
 
  

  تالشي تازه

   ايرانيات در شناساندن فرهنگ و ادب

  
زا آقا عسگري ز گرانقدر ميهمت شاعر و نويسندهبه  2006 روز پنچشنبه هفتم سپتامبر

اين مجله براي نخستين بار )پالتاك(در تاالر »ادبيات و فرهنگ«، مدير مجلة انترنتي)ماني(
ند از مشاهير و صاحبنظران نامدار توسط تني چ)هوشنگ معين زاده(كتاب يك نويسندة ايراني

 نفر از ايرانيان از سراسر دنيا مورد گفتگو و بررسي قرار 120حضوراٌ و غياباٌ با شركت بيش از
  .گرفت
. مدير مجلة ادبيات و فرهنگ آغاز شد) ماني(زا آقا عسگريراين همايش با خير مقدم مي  

ت از پاريس ارسال شده بود خوانده پس از آن پيام استاد شجاع الدين شفا كه به همين مناسب
شد و در پي آن هوشنگ معين زاده توسط يكي از مديران اين نشست، به حاضرين معرفي 

  .گرديد
 نخستين سخنران اين همايش، هوشنگ معين زاده بود كه شرحي از آخرين كتاب 

 پس از .را در دو بخش براي حاضرين بيان كردند»بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«خود
 ،نويسندهاين آن پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران استاد هومر آبراميان از استراليا در بارة كارهاي 

  . سخن گفتند» بشارت«بويژه آخرين اثر او 
نيز به بررسي مجموع نوشته هاي هوشنگ معين زاده و كتاب ) ماني(زا آقا عسگريرمي

 دكتر تورج پارسي از سوئد كه به علت او پرداختند و در نهايت استاد گرانمايه» بشارت«
 باز مانده بودند، متن سخنانشان را به رمشكالت فني در نيمه هاي اين نشست از حضور در تاال
  .صورت كتبي براي مجله ادبيات و فرهنگ ارسال نمودند

 شركت الزم بياد آوري است كه دكتر مسعود انصاري سخنران ديگر اين نشست به علت 
  . ليه حضور محمد خاتمي در واشنگتن از شركت در اين نشست باز ماندنددر گردهمايي ع

 مجموعة سخنان اساتيد گرامي براي دوستداران ادب و فرهنگ ايران و آگاهي هم 
  .ميهنان با تالش هاي فرهنگي برونمرزي به ترتيب انجام منتشر مي شود

  
  مجلة ادبيات و فرهنگ    
  
  
  
  

 



����� 
فارق التحصيل .  در شهر تبريز متولد شده است1316ر ماه هوشنگ معين زاده در آذ

تا درجة سرهنگ دومي در رشته . دانشكده افسري ايران و دانشكده نيروي دريايي تركيه است
هاي مختلف نظامي مشغول خدمت بوده و سپس از ارتش به وزارت راه و سازمان بنادر  منتقل 

مت مدير كل امور اجرايي نخست وزير به در زمان نخست وزيري شريف امامي با س. مي شود
   .نخست وزيري منتقل و تا پايان رژيم پادشاهي در اين سمت مشغول انجام وظبفه بوده است

او . هوشنگ معين زاده فعاليت فرهنگي خود را پس از خروج از كشور آغاز كرده است
 يعني درشصت سالگي ،1376را در سال » !خيام و آن دروغ دالويز«اولين كتاب خود را با نام 

تا جايي كه امروز هم وقتي نام او مطرح . خود منتشر و با همين كتاب نيز به شهرت رسيد
  .»!خيام و آن دروغ دالويز«ميگردد، ميگويند نويسندة 

ارتند از  معين زاده پس از آن دو سال متوالي هر سال يك كتاب منتشر كرد كه عب
و پس از آن كتاب يكي از فرزانگان »ان آخرتكمدي خدايان يا هفت خو«،»آنسوي سراب«

» پيامبران خرد، در پيكار با تاريكي هزاره ها«با عنوان»شهريار شيرازي«ايراني را با نام مستعار
را ويراستاري و انتشار داد و اين كتاب نحستين اثر روشنگري داخل كشور بود كه به همت           

 در واقع با اين كتاب راه مبادالت فرهنگي درون و معين زاده در خارج از كشور منتشر شد و
را منتشر كرد و »!آيا خدا مرده است؟«در دنبالة آن كتاب ديگر خود.  شدبرون مرز  هموار
مي باشد كه امروز مورد بررسي قرار » بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«آخرين اثر او نيز 
  : سنده بايد گفته شود اينست كهآنچه از ويژگي هاي كار اين نوي  .خواهد گرفت

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

 به طنز نويسي كه در سه ديگر اينكه براي تفهيم بهتر موضوعات عميق و پيچيدة فلسفي. است
شايد يكي از داليل استقبال از نوشته هاي . بيشتر آثار او خودنمايي مي كند، متوسل ميشود

جا در تمام كتاب هاي او به چشم مي خورد،  هاي شيرين و تلخي باشد كه جا بمعين زاده طنز
مت و شجاعت او بي شك بي پروايي و شها. كه متاسفانه تا به امروز كمتر بدانها توجه شده است

در نقادي فلسفي مسائل بنيادي الهيات جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه تا به امروز كمتر كسي به 
   .مطلب نوشته است» معاد«و » توحيد«اين صراحت در بارة مقوالت مربوط به الهيات مانند

نات جالبي ديگر كار معين زاده اينست كه او تنها نويسنده اي است كه به علت عدم امكا
از راه پيش فروش آنها »!خيام و آن دروغ دالويز«زينه هاي تمام كتابهايش را پس ازمالي، ه

  بي سابقه است و در عين حال نشانتامين كرده است، كاري كه حداقل در خارج از كشور
دهندة اين واقعيت كه اگر كتابي خوب و با ارزش باشد، ايرانيان نيز مانند ساير ملل خاضرند اين 

    ....بها را حتي پيش خريد كنندكتا



  پيام 

  استاد شجاع الدين شفا
  بمناسبت بررسي كتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«
  

دوستان گرامي، چون به علت يك بيماري نسبتاٌ ممتد امكان حضور در همايش گرم 
 نيستم، به نام امروزي شما را ندارم و از آن گذشته با نحوة سخن گفتن در پال تالك نيز آشنا

يكي از دوستان ديرينة آقاي معين زاده اجازه مي خواهم پيام كوتاهي را به وسيله دوست 
ارجمندم آقاي عسگري در ارتباط با برنامة بسيار جالب امشب خدمتتان بفرستم تا دست كم از 

  .شركت غير مستقيم در اين مجمع محروم نمانده باشم
ه اصطالح شال و كاله كرده و شخصاٌ به ميدان آمده دوست ما هوشنگ معين زاده امروز ب

است تا ديدگاههاي چند ساله اش را از آفرينش و از برداشت انسان خدايي خود با عالقمنداني 
كه با كتابهايش آشنايي دارند يا امروز آشنا خواهند شد در ميان بگذارد، و من اين ميدانداري او 

  .را به فال نيك ميگيرم
را خواندم، »!خيام و آن دروغ دالويز«ه نخستين كتاب معين زاده به نامچند سال پيش ك

احساس  كردم كه نو آوري جالبي در عالم ادب معاصر پارسي روي داده كه جايش خالي بوده 
امروز با انتشار .  است كه در جهان غرب سابقه اي طوالني دارد»رمان فلسفي«است، و آن ارائة 

توان گفت كه در اين راستا  مولف ما با موفقيت به هدف خود ششمين و آخرين كتاب او مي 
دست يافته است، يعني به صورتيكه مسلماٌ خودش بهتر توضيح خواهد داد، خوانندة خويش را 
يكبار از زمين به آسمان و بار ديگر از آسمان به زمين آورده است تا همراه او قدم به قدم راهي 

  .در اين مجموعه پيموده استرا بپيمايد كه خداي مورد بحث او 
ميدانيم كه نشر چنين مجموعه اي جز در شرايط روشنگري كه امروزه زمينه ساز انتشار 

هم اين نهضت روشنگري حقي : اين نوع آثار است ممكن نمي شد، و از اين بابت بايد گفت كه 
  .يبزرگ به گردن معين زاده دارد و هم معين زاده حقي بزرگ به گردن جنبش روشنگر

در اين راستا، بايد اين ابتكار نويسنده را كه كليه اين مجموعة شش جلدي از طريق 
 و برونمرزي گذاشته شود هم صميمانه تقدير درونمرزيانترنت به رايگان در دسترس ايرانيان 

كنم و هم به او تبريك بگويم، و ميدانم كه همة دوستان حاضر نيز در اين باره با من شريك 
  . هستند
    شجاع الدين شفا2006 سپتامبر                 

  

  

  



  سخنان                                      

  هوشنگ معين زاده
  در تاالر 

  »ادبيات و فرهنگ«

  در بررسي كتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«
كه  گرامي ماني  جنابازسپاس  وحاضر در اين گردهمايي  انعزيز و به دوستان درود با
 صاحبنظردوستان را به اتفاق »بشارت«كتاببتوانيم  كه فراهم كردند  براي منفرصت رااين 

   : انجام خواهد گرفت بخش  دودر در بارة كتاب بشارت،  منصحبت.  مورد بررسي قرار دهيم
صحبت خواهم  چگونگي پيدا شدن ايدة بازگرداندن خدا به زميندر باره   نخستبخشدر 
در  .به عرض خواهم رساند كه بشارت آنرا داده اماي  ايده خوداز   هم توضيح مختصريو كرد 

  .داشتخواهم  كتاب بشارتمحتواي به نيز اشاراتي  بخش دوم
  :بخش نخست 

 كه به نحوي به كنمميآغاز  روشنگري گيري حركتشكل از  ي كوتاهمقدمةصحبتم را با 
   :ارتباط دارد فعاليتهاي فرهنگي من

سيدن آخوندها، و نمايان شدن ماهيت زمامداران رژيم اسالمي، از همان اوايل به قدرت ر
فرهنگ ساالران ، مثل همة دورانهاي تاريخ مملكت ما،  ايرانبويژه كينه و عداوت آنها با فرهنگ

