
 
 

 تالشی تازه
 ايران ياتدر شناساندن فرهنگ و ادب 
 

همت شاعر و  به  ٢٠٠۶ روز پنچشنبه هفتم سپتامبر
گرانقدر ميزا آقا عسگری (مانی)، مدير  نويسنده

مجلۀ انترنتی«ادبيات و فرهنگ»در تاالر (پالتاک)اين 
مجله برای نخستين بار کتاب يک نويسندۀ 

د از مشاهير و ايرانی(هوشنگ معين زاده)توسط تنی چن
صاحبنظران نامدار حضوراF و غياباF با شرکت بيش 

نفر از ايرانيان از سراسر دنيا مورد گفتگو  120از
 و بررسی قرار گرفت.

اين همايش با خير مقدم ميزا آقا عسگری(مانی)   
مدير مجلۀ ادبيات و فرهنگ آغاز شد. پس از آن پيام 

از پاريس استاد شجاع الدين شفا که به همين مناسبت 
ارسال شده بود خوانده شد و در پی آن هوشنگ معين 
زاده توسط يکی از مديران اين نشست، به حاضرين 

 معرفی گرديد.
نخستين سخنران اين همايش، هوشنگ معين زاده  

بود که شرحی از آخرين کتاب خود«بشارت، خدا به 
زادگاهش باز می گردد»را در دو بخش برای حاضرين 

س از آن پژوهشگر تاريخ و فرهنگ بيان کردند. پ
ايران استاد هومر آبراميان از استراليا در بارۀ  

بويژه آخرين اثر او «بشارت»  ،نويسندهاين کارهای 
 سخن گفتند. 

ميزا آقا عسگری(مانی) نيز به بررسی مجموع 
نوشته های هوشنگ معين زاده و کتاب «بشارت» او 

تر تورج پرداختند و در نهايت استاد گرانمايه دک
پارسی از سوئد که به علت مشکالت فنی در نيمه های 
اين نشست از حضور در تاال باز مانده بودند، متن 
سخنانشان را به صورت کتبی برای مجله ادبيات و 

 فرهنگ ارسال نمودند.
الزم بياد آوری است که دکتر مسعود انصاری  

در گردهمايی  شرکتسخنران ديگر اين نشست به علت 
حضور محمد خاتمی در واشنگتن از شرکت در اين عليه 

 نشست باز ماندند. 
مجموعۀ سخنان اساتيد گرامی برای دوستداران  

ادب و فرهنگ ايران و آگاهی هم ميهنان با تالش های 
 فرهنگی برونمرزی به ترتيب انجام منتشر می شود.

 
مجلۀ     

 ادبيات و فرهنگ



 
 
 
 

 
 معرفی

در شهر  1316ه هوشنگ معين زاده در آذر ما
تبريز متولد شده است. فارق التحصيل دانشکده 
افسری ايران و دانشکده نيروی دريايی ترکيه است. 
تا درجۀ سرهنگ دومی در رشته های مختلف نظامی 
مشغول خدمت بوده و سپس از ارتش به وزارت راه و 
سازمان بنادر  منتقل می شود. در زمان نخست وزيری 

دير کل امور اجرايی نخست شريف امامی با سمت م
وزير به نخست وزيری منتقل و تا پايان رژيم 
  پادشاهی در اين سمت مشغول انجام وظبفه بوده است.

هوشنگ معين زاده فعاليت فرهنگی خود را پس از 
خروج از کشور آغاز کرده است. او اولين کتاب خود  
را با نام «خيام و آن دروغ دالويز!» را در سال 

ی درشصت سالگی خود منتشر و با همين ، يعن١٣٧۶
کتاب نيز به شهرت رسيد. تا جايی که امروز هم 
وقتی نام او مطرح ميگردد، ميگويند نويسندۀ «خيام 

 و آن دروغ دالويز!».

معين زاده پس از آن دو سال متوالی هر سال يک  
ارتند از «آنسوی کتاب منتشر کرد که عب

و پس از آن  خرت»سراب»،«کمدی خدايان يا هفت خوان آ
کتاب يکی از فرزانگان ايرانی را با نام 
مستعار«شهريار شيرازی»با عنوان«پيامبران خرد، در 
پيکار با تاريکی هزاره ها» را ويراستاری و 
انتشار داد و اين کتاب نحستين اثر روشنگری داخل 
کشور بود که به همت           معين زاده در خارج 

واقع با اين کتاب راه از کشور منتشر شد و در 
شد. در  مبادالت فرهنگی درون و برون مرز  هموار

را دنبالۀ آن کتاب ديگر خود«آيا خدا مرده است؟!»
منتشر کرد و آخرين اثر او نيز «بشارت، خدا به 
زادگاهش باز می گردد» می باشد که امروز مورد 

آنچه از ويژگی های کار    بررسی قرار خواهد گرفت.
 بايد گفته شود اينست که:  اين نويسنده

معين زاده آغازگر و پايه گزار نوشتن رمان 
فلسفی در ادبيات ايران است. در عين حال، او 
موضوعات فلسفی را بر خالف گذشتگان به زبان ساده و 
قابل فهم همگان به درون جامعه برده است. سه ديگر 



اينکه برای تفهيم بهتر موضوعات عميق و پيچيدۀ 
طنز نويسی که در بيشتر آثار او خودنمايی فلسفی به 

می کند، متوسل ميشود. شايد يکی از داليل استقبال 
های شيرين و تلخی  از نوشته های معين زاده طنز

جا در تمام کتاب های او به چشم می باشد که جا ب
خورد، که متاسفانه تا به امروز کمتر بدانها توجه 

شجاعت او در  شده است. بی شک بی پروايی و شهامت و
نقادی فلسفی مسائل بنيادی الهيات جايگاه ويژه ای 
دارد، چرا که تا به امروز کمتر کسی به اين صراحت 
در بارۀ مقوالت مربوط به الهيات مانند«توحيد» و 

  «معاد» مطلب نوشته است.

جالبی ديگر کار معين زاده اينست که او تنها 
مالی، نويسنده ای است که به علت عدم امکانات 

زينه های تمام کتابهايش را پس از«خيام و آن دروغ ه
از راه پيش فروش آنها تامين کرده است، دالويز!»

بی سابقه است و در  کاری که حداقل در خارج از کشور
دهندۀ اين واقعيت که اگر کتابی خوب  عين حال نشان

و با ارزش باشد، ايرانيان نيز مانند ساير ملل 
   ...را حتی پيش خريد کنند.خاضرند اين کتابها 

 پيام 
 استاد شجاع الدين شفا

 بمناسبت بررسی کتاب
 «بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد»

 
 Fدوستان گرامی، چون به علت يک بيماری نسبتا
ممتد امکان حضور در همايش گرم امروزی شما را 
ندارم و از آن گذشته با نحوۀ سخن گفتن در پال 

تم، به نام يکی از دوستان تالک نيز آشنا نيس
ديرينۀ آقای معين زاده اجازه می خواهم پيام 
کوتاهی را به وسيله دوست ارجمندم آقای عسگری در 
ارتباط با برنامۀ بسيار جالب امشب خدمتتان بفرستم 
تا دست کم از شرکت غير مستقيم در اين مجمع محروم 

 نمانده باشم.
طالح شال و دوست ما هوشنگ معين زاده امروز به اص

کاله کرده و شخصاF به ميدان آمده است تا ديدگاههای 
چند ساله اش را از آفرينش و از برداشت انسان 
خدايی خود با عالقمندانی که با کتابهايش آشنايی 
دارند يا امروز آشنا خواهند شد در ميان بگذارد، و 

 من اين ميدانداری او را به فال نيک ميگيرم.
ستين کتاب معين زاده به  چند سال پيش که نخ

نام«خيام و آن دروغ دالويز!»را خواندم، احساس  
کردم که نو آوری جالبی در عالم ادب معاصر پارسی 



روی داده که جايش خالی بوده است، و آن ارائۀ  
است که در جهان غرب سابقه ای طوالنی  »رمان فلسفی«

دارد. امروز با انتشار ششمين و آخرين کتاب او می 
گفت که در اين راستا  مولف ما با موفقيت به  توان

 Fهدف خود دست يافته است، يعنی به صورتيکه مسلما
خودش بهتر توضيح خواهد داد، خوانندۀ خويش را 
يکبار از زمين به آسمان و بار ديگر از آسمان به 
زمين آورده است تا همراه او قدم به قدم راهی را 

ين مجموعه بپيمايد که خدای مورد بحث او در ا
 پيموده است.

ميدانيم که نشر چنين مجموعه ای جز در شرايط 
روشنگری که امروزه زمينه ساز انتشار اين نوع آثار 
است ممکن نمی شد، و از اين بابت بايد گفت که : هم  
اين نهضت روشنگری حقی بزرگ به گردن معين زاده 
دارد و هم معين زاده حقی بزرگ به گردن جنبش 

 روشنگری.
ر اين راستا، بايد اين ابتکار نويسنده را که  د

کليه اين مجموعۀ شش جلدی از طريق انترنت به 
و برونمرزی  درونمرزیرايگان در دسترس ايرانيان 

گذاشته شود هم صميمانه تقدير کنم و هم به او  
تبريک بگويم، و ميدانم که همۀ دوستان حاضر نيز در 

 اين باره با من شريک هستند. 
 
 شجاع الدين شفا  ٢٠٠۶امبر پتس         

 
 
 

                                     
 سخنان 

 هوشنگ معين زاده
 در تاالر 

 «ادبيات و فرهنگ»
 در بررسی کتاب

 بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد»«
حاضر در اين   انعزيزو  به دوستان درود با

 که اين فرصت گرامیمانی  جناب ازسپاس  وگردهمايی 
را «بشارت»کتاببتوانيم  که فراهم کردند برای من را

.  مورد بررسی قرار دهيم صاحبنظردوستان به اتفاق 
انجام  بخش دو دردر بارۀ کتاب بشارت،  من صحبت

  : خواهد گرفت
چگونگی پيدا شدن ايدۀ در باره  نخست  بخشدر 

توضيح و صحبت خواهم کرد  بازگرداندن خدا به زمين



 که بشارت آنرا داده ام ای  ايده ودخاز  هم  مختصری
به نيز اشاراتی  بخش دومدر  .به عرض خواهم رساند

 .داشتخواهم  کتاب بشارتمحتوای 
 بخش نخست :

 گيری حرکتشکل از  یکوتاه  مقدمۀصحبتم را با 
که به نحوی به فعاليتهای  کنمميآغاز روشنگری 
  :ارتباط دارد فرهنگی من

ها، و وندآخ از همان اوايل به قدرت رسيدن
نمايان شدن ماهيت زمامداران رژيم اسالمی، بويژه 

، مثل همۀ ايران کينه و عداوت آنها با فرهنگ
پا  فرهنگ ساالران ايراندورانهای تاريخ مملکت ما، 

فرهنگ سرزمين ميراث پر بار از تا ذشتند به ميدان گ
 خود پاسداری کنند.

