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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھوشنگ معين زاده: فرستنده

٢۶/١٢/١٠  

  

  وصيت نامه خدا
  

  من ھم، کتاب ِ

   "وصيت نامه خدا" 

  نوشته ِ

    ھوشنگ معين زاده

  را خواندم

 محمود صفريان

  ١١٠از گذرگاه شماره به نقل 

  

و برای آن ھا، که تشنه دانستن و . ھوشنگ معين زاده، برای آن ھا که قلم و کتاب را می شناسند، نا آشنا نيست

پيشکسوتی است که در . او نه تازه کار است و نه تازه پا به ميدان گذاشته است. تحقيق ھستند، ھمراھی مدبر است

شروع می شود و پس از " خيام و آن دروغ دآلويز: " نمرات خوب را دارد، که با خود کتابھای فراوانی با ۀکار نام

، کتابی که  " وصيت نامه خدا" می رسد به کتاب ِ شيرين، آگاھی دھنده، و پر کشش ! " دود چراغ خوردن" سالھا 

  .ھمانند ساير آثار او بسيار خواندنی است

بسيار واضح، روشن و حالی کننده  می گويد که "  آورده شده استکه بر پشت جلد نيز " عنوان ديباچه ه اين کتاب ب

و در ھمين ديباچه است که  مقبول و منطقی . چرا خدا نيز ميميرد و الجرم بھتر است که وصيت نامه داشته باشد

  .توضيح می دھد، که کتاب بر چه روالی است

     

  "وصيت نامه خدا " کتاب 

  

  ...دا، پيشگفتار و مقدمه شروع می شود و می رسد به فصل ھای يکم تا پنجمبا، تقديم نامه، ديباچه، تعريف خ
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د و به ندر ھر فصل چنان چراغی می افروزد که خواننده قادر خواھد بود تمام زوايای تاريک را ھم به وضوح ببي

  . ذھن خود بگستراند و تا دور ترين افق ھا سفر کندۀتفکر بنشيند، و خرد را بر پھن

  :مل کردنی است می خوانيمأکه بسيار ت" تعريف خدا " بخش در جائی از 

در باره تعريف خدا، چيستی و کيستی او که حتا پيغمبران شريعت گذار نيز از اين کار باز مانده اند، داليل فروانی " 

عنی ي. يکی از مھمترين داليل اين است که پيش از ظھور پيغمبران، خدا در باور مردم حضور داشت.  وجود دارد

ول برآورده کردن بخش ھائی از نياز سانی يک يا چند خدا داشتند که مسؤاز ھزاران سال پيش، ھريک از جوامع ان

به ھمين علت ھم وقتی مردم . ی کنونی ھمه فن حريف نبودندی ھيچ يک از آن ھا مثل خدای يکتاھای آنان بودند، ول

س أرا آفريدند و در ر" خدای خدايان " تا آن که . ی بردنداز دست يک خدا به تنگ می آمدند، به خدای ديگر پناه م

  . "انبوه عظيم خدايان قرار دادند و از درون مايه آن نيز خدای يکتا بيرون کشيده شد

ھوشنک معين زاده، آگاھانه، دانسته، و منطقی به بررسی و تحليل واقعيات می پردازد و به کنه اعتقادات نقب می 

  .ور از تعصب و شکنندگی با نرمش و روانی، بر جاده حقيقت پيش می رودزند و با مايه خرد و د

خصوص ه دنيائی حرف دارد که ايجاب می کند، با حوصله و با دقت و توجه و ب" وصيت نامه خدا"ھر برگ کتاب ِ 

ر اين نثر روان و راحت کتاب خواننده را د. با نگاھی عاری از تحجر و تعصب و صادقانه مورد بررسی قرار گيرد

  .راه ياری می دھد

ھوشنگ معين زاده تالش می کند تا اين توجه را جلب کند که انسان با شعور متعالی که دارد قادر است ھمه مطالب 

  :و حقايق را دريابد

، ديگر چه لزومی دارد که به رسالت " اشھد ان ال اله اال هللا " وقتی ما شھادت می دھيم که خدا يکی است " ....