  .فرهنگ سرزمين خود پاسداري كنندميراث پر بار از تا ذشتند  پا به ميدان گايران
مبارزات مشترك ، ولي با يك هدف تلف مخدر دو زمينهدلير  اين فرهنگ ساالران 

  . آغاز كردندفرهنگي خود را 
 . نشان دادن ارزشهاي واالي آن بودگشايي فرهنگ گذشتة ايران و  باز،نخستين حركت

 كه آخوندها ي بودمنظور نماياندن چهره حقيقي و محتواي واقعي فرهنگنيز ب حركت دوم
  .يكردندبعنوان دين اسالم و مذهب شيعه آنرا نمايندگي م
 كه از همان د، اكثراٌ در خارج از كشور بودندبينشوراني كه حركت دوم را به راه انداختن

 نقد اصول بنيادي اديان،  چونگروهي معتقد بودند كه: سيم شدندبه دو گروه تقحركت آغاز 
به باور .  گذاشتاين حريمنبايستي پا به لذا . و ايمان مردم ميشودباعث خدشه دار شدن دين 

  . ه شود به چالش گرفت از اسالمنها ميبايستي فقط عملكرد آخوندها و قرائت آنهاآ
هاي نظير مصيبتي اگر ميخواهيم از مصيبت! خير: تنددر مقابل اين گروه، دستة ديگر ميگف

كه امروزه گريبان كشور و ملت ما را گرفته است نجات پيدا كنيم، ناچاريم زير بناي مكتب 
  .مورد بررسي و نقادي قرار دهيمدر تماميت آن ، الم رااس بويژه الهي،اديان 

 با مسيحيت چنين ، آنها انديشمندان بزرگ غرب نيز در عصر روشنگري، چنانكه در
كليسا و احكام الهي آزاد سازند، و تمدن كنوني را پايه اباء را از دست شان كردند و توانستند ملت



 به اين گروه هم عقيده و هم راه هستم، وبا   منكنم كهمي خاطر نشان در اينجا .ريزي كنند
، مكتب زير بناي فكرينقادانة  بررسي و تحليل ز تمام تالش خود را به بازگشايي،همين علت ني

  .م ه امتمركز كردمعاد  و توحيد ، يعنياديان به اصطالح الهي
 سال چند ازمن  كه شده است نوشته ي مباحثادامة دربا اين ديدگاه و »بشارت«كتاب

  .كرده ام  آغازنقد فلسفي الهيات در پيش
 ماجراهاييتمام قدم  به قدم »هفت خوان آخرت«و»!خيام و آن دروغ دالويز«دو كتابدر 

را بهشت و دوزخ   و به صحنه كشيده، پس از مرگ انسان رخ خواهد داد ،اديان الهيبه قول كه 
فقط   معاد و بهشت و دوزخاصلكه و روشن كرده ام چنانكه نقل كرده اند به نمايش در آورده 

و افسانه سرايي فريب دهنده براي مردمان جاهل عرب هزار و چهار صد محض  خيالپردازييك 
  . و بساستسال پيش بوده 

به استناد مندرجات تورات و قرآن نيز»!آيا خدا مرده است؟«و»وي سرابآنس«دو كتاب در 
و با  يعني خداي يكتا پرداخته ،يدبه مبحث توحو افاضات فالسفة الهي، فقها و محدثين، 

در  بويژه ،در عالم هستيعدم حضور چنين صنمي را داليل   عقلي،استداللهايههاي علمي و داد
  . به اثبات رسانده ام هازندگي انسانروند 

 و منعكس  رانظرات خود ،اين كتابهاهر يك از تلف هاي مخالبالي بخشدر من  با اينكه
، همهبا اين ، اماختصاص داده  اين توهمات »حقيقت«بهرا بخشي يز نآنها يك از ايان هر در پ

 پس كه وعده داده بودم، به دست دهم كلي يك نتيجةنيز   الهيات خودمجموعة از هبراي اينك
  . برسانمپايانبه  را مبحث الهيات خود وام،را ارائه»داييانسان خ«����ۀ»!؟آيا خدا مرده است«از

به اما ،  كردمروي آن كاررا شروع و چندين ماه نيز »يانسان خداي«نوشتن فلسفة من
  كه سرم آمدب فكراين  تا اينكه. در پايان رساندن اين كتاب دچار مشكل شدمداليل نا مشخصي 

   .مطرح گردد اين فلسفهارائة  قبل از ستي بايهست كهبارة خدا در گفته ايهنوز حرفهاي ناشايد 
مان با خدايي كه خداباوران او را ساكن آس كه آيا شد پيدابرايم  پرسشاين  آن نيزدنبال ب

  ؟ يا نهه مردم عرضه كردشود چنين فلسفه اي را بميمي پندارند، 
انديشه ام در ا به زمين ايدة بازگرداندن خد  كه بوداين پرسشدر پاسخ تعمق و تفكر با 
   .مگردانباز زمينرا بخدا ،»انسان خدايي«ة فلسفارائه  ازپيش و الزم ديدم كه ،پيدا شد

سال  دو. شد بسته در انديشه ام داندن خدا به زمينباز گر، دةنطفة اياين چنين بود كه 
تازه به دنيا ايدة اين هم اكنون  و .گذاشتم »بشارت«را اين نوزادنام  من  گرديد كهمتولدپيش 
  .معاوم نيست ،بالندگي برسدب انديشه ام  زادةتا كي اين .رسيده سالگي به دو آمده

 از نظر فلسفي، يك ايدة نو و زمين،ايدة بازگرداندن خدا به : ايدهاين  خوددر بارة اما، 
در فرهنگ و ادبيات ايران و جهان اسالم تا آنجايي كه من مطالعه كرده ام، هيچ .  استيبكر

دست بدانها  منكه فرهنگ و ادبيات غرب نيز در . نپرداخته اند آنيك از انديشمندان به 
  .چنين ديدگاهي بر نخورده ام به تاكنون مكوتاهي دار



. سخن گفته اند از بودن خدا در زمين ي ماالبته بسياري از انديشمندان و بخصوص عرفا
 اما . استنازل كرده يهآبه نزديك بودن خدا به انسان خود »قرآن«درحتي پيغمبر اسالم 

  بانگكه مانند حالجسانيك و شناسندميصورت وجدان انسان  و ديگراني كه خدا را بصحبت آنها
  .د، سخن ديگري استنبينبه خود ميبايزيد بسطامي خدا را در جهمانند ا د و ينزنمي »انا الحق«

ط به خداي اديان داده ام، مربوآنرا ايدة بازگرداندن خدا به زمين، آنچه من بشارت 
 من  و.دارندباور  آسمان نشين بودن اوسه ميليارد انسان بر به روزه نزديك توحيدي است كه ام

ضررورت نشان دادن و براي . گردانده امبازبه زمين   فلسفيدستگاهيك  در اين خدا را
ثابت كرده ام كه مستند  به استناد اسناد و مدارك  وارائهدهها دليل و برهان  بازگرداندن او  نيز 
 ، خودپيدايش در آغاز  اهللا اكبربه عنوان پدر آسماني و چه در مقام يهوه و چه اين خدا چه با نام
  .  استهمين بودزساكن  پيشينمانند همة خدايان 
اين . كند خود را عنوان ميهر صاحب انديشه اي نظرات ،در موضوعات فلسفيميدانيم كه 

به هرگز  ،فلسفي ية نظرعنوان يكب، اما دنگيرمورد توجه قرار ندر بدو امر  ممكن است نظرات
 با سپارد تا با خود به آينده ميكشد و به آيندگان ميزمان راايده ها  .شودفراموشي سپرده نمي

 دارد كه به اين  بستگيدر اين مرحله نيز قبول يا عدم قبول آن. دنگرد مطرح  از نوشدنپرورده 
ايدة  .دسازميمطرح آنرا  ه زمان و با چه زباني در چدر كجا،،  كنندة بعدي چه كسيمطرح

  . شتمال زياد چنين سرنوشتي خواهد دابه زمين نيز به احتبرگرداندن خدا 
باره اش به بحث و  در وگرفتهنجدي  اين ايده را ان ماصاحبنظرتاكنون  اينكهاز من 
 بي اهميت تلقيبيش از هر چيز اي بي توجهي نظر من  ب. بسيار متاسفمپرداخته اند،ن فحص

به  ،اين ايده ، اگرندوستا از كي يگفتةبه  . ميباشدمان هم ميهنانكردن افكار و انديشه هاي
 بحث ،گشت مطرح ميهاي زندة دنياكي از زبانبه ي، شده استمطرح در بشارت گونه اي كه 

بسياري در باره اش سخن ميگفتند و مطلب . گرفتو داغي در ميان صاحب نظران در ميمفصل 
ايي از آن  ايراني ما نيز كه بشارت را با سكوت برگذار و با بي اعتننوشتند، و چه بسا دوستانمي
بسياري آثار چنانكه در بارة . به تالش مي افتادندزندة دنيا زبان يك ، با ترجمه آن از ته اندگذش

  . انجام ميدهندآنان پيش پا افتادة نظرگاه حتي از نويسندگان غرب و 
 از انديشة يك ايراني تراوش كرده و فقط هم به زبان فارسي عرضه شده ايدهاما چون اين 

 در محدودة زبان فارسي و در گرد و خاك بي اعتنايي ها پنهان  ايراني ديگرايدة است، مثل هر
د كه براي نبي آنكه نامي از كسي ببر د،نعرضه كناز نو را آن تا زماني كه از ما بهتران. مي ماند

  . نخستين بار اين ايده را مطرح كرده است
چنانكه حدود هزار سال پيش . استاينگونه مسائل در بارة ما ايرانيان بسيار اتفاق افتاده 

 ابو ريحان بيروني با همة امكانات محدود زمان خود، كروي بودن زمين را عنوان و حتي قطر آن
حاليكه وقتي كوپرنيك پس از قرنها كروي در. زه گيري كرده بودامروز اندا با اندك اختالفي را با

  . شدوني ما ن اشاره اي به نام بيرهيچبودن زمين را از نو مطرح كرد، 



 را در كتاب فاخر خود مثنوي آورده  تكاملموالنا هم چند صد سال پيش از داروين نظرية
 از صحبتي كوچكتريناما در زمان مطرح شدن دوبارة اين نظرية توسط داروين و ديگران . بود

