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 نگاهی نقد گونه

از : هوشنگ                                      
 معين زاده

 
 به نوشتۀ : دکتر اسماعيل نوری عال : 

 «خدائی که ربوده شده»
                                     

 مقدمه
کتر اسماعيل نوری عال، شاعر و نويسندۀ گرانقدر ما، د

«خدائی که طی مقالۀ بسيار اديبانه و شورانگيز با نام 
مطالبی را مطرح کرده اند که نگاهی نقدگونه  ربوده شده»

 بدان بی فايده نيست.
به عنوان يکی از جستجوگران شناخت مفهوم خدا که با 
عالقه و دقت آرای صاحب نظران را در بارۀ خدا مطالعه می 

آگاهی خود بيافزايم و بتوانم در باره اين کنم تا به 
صنم به درستی بيانديشم و بنويسم. و، به دليل همين 
جستجوهای سر سختانه است که مرغ خيال و انديشه ام را تا 
بلندای آسمان، جايی که به ما گفته اند: خدا ساکن 
آنجاست، پر داده و به جوالن     انداخته ام. روشن است 

خدا»،کنجکاوی مرا برانگيزد و آنرا با  که خبر«ربوده شدن
 دقت بخوانم و نظرم را در بار اش منعکس نمايم. 

در بارۀ اينکه چرا بسياری بر خالف نظر جناب نوری عال، 
بر اين باور کشيده شده اند که از اول چنين 
بابايی(خدايی) وجود نداشته است. جای تعجب نيست، زيرا 

اگر او را ربوده و  اگر چنين بابايی وجود داشت، حتی
پنهان کرده بودند، به يقين او را می يافتند و اينقدر 

 خدا خدای بی جواب سر نمی دادند. 
نا سالمتی، خدا که از کيکاوس کمتر نيست. وقتی اين 
پادشاه نامدار را ديوان ربودند و به زنجير کشيدند و 
پنهان کردند، ديديم که چطور رستم دستان ما، هفت خوان 

را طی کرد و ددران و ديوان را کشت و او را سالم  کذايی
به زادگاه و تختگاه فرمانروايی اش بازگرداند. آيا خدا 
در حد کيکاوس هم نيست؟ آيا در تمام اين ايام که او را 
از ما ربوده و پنهان کرده اند، در ميان خيل خداباوران 
رستم دستانی نبود که به دنبالش برود، او را بيابد و از 
دست ديوان نجاتش دهد و صحيح و سالم به دوستاران و 

   پرستندگان و محتاجانش بسپارد؟
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          *** 
چنانکه جناب دکتر نوری عال، نوشته اند، بی شک من هم   

از کوشندگانی هستم که از«خداباوری سنتی» برگشته ام. 
اما بر خالف نظر ايشان، من مانند بسياری از بيرون و به 

ای عينی به خدا ننگريسته و نمی نگرم، زيرا  صورت پديده
به نظر من، خدا يک پديدۀ ذهنی است نه عينی. باورم هم 
اينست که يک پديدۀ ذهنی را نه می توان نگريست و نه 
آنرا مشخص و نه حتی آنرا به درستی تعريف کرد. ضمن 
اينکه پديده های ذهنی هر انسانی مختص همان انسان است و 

ه ديگری نمی باشد. به همين علت هم خدا بر قابل انتقال ب
خالف باور و ادعاهای مبلغين او، عم از انبياء و 
شريعتمداران و متکلمين، به نظر من، يکتا نيست، زيرا هر 
انسانی خدای ذهنی خود را دارد که با خدای ديگر انسانها 
متفاوت است، حتی خدای پيغمبران اديان  توحيدی نيز خدای 

د (نگاه کنيد به ويژگی های يهوه، پدر واحدی نيستن
آسمانی و هللا اکبر). در عين حال، پديده های ذهنی که خدا 
هم از آن جمله است، ربودنی و پنهان کردنی نيستند. زيرا 
هيچ کس قادر نيست به ذهن من دستبرد بزند، و آنچه در 

 ذهن من است، بربايد و پنهان کند. 
ررسی خود نوشته اند: جناب نوری عال، در همان آغاز ب

«برای ميلياردها انسان خدا باور، اثبات وجود خدا نيازی 
در «به استدالل ندارد. آنان در اعماق جان خويش حضور اين

برابر چشم غايب از نظر»را درک می کنند، به او عشق می 
ورزند، از او می ترسند، شرمنده ی اويند و، به قول 

 خدا آوردند». ....، روی به درگاه سعدی«به عذر گناه
ايشان، سخن از ميلياردها انسان خداباور به ميان 
آورده اند، اما نگفته اند که اين ميلياردها انسان چطور 

