
 

  خدایان ایرانیان

  فاضل غیبی
  

برخوردهای گوناگون به  م.)۱۹۹۰(کلن سعیدی سیرجانی در همایشی به مناسبت هزارمین سال سرایش شاهنامه 
   :کرد یکوتاه به "خدا" اشارۀسرایندگان ایرانی 

به قتل کافر اعتراف خود ( !شمسلمان کافرکُ  ؛مسلمان است خیاست. او ش یبرخورد راحت قرآن یسعد خیبرخورد ش" 
  او می خواهد ترویج اسالم کند؛ صادر کند اسالم را.  درانداختم"! ی"هندو را نگونش به چاه )می کند

  که دل هر دو در تسلط اوست   از خدا دان خالف دشمن و دوست    
ار است، قاتل است؛ کشندۀ مشرکین است؛ بنابراین هر بدی قهار است؛ جبّ  خدای قرآن را می شناسد و می داند:او 

) بندگان چون عبادت (مدعی می شود دهد به خدا. ه بر شهری نازل شود، نسبتش را میبالیی کهر که پیش بیاید؛ 
  خدای سعدی  خدا را نکردند؛ کفران نعمت کردند؛ خدا حکم داد که شهرشان زیر و رو شود؛ سقف بر سرشان بریزد.

  :کند شمشیر می کشد و شکم پاره می مانند چنگیز خان مغول نشسته بر مسند و عیناً 
  )۱("کمُب  مبه تهدید چون برکشد تیغ حکم       بمانند کرّوبیان ُص       

  :)۲("ای شیخ، من خدا ناشناسم اگر "این" خداست" :سروده بوداز آن پیش سعیدی سیرجانی سی سال 
  عام و خاص ه شود درغضب بسوزد به کين خرمنکه ناگ خدائى  کالمد که جز در زبان عرب به ديگر زبانى نـفهم خدائى

...  
و جرأت شک کردن در شهامت بکار بردن عقل  "بنده" ،همه دان و همه توانچنین خدایی در برابر روشن است که 

 رواج ندارد.نوجویی و ابتکار  با چنین مؤمنانیجوامعی  . بدین سبب درنمی یابدهای با شیر اندرون شده" را  "باور 
باید  و درت او می یابدوابسته به قخود را  میو تسل یزبوندر عین اینستکه "مؤمن"  "ی"خداشناس نیچن  طرف دیگر

غارت ملحدین و تنبیه  ،دست بزند و در راهش از  "قتل مشرکین هر کاریو به ا "لطف"برای جلبحاضر باشد 
خدا نمی رسد همۀ اینها را در خدمت "نمایندگان" او بر روی زمین از آنجا که دستش به  نافرمانان.." ابا نداشته باشد.

  دهد و باید در برابر آنان نیز تسلیم محض باشد:  انجام می
 لیاگر چه موافق م رد،یبدهد و آنها را بپذ تیکسانی که بر افعال آنها اعتراض جایز نیست ، رضا  ایفعاِل خداوند ".. به ا

  )یطوس نیرالدی(نص"او نباشد
 ای زندگی بدوی قبیله بازتاب نیازهاینیز می نامند،   )۳(که آنرا "الهیات وحشت" "خداشناسی"از نظر تاریخی چنین   
باعث احساس   اوچون و چرا به  و وابستگی بیاست  وابستگانمال همۀ  قبیله مالک جان وست که در آن رئیس ا

  . می شودایمنی و قدرت 
  خدای عارفان

برای او جایگاهی  کوشند: می به تخدیر ذهنی او با ادعاهایی واهی  ،ندبرای آنکه بندگی انسان را تحمل پذیر کعارفان 
  )۴( !انسان بوده است ،مقصود از آفرینش ندا  مدعیکه  تا بدانجاد؛ نشو  واال قائل می

     برای انسان قائل است: بدویخداشناسی همانجایی درجا می زنند که  نهایت دراما 
  )ی(مولو ؟  یا و رضا کو چاره میجز به تسل    یا نر خونخواره ریبر کف ش

د دارد که سرسپردگی بی چون کششی میان خدا و بنده وجو ادعا می کنند  شوند و  بدین سبب از راهی دیگر وارد می 
. با شور و شوق بپذیرد باید بندگی خود را اق ایمان به چنین خدایی است و بنده مشت  !سازد می را داوطلبانه و چرا

  :گوید سیرجانی دراین باره می
وجود ندارد  ایدر دن یبد چیهبرای مولوی  .است یمانند برخورد مولو  یبرخورد عرفان )به خدا گریدبرخورد (یک نوع " 