 ،مختلف در دو زمينهدلير  اين فرهنگ ساالران 
آغاز مبارزات فرهنگی خود را مشترک ا يک هدف ی بول

 کردند. 
 گشايی فرهنگ گذشتۀ ايران و باز ،نخستين حرکت

نيز  حرکت دوم نشان دادن ارزشهای واالی آن بود.
منظور نماياندن چهره حقيقی و محتوای واقعی ب

که آخوندها بعنوان دين اسالم و مذهب  ی بودفرهنگ
 ند.شيعه آنرا نمايندگی ميکرد

د، بينشورانی که حرکت دوم را به راه انداختن
که از همان آغاز  اکثراF در خارج از کشور بودند

سيم شدند: گروهی معتقد بودند به دو گروه تقحرکت 
نقد اصول بنيادی اديان، باعث خدشه دار شدن  چون که

اين نبايستی پا به لذا و ايمان مردم ميشود. دين 
تی فقط عملکرد ايسميببه باور آنها گذاشت.  حريم

 . ه شودبه چالش گرفت از اسالم آخوندها و قرائت آنها
تند: خير! در مقابل اين گروه، دستۀ ديگر ميگف

های نظير مصيبتی که امروزه اگر ميخواهيم از مصيبت
گريبان کشور و ملت ما را گرفته است نجات پيدا 

بويژه  الهی،کنيم، ناچاريم زير بنای مکتب اديان 
مورد بررسی و نقادی قرار در تماميت آن  ،رااسالم 
 دهيم.
 غرب نيز در عصر روشنگری، چنانکه در 

با مسيحيت چنين کردند و  ،آنها انديشمندان بزرگ
کليسا و احکام اباء را از دست شان توانستند ملت

الهی آزاد سازند، و تمدن کنونی را پايه ريزی 
ين  ابا  من کنم کهميخاطر نشان  در اينجا .کنند
ز به همين علت ني ه هم عقيده و هم راه هستم، وگرو

بررسی و تحليل  تمام تالش خود را به بازگشايی،
، اديان به اصطالح مکتب زير بنای فکرینقادانۀ 

 م .ه امتمرکز کردمعاد و  توحيد ، يعنیالهی



 یمباحث ادامۀ دربا اين ديدگاه و »بشارتکتاب«
نقد فلسفی  در سال پيش چند ازمن  که شده است نوشته

 .کرده ام آغاز الهيات
«هفت خوان «خيام و آن دروغ دالويز!»ودو کتابدر 
اديان به قول که  ماجراهايیتمام قدم به  قدم آخرت»
به صحنه ، پس از مرگ انسان رخ خواهد داد ،الهی

را چنانکه نقل کرده اند به بهشت و دوزخ   و کشيده
 د ومعا اصلکه و روشن کرده ام نمايش در آورده 

و افسانه محض  خيالپردازیيک فقط  بهشت و دوزخ
سرايی فريب دهنده برای مردمان جاهل عرب هزار و 

 .و بس استچهار صد سال پيش بوده 
«آيا خدا مرده ووی سراب»آنس«دو کتاب در 

به استناد مندرجات تورات و قرآن و نيزاست؟!»
به مبحث افاضات فالسفۀ الهی، فقها و محدثين، 

ههای علمی و با داددای يکتا پرداخته ی خيعن ،توحيد
در عدم حضور چنين صنمی را داليل  عقلی، استداللهایو 

به اثبات  هازندگی انسانروند در بويژه  ،عالم هستی
 . رسانده ام

هر يک از تلف های مخالبالی بخشدر من  با اينکه
يک ايان هر در پ و منعکس را نظرات خود ،اين کتابها

اختصاص اين توهمات  «حقيقت»بهرا  خشیبنيز آنها از 
 مجموعۀ از ه، برای اينکهمهبا اين ، امداده 

وعده ، به دست دهمکلی  يک نتيجۀنيز  الهيات خود
«انسان  فلسفۀ؟!»«آيا خدا مرده استاز پسکه  داده بودم

 پايانبه را  مبحث الهيات خودو ام،را ارائهدايی»خ
 .برسانم
و چندين وع شر را«انسان خدايی»نوشتن فلسفۀ من

به داليل نا مشخصی اما ، کردم روی آن کارماه نيز 
تا در پايان رساندن اين کتاب دچار مشکل شدم. 

هنوز حرفهای شايد   که سرم آمدب فکراين  اينکه
ارائۀ قبل از  ستیباي هست کهبارۀ خدا در گفته اینا

  .مطرح گردد اين فلسفه
يا ه آک شد پيدابرايم  پرسشاين  آن نيزدنبال ب

مان می با خدايی که خداباوران او را ساکن آس
ه مردم عرضه شود چنين فلسفه ای را بميپندارند، 

 ؟يا نه کرد
ايدۀ  که بود اين پرسشدر پاسخ تعمق و تفکر با 

و  ،پيدا شدانديشه ام در ا به زمين بازگرداندن خد
خدا ،«انسان خدايی»ۀفلسف ارائه از پيش الزم ديدم که

  .مانگردباززمين را ب
داندن خدا باز گر، دۀنطفۀ اياين چنين بود که 

 متولدسال پيش  دوشد.  بسته در انديشه ام به زمين
 و .گذاشتم «بشارت»را اين نوزادنام من  گرديد که
 سالگی به دو تازه به دنيا آمدهايدۀ اين هم اکنون 



 ،بالندگی برسدبانديشه ام  زادۀ تا کی اين .رسيده
 .معاوم نيست

ايدۀ بازگرداندن : ايدهاين  خودارۀ ب در اما،
 یاز نظر فلسفی، يک ايدۀ نو و بکر زمين،خدا به 

است. در فرهنگ و ادبيات ايران و جهان اسالم تا 
آنجايی که من مطالعه کرده ام، هيچ يک از 

فرهنگ و . در نپرداخته اند آنانديشمندان به 
 دست کوتاهی دارمبدانها  منکه ادبيات غرب نيز 

 چنين ديدگاهی بر نخورده ام.به  نکنوتا
 ی ماالبته بسياری از انديشمندان و بخصوص عرفا

حتی پيغمبر سخن گفته اند. از بودن خدا در زمين 
 يهآبه نزديک بودن خدا به انسان خود «قرآن»دراسالم 

و ديگرانی که خدا  اما صحبت آنها .است نازل کرده
ند مانکه کسانيو  شناسندميصورت وجدان انسان را ب
بايزيد همانند ا د و ينزنمي »«انا الحق بانگ حالج

د، سخن ديگری نبينبه خود ميبسطامی خدا را در ج� 
 است.

ايدۀ بازگرداندن خدا به زمين، آنچه من بشارت 
ط به خدای اديان توحيدی است که داده ام، مربوآنرا 

آسمان نشين سه ميليارد انسان بر به روزه نزديک ام
يک  در من اين خدا را و .درندا باور بودن او
نشان . و برای گردانده امبازبه زمين  فلسفی دستگاه
دهها دليل و  بازگرداندن او  نيز ضررورت دادن 

مستند  به استناد اسناد و مدارک و ارائهبرهان 
در يهوه و چه  ثابت کرده ام که اين خدا چه با نام

ز آغاهللا اکبر در  به عنوانپدر آسمانی و چه  مقام
مين زساکن  پيشينمانند همۀ خدايان  ،خود پيدايش

 . است هبود
هر صاحب انديشه  ،در موضوعات فلسفیميدانيم که 

ممکن است  کند. اين نظراتخود را عنوان مي ای نظرات
 عنوان يک ب، اما دنگيرمورد توجه قرار ندر بدو امر 

ايده  شود.به فراموشی سپرده نميهرگز  ،فلسفی يۀنظر
با خود به آينده ميکشد و به آيندگان  مانز ها را

در . دنگردمطرح  از نو شدنپرورده  با سپارد تامي
 به اين بستگی اين مرحله نيز قبول يا عدم قبول آن

ه در چ در کجا،، کنندۀ بعدی چه کسی دارد که مطرح
ايدۀ  د.سازميمطرح آنرا  زمان و با چه زبانی

نين د چزيابه زمين نيز به احتمال برگرداندن خدا 
 شت. سرنوشتی خواهد دا

 اين ايده را  ان ماصاحبنظرتاکنون  اينکهاز من 
پرداخته ن باره اش به بحث و فحصدر و گرفتهنجدی 
بيش از ای بی توجهی نظر من ب بسيار متاسفم. اند،

هم  کردن افکار و انديشه های بی اهميت تلقیهر چيز 
 گر، ادوستاناز  کیي گفتۀبه  ميباشد. مانميهنان



، شده استمطرح در بشارت به گونه ای که  ،اين ايده
 بحث  ،گشتمطرح مي های زندۀ دنياکی از زبانبه ي

گرفت. و داغی در ميان صاحب نظران در ميمفصل 
نوشتند، بسياری در باره اش سخن ميگفتند و مطلب مي

ايرانی ما نيز که بشارت را با  و چه بسا دوستان
، با ته اندگذشآن از سکوت برگذار و با بی اعتنايی 

به تالش می زندۀ دنيا زبان يک ترجمه آن از 
بسياری از آثار . چنانکه در بارۀ افتادند

آنان پيش پا افتادۀ نظرگاه حتی نويسندگان غرب و 
 . انجام ميدهند

از انديشۀ يک ايرانی تراوش  ايدهاما چون اين 
کرده و فقط هم به زبان فارسی عرضه شده است، مثل 

در محدودۀ زبان فارسی و در  ايرانی ريگد ۀايدهر 
. تا زمانی می ماندگرد و خاک بی اعتنايی ها پنهان 

بی آنکه  د،نعرضه کناز نو را آن که از ما بهتران
د که برای نخستين بار اين ايده ننامی از کسی ببر

 را مطرح کرده است. 
اينگونه مسائل در بارۀ ما ايرانيان بسيار 

ه حدود هزار سال پيش ابو انکچن اتفاق افتاده است.
ريحان بيرونی با همۀ امکانات محدود زمان خود، 

اندک  را با کروی بودن زمين را عنوان و حتی قطر آن
حاليکه زه گيری کرده بود. درامروز اندابا  اختالفی

وقتی کوپرنيک پس از قرنها کروی بودن زمين را از 
 . شدنما اشاره ای به نام بيرونی  هيچنو مطرح کرد، 

 موالنا هم چند صد سال پيش از داروين نظريۀ
را در کتاب فاخر خود مثنوی آورده بود. اما  تکامل

در زمان مطرح شدن دوبارۀ اين نظريۀ توسط داروين و 
نام عارف بزرگ ما  از صحبتی کوچکترينديگران 

 کردند.ن
بازگرداندن ايده  م کهبر اين باوربشخصه من  

قرار  توجهمورد  هروزام اگر همخدا به زمين، 
 و مورد قبول اری از نو مطرح روز و روزگنگيرد، 

بشر برای رها  چرا که. قرار خواهد گرفت عامۀ مردم
 ای که بنام خدا بر او هناحکام ظالماشدن از دست 

روز و روزگاری تکليف خود را بايستی  ،شودتحميل مي
 ۀ آن نيزسادراههای يکی از با اين بابا روشن کند. 