 و از کجا خداباور شده اند؟
من ايرانی که مادرم هر شب در البالی الاليی هايش بارها 
و بارها نام خدا را بگوشم زمزمه می کرده، وقتی هم پايم 

ه باز شد، معلم کالس، درس خداشناسی برايم تدريس به مدرس
می نمود، در مسجد محل نيز آخوندها با موعظه های 
آنچنانی شان، خدا را به من تلقين می کردند و در جامعه 
ای که در آن می زيستم، سايه عذاب های رعب انگيز، و 
ظاهراl«مهربان صفت!» خدا را از در و ديوار و سقفش بر 

يختند، تا خداباورم گردانند....راستی! آيا سرم فرو می ر 
برای اينکه پی به واقعيت يا ماهيت اين خدا ببريم نيازی 
به هيچ استداللی نداريم؟ چرا بايستی خدا را بدون استدالل 
 بپذيريم؟ اگر قرار باشد خدا را بدون استدالل بپذيريم،

بايستی شيطان و جن و پری و بهشت و دوزخ و غيره را هم 
هيچ پرسشی پذيرا باشيم. امام زمان را نيز بپذيريم  بدون
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که هزار و دويست سال در سردابه سامرا سکونت داشت، 
امروز به همت حکومت اسالمی شيعه نقل مکان کرده و به چاه 

جمکران تشريف آورده اند.  و، به تمام حرف و             
ز حديث هايی که در باره مفاهيم دينی و مذهبی که شب و رو

بيح گوشمان تکرار می کنند باور کنيم، و به همۀ آنها هم 
 مانند خدا، بدون استدالل ايمان بياوريم.

جناب نوری عال، برای اينکه بگويند چرا نبايد برای 
اثبات خدا دنبال استدالل برويم، می فرمايند که : 
خداباوران می توانند از ماجراهای عجيبی که برايشان پيش 

ای معجزه آميز، از دعاهای اشگ زده ی آمده از نجات ه
مستجاب شده و از الهام هايی که ناگهانه به سراغشان 
آمده برايتان قصه ها بگويند. و شما اگر بکوشيد که برای 
هر يک از اين تجربه های فردی دليلی خرد پذير ارائه 
دهيد، آنها نگاهی عاقل اندر سفيه به شما افکنده و در 

د که «اين گول را ببين» و سپس می دل خود تکرار می کنن
افزايند : من نمی دانم که در فرداهای دور چه خواهد شد 
اما در چشم انداز تخيل من، زمانی قابل تجسم نيست که 
اکثريت آدميانش به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشند. 
انگاری که خدا با آدمی آمده و با او باقی خواهد ماند. 

بيچارگی را چاره و از خانه راندگی  چرا که درد را مرهم،
را ماوا است.... چه کسی می تواند به ما بگويد که خدايی 
با چنين کار کرد وسيع روانشناختی اجتماعی و هستی 
شناختی را «بايد» از دل ها و مغزها آدميان بيرون کشيد؟ 

 اين کار حتی اگر بخواهيم ممکن نيست».
ی کنند. اما نمی سخن ايشان راست است، بسياری چنين م

دانم چرا ايشان فراموش کرده و نمی گويند که تا چند قرن 
پيش، وقتی به پدران همين آدم ها می گفتند : «بابا جان 
زمين مسطح و ساکن نيست، بلکه گرد است و به دور خورشيد 
می چرخد». آنروزها هم پدران ما به اين گويندگان«نگاه 

کليسا نيز اينگونه  عاقل اندر سفبه» تحويل می دادند و
 افراد را به درون آتش می افکند و می سوزاند....

بلی! آنروزها هم برای بسياری مثل امروز جناب نوری 
عال، قابل تجسم و قبول نبود که آن«نگاههای عاقل اندر 
سفيه»نبود، بلکه «نگاههای سفيه اندر عاقل»بود. منتهی 

ند و چه بسا بسياری معنی اين گونه نگاه ها را نمی دانست
 امروز هم.

زمانه، بسيار از اين ماجراها و روشنگری ها را با 
خود دارد و اگر بشود بر بال زمان نشست و سير و سياحتی 
در سرگذشت اين موجود دو پا کرد، خيلی از مسائل اين 
چنينی روشن می شود و چه بسا برداشت ما بهتر با حقيقت 

دانسته «نگاههای  همخوانی پيدا می کند، و پس از اين نا
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عاقل اندر سفيه»به کسانی که پی به حقايق می برند و 
 شهامت گفتن آن را دارند نمی افکنيم.