گل   (انسان)، بنابراین کشاند یاو م یبه سو به او نزدیک می کند؛ ما را  ستیوجود ندارد. هر چه هست و ن یرنج چیه
  است دنیکه مجبور به خند است یخندان

  )۵("؟پیرهن را ندراند چه کند  خندان که نخندد چه کند  گل
  همۀ هستی و در فراز آن انسان باید داوطلبانه و عاشقانه یوغ بندگی خدا را بر گردن نهد: 



 

  ؟نادره گنبد چه کند نیپس بد   ار ندهد تابش و نور  آفتاب
است که  یهمچو شتر  دهد و او همچنان نمی مؤمنتغییری در موقعیت   به او "بته کشش به سوی خدا و "عشقال

  :است یگر یافسارش در دست د
  )ی(سعد  همچون زمام اشتر بر دست ساربان  عشق کردم   میخود را تسل اریاخت من

  با "الهیات وحشت" اینستکه هر دو با اندیشه دشمن هستند:  "عرفان" وجه مشترک
  صبح کاذب شهیاند ،تو صبح صادق عشق  ششیرد پمُ  شهیعشق تو چون درآمد اند

  رد:صفت می شم شیطان را فیلسوفاندشمن باشد، طبعاً  کسی که با اندیشه
  زن واریبرو سر را بر آن د گو    منکر شود در فکر و ظنّ  یفلسف

  له کوران سرنگونفتند این جمدر     طان دون زد آن شیـانگی ها شبهه
یکی از مبّلغان . کند و دلش را به وعده های واهی خوش می نیز ارزشی قائل نیستبرای نوجویی علمی  چنین کسی

   :سدینو  یمدر رّد دانش نوین " یا قمشه یالهامروزی عرفان بنام "
قبول  دیاست ونبا  یادیحرف ز  نهایقورباغه بوده، ا  ایبوده و  مونیکه گفتند که انسان اول م یداستان"

  )۶(د.."کردنیبهشت بوده و هزاران هزار فرشته بر او سالم م انیکرد،انسان ازاول آدم بوده و رشک حور 
  :  توان دید می (دگراندیشان)"کافران" در برخورد با فریبا ورای ظاهری چهرۀ واقعی "عشق عرفانی" را در 

  جانشان شاگرد شیطانان شده    جنس شیطان آمدهکافران هم 
  را نار باشد امتحان که حجر    نار زان آمد عذاب کافران 

بنابراین "خداشناسی" تنها مقوله ای ایمانی و یا فلسفی نیست، بلکه در زندگی فردی و رفتار اجتماعی نقشی تعیین 
  می گوید:ناصر مهدوی دربارۀ "الهیات وحشت" بی سبب نیست که کننده دارد. 

 جواز  (مسلمانان) به ما..  ینوع خداپرست(این) است.  دهروح ما ش یمار یمنجر به ب ..وحشتناک  یجو  بهانه یخدا "
 یها زهیبه انسان انگ ییخدا  نیچون پرستش چن م،یو ظلم کن مییحال دروغ بگو  نیدر ع میکه نماز بخوان دهد یم
دارد و به ما  یادیکه با ما فاصله ز  ستیا  مرده یخدا دنیپرست خیما تار  خیتار  ..دهد یو دست بخشنده نم یمانیا 

   )۷(".بوده است نیما عج خیو خشونت همواره با تار  تیرو عصبان نی. از ا دهد ینم یماما به روح ما گر  ،دهد یهراس م

  خدای خیامی و حافظی 

  " می نامد:  حافظیسعیدی سیرجانی خدای "خیامی و ، رست نقطۀ مقابل چنین خدایی استکه درا خدایی 
هرچه   ؟است یخلقتچه  نید با خدا که ا نکن یدعوا م  و، می زنندراحت هم " خیام و حافظ حرفهایشان را می زنند و 

   !اعتراض دارممن به آن  لیو  ،زیر سر خودته ستین هست و
  بهر چه او فکندش اندر کم و کاست؟..از   دارنده چو ترکیب طبایع آراست 

 )۸("زندش.. می سازد و باز بر زمین می    چنین جام لطیفگر دهر  این کوزه
نیاز بسیار " ی"دالور به همچنین  " وسنجش خردمندانه"به  کرد،  "اعتراض"آنهم به خدا برای آنکه بتوان به چیزی  

کوشد هستی را  می خیام اما   )۹(""سعدی اهل اعتراض نیستبدین سبب، چنانکه سیرجانی دقت کرده است، . است
   !کند اعتراض می "خدا"یابد به  می بسنجد و چون آنرا بیخردانهخود  میزان عقلبه 

