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  ھوشنگ معين زاده: فرستنده

  ٢٠١٢ جوالی ٠۴
  

  سفر نامۀ دنيای ارواح

   ديگری از فانوس خردپرتو
  به قلم دکتر محمود صفريان

  اهسر دبير مجلۀ ادبی گذرگ

  

رده ۀ سالھاست که استاد ھوشنگ معين زاده  با آثار ماندگارش چراغ راه خرد  و تفکر عاقالن بی تعصب را روشن ک

  .  است

ه "  خيام و آن دروغ دآلويز" از وقتی که پرتوی فانوس  اه و فرھيخت سان آگ ن ان ه اي افتيم ک د، دري ا تابان را بر ذھن ھ

ادی . يش به مصاف  خرافات برود و راه گشا شودتوان  با دانسته ھاۀ تصميم  دارد با ھم او در اين راه کتاب ھای زي

:                                                                                                  را به جويندگان حقيقت عرضه کرده است، کتابھايی چون 

ور، پيامبران خرد، آنسوی سراب، آيا خدا مرده ردد،  ظھ از می گ  است؟، کمدی خدايان، بشارت، خدا به زادگاھش ب

اب سفر ۀحکايت من و امام زمان، وصيت نام ود و اينک کت ده ب ز شروع ش ام و آن دروغ دآلوي اب خي ا کت  خدا که ب

 .دنيای ارواح که پيش رويم گشوده استۀ نام

د ب"  يای ارواح دنۀ  سفرنام-، کتاب اخيرالی"ۀ کتاب ھای نامبرده در باال ھم ی دی اف  در ه را می تواني صورت پ

  .و يا از کتابفروشی ھا خريداری کنيد. کتابخانه گذرگاه بيابيد

، انسان نيز مثل ھر " به ھمانگونه که به دفعات گفته است " دنيای ارواٍح می گويد، ۀ سفر نام:  در آخرين کتاب خود

  . و دورانش که تمام شد می رود و تمام ديگری متولد می شود، رشد می کند، ۀموجود زند

صانه عالق ام شود، و چون حري د تم سان چون دلش نمی خواھ د، ان ای ه می گوي ه پس از مرگ در دني د است ک من

ال ر" روح"، دست به دامان ديگری به بودن ادامه دھد ر ب افی ب سانه ب ا اف ده است و ب رای ؤش ا سوار می شود و ب ي

ه .  بی پايه می دھدۀسانامکان پرواز تن به ھزاران اف ناخته ای ک د و در راه ناش به دنيای آتش و وحشت اعتقاد می ياب

  :او خط بطالن بر آن می کشد و می گويد.... دارد دکانداران موھوم پرداز می نمايانند، گام بر می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مستند و منطبق بر کس قادر نيست شرحی  بنا بر اين، ھيچ. تخيلۀ دنيای پس از مرگ ، دنيائی است موھوم و زاد"...

الپردازی خود را شرح .  واقعيت از چنين دنيائی ارائه دھد ھر کس ھم که در اين زمينه مطلبی گفته يا نوشته تنھا خي

  ..."چرا که تنھا در عالم وھم و خيال است که ھر کس می تواند چنين عوالمی را بسازد. داده است

ده است ۀنديشيم و برای ادامدن و درگذشتن بي بودن ، زندگی کردر واقع اگر با عقل و درايت به  بودن که وسوسه کنن

و با ديدی  خذ ندارد، چون ريسمان پوسيده ای نياويزيمأبه دنبال حرف و نقل ھائی که حتا يک  ذره منطق و بينش و م

زنده بودن خود ش اين است که از مثبت اين کتاب را بخوانيم و بر داده ھايش توجه منطقی داشته باشيم حد اقل بھره ا

  .بی دلھره لذت می بريم" ه ھر حال محدود است که ب"

 دوزخ و آتش و مار و عقرب و ماجرا ھای ترسناک من درآوردی  شب اول قبر که بر کمترين دليلی ۀ   نگذاريم آلود

وری از ھم استوار نيستند، و احاديث و نقل قول ھای بی محتوای ديگر بشويم و گذران زندگی متعارف خود را در  تن

  .خذ و طوفانی از ترس و وحشت دنيای بعد از مرگ بگذرانيم و تباه کنيمأاوھام و نقل قول ھای بی م

