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کارل گوستاو يونگ                
روانشناس سوييسی اثر         

پاسخ به     «جذاب خود          
درخواست «را با   »  ايوب

» از خواننده مهربان               
او با      .  آغاز می کند          

ايمان «توضيح اينکه              
حقيقت «و         »  مذهبی
ز دو جنس کامال    ا»  مادی

متفاوت هستند، يادآور            
اقوال و       «:  می شود      

اعتقادات مذهبی بی                 
استثناء به موضوعاتی مربوط می شوند که اثبات آنها به معنی مادی ممکن نيست و اگر چنين نبود اصوال اين پندارها                           

شوند يک باره بی معنی     گفتمان های مذهبی هنگامی که از جنبه مادی مطرح            .  در رديف علوم طبيعی قرار می گرفتند       
بنا بر اين من ضمن آنچه از پی ... به نظر می رسند و علم آنها را به عنوان اينکه به تجربه در نمی آيند محکوم می کند  

می پردازم کامال آگاه هستم که در جهانی مرکب از تصاوير سير می                 »  فوق طبيعی «می آيد هر وقت به اين مقوالت          
هم چنين به خوبی واقف هستم که امکانات ما          .  ی من ذات شناخت ناپذير را درک نمی کند         کنم و هيچ يک از انديشه ها       

و بنا بر اين می      )  تازه از کوتاهی و نارسايی زبان هم چيزی نمی گويم           (در زمينه فهم و تجسم چقدر محدود می باشند             
دای خود را به صورت يک           دانم که معنی آنچه می گويم اصوال بيش از معنی اعتقادات انسان بدوی نيست که خ                              

خرگوش يا مار مجسم می کند ولی هر چند عالم تجسمات مذهبی ما تماما از تصاويری مبتنی بر شباهت به شکل انسان                        
تشکيل يافته است که هرگز در برابر انتقاد عقلی تاب مقاومت نخواهند داشت اما اين را نبايد هيچگاه فراموش کنيم که                          

ثالی نورانی و قدسی می باشند يعنی پی و اساس آنها حاالت عاطفی است که عقل انتقاد                    اين تجسمات متکی بر صور م      
بدين ترتيب، يونگ برای ماجرای شرط بندی  .  »کننده با هر کوششی که به خرج دهد هرگز به آن دست نمی تواند يافت               

ن می کند تا با معيارهايی مناسب       خداوند و شيطان بر سر ايوب، اين بنده مؤمن، از دنيای فيزيک به متافيزيک نقل مکا                 
 .به کند و کاو روانشناسانه در افسانه ای بپردازد که با معيار عقل پاسخی برای آن نمی توان يافت

ظهور جمهوری اسالمی سبب رواج نوشتارهای ضد مذهبی، به ويژه در خارج کشور، به شکل شعر، داستان و کتاب                        
ه عليه خرافه های مذهبی که اوج آن را در روشنگران دوران قاجار می                  بخشی از مبارز  .  های تحليلی نيز گشته است     

اگر مذهب امری خصوصی به شمار می          .  بينيم، به مبارزه عليه باورهای متافيزيکی و اسطوره ای تبديل گشته است                 
ورد اين حقيقت اما در م     .  رود، پس آن باورها نيز امری خصوصی هستند که هيچ فردی را حق تعرض به آنها نيست                      

خرافه های مذهبی را نمی توان امری خصوصی دانست آن هم در شرايطی که                       .  خرافه های مذهبی صدق نمی کند        
 .خرافه پرستان زمام امور يک کشور را در دست داشته باشند

 
 حاج رجب در بهشت

نيا می شود و در فردی به نام حاج رجب که مرده است راهی آن د» خيام و آن دروغ دالويز  «در اولين مجموعه به نام      
بودند، ليکن هنگامی که در برابر منطق مادی » پذيرفتنی«اين رهگذر با حقايقی آشنا می گردد که به مثابه باور مذهبی           

مثال حاج رجب با غيرت اين جهانی نمی تواند بپذيرد که همسرش،                    .  قرار می گيرند، پای باورشان سست می شود            
خوش و خندان در کنار غلمانی دراز          «:   آنگونه که معين زاده نقل می کند          سکينه سلطان، که پيش از او مرده است،           

 !در معرض ديد همگان باشد» پستان های چروکيده و آويزان و شکم شل و ول او«باشد و » کشيده
! حيف که خدا زن نيست    «:  عزت الملوک، خواهر حاج رجب، که در بهشت تساوی طلب و عدالت خواه شده می گويد                   

