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 سفرنامه دنياي ارواحسفرنامه دنياي ارواحسفرنامه دنياي ارواحسفرنامه دنياي ارواح

  1391, 11ارديبهشت 
  رضا اغنمي

عازم آن ديار  هوشنگ معين زاده اين بار به عزم ديدار از دنياي ارواح، بار سفرميبندد و يك تنه
        كنـار دريـدن    راجتمـاعي د  -ايـن تـالش هـاي فرهنگـي      قـصد نهـائي او از  . تيره و تار ميشود

انبـوهِ  . بنـدگي سـت   ي ميليـون هـا انـسانِ مطيـع و معتـاد     پرده هاي اوهام، بيشتر، براي بيدار
بندند و گرفتار وعده هاي  غل و زنجير باورهاي موعود اديانِ بدوي به انسانهاي ساده دل كه در

تاريخيِ جهان، هراندازه كـه   تحوالتِ دگرگونيها و رذرهگ شگفت اينكه در و. دنياي پس ازمرگ
نائل آمدند و با حفـظ پايـه هـاي     و دانش وتمدن جديدپيروانِ يهود و مسيح، به پيشگامي علم 

مـسلمانان   دراين ميان اما تنها اسـالم و  فروغ دانش را نيز در جهان گستراندند، ديني، چراغ پر
با همان شيوه هاي ازلي، باركش انباني از اوهام،  مانده اند بودند و هستند كه همانگونه ماندند و

آن . پستوهايِ فرهنگِ پوسيدة بدوي تا معجـزه اي رخ دهـد   چشم به راهِ. بي انديشگي غرق در
 .سوداگر، كه به نيابت ازخدا رستگاري امت را برعهده گرفته اند هم به دست متوليان آزمند و
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  ششششانتشارات آذرخانتشارات آذرخانتشارات آذرخانتشارات آذرخ: : : :  ناشر ناشر ناشر ناشر 

بندگي ست كه استبداد ديني در جوامعي مانند ايران معنـي پيـدا             گستردة طاعت و   دراين بازار 
فساد و فحشاء و دستبردهاي شبانه       اگر امروزه مي بينيد كه نمايندگان خدا غرق در         و. مي كند 

وز بايد بود كـه هنـ      چپاول بيت المال، بدآموزيهاي كم سابقه را رواج ميدهند، هشيار          از بانكها با  
پـي چنـد قـرن تـالش، تـازه بـه        چرا كه در. مقدمه اي براي محكم كاري سرشب عشق است و   
 و ويراني فرهنگِ ملـي   زمينه براي چيرگي تمام عيار دوران برده داريست   سلطنت رسيده اند و   

  .كه نمايش آن در چشم اندازاست

يت بـه شـكافتن     درچنين بحرانِ ويرانگرست كه عده اي از آگاهانِ معترض بـا احـساس مـسئول              
هوشـنگ معـين زاده يكـي ازايـن         . با سالح قلم در بيداري جامعـه ميكوشـند        . دردها ميپردازند 

          همـه مهمتـر،     همـو بـا آفريـدن آثـاري مـستقل، بـا طـرح مـسائل بنيـادي و از                   . رهروان است 
جهـنم را بـا     اهـداف اصـلي سـوداگران بهـشت و        . عارضه هاي جهـل مـسلط را پيگيـر ميـشود          

  .ين درميان ميگذاردمخاطب
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دقيـقِ   جامعه را براي دركِ درسـت و       ميدهد و نويسنده ازهمان مقدمه هشدار تكان دهنده اي       
مگر نه آنكه مي گوينـد در روز خلقـت،          «: با طرح اين پرسش كه      . مفهوم سخنانش فرا ميخواند   

سـاختن  او جان گرفت؟ يعني اگر خدا نبود و دسـت بـه              .دميد” آدم“دا از روح خود به جسم       خ
         »…. او نمي دميد، انسان درعرصة هستي حـضور پيـدا نمـي كـرد              آدم نميزد و از روح خود در      