  .كردندنام عارف بزرگ ما ن
 توجهمورد  ر هم امروزهاگبازگرداندن خدا به زمين،  ايده م كهبر اين باوربشخصه  من 
بشر  چرا كه. قرار خواهد گرفت عامة مردم و مورد قبولاري از نو مطرح روز و روزگقرار نگيرد، 

روز و  بايستي ،شودتحميل مي  اي كه بنام خدا بر اوهناحكام ظالمابراي رها شدن از دست 
 به اينست كه يزة آن نسادراههاي يكي از . با اين بابا روشن كندروزگاري تكليف خود را 

 از سر  اندكاندكنيز را او سايه  ،كرده اند تحميل زندگي انسانپله به پله برا گونه كه خدا همان
اين مخمصة   در راه رهايي انسان ازتواند نخستين قدم بزمين، ميبازگرداندن خدا .دنكم كن او

   . باشدهزاران ساله
نمي  داليل مختلف كه به هاييانسان همة رايب پيامي استحامل در عين حال، بشارت 

نيز  در اديان و مذاهب به خداي تعريف شده و ،بپذيرند بي خدايي را خواهند يا نميتوانند
است  شده به اين انسانها گفته منطقيمستدل و  لي به زبان ساده ودر اين پيام. . ندارندياعتقاد
در بايستي  آسمان، بلكه دررا نه  ه باشند، اين خداداشتخدايي ميخواهند حتماٌ  ،همگر  اكه

 و به همين منظور نيز پس از بازگرداندن خداي پنداري به زمين، .دجستجو كنن همين زمين
  .مه امعين و مشخص كردبراي اين انسانها نيز  راجايگاه او و همزادش شيطان 

 با خدايي كه در زمين و ميانرا  ام»داييانسان خ«فلسفة  بتوانمهر چه زودتر وارماميدو، 
  .كنمدوستداران حقيقت ارمغان  و تهيه ،انسانهاستما 

در تا كنون وراي آنچه  ، فلسفه اي نو، و با از خداباوريبا طرحي نو با تعريفي نو از خدا،
     ..باره خدا مطرح بوده است

  :بخش دوم 

   : مي كنمآغازبا نگاهي به محتواي كتاب بشارت  صحبتم را ،در اين بخش 
اين .  شده استنوشتهصورت رمان فلسفي ديگر نوشته هاي من بارت همانند كتاب بش

چهره به «آغاز و در فصل هفتم با عنوان» پله به پله سوي او« كتاب با فصل اول آن تحت عنوان
  .پايان مي گيرد» چهره رو به رو

 ،از اينرو دروني من پرسشگر است، سلوك توجه به اينكه درون مايه اين كتاب سير و با
عالم خلقت  پرسشگر نخستين  اوخودكه  انتخاب كرده ام، براي سير و سلوك خود راهبري را

گستاخي شهامت و با نماد ايمان خدا، كه با گفتن نه و چون و چرا كردن در مقابل   كسي،بوده
بفهماند كه انسانها  به ما آتش جهنم را به جان خريد تابا فداكاري موجودي كه . بپا خاسته بود

  حتي اگر اين احكام، احكام الهي باشد .رفت تعبدي احكام  زير بارنبايد
دا و شيطان  ميان خ،انسانكذايي  جدالي كه در نخستين روز خلقت ميدانيم كههمة ما 

همان عقال با  هنوز هم صاحبان ايمان به عبارت ديگر.  داردادامههمچنان  آغاز شد، تا به امروز



از جامعه يا را   عقال،ايمانمداران نيز مانند خدا ييعن.  را ميكنند كه خدا با شيطان كرديكار
  .جه و عذاب مي دهند خود شكنكدة اين دنياييجهنمدر  ياطرد مي كنند و 

 پي به اين ،كنندات فكر ميبه اين موضوعو تعقل  تعمق بي شك كساني كه مانند من با
، وجود ندارند انسان ميبرند، كه خدا و شيطان بر خالف گفتة اديان خارج از وجودمسلم  واقعيت

  .مي نشينند انسان باورذهن و سپس در  بهو در اثر تلقين اكتسابي بلكه اين دو به صورت 
 هميشه در جدال بودند و ،عقل و ايمان در تمام طول عمر بشربه همين علت هم  
   .دهدنجات نماد ايمان  شر از شه هم خواهند بود تا روزي كه انسان بتواند خود راهمي

   قل و ايمانجدال ع تا به امروزخرده نگيرند، با كمال فروتني مي گويم بر من وستان اگر د
   . استنشدهمطرح هيچ كجا  در ،كتاب بشارت آمده استبه اينگونه كه دريعني شيطان و خدا 

خداوندگار  شيطان  از زبان خدا سخن گفته ميشد، فقطدر اين كتاب بر عكس هميشه كه
گوش كه بنام او به هايي سانه ميگويد و به رويارويي خدا و همة افاست كه سخن  قل و خردع

و در   ميسازدمال را برشانهاي ناراستيباد انتقاد ميگيرد وبآنها را همة  ميرود و، خوانده اندبشر 
تني چند از  كه جايگاهياز   همبه اتفاق تا .دكشمي پائين از عرش دروغين اش را خدا ،نهايت
 واقعي آندو جايگاه كه قرار بگيرنددر جايي  بروند وبيرون  ن ساخته اند، امي برايشاپيغمبران
  .است  آمدهبشارتكتاب  در  كهي مباحثميپردازم به چند نمونه ازبا اين مقدمة كوتاه   .است

خداي  ، و مسيحي و مسلمانخداي پيروان سه دين يهود: كه  آنستمباحثاين  يكي از
به اين امر مهر تائيد  گنجاندن عهد عتيق در آغاز كتاب خودمسحيت با  ؛چرا كه . استقوم يهود

را تورات كلمه اي از نيامده ام « كه است اعتراف كردهبه زبان خويش عيسي نيز  خود وزده
  . » بلكه آمده ام آنرا تكميل كنم،حذف كنم

همان خداي خداي ما ...«ه كگفته است  صراحتبهطي آيه اي ن خود نيز در قرآمحمد 
 حدود پيغمبراين قبله گاه دين   مضافاٍ اينكه.» استموسي و عيسي، اسحاق، يعقوب، ابراهيم

 خوددين  قبله گاه اين پيغمبر وقتي هم كه. ه است معبد يا خانة يهوه بود،اورشليمچهارده سال 
  . راخود خدا نه عوض كردخانة خدا را فقط را از اورشليم به مكه تغيير داد، در حقيقت 

 .ساكن زمين بوده ش آغاز ظهوردرباور امروزه بر خالف ، يهوهيدانيم كه از سوي ديگر م
خداي كوهستان در عنوان بتنها  ، داشته باشدانيو پيرو آئين  قرنهاي درازي بي آنكهاين خدا
ديني بر پا و  او  براي تا افتادبه صرافتو  پيدا شد اينكه موساييتا .  سينا اقامت داشتكوه
منصوب ي اين قوم بخدابه قوم يهود را انتخاب و يهوه را  به اين منظور.  كنددست و پا انيپيرو
  . مسكن داد»مالقاتخيمة «خيمه اي بناماو را از كوه پائين آورد و در پس از آن نيز .كرد

مالقات   را از خيمه و خدانمودمعبد اورشليم را بنا ، سليمان شاهان بني اسرائيلدر زمان 
 و يهوديان به نرا معبد اورشليم ويشاهان يهود از ميان رفت،ت پاد شوك هموقتي .بردمعبد به 

يهود  دين كاهنان،هرين و ايرانيانن بين المللاديان با اسراي يهود ، در اثر تماس رفتنداسارت 
   .و فرستادند بفرستندبه آسمان   را يشانخداآنها هم افتادند كه فكر ب



نه  ،بابلدر   اسارتزمانان ظهور موسي تا از زم  خداي يكتاي امروزه كه يهوهگفتني است
بميان بت  انسان صح نه صحبتي از آفرينش جهان زده بود و نه از هنر خلقت بوده،يكتاخداي 
  . شدء اهداز آزادي از بابل به اوپس اامتيازات  همة اين .آورده بود

شماي  خداي من مسلمان،  كهاينست ،توان گرفتاين توضيحات ميكه از  نتيجه اي
 زمين اقامت در از هزار و اندي سال  پسكهاست همان يهوه  ، ماسيحي و آن دوست يهوديم

در ،  ندارد ايراديعالوه بر اينكهگرداندن او به زمين  بازبنابراين، .به آسمان فرستاده شده است
  .. و بايد از آن استقبال كرد محسوب مي شود پايان دادن به دوران هجرت اوعين حال نيز

كه اقوام ، اينست در كتاب بشارت اشاره شده است  ديگري كهموضوع مينه،در اين ز
ملل هيچ يك از در حاليكه . دارندو نبي ر سامي تنها اقوامي هستند كه در دين و آئينشان پيغمب

 ،معتقدند  ساميپيغمبران  از سوي ديگر.دنندار و نداشته نبي پيغمبر و ،شانآئين درو اقوام ديگر 
معلوم با اين حال، . ستخداي همة انسانهاو خير محض  مطلق، قادر مطلق،خدايشان داناي 

 بايستي فقط به انبياء قوم يهود ،براي ارتباط با مخلوقات خودمتعال اين خدا  چرا ،نيست
   . خالف عقل و عدل و  انصاف استخدايي كردنچنين اين زكرياي رازي، قول ب. متوسل گردد
سامي ساخته و پرداختة پيغمبران خدا مفهوم  ، كه براي همگان روشن استامروزه

  .موسي و عيسي و محمد نيز خدا را ابداع نكرده اندابراهيم و . نيست
علت نا آگاهي از منشاء و مصدر  ب كهآنها بودند.  استهاي اوليهزادة جهل انسان خدا 

مي ساختن موهودست بو نياز به حمايت،  ترساحساس  جمله ، ازحوادث و اتفاقات طبيعي
هزاران سال از آن تاريخ كه  هامروزبه همين علت هم  .خدا شدبه زدند كه به مرور ايام تبديل 