ای «:  وگرنه می ديديم که چطور آيه پشت آيه می فرستاد که               !  حيف که خدا نمی زايد      !  آبستن نمی شود   حيف که خدا     



درباره !  به آنها اين چنين آزار نرسانيد        !  مردم، دختران معصوم و بيگناه خود را در سن و سال کودکی شوهر ندهيد                     
 »!آنها، رحم و مروت و انصاف و عاطفه داشته باشيد

 با شخصيت هايی مانند خيام، ابوعلی سينا، موسی و عيسی بيش از پيش به تناقضات باورهای                       حاج رجب در مالقات    
بهشت نيز می تواند به جهنم        .  او در بهشت است که مرگ و رستاخيز را به ديده ترديد می نگرد                   .  مذهبی پی می برد    

به اين دنيا آمديم، خدا به حساب         چون  «:  زنی که با کودکش به زير آوار رفته و مرده است گريه می کند                   !  تبديل شود 
بچه معصوم  .  از آن زمان تا به امروز، من اين بچه را شير می دهم              .  خودش به ما رحم کرد و ما را به بهشت فرستاد            
 !»نه بزرگ می شود و نه از شير خوردن می افتد

 
 ديدار با خدا

ی کند و بار ديگر تفکر مادی و معنوی در              در اين کتاب نويسنده با خدا ديدار م           .  نام دارد »  آنسوی سراب «جلد دوم    
آنسوی «نظر منفی حاج رجب نسبت به پيامبران در               .  برابر هم قرار می گيرند و در نتيجه تناقضات ظاهر شوند                     

تعديل می شود و نويسنده پيامبران را از زبان خدا دانشمندان و فيلسوفانی می داند که نظراتشان می تواند برای »  سراب
نويسنده از  »  آينشتين مگر پيغمبر نبود؟   ...  پيام خردمندان جامعه دنباله پيام پيغمبران است        «:  ست نباشد امروز ديگر در  

را مستقيما وارد اسطوره ها و افسانه های مذهبی می سازد، حال آنکه با عقل به                   »  عنصر عقل «اين هم فراتر رفته و       
 !جنگ اسطوره ها رفتن کار عاقالنه ای نيست

نويسنده فردی  .  تالش می شود تا آلودگی های خرافی از چهره خداوند و پيامبرانشان زدوده شود                 »  آنسوی سراب «در  
حرف می زند، خودش    »  کاله مخملی ها  «است خداشناس و خدايی که او می شناسد، خدايی که شوخ است و گاه مانند                    

به .  ما خدا هستيم  .  انه شماها ندارد  مقام و منزلت خدايی ما، ربطی به برداشت های ساده لوح           «:  را چنين معرفی می کند    
بدون کمک و ياری کسی، خود را آفريده ايم و بعد شما را مثل ساير موجودات از نيستی به                          »  خودمان«اين دليل که     

باشيم »  خدا«ديگر چه کار بايد می کرديم تا به نظر شما           .  هستی آورده و همه امکانات و احتياجاتتان را فراهم کرده ايم          
 »نزلت خدايی ما حفظ شود؟و مقام و م

 
 عقل و اديان

عنوان جلد سوم کتاب های معين زاده است که در عين حال آن را برای تمامی اين سه جلد نيز                                     »  کمدی خدايان «
اثر برجسته تاريخی، فلسفی و ادبی انديشمند ايتاليايی قرون           »  کمدی الهی «انتخاب نامی که بدون ترديد       .  برگزيده است 

انته را تداعی می کند، از همان ابتدا نه تنها توقع خواننده را به شدت باال می برد، بلکه اصوال چنين                         وسطا، آليگيری د  
بالزاک هم بر مجموعه رمان ها خود که به مسائل             .  انتخابی برای يک اثر، به دليل همان تداعی، اصال عاقالنه نيست             

وان از آنجا که سياهی ها و تلخکامی ها و فساد طبقات               نهاد، ليکن اين عن   »  کمدی انسان ها  «اجتماعی می پردازند نام      
مختلف جامعه فرانسه را در اوايل قرن  نوزدهم بر بستری عاطفی به نمايش می گذارد، نه تنها با مضمون اين                                           

 .دانته را نيز به ياد نمی آورد» کمدی الهی«مجموعه همخوانی دارد، بلکه 
موسی، عيسی و محمد در مقام        .  داده می شوند  »  آريايی« برابر اديان     معين زاده اديان سامی در     »  کمدی خدايان «در  

کنفوسيوس، بودا، آخناتون   .  دادستان قرار می گيرند و زرتشت و مانی و مزدک وظيفه دفاع از انسان را بر عهده دارند                  
شيطان .  ی گيرند آسمانی ها و زمينی ها در برابر هم قرار م           .  و حمورابی و کورش در جايگاه هيئت منصفه می نشينند           