شھادت به رسالت محمد مربوط به زمانی ". اشھد ان محمدآ رسول هللا " عنوان پيغمبر او ھم شھادت بدھيم  محمد به 

  .بود که او زنده بود و مردمان عرب رسالت او و يگانگی خدايش را قبول نداشتند

  :ال ھای  بزرگ معين زاده، در اين کتاب اين استؤيکی از س

 نوشته شده، حتا ست، اين است که در ھيچ يک از متونی که در باره خدا مطلبآنچه از ديد صاحب نظران پنھان ني" 

خدا .  آنھا در شرح و تفسير صفات او بوده استۀ، خدا تعريف نشده است، بلکه ھم"آسمانی"کتب به اصطالح 

ده اند که اين يی مطلق می دانند، در ھيچ کتابی نخوانده و از ھيچ کسی نشنھم که خدا را خالق، دانا و تواناباوران 

  ی مطلق چيست و کيست؟خالق دانا و توانا

  از کجا آمده است؟ 

در حاليکه الزم بود پيش از توصيف ھنر نمائی ھای خدا، خود او را تعريف می کردند تا ببينيم خود او چيست و 

   " کيست؟

شن کند که خدا چيست يا به انحاء مختلف در تالش است  تا رو" وصيت نامه خدا " او قبل از اينکه برود سراغ 

ولی در نھايت به اين نتيجه می رسد که ھيچ منبعی اعم از دينی و فلسفی به آن نپرداخته اند حتا در کتب . کيست

  . معتبر خود

ھمه از خشم و غضب و نحوه عذاب او گفته اند و از مھر و محبتش، ولی خود نمی دانند که اين ھمه نيرو ھای 

. اقعيتی استوار است، و نتيجه می گيرند که خدا ساخته و پرداخته ذھن و روان انسان استگوناگون، بر چه پايه و و

  .و اشاره دارد که جز انسان ھيچ موجود ديگری خدا ندارد و نمی شناسد
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و . در حقيقت می توان نتيجه گرفت که خدا و اعمالی که به او نسبت می دھند وسيله کاسبی عمله ھای دين مدار است

م می توانند از دھان او آنچه را بانی و باعث گرمی بازارشان است به خورد مردم بدھند و ماھرانه از ھر روز ھ

  .نقاط ضعف انسانھا برای ماندگاری خود بھره بگيرند

نظر من ھمه بايد آن را بخوانند، با بينشی قابل تحسين به راھنمائی ه  ھوشنگ معين زاده در اين کتاب که بًو انصافا

  . و ھوشدار می دھد که بيش از اين نبايد بازيچه حرفھا و ترفند ھای کاسبکاران دين پيشه قرار گرفتبرخاسته 

  

  "در آستانه سفر به دنيای ديگر" در

فصل اول کتاب است، ما با طنز ی رو برو می شويم که طی آن پنبه خدا و قدرت تخيلی او و يا بھتر که موضوع 

و می . زده می شود" قبوالنند را به مردم درمانده و نيازمند بتا اھداف خود " پوشالی  که برايش ساخته اند " قدرت 

به خدای يکتائی تبديل می شود ..."  خدایدای جنگ و خ– خدای عشق –خدای آب " نماياند که چگونه چند خدائی 

که او را قادر مطلق نشان می دھند و ماله کشی را بر نا ! " خدا کاسبانند" و اين، .  کاری ازش ساخته نيستًکه عمال

  . به کار می اندازند"  مصلحت " تحت عنوان " خدای خود ساخته " توانی ھای 

به ھمانگونه که چند . " مرگ چنين خدائی نيز فرارسيده استدر ھمين فصل است که نشان داده می شود زمان 

و دانسته ربطش می دھد به پيشرفت بشر و کسب دانش ھای جديد، و اينکه انسان " خدائی به موقع زمانش سر آمد 

  .خود دارد خدا می شود و ديگر نيازی ندارد که قالبش به نا ديده موھومی وصل باشد

 ھمين مزايا ودست يابی به زندگی بھتر و بھره وری از زيبائی ھای حيات، گريز خاطره سفانه، انسان بأولی مت

کيد می کند که آويزان بودن به قالب اوھام را أو نويسنده به آن نيز توجه داشته است، ولی ت. فکری ديگری ھم دارد

  . تمدارانرھا کنيد و درون خود را با نور خرد چراغانی نمائيد، و نه با بيانات مردم فريب شريع

متولد می " يا نمی خواھد قبول کند " نمی تواند قبول کند . مند و خواھان اين است که تمام نشوده انسان مشتاق، عالق

ھر شکلی می ميمرد و ه ھر شکل و در ھر فرم و سطحی زندگی می کند و در نھايت پايان می گيرد، و به شود، ب