پله به پله را گونه که خدا همان به ه ت کينسا
نيز را او سايه  ،کرده اندتحميل  زندگی انسانب

 بازگرداندن خدا د.نکم کن او از سر اندک اندک
 در راه رهايی انسان از تواند نخستين قدمبزمين، مي

  باشد. اين مخمصۀ هزاران ساله
 همۀ رایب پيامی استحامل در عين حال، بشارت 
نمی خواهند يا  داليل مختلف به که انسانهايی
به خدای تعريف و  ،بپذيرند بی خدايی را نميتوانند



. در ندارند. یاعتقادنيز در اديان و مذاهب  شده
به اين  منطقیمستدل و  لیبه زبان ساده و اين پيام

ميخواهند حتماF  ،همگر ا کهاست  شدهانسانها گفته 
بلکه ن، سماآ را نه در ه باشند، اين خداداشتخدايی 

و به همين منظور  .دجستجو کنن در همين زمينبايستی 
نيز پس از بازگرداندن خدای پنداری به زمين، 

برای اين نيز  راجايگاه او و همزادش شيطان 
 .مه امعين و مشخص کردانسانها 
«انسان فلسفۀ بتوانم هر چه زودتر وارماميدو، 

ما با خدايی که در زمين و ميان را  امدايی»خ
 .کنمدوستداران حقيقت ارمغان و  تهيه ،استانهانس

، از خداباوری با طرحی نو با تعريفی نو از خدا،
در باره خدا تا کنون ورای آنچه  ،فلسفه ای نو و با

    .مطرح بوده است.
 بخش دوم :

با نگاهی به محتوای صحبتم را  ،در اين بخش  
 : می کنم آغازکتاب بشارت 
صورت های من ب شتهنو ارت همانند ديگرکتاب بش
کتاب با فصل اول اين شده است.  نوشتهرمان فلسفی 

آن تحت عنوان« پله به پله سوی او» آغاز و در فصل 
هفتم با عنوان«چهره به چهره رو به رو» پايان می 

 گيرد.
توجه به اينکه درون مايه اين کتاب سير و  با
راهبری را  ،از اينرودرونی من پرسشگر است،  سلوک
 او خودکه  انتخاب کرده ام، و سلوک خودير ی سبرا

که با گفتن نه  کسی ،بودهعالم خلقت  پرسشگرنخستين 
با نماد ايمان خدا، و چون و چرا کردن در مقابل 

با بپا خاسته بود. موجودی که گستاخی شهامت و 
به ما  آتش جهنم را به جان خريد تافداکاری 
 تعبدی اماحکزير بار  بفهماند که نبايدانسانها 

 حتی اگر اين احکام، احکام الهی باشد .رفت
جدالی که در نخستين روز  ميدانيم کههمۀ ما 

دا و شيطان آغاز شد، تا ميان خ ،انسانکذايی خلقت 
هنوز  دارد. به عبارت ديگر ادامههمچنان  به امروز

را ميکنند که  یهمان کارعقال با هم صاحبان ايمان 
ران نيز مانند مداماناي خدا با شيطان کرد. يعنی

در  يااز جامعه طرد می کنند و يا را  عقال ،خدا
 .جه و عذاب می دهندخود شکن کدۀ اين دنيايیجهنم

به و تعقل تعمق  بی شک کسانی که مانند من با
مسلم  پی به اين واقعيت ،کنندات فکر مياين موضوع

ميبرند، که خدا و شيطان بر خالف گفتۀ اديان خارج 
، بلکه اين دو به صورت وجود ندارندان از وجود انس

 باورذهن و سپس در  بهو در اثر تلقين اکتسابی 
 .می نشينندانسان 



عقل و ايمان در تمام طول عمر به همين علت هم  
شه هم خواهند بود هميشه در جدال بودند و همي ،بشر

نماد ايمان  شراز  تا روزی که انسان بتواند خود را
  دهد.نجات 

خرده نگيرند، با کمال فروتنی من  رب ن اگر دوستا
يعنی    قل و ايمانجدال ع تا به امروزمی گويم 

کتاب بشارت آمده به اينگونه که درشيطان و خدا 
  است. نشدهمطرح هيچ کجا  در ،است

از زبان خدا  فقط در اين کتاب بر عکس هميشه که
است که  قل و خردخداوندگار عشيطان  سخن گفته ميشد،

هايی سانه ه رويارويی خدا و همۀ افو بيد سخن ميگو
همۀ  ميرود و، خوانده اندبشر گوش که بنام او به 

را  شانهايناراستي  باد انتقاد ميگيرد وبآنها را 
 از عرش دروغين اشرا  خدا ،و در نهايت ميسازد مالبر

تنی که  جايگاهیاز  هم به اتفاق تا .دکشميپائين 
بيرون  د،ان ختهامی برايشان سا پيغمبرانچند از 
واقعی  جايگاه که قرار بگيرنددر جايی  بروند و

ميپردازم به چند با اين مقدمۀ کوتاه   آندو است.
 است. آمده بشارتکتاب در  که یمباحث نمونه از

خدای پيروان سه دين : که آنست مباحثاين  يکی از
چرا  .است خدای قوم يهود ،و مسيحی و مسلمان يهود

 د عتيق در آغاز کتاب خودعه ندنمسحيت با گنجا ؛که
به زبان عيسی نيز  خود و به اين امر مهر تائيد زده

کلمه ای از نيامده ام «که است اعتراف کرده خويش
 . بلکه آمده ام آنرا تکميل کنم» ،حذف کنمرا تورات 

گفته  صراحت بهطی آيه ای ن خود نيز در قرآمحمد 
، حاقهمان خدای ابراهيم، اسخدای ما ه«...ک است

قبله گاه  مضافٍا اينکه .»است موسی و عيسیعقوب، ي
معبد يا  ،اورشليمچهارده سال  حدود پيغمبراين دين 

قبله  اين پيغمبر . وقتی هم کهه استخانۀ يهوه بود
را از اورشليم به مکه تغيير داد، در  خوددين  گاه

 را. خود خدانه  عوض کردخانۀ خدا را فقط حقيقت 
باور بر خالف ، يهوهکه يم از سوی ديگر ميدان

 اين خدا ساکن زمين بوده. شآغاز ظهور درامروزه 
 ، داشته باشد انیو پيروآئين  قرنهای درازی بی آنکه

سينا اقامت  خدای کوهستان در کوهعنوان بتنها 
 افتاد به صرافتو پيدا شد  اينکه موسايیداشت. تا 

. کند دست و پا انیپيرودينی بر پا و  او برای تا
به قوم يهود را انتخاب و يهوه را  نظورن ماي به

او را از  پس از آن نيز .کردمنصوب ی اين قوم بخدا
مسکن مالقات»خيمۀ «خيمه ای بنامکوه پائين آورد و در

 . داد
معبد ، سليمان شاهان بنی اسرائيلدر زمان 

به مالقات  را از خيمه و خدا نموداورشليم را بنا 



ن يهود از ميان هاشادشوکت پا هم وقتی .بردمعبد 
و يهوديان به اسارت  نرامعبد اورشليم وي رفت،

بين  مللاديان با اسرای يهود ، در اثر تماس رفتند
افتادند فکر بيهود دين  کاهنان،هرين و ايرانياننال

و  بفرستندبه آسمان   را  يشانخداآنها هم که 
  .فرستادند

از زمان  خدای يکتای امروزه که يهوه گفتنی است
 يکتانه خدای  ،بابلدر  اسارت زمانسی تا مو هورظ

نه صحبتی از آفرينش جهان زده بود و نه از  بوده،
همۀ اين  .بميان آورده بودبت انسان صح هنر خلقت
 .شد ءاهدا ز آزادی از بابل به اوپس اامتيازات 

 ، توان گرفتاين توضيحات ميکه از  نتيجه ای
دوست آن و  شمای مسيحی خدای من مسلمان، که اينست
از هزار و اندی  پس کهاست همان يهوه  ،ما يهودی
 .به آسمان فرستاده شده استزمين  اقامت درسال 

  عالوه بر اينکهگرداندن او به زمين باز بنابراين،
پايان دادن به  در عين حال نيز، ندارد ايرادی

و بايد از آن استقبال  محسوب می شود دوران هجرت او
 .کرد.

در کتاب بشارت  ديگری که ضوعوم ،در اين زمينه 
که اقوام سامی تنها اقوامی ، اينست اشاره شده است

. دارندو نبی ر هستند که در دين و آئينشان پيغمب
 درملل و اقوام ديگر هيچ يک از در حاليکه 

از سوی  د.نندارو  نداشته نبیپيغمبر و  ،شانآئين
، خدايشان دانای مطلق ،معتقدند سامی پيغمبران ديگر

. با اين ستخدای همۀ انسانهاو خير محض  مطلق، ادرق
برای ارتباط متعال اين خدا چرا  ،نيستمعلوم حال، 

بايستی فقط به انبياء قوم يهود  ،با مخلوقات خود
خدايی چنين اين زکريای رازی، قول ب. متوسل گردد

  خالف عقل و عدل و  انصاف است. کردن
خدا  هوممف ،که برای همگان روشن است امروزه

ابراهيم و  نيست. سامی ساخته و پرداختۀ پيغمبران 
 موسی و عيسی و محمد نيز خدا را ابداع نکرده اند.

