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        نقد و بررسينقد و بررسينقد و بررسينقد و بررسي
 وصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خدا

        نوشتهنوشتهنوشتهنوشته
         هوشنگ معين راده هوشنگ معين راده هوشنگ معين راده هوشنگ معين راده
        از دكتر ايرج ربيعياز دكتر ايرج ربيعياز دكتر ايرج ربيعياز دكتر ايرج ربيعي

        
        ))))خداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نما((((

        چگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميشودچگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميشودچگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميشودچگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميشود
        از خدا انسان ساختن جرات و شهامت ميخواهداز خدا انسان ساختن جرات و شهامت ميخواهداز خدا انسان ساختن جرات و شهامت ميخواهداز خدا انسان ساختن جرات و شهامت ميخواهد

        
        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ن زاده متفكر ايراني مقيم ، نوشته هوشنگ معي»وصيت نامه خدا«چند ماه پيش همزمان با انتشار كتاب 
نوشته استيون هاوكينگ فيزيكدان برجسته بريتانيايي »طرح عظيم«سر و صداي فرانسه، در انگليس نيز كتاب پر 

اين فيزيكدانان برجسته و نامدار نظر دادند كه . همراه با فيزيكدان آمريكايي به نام لئونارد ميلودينو منتشر شد
كه جهان بر اثر آن بوجود آمده است، نتيجه و پيامد قوانين فيزيك » انفجار بزرگ«. كائنات را خدا نيافريده است

 فرضيه هاي گوناگون و اكتشافات جديد ثابت مي كند كه جهان در اين كتاب استدالل مي شود كه وجود. است
  .هستي خالق ندارد

 مقال خارج است، مي          در بخشي از اين كتاب پروفسور هاوكينگ با استداللي كه شرح آن از حوصله اين                                  
روند    .   چون قوانين جديد فيزيك، مثل جاذبه وجود دارند، كهكشان ها مي توانند خود را از هيچ بسازند                                          «   :   نويسد  

آفرينش بدون مقدمه و يكباره، دليل وجود كهكشان ها و هستي ما است و هيچ ضرورتي ندارد كه خداوند را برنامه                                              
  ».ريز و مسئول آفرينش بدانيم

* 

بال نظرية علمي استيون هاوكينگ و لئونارد ميلودينو مشهورترين فيزيكدانان كنوني جهان، نگاهي مي                                    به دن   
اندازيم به انديشه هاي هوشنگ معين زاده متفكر سرشناس ايراني تا هماهنگي علم و انديشه را در اين زمينه                                               

  .ببينيم
عريف مي كند، تعريفي كه ميتوان گفت            ، پيشاپيش خدا را ت        » وصيت نامه خدا     « معين زاده در كتاب تازة خود              

همة آنهايي كه در باره خدا قلمفرسايي كرده اند، فقط                    : وي مي نويسد. تا كنون از زبان هيچ كس شنيده نشده است
با اين پيش زمينه، خود او خدا . »كاري به چيستي و كيستي او نداشته اند«به شرح و تفسير صفات او پرداخته اند و 

يد و به چيستي و كيستي او مي پردازد و در گسترة انديشة خود، عالوه بر ادعاي آفرينش جهان                                        را تعريف مي نما      
، داستان خلقت انسان به دست او را هم به چالش مي گيرد و مردود بودن آن را به استناد                                                هستي توسط خدا

  .كشفيات علمي شرح مي دهد
. ري، به حالجي مفاهيم اعتقادي بشر مي پردازد                   او با تعريف خدا و سپس در گفتگوي رو در رو با خداي پندا                        

تالش او در اين كتاب يافتن پاسخي است به اين پرسش كه چرا انسان پس از هزاران سال تالش و كوشش فكري،                                         
. هنوز هم در البالي كش و قوس برداشت هاي دوران نوزادي نوع خود و توهمات پدران نا آگاهش دست و پا مي زند

انسان و توانايي هاي ذهني وي تا هم اكنون از خداي پنداري خود جلوتر افتاده                                      :   ت مي گويد    معين زاده با صراح        
خط بطالني به منطق خداباوري بكشد و نويد دوران بي                        .   است و مي رود كه خود انسان در جايگاه خدا بنشيند                      
  :روايي فرياد بزند و  بگويد به قول رند شيراز ما با بي پ. خدايي و بانگ انسان خدايي را به گوش بشريت برساند

        بدمد    كين هنوز از نتايج سحر استبدمد    كين هنوز از نتايج سحر استبدمد    كين هنوز از نتايج سحر استبدمد    كين هنوز از نتايج سحر است» » » » دولتشدولتشدولتشدولتش««««باش تا صبح باش تا صبح باش تا صبح باش تا صبح 
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وجودي سوي فلسفه ه خداي ذهني، بباور به  از سوي  و انديشه هايش رااز هنگامي كه بشر بخود آمد و افكار
نحوه نگرش . طوف كرده استشده مع انسان عقايد دينيبه سامي تبديل  پيامبران با ظهور كه ي خدايانباور بهخدا و 

اين تغيير طرز البته . ه استتغيير كرددر حد زيادي به موجوديت خدا و چگونگي رفتار انسان نسبت به فرامين او 
 است در باور همگان اثر گذار باشد، هنتوانستانجام گرفته تا به امروز به داليلي فرهيخته به همت انسانهاي فكر كه 
 را آفريده و جان آنها كه نددان خود را مديون خدا ميها هنوز هم به تلقين شريعتمداران انسان بسياري از  چرا كه

   .داده است
دو دين جهانشمول  متوليان اديان اعم از مسيحيت و اسالم،حشت از با اين كه قرنهاي متمادي رعب و و

چند قرن اخير با ابداع اما در . منع شده بود گفت و شنود پيرامون فلسفه وجودي خدا خداپرستي، هرگونه
به همين سبب نيز . دولت ها افتاده استدست ه بحكومتهاي دمكراسي و تنظيم قوانين مدني، ادارة امور جوامع 

تالش مي كنند تا ي كه انديشمندان. آرمانهاي انساني به تالش افتاده اند براي تحقق انديشمندان با شهامت بيشتري
آنها با تكيه بر حقايق . »»»»است كه خدا را ساخته است است كه خدا را ساخته است است كه خدا را ساخته است است كه خدا را ساخته است انسان انسان انسان انسان اين اين اين اين     ه، بلكهه، بلكهه، بلكهه، بلكهفريدفريدفريدفريداااانينينيني        خدا انسان راخدا انسان راخدا انسان راخدا انسان را««««ثابت نمايند كه 