  .برای ھميشه تمام می شود

به سراغ تناسخ می رود، . ّانواع تصورات و تخيالت، چنگ می اندازد، تا بماند، تا ادامه بيابدھمين خاطر، به ه ب

دست به دامان روح می شود، از موميائی کمک می گيرد،  و خود را قانع می کند که در نھايت، از دنيای فانی است 

ظارش است، و ھميمن تمايل او را ناچار می با آن مزايای کذا در انت"  بھشتش ًو حتما"  می رود، ولی دنيای باقی که

  .خدائی که نه به دار است و نه به بار...بشود" خدا " کند که دست به دامان 

َخود ھر تالشی را جايز می داند و علم داران مذاھب گونا " کاسبی " ، برای حفظ "کاسبی " فراموش نکنيم که ھر   َ

و " کليسا " ، " کنيسه "  روز، روت نجومی که در اختيار دارند، ھرگون نيز از اين قاعده مستثنا نيستند، و با ث

که زحمت ھيچ کاری را بر دوش " است که در ھر سوراخ سنبه ای بر پا می کنند، و با داشتن کارکنانی " مسجد "

خ انسانھا ماليات و بی نگرانی از در ھای بسته، به کار مسۀ با اعصابی راحت، با در آمدی کالن، بی دلھر" ندارند 

  .مشغولند، و به آنھا نويد زندگی جاويد می دھند

گامی ارزنده است در " وصيت نامه خدا: "خ، بسط خرد است که کتابھائی چونرا اين سونتنھا راه مسدود کرد

  . به ھمين سبب، خواندن آن را توصيه می کنم. توفيق اين مھم
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دم، تالشی خستگی ناپذير داشته است و با قدرت علم و خرد  ھوشنگ معين زاده طی تمام کتابھايش، در راه آگاھی مر

  .با توھمات و تصورات باطل و انديشه ھای متحجرجنگيده است

ھر دليل، که منافع می تواند يکی از موارد آن باشد، حکومت ھا نيز باعث تقويت اين تاريک انديشی می ه سفانه بأمت

اکم بر ايران، نمونه بارز آن است، و به کمک آنھا در سطح شوند، که حمايت بی دريغ و تقويت مستمر رژيم ح

تظاھرات مذھبی آزادانه از . با تمام نيرو به پستوی تحجر می کشانند" يا در حقيقت مردم دنيا را " جھانی دنيا را 

ن  آۀدان تون لوس آنجلس گرفته تا کوچه پس کوچه ھای کانادا و شھرھای بزرگ و کوچک اروپا نمونه آزار دھند

  .است

بسيار زيبا و دوستداشتنی، به زندگی تک تک خوانندگان می انجامد، واز آرزوھای آنھا " وصيت نامه خدا " کتاب 

  ...می گويد و اينکه چگونه می توان از قيد تارھای تنيده شده اوھام خالصی يافت

  . را پس از مرگ می نماياندو مرگ اين سر نوشت محتوم را باز گشائی می کند، و به زعم خود نحوه تداوم انسان

 ۀھوشنگ معين زاده، با مطرح کردن خودش و قرار گرفتن در مرکز دايره ای که انسان در آنجا ايستاده است، ھم

خدای ساخته شده ای که به عامل کسب و کار دکانداران دين تبديل ۀ شايد و از چھررا می ک" خدا پرستی " پندارھای 

در ادامه يکی از اين آرزوھای چندگانه . کتاب يا بيان آرزوھای نويسنده پايان می گيردو . شده است پرده بر می دارد

  :چنين می گويد

  .خدا پرستی، حتا به پيغمبر پرستی ارتباطی ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پيغمبران" ...

  :وقتی خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته است، پيغمبر اسالم که رسول او بوده

   ). غيب می داند، نه فرشته است و نه خزانه ھای خدا را در دست داردنه( 

معلوم نيست به چه دليلی بعضی ھا فکر می کنند که بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختری او صاحب چنان 

ی اعمالشان  را ثروتمند کنند، ظالمان را به سزاء دھند، فقراءکرامات و معجزاتی ھستند که می توانند بيماران را شفا

، شفيع آمرزيده شدن گناھکاران شوند و بسياری کارھای غير ممکنی که خود پيغمبر اسالم از انجام آنھا دبرسانن

عاجز بوده، اين عزيز کرده ھای بی جھت قادر به انجامش ھستند؟ کسانی که در زمان حيات خود حتا قادر به حفظ 

  ...."جان خويش و فرزندانشان نبوده اند 

  