 . آنها بودنداست های اوليهزادۀ جهل انسانخدا  
علت نا آگاهی از منشاء و مصدر حوادث و ب که

و نياز به  ترساحساس  جمله ، ازاتفاقات طبيعی
به مرور ايام  که دندزساختن موهومی دست بحمايت، 
که  هامروزبه همين علت هم  .خدا شدبه تبديل 

هنوز بينيم که می گذرد، هزاران سال از آن تاريخ مي
همان  مبنایبرو ساده انديش  آگاههای ناآدم هم اکثر
 درحاليکه .ترس و نياز به خدا باور دارنداحساس 

همان ب شوند،خردمندتر ميآگاهتر و چقدر هرانسانها 
  .ندميگير یاز خدا دور نيز ميزان



چه  را  خدای خود ،هاانسان  ،ذشته ها دورگ در
خود نگه  در خانۀصورت تصوير بصورت تنديس و چه ب

 کنند.مي چنينبسياری از مردم  و هنوز همداشتند مي
که هر  اين بوددر  پرستی حسن اين گونه خدا و خدا

ه خود را برآورد وقت يک خدايی حاجت پرستندگان
و  ندبيرون ميانداخت از خانهرا خدا آن ، نميکرد
در . ندآوردانتخاب و به خانه مي یخدای ديگر بجايش

خدايی از  در اديان توحيدی هيچکس نميتواندحاليکه 
، دست بردارد، و است او تحميل شدهارث به  که به

مرتد و باشد  يک از اديانهر  پيرو ،اگر چنين کرد
  .مهدورالدم محسوب ميشود

در  طول تاريخرين ظلمی که در رگتبز به نظر من،
به اجدادمان بی آزار خدايان  ، تبديلهشدحق انسان 
از دسترسی   ش دورکردنو پيغمبران  ی ظالمخدای يکتا
 .است همردم بود
 کهاين است  ديگر در رابطۀ انسان و خدا شگفتی

در مسائل اعتقادی و  ،ما انسانهای هزاره سوم ميالدی
افکار و انديشه  وپيرقع در واخود باورهای دينی 

ابداع  ما هزاران سال پيشهايی هستيم که اجداد 
 هایما انسانبسياری از ميان  يعنیکرده بودند. 
اين روزگار و روزگارانی که اجداد ما صاحب معرفت 

از نظر  ،کمترين آگاهی از جهان هستی نداشتند
ايجاد  هيچ فرقی و باورهای ايمانی اعتقادات دينی 

 .نشده است
 حقايق را حتی به همه اينکه وقتی همين از دترب

دانش آموخته و آشنا با واقيتهای  انسانهای بعضی از
که  به آسمان ميرودجيغ و دادشان  ميگوئيم، علمی

دين و  دنخواهمي اين از خدا برگشتگان !مصيبتاوا
را از راه خدا دور  آنها ومردم را خدشه دار ايمان 

  .دنساز
گوئيم ن نيست، ما مياي من که حرف امثالدر حالي

بر مبنای اسناد و مدارک مستند، خدا را اجداد 
با را  همان خدا کرده اند و مااوليۀ ما ابداع 

اجداد ما کار  اگر  .پرستيم می پيغمبرانتعريف 
دای پنداری آنها را خ ناچاريم و ما هبودت درس

 ؟نکنيمراه درست آنها را دنبال  پس چرا، بپرستيم
از آنها خدای خاص خود را يک  ره همگر نه اينک

به  متوسل شدنبرای آنها مگر نه اينکه . ندداشت
فقيه و مجتهد  امام، و به پيغمبر ینياز خدای خود

 چرا؟نگيريم پس چرا راه آنها را پيش. ندنداشت
خدای موسی و عيسی و محمد را حتماF خواهيم مي

اعمال و رفتار  گرفتاردر همۀ دورانها  تا بپذيريم
 عمله و اکرۀ آنها باشيم.ار هنجنا



، خدا پرست باشم نيازی ندارم ممن اگر بخواه
پيغمبران هايی که تعريفتمام خدايی را بپرستم که 

امروزه همه چنانکه  .نادرست بوده کرده اند،از او 
ارتباط  خدااين به جهان نه آفرينش  ميدانند که
 .به دست او انجام گرفته استخلقت انسان  دارد و نه

انه ای که به استناد آنها همۀ انسانها به دو 
را عبد و عبيد موهومی کرده اند که خود او را 
انسانهای ناآگاه برای دردهای بی درمانشان ساخته 

بار  بودند که امروزه استخوان الی زخم زندگی مشقت
 شان شده است. بازماندگان

که ما   آن معنا به يغمبران، پ تعريف شدۀخدای  
خدا نيست. البته ، داريمتوقع  و رتصواز خدا 

اما آن اجداد اوليه ما نيز خدا نبوده اند،  يانداخ
برعکس ، رساندندنميها خدايان اگر سودی به انسان

 انسانهاآزاری هم به ضرر و  خدای اديان توحيدی
 .زدندنمي

چه  ،حتماF خدايی داشته باشيمکه خواهيم اگر مي
شته دا را بهتر که همان خدايان اوليه اجدادمان

و دوزخ نه بهشت  نه آفريننده بودند،باشيم که 
و مجتهد فقيه و  و، امام و نه پيغمبرو  داشتند،

 .کارگزارش بودند غيره
هر انسانی ميتواند وقتی خدا در زمين باشد، 

با خدای خود هر وقت دلش خواست  ،بدون نياز به غير
، بی به راز و نياز بنشيند خانه اش خلوت کنج در

بياويزند. و اين  آلودۀ شريعتمداران دامان به آنکه
  ا پرستی است.باوری يا خدان شيوۀ خدحداقل سود اي

را  اميدوارم دوستانی که کتاب بشارتبه هر روی، 
ما که  کشيده شوندبه اين انديشه  ، حداقلميخوانند

هيچ کس نيازی به  ،برای داشتن خدا و ايمان به او
نهايی که خود ه آد ب، چه برسنداريم پيغمبران حتی

در عين حال  ان پيغمبران قلمداد ميکنند.را نمايندگ
دست حاجت بسوی  ديگرنيز برای برآورد نيازهای خود 

دليل ثابت کنيم، چون به هزار و يک نآسمان بلند 
بهتر است پس  نيست.در آسمان  يیخداشده است که 

به کمر خود   بجای حاجت خواستن از خدا دست همت
 . همنوعان خود متکی باشيم د وخو و به بزنيم

از  شدنپس از رها  مردمان خردمند غرب چنانکه 
سر و  شانزندگي و چنين کردندو نمايندگانش  دست خدا
که در خارج از کشور گرفت که امروزه همۀ ما سامان 

تشکر از توجه  با   هستيم آن شاهد اقامت داريم
 ..د. شان را به من دادناينکه وقت  از و دوستان

 
 ينه ی سخنرانیمز

 هومر آبراميان  استاد



 بررسی  در همايش   نقد و
 »« بشارت

 
با درود بر همه ی باشندگان و فرزانگان در 

پيش از آغاز سخن بنوبه ی خود ازگروه . تاالر
ی کارگزاران له ی ادبيات و فرهنگ، وهمه سرپرستی مج

اين تاالر برای فراهم آوردن اين همايش بزرگ فرهنگی 
 می کنم . ری گزاسپاس

درود و آفرين می فرستم به استادان ارجمندم 
هم شهری  –دکتر تورج پارسی  –پرفسور مسعود انصاری 

وسرانجام   –و دوست  بسيار گرامی ام استاد مانی 
فرزانه ی ارجمند استاد هوشنگ معين زاده که چراغ 

 همايش امشب ما است.
به ديگر يارانی که از استراليا   البته من و 
همايش پيوسته ايم روز را آغاز می کنيم و هم  اين

اکنون ساعت پنج بامداد به زمان سيدنی است بنا 
براين استاد هوشنگ معين زاده را می توان خورشيد 

 اين همايش نيز ناميد.
ی درود می فرستم به کارگزاران و ادمين ها

و   –بانو مينای تابان  –کدبان فرهاد  ارجمند ،
رجمندم بانو غريبه ايکس و ارابسيهمکارناديده و

 ديگر کوشندگان در اداره ی اين همايش خجسته .
بسياری از دانش پژوهان ، دوره ی روشنگری و 
ستيز با خرافات دينی را همزمان با آغاز دوره ی 

، به اروپا به شمار می آورند گی درنوزايی فرهن
 ين پنداری ناديده گرفتن ارزش کارباور من چن

 ستيز با کيشه درازای تاريخ ب در که دگانيستآزا
 خاسته اند. بانان دينهای دروغين بر

زرتشت بزرگ يکی از همين خرافه ستيزان بود که 
کوی ها و کرپن ديک به چهار هزار سال پيش بر سر نز

انان  دينهای ميترايی ها و اوسيج ها و ديگر کيش ب
 کشد که : خروش بر مي

 ای کژ انديشان ، 
 ايی که آنهمه همه ی شما و ه

 با خيره سری شما را می ستايند،
 دارای سرشتی زشت و نادرست و خود ستا 

 هستيد، 
 و اين کردار فريبکارانه است 

 که شما را در هفت کشور، 
 به بدی زبانزد کرده است.  

 بدينسان شما، 
 انديشه ی مردم را 

 چنان پريشان و آشفته کرده ايد،



 ند،ده که بد ترين کارها را انجام می
 به دوستی با کژانديشان رو می کنند، 

 از انديشه ی نيک دوری می جويند،
 و از خرد خداوندی و راستی و پاکب می گريزند. 