  برمی آید:  به تمسخر ؛ از اینرواعتراض فایده ای ندارد داند، است که می حافظادامه دهندۀ راه او در اندیشۀ فلسفی 
  !آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد    پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 

  زیز دل ببرم هول روز رستاخ یبه م  بر کفنم بند تا سحرگه حشر  الهیپ
  !:برچیندد ننسبت میده خدابه  "صوفیان" ی را کهبساط در جهان دیگر تهدید می کند، و 

  غلمان ز روضه، حور ز جنت به در کشیم    ه روضۀ رضوان به ما دهندــفردا اگر ن
 باده و شاهد به برکشیمغارت کنیم   رون جهیم سرخوش و از بزم صوفیانبی

تهدید خدایی می ترسد که  آیا از ،برباید بزند و حوریان راخواهد به بهشت شبیخون  کسی که می اینک باید پرسید،
   کند: می

آن،  یگردد، كه شدت گرم ختهیآنها ر  یشود و آب سوزان بر سرها دهیاز آتش بر  ییكافران، لباسها  یرا"بخود  در جهنم
  )۲۳ـ ۲۰ هیسوره حج، آ ( "از آتش قرار داده شود. ییآنها گرزها  یاندرون و پوستشان را بسوزاند و برا



 

  بیشک، نه!
آنان ، بلکه است از خدای مسلمانان خدای دیگری "خدای حافظی و خیامی"منطق حکم می کند که نه تنها بنابراین 

  ای دیگر می نگرند.  نیز به گونهبه هستی و آنچه در اوست 
در مورد خیام، خوشبختانه صادق هدایت در راه پاالیش رباعیات او کوشیده و در نتیجه به سادگی می توان خطوط 

  اصلی جهان بینی او را بازشناخت:
و  در  ای از دانش برسد چنان پایهبه توانست  وگرنه نمی ؛بهیچوجه خوشباشی الابالی نبوده است اونخست آنکه 

های  پژوهش ست که نتیجۀخیام دانشمند فیلسوفی اد. یابها به کشفیات و اختراعات مهمی دست  بسیاری رشته
و  قولخود را در اندیشۀ فلسفی بازتاب داده است. همینکه  توصیف بهشت و دوزخ اسالمی را از  مالیان نقل علمی 
 خر یو دام ها دهیپوس یافسانه هابینی اسالمی" برایش جز " "جهاندهد که  کند، نشان می مسخره می سپس

  چیز دیگری نیست: )۱۰("یر یبگ
"گویند: بهشت و حور عین خواهد بود"، گویند: دوزخی باشد عاشق و مست"، "گویند: بهشت با رخ حور خوش  

 )۱۱(است"...
  ؟میدان یآن چه م یو معنا یهست ۀواقعاً دربار  ،میرا به کنار بگذار  یمذهب یها یپرداز  اوهیخواهد بداند اگر  یاو م 
دیگر از ، زیرا اگر خدا همه چیز را از پیش بداند در تضاد می بیند  ارادۀ انسانرا با  وجود خدایی همه دان مثالً خیام  

  معنی می شود: ت و  "زیان دوزخ و سود بهشت" بیفتوان گ سخن نمیانسان اختیار 
  تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟    شت؟نِ چراغ مسجد و دود کِ ی ز تا کِ 

  اندر ازل آنچه بودنی بود، نوشت    رو بر سر لوح بین که استاد قضا 
    :بلکه چنانکه صادق هدایت دقت کرده است وشباشی، نه دعوت به اندیشه ستیزی،به خ دعوت خیام

دم با هزاران نکته و  نیدر هم رایکند، ز  یم ریدر گلو گ یلفظ خوش دینما  یم یو شاد یبا آنکه دعوت به خوش امی"خ
  )۱۲(شود." یجلو انسان مجسم م شیو ع فیتر از مجلس ک یقو  یلیمرگ .. خ کلیاشاره ه

  از دهر چه می کشیم، نایند دگر     نا آمدگان اگر بدانند که ما
سان حیوانی است که گفت: ان زیرا کامو نیز میباشند. کامو و سارتر  افکار خیام  آلبرامروزی   ان"هوادار "شاید بهترین 

در زندگی  )۱۳( بفشارد"اش  گلوی ما را در چنگال استخوانی"سایۀ ترسناک مرگ پیش از آنکه   :! میرد داند که می می
  د.شو  دار میوا  اندیشهانسان بیشتر به  ،هرچه این سایه از ژرفش و حضور بیشتری برخوردار باشدو  ما حاضر است