           بـا معرفـي متوليـانِ      . تاريكي هاي جهـان ارواح شـكافته ميـشود        . شاه كليد بحث روشن ميشود    
ياهي هـاي  افق هـاي تـازه اي از دل سـ         پيام هاي نويسنده معني پيدا ميكند و       ،بهره كشِ انگل  

  .يأس و پريشاني جرقه ميزند

 شـيطان و  دربـارة خـدا و  . درتدارك سفربه هر دري ميزند براي گزينش راه بـري يـا همـسفري      
ذهـن خـود سـبك و     يـك را در   مدت ها فكر ميكند و حسن و قبح هرءانبيا عقل و فرشتگان و 

ح نزديك شود با ايـن     سنگين ميكند و باالخره تصميم ميگيرد با خدا، آن هم به علت داشتن رو             
ايـن  «: دليل ردش را هم خيلي بي پروا ميگويد  . قبول ندارد ” منشاء حيات بودن خدا را    “باور كه   

چون ميدانيم كه حيات به معنـي       . كه گفته شود كه خود خدا منشاء حيات بوده، درست نيست          
زنده تـا زمـاني   هم مي دانيم كه موجود    اين را . زنده بودن و به گفتة تورات به روح مربوط است         

كه صاحب روح است، زنده است، الجرم از اين قاعده مستثني نيست و خود او هم صـاحب روح                   
 آن را جوهر مجرد و غيـر       «خيلي ضروري درباره روح كه       پس از توضيحاتٍ علمي و     » …. است

 تيشه به ريـشه ميزنـد و        »…مادي قلمداد مي كنند و حيات از درون ماده به وجود آمده است              
اگر روح مبداء و منشاء حيات است، پس بايد اين اصل را هم بپـذيريم               «. ا را زميني مي كند    خد

  ».كه روح پيش ازخدا وجود داشته و باعث و باني حيات خدا نيز روح ميباشد

خدا نيز   اينكه روح، پيش از   . منطق همخوان است   اثبات مدعاهايش با عقل و     داليل نويسنده در  
 خودِ روح ازكجا آمـده آفريننـدة آن چـه            اينكه «داستان  . ئي ست هستي وجود داشته عقال    در

نه كسي ميداند و نه كسي تا به امروز مبداء          » چيزي يا چه كسي بوده داستانش مانند خداست         
ذات منطـق هـستي و تكامـل آفـرينش      و تنها چيزي كه بـا عقـل و  . پيدايش آن ها را گفته اند 

روايت هاي اديان ابراهيمـي هـم       .  آفريدة ذهنِ انسانند   دو مقوله  همخواني دارد اين است كه هر     
ايـن   اين مورد متفق القول هستند كه خلقت جهان هستي در شش روز به كمال رسيد، اگـر        در

خدا فقط ناقل حيات يـا      «. قول راويان درست بوده باشد، مسئلة تقدم روح برخدا مطرح ميشود          
ح اسـت كـه جـوهر واقعـي حيـات محـسوب             چرا كه اين رو   . روح به انسان بوده نه خالق حيات      

شـش روز نيـز، از آن        اين روايت تورات دربـاره داسـتان آفـرينش جهـان در            » .ميشود، نه خدا  
آفـرينش  رابطـه بـا تكامـل و         اما در . ذهن مومنان نا ممكن است     حكايت هاست كه زدودنش از    

  .* دركتابي خواندم بيفايده نيستاًانسان، ذكر مطلبي كه اخير



 ٣

راهبري دلسوز روزهاي سختي را با خود آزاري        اميـد، بـراي پيـدا كـردن        ه دل و نا   راوي، خست 
افتادن و رفـتن بـه جنگـي تيـره و نافرجـام خـود را        رانِ يأس و درماندگي و در   حب ميگذراند در 