بخصوص اين كه بسياري از  .بشر بيرون ببرند زندگي هدا را از صحنخ بيشماري مي كوشند كه پس از هزاران سال
ندگي بشر بيرون ندگي بشر بيرون ندگي بشر بيرون ندگي بشر بيرون نوين جهاني خود به خود ناچار است از عرصه زنوين جهاني خود به خود ناچار است از عرصه زنوين جهاني خود به خود ناچار است از عرصه زنوين جهاني خود به خود ناچار است از عرصه زخدا در مقابل تمدن خدا در مقابل تمدن خدا در مقابل تمدن خدا در مقابل تمدن ««««كه آنها نيز بر اين باورند 

   .»»»»برودبرودبرودبرود
به باور اين فرزانگان، نهال خرد كه از روزگاران پيش در انديشه بشر كاشته شده است، به بار نشسته و روز به 
روز كام جويندگان حقيقت را با ميوه هاي خود شيرين تر مي كند و ميرود كه قوانين فيزيك جايگذين احكام و 

  .قوانين متافيزيك گردد
چالش هايي كه در اين مسير ناهموار وجود دارد، بسياري هم بر اين باورند كه تالش  تنش ها و     با بررسي اين  

هاي سرسختانه متفكرين و انديشمندان چندان نتيجه بخش نبوده است، زيرا هم اكنون نيز در صد بسياري از مردم             
 اديان موجود و مقاومت سرسختانه     به عقيده آنها نقش دستگاههاي پر طمطراق       .جهان همچنان به خدا اعتقاد دارند     

مهمتر از همه اين كه بسياري از انديـشمندان نيـز          . هر گونه خداناوري، نگراني آنها را آشكار مي كند         با   متوليان آنها 
اقتدار بـي چـون و    و در غرب) 18 تا قرن 13از اوايل قرن  (»Inquisition«طي قرون وسنگران بازگشت به دوران  
  . در شرق هستند و حكومت اسالمي ايران را يكي از نمونه هاي بارز آن مي دانندچراي حاكمان اسالمي 

مـي انـدازيم و   » وصـيت نامـه خـدا     « و آخرين اثر او     هوشنگ معين زاده    با اين توضيحات نگاهمان را به آثار        
ها مهـر تائيـد   انديشه هايي كه دانشمندان نيز به شيوة علمي بر آن. جوالني در پهن دشت انديشه هاي وي مي دهيم   

 خدا را   گذشته بر خالف فرزانگان ديگر     طي چند سال     ، خود رمان هاي فلسفي  با انتشار   آثار نويسنده اي كه     . زده اند 
  . خدايي به مفهوم دگم مذهبي نمي شناسدد و كن روي زمين جستجو مي

ه         مي پـردازد  به گونة ديگر به پيدايش هستي و حضور و دخالت خدا در اين عرصدر آخرين اثر خود     او  
رسـيدن  آرزوي در  كه انسانها ظاهر مي كند جايگاهي خدا را در    ،در ديباچه كتاب  او  . كه در نوع خود بي نظير است      

 كـه حـضور     او .كمـال انـسان   انسان با الگو قرار دادن خدا در حـد           نخدا گونه شد  يعني  . به چنين جايگاهي هستند   
 انـسان بـودن     دليل هاي بزرگ شده است را    باعث جنگ و خونريزي     ي بشر،   در عرصه ايمان   را   ي اديان ابراهيمي  خدا

سـهامي  هـاي  شـركت    نـوعي در عين حال نيز اديان سه گانه ابراهيمي و دستگاههاي دينـي آنـان را             . مي داند خدا  
  شمارد، و مي گويد هر انساني كه پا به هستي مي گذارد، نا خواسته مجبور است پيرو يكـي از ايـن سـه                        ميتجاري  

  . دين باشد
كه در گذشته قادر به  پنداري دارد  به نظريه كاوشگران و روشنگران فلسفه خداگوشه چشمي همنويسنده 

خصوصيات نيك و بد، ضعف و با دادن كليه او  .نبودند »خداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نماخداي انسان نما و يا انسان خدا نما«اظهار نظر پيرامون 
ظاهر مي .... و تنهايي و  يي و بينواي، بيكاري، دردمنديماربيدر حاالت گوناگون مانند  را او ،انسان به خداتوان 
خداي موسي و « در اين رابطه او به صراحت مي نويسد . ببيند انسانيخود آيد و خدا را در قالب ه  تا خواننده بسازد
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  .»عيسي و محمد؛ خداي ذهني آنها بوده نه يك موجود متعالي و بيرون از عرصه زندگي انسان
 در برخوردار است كهاز برجستگي خاصي وي در تصوير سازي معين زاده در آخرين اثر  و ظرافتدقت  

او ابهامات بسياري را در البالي اين تصوير سازي ها آشكار مي سازد كه بدون . از آن نيستادبيات فارسي نشانه اي 
از مي شود  موفق ، خداي از جديددر واقع معين زاده با تعريف چهره. اين نقش آفريني ها هرگز امكان ارائه آن نبود

هوشنگ معين زاده در اين كتاب نشان داد از اين و جرات و شهامت ميخواهد، از خدا  انسان بسازد، انسان ساختن او
  . شهامت برخوردار است

  
        شود شود شود شود     چگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميچگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميچگونه خدا به زمين آمده خاك خور ميچگونه خدا به زمين آمده خاك خور مي

معين زاده  بشمار ميروند، مردمان جهانپر آوازه ترين در دوراني كه قاصدان خدا لقب پيامبر ميگيرند و از 
شخصاً به ديدار خدا مي رود و با او به صحبت مي نشيند و به اتفاق هم به تجزيه و تحليل مسائل هستي مي 

  . دگذاربوقعي آنها  به كتابهاي آسماني ان و  واسطه گربي آن كه به .پردازند
 و بي هويتي حكومت مطلق خود را با قاصدان جور در طول تاريخ بشر، از زماني كه خدا در شرايط بي مكاني 
 انسان بسازد، انساني با خدا از ه كه، نويسنده اي مانند معين زاده پيدا نشده است گسترش دادشو واجور

اگر نمونه اي از اين افراد در جهان در گذشته ظهور كرده باشند و خدا را به درجه .  و اخالقيات زمينيخصوصيات
باشد در گوشه و كنار جوامع سنتي و خارج هم ان زميني رسانيده باشند، نامي از آنها نيست و اگر واال و عظمت انس

  .از فرهنگ جديد و جامعه مردمي فعلي است
تواني  چرا كه به خدا نمي.  ناميدشهامتبايد جسارت آميز نيست، آن را حركت  يك تنها كار معين زاده 