ترس همان احساس  مبنايبرو ساده انديش  آگاههاي ناآدم هنوز هم اكثربينيم كه مي گذرد، مي
 زانهمان مي بشوند،خردمندتر ميآگاهتر و چقدر هرانسانها  درحاليكه .و نياز به خدا باور دارند

   .ندميگير ياز خدا دورنيز 
در صورت تصوير چه بصورت تنديس و چه برا   خداي خود،ها انسان،ذشته ها دور گدر
 حسن اين گونه خدا و خدا .كنند ميچنين بسياري از مردم و هنوز همداشتند  خود نگه ميخانة
خدا آن ، ردنميكه  خود را برآورد كه هر وقت يك خدايي حاجت پرستندگاناين بوددر  پرستي
در در حاليكه . ندĤوردانتخاب و به خانه مي ي خداي ديگرو بجايش ند بيرون ميانداختاز خانهرا 

، دست بردارد، و  استاو تحميل شدهارث به  خدايي كه به از اديان توحيدي هيچكس نميتواند
   .مرتد و مهدورالدم محسوب ميشودباشد  يك از اديان هر پيرو ،اگر چنين كرد
بي آزار خدايان  ، تبديلهشد در حق انسان طول تاريخ من، بزرگترين ظلمي كه در به نظر
  . استه از دسترسي مردم بودشدوركردنو پيغمبران  ي ظالمبه خداي يكتااجدادمان 

در  ، ما انسانهاي هزاره سوم ميالديكه اين است  ديگر در رابطة انسان و خداشگفتي
ما  افكار و انديشه هايي هستيم كه اجداد ر واقع پيرودخود مسائل اعتقادي و باورهاي ديني 

اين  صاحب معرفت هايما انسانبسياري از ميان  يعني.  ابداع كرده بودندهزاران سال پيش
از نظر اعتقادات ديني  ،روزگار و روزگاراني كه اجداد ما كمترين آگاهي از جهان هستي نداشتند

  .تايجاد نشده اسهيچ فرقي و باورهاي ايماني 



 دانش آموخته و آشنا انسانهاي  بعضي از حقايق را حتي بهبدتر از همه اينكه وقتي همين
  اين از خدا برگشتگان!مصيبتا كه وابه آسمان ميرودجيغ و دادشان  ميگوئيم، با واقيتهاي علمي

   .دنساز را از راه خدا دور  آنهاومردم را خدشه دار  دين و ايمان دنخواهمي
بر مبناي اسناد و مدارك مستند، خدا گوئيم مثال من اين نيست، ما ميكه حرف ادر حالي

كار    اگر.پرستيم مي پيغمبرانبا تعريف  را  همان خداكرده اند و مارا اجداد اولية ما ابداع 
 راه درست آنها را پس چرا، بپرستيمداي پنداري آنها را  خ ناچاريم و ماهبودت اجداد ما درس

براي آنها مگر نه اينكه . نداز آنها خداي خاص خود را داشتهر يك  اينكهمگر نه  ؟نكنيمدنبال 
پس چرا راه آنها را . ند فقيه و مجتهد نداشت امام، و به پيغمبري نيازخداي خود به متوسل شدن

در همة دورانها  تا بپذيريمخداي موسي و عيسي و محمد را حتماٌ خواهيم  ميچرا؟نگيريم پيش
  .عمله و اكرة آنها باشيمر ناهنجار اعمال و رفتا گرفتار

هايي كه تعريفتمام ، خدايي را بپرستم كه  خدا پرست باشم نيازي ندارمممن اگر بخواه
اين به جهان  نه آفرينش امروزه همه ميدانند كه چنانكه .نادرست بوده كرده اند،از او پيغمبران 

  .ستبه دست او انجام گرفته اخلقت انسان   ارتباط دارد و نهخدا
 دو بهانه اي كه به استناد آنها همة انسانها را عبد و عبيد موهومي كرده اند كه خود او را 

بودند كه امروزه استخوان الي زخم زندگي انسانهاي ناآگاه براي دردهاي بي درمانشان ساخته 
  .شان شده است بار بازماندگان مشقت

. خدا نيست، داريمو توقع  تصور  كه ما از خداآن معنابه يغمبران،  پتعريف شدة خداي 
، رساندندنميها اما آن خدايان اگر سودي به انسان اجداد اوليه ما نيز خدا نبوده اند، يانداالبته خ

  .زدند نميانسانهاآزاري هم به  ضرر و برعكس خداي اديان توحيدي
دمان را  چه بهتر كه همان خدايان اوليه اجدا،حتماٌ خدايي داشته باشيمكه خواهيم اگر مي

فقيه و  و،  امام ونه پيغمبرو  و دوزخ داشتند، نه بهشت نه آفريننده بودند،داشته باشيم كه 
  . كارگزارش بودندو غيرهمجتهد 

با  هر وقت دلش خواست ،هر انساني ميتواند بدون نياز به غيروقتي خدا در زمين باشد، 
 آلودة شريعتمداران دامانآنكه به ، بي به راز و نياز بنشيند خانه اش خلوت كنج خداي خود در

   .ا پرستي استباوري يا خدان شيوة خدحداقل سود ايو اين . بياويزند
 به اين انديشه ، حداقل را ميخواننداميدوارم دوستاني كه كتاب بشارتبه هر روي، 

،  نداريم پيغمبرانهيچ كس حتي نيازي به ،براي داشتن خدا و ايمان به اوما  كه كشيده شوند
 در عين حال براي برآورد .ان پيغمبران قلمداد ميكنند برسد به آنهايي كه خود را نمايندگچه

دليل ثابت كنيم، چون به هزار و يك ندست حاجت بسوي آسمان بلند  ديگرنيز نيازهاي خود 
بهتر است بجاي حاجت خواستن از خدا دست پس  .نيست در آسمان ييخداشده است كه 

  . و به خود و همنوعان خود متكي باشيم  به كمر خود بزنيمهمت
 چنين كردند و نمايندگانش  از دست خداشدنپس از رها  مردمان خردمند غربچنانكه 

  آنشاهد اقامت داريمكه در خارج از كشور گرفت كه امروزه همة ما  سر و سامان شان زندگيو
  ... دشان را به من دادن اينكه وقت  ازو تشكر از توجه دوستان با  هستيم



  

  زمينه ي سخنراني

   هومر آبراميان استاد

  بررسي  در همايش   نقد و

  »بشارت« 
  

پيش از آغاز سخن بنوبه ي خود ازگروه . با درود بر همه ي باشندگان و فرزانگان در تاالر
ي كارگزاران اين تاالر براي فراهم آوردن اين له ي ادبيات و فرهنگ، وهمه سرپرستي مج

  . سپاسگزاري مي كنم همايش بزرگ فرهنگي 
 دكتر تورج –درود و آفرين مي فرستم به استادان ارجمندم پرفسور مسعود انصاري 

  وسرانجام فرزانه ي ارجمند استاد – هم شهري و دوست  بسيار گرامي ام استاد ماني –پارسي 
  .هوشنگ معين زاده كه چراغ همايش امشب ما است

يا  به اين همايش پيوسته ايم روز را آغاز مي كنيم ديگر ياراني كه از استرال  البته من و
و هم اكنون ساعت پنج بامداد به زمان سيدني است بنا براين استاد هوشنگ معين زاده را مي 

  .توان خورشيد اين همايش نيز ناميد
 – بانو ميناي تابان – كدبان فرهاد ي ارجمند ،درود مي فرستم به كارگزاران و ادمين ها

ده وبسيارارجمندم بانو غريبه ايكس و ديگر كوشندگان در اداره ي اين همايش و همكارنادي
  .خجسته 

بسياري از دانش پژوهان ، دوره ي روشنگري و ستيز با خرافات ديني را همزمان با آغاز 
ين پنداري ناديده گرفتن ، به باور من چناروپا به شمار مي آورند گي دردوره ي نوزايي فرهن

  .خاسته اند بانان دينهاي دروغين بر ستيز با كيشه نيست كه در درازاي تاريخ بدگا آزاارزش كار
ديك به چهار هزار سال پيش بر زرتشت بزرگ يكي از همين خرافه ستيزان بود كه نز

  : كشد كه انان  دينهاي ميترايي خروش بر ميكوي ها و كرپن ها و اوسيج ها و ديگر كيش بسر 
  اي كژ انديشان ، 

   و همه آنهايي كه همه ي شما
  با خيره سري شما را مي ستايند،

  داراي سرشتي زشت و نادرست و خود ستا 
  هستيد، 

  و اين كردار فريبكارانه است 
  كه شما را در هفت كشور، 
  .  به بدي زبانزد كرده است

  بدينسان شما، 



  انديشه ي مردم را 
  چنان پريشان و آشفته كرده ايد،

  م مي دهند،كه بد ترين كارها را انجا
  به دوستي با كژانديشان رو مي كنند، 
  از انديشه ي نيك دوري مي جويند،

  . و از خرد خداوندي و راستي و پاكب مي گريزند
البته همزمان با نوزايي فرهنگي در اروپا ستيز با انديشه هاي واپسگرايانه شتاب بيشتري 

ور خودمان ميرزا آقا خان كرماني و بخود گرفت و نامها ي بزرگي مانند ولتر و نيچه ، و در كش
احمد كسروي وبس بسياران ديگر هر يك درجاي خود و در زمان خود درخشيدند، تا مي رسيم 
به امروز كه شمار بزرگي از زنان و مردان خرد ورز در سراسر جهان به زبانها و چهره هاي 

زنده ياد كوروش آريامنش گوناگون با خرافه پردازان ديني مي ستيزند و بس بسيارانشان مانند 
دراين ميان اما، كار استاد هوشنگ معين زاده از . جان خود را نيز بر سر اين پيكار مي گذارند
من در اينجا به چيرگي شگفت انگيز اين مرد بزرگ . يك ويژگي بسيار دلچسبي برخوردار است 

ان با فرهنگ و ادب دامن ايش در زمينه ي شناخت بيخ و بن دينهاي ابراهيمي و آشنايي فراخ
ايران زمين و دبستانهاي گوناگون فلسفي جهان اشاره نمي كنم بيشك ياران ديگر در اين زمينه 
سخن خواهند گفت، آن ويژگي دلچسب كه كار معين زاده را در پايه اي باالتر از كار ديگران جا 