البته همزمان با نوزايی فرهنگی در اروپا ستيز 
با انديشه های واپسگرايانه شتاب بيشتری بخود گرفت 
و نامها ی بزرگی مانند ولتر و نيچه ، و در کشور 

ميرزا آقا خان کرمانی و احمد کسروی وبس ان ودمخ
بسياران ديگر هر يک درجای خود و در زمان خود  
درخشيدند، تا می رسيم به امروز که شمار بزرگی از 
زنان و مردان خرد ورز در سراسر جهان به زبانها و 
چهره های گوناگون با خرافه پردازان دينی می 

وروش د کيا ستيزند و بس بسيارانشان مانند زنده
آريامنش جان خود را نيز بر سر اين پيکار می 
گذارند. دراين ميان اما، کار استاد هوشنگ معين 
زاده از يک ويژگی بسيار دلچسبی برخوردار است . من 
در اينجا به چيرگی شگفت انگيز اين مرد بزرگ در 
زمينه ی شناخت بيخ و بن دينهای ابراهيمی و آشنايی 

گ و ادب ايران زمين و رهنا فدامن ايشان ب فراخ
دبستانهای گوناگون فلسفی جهان اشاره نمی کنم بيشک 
ياران ديگر در اين زمينه سخن خواهند گفت، آن 
ويژگی دلچسب که کار معين زاده را در پايه ای  
باالتر از کار ديگران جا می دهد شيوه داستان 

نوانديشی  و نو آوری او از  از يکسو و پردازی او
رسند اين هر دو به اوج مي»«بشارتدرت. اسگر سوی دي

بگونه ای که خواننده نمی تواند کتاب را بر زمين 
 بگذارد. 
،  برای نخستين بار در تاريخ انديشه،  بشارتدر 

با يک نو آوری شادی بخش روبرو می شويم ، و آن 
اينکه بجای واپس زدن خدا ، او را با مهربانی از 

روغين  به ينهای دن داناجايگاه ناسزاواری که کيش ب
، يعنی از فراز آسمانها ، آنجا دورانده بودند اش

به جايگاه شايسته ی او که زمين است بازگردانده می 
شود تا بی هيج ميانجی  فرادست همه ی مردمان جا 

 بگيرد. 
ولی معين زاده به اين نو آوری بسنده نمی کند 
، بلکه ايده ی تازه تری می آورد که از آنهم 

را از بند « شيطان»تر است، وآن اين است کهدليرانه 
بد نامی که در هزاره های تاريخ گرفتارش بود رهايی 

بر پايگاه وااليی که شايسته ی او است می  می بخشد و
 نشاند. 
شک شيطان نخستين قهرمان تراژدی و بزرگترين  بی

مردمان است برای دريافت راستينگی اين سخن  دوستدار



ی دوم و سوم سفر پيدايش نگاهی داشته هاه باببايد ب
 باشيم.

: « ... از همه ی درختان يهوه  به آدم می گويد
باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نيک و بد 

 زنهار مخوری که هر آينه خواهی مرد!!...» . 
به روشنی پيدا است که يهوه  که همان پدر  

نش آموخته آسمانی و هللا است، هم نشينی با يک آدم دا
و پرورش يافته را بر نمی تابد... ولی شيطان که 
دلباخته ی خرد و انديشه ی نيک است در پيکر ماری 

«دانش پذير تر از آدم خود را به حوا که
 پرسد :او  ميواز  ميرساند!!»بود

« ... آيا حقيقتا خدا گفته است که از همه ی 
 درختان باغ نخوريد؟؟...» .

ی است که بخودی خود شک را پرسش شيطان بگونه ا 
در دل شنونده می کارد ، شيطان خوب می داند که شک 

چيزی را با تمامی دل سر آغاز آگاهی است . کسی که 
گز در آن چون و چرا نمی کند و ای بسا می باورد هر

که ابدالدهر در جهل مرکب می ماند ، ولی کسی که در 
است  چيزی که شنيده و يا ديده و يا خود انديشيده 

ژرفی ه شک می کند، می کوشد همه ی کرانه های آنرا ب
بنگرد و شايست را از ناشايست و راست را از نا 

 راست باز بشناسد.
حوا که تخم شک در دلش کاشته شده است در پاسخ 

 شيطان می گويد :
ما از ميوه ی همه ی درختان باغ می خوريم «   

ه است تنها از ميوه ی درخت دانش  است که يهوه گفت
 نخوريد زيرا که  هر آينه خواهيد مرد.» . 

شيطان که از بن جان دوستدار مردم است، به حوا 
می گويد: نترس!! نازنينم!! نخواهيد مرد!!  يهوه  
می داند در روزيکه از آن بخوريد چشمان شما بروی 
راستيها  باز خواهند شد و مانند خود او  شناسای 

می خواهی شادمانی را نيک و بد خواهيد گرديد ، اگر 
آن درخت بخور و  ميوه ی در کنار خود داشته باشی از

 به آدم نيز بده تا بخورد  شايد او هم اندکی آدم
دوستدار مردمان  بشود !! زن پيشنهاد شيطان را که

است به کار می بندد و با خوردن ميوه ای از درخت 
دانش شناسای نيک و بد می شود و شايست و ناشايست 

ز هم باز می شناسد...  ادامه ی داستان  را هم  را ا
همه می دانيم...  هللا دانش ستيز و دشمن شادی، اين 
هر سه را از خود می راند و هريک را به سختی، و 
بگونه ای تنبيه می کند ؛ در اين ميان بيشترين ستم 
بر شيطان می رود، نه بر آدم و حوا ، شيطان می 

اه بهزيوی و شادزيوی دانست او که با نشان دادن ر
به مردمان،  خودش دچار تيره روزگاری خواهد گرديد 



، با اينهمه مهرش به مردمان آنچنان جوشنده بود که 
نتوانست تباهی آنان را ببيند و دم بر نياورد، پس 
نفرين جاودانه را بر خود خريد وآدم و حوا را از 

 دانشی رهای بخشيد.   چنگال بی
ی بسيار با داستان پرومته داستان شيطان همانند

در افسانه های يونانی دارد. در اين افسانه  گاو 
بزرگی برای زئوس کشته می شود ، پرومته که دوستدار 
مردمان بود پيکر اين گاو را به دو نيم می کند ، 
گوشت و ديگر بخشهای سودمندش را در زير پوست جانور 
 پنهان می سازد و استخوانها و ديگر بخش های نا 

سودمند را  با چربی گاو می پوشاند و از زئوش می 
 خواهد که يکی از اين دو بخش را برای خود بردارد و 

بخش ديگر را به مردمان واگذارد، زئوس که گمراه 
 گزيند و پس از ه است بهره ی نا سودمند را بر ميگشت

کينه ی شديدی از آگاهی از چند و چون اين  فريب،
گيرد و آتش را از دسترس  از مردم بدل می پرومته و

 آنان دور می کند. 
در اين جا پرومته  يکبار ديگر بياری مردمان 

اندکی از تخم آتش را از گردونه ی  می شتابد و
خورشيد می ربايد و آن را در پيکر گياهی پنهان می 
کند و به زمين می  آورد و فرادست مردمان می 

 گذارد. 
دمان افتاده زئوس از اينکه چنين گوهری بدست مر

می شود و همه ی ديگر االهان  خشمی الهی!!است دچار 
را برای تنبيه پرومته و مردم روی زمين به همازوری 

 فرا می خواند. 
« هان با همکاری يکديگر باشنده ای بناماال

را می آفرينند تا مايه ی رنج جاودانه ی پاندور»
مردمان را فراهم آورد، و خود پرومته به سخت ترين 

 يفرها تنبيه می شود بدين ترتيب که در کوهی در ک
می شود و يک شاهين   ی بستهسرزمين قفقاز به زنجير

تيز چنگ همه روزه جگرش را پاره می کند و می خورد 
و آن جگر باز به چهر نخستين بر می گردد ، اين کار  
همچنان ادامه پيدا می کند تا اينکه روزی آن شاهين 

از پسران زئوس که از يکی تيز پرواز بدست هراکلس 
کرد کشته می شود ، بدين ترتيب پرومته آنجا گذر مي

 از آن رنج جاودانه می رهد . 
در اينجا يک همانندی شگفت انگيزی ميان هراکلس 
پسر زئوس و هوشنگ معين زاده فرزند شايسته ی 
ايرانزمين ديده می شود ، هراکلس با پرتاب تيری آن 

واز کوهساران قفقاز را می شاهين جگر خوار و تيز پر
و « بشارت » کشد... و هوشنگ معين زاده با نوشتن 

ی بد نامی را خامه ی نرم و توانای خود بند ها با
از دست و پای شيطان می گشايد و او را در جای 



شايسته و سزاوار خود می نشاند،  و چهره ی هميشه 
به ما   شاداب و مهربان و دوست داشتنی شيطان را

ی دهد، تا از اين پس گناه فرومايگيهای خود نشان م
را بگردن او نيندازيم و نفرينش نکنيم و او را  
دشمن خود نشماريم ، بلکه اين راستی را بباوريم که 
بدون همکاری شيطان،  آدم هنوز هم در باغ عدن بی 
هيچ بو خاصيتی،   همراه با ديگر فرشتگان ،  بی  

را باد ميزد و  آنکه بداند چرا!!  شبانه روز هللا
 صلوات می فرستاد !!. 

من پيش از اينکه سخن خود را به پايان ببرم دو 
« نکته را شايان ياد آوری می دانم ، نخست اينکه 

اين همان بشماريم .  « اهريمن »با را نبايدشيطان»
اهريمن نيروی گرايش بسوی فرومايگيها و پستی ها 

اين   از است که همزاد ما و  در درون خود ما است ،
رو ما اگر بخواهيم، می توانيم  بدون يارمندی هللا و 

« نفس رسوالنش براين نيرو که روان فرماينده يا 
ما است  چيره گرديم،  نه به فرشته نياز   اماره ی »

 داريم نه به هللا،  و نه به رسوالنش . 
«  پدر و « يهوه صبايوت »و   « هللا»دو اينکه 

ستند اينها را نبايد با ني « خدا » هم  آسمانی »
خدا اينهمان شمرد ، شور بختانه تر زبانان  يا 

  هللا»« مترجمين نامه های دينی هر کجا به واژه ها ی
رسيدند از روی « پدر آسمانی »و  « يهوه صبايوت» و 

را بجای آنها  « خدا »ناآگاهی واژه ی پهلوی
گذاشتند  بدين ترتيب بزرگترين آسيب را بر پيکر 

ايران زدند ، من در اين جا به اين نکته  فرهنگ
دور  « بشارت »نخواهم پرداخت تا از زمينه ی کتاب

« نشويم ،  شايد در جای ديگری به جستار بپردازم و 
 را از چنگال الهان ابراهيمی  رهايی بخشم!!. خدا »

« آنچه که امروز بايد گفت اين است که جای
ود و هوشنگ در تاريخ ادب ايرانزمين خالی ببشارت »

معين زاده با توانايی شگفت انگيز خود اين جای 
زيباترين چهره پر کرد . نه تنها دفتر ه خالی را ب

ادب ايرانزمين ، بلکه با دليری می توانم بگويم که 
در تاريخ ادب جهانی هم جای چنين شاهکاری خالی بود 
و معين زاده دين بزرگی بگردن دانش پژوهان جهان 

رزبانان و کسانی که توانايی بسنده دارد . بشود ت
در برگردان اينگونه نامه ها دارند ؛ بشارت را به 

 همه ی زبانها ی زنده ی جهان برگردانند . 
باسپاس از سرپرست و برنامه ريزان اين همايش 
که اين زمان را به من دادند و با آرزوی برداشتن 

 گامهايی بزرگتر در اين راستا.   
*** 
 



 
 پوزش خواهى

 

 Farhangكه در نشست پالتالك ديشب بنا بود
Iran.Adabiat Va  خدا به  بشارت«درباره ي كتاب ،

، سخنرانى كنم ، به همين   »زادگاهش بر مي گردد
دليل شركت جسته و از سخنان نويسنده ي ارجمند 
هوشنگ معين زاده بهره گرفته و در انتظار نوبت 

التالك بودم . از آنجايي كه به اين سيستم كار پ
تازه آشنا شده ام و تجربه اى ندارم هدف ويروس 
آناني كه از اين برنامه ناخشنودند قرار گرفتم . 
شوربختانه هيچ كارى از دستم بر نيامد واز بيان 
سخنراني خود محروم گشتم . از همه ي باشندگان 

پوزش  به ويژه آقاي معين زادهومسئولين اتاق 
واستاران در سايت خواسته و متن سخنراني را جهت خ

 ادبيات و فرهنگ مي گذارم .