در جای ديگر ايشان به مشکل آدمی اشاره کرده و می 
گويند: «مشکل از زمانی بوجود می آيد که سازمانها و 

 آدميانی بين او و خدا .... جدايی می افکنند».
نظر من جناب نوری عال به خطا رفته  در اينجا نيز به

اند. زيرا اين دستگاه ها و اين آدميان، همان کسانی 
هستند که در لباس شبان، ما گله ها را خداباور کرده 
اند. اگر اين واقعيت را به هر دليل غير منطقی نپذيريم 
که زمانه وادارمان می کند که بپذيريم، می گوئيم آنها 

د، که قرار است «سر خرمن» به ما مطاعی به ما فروخته ان
تحويل دهند. رابطۀ ما با آنان رابطۀ با دالل فروشنده و 
خريدار است. چطور می خواهيد داللها را نديده 
بگيريد؟تازه فراموش نشود، ما بهای جنس«به وعده»خريداری 
شده را تماماu پرداخت نکرده ايم. ناچاريم تا روزی که 

اين جنس را که قرار است در زنده هستيم به اقساط قيمت 
روز قيامت(سر خرمن) به ما تحويل دهند، به عنوان خمس در 

 آمدمان به اين واسطه ها يا دالل ها بپردازيم.
مگر جناب نوری عال، به عنوان يک مسلمان شيعه مذهب و 
باورمند به هللا، ساليانه خمس در آمدشان را به مجتهدی که 

زند؟ و البد می دانند که از او تقليد می کنند نمی پردا
اگر خمس و سهم امامشان را به موقع و کامل نپردازند، به 
خدای دين خود کافر شده اند. اينکه خدا بی واسطه با 
بندگان خود در ارتباط باشد، حرف و منطق دين و مذهب 
نيست. خدايی که ما او را می پرستيم، همان خدايی است که 

در غياب او با واسطۀ می بايستی با واسطۀ پيغمبر و 
امامان و در نبودن امامان نيز با واسطۀ فقها و مجتهدين 
ارتباط بر قرار کنيم. اگر غير از اين بود اينهمه آخوند 
و کشيش و خاخام و موبد و کاهن و غيره را چه ضرورتی 

 است؟
ما ناچاريم از آنها(روحانيون»بخواهيم که برايمان 

يند، و در هر موقعيت حديث نقل کنند، کتاب تفسير نما
اجتماعی و علمی که هستيم، به ما بگويند برای مبال رفتن 
با کدام پا برويم و برای طهارت از چند سنگ و کلوخ 
استفاده کنيم تا دينمان درست و خدايمان از ما راضی 

 باشد تا آمرزيده شويم. 
 ايشان در جای ديگر مقاله نوشته اند :

دا ديگر خدای قديمی تو «....... حس می کنی که اين خ
نيست. می بينی که حجت السالم ها .... او را از تو ربوده 

 و زير زمين مسجد خويش پنهان کرده اند....»
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در اينجا هم بايد گفت: نه! خدای قديمی ما همانطور 
که در آغاز اين نوشته آمده، خدای مادر، خدای معلم 

است که مدرسه و خدای آخوند سر گذر ماست، همان خدايی 
برای دست يابی به رحمت او، اوالl بايستی به امر و نهی 
نمايندگان او گردن بنهيم. دوم اينکه حق و حقوقی که اين 
آقايان مدعی هستند  که از پدرانشان به ارث به آنها 
 lرسيده است به موقع به حضورشان «تقديم» کنيم. مضافا

 : اينکه
ين مسجد «آنها خدا را از ما نربوده و در زير زم

پنهان نکرده اند!آنچه را که آنها از ما ربوده و در زير 
زمين مسجد پنهان کرده اند، عقل و خرد ماست. وگرنه، خدا 
با آنهمه صفاتی که خداسازان برايش رديف کرده اند، 

 ربوده شدنی و پنهان کردنی نيست»
حکايت موسی و شبان نيز، اگر چه بگونه ای می تواند 

اری از ما باشد، ولی واقعيت  اينست که باعث دلشادی بسي
 قصد موالنا همانی نيست که استاد به آن اشاره کرده اند.  
درست است که موالنا خطاب عتاب آميز خدا را بر سر 
موسی کوبيده است. اما، در عين حال نيز داد و بی داد 
مردی را منعکس کرده که از دست پيغمبران و متوليان 

لب رسيده بود و می خواست همانطور شريعت آنها جانش به 
که دکتر نوری عال از ما می خواهد، بطور مستقيم به خدا 
متوسل شود. ولی موسی مطابق قانون(شريعت) خود، به او می 

 گويد: 
«ای نادان! راه خدا پرستی از طريق شريعت رسوالن خدا 
بايد طی شود و بجای قربان صدقه رفتن خدا و شانه زدن 