. تي ديگر اسنوانديشي  و نو آوري او از سو از يكسو و مي دهد شيوه داستان پردازي او
  . رسند بگونه اي كه خواننده نمي تواند كتاب را بر زمين بگذارداين هر دو به اوج مي»بشارت«در

،  براي نخستين بار در تاريخ انديشه،  با يك نو آوري شادي بخش روبرو مي بشارتدر 
يش بانان شويم ، و آن اينكه بجاي واپس زدن خدا ، او را با مهرباني از جايگاه ناسزاواري كه ك

، يعني از فراز آسمانها ، به جايگاه شايسته ي او كه روغين  به آنجا دورانده بودند اشدينهاي د
  . زمين است بازگردانده مي شود تا بي هيج ميانجي  فرادست همه ي مردمان جا بگيرد

ولي معين زاده به اين نو آوري بسنده نمي كند ، بلكه ايده ي تازه تري مي آورد كه از 
را از بند بد نامي كه در هزاره هاي تاريخ »شيطان« دليرانه تر است، وآن اين است كهآنهم 

  . بر پايگاه وااليي كه شايسته ي او است مي نشاند گرفتارش بود رهايي مي بخشد و
مردمان است براي   قهرمان تراژدي و بزرگترين دوستدارشك شيطان نخستين بي

  .ي دوم و سوم سفر پيدايش نگاهي داشته باشيمه بابهادريافت راستينگي اين سخن بايد ب
از همه ي درختان باغ بي ممانعت بخور اما از درخت معرفت ... « : يهوه  به آدم مي گويد

  . » !!...نيك و بد زنهار مخوري كه هر آينه خواهي مرد
 به روشني پيدا است كه يهوه  كه همان پدر آسماني و اهللا است، هم نشيني با يك آدم 

ولي شيطان كه دلباخته ي خرد و انديشه ي ... دانش آموخته و پرورش يافته را بر نمي تابد
  :پرسد او  مي واز ميرساند»!!دانش پذير تر از آدم بود«نيك است در پيكر ماري خود را به حوا كه

  .» ...آيا حقيقتا خدا گفته است كه از همه ي درختان باغ نخوريد؟؟... « 



 پرسش شيطان بگونه اي است كه بخودي خود شك را در دل شنونده مي كارد ، 
چيزي را با تمامي دل مي باورد كسي كه . شيطان خوب مي داند كه شك سر آغاز آگاهي است 

دالدهر در جهل مركب مي ماند ، ولي كسي كه گز در آن چون و چرا نمي كند و اي بسا كه ابهر
در چيزي كه شنيده و يا ديده و يا خود انديشيده است  شك مي كند، مي كوشد همه ي كرانه 

  .ژرفي بنگرد و شايست را از ناشايست و راست را از نا راست باز بشناسده هاي آنرا ب
  :حوا كه تخم شك در دلش كاشته شده است در پاسخ شيطان مي گويد 

ما از ميوه ي همه ي درختان باغ مي خوريم تنها از ميوه ي درخت دانش  است كه «   
  . » .يهوه گفته است نخوريد زيرا كه  هر آينه خواهيد مرد

نخواهيد !! نازنينم!! نترس: شيطان كه از بن جان دوستدار مردم است، به حوا مي گويد
ن شما بروي راستيها  باز خواهند شد و يهوه مي داند در روزيكه از آن بخوريد چشما!!  مرد

مانند خود او  شناساي نيك و بد خواهيد گرديد ، اگر مي خواهي شادماني را در كنار خود 
 بشود  آن درخت بخور و به آدم نيز بده تا بخورد  شايد او هم اندكي آدم ميوه يداشته باشي از

مي بندد و با خوردن ميوه اي از  دوستدار مردمان است به كار زن پيشنهاد شيطان را كه!! 
ادامه ...  درخت دانش شناساي نيك و بد مي شود و شايست و ناشايست را از هم باز مي شناسد

اهللا دانش ستيز و دشمن شادي، اين هر سه را از خود مي ...  ي داستان  را هم همه مي دانيم
ان بيشترين ستم بر شيطان راند و هريك را به سختي، و بگونه اي تنبيه مي كند ؛ در اين مي

مي رود، نه بر آدم و حوا ، شيطان مي دانست او كه با نشان دادن راه بهزيوي و شادزيوي به 
مردمان،  خودش دچار تيره روزگاري خواهد گرديد ، با اينهمه مهرش به مردمان آنچنان 

دانه را بر خود جوشنده بود كه نتوانست تباهي آنان را ببيند و دم بر نياورد، پس نفرين جاو
  .  دانشي رهاي بخشيد خريد وآدم و حوا را از چنگال بي

در اين . داستان شيطان همانندي بسيار با داستان پرومته در افسانه هاي يوناني دارد
افسانه  گاو بزرگي براي زئوس كشته مي شود ، پرومته كه دوستدار مردمان بود پيكر اين گاو را 

 ديگر بخشهاي سودمندش را در زير پوست جانور پنهان مي سازد به دو نيم مي كند ، گوشت و
و استخوانها و ديگر بخش هاي نا سودمند را  با چربي گاو مي پوشاند و از زئوش مي خواهد كه 

بخش ديگر را به مردمان واگذارد، زئوس كه گمراه  يكي از اين دو بخش را براي خود بردارد و
كينه ي  آگاهي از چند و چون اين  فريب،گزيند و پس از ميه است بهره ي نا سودمند را برگشت

  . از مردم بدل مي گيرد و آتش را از دسترس آنان دور مي كند شديدي از پرومته و
اندكي از تخم آتش را از  در اين جا پرومته  يكبار ديگر بياري مردمان مي شتابد و

مي كند و به زمين مي  آورد و گردونه ي خورشيد مي ربايد و آن را در پيكر گياهي پنهان 
  . فرادست مردمان مي گذارد

 مي شود و !!خشمي الهيزئوس از اينكه چنين گوهري بدست مردمان افتاده است دچار 
  . همه ي ديگر االهان را براي تنبيه پرومته و مردم روي زمين به همازوري فرا مي خواند

ا مي آفرينند تا مايه ي رنج جاودانه ر»پاندور« هان با همكاري يكديگر باشنده اي بناماال
ي مردمان را فراهم آورد، و خود پرومته به سخت ترين كيفرها تنبيه مي شود بدين ترتيب كه 



 مي شود و يك شاهين  تيز چنگ همه روزه ي بستهسرزمين قفقاز به زنجير در كوهي در
گردد ، اين كار جگرش را پاره مي كند و مي خورد و آن جگر باز به چهر نخستين بر مي 

از پسران همچنان ادامه پيدا مي كند تا اينكه روزي آن شاهين تيز پرواز بدست هراكلس يكي 
  . كرد كشته مي شود ، بدين ترتيب پرومته از آن رنج جاودانه مي رهد زئوس كه از آنجا گذر مي

در اينجا يك همانندي شگفت انگيزي ميان هراكلس پسر زئوس و هوشنگ معين زاده 
رزند شايسته ي ايرانزمين ديده مي شود ، هراكلس با پرتاب تيري آن شاهين جگر خوار و تيز ف

 خامه ي نرم و با» بشارت « و هوشنگ معين زاده با نوشتن ... پرواز كوهساران قفقاز را مي كشد
ي بد نامي را از دست و پاي شيطان مي گشايد و او را در جاي شايسته و و تواناي خود بند ها

به ما  اوار خود مي نشاند،  و چهره ي هميشه شاداب و مهربان و دوست داشتني شيطان راسز
نشان مي دهد، تا از اين پس گناه فرومايگيهاي خود را بگردن او نيندازيم و نفرينش نكنيم و او 
را دشمن خود نشماريم ، بلكه اين راستي را بباوريم كه بدون همكاري شيطان،  آدم هنوز هم 

شبانه روز اهللا !!   عدن بي هيچ بو خاصيتي،   همراه با ديگر فرشتگان ،  بي آنكه بداند چرادر باغ
  !!. را باد ميزد و صلوات مي فرستاد 

من پيش از اينكه سخن خود را به پايان ببرم دو نكته را شايان ياد آوري مي دانم ، 
 اهريمن نيروي گرايش بسوي .اين همان بشماريم »اهريمن «  بارا نبايد»شيطان« نخست اينكه 

اين رو ما اگر بخواهيم،  فرومايگيها و پستي ها است كه همزاد ما و  در درون خود ما است ، از
 ما »نفس اماره ي « مي توانيم  بدون يارمندي اهللا و رسوالنش براين نيرو كه روان فرماينده يا 

  .  نه به رسوالنش است  چيره گرديم،  نه به فرشته نياز داريم نه به اهللا،  و
 نيستند اينها را » خدا «  هم »پدر آسماني «   و»يهوه صبايوت «   و »اهللا« دو اينكه 

نبايد با خدا اينهمان شمرد ، شور بختانه تر زبانان  يا مترجمين نامه هاي ديني هر كجا به واژه 
« ي واژه ي پهلويرسيدند از روي ناآگاه»پدر آسماني «  و » يهوه صبايوت«   و »اهللا «ها ي
را بجاي آنها گذاشتند  بدين ترتيب بزرگترين آسيب را بر پيكر فرهنگ ايران زدند ، من  »خدا 

 دور نشويم ،  شايد در »بشارت « در اين جا به اين نكته نخواهم پرداخت تا از زمينه ي كتاب
  !!.ي بخشم را از چنگال الهان ابراهيمي  رهاي»خدا « جاي ديگري به جستار بپردازم و 

در تاريخ ادب ايرانزمين خالي بود »بشارت « آنچه كه امروز بايد گفت اين است كه جاي
. زيباترين چهره پر كرد ه و هوشنگ معين زاده با توانايي شگفت انگيز خود اين جاي خالي را ب

 جاي نه تنها دفتر ادب ايرانزمين ، بلكه با دليري مي توانم بگويم كه در تاريخ ادب جهاني هم
بشود . چنين شاهكاري خالي بود و معين زاده دين بزرگي بگردن دانش پژوهان جهان دارد 