 اما شهامت در درجه باالتر از جسارت قرار دارد و آن از خود .شويمحكوم مي  مرگ بهجسارت كني، اگر كردي 
  .گذشتگي كامل است

 خدا نوعي  بانوشتارش نيست، لحن و گفتارششيوة زيبايي و مفهوم فلسفي آخرين اثر معين زاده تنها در 
لمداد كرده بودند را  و هر آنچه تا كنون احكام آسماني قعالقه عميق او را به جهان زميني و تفكر انساني ميرساند

  .فراوردة زمين و سلطان واقعي عالم خاكي را انسان مي شمارد 
 را روي زمين و در كنار خود ي پنداريم اومن هنگام گفتگو با خداخود نميدانم شايد برخي از مردم از جمله 

معين  حالي كه درم، ي ميگوهم  ناسزا  به اوحتيبه همين علت هم گاهي در مشكالت زندگيم،  .كنيم مينحس 
 فلسفي خود از او يك انسان ميتفكرات ريزد با  را در قالب انسان ميزيرا او خدا بيند،  زاده او را در كنار خود مي

   .  كه مي شود با او نشست و برخاست كرد، درد دل كرد و با وي به رأي زني پرداختسازد، انساني
  با فرستاده و يا قاصدك خدا به گفتگو مياش» انحكايت من و امام زمظهور، «كتاب اگر معين زاده در 

خدا خود نويسد، اين بار قالب خود را بسوي  سفر نامه ميبرايش و تاريخي وي او را همراهي ميكند نشيند، در سفر 
و و به بيمارستان مي آورد اندازد و با تمايالت انساني خود او را به زمين  ، آن را به كوله پشتي او ميرفتهنشانه 

  . كند اك خورش ميخ
خدا را در . البي كه نويسنده برايش فراهم كرده است، بر نمي داردق از و دست از سر خدايي كه انسان شده او

 و اوج هنرنمايي او انديشيد  پيش به آن ميسالهاياز او .  معين زاده استاتدادن بخشي از تفكرقرار قالب انساني 
نيز  در كتاب تازه اش. ديده ايم» بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«در اين زمينه را ما در كتاب فاخر وي 

  .  به شيوة ديگري دنبال مي كند همان انديشه ها را
كه در عالم هستي ) ماده (يتوان چنين گفت، اين بار نوبت واقعيت است، واقعيتي كه معين زاده از آن مي

در نهايت نيز چنين نتيجه مي گيرد كه همه . خدا تجلي مي دهد خدا را در ماده و ماده را در .مرگ ندارد نام ميبرد
چراي آن را هم با اين استدالل پاسخ مي دهد كه . چيز حتي خدا  اگر وجود داشته باشد از ماده برخاسته است

پس اگر خدايي وجود . كه نمود و نماد هستي است، فقط و فقط از ماده و در ماده تجلي پيدا مي كند» حيات«منشاء



 

 

 

 

چنانكه در تورات نيز كه . ارد بايد نگاهمان را به سوي ماده بكشانيم نه خدايي كه جوهر مجرد و عاري از ماده استد
ساخته شده بود، حيات » خاك و آب«كه از » آدم«سرآغاز ظهور خدا در اديان ابراهيمي است، وقتي پيكر مادي 

  . پيدا مي كند كه جوهر حيات در جسم مادي دميده مي شود
        : ، با قاطعيت مي نويسد »وصيت نامه خدا«ين زاده در ديباچه مع
تا به امروز هيچ كس خدا را تعريف نكرده است، نه پيغمبران و عارفان، نه فيلسوفان و انديشمندان، بلكه تا به امروز هيچ كس خدا را تعريف نكرده است، نه پيغمبران و عارفان، نه فيلسوفان و انديشمندان، بلكه تا به امروز هيچ كس خدا را تعريف نكرده است، نه پيغمبران و عارفان، نه فيلسوفان و انديشمندان، بلكه تا به امروز هيچ كس خدا را تعريف نكرده است، نه پيغمبران و عارفان، نه فيلسوفان و انديشمندان، بلكه « « « « 

   ....»»»»بي آن كه چيستي و كيستي او را مشخص سازندبي آن كه چيستي و كيستي او را مشخص سازندبي آن كه چيستي و كيستي او را مشخص سازندبي آن كه چيستي و كيستي او را مشخص سازند. . . . همة اين بزرگواران به شرح و تفسير صفات خدا پرداخته اندهمة اين بزرگواران به شرح و تفسير صفات خدا پرداخته اندهمة اين بزرگواران به شرح و تفسير صفات خدا پرداخته اندهمة اين بزرگواران به شرح و تفسير صفات خدا پرداخته اند
   . كه تاكنون از خدا نشده استتعريفياين استدالل، خود او به تعريف خدا مي پردازد، با 

بهانه تكيه گاه بودن به در پيش گفتار كتاب نيز به پاسخگويي كساني مي پردازد كه حضور ناملموس خدا را 
 و به آنهايي مي كندآشكار  دليل و چگونگي خدا پرست شدن مردم را به روشني او. پندارندمردم ضروري مي براي 

 كه مي گويند خدا پرستي در ذات و فطرت انسان است، به چالش مي گيرد و نادرست بودن اين برداشت فريبكارانه
  . را بر مال مي سازدمتوليان اديان

او را تا مسند انساني از آسمان   وپردازد  آفرينش خدا مي موضوعنهد و به معين زاده از اين هم پا فراتر مي
خود اجازه ميدهد، خداي ساخته شده ذهن بشر را در البالي نوشته زيباي ه كشد و حتي ب بشر به زير ميخيال 
و در اين راه تا آنجا سازد  گذارد و از خداي جاويد پيكر انساني مي قدم در راهي طوالني مي او .حالجي كندخود 

راهي براي سامان دادن اوضاع گام شده  همويخواهد با  مياو من و تو از پيش مي رود كه خداي مورد پرستش 
  .  نابساماني كه خدامداران براي انسان ايجاد كرده اند پيدا كند

اگر ديگران از زمان ظهور بشر تا امروز موفق نشدند از خدا يك موجود انساني بسازند، معين زاده در اين راه 
داي مطلق، چه مهربان و چه خشمگين دارند، ت گفت، در جهان امروز كه اكثر صحبت از خأموفق شده و بايد با جر