 ازشـدت   …غمين و اندوهگين، درمانده و ناتوان مانـده بـودم كـه چـه كـنم؟                «. شماتت ميكند 
  ».ادمضعف به پهلو روي تشك افت

  ظهوري شگفت انگيزظهوري شگفت انگيزظهوري شگفت انگيزظهوري شگفت انگيز

سرتاسـر پوسـت تـنش       عالم بيهوشي احـساس ميكنـد چيـزي از         در. نويسنده، به خواب ميرود   
لحظـاتي،   بدن من به هـم پيچيدنـد و پـس از    نقطه اي باالتر از ذرات سفيد در  «. بيرون ميريزد 

بـا همـة رفتارهـاي    » .لحظه شكل و شمايل خاصي به خود مي گرفت شاهد شبحي شدم كه هر 
گفتگوهـا نـشان    . صاحب تن پنهان نميكند    اين كار  متواضعانة دوسويه، روح، دلخوري خود را از      

روح ميگويد  . ميدهد كه روح حق ورود بدون او به دنياي ارواح را ندارد و پافشاري اش بيجاست               
هنـوز بـه اتمـام نرسـيده      اين سفر خاص كساني است كه عمرشان به پايان رسيده، عمر تـو         «: 

           هـيچ موجـود      پـيش از تـو نيـز        ….سرزمين مردگـان بـروي     يتواني به وادي ارواح و    است و نم  
  » . زنده اي به اين وادي نرفته است

سرانجام چانه زني ها به آنجا ميكشد كه روح، مرغ خيال را بهترين راهبر و راهنماي ايـن سـفر                    
وصيه ميكنم برنامه سـفرت را  ت «. مخاطره به صاحب تن پيشنهاد ميكند و راوي هم ميپذيرد       پر

به دنياي وهمي ارواح مردگان، پي بگير، به بال مرغ خيال خود بنـشين و پرنـده انديـشه ات را                     
تو هيچكس هوس و آرزوي ديـدار آن را نكـرده    برو به جايي كه پيش از  ! همسفر خود كن و برو    

  .و راوي در خواب سنگين فرو ميغلتد.  ناپديد ميشود  و روح ».است

  آغاز سفرآغاز سفرآغاز سفرآغاز سفر

ورود فقط براي    «خيال، از آسمان هاي هفتگانه ميگذرد و ميرسد به جائيكه با ديدن تابلوي               در
 مشاهدة دو فرشتة غول پيكر با گرزهاي آتشين، بـا ترديـد و كمـي                و» ردگان آزاد است  ارواح م

 را كـه در   » ردگان ممنوع است  خروج ارواح م  «نجا هم تابلوي    آ. اح وارد ميشود  دلهره به وادي ارو   
اين ورود و خروج، از فرشته هاي غول پيكـرِ مـأمور عكـس               در. منظر ديدش نصب شده ميبيند    

ايـن  « . ورود و گردشِ جهانِ خوفناكِ ارواح به راحتي صورت ميگيـرد          . العملي مشاهده نميشود  
در ارواح انباشـته    . سرزمين با اينكه آن چنان وسيع و گسترده بود كه آغاز و پايانش معلوم نبود              

گوشه و كنـار آن هـزاران هـزار روح ماننـد كـرم              هر در. فضاي آن ازسر و كول هم باال ميرفتند       
آن هم آنقدر درهم و بـرهم پيچيـده بودنـد كـه در                تعداد زيادي از   .… دروي هم انباشته بودن   

  ».آمده بودند در مجموع به صورت تپه ماهور
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سر صـحبت را بـا   . د نزديك ميشود  ميزدنپرسه  نويسنده به ارواح سرگردان كه در گوشه و كنار        
              ســرگرداني و  بــه شــكايت هــا، از بيحاصــلي و.  ميــشود از درد دل هــا آگــاه. هــا بــاز ميكنــدآن