ترزبانان و كساني كه توانايي بسنده در برگردان اينگونه نامه ها دارند ؛ بشارت را به همه ي 
  . زبانها ي زنده ي جهان برگردانند 

ان را به من دادند و با آرزوي باسپاس از سرپرست و برنامه ريزان اين همايش كه اين زم
  .   برداشتن گامهايي بزرگتر در اين راستا

***  
  



  

  پوزش خواهى

 

درباره ي  Farhang Iran.Adabiat Vaكه در نشست پالتالك ديشب بنا بود
 ، سخنرانى كنم ، به همين دليل شركت جسته » ، خدا به زادگاهش بر مي گرددبشارت«كتاب 

از . ند هوشنگ معين زاده بهره گرفته و در انتظار نوبت بودم و از سخنان نويسنده ي ارجم
آنجايي كه به اين سيستم كار پالتالك تازه آشنا شده ام و تجربه اى ندارم هدف ويروس آناني 

شوربختانه هيچ كارى از دستم بر نيامد واز بيان . كه از اين برنامه ناخشنودند قرار گرفتم 
 به ويژه آقاي معين زادهمه ي باشندگان ومسئولين اتاق از ه. سخنراني خود محروم گشتم 

  .پوزش خواسته و متن سخنراني را جهت خواستاران در سايت ادبيات و فرهنگ مي گذارم 

   مي گرددازخدا به زادگاهش ب! بشارت 

  دكتر تورج پارسي

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

سال پيش يك دبير دبيرستان در كشور نروژ كتابى فلسفي به زبان نروژى در قالب رمان نوشت 
. كوروش صفوي از آلماني به فارسى برگردانده  كه من آنرا به زبان سويدى خواندم اين كتاب را 

  .بهشت است كه دكتر فريدون شايان سامان بخشيده است  فلسفي ديگر از بهشت تارمان 

 است اگر كسي پيدا شود كه قلم به  خيابان يك طرفهاز ان جايى كه دين در كشور ما
اروپاييان در اين . نقد اين مهم بكار ببرد و در دسترس همگان قرار بدهد بايد به او آفرين گفت 

دانشمندان ايراني . طه ى دسترسي به موهبت آزادي باز از ما جداست مورد هم كارشان به واس
هم اگر درين مقوله نوشته يا چيزي گفته اند در واقع به زبان علمي آنهم با در نظر گرفتن 

در خدمت  م كه علم يي بين م در نتيجه باز»رازى«موقعيت زمان و مكان مثال كاركردهاى 
حدود يا به گفته ي رند شيراز در محدوده ى قيل قال خاص بوده پس ميدان كار دربسته و م

در اين زمينه ى مورد بحث  ، با اوج تباهي و تاريكى و انجماد57اما پس از . مدرسه مى بوده 
  چراغ ها روشن شد ند 

 دكتر انصارى و زنده ياد  ودكتر علي مير فطروس ،  شجاع الدين شفاكه بايد از استاد
كرد كه خواه ناخواه نزد اينان از پيش زمينه ي كار بوده اما در  و كارهايشان ياد على دشتى

اصوال براي زدودن تاريكى ناشي از يك دروغ بزرگ آنهم با . دسترس همگان قرار داده نشده 
پس در . بايد فكري انديشمندانه كرد   اليه هاي سخت و خشن كه در قامت تابو محكم ايستاده 

 دروغ يك واقعيت عمومي است به زبان آوردن " ي حيوانات زمانه اي كه به قول نويسنده قلعه
، بشارت«كتاب   از اين منظر و در خيابان يك طرفه ي دين "حقيقت يك اقدام انقالبي است 



.  مورد بررسى قرار مي دهم  نوشته ي آقاي هوشنگ معين زاده را»دگرد  ميازخدا به زمين ب
در اين زمينه ي  معين زاده . چشمگير است  ياررواني و آسانى واژگان در حمل معنا بسيار بس

شيوه اى را مى آفريند كه سابقه  فلسفي آنهم ديني يا اناتومي دينى و آسيب شناختى اجتماعى 
با زبان ساده ى فلسفي . ايد در ها را به روى عموم مي گش  شيوه اي كه ،در سرزمين ما ندارد

وبت كهنه فروشان كهنه انديشان گذشته نو خود را ها را به يكسو مي زند و با اعالم اينكه نپرده
 نوي كه مي خواهد انديشيدن را رواج بدهد و انديشيدن را پلتفرم انسان .به ميدان مي فرستد

 هراسان از بت ، اين ترس ، آنهم انساني كه بنده ي بت است عبد است و عبيد است.قرار بدهد
ابل خرد و انديشه است كه تمام كوشش زدگى كه به غلط ايمان نام گرفت درست نقطه ي مق

  .معين زاده براي تقويت بعد عقل و خرد است 

 » مي گرددازخدا به زمين ب، بشارت«صفحه ى خود به نام 318 معين زاده در كتاب 
روي اين موضوع كليدي كه انسان فراورده زمين است و در پيدايش و تدوام حياتش هيچ 

 خدارا از زندان مي خواهد با اين كار نخست  ،كندد مي موجودي جز طبيعت نقشي نداشته تاكي
، آزاد اگر خدا از زندان انسان آزاد شود، همان خدايي كه پديده ذهنى اوست انسان نجات بدهد

 يعني ،در اين ميان يك خط ميانى وجود دارد. آسان خواهد شد كردن انسان از زندان خدا 
اينان .  قع نفع اصلي را متوليان اين خط مي برندميان انسان زنداني و خداى زندانى كه در وا

كساني هستند كه اگر خدا از زندان انسان آزاد شود يا به قول معين زاده به زمين بازگردد و 
چرا كه ماسك بت  .، دكانشان بسته مى شودن مي برندانسان هم از زندان خدا آزاد شود زيا

  .لمرو خرد و انديشيدن گسترده مي شود سازي و پيام آوري از چهرها برداشته مى شود و ق

بسيار مهم و در عين حال   جلد كتاب شش باز به كالم هوشنگ معين زاده نويسنده 
گفتن حقايق خدشه : نظر موضوع بر مى گردم كه مى نويسد و تاكيد مي كند كه  از  كمياب 

اين شناخت  .  بلكه ايمان بر مبناي شناخت را تائيد مي كند،كردن ايمان مردم نيست دار
كار گرفتن عقل ه كه برآيند ب  كه شك از چون چرايي بر مي خيزد  نخست نياز به شك دارد 

  .  همان عقلي كه معين زاده با طنزي فلسفي شيطان را سمبل آن مي داند .است

نويسنده بشارت ، تكلم يا سخن گفتن كه وجه تمايز انسان از حيوان است كافي نمي 
 اما اوج انسان را در آن هنگام تاريخى .حله ى تكاملي انسان قلمداد مي كندداند هر چند آنرا مر

 يك  چه موضوعي را بشنود چه بخواند و.از لحظه تكامل ارزيابي مى كند كه چرا مي گويد
 عقلي كه انسان را از .چرا در واقع پديده ي عقل است  اين .عالمت چرا پايين جمله بگذارد
  . و به قلمرو بي كرانه خرد مي برد عبوديت ايماني نجات مي دهد

اين انجماد هزاره اي   من به سهم خود از آقاي هوشنگ معين زاده به خاطر شكستن
و نيك آگاهم كه اگر در .  راه كارستان ديگر ايشان مى مانمسپاسگزاري مى كنم و چشم به

ى ها نجات يك اسالمي شريعت مى رفت كه از شر رمانت،گذشته چنين نوشتارى زمينه مي يافت
 - خانم ميناي تابان -آقاي فرهاد : از همگي به ويژه مسوالن فني اين اتاق بسيار بزرگ . بيابيم

  .سپاسگزارى مي كنم ...غريبه ايكس و 
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آقاي شفا .  سخن خواهم گفتالدين شفا شجاع از زبان زاده هوشنگ معين     در مورد آقاي 
 تاالر  جايشان دراين. ي تاريخ و ادبيات ايران، و يكي ازمتفكّران معاصر هستند ازاساتيد برجسته

زاده  ي كارهاي آقاي معين ند جايي دربارهچ. جا خوانده شد پيام مهرشان در اين. ست خالي
يابند كه چه كسي در  دهد كه اساتيد تيزهوش به موقع درمي اند و اين نشان مي اظهار نظر كرده

آتشي خاموش نشدني، چيزي كه منتقدين . كجاي تفكّر و ادبيات ايران آتشي برافروخته است
   . نويسد ايشان مي.ديگر كمتر توجه دارند

 كه بيش از نيم قرن آخر زندگي خود را "جوليان گرين"شناس آمريكايي ي سر نويسنده
جا درگذشت، در كتابي   سالگي در همان98در جنوب فرانسه گذرانيد و دو سال پيش در سن 

ي معروف  كه درآخرين سال زندگيش منتشر كرد، تلگرام جالبي را نقل كرده است كه نويسنده
 با امضاي خود او دريافت، "آندره ژيد " پس از مرگ  چند روز"فرانسوا مورياك "فرانسوي 

اين چند روزه هر چه گشتم جايي را به نام دوزخ پيدا نكردم، لطفأ «: كه نوشته بود

  ».ژيد آندره. موضوع را به اطالع كلودل هم برسان

 يا با پشتكاري  زيادتر از او آندره ژيدا شانسي بيشتر از يي ما  زاده ظاهرأ هوشنگ معين
يافته و مدتي را هم در آن  ته است و نه تنها دوزخ دروغين را پيدا كرده، به درون آن هم راهداش

!  از آن بازگشته استفري نيست كه به دوزخ رفته و زندهالبته او اولّين مسا. گذرانده است
هاي دور به همين راه رفته و  رهروان ديگري نيز هر چند نه به شماري چندان زياد در گذشته

هاي  ، اين سفرنامه»دانته ايتاليايي«، » ارداويراف پارسي« ، »آنئاي يوناني«گاه مانند حتي 
اند و فراموش مكنيم كه دو تن از پيامبران اولوالعزم  جالبي نيز از سفرهاي خود برجاي گذاشته