ائی ھستند تصورش را بکنيد، ارواحی که از جسم ميليارد ھا انسان در گذشته، بيرون آمده ا ست کجا ھستند؟ و ھر ج

ر در انتظار بمانند و ھر دم نيز بر تعدادشان اضافه شود برای ميليارد ھا سال ديگ" که بايد از بزرگی بيکران باشد"

را برسد و مجدد وم و من درآوردی ف داً تا روز موعودِ موھ د ذّرات پراکن د و ه برون ول کنن د و حل  قالب خود را بيابن

وس خ ه  انتظار جل رار دارد ب ات ق دا بروند در صحرائی که آن ھم بايد بی کرانه باشد و معلوم نيست در کجای کائن

د رسيدگی  وده ان باشند تا بيايد و به اعمال تک تک آفريده ھای خود که از بدو تولد تا مرگ زير نظر مستقيم خودش ب

  .اينکه قبل از ھر چيز توھين به خدا و قدرت اليزال اوست.  مجدد کند

ات ق: اگر نخواھيم بپرسيم که:"  معين زاده می گويد ن کائت ل و اين دنيای ديگر خدا در کجا ی اي ه چه دلي راردارد؟ ب

ه چه  سانی و ب ا چه ک ا چه کسی ي ضرورتی و بر مبنای چه حکمتی ساخته شده است؟ و به چه دردی می خورد؟ ي

می بايد پرسيد که ايجاد چنين دنيائی چه سودی به خدا و چه فايده ای به انسانھا ...شيوه ای آن را اداره خواھند کرد؟ و

  " می رساند؟ 

د دام يک از :"و اضافه می کن د ک ا، می خواھ شان در يک دني ع کردن ا و جم زاره ھ ان ھ ردن ُمردگ ده ک ا زن دا ب  خ

  ھنرھای خود را به معرض تماشا بگذارد؟

ز را خدائی که در زندگی خاکی کو.... ه چي ای ديگرش، ھم شان نداشت، در دني ه اوضاع نابسامان وجھی ب چکترين ت

  " برايشان روبراه خواھد کرد؟ و به آن ھا سعادت و نيک بختی ابدی عطا خواھد نمود؟ 

ه خود ۀاست، نشان داده می شود  که روح ساخت" سفر به دنيای ارواح"در فصل اول کتاب که  سانی است ک  اوھام ک

ر پخت  .قاطع بر بودنش ندارندنيز برھانی  ا بھت يا طوطی وار شنيده ھا را تکرار می کنند، يا آتشش را تند می کنند ت

  .و پز کنند و در مجموع  به اين نتيجه می رسد که در حقيقت روحی وجود ندارد که دنيائی داشته باشد

ه ةا را به ماورای طبيعبا نگاھی دقيق و تعمقی عميق به پندار بافی انسان ھا از مفاھيمی که آنھ" د، ب رتبط می دانن  م

ی خود ، . سادگی می توان بی پايه و بی اساس بودن آنھا را آشکار کرد واقعيت اين است که انسانھا با پندار ھای ذھن

در آغاز، روح و سپس خدا و در مرحله بعدی فرشتگان و جن و پری و غيره را ساخته و آنھا را کار ساز زندگی دو 

ديل . خود قلمداد کرده اندروزه عمر  ی خويش تب ادات دين اور اعتق بعد ھم آرام آرام اين ساخته ھای ذھنی خود را به ب

اھيم . کرده و در ھاله ای از تقدس قرار داده اند ن مف ه از وجود اي دند ک شيده ش شه ک ن اندي ه اي ز، ب ان ني رور زم به م

ذر آن در با اين ديدگاه ب. برای دوران پس از مرگ خود بھره بگيرند ه ب ائی  ک اھی از نيازھ ا آگ ه ب ود که رندان زمان

  ...."دل ھر انسانی افشانده شده بود به فکر بھره بر داری افتادند
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شرفت ھای علمی و توجه  ری از پي ره گي اوت و بھ معين زاده  در اين فصل از راه ھای گوناگون و با بيان ھای متف

شدار می وت و شنيده ھا به خرد خود  مراجعه کنيد، مکر در مکرر ھدادن به  اين مھم که، در برداشت ھا و تصورا