ارواح معتقدند كه سبب ايجاد جهان مرده ها و بند كـشيدن  . هاي نافرجام گوش ميدهد   آواره گي 
دادن بـه صـحتِ قداسـت        هـت اعتبـار   كـاري عبـث و خيـالي، ج       . ارواح، روايت پيامبران اسـت    

روايتگر، كـه   . جهان وابستگي به الوهيتِ پروردگار    پيغمبران و باور كردن مردم به حضور آنها در        
خمسه را ميشناسد و از آن رهگذر است كه با حديثِ يهـوه و روح و بقـاي                   اسفار متون تورات و  

پرسش هايي كه بـا ارواح   ست، درشگفت انگيز تاريخيِ يهود آشنا شده ا       اثراتِ گسترده و   روح و 
آنهـا  . خيالت و تصورات پيامبران نـشأت گرفتـه اسـت          زنده نگهداشتن ارواح از   «: دارد ميگويند 

ها اينكه ارواح انسان   قيامت را به مردم بقبوالنند، چاره اي نداشتند جز         براي اينكه وقوع معاد روز    
س جز پيغمبران نبود كه درستي      دسترس هيچ ك   خدا هم كه در   . را پس از مرگ زنده نگهدارند     

راويِ پخته و پرتجربـه كـه نـشان ميدهـد           » . يا نادرستي اين گفته ها را تكذيب يا تصديق كند         
 را از آدم محتاطي ست و دست به عصا راه رفتن از سـلوك ديرينـة او، سـخنان بـودار كفرآميـز       

همچنين . گذشتگان باشد اقليم در  جرگة ارواح و از    حلقوم ارواح بيرون ميكشد تا متهم اصلي در       
ايـن  ! مصون از آفت هاي سبعانة بيضه داران شريعت، از شورش و عصيان در دنياي ارواح شـوند       

  ».خيس و آب كشيده از خواب بيدارشدم «: سفر، با اين جملة كوتاه به پايان ميرسد

ث و  ارواح خبيـ   انسان و جاودانگي روح و     فصل دوم كتاب بحث ها درباره مرگ و داستان روح و          
 دنياي سياه و خاموش و نفس گير، كه تنها درخاطره است كه به خواننده فرصـتي ميدهـد                    …

خيـام  . براي اندك استراحت و نفـس تـازه كـردن و ديگـري، آنجـا كـه يـادي ازخيـام ميكنـد                      
همانكه دستگاه آفرينش و آفريننـده      . تاريخ سراسر آگاه كم نظير   نيشابوري، رند هميشه بيدار و    

. مي سازد و بـاز بـر زمـين ميزنـدش    / اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف     : يگيرد  را به سخره م   
سـكوت   درهمين فصل دوم، نويسنده در كنار تيرگيهاي توصيفي، تصوير دنياي سياهِ وحـشت و          

  بـر  غافل نيست كـه قـبالً      نيز اين نكته  را مقابل چشمانِ وحشت زدة مخاطبين ميگشايد، اما از        
دنيـاي ارواح     كه در   سترا به خواننده تفهيم كرده و پيدا      يت هايش   پيشاني كتاب، محتواي روا   

عسل خبري نيـست و      ترانة آبشار  خواني پرندگان و   گردش درباغ هاي ارم و گوش دادن به آواز        
يك نمايش خياليِ    تماشايي خيالي از   ، جز نصيب هيچ مسافر و خواننده نميشود     ُنقل و نبات هم     

بـا سـخن    . جهنمـي  تيرگيهاي مطلقِ ابديت در فضاي نكبت بار      بيم و هراسِ     ارواح سرگردان در  
  .آخر كتاب بسته ميشود

اثبـات نظريـه خـود،       هـم در   ست كه نويـسنده، ايـن بـار        ا باره اين دفتر بايد گفت اين      آنچه در 
مناديان جهل را زير تازيانة نقد كشيده و با دريدن پـرده هـاي خيـال، بـا                   باورمندان به اوهام و   
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و، با حفظِ حرمت مواريث پيغمبران درگذشته،       التِ انسانيِ زيندگانِ امروزي    برجسته كردن رس  
تمدن موجود جهان    تأكيد دارد كه واقعيتِ هستي و     . گذشته هاي تاريخي را به تاريخ واميگذارد      