 كه به روايت انجيل زندگاني پس از مرگ عيسي مسيحيكي . اند ما نيز از جمله اينان بوده
 آغاز كرد تا به ارواح دوزخي بشارت و امكان رهايي دهد و جهاني زيرين با سفر به خود را
اگر بتوان از  در معراج خود بهشت و دوزخ را از نزديك ديد و  كهپيامبر اسالمديگري 



از جهان تشيع را، مالك »كتب اربعه«از جهان سنت،» صحاح سته«هاي كتب معتبر حديث
   .)جهنم نگريست و بيشتر ساكنان آنرا زنان يافتاستناد قرار داد، آن حضرت در 

 اين سفر نامه در عين حال با نو آوري هاي ديگري نيز همراه است كه يكي از جالب ( 
زيرا در آنجا كه راهنماي منظومه ويرژيل . ترين آنها هويت راهنماي نويسنده در اين سفر است
ي ارداويراف سروش فرشته اند، راهنماي كاهنه اي ساحر و راهنماي دانته خود ويرژيل و راهنما

مسافر قرن بيستم ما به صورتي غير منتظره عزرائيل است كه اين بار نه تنها جان او را نمي 
گيرد، بلكه تا به آخر سفر مي كوشد تا به صورت يك دوست مشفق او را با واقعيت هايي آشنا 

دين به عنوان حقايقي آسماني و كند كه به كلي با آنچه در طول قرون از جانب كليد داران 
  .)ابدي به پدران و بعد به خود او ارائه شده اند تناقض دارند

ي جوانب، ضد زن بود و بعد از اين كه خداوند يك بار  بينيم كه پيامبر اسالم در همه مي
ها  شماري آن تعيين كرده كه او به دوزخ برود، پس از بازگشت، براي تقبيح زنان و كم ارزش

و حاال البته يك ذهن كنجكاو ! باشند بيشترين دوزخياني كه او ديده است زنان مي. استگفته 
برپا نشده، روز رستاخيز و معاد هم برگزار  تواند بپرسد كه هنوز كه روز قيامت اسالمي  هم مي

به هرحال در آن روز است كه جهنميان به . نشده و معلوم هم نيست كه چنين روزي كي باشد
پس اين حضرت وقتي به دوزخ رفته، چگونه زنان را . تيان به بهشت خواهند رفتجهنم و بهش

  ...جا  ديده است؟ در آن

دارم كه نظر استاد  قبل از آغاز سخن در مورد كتاب، دوست مي. بشارت    برگرديم به كتاب 
وتاهي زاده  براي شما به ك هاي هوشنگ معين الدين آشتياني را در ارتباط با كتاب مهندس جالل

  : نويسد آقاي آشتياني مي .بيان كنم

مرزي نيز پيدا  جاي بسي نيكبختي است كه اين جنبش در بين ايرانيان برون (

يكي از .هاي خفته و نهفته را بيدار ساخت شد و يارايي و هوشمندي و شايستگي

آور، دوست و همكار  آفرين اين دگرگوني شگفت هاي بسيار برجسته و ستايش نمونه

زاده است كه در زمان كوتاهي به نگارش و چاپ كارمايه  ي ما هوشنگ معين دهنويسن

از او كه . هايي از پژوهش و سگالش ژرف او است زده و همه نشان اي دست و آموزه

اي نورسيده در اين بازار  كار ولي نويسنده دوست و كهنه خود را سربازي ايران

ي كاوه  در كجا و كي اندوخته تا به نوشتهشناساند، بايد پرسيد كه اين همه مايه را  مي

برخورد . قلم شمشيري دودم سازد و بار هزاران دم فقيهان سياه كاررا بنياد بلرزانداز : روشنگر
هاي خفته و اكنون بيدار و شكفته، منِ پير واز كارافتاده را دلگرم و  با يك چنين يارائي وتوانائي

اند و مهر به  اند، شمشيرهاي بران را برآخته خواستهسازد كه دليران خردمند بپا  اميدوار مي
  .)اند تا ديوان هزارساله را از سرزمين راستان بيرون كنند راستي را جان داده



كنم از آغاز پيدايش انديشيدن در بين آدميان، همواره دوگروه و دوگونه         من فكر مي
  :ي هستي وجود داشته است نگرش در مورد پديده

دانشي،   كه به علت كاهلي فكري و عدم دسترسي به دانش و يا كمپرشماريگروه يكي 
شان را به دست ديگران سپردند تا  ِ افكار و ايمان ي خود، سرنخ و ناجستجوگري در دانش زمانه

رسد؟ و تكليف  ها بگويند كه هستي از كجا آمده؟ چرا آمده؟ كي به انجام مي آن ديگران به آن
هاي وسيع  چه را كه پيشوايان چنين توده كره خاكي چيست؟و هر آناين بشر كوچك بر اين 

ها و باورهاي مردمان درآمده، و مردم  ها، دين اند به صورت آيين در طول تاريخ بيان كرده مردمي 
اند و تابع، و تاكنون هم  مقلد بوده گروه پرشماري كه. اند گونه پذيرفته ها را به همان آن

  .چنين است

خواستند به بستگي و بستمان فكري دچار  اند كه نمي   هم بودهشماراني كم اما هميشه 
دهند، خيلي  دادند و مي ها مي هايي را كه پيشاهنگانِ خرافات تحويل انسان بشوند و فرمول
جاي مراجعه به مراجع تقليد و پيامبران آسماني و كساني كه خودشان  ها، به اين. راحت بپذيرند

هاي  كوشيدند راهي و پاسخي براي پرسشدانستند، خود   ميرا نمايندگان آسماني

  .ي هستي و كهكشان بيابند پايان بشري در پديده بي

ها و  اي دانسته عده.ي بشري بوجود آمد  دوپارگي و انشقاقي در انديشهجا    از همان     
ماري هم به ي خود را متكي بر باور و يقين و دين و ايمان و اعتقاد كردند، و اندك ش انديشه

گروه نخست پرشمار . ي پيدايش هستي رفتند درباره هاي شناختِ تجربي و علمي جستجوي راه
اين دو گروه در . انديش شمار بودند و عقل انديشيدند، و گروه دوم اندك و عاطفي بودند، و كم مي

رزه يكديگر مبا زدوخوردهايي كه همواره در طول تاريخ بر سر چنين مباحثي پيش آمده با
خواستند  ها انساني كه متكي بر عقل بودند، و مي شايد براحتي بتوان گفت كه ميليون. اند كرده

دين، رافضي، ضّد خدا و هزار و يك  هاي خود بيابند به نام بي هايي براي پرسش از راه خِرد پاسخ
  .نام ديگر كشته شدند

ها، علم و دانش بشري پايان  ها، تجربه ي فلسفي متكي بر عقل، درايت، آموزه اما انديشه
توانيم بگوييم   مينيچهراحتي همچون  نيافت و در جريان تاريخ رشد كرد تا به امروز كه ما به 

تواند پر كند انسان  را مي» خداي قادر متعال و توانا«چه كه جاي   و آن»خدا مرده است«كه 
  .ناميد يانسانِ توانمند، انساني كه نيچه آنرا ابرمرد، ابرانسان م. است

ي تفكر دوم است، تفكّري كه  زاده يكي از فرزندان شايسته        در واقع هوشنگ معين
در ايران، . شناسانه است هاي هستي و عملي و زميني براي پرسش هاي علمي  جستجوگر پاسخ

باوري و  اند و چون فضا، فضاي سركوب، دين ها نوشته اند كه در اين باره كسان ديگري هم بوده
هاي خود را در  نوشتند و انديشه پرستي بوده، انديشمندان ايران بناگزير دو پهلو مي رافهخ



پوشاندند تا شايد همچون گوهري  ها مي بافي ها و فلسفه آوري هاي گوناگوني از حجت اليه
اند  شايسته بدست اهلش برسانند، اما دشمنان هم تيزهوشان و كنجكاواني در ميان خود داشته

ها را  خواهند بگويند؟ بنابراين آن گويند؟ و چه مي اند كه اين انديشمندان چه مي ردهو كشف ك
  .بردند كشتند واز بين مي دادند و يا مي همواره مورد آزار قرار مي

 بر 21ي قرن  باور است حتي در آستانه باور و دين         جريان نخست كه جرياني خرافه
گردد و از كشور ايران ، كشوري به نام  رهنگ چيره مي هزار سال تمدن و ف5 – 4كشوري با 

مردان اكنوني چنين كشوري از  سازد و دولت مي» كشور امام زمان«، و »كشور صاحب زمان«
» كشورمقدس جمهوري اسالمي« پرهيز دارند و اين كشور را ايراني زيباي  برزبان راندنِ  واژه

  !نامند و نه كشور ايران مي 

دهد كه  او نشان مي. شود جا آشكار مي زاده در اين ارِانديشمندي همچون معين        اهميِت ك
باوري در ايراني كه زير  پرستي و دين هنوز صداهاي بيدار و خردورز براي رودررويي با خرافه

  .گر است وجود دارد پيشگانِ سركوب چيرگي سياست

اند، اما اهميت كار  ي ديگر هم بودهزاده در كشورها انديشِ با آقاي معين        انديشمنداني هم
ها پروژه،   چرا كه ما ايراني. اي ديگر، و در سطحي ديگر است ايشان در بين ايرانيان به گونه

اند،  پروسه و راهي را كه اروپاييان در دو قرن گذشته در جداكردن دين از دولت پيموده
ي غربي  سياري از دانشمندان و فالسفهايم و اگر نيچه بعد از رنسانس و بعد از آن كه ب نپيموده

خدا مرده «گويد  آيد و با صداي بلند مي اند، مي پرستي سخن گفته ي خرافه در نفي انديشه

شاهكار زماني است كه انديشمندي در كشوري همچون ايران . ، در واقع شاهكاري نيست»است
  :زده بيايد و بگويد كه باور و خرافه و زير چيرگي مسلمانان دين

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

زاده در روزگاري كه هم اكنون من و شما  كنم مخاطبين و شنوندگان معين         من فكر مي
ي آثار او  هاي وسيع ميليوني مردم ايران درآينده خواننده اما توده. اند كنيم اندك زندگي مي
آنگاه آيندگان درخواهند يافت كه . جهان نيستكه خود او ديگر در اين  هنگامي . خواهند بود
شان پيدا  هاي ابدي و ازلي ها بينديشند تا بتوانند پاسخي براي پرسش ي اين پديده بايد به همه