به این دنیا "پرتاب شده" است و تنها با اراده و انتخاب خود  بدون اختیار آواست که انسان سارتر نیز با خیام هم ژان پل 
  تواند به زندگی معنا بدهد: می

 ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی  دی نامدمیگر آمدنم بخود ُب 
بارۀ آن ای که در  از وجود خدا و دنیایی دیگر بکلی بیخبریم و هر کلمه ما اینستکه "شناسی خیام هستی"نتیجۀ  

  منطقی سر به مسخرگی می زند:  رط بیسرهم می کنند از ف ذهبیونهایی که م ست. بویژه یاوهو نادرست ا ناروا بگوییم
  گفتند فسانه ای و در خواب شدند    ره زین شب تاریک نبردند به روز 

 رحم یبدون پروا با منطق بو " )۱۴(."رود یخودش نم طیمح نیاصول و قوان ۀبار کرم خورد ریز  چوجهیبه "(خیام)
آنها را قبول ندارد و به  یو مذهب یدستور  ۀو فلسف نیمعاصر  یفکر  یها یاز بدبخت کی چیه ،یسست چیخودش ه

        )۱۵("  زند. یآنها پشت پا م یتمام ادعاها  و گفته ها
یقین داشت دنیایی است که در نقطه ای از آن زنده هستیم و در تقاطع گذشته توان  یمکه به آن  از نظر او  تنها چیزی

و  هیچ چیز مهمتر از این نیست که این لحظه ها را قدر بشناسیمپس و آینده لحظه های پی در پی را زندگی می کنیم. 
  . نه و شادمانه زندگی کنیمسرافرازا را اآنه ،حال ه به غنیمتنه به حسرت گذشته و نه از ترس آینده، بلک
  دریاب دمی که با طرب می گذرد..    گذرد! این قافلۀ عمر عجب می

و  مییآ  یخورد که فهم بشر محدود است. از کجا م یمطلب برم نیبه ا  امیخودش خ قاتیمشاهدات و تحق ۀجیدر نت"
بحث  ایقضا  نیو در اطراف ا  رندیگ یکه صورت حق به جانب به خود م ییداند و آنها  ینم یکس م؟یرو  یبه کجا م

نبرده و  یکس به اسرار ازل پ چیزنند. ه یم ولرا گ گرانیکنند و خودشان و د ینم یکار  ییسرا  اوهیجز  ندینما  یم
 ایآ  میمثالً جهان چه محدث باشد و چه قد ندارد. یر یما تأث یو اگر هست در زندگ ستین یاصالً اسرار  ای. نخواهد برد

 ندهی.. گذشته و آ میو هراس موهوم و بحث و چرند وقت خودمان را تلف نکن دیبه چه درد ما خواهد خورد؟ .. پس به ام



 

و در استفاده  می! استفاده بکنمیابیدر  میا  را که زنده یدم استیکه سرحّد دو دن یستیدو ن نیعدم است و ما ب ود
    )۱۶(. "میشتاب بکن

  حالی خوش باش زانکه مقصود اینست     از آمده و رفته دگر یاد مکن
لحظات راه برای تبدیل  تنهااست  یا و کوشش در  راه آموزش و پرورش، چنانکه خیام سرمشق آنجدی گرفتن کار دن

همین لحظه های  قیقت در این هستیحمهمترین "ُشرب مدام" است. قول حافظ به بخش و  به لحظاتی لذتزندگی 
را  اش سرنوشت خود را به دست گیرد و ارزشهای زندگیتا و اراده و اختیاری که انسان را برمی انگیزد  اند واقعی زندگی

  تعیین کند: خود
  جیحون اثری ز اشک پالودۀ ماست    گردون نگری ز قد فرسودۀ ماست
  وقت آسودۀ ماستفردوس دمی ز     دوزخ شرری ز رنج بیهودۀ ماست

کشور در هرج و مرج فرو رفته بود و کرد. انشمندی آزاداندیش زندگی میبرای د ممکن بدترین شرایطیکی از در  خیام
جامعه چنگ انداخته بود و  ی. تعصب، بر فضاشدند یمختلف به کفر متهم م یتوسط قشرها وستهیپ لسوفانیف"

) که خود جملۀ اندیشمندان ایرانی را تکفیر کرده بود( یامام محمد غزال یحت -خود را نداشت  اتیجرئت ابراز نظر  یکس
   )۱۷("از اتهام کفر در امان نماند. زین

  نویسد: خیام می
   )۱۸( شان کم و رنجشان بسیار بود منحصر گردیدند." ای که عده ه اهل علم از بین رفته و به دسته"ما شاهد آن بودیم ک