همو براين باور درست ايمان دارد كه با        . شيفتگانِ رجعت بگشايد   را مقابل چشمان ساده دالن و     
كردن مردم با معارف جديد انبوهِ ناآگاهـان         آشنا سوداگران ديني، و   كردار و رفتار  انتقاد سالم از    

  .چنگال جهلِ مسلط نجات داد مريدان را ميتوان از و

اينكه نويسنده، اين راه ناهموار و سنگالخ را با گام هاي اسـتوار پيمـوده و ميپيمايـد، بايـد ارج                     
 ت كه ارزش هاي كهنه و گذشـته، امـروزه در          ترديدي نيس . نهاد و همدالنه به ياري اش شتافت      

اساسا در جهان متحول كنوني كه لحظه به لحظـه  . زندگي بشر نه موثر است و نه كاربردي دارد       
تكنيك هاي ديروزي باطل و      نظريه ها و   ميشود، و  رو و هرگونه فن آوري ها زير     دانش و  علوم و 

طق سالم نميتواند بـه زينـدگانِ امـروزي    من از مصرف روزانه روانة زباله دان ميشود، هيچ عقل و    
نبايـد   !بماند  و بايد وفادار   توصيه كند كه به احكام دوران شتر سواريِ پانزده قرن گذشته، حتماً           

فراموش كرد كه شكوفائي علم و دانش نوين پرده هاي اوهام را دريده بشريت را با معـارف تـازه         
  با جـوهر فرديـت، مقـام خـود را شـناخته و     رهگذر اين تالش ها انسان نيز    در. آشنا كرده است  

تأييد رفتارهاي نوين اثرات درخشان      در دانش امروزة بشر  . جايگاهِ اصلي خود را پيدا كرده است      
چنين دگرگونيها و تحوالت جهاني، ايـن سـخن          در. شايستگي فردي انسان را توضيح ميدهد      و

بـه گـوش    ” سـال پـيش    هـراز  جهان در شش روز افريده شده آن هم درپنج و شش          “تورات كه   
            اينگونـه وابـستگي هـاي       زگسـستن عـوام ا    .  پـشيزي ارزش نـدارد     كسي نميرود و نزد امروزيها    

ننگـين   ريشه دار مشغلة ذهني نويسنده ايست كه با پشتكار عجيبي ميخواهد سـاية سـنگين و               
  .انديشه ها بيرون بكشد اين غول جهل هزاران ساله را از

________________________________________________________  

لندن منتشر   درH&S به تازگي ها ازطرف انتشارات  اينحا بايد اشاره كنم به اثري از ابراهيم هرندي كه       * 
در اين كتاب . برايش به معني تكامل است    . »برآيش هستي « شده، و ازطريق آمازون به فروش ميرسد به نام          

شهرت ” تئوري ميموني“ و داروينسم به، … به ريختن آبروي انسان متهم مي كردن    داروين را  ”  :آمده است 
 دانشگاه اكسفورد، پس از سخنراني هاكـسلي، كـه يكـي از    روزي درگردهم آئي زيست شناسان در  . يافته بود 

ا از او پرسيد كه، خب بفرمائيد كه خانواده پدري شـم  زيست شناسان نامدار آن روزگاربود، اسقف اكسفورد از      
دهم كه نيايم ميمـون       هاكسلي پاسخ داد كه؛ من ترجيح مي        ها هستند يا خانواده مادري تان؟      نسل ميمون 

عي خـود را بـراي      موقعيت اجتمـا   خواهد و  را براي نيشخند زدن به ديگران مي      باشد تا ابلهي كه هوشمندي      
  . همان16ص » .هاي علمي به كار مي گيرد حقيقت پرده پوشيِ