  :ايم بهر حال از آغاز پيدايش تفكر آدميان دو گونه دستگاه فلسفي داشته.كنند

ر اديان متكّي بر آن هستند و يكي ي اديان يا بيشت  بوده است كه همهدستگاه الهي       يكي 
  .  بوده استدستگاه فلسفي زميني، تجربي و متكّي بر خردهم 

زاده به گروه دوم بستگي دارد و توانسته است با نوشتن چند جلد كتاب بسيار        آقاي معين
نديشه گونه، مخاطبين فراواني در امروز و آينده براي اين ا گويا، با نثري شيوا و حالتي روايت



گونه  جايي كه با زباني روايت هاي ايشان از آن من بر اين باور هستم كه انديشه. دست و پا كند
      .بيان شده، در آينده تأثيرات بسيار شگرفي بر افكار ايرانيان خواهد داشت

زاده درواقع كسي نيست كه بخواهد معنويت انساني را  ي ديگر اين كه آقاي معين نكته
انسان نه تنها در اين دستگاه فكري و . در جستجوي نوعي عرفان انساني استايشان.رد كند

شود، بلكه انديشه، قلب و عاطفه دارد، عرفان دارد اما اين  فلسفي به مهره و ماتريال تبديل نمي
  .ملموس و منطبق با هستي روزمره است. عرفان، عرفاني زميني است

خواهد انسان را جانشين او كند و در   اين معني كه ميبه. كند زاده خدا را زميني مي       معين
انسان همانا خداست و خدايي اگر هست رسد كه  هايش به اين نتيجه مي سراسر نوشته

ي  يكي از فالسفه .ي ذهن و تفكر انساني است، بنابراين در خود انسان است آفريده
همه چيز : گفت مي) م نيست سالگي كتابش را خواندم و اآلن اسمش ياد18كه من در (آلماني 

اگر ما مغز كسي را بياشوبيم و داغان كنيم ديگر . در مغز ماست، در همين مغز مادي

  ).نقل به معني. ماند، حتّي خدا هيچ چيز در آن باقي نمي

فهميدم به يادم  ي نظراتش را هم نمي ست كه از آن فيلسوف كه همه        اين، مفهوم چيزي
 به نام  ها به نوعي فاقد انديشه باشند، ديگر مفهومي انسان هر روي، تمامي و اگر به . مانده است

خدا . ي مغز انسان متفكر است آفريده. خدا وجود ندارد، پس خدا هر چه هست، در ذهن ماست
  .ي ذهني است و نه موجودي واقعي و بيرون از ذهن ما يك پديده

د دارد، تخييل زيبا و فراگستر و فعال ايشان زاده وجو ي جالبي كه در كتاب آقاي معين      نكته
وردي و حتّي كسروي با واژگان و  اش را  مثل ابوريحان بيروني يا سهره ايشان انديشه. است

اي ايجاد كرده است كه خواننده از همان  گونه كند، بلكه روايت داستان جمالتي پيچيده بيان نمي
ها  شود و با آن متضّادانديش داستان آشنا ميآغاز، و بعد بتدريج، با قهرمانان خوب و بد و 

به اين معني كه اگر يك قهرمان در داستان بشارت مطلقأ طرفدار . احساس بيگانگي ندارد
 احساس -ايم  جايي كه هر يك از ما شايد روزي بر اين باور بوده  و از آن-باوري است  دين
. كند ما را در اين كتاب بخوبي بيان ميي  هاي گذشته باور، انديشه كنيم كه  اين قهرمان دين مي

  .كنيم بنابراين با او احساس بيگانگي و دشمني نمي

 به -گونه  تواند باشد، با نام ديگري در اين رمان  كه خودِ نويسنده مي-اما راوي نخست 
  .بنديم تر اين راوي مي هاي تازه ي امروز ما نزديكتر است و ما در نهايت دل به انديشه انديشه

ي فلسفي از سوي         كتاب بشارت در بين داستان و رمان از يك سو، و پژوهش پيچيده 
هاي نيكوي اين  كند و اين يكي از سرشت ديگر، نه اين كه سرگردان مانده باشد، اما حركت مي

هاي وسيع بيان كرده  هاي فلسفي را با زباني روزمره و ملموس براي توده كتاب است كه انديشه
از . برانگيز است زاده واقعأ بعضي موارد براي خود من حسرت ر بسيار شيوا و گوياي معيننث. است



پرسم كه اين مرد چگونه توانسته به اين نثر ساده، پاكيزه و پارسي دست پيدا كند؟  خودم مي
شويد كه خواسته باشد فخري به خواننده  خوانيد، اصأل متوجه نمي هايش را مي وقتي نوشته
اين در طبيعت و در سرشت كار ايشان . نويسد زبان فارسي را به اين قشنگي ميبفروشد كه 
انديشان و  ي منتقدين ادبي و فرهنگي و سياست تواند الگويي باشد براي همه است و مي

  .برند واقعأ از اين سر مشق بهره بگيرند انديشان كه هرگاه دست به قلم مي فلسفه

در جستجوي انساني كه هم يك انسان . است       معين زاده در جستجوي عرفان 

ي بشارت  شود گفت  نويسنده در واقع مي. زميني است و هم داراي معنويتي خوشايند

چرا كه در اين عرفان، انسان، محور است و . جهاني است در جسجوي نوعي عرفان اين

ه مثل عرفان قبلي ما در جستجوي فنا شدن در اللّه نيست ، بل كه برعكس، نويسند

اش را به جايي  خواهد اللّه را بياورد و در انسان حل كند، فنا كند و ارزش انساني مي

ي  هاي او با درايت و خرد امروزه بنابراين انديشه. ي اوست و حقّ اوست برساند كه شايسته
 شعورعاشقانه، در جستجوي شورعارفانهجاي اتكّا به فرهنگ  اين عرفان به. ما سازگار است
كند با انساني كه  انساني كه شعور دارد و عاشق است فرق مي.بسيار پر معني استاست و اين 

جايي است كه ما هستيم و  زاده بر اين باور است كه بهشت همين شور دارد و عارف است و معين
توانيم بهشت را بسازيم و در كنار   مي- كه مادر ماست -ي زمين  ما بر كره. گويد درست هم مي
بنابراين براي اين جهاني كه .  بسازيم توانيم از آن جهنمي زندگي كنيم، و نيز ميهم با زيبايي 

به هرحال، اعالم مرگ خدا توسط آقاي .  وجود نداردزيرين  يا زبرينشناسيم جهاني  مي
به خود آمده . ست » خود  آ«انساني كه .  استخدايي-انسانزاده به معناي زاده شدن  معين

  گيرد  اش خود تصميم مي دگيش و براي آيندهو براي جهانش، براي زن

گراني هم چون پيامبران و امامان و نمايندگان دروغين و كاذب  ها و معامله       او براي هوچي
هاي  ها نيازي نداريم، ما خود انديشه داريم و اگر انديشه گذارد، چرا كه ما به آن الهي جايي نمي

توانيم تا سطحي كه براي انسان امروزين  شند ميما با هم رفت و آمد كنند و در تبادل با
گمان در  بي. ي خود بيابيم شناسانه هاي فلسفي و هستي هايي براي پرسش پذيرفته باشد، پاسخ

هاي آينده، گروه دوم انديشمندان  هاي آينده كه هنوز بسياري از ما خواهيم بود و در سده دهه
اند،  ي زميني بوده ها ها و پاسخ حل  دنبال راهكه از آغاز پيدايش انديشيدن بر روي زمين به
،و بساط مدعيان » پيامبران«كاري  بازي و كاسب پرشمار خواهند شد و دستگاه دغل و ريا و حقّه

ترديدي در اين . را براي هميشه برخواهند چيد) گي خليفه(واليت فقيه و امامت و جانشيني 
ن روزهاست، روزهايي كه ما نيستيم اما چنين هاي آ زاده ، كتاب هاي معين كتاب. باور ندارم
من به عنوان . رس ايرانيان خواهد بود هايي همچون ورق زر در تيراژهاي ميليوني در دست كتاب

زاده  هاي فكري معين هائي همچون دغدغه  كه همواره دغدغه-ي خاكي  انساني بر اين كره
سم و شادمانم از اين كه او بخشي از بو  دست ايشان ، قلم ايشان را از راه دور مي-ام داشته

براي ايشان آرزوي . مكنونات ذهني و قلبي من را هم بيان كرده، و كار من را سبك كرده است



ها او را در زمان حياتش درك  ديدن روزهايي را دارم كه در آن روزها ايشان ببينند كه ما ايراني
اين براي او البته .ها بها داديم  و به آنهايش را گرفتيم و خوانديم و لذّت برديم، كرديم، كتاب

  .بسيار زيباتر است تا زماني كه او ديگر بر اين خاك نباشد اما همواره از او به نيكي بگويند

وقتي فردوسي . طور كه وقتي فردوسي در ميان مردم ايران بود، بهائي به او ندادند      همان
ضي است و حق ندارد در گورستان مسلمانان ي شهر طوس فتوي داد كه او راف جمعه مرد، امام
داشتند، جسد فردوسي را بردند و در جاي ديگري  آن مردم اندكي كه او را دوست مي. دفن شود

انديش  هاي عظيم كم ي آن مالها و آخوندها، و آن توده همه.دفن كردند كه امروز آرامگاه اوست
ي ما زنده ماند و ما   ما، در انديشهفراموش شدند، به خاك تبديل شدند اما فردوسي در قلب

خوريم از اين كه چرا در آن روزگار مردم بيشتري فردوسي را نشناختند و درنيافتند و  تأسف مي
  .زاده را در نيابيم و نشناسيم من تأسف خواهم خورد اگر ما امروز كساني همچون معين

                                                      ***  

تاالر ادبيات و فرهنگ در  دبير فني – فرهاد رونقكردن و تايپ اين گفتار را آقاي  كار پياده

خود نيز ويرايشي اندك در   .كنم گزاري مي جا از ايشان سپاس در اين. اند  انجام دادهپال تالك
  .متن باال روا داشتم

   

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  