تا بدانجا  ،وش آهنگ و خوش منظر" لذت می بردو " از همۀ چیزهای خوشگوار، خ دهد نمیمجال غم  به اوبا اینهمه 
   :)۱۹( است " در همۀ جلوه های ممکنکه می توان گفت: " پرستندۀ زیبایی

" گل های خندان، بلبالن ناالن، کشتزارهای خرم، نسیم بامداد، مهتاب روی مهتابی، مهرویان پریوش، آهنگ چنگ، 
  )۲۰(این ها بهشت ماست." شراب گلگون،

که چرا انسان از آن  ناگواری های زندگی شخصی، بلکه دردی فلسفی است و ناشی به علتبنابراین بدبینی و درد او نه 
ه در خود حّس می کند کبا همۀ عقل از چه رو انسان  )۲۱( قادر به گشودن راز هستی نیست؟ه اراده و اندیش با وجود

  را درک کند؟آن از  باشد، اما توانا نیست سرسوزنی نهفته پس این هستی باید معنایی
اندیشۀ ژرف او را همدوش اپیکور، می داند و  )۲۲(صادق هدایت خیام را "شورش روح ایرانی بر ضد اعتقادات سامی" 

   )۲۳(گوته، شکسپیر و شوپنهاور می شمرد.
  :اعتقاد خرافی بدور استاز هرگونه و اخیام است که نشان می دهد فلسفه  مهمتر نتیجۀ عملی

  شادی و غمی که در قضا و قدر است    نیکی و بدی که در نهاد بشر است
  تر است چرخ از تو هزار بار بیچاره    با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل 

و بر علیه سرنوشت شورش   (نظامی عروضی)و با آنکه ستاره شناس است ولی "در احکام نجوم هیچ اعتقادی ندارد" 
  قضا و قدر مذهبی را جّدی بگیرد: تا چه رسد که )۲۴(کند"  می

  حکمی که قضا بود ز من می دانی؟    در گوش دلم گفت فلک پنهانی:
  یـی ز سرگردانـخود را برهاندم    در گردش خود اگر مرا دست بدی، 

  را مالک قرار می دهد: خرد و همدردیو در رفتار اخالقی  
  مستی، از تو هشیارتریمبا اینهمه   ای صاحب فتوا، ز تو پرکارتریم

  انصاف بده؛ کدام خونخوار تریم؟    تو خون کسان خوری و ما خون رزان
  فراز اندیشۀ او  را باید ستایش از فردیتی دانست که از آزادی رأی و عقیده پاسداری می کند:

  گر کافر و گبر و بت پرستم، هستم  گر من ز می مغانه مستم، هستم
  !خودم، چنانکه هستم هستم من زاِن   دای به من گمانی دار  هر طایفه

  
دهد. انسان از نظر  هت در برابر نگرش اسالمی قرار میبه همین نیم نگاه می بینیم که خداشناسی خیام او را از هر ج

موجودی است مختار، سرافراز، خردمند و زیباپرست. انسانی بدور از خونریزی و خشونت که منش اخالقی خویش را  او
  گیرد. به گردن می را یشسنجد و بالطبع مسئولیت رفتار خو عاقالنه می 



 

، میراثی بود هند را فراگرفتهاندیشی اسالمی از مصر تا  تاریک و وحش قرون وسطایی اسیر بودخیام زمانیکه اروپا در ت
  ارز است.  هم امروزیاندیشۀ  فرازهای گذاشت که با از اندیشۀ فلسفی از خود به یادگار

در  پیش از اوبینی بود که  و او پاسدار جهان یستای تهی ممکن ن نین مردی بر زمینهروشن است که پیدایش چ
او  نیست و همین بس که "اسی فردوسیشن خدا"مجال پرداختن به اینجا . ۀ فردوسی بازتابی شگرف یافته بودشاهنام

   بوده است:بیشتر از خیام "اهل اعتراض" 
  چه داری به پیری مرا مستمند    اال ای برآورده چــرخ بلند

  ی تاریک تواز رنجم از رأ پر    وفا و خرد نیست نزدیک تو
 ای چو پرورده بودی نیازرده    ای هرگــز نپرورده کاش مــرا

خدای همچنین که خدای "خیامی و حافظی" و  هشدار دادباید " و عرفان "بندگان خدای قران هب ،سوی دیگر در
"کفر" آنان نزدیکی به و  خدای دیگری استسپهری و ..  و  دگان ایرانی، از فردوسی تا اخوانبسیاری دیگر از سراین

 !شود "بزرگترین گناه کبیره" محسوب می در اسالم، که است
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