بی قچون. مجبور به آن باشد که بميرد

در » يکتا«و» يک«دن وجودش حتی به کار بردنمحدود بوشد و بعلت نابا قياس ميقابل
دا بنابراين، انسان خدا نيست، زيرا خ. بارۀ اين هستی بی همتا ناشی از اشتباه ادراک است

   .انسان نمی باشد
  

  .حتی آشتی ميان ايندو محال است. يگانگی که جای خود دارد
ند حيات اجتماعی می فرهنگی، در روانسان، سرچشمۀ ظهور تمامی اشکال 

دستخوش شده وصور گوناگون ظاهرستند، منتها درها نوعًا يکی ه»فرهنگ«.باشد
نوع بشر است با تمامی چرا که منشاء مشترک دارند و آن نيز عبارت از . دگرگونی هستند

  .نوعی و نيازها و استعداد های مشترکشويژگی های 
» شيطان«و» ابليس«،»اهريمن«همچنين»اهللا«،»پدرآسمانی«،»يهوه«،»اهورامزدا«

بخشی از مخلوقات فرهنگی و دل مشغولی های فکری بشر می باشند، و هيچيک واقعيت 
اما عقل و . دميانشان خواهند برهمين نيازها هم از نيازها آنها را آفريده و . عينی ندارند

کار عقل برای يافتن حاجات فلسفی، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد و تالش و پي
 بر می آيند دنبال خواهد شد پاسخ های عميق تر و روشن تر به پرسشهايی که نياز فلسفی

 يعنی يکی از مظاهر نيرومند رويارويی جهل فلسفی با ،و درگيری او با ايمان مذهبی
 در حاليکه. چون ايندو ذاتًا چشم ديدن يکديگر را ندارند. پويايی عقلی تداوم خواهد داشت

بنابراين، درگيری عقل و ايمان، در . هر دو منشاء مشترکی داشته و آن منشاء انسان است
   .واقع درگيری انسان با خود در پهندشت اين فلک بيقرار و ماندگار می باشد

را با ابداع يک روش و راه حل کامًال ) اهللا و شيطان(جعولشايد بتوان اين دو همزاد م
 آميختگی کرد، ليکن عقل و ايمان مذهبی هرگز به وحدت ذهنی وادار به همزيستی و در

دشمن چون و چرا، گوهر گرانبهايی که سرشتش از چون و چرا عجين و . نمی رسند
  .نمی گردد ، يک دل و هم جهتآميخته شده

. يگانگی نمادها، وحدت نهادهای متضاد را ممکن نمی گرداند و به همراه نمی آورد
ينيم که با آشتی دادن نهادها، رضايت خاطر خود را فراهم اما اگر مصلحت را در آن بب

آوريم و از سوی ديگر، خوش بينانه باور کنيم که آشتی دادن نهادها سرانجام منجر به 
پذير خواهد شد،  تضادها در قالب يک وحدت شکاف ناهمزيستی مسالمت آميز نهادها و

منشی که ستودنی می باشد . ودامری است که تنها نشانگر طبع صلح جويانۀ ما خواهد ب
و را در عصر هفت تير کشيدن و موشک زدن » زمان شمشير کشيدن و شمشير زدن«و

تنظيم می » دمکراسی«و» !اعالميۀ حقوق بشر«ان بر اساسدورانی که آئين زندگی انس
  .شود پايان يافته می داند

ا زود ثمر  شکی نيست که جانفشانی های امثال آقای معين زاده  دير ي،در هر حال
خواهد داد و بر مشکالت ذهن جمعی مردمی که با يک دست سنگ فرهنگ غنی و ملی 

فرق خود را می » قمه«را بر سينه می کوبند و با دست ديگر با ضربه های پی در پی
  .شکافند، آثار اميد بخشی بجا خواهند نهاد

   خورشيدی١٣٨۴من ماه سال  به-ايران                                                     
www.moinzadeh.com                 
moinzadeh@gmail.com 
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