  . قدرت و جرات ميخواهد كه من آن را به مفهومي ديگر، شهامت مينامم كار كارستاني است و از خدا انسان ساختن
در صحنه هاي تلخ و . پس از اين آگاهي ها، او داستانش را با ديدار خداي پير و بيمار و درمانده آغاز مي كند

با مفهوم خدا آشنا سازد و از زبان خود خدا به ديدار خدا مي برد تا واننده را پا به پاي خود شيرين قصة اش، خ
خدايي كه او را به عنوان شاهد و گواه وصيت نامه اش انتخاب كرده و به بارگاهش طلبيده . بشنودواقعيت اش را 

نند موسي به آگاهي مردم بويژه خدا خدايي كه از او مي خواهد كه وصيت نامه و فرامين هفتگانه اش را ما. است
  .پرستان برساند

در . اوست كه با بي خدايي آغاز شده اسـت   به دوران اوليه زندگي     دادن انسان   آخرين اثر معين زاده باز گشت       
ديگـر  هـم    معين زاده قاصدك هاي خـدا        انديشه در   .شت و خدايي در ميان نبود     همه چيز رنگ انساني دا    آن دوران   

نقش اساسي وجود و حـضور       . چون هر انساني خود قاصد خداي خويش است        .ندارندزندگي انسان   در مسائل   نقشي  
  .انسان در عالم هستي است و تمام بار سنگين ادارة عالم هستي هم بر عهدة خود او گذاشته شده است

  
        جايگاه ويژه معين زاده در روشنگريجايگاه ويژه معين زاده در روشنگريجايگاه ويژه معين زاده در روشنگريجايگاه ويژه معين زاده در روشنگري

پرداخته اند، هوشنگ معين زاده با شيوة ابداعي در ميان فرزانگاني كه در سي سال گذشته به امر روشنگري 
ي نظيرش از جايگاه ويژه اي برخوردار است تا جايي كه زنده ياد استاد شجاع الدين شفا، او را پايه گذار خود و آثار ب

  .رمان فلسفي در ادبيات ايران شمرده است
 صحنه به راو دوران بيخدايي بشر ه پرداختمبحث خدا به بار ديگر ، كتاب خودهفتمين  در نويسندة متفكر ما،

لمي شيرين بخشي از تصورات و توهمات مربوط به باورهاي اعتقادي جامعه انساني قاو با بياني ساده و . كشيده است
قصد او اين است كه در . را تجزيه و تحليل مي كند و خواننده را همراه خود به حوزة تفكر و انديشه مي كشاند

كاري كه تا كنون كمتر فيلسوفي به اين .  واقعيت ها را از پندارهاي واهي بيرون بكشد،سفيفلسادة البالي مسائل 
  . شيوه مسائل فلسفي را براي همگان مطرح ساخته است
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نيز مانند ساير آثار او به صورت رمان فلسفي تهيه شده است كه » وصيت نامه خدا«الزم به ياد آوري است كه 
ده شود تا در البالي صحنه آرايي هاي جذاب اين كتاب به عمق نظرات فلسفي او پـي                  مي بايد با تأمل و تعمق خوان      

  .خدا را شناخت و انسان را و اين كه كدام يك اصل هستند و واقعيت دارند. برد
وصيت نامه خدا را بايد خواند، اما نه يك بار، بلكه چندين بار تا در البالي صحنه آرايي هاي جذاب كتاب پي  

  .ك انسان دوستانه هوشنگ معين زاده برد و از الك عقايد كوركورانه بيرون آمدبه نيت پا
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        " وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا "من هم، كتاب ِمن هم، كتاب ِمن هم، كتاب ِمن هم، كتاب ِ

        نوشته ِنوشته ِنوشته ِنوشته ِ
        را خواندمرا خواندمرا خواندمرا خواندم   هوشنگ معين زادههوشنگ معين زادههوشنگ معين زادههوشنگ معين زاده

 دكتر محمود صفريان

  110به نقل از گذرگاه شماره 
  

و براي آن ها، كه تشنه دانستن و . تاب را مي شناسند، نا آشنا نيستهوشنگ معين زاده، براي آن ها كه قلم و ك
پيشكسوتي است كه در . او نه تازه كار است و نه تازه پا به ميدان گذاشته است. تحقيق هستند، همراهي مدبر است

شود و پس از  شروع مي " خيام و آن دروغ دآلويز": كار نامه خود كتابهاي فراواني با نمرات خوب را دارد، كه با
 ، كتابي كه " وصيت نامه خدا " مي رسد به كتاب ِ شيرين، آگاهي دهنده، و پر كشش"!  دود چراغ خوردن"سالها 

  .همانند ساير آثار او بسيار خواندني است
  بسيار واضح، روشن و حالي كننده مي گويد كه " كه بر پشت جلد نيز آورده شده است"اين كتاب بعنوان ديباچه 

و در همين ديباچه است كه  مقبول و منطقي . دا نيز ميميرد و الجرم بهتر است كه وصيت نامه داشته باشدچرا خ
  .توضيح مي دهد، كه كتاب بر چه روالي است

     
        " وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا  وصيت نامه خدا "كتاب كتاب كتاب كتاب 

  ...با، تقديم نامه، ديباچه، تعريف خدا، پيشگفتار و مقدمه شروع مي شود و مي رسد به فصل هاي يكم تا پنجم
در هر فصل چنان چراغي مي افروزد كه خواننده قادر خواهد بود تمام زواياي تاريك را هم به وضوح ببيد و به تفكر 

  .بنشيند، و خرد را بر پهنه ذهن خود بگستراند و تا دور ترين افق ها سفر كند
  : كه بسيار تامل كردني است مي خوانيم" تعريف خدا "در جائي از بخش 

ريف خدا، چيستي و كيستي او كه حتا پيغمبران شريعت گذار نيز از اين كار باز مانده اند، داليل فرواني ريف خدا، چيستي و كيستي او كه حتا پيغمبران شريعت گذار نيز از اين كار باز مانده اند، داليل فرواني ريف خدا، چيستي و كيستي او كه حتا پيغمبران شريعت گذار نيز از اين كار باز مانده اند، داليل فرواني ريف خدا، چيستي و كيستي او كه حتا پيغمبران شريعت گذار نيز از اين كار باز مانده اند، داليل فرواني  در باره تع در باره تع در باره تع در باره تع"
يعني از يعني از يعني از يعني از . . . . يكي از مهمترين داليل اين است كه پيش از ظهور پيغمبران، خدا در باور مردم حضور داشتيكي از مهمترين داليل اين است كه پيش از ظهور پيغمبران، خدا در باور مردم حضور داشتيكي از مهمترين داليل اين است كه پيش از ظهور پيغمبران، خدا در باور مردم حضور داشتيكي از مهمترين داليل اين است كه پيش از ظهور پيغمبران، خدا در باور مردم حضور داشت.  .  .  .  وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد

كه مسئول برآورده كردن بخش هائي از نياز كه مسئول برآورده كردن بخش هائي از نياز كه مسئول برآورده كردن بخش هائي از نياز كه مسئول برآورده كردن بخش هائي از نياز هزاران سال پيش، هريك از جوامع انساني يك يا چند خدا داشتند هزاران سال پيش، هريك از جوامع انساني يك يا چند خدا داشتند هزاران سال پيش، هريك از جوامع انساني يك يا چند خدا داشتند هزاران سال پيش، هريك از جوامع انساني يك يا چند خدا داشتند 
به همين علت هم وقتي به همين علت هم وقتي به همين علت هم وقتي به همين علت هم وقتي . . . . هاي آنان بودند، ولي هيچ يك از آن ها مثل خداي يكتاي كنوني همه فن حريف نبودندهاي آنان بودند، ولي هيچ يك از آن ها مثل خداي يكتاي كنوني همه فن حريف نبودندهاي آنان بودند، ولي هيچ يك از آن ها مثل خداي يكتاي كنوني همه فن حريف نبودندهاي آنان بودند، ولي هيچ يك از آن ها مثل خداي يكتاي كنوني همه فن حريف نبودند

 را آفريدند و  را آفريدند و  را آفريدند و  را آفريدند و " خداي خدايان  خداي خدايان  خداي خدايان  خداي خدايان "تا آن كه تا آن كه تا آن كه تا آن كه . . . . مردم از دست يك خدا به تنگ مي آمدند، به خداي ديگر پناه مي بردندمردم از دست يك خدا به تنگ مي آمدند، به خداي ديگر پناه مي بردندمردم از دست يك خدا به تنگ مي آمدند، به خداي ديگر پناه مي بردندمردم از دست يك خدا به تنگ مي آمدند، به خداي ديگر پناه مي بردند
        ". . . . خدايان قرار دادند و از درون مايه آن نيز خداي يكتا بيرون كشيده شدخدايان قرار دادند و از درون مايه آن نيز خداي يكتا بيرون كشيده شدخدايان قرار دادند و از درون مايه آن نيز خداي يكتا بيرون كشيده شدخدايان قرار دادند و از درون مايه آن نيز خداي يكتا بيرون كشيده شددر راس انبوه عظيم در راس انبوه عظيم در راس انبوه عظيم در راس انبوه عظيم 

  
هوشنك معين زاده، آگاهانه، دانسته، و منطقي به بررسي و تحليل واقعيات مي پردازد و به كنه اعتقادات نقب مي 

  .زند و با مايه خرد و دور از تعصب و شكنندگي با نرمش و رواني، بر جاده حقيقت پيش مي رود
 دنيائي حرف دارد كه ايجاب مي كند، با حوصله و با دقت و توجه و بخصوص با " وصيت نامه خدا "هر برگ كتاب ِ 

نثر روان و راحت كتاب خواننده را در اين راه ياري . نگاهي عاري از تحجر و تعصب و صادقانه مورد بررسي قرار گيرد
  .مي دهد

ا جلب كند كه انسان با شعور متعالي كه دارد قادر است همه هوشنگ معين زاده تالش مي كند تا اين توجه ر
  :مطالب و حقايق را دريابد

 ، ديگر چه لزومي دارد كه به رسالت  ، ديگر چه لزومي دارد كه به رسالت  ، ديگر چه لزومي دارد كه به رسالت  ، ديگر چه لزومي دارد كه به رسالت " اشهد ان ال اله اال اهللا  اشهد ان ال اله اال اهللا  اشهد ان ال اله اال اهللا  اشهد ان ال اله اال اهللا "وقتي ما شهادت مي دهيم كه خدا يكي است وقتي ما شهادت مي دهيم كه خدا يكي است وقتي ما شهادت مي دهيم كه خدا يكي است وقتي ما شهادت مي دهيم كه خدا يكي است  .... .... .... ...."
دت به رسالت محمد مربوط به دت به رسالت محمد مربوط به دت به رسالت محمد مربوط به دت به رسالت محمد مربوط به شهاشهاشهاشها. . . . " اشهد ان محمدآ رسول اهللا  اشهد ان محمدآ رسول اهللا  اشهد ان محمدآ رسول اهللا  اشهد ان محمدآ رسول اهللا "محمد به عنوان پيغمبر او هم شهادت بدهيم  محمد به عنوان پيغمبر او هم شهادت بدهيم  محمد به عنوان پيغمبر او هم شهادت بدهيم  محمد به عنوان پيغمبر او هم شهادت بدهيم  

        ....زماني بود كه او زنده بود و مردمان عرب رسالت او و يگانگي خدايش را قبول نداشتندزماني بود كه او زنده بود و مردمان عرب رسالت او و يگانگي خدايش را قبول نداشتندزماني بود كه او زنده بود و مردمان عرب رسالت او و يگانگي خدايش را قبول نداشتندزماني بود كه او زنده بود و مردمان عرب رسالت او و يگانگي خدايش را قبول نداشتند



 

 

٧ 

 

  :يكي از سئوال هاي  بزرگ معين زاده، در اين كتاب اين است
، ، ، ،  آنچه از ديد صاحب نظران پنهان نيست، اين است كه در هيچ يك از متوني كه در باره خدا مطلب نوشته شده آنچه از ديد صاحب نظران پنهان نيست، اين است كه در هيچ يك از متوني كه در باره خدا مطلب نوشته شده آنچه از ديد صاحب نظران پنهان نيست، اين است كه در هيچ يك از متوني كه در باره خدا مطلب نوشته شده آنچه از ديد صاحب نظران پنهان نيست، اين است كه در هيچ يك از متوني كه در باره خدا مطلب نوشته شده"