 مي گردد ازبشارت ! خدا به زادگاهش ب
 دكتر تورج پارسي

بواسطه ى وجود آزادى نوشتن درباره ي  در غرب 
خدا و نقد دين سابقه طوالني دارد و به همين نظر 
نوشتن فلسفه آنهم در قالب رمان داراي شناسنامه و 

پيش يك دبير دبيرستان  سن سالى است . همين چند سال
در كشور نروژ كتابى فلسفي به زبان نروژى در قالب 
رمان نوشت كه من آنرا به زبان سويدى خواندم اين 

كوروش صفوي از آلماني به فارسى  كتاب را 
بهشت است  برگردانده . رمان فلسفي ديگر از بهشت تا
 كه دكتر فريدون شايان سامان بخشيده است .

 خيابان يك طرفه  دين در كشور مااز ان جايى كه 
است اگر كسي پيدا شود كه قلم به نقد اين مهم بكار 
ببرد و در دسترس همگان قرار بدهد بايد به او  
آفرين گفت . اروپاييان در اين مورد هم كارشان به 
واسطه ى دسترسي به موهبت آزادي باز از ما جداست . 

يا  دانشمندان ايراني هم اگر درين مقوله نوشته
چيزي گفته اند در واقع به زبان علمي آنهم با در 
نظر گرفتن موقعيت زمان و مكان مثال كاركردهاى 

در خدمت  م كه علم يي بينم در نتيجه باز »رازى«
خاص بوده پس ميدان كار دربسته و محدود يا به گفته 
ي رند شيراز در محدوده ى قيل قال مدرسه مى بوده . 

در  ،باهي و تاريكى و انجمادبا اوج ت ۵٧اما پس از 
 اين زمينه ى مورد بحث چراغ ها روشن شد ند 



دكتر علي ،  شجاع الدين شفا كه بايد از استاد
و  دكتر انصارى و زنده ياد على دشتى و مير فطروس

كارهايشان ياد كرد كه خواه ناخواه نزد اينان از 
پيش زمينه ي كار بوده اما در دسترس همگان قرار 

ه . اصوال براي زدودن تاريكى ناشي از يك داده نشد
دروغ بزرگ آنهم با اليه هاي سخت و خشن كه در قامت 

بايد فكري انديشمندانه كرد .  تابو محكم ايستاده 
پس در زمانه اي كه به قول نويسنده قلعه ي حيوانات 
" دروغ يك واقعيت عمومي است به زبان آوردن حقيقت 

ين منظر و در خيابان يك اقدام انقالبي است " از ا
  مي  ازخدا به زمين ب، بشارت«كتاب  يك طرفه ي دين 

مورد  نوشته ي آقاي هوشنگ معين زاده را د»گرد
. رواني و آسانى واژگان در حمل  بررسى قرار مي دهم
در اين  چشمگير است . معين زاده  معنا بسيار بسيار

زمينه ي فلسفي آنهم ديني يا اناتومي دينى و آسيب 
شيوه اى را مى آفريند كه سابقه  ختى اجتماعى شنا

در ها را به روى  شيوه اي كه  ،در سرزمين ما ندارد
ها را ايد . با زبان ساده ى فلسفي پردهعموم مي گش

به يكسو مي زند و با اعالم اينكه نوبت كهنه فروشان 
 .كهنه انديشان گذشته نو خود را به ميدان مي فرستد

يدن را رواج بدهد و نوي كه مي خواهد انديش
آنهم انساني  .انديشيدن را پلتفرم انسان قرار بدهد

هراسان از  ،كه بنده ي بت است عبد است و عبيد است
بت ، اين ترس زدگى كه به غلط ايمان نام گرفت درست 
نقطه ي مقابل خرد و انديشه است كه تمام كوشش معين 

 زاده براي تقويت بعد عقل و خرد است .

صفحه ى خود به نام ٣١٨در كتاب  معين زاده 
روي اين موضوع  »مي گردد ازخدا به زمين ب، بشارت«

كليدي كه انسان فراورده زمين است و در پيدايش و 
تدوام حياتش هيچ موجودي جز طبيعت نقشي نداشته 

خدارا  مي خواهد با اين كار نخست  ،كندتاكيد مي 
ده ، همان خدايي كه پدياز زندان انسان نجات بدهد

، آزاد اگر خدا از زندان انسان آزاد شودذهنى اوست 
. در اين آسان خواهد شد كردن انسان از زندان خدا 

يعني ميان انسان  ،ميان يك خط ميانى وجود دارد
زنداني و خداى زندانى كه در واقع نفع اصلي را 

. اينان كساني هستند كه  متوليان اين خط مي برند
زاد شود يا به قول معين اگر خدا از زندان انسان آ

زاده به زمين بازگردد و انسان هم از زندان خدا 
چرا  .، دكانشان بسته مى شودن مي برندآزاد شود زيا

كه ماسك بت سازي و پيام آوري از چهرها برداشته مى 
 شود و قلمرو خرد و انديشيدن گسترده مي شود .



جلد  ششباز به كالم هوشنگ معين زاده نويسنده  
نظر  از  بسيار مهم و در عين حال كمياب  كتاب 

موضوع بر مى گردم كه مى نويسد و تاكيد مي كند كه 
 ،كردن ايمان مردم نيست : گفتن حقايق خدشه دار

بلكه ايمان بر مبناي شناخت را تائيد مي كند . اين 
كه شك از چون چرايي   شناخت نخست نياز به شك دارد 

 .فتن عقل استكار گره كه برآيند ب بر مي خيزد 
همان عقلي كه معين زاده با طنزي فلسفي شيطان را 

 سمبل آن مي داند . 

نويسنده بشارت ، تكلم يا سخن گفتن كه وجه 
تمايز انسان از حيوان است كافي نمي داند هر چند 

اما  .آنرا مرحله ى تكاملي انسان قلمداد مي كند
اوج انسان را در آن هنگام تاريخى از لحظه تكامل 

چه موضوعي را  .رزيابي مى كند كه چرا مي گويدا
يك عالمت چرا پايين جمله  بشنود چه بخواند و

عقلي  .چرا در واقع پديده ي عقل است اين .بگذارد
كه انسان را از عبوديت ايماني نجات مي دهد و به 

 قلمرو بي كرانه خرد مي برد .

من به سهم خود از آقاي هوشنگ معين زاده به 
اين انجماد هزاره اي سپاسگزاري مى كنم  خاطر شكستن
. و نيك راه كارستان ديگر ايشان مى مانم و چشم به

آگاهم كه اگر در گذشته چنين نوشتارى زمينه مي 
يك اسالمي شريعتى ها مى رفت كه از شر رمانت ،يافت

. از همگي به ويژه مسوالن فني اين اتاق نجات بيابيم
 - مينای تابان خانم  -بسيار بزرگ : آقاي فرهاد 

 غريبه ايکس و ...سپاسگزارى مي كنم .

    ميرزاآقا عسگری(مانی)

   خدا همانا انسان است.
  ی  کتابمتن سخنرانی در باره

  زادهی هوشنگ معينبشارت نوشته 

  در اتاق(پال تاک)  

   ايران. ادبيات و فرهنگ  

    ٢٠٠۶سپتامبر   ٧ 

از زبان   زادههوشنگ معيندر مورد آقای      
سخن خواهم گفت. آقای شفا ازاساتيد  الد@ين شفااعشج

ی تاريخ و ادبيات ايران، و يکی ازمتفک�ران برجسته



ست. پيام تاالر خالی معاصر هستند. جايشان دراين
ی جا خوانده شد. چند جايی دربارهمهرشان در اين

اند و اين زاده اظهار نظر کردهکارهای آقای معين
يابند تيزهوش به موقع درمی دهد که اساتيدنشان می

که چه کسی در کجای تفک�ر و ادبيات ايران آتشی 
برافروخته است. آتشی خاموش نشدنی، چيزی که  

  نويسد. منتقدين ديگر کمتر توجه دارند.ايشان می

" که جوليان گرينی سرشناس آمريکايی "نويسنده
بيش از نيم قرن آخر زندگی خود را در جنوب فرانسه 

جا سالگی در همان ٩٨و دو سال پيش در سن  گذرانيد
درگذشت، در کتابی که درآخرين سال زندگيش منتشر 

ی کرد، تلگرام جالبی را نقل کرده است که نويسنده
" چند روز پس از فرانسوا مورياکمعروف فرانسوی " 

" با امضای خود او دريافت، که آندره ژيدمرگ " 
م جايی را به اين چند روزه هر چه گشتنوشته بود: «

نام دوزخ پيدا نکردم، لطفأ موضوع را به اطالع 
 ژيد.»کلودل هم برسان. آندره

ا شانسی بيشتر از يی ما زادهظاهرأ هوشنگ معين
يا با پشتکاری  زيادتر از او داشته است  آندره ژيد

و نه تنها دوزخ دروغين را پيدا کرده، به درون آن 
گذرانده است.  يافته و مدتی را هم در آنهم راه

فری نيست که به دوزخ رفته و البته او اول�ين مسا
از آن بازگشته است! رهروان ديگری نيز هر چند  زنده

های دور به همين نه به شماری چندان زياد در گذشته
،  »آنئای يونانی«راه رفته و حتی گاه مانند 

، اين »دانته ايتاليايی«» ، ارداويراف پارسی«
بی نيز از سفرهای خود برجای های جالسفرنامه
اند و فراموش مکنيم که دو تن از پيامبران گذاشته

اند. يکی اولوالعزم ما نيز از جمله اينان بوده
که به روايت انجيل زندگانی پس از مرگ  عيسی مسيح

آغاز کرد تا به  جهانی زيرينخود را با سفر به 
ارواح دوزخی بشارت و امکان رهايی دهد و ديگری 

در معراج خود بهشت و دوزخ را از  که مبر اسالمپيا
صحاح «های کتب معتبراگر بتوان از حديثنزديک ديد و 

»از جهان تشيع را، کتب اربعه«» از جهان سنت،سته
مالک استناد قرار داد، آن حضرت در جهنم نگريست و 

   بيشتر ساکنان آنرا زنان يافت.)