ايد برای اين«در برابر چشم غايب از نظر» موی سر او، ب
روزانه چندين بار دوال و راست بشی، به رکوع و سجود 
بيفتی و سر بر خاک بنهی و به رحيم و رحمان بودن او، 
اگر هم نديده و از کسی نشنيده ای اعتراف کنی و دائم هم 

 سپاسگزارش باشی......»
ال اين طرفه آنکه، استنباط من از نوشتۀ جناب نوری اع

است که حرف و حديث ايشان همان است که فقها و مجتهدين 
 می گويند، منتهی با زبان متفاوت:

فقها و مجتهدين همين حرف ها را به زبان عاميانه  -
می زنند که «عوام را خوش آيد». صد البته، در البالی 
جمالتشان نيز چندين آيه و حديث می آورند که جای هيچ شک 

 نوندگانشان باقی نگذارند...و ترديدی برای ش
جناب نوری اعال نيز همان حرف ها را به زبان  -

اديبانه آورده اند که «خواص را خوش آيد» با اين تفاوت 
که بجای آيات الهی و احاديث نبوی، ابياتی از شعرای 
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بزرگ را گواه درستی سخن خود کرده اند و حکايتشان در 
 واقع چنين معنا می دهد که :

ا جان، تو فقط مطاع خدا را داشته باش. به « باب -
آنهايی که از هزاان سال پيش به عنوان نمايندگان فروش 
اين مطاع، زحمت تبليغ او را کشيده اند کاری نداشته 

 باش.» 
در حاليکه ايشان به يقين آگاه هستند که وقتی من 
مسلمان يا مسيحی و يا کليمی بخواهم خدا داشته باشم، 

کی از اين اديان را انتخاب کنم. خدای اين ناچارم خدای ي
اديان نيز سر راه نيفتاده که هر کسی از راه نرسيد بدون 

 پروانه بخواهد به او بياويزد و با وی الس بزند. 
اين خدا، صاحب دارد، دين دارد، آداب و ترتيب دارد 
و مهمتر از همه متولی و شريعتمدار دارد. برای داشتن 

اساسنامه(شريعت) شرکت(دين يا  اين خدا بايد مطابق
مذهب)ثبت نام کرد، حق عضويت داد و ابونمان پرداخت. 
يعنی وقتی من مسلمان بخواهم هللا را به خدايی انتخاب کنم، 
بايستی محمد ابن عبدهللا را به پيغمبری او قبول داشته 
باشم. اگر اهل سنت باشم بايد خلفای پيغمبر را امير 

ه مذهب هستم بايستی از امامت علی مومنين بدانم. اگر شيع
ابن ابيطالب و اوالدان او و در پی شان به امام زمان و 
در غيبت ايشان به نواب عامشان، يعنی از فقها و مجتهدين 
و ولی فقيه اطاعت کنم. اگر زيديه و اسماعيلی و بهايی و 
غيره باشم نيز هر يک صاحبانی دارد و آداب و ترتيباتی. 

اين حضرات خدا پرستی کسی ارزش و اعتبار بدون اطاعت از 
 ندارد....

مطلبی که در اين نوشته جناب نوری اعال برای من قابل 
فهم نبود، سکوالريسم بود که ايشان آنرا برداشتن واسطه 
ها از بين خدا و انسان آورده اند که می بايد غير از 
اين معنا داشته باشد. به هر روی نبايد فراموش کنيم که 

بين خدا و انسان واسطه ها را بر داريم، خدا نيز اگر 
خود به خود از ميان برداشته می شود. زيرا دليل وجود 
خدا همين واسطه ها هستند. وگرنه هيچ دليلی برای وجود 

 او وجود ندارد. 
خدايی که ايشان باور دارند و خدايی که من بعد از 

دست  ساليان دراز تأمل و تعمق باورم را نسبت به او از
داده ام، همان خدايی است که اين واسطه ها به باور ما 

 کشانده اند.
و نهايت اينکه شايد به عمر من و جناب نوری اعال وفا 
نکند، ولی در آينده ای نه چندان دور، بی ترديد اين 

هللا اکبر) نيز جای خود  –پدر آسمانی  –خداهای موجود(يهوه 
يا به فراموشی  را يا به خدايان ديگر خواهند داد و
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سپرده خواهد شد. اگر بپرسند چرا؟ پاسخ من اينست که هم 
اکنون من و ايشان و بسياری از انسانها، بی آنکه ربطی 
به خداباوری يا خداناباوری داشته باشد، در دنيايی 
زندگی می کنيم که نه خدايی کاری به کار ما دارد و نه 