. . . . ، خدا تعريف نشده است، بلكه همه ي آنها در شرح و تفسير صفات او بوده است، خدا تعريف نشده است، بلكه همه ي آنها در شرح و تفسير صفات او بوده است، خدا تعريف نشده است، بلكه همه ي آنها در شرح و تفسير صفات او بوده است، خدا تعريف نشده است، بلكه همه ي آنها در شرح و تفسير صفات او بوده است" آسماني  آسماني  آسماني  آسماني "حتا كتب به اصطالح حتا كتب به اصطالح حتا كتب به اصطالح حتا كتب به اصطالح 
خدا باوران هم كه خدا را خالق، دانا و توانا ي مطلق مي دانند، در هيچ كتابي نخوانده و از هيچ كسي نشنيده اند كه خدا باوران هم كه خدا را خالق، دانا و توانا ي مطلق مي دانند، در هيچ كتابي نخوانده و از هيچ كسي نشنيده اند كه خدا باوران هم كه خدا را خالق، دانا و توانا ي مطلق مي دانند، در هيچ كتابي نخوانده و از هيچ كسي نشنيده اند كه خدا باوران هم كه خدا را خالق، دانا و توانا ي مطلق مي دانند، در هيچ كتابي نخوانده و از هيچ كسي نشنيده اند كه 

ا آمده است؟ در حاليكه الزم بود پيش از توصيف هنر نمائي ا آمده است؟ در حاليكه الزم بود پيش از توصيف هنر نمائي ا آمده است؟ در حاليكه الزم بود پيش از توصيف هنر نمائي ا آمده است؟ در حاليكه الزم بود پيش از توصيف هنر نمائي اين خالق دانا و توانا ي مطلق چيست و كيست؟ از كجاين خالق دانا و توانا ي مطلق چيست و كيست؟ از كجاين خالق دانا و توانا ي مطلق چيست و كيست؟ از كجاين خالق دانا و توانا ي مطلق چيست و كيست؟ از كج
   " هاي خدا، خود او را تعريف مي كردند تا ببينيم خود او چيست و كيست؟هاي خدا، خود او را تعريف مي كردند تا ببينيم خود او چيست و كيست؟هاي خدا، خود او را تعريف مي كردند تا ببينيم خود او چيست و كيست؟هاي خدا، خود او را تعريف مي كردند تا ببينيم خود او چيست و كيست؟

 به انحاء مختلف در تالش است  تا روشن كند كه خدا چيست يا " وصيت نامه خدا "او قبل از اينكه برود سراغ 
سد كه هيچ منبعي اعم از ديني و فلسفي به آن نپرداخته اند حتا در كتب ولي در نهايت به اين نتيجه مي ر. كيست

  . معتبر خود
همه از خشم و غضب و نحوه عذاب او گفته اند و از مهر و محبتش، ولي خود نمي دانند كه اين همه نيروهاي 

. ذهن و روان انسان استگوناگون، بر چه پايه و واقعيتي استوار است، و نتيجه مي گيرند كه خدا ساخته و پرداخته 
  .و اشاره دارد كه جز انسان هيچ موجود ديگري خدا ندارد و نمي شناسد

در حقيقت مي توان نتيجه گرفت كه خدا و اعمالي كه به او نسبت مي دهند وسيله كاسبي عمله هاي دين مدار 
ت به خورد مردم بدهند و ماهرانه از و هر روز هم مي توانند از دهان او آنچه را باني و باعث گرمي بازارشان اس. است

  .نقاط ضعف انسانها براي ماندگاري خود بهره بگيرند
و انصافن هوشنگ معين زاده در اين كتاب كه بنظر من همه بايد آن را بخوانند، با بينشي قابل تحسين به راهنمائي 

  . اسبكاران دين پيشه قرار گرفتبرخاسته و هوشدار مي دهد كه بيش از اين نبايد بازيچه حرفها و ترفند هاي ك
  
        " در آستانه سفر به دنياي ديگر در آستانه سفر به دنياي ديگر در آستانه سفر به دنياي ديگر در آستانه سفر به دنياي ديگر"دردردردر

كه موضوع فصل اول كتاب است، ما با طنزي رو برو مي شويم كه طي آن پنبه خدا و قدرت تخيلي او و يا بهتر 
و .  مي شود زده" تا اهداف خود را به مردم درمانده و نيازمند به قبوالنند " پوشالي  كه برايش ساخته اند "قدرت 

 به خداي يكتا ئي تبديل "... خداي جنگ و خداي– خداي عشق – خداي آب "مي نماياند كه چگونه چند خدائي 
 كه او را قادر مطلق نشان مي دهند و ماله "!  خدا كاسبانند"و اين، . مي شود كه عملن كاري ازش ساخته نيست

  .   به كار مي اندازند" مصلحت "ن  تحت عنوا" خداي خود ساخته "كشي را بر نا تواني هاي 
 به همانگونه كه چند ". در همين فصل است كه نشان داده مي شود زمان مرگ چنين خدائي نيز فرارسيده است

 و دانسته ربطش مي دهد به پيشرفت بشر و كسب دانش هاي جديد، و اينكه "خدائي به موقع زمانش سر آمد 
  .ازي ندارد كه قالبش به نا ديده موهومي وصل باشدانسان خود دارد خدا مي شود و ديگر ني

ولي متاسفانه، انسان بخاطر همين مزايا ودست يابي به زندگي بهتر و بهره وري از زيبائي هاي حيات، گريز فكري 
و نويسنده به آن نيز توجه داشته است، ولي تاكيد مي كند كه آويزان بودن به قالب اوهام را رها . ديگري هم دارد

  . د و درون خود را با نور خرد چراغاني نمائيد، و نه با بيانات مردم فريب شريعتمدارانكني
 متولد " يا نمي خواهد قبول كند "نمي تواند قبول كند . انسان مشتاق، عالقمند و خواهان اين است كه تمام نشود

د، و بهر شكلي مي ميمرد و مي شود، بهر شكل و در هر فرم و سطحي زندگي مي كند و در نهايت پايان مي گير
  .براي هميشه تمام مي شود

به سراغ تناسخ مي رود، دست به . بهمين خاطر، به انواع تصورات و تخيالت، چنگ مي اندازد، تا بماند، تا ادامه بيابد
مي دامان روح مي شود، از موميائي كمك مي گيرد،  و خود را قانع مي كند كه در نهايت، از دنياي فاني است كه 

 با آن مزاياي كذا در انتظارش است، و هميمن تمايل او را ناچار مي كند " و حتمن بهشتش "رود، ولي دنياي باقي 
  . خدائي كه نه به دار است و نه به بار... بشود" خدا "كه دست به دامان 

لَم داران مذاهب گونا  خود هر تالشي را جايز مي داند و ع" كاسبي "، براي حفظ " كاسبي "فراموش نكنيم كه هر 



 

 

٨ 

 

 " و " كليسا " ، " كنيسه "گون نيز از اين قاعده مستثنا نيستند، و با ثروت نجومي كه در اختيار دارند، هر روز، 
 كه زحمت هيچ كاري را بر دوش " است كه در هر سوراخ سنبه اي بر پا مي كنند، و با داشتن كاركناني "مسجد 
آمدي كالن، بي دلهره ي ماليات و بي نگراني از در هاي بسته، به كار مسخ انسانها  با اعصابي راحت، با در "ندارند 