و ديگر شخصيت های آفرينش و مرگ حضور می يابند و همگی با قوه تعقل به بحث در باره موضوعاتی می پردازند                        
بهشتی که شهرتش در حد يک عشرتکده و دوزخی که             «:  فرشتگان نيز اظهار نظر می کنند       .  که مطلقا عقالنی نيستند    

 »!ر شأن باريتعالی نيستواقعيت آن شبيه يک شکنجه گاه عهد بربريت است د
را کدام پيامبر و به چه منظوری شکسته است، ابتدا به زرتشت و سپس به محمد          »  تخم لق بهشت  «در جستجوی اين که     

نه بهشت زرتشت، مکانی سبز و خرم و پر از           .  اما در بهشت زرتشت، لذات فيزيکی و مادی وجود ندارد           «:  می رسند 
با شکوه و جواهرات گرانبهاست و نه دوزخ او تاريک و وحشت زا و پر از                  حور و غلمان و شراب و کباب و قصور           

 .»عقرب و مار و آتش و تازيانه
در واقع محمد بود که هر چيزی       «:  کيست؟ فرشته پير که مسئول بايگانی درگاه الهی است ادامه می دهد             »  مجرم«پس  

ودن اين مکان از حور و غلمان و آب و شير و را که برای اعراب خوش می آمد، مانند سبز و خرم بودن بهشت و پر ب            
عسل و شراب وانار و انگور و غير آن در توبره دين اسالم ريخت و به اسم پاداش مسلمانی به اعراب وعده داد و آنچه 
که اعراب را به ترس و وحشت می انداخت، از قبيل مار و عقرب و آتش و چرک و ميوه های تلخ و غير آن را جمع                               

 .»ورجين دوزخش ريخت و به مخالفينش وعيد دادکرد و در خ
ديگری سازد که به    »  دروغ دالويز «معين زاده در اين مجموعه سه جلدی تالش می کند دروغ دالويزی را جايگزين                   

دليل ريشه هايش در متا فيزيک و بخشا جهان اسطوره ای نمی توان دروغش ناميد، چرا که دروغ، حقيقتی است که به                        
خرافه زدايی اما از مقوله ديگريست که اگر نتوان مرز بين آن و باورهای مذهبی را به درستی                   !  ق دارد جهان مادی تعل  

 !تشخيص داد، آنگاه تناقضی پديد خواهد آمد که نه عقل پاسخگوی آن تواند بود و نه باورهای مذهبی
ديده، يا بهتر بگوييم، واکنشی        تالش برای خرافه زدايی از مذاهب هرگز از طريق مبارزه با باورهای مذهبی، که پ                         

دانته در مقوله تاريخ، فلسفه و ادبيات جای می           »  کمدی الهی «آثاری مانند   .  روانی و روحانی است به جايی نمی رسد         



حال آنکه معين زاده دلمشغولی های خود را با هدفی معين به شکل داستان هايی ارائه می کند که می تواند در                            .  گيرند
قرار گيرد، ليکن نمی تواند نقش روشنگرانه ای در زدودن خرافه های مذهبی داشته باشد، به ويژه                     شمار ادبيات عوام    

 !آنکه اين خرافه های خود به باور مذهبی تبديل شده باشند
آيا عقل را توان از ميدان به در کردن باورهای              .  عقل و ايمان اما دو حريف َقَدر هستند          .  خرافه ها را به کناری نهيم       

و يا  اسطوره ها هست؟ آيا مجموعه ای که تماما از ايمان و باور حاصل شده است، می تواند عاقالنه و با قوه                             مذهبی  
اين پرسش به اين دليل مهم است که چنين کتاب هايی برای کسانی که دارای باور                        !  تعقل به  نقد و نفی خود بنشيند؟           

چنين کتاب هايی نيست، بلکه مخاطبان آن کسانی هستند که              مذهبی نيستند، نوشته نمی شود چرا که آنها را نيازی به                  
 .دارای اين باورها و نيز آغشته به خرافات مذهبی هستند

در دست انتشار دارد که آن هم از گفتار معروف فريدريش نيچه،          »  آيا خدا مرده است   «معين زاده داستان جديدی به نام       
ليکن تفاوت داستان های معين زاده با تفکر            .   اقتباس شده است     »مرده بودن خدا   «متفکر بی همتای آلمانی، در باره           

 .اصيل دانته و نيچه چنان است که بايد گفت ميان ماه معين زاده تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است
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