ی اين سفر نامه در عين حال با نو آوری ها ( 
ديگری نيز همراه است که يکی از جالب ترين آنها 
هويت راهنمای نويسنده در اين سفر است. زيرا در 
آنجا که راهنمای منظومه ويرژيل کاهنه ای ساحر و 



راهنمای دانته خود ويرژيل و راهنمای ارداويراف 
سروش فرشته اند، راهنمای مسافر قرن بيستم ما به 

ت که اين بار نه تنها صورتی غير منتظره عزرائيل اس
جان او را نمی گيرد، بلکه تا به آخر سفر می کوشد 
تا به صورت يک دوست مشفق او را با واقعيت هايی 
آشنا کند که به کلی با آنچه در طول قرون از جانب 
کليد داران دين به عنوان حقايقی آسمانی و ابدی به 
پدران و بعد به خود او ارائه شده اند تناقض 

  .)دارند

ی جوانب، ضد زن  بينيم که پيامبر اسالم در همهمی
بود و بعد از اين که خداوند يک بار تعيين کرده که 
او به دوزخ برود، پس از بازگشت، برای تقبيح زنان 

ها گفته است. بيشترين دوزخيانی شماری آنو کم ارزش
باشند! و حاال البته يک ذهن که او ديده است زنان می

تواند بپرسد که هنوز که روز قيامت کنجکاو هم می
برپا نشده، روز رستاخيز و معاد هم برگزار اسالمی 

نشده و معلوم هم نيست که چنين روزی کی باشد. به 
هرحال در آن روز است که جهنميان به جهنم و 
بهشتيان به بهشت خواهند رفت. پس اين حضرت وقتی به 

 است؟...جا  ديده دوزخ رفته، چگونه زنان را در آن

. قبل از آغاز سخن در بشارتبرگرديم به کتاب     
دارم که نظر استاد مهندس مورد کتاب، دوست می

های هوشنگ الدين آشتيانی را در ارتباط با کتابجالل
آقای  زاده  برای شما به کوتاهی بيان کنم.معين

 : نويسدآشتيانی می

جای بسی نيکبختی است که اين جنبش در بين ( 
مرزی نيز پيدا شد و يارايی و نيان برونايرا

های خفته و نهفته را بيدار  هوشمندی و شايستگی
آفرين های بسيار برجسته و ستايشساخت.يکی از نمونه
ی ما آور، دوست و همکار نويسندهاين دگرگونی شگفت

زاده است که در زمان کوتاهی به نگارش هوشنگ معين
هايی ده و همه نشانزای دستو چاپ کارمايه و آموزه

از پژوهش و سگالش ژرف او است. از او که خود را 
ای کار ولی نويسندهدوست و کهنهسربازی ايران

شناساند، بايد پرسيد که نورسيده در اين بازار می
اين همه مايه را در کجا و کی اندوخته تا به 

قلم شمشيری دودم سازد و از ی کاوه روشنگر: نوشته
م فقيهان سياه کاررا بنياد بلرزاند. بار هزاران د

های خفته و برخورد با يک چنين يارائی وتوانائی
اکنون بيدار و شکفته، مِن پير واز کارافتاده را 

سازد که دليران خردمند بپا دلگرم و اميدوار می
اند و مهر به اند، شمشيرهای بران را برآختهخواسته



اله را از اند تا ديوان هزارسراستی را جان داده
 سرزمين راستان بيرون کنند.)

کنم از آغاز پيدايش انديشيدن در من فکر می       
بين آدميان، همواره دوگروه و دوگونه نگرش در مورد 

 ی هستی وجود داشته است:پديده

که به علت کاهلی فکری و عدم  گروه پرشماریيکی 
دانشی، و ناجستجوگری در دسترسی به دانش و يا کم

شان را به  افکار و ايمان ِ ی خود، سرنخزمانه دانش
ها بگويند دست ديگران سپردند تا آن ديگران به آن

که هستی از کجا آمده؟ چرا آمده؟ کی به انجام  
رسد؟ و تکليف اين بشر کوچک بر اين کره خاکی می

های وسيع چه را که پيشوايان چنين تودهچيست؟و هر آن
ها، اند به صورت آيينردهدر طول تاريخ بيان کمردمی 

ها را ها و باورهای مردمان درآمده، و مردم آندين
مقلد  گروه پرشماری کهاند. گونه پذيرفتهبه همان

 .اند و تابع، و تاکنون هم چنين استبوده

اند که هم بوده شمارانیکمام�ا هميشه  
خواستند به بستگی و بستمان فکری دچار بشوند و نمی

ها را که پيشاهنگاِن خرافات تحويل انسان هايیفرمول
ها، دهند، خيلی راحت بپذيرند. ايندادند و میمی
جای مراجعه به مراجع تقليد و پيامبران آسمانی و به

دانستند، کسانی که خودشان را نمايندگان آسمانی می
پايان های بیکوشيدند راهی و پاسخی برای پرسش خود 

 هکشان بيابند.ی هستی و کبشری در پديده

ی دوپارگی و انشقاقی در انديشه جااز همان        
ی خود را ها و انديشهای دانستهبشری بوجود آمد.عده

متکی بر باور و يقين و دين و ايمان و اعتقاد 
های شناختِ کردند، و اندک شماری هم به جستجوی راه

ی پيدايش هستی رفتند. گروه دربارهتجربی و علمی
انديشيدند، و رشمار و عاطفی بودند، و کم مینخست پ

انديش. اين دو گروه شمار بودند و عقلگروه دو�م اندک
در زدوخوردهايی که همواره در طول تاريخ بر سر 

اند. يکديگر مبارزه کردهچنين مباحثی پيش آمده با
ها انسانی که شايد براحتی بتوان گفت که ميليون

استند از راه خِرد خومتکی بر عقل بودند، و می
دين، های خود بيابند به نام بیهايی برای پرسشپاسخ

 رافضی، ض�د خدا و هزار و يک نام ديگر کشته شدند.

ی فلسفی متکی بر عقل، درايت، ام�ا انديشه
ها، علم و دانش بشری پايان نيافت و ها، تجربهآموزه

در جريان تاريخ رشد کرد تا به امروز که ما به 



خدا مرده  توانيم بگوييم که «می نيچههمچون راحتی 
چه که جای «خدای قادر متعال و توانا» را و آن است»

تواند پر کند انسان است. انسانِ توانمند، انسانی می
 ناميد.که نيچه آنرا ابرمرد، ابرانسان می

زاده يکی از فرزندان در واقع هوشنگ معين       
های که جستجوگر پاسخ ی تفکر دو�م است، تفک�ریشايسته
شناسانه های هستیو عملی و زمينی برای پرسشعلمی 

اند که در اين است. در ايران، کسان ديگری هم بوده
باوری اند و چون فضا، فضای سرکوب، دينها نوشتهباره

پرستی بوده، انديشمندان ايران بناگزير دو و خرافه
های يههای خود را در النوشتند و انديشهپهلو می

پوشاندند ها میبافیها و فلسفهآوریگوناگونی از حج�ت
تا شايد همچون گوهری شايسته بدست اهلش برسانند، 
ام�ا دشمنان هم تيزهوشان و کنجکاوانی در ميان خود 

اند که اين انديشمندان چه اند و کشف کردهداشته
ها را خواهند بگويند؟ بنابراين آنگويند؟ و چه میمی

کشتند واز دادند و يا میه مورد آزار قرار میهموار
 بردند.بين می

باور و جريان نخست که جريانی خرافه        
 ۴بر کشوری با  ٢١ی قرن باور است حتی در آستانهدين

گردد و از کشور هزار سال تمدن و فرهنگ چيره می ۵ –
ايران ، کشوری به نام «کشور صاحب زمان»، و «کشور 

مردان اکنونی چنين کشوری سازد و دولتمی امام زمان»
پرهيز دارند  ايرانی زيبای از برزبان راندِن  واژه

نامند و میو اين کشور را «کشورمقدس جمهوری اسالمی» 
 نه کشور ايران!

زاده در اهميِت کاِرانديشمندی همچون معين        
دهد که هنوز صداهای شود. او نشان میجا آشکار میاين
پرستی و دار و خردورز برای رودررويی با خرافهبي

پيشگانِ باوری در ايرانی که زير چيرگی سياستدين
 گر است وجود دارد.سرکوب

زاده در انديِش با آقای معينانديشمندانی هم       
اند، ام�ا اهم�يت کار ايشان در کشورهای ديگر هم بوده

ديگر ای ديگر، و در سطحی بين ايرانيان به گونه
ها پروژه، پروسه و راهی را است. چرا که ما ايرانی

که اروپاييان در دو قرن گذشته در جداکردن دين از 
ايم و اگر نيچه بعد از اند، نپيمودهدولت پيموده

رنسانس و بعد از آن که بسياری از دانشمندان و 
پرستی سخن ی خرافهی غربی در نفی انديشهفالسفه
خدا مرده گويد «با صدای بلند می آيد واند، میگفته
، در واقع شاهکاری نيست. شاهکار زمانی است که است»



انديشمندی در کشوری همچون ايران و زير چيرگی 
 :زده بيايد و بگويد کهباور و خرافهمسلمانان دين

 .گردانم»من خدا را از آسمان به زمين بر می«

کنم مخاطبين و شنوندگان من فکر می        
زاده در روزگاری که هم اکنون من و شما زندگی عينم

های وسيع ميليونی مردم اند. ام�ا تودهکنيم اندکمی
ی آثار او خواهند بود. ايران درآينده خواننده

که خود او ديگر در اين جهان نيست. آنگاه هنگامی 
ی اين آيندگان درخواهند يافت که بايد به همه

های نند پاسخی برای پرسشها بينديشند تا بتوا پديده
شان پيدا کنند.بهر حال از آغاز پيدايش ابدی و ازلی

 ايم:تفکر آدميان دو گونه دستگاه فلسفی داشته

ی اديان بوده است که همه دستگاه الهیيکی        
دستگاه يا بيشتر اديان متک�ی بر آن هستند و يکی هم 

  بوده است. فلسفی زمينی، تجربی و متک@ی بر خرد

زاده به گروه دو�م بستگی دارد و آقای معين      
توانسته است با نوشتن چند جلد کتاب بسيار گويا، 

گونه، مخاطبين فراوانی با نثری شيوا و حالتی روايت
در امروز و آينده برای اين انديشه دست و پا کند. 