  .مشغولند، و به آنها نويد زندگي جاويد مي دهند
 گامي ارزنده است در "وصيت نامه خدا":   تنها راه مسدود كردم اين رسوخ، بسط خرد است كه كتابهائي چون

  . ا توصيه مي كنمبه همين سبب، خواندن آن ر. توفيق اين مهم
هوشنگ معين زاده طي تمام كتابهايش، در راه آگاهي مردم، تالشي خستگي ناپذير داشته است و با قدرت علم و 

  .خرد با توهمات و تصورات باطل و انديشه هاي متحجرجنگيده است
اين تاريك انديشي مي متاسفانه بهر دليل، كه منافع مي تواند يكي از موارد آن باشد، حكومت ها نيز باعث تقويت 

شوند، كه حمايت بي دريغ و تقويت مستمر رژيم حاكم بر ايران، نمونه بارز آن است، و به كمك آنها در سطح 
تظاهرات مذهبي .  با تمام نيرو به پستوي تحجر مي كشانند" يا در حقيقت مردم دنيا را "جهاني دارند دنيا را 

كوچه پس كوچه هاي كانادا و شهرهاي بزرگ و كوچك اروپا نمونه آزار آزادانه از دان تون لوس آنجلس گرفته تا 
  .دهنده آن است

 بسيار زيبا و دوستداشتني، به زندگي تك تك خوانندگان مي انجامد، واز آرزوهاي آنها " وصيت نامه خدا "كتاب 
  ...مي گويد و اينكه چگونه مي توان از قيد تارهاي تنيده شده اوهام خالصي يافت

  . اين سر نوشت محتوم را باز گشائي مي كند، و به زعم خود نحوه تداوم انسان را پس از مرگ مي نماياندو مرگ
  

هوشنگ معين زاده، با مطرح كردن خودش و قرار گرفتن در مركز دايره اي كه انسان در آنجا ايستاده است، همه ي 
ده اي كه به عامل كسب و كار دكانداران دين  را مي گشايد و از چهره ي خداي ساخته ش" خدا پرستي "پندارهاي 

در ادامه يكي از اين آرزوهاي . و كتاب يا بيان آرزوهاي نويسنده پايان مي گيرد. تبديل شده است پرده بر مي دارد
  :چندگانه چنين مي گويد

        ....خدا پرستي، حتا به پيغمبر پرستي ارتباطي ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پيغمبرانخدا پرستي، حتا به پيغمبر پرستي ارتباطي ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پيغمبرانخدا پرستي، حتا به پيغمبر پرستي ارتباطي ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پيغمبرانخدا پرستي، حتا به پيغمبر پرستي ارتباطي ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پيغمبران ... ... ... ..."
        :::: خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته است، پيغمبر اسالم كه رسول او بوده خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته است، پيغمبر اسالم كه رسول او بوده خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته است، پيغمبر اسالم كه رسول او بوده خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته است، پيغمبر اسالم كه رسول او بودهوقتيوقتيوقتيوقتي

        . ). ). ). )نه غيب مي داند، نه فرشته است و نه خزانه هاي خدا را در دست داردنه غيب مي داند، نه فرشته است و نه خزانه هاي خدا را در دست داردنه غيب مي داند، نه فرشته است و نه خزانه هاي خدا را در دست داردنه غيب مي داند، نه فرشته است و نه خزانه هاي خدا را در دست دارد( ( ( (     
معلوم نيست به چه دليلي بعضي ها فكر مي كنند كه بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختري او صاحب چنان معلوم نيست به چه دليلي بعضي ها فكر مي كنند كه بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختري او صاحب چنان معلوم نيست به چه دليلي بعضي ها فكر مي كنند كه بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختري او صاحب چنان معلوم نيست به چه دليلي بعضي ها فكر مي كنند كه بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختري او صاحب چنان 

 كه مي توانند بيماران را شفا دهند، فقرا را ثروتمند كنند، ظالمان را به سزاي اعمالشان  كه مي توانند بيماران را شفا دهند، فقرا را ثروتمند كنند، ظالمان را به سزاي اعمالشان  كه مي توانند بيماران را شفا دهند، فقرا را ثروتمند كنند، ظالمان را به سزاي اعمالشان  كه مي توانند بيماران را شفا دهند، فقرا را ثروتمند كنند، ظالمان را به سزاي اعمالشان كرامات و معجزاتي هستندكرامات و معجزاتي هستندكرامات و معجزاتي هستندكرامات و معجزاتي هستند
برسانن، شفيع آمرزيده شدن گناهكاران شوند و بسياري كارهاي غير ممكني كه خود پيغمبر اسالم از انجام آنها برسانن، شفيع آمرزيده شدن گناهكاران شوند و بسياري كارهاي غير ممكني كه خود پيغمبر اسالم از انجام آنها برسانن، شفيع آمرزيده شدن گناهكاران شوند و بسياري كارهاي غير ممكني كه خود پيغمبر اسالم از انجام آنها برسانن، شفيع آمرزيده شدن گناهكاران شوند و بسياري كارهاي غير ممكني كه خود پيغمبر اسالم از انجام آنها 

ان حيات خود حتا قادر به حفظ ان حيات خود حتا قادر به حفظ ان حيات خود حتا قادر به حفظ ان حيات خود حتا قادر به حفظ عاجز بوده، اين عزيز كرده هاي بي جهت قادر به انجامش هستند؟ كساني كه در زمعاجز بوده، اين عزيز كرده هاي بي جهت قادر به انجامش هستند؟ كساني كه در زمعاجز بوده، اين عزيز كرده هاي بي جهت قادر به انجامش هستند؟ كساني كه در زمعاجز بوده، اين عزيز كرده هاي بي جهت قادر به انجامش هستند؟ كساني كه در زم
     "................جان خويش و فرزندانشان نبوده اند جان خويش و فرزندانشان نبوده اند جان خويش و فرزندانشان نبوده اند جان خويش و فرزندانشان نبوده اند 
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        نقدنقدنقدنقد
        »»»»وصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خدا « « « «

        نوشته هوشنگ معين زادهنوشته هوشنگ معين زادهنوشته هوشنگ معين زادهنوشته هوشنگ معين زاده
        از دكتر شعاع الدين شفااز دكتر شعاع الدين شفااز دكتر شعاع الدين شفااز دكتر شعاع الدين شفا