و دستگاه ما کاری به کار خدايی او داريم. اگر خدا 
خدامداران تعطيل گردد، همه چيز بر مبنای بی خدايی راه 
طبيعی خود را طی خواهد کرد و دری هم به تخته نمی 

 خورد....
انسانی که خدا را آفريد تا بگويد که او(خدا)انسان 
را آفريده است. اين خدا از زمانهای دور استخوان الی زخم 

اين استخوان را  زندگی او شده است. باالخره روزی بايستی
از زخم زندگی انسان بيرون کشيد. زيرا از اول هم بنا 
نبود اين خدا وبال گردن او بشود که شده است. بی جهت 
نيست که جيغ و داد بسياری در آمده است که«آتش بجان شمع 

 فتد که اين بنا نهاد»

در پايان اين نوشته، بايد به اين نکته نيز اشاره 
دو ستون به هم مرتبط و وابسته کنم که خداباوری بر 

استوار است:«خدا و خدامداران». بنابراين، اگر بخواهيم 
هر يک از اين دو ستون را از ميان برداريم، ستون ديگر 

 نيز خود به خود از ميان برداشته می شود.
و، اختالف اساسی برداشت من و جناب نوری عال در مسألۀ 

است. ايشان بر اين  خدا، در برداشتن يکی از اين دو ستون
باورند که اگر ستون دوم، يعنی خدامداران را از ميان 
برداريم کارها روبراه می شود! اما من به اين امر معتقد 

 نيستم و با نگرانی.می گويم: 
نه! اين کار درست نيست.در گذشته پدران ما بارها 
اينکار را کردند و نتيجه ای از کارشان نگرفتند. ما هم 

هيم فقط آخوندها را از خداباوری خود کنار اگر بخوا
بگذاريم، ولی دست به ترکيب خدا نزنيم، فردايی نه چندان 
دور، رندان ديگری با نام های ديگری وارد اين معرکۀ 
سودآور می شوند و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد 

 بود. 
بهترين کار اينست که جناب نوری اعال و همۀ کسانی که 

مشکل اساسی نوع بشر فکر می کنند، با تکيه بر به اين 
دانش و اطالعات وسيعی که در اين زمينه ها در دسترس 
همگان است، تکليف خود خدا را روشن کنند. ماهيت اين بت 
عيار را با تکيه بر داده های علمی بر مال سازند. قالدۀ 
خداباوری را از گردن انسان بردارند و انسان را از عبد 

، موهومی بنام خدا نجات دهند تا شايد از شر و عبيدی
 نمايندگان رنگارنگ او نيز رها گردد.



  

 
8

مطلب را با اين مثال ساده به پايان می رسانم و آن 
اينکه ، اگر من خداناباور و ايشان خداباور، روزی بيمار 
گرديم، بدون شک برای سالمی خود به دعا کردن و اشگ ريختن 

لکه يک راست می رويم پيش دکتر و غيره متوسل نمی شويم، ب 
متخصص تا شفا پيدا کنيم. در برخورد با مشکالت و 
گرفتاريهای ها هم مسلماl نماز حاجت و وحشت و غيره نمی 
خوانيم و به خدا پناه نمی بريم، بلکه با خرد و تدبير 
به رويارويی مشکالت و گرفتاری ها می رويم. چرا که می 

سالمت، به مشکالت و گرفتاری  دانيم، خدا کاری به بيماری و
من و ايشان ندارد، بايد خودمان دست همت به کمر بزنيم و 

 خود چارۀ درد خويش کنيم.
با همين استدالل ساده و پيش پا افتاده، به نظر من، 
بهتر است که ما برای مردم «بيچاره»و «دردمند» 
و«گرفتار»کشورمان نسخۀ خداباوری نپيچيم و آنها را به 

واله ندهيم که تمام مشکالتشان از امر و نهی های خدايی ح
بيهوده ای است که بنام او، يعنی همين خدای«در برابر 

 چشم غايب از نظر»، بر ما جاری می سازند. 
ما نبايد سخنان«ارشادگرانۀ!» آخوندها را که ديگر 
خريداری ندارد، تکرار و با زبان اهل ادب که در دل هر 

می نشيند، به مردم بی گناه که عابد و زاهد و مسلمانی 
چشم اميدشان را به ما فرزندان از بند گريخته خود دوخته 
اند، عرضه کنيم و معرکه از رونق افتاده نمايندگان 

 دوروغين خدا را از نو رونق ببخشيم.
اين گناه به مردم و به فرزندان خود ماست، اين 

 واقعيت را باور کنيم!
 

 2006سوم ماه مه  –پاريس 
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