  .دھد که نقد زندگی را به دست  نسيه اوھام ندھيد

ا سال در :   می گويد ون ھ رای ميلي اری ديگر و ب ا مرگ می رود در دي ار است و ب ه روحی در ک د ک تصور نکني

سان ۀپودر شدانتظار می نشيند تا اسرافيلی در صور بدمد و بيايد در جسم  ام ان ه تم  اوليه حلول کند و در صحرائی ک

ا  ھا از بدو پيدايش تا آخرين نفر در انتظار نتيجه اعمالشان ھستند، برگه عاقبت بگيرد،  تا روانه جھنم سوزان شود ي

ويم حتم. بھشتی که تا بخواھی حوری برای مردان دارد و ِغلمان برای زنان دارد د بگ ا باي اب اً ھمينج ن کت اير  اي و س

  .کتاب ھای ارزشمند اين محقق انديشمند را بخوانيد تا بھتر دريابيد که چگونه بساط فريب را گسترده اند

ه بررسی ھم" مرگ " زاده در فصل دوم کتاب که نام  ھوشنگ معين ا ۀ بر آن گذاشته است، ب دگی م ه زن عواملی ک

ا را در خود دارد می پردازد  و کل مطالب را زير عنوان ھای مخ م ب د، آن ھ ا جاری می کن تلف در عروق روان م

  . چه نثر منسجم و گيرائی

دايش روح -  واقعيت مرگ -مرگ طبيعی : در فصل دوم از دن و پي ا ذھن ۀ  خواب و رابط- خواب دي  يک –آن ب

اطره  سان -خ تان روح و ان دايش روح - داس شاء پي ان - من اه روح در ادي اودانگی روح - جايگ ث - ج  - ارواح خبي

ات-ارتباط ماده با حيات  ريم؟ و دار مکاف ا مي شريح کامل و  ، چرا م ا پس از توضيح و ت ن موضوع ھ ھريک از اي

م و  ده را در کوچه پس کوچه ھای درھ رد، و خوانن ی می گي ذيرفتنی، مطلب اصلی را پ ه، روان، و پ بسيار آگاھان

  .يست و تصور و اوھام از چه مقوله ای استتاريک، چراغ به دست راھنمائی می کند و می نماياند که حقيقت چ

يوائی " يک خاطره "ه ھنگام خواندن بر اين تصور نبودم که ب داستان رمانتيک کوتاھی را می خوانم که در نھايت ش

ه  ه چگون د ک و با نثری روان نوشته شده است و متوجه شدم که استاد دستی توانا در گرداندن قلم دارد و خوب می دان

  . نوشته ای تحقيقی را چاشنی مطلوب بدھدحال و ھوای 

ن .  اختصاص داده است"سخن آخر "  صفحه است و نويسنده حدود چھارده صفحه آخر را به ٢٢۵کتاب  در آغاز اي

که بسياری از  اين روشنگری باشند، در حالیۀ از صاحبنظران خواسته است که ھمت کنند و ادامه دھند" سخن آخر"

نفکری زمانۀدن در سايصاحبنظران ما دراز  کشي زرگ روش ر .  ماستۀ امن را بيشتر دوست دارند، و اين درد ب اگ

  .زير َعلَم قدرت ِ اشاعه دھنده خرافات برای بھره وری بيشتر، سينه نزنند

د " سخن آخر"در ھمين  د، و نمی گوي د " برای چندمين بار در اين کتاب  سخن آخر را می گوي و خواه از سخنم پن ت

  .نيست" مالل " که جای " پند گير " ،  بلکه قاطع می کويد "ل گير خواه مال

شغآنچه در پايانۀ"   ه  اين کتاب الزم است بدان اشاره شود، اين است که به جای دلم ر نيست ک ا بھت ه مرگ، آي ولی ب

ديبي ا و وعده نديشيم و ببينيم با زندگی چه بايد گرد؟  قدر مسلم انسانھای خردمند زندگی خود را فدای حرف و ح ث ھ

م  ا ھ ه آنھ د ک ائی کنن م راھنم ھای پوشالی دنيای ديگر نمی کنند، بلکه می کوشند عالوه بر زندگی خود، ديگران را ھ

  ."زندگی خود را بر مبنای درست سرو سامان دھند

  .  اين کتاب را بخوانيدتوصيه می کنم حتماً 
 
 