های ايشان از من بر اين باور هستم که انديشه
گونه بيان شده، در آينده ايتجايی که با زبانی روآن

تأثيرات بسيار شگرفی بر افکار ايرانيان خواهد 
     .داشت

زاده درواقع کسی ی ديگر اين که آقای معيننکته
نيست که بخواهد معنويت انسانی را رد کند.ايشان در 
جستجوی نوعی عرفان انسانی است.انسان نه تنها در  

اتريال تبديل اين دستگاه فکری و فلسفی به مهره و م
شود، بلکه انديشه، قلب و عاطفه دارد، عرفان نمی

دارد ام�ا اين عرفان، عرفانی زمينی است. ملموس و 
 منطبق با هستی روزمره است.

کند. به اين معنی زاده خدا را زمينی میمعين      
خواهد انسان را جانشين او کند و در سراسر که می
انسان همانا د که رسهايش به اين نتيجه مینوشته

ی ذهن و تفکر انسانی خداست و خدايی اگر هست آفريده
ی يکی از فالسفه است، بنابراين در خود انسان است.

سالگی کتابش را خواندم و اآلن  ١٨آلمانی (که من در 
همه چيز در مغز ماست، در گفت: اسمش يادم نيست) می

همين مغز مادی. اگر ما مغز کسی را بياشوبيم و 



ماند، حت@ی اغان کنيم ديگر هيچ چيز در آن باقی نمید
 . نقل به معنی).خدا

ست که از آن فيلسوف که اين، مفهوم چيزی       
فهميدم به يادم مانده است. ی نظراتش را هم نمیهمه

ها به نوعی فاقد انسانو اگر به هر روی، تمامی 
به نام خدا وجود  انديشه باشند، ديگر مفهومی

ی ، پس خدا هر چه هست، در ذهن ماست. آفريدهندارد
ی ذهنی است و مغز انسان متفکر است. خدا يک پديده
 نه موجودی واقعی و بيرون از ذهن ما.

زاده وجود ی جالبی که در کتاب آقای معيننکته     
دارد، تخييل زيبا و فراگستر و فعال ايشان است. 

ی يا اش را  مثل ابوريحان بيرونايشان انديشه
وردی و حت�ی کسروی با واژگان و جمالتی پيچيده سهره

ای ايجاد کرده گونهکند، بلکه روايت داستانبيان نمی
است که خواننده از همان آغاز، و بعد بتدريج، با 
قهرمانان خوب و بد و متض�ادانديش داستان آشنا 

ها احساس بيگانگی ندارد. به اين شود و با آنمی
قهرمان در داستان بشارت مطلقأ معنی که اگر يک 

جايی که هر يک از و از آن -باوری است طرفدار دين
کنيم احساس می -ايم ما شايد روزی بر اين باور بوده

ی ما را های گذشتهباور، انديشهکه  اين قهرمان دين
کند. بنابراين با او در اين کتاب بخوبی بيان می

 کنيم.احساس بيگانگی و دشمنی نمی

تواند که خوِد نويسنده می -م�ا راوی نخست ا
ی به انديشه - گونه باشد، با نام ديگری در اين رمان

امروز ما نزديکتر است و ما در نهايت دل به 
 بنديم.تر اين راوی میهای تازهانديشه

کتاب بشارت در بين داستان و رمان از يک         
نه اين ی فلسفی از سوی ديگر، سو، و پژوهش پيچيده

کند و اين يکی که سرگردان مانده باشد، ام�ا حرکت می
های های نيکوی اين کتاب است که انديشهاز سرشت

های فلسفی را با زبانی روزمره و ملموس برای توده
وسيع بيان کرده است. نثر بسيار شيوا و گويای 

زاده واقعأ بعضی موارد برای خود من  معين
پرسم که اين مرد می برانگيز است. از خودمحسرت

چگونه توانسته به اين نثر ساده، پاکيزه و پارسی 
خوانيد، اصأل هايش را می دست پيدا کند؟ وقتی نوشته 

شويد که خواسته باشد فخری به خواننده متوجه نمی
نويسد. بفروشد که زبان فارسی را به اين قشنگی می

تواند اين در طبيعت و در سرشت کار ايشان است و می
ی منتقدين ادبی و فرهنگی و الگويی باشد برای همه



انديشان که هرگاه دست به قلم انديشان و فلسفهسياست
 برند واقعأ از اين سر مشق بهره بگيرند.می

معين زاده در جستجوی عرفان است. در جستجوی        
انسانی که هم يک انسان زمينی است و هم دارای  

ی شود گفت  نويسندهمعنويتی خوشايند. در واقع می
جهانی است. چرا که بشارت در جسجوی نوعی عرفان اين

در اين عرفان، انسان، محور است و مثل عرفان قبلی 
ما در جستجوی فنا شدن در اh@ نيست ، بل که برعکس، 

خواهد اh@ را بياورد و در انسان حل کند، نويسنده می
اند که اش را به جايی برسفنا کند و ارزش انسانی

های او . بنابراين انديشهی اوست و حق@ اوستشايسته
ی ما سازگار است. اين عرفان با درايت و خرد امروزه

، در جستجوی شورعارفانهجای اتک�ا به فرهنگ به
است و اين بسيار پر معنی است.انسانی  شعورعاشقانه

کند با انسانی که که شعور دارد و عاشق است فرق می
زاده بر اين باور است ارف است و معينشور دارد و ع
جايی است که ما هستيم و درست هم  که بهشت همين

 - که مادر ماست  -ی زمين گويد. ما بر کرهمی
توانيم بهشت را بسازيم و در کنار هم با زيبايی می

بسازيم.  توانيم از آن جهنمیزندگی کنيم، و نيز می
  زبرين جهانی  شناسيمبنابراين برای اين جهانی که می

وجود ندارد. به هرحال، اعالم مرگ خدا  زيرينيا 
- انسانزاده به معنای زاده شدن توسط آقای معين

» ست. به خود آمده  خود  آاست. انسانی که « خدايی
اش خود و برای جهانش، برای زندگيش و برای آينده

 گيرد تصميم می

گرانی هم چون ها و معاملهاو برای هوچی      
يامبران و امامان و نمايندگان دروغين و کاذب پ

ها نيازی گذارد، چرا که ما به آنالهی جايی نمی
های ما نداريم، ما خود انديشه داريم و اگر انديشه
توانيم با هم رفت و آمد کنند و در تبادل باشند می

تا سطحی که برای انسان امروزين پذيرفته باشد، 
ی خود شناسانهفی و هستی های فلسهايی برای پرسشپاسخ

های آينده که هنوز بسياری گمان در دهه بيابيم. بی
های آينده، گروه دو�م از ما خواهيم بود و در سده

انديشمندان که از آغاز پيدايش انديشيدن بر روی 
اند، ی زمينی بودههاها و پاسخحلزمين به دنبال راه

بازی و هپرشمار خواهند شد و دستگاه دغل و ريا و حق� 
کاری «پيامبران» ،و بساط مدعيان واليت فقيه و کاسب

گی) را برای هميشه امامت و جانشينی (خليفه
های برخواهند چيد. ترديدی در اين باور ندارم. کتاب

های آن روزهاست، روزهايی که ما زاده ، کتابمعين



هايی همچون ورق زر در نيستيم اما چنين کتاب
رس ايرانيان خواهد بود. ر دستتيراژهای ميليونی د

که همواره  -ی خاکی من به عنوان انسانی بر اين کره
 -امزاده داشتههای فکری معينهائی همچون دغدغهدغدغه

بوسم و دست ايشان ، قلم ايشان را از راه دور می
شادمانم از اين که او بخشی از مکنونات ذهنی و 

سبک کرده  قلبی من را هم بيان کرده، و کار من را
است. برای ايشان آرزوی ديدن روزهايی را دارم که 

ها او را در آن روزها ايشان ببينند که ما ايرانی
هايش را گرفتيم و در زمان حياتش درک کرديم، کتاب
ها بها داديم.اين خوانديم و لذ�ت برديم، و به آن

برای او البته بسيار زيباتر است تا زمانی که او 
اک نباشد ام�ا همواره از او به نيکی ديگر بر اين خ

 بگويند.

طور که وقتی فردوسی در ميان مردم ايران همان     
بود، بهائی به او ندادند. وقتی فردوسی مرد، 

ی شهر طوس فتوی داد که او رافضی است و حق جمعهامام
ندارد در گورستان مسلمانان دفن شود. آن مردم 

جسد فردوسی را  داشتند،اندکی که او را دوست می
بردند و در جای ديگری دفن کردند که امروز آرامگاه 

های عظيم ی آن مالها و آخوندها، و آن تودهاوست.همه
انديش فراموش شدند، به خاک تبديل شدند ام�ا کم

ی ما زنده ماند و ما فردوسی در قلب ما، در انديشه
خوريم از اين که چرا در آن روزگار مردم تأسف می

ری فردوسی را نشناختند و درنيافتند و من تأسف بيشت
زاده را خواهم خورد اگر ما امروز کسانی همچون معين

 در نيابيم و نشناسيم.

                                                      
*** 

فرهاد کردن و تايپ اين گفتار را آقای کار پياده
  ر پال تالک تاالر ادبيات و فرهنگ ددبير فنی  – رونق

گزاری جا از ايشان سپاساند. در اينانجام داده
خود نيز ويرايشی اندک در متن باال روا   کنم.می

 داشتم.
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