        
با وجودي كه من سعي مي كنم از به كار بردن كلمات عربي در نوشـتارهاي خـود   . واقعاً آفرين بر معين زاده   

« چار در ارتباط با روش ابتكاري معين زاده يك مثل عربي را بايد بـه كـار گيـرم كـه مـي گويـد        پرهيز كنم، ولي نا   
يعني افتخار نصيب پيشگام است و معين زاده بدون شك با انتخاب روش خاص خود در مبارزه بـا                   » الفضل للمتقدم 

 براي آينده نيز حفـظ خواهـد   خرافات مذهبي يك پيشگام واقعي است كه اين عنوان را نه تنها در حيات خود، بلكه             
كرد، زيرا پا در جايي گذاشته است كه باالتر از آن وجود ندارد، به عبارت ديگر خود خداي زاده خرافات مذهبي را به 

البته وي اولين فردي نيست كه اين مبارزه را انجام مي دهد و قبل از او چه در طول تاريخ و چه . چالش گرفته است
ــد كــه آخــرين آنهــا كريــسوفر   در زمــان حاضــر روشــنفك ــد و مــي رون ران و آگاهــان ديگــري ايــن راه را رفتــه ان

، سر و »خدا بزرگ نيست« متفكر بزرگ انگليسي است كه كتاب اخير او بنام ) Christopher Hitchens(هيچنز
ن آنهـا  ولي اشكال بزرگ اين كتاب و كتاب هاي مشابه آن اسـت كـه چـون مـولفي           . صداي فراواني راه انداخته است    

مجبورند به نظريات فلسفي و رويدادهاي زيادي اشاره كنند، خواندنشان مشكل مي شود و حوصـله و وقـت زيـادي                     
ولي سبك و روش معين زاده واقعاً ابتكاري است و در     . الزم است تا خواننده بتواند تمام كتاب را مطالعه و هضم كند           

اده و روان و در خور فهم عامه به آگاه سازي مردماني كـه اسـير               لواي وقايع فرضي مالقات با خدا با انشايي بسيار س         
 .توهمات و خرافات ديني هستند مي پردازد

 در باره موضوع خلق انسان از طرف خدا و يـا  «Gallup»در آمارگيري دو سال پيش موسس معروف گالوپ    
دم اظهار داشـته بودنـد، انـسان         در صد مر   12بوجود آمدن وي از طريق تحول، از مردم سئواالتي شده بود كه فقط              

 در صد جواب داده بودند مطالب ذكر شده در تورات و انجيل را قبـول                88زائيده تحول حيات در روي زمين است و         
دارند كه بر اساس آن خدا انسان و بقيه موجودات جهان را در شش هزار سال پيش آفريده و اين در حالي است كه                        

 اين آمارگيري در آنجا به عمل آمده بود پر است از فـسيل هـاي موجـوداتي كـه                    موزه هاي كشور اياالت متحده كه     
انـسان دانـاي امـروزي    .  ميليون سال پيش از بين رفته اند و جاي خود را به حيوانـات ديگـري داده انـد              70حداقل  

)Homo Sapies (    خود زائيده دوره هاي مختلفي از تحول است كه آخرين آنهـا دوره انـسان ايـستاده»Homo 

Erectus « انسان فعلي در حقيقت جوان ترين نسل موجودات در روي زمـين اسـت كـه طبـق روايـات                    . بوده است
مذهبي به اتفاق فيل ها و كرگدن ها و سوسمار ها ميليون ها رده حيوانات ديگر در كشتي چوبي دست ساز مفلوك              

   در صد88 !را صادر كرده بود در امان بماندنوح جا گرفته بود تا از طوفان وحشتناكي كه خداوند دستور وقوع آن 
  مردمي كه فرضيه تحول را قبول ندارند، افرادي هستند كه وسائل ارتباط جمعي امروزه به آنـان امكـان داده                    
است از خبرهاي حيرت انگيز فضايي و اكتشافات غير قابل تصوري كه نسل حاضر شاهد آن است آگاه شوند و بدانند 

 نقطه كوچك آبي رنگ در فضا چيز ديگري نيست و حتي تمام منظومه شمسي ما قسمت بي               كه كره زمين جز يك    
نهايت كوچكي از كهكشان راه شيري را تشكيل ميدهد كه در آن چند صد ميليارد خورشـيد مـشابه بـا اقمـار آنهـا                  

  .وجود دارد
اجتماعات به اصطالح مطالب فوق را از اين جهت ذكر كردم كه نشان دهم معين زاده حتي در شرايط فكري        

پيشرفته چه جسارتي به خرج داده تا خدا را از مقام اولويت پائين بكشد و او را فردي مريض و خـسته كـه آخـرين                          
ولي وي با چنان ظرافتي مطلب را ارائه مي دهد كه مي تواند در هر دادگاه . دوران زندگي را مي گذراند جلوگر سازد   

  .ي داستان را عنوان كندانكيزيسيون دوره آخوندي جنبه تصور
  :بي مناسب نيست قسمتي از مقدمه كتاب را نقل كنم 
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نامعلومي است كـه از  » مفهوم«او فقط يك واژه و يا تعبيري از يك       . »»»»خدا چيزي نيست، كسي هم نيست     خدا چيزي نيست، كسي هم نيست     خدا چيزي نيست، كسي هم نيست     خدا چيزي نيست، كسي هم نيست     « « « « 
ت تـأثير  كودكي به ذهن انسان وارد مي كنند و او را وامي دارند كه همراه با توهمات، تخيالت و تفكرات خود و تحـ                      

وقتي هم انسان مي ميرد، اين . القائاتي كه تا دم مرگ به گوشش مي خوانند، اين واژه را در پرده ذهن خود نگهدارد         
در اصل، اين واقعيت خدايي است كه از هزاران سال پـيش سـايه اش بـه تلقـين دكانـداران                     . واژه نيز با او مي ميرد     

  . معركه او بر جامعه انساني افكنده شده است
با در نظر گرفتن اصل فوق، باز مي گرديم به اين پرسش كه باالخره خدا چيـست و كيـست؟ سـنگ اسـت؟                 
درخت است؟ حيوان است؟ انسان است؟ و يا چيز ديگر؟ مسلماً با گفتن اين كه سيب و گالبـي ميـوه درخـت انـد،                         

ن هستند، حيوان را تعريـف  همينطور گفتن اين كه سگ و گربه، شير و پلنگ حيوا. درخت براي ما روشن نمي شود 
خدا آفريننده جهان و خالق انسان است، خدا را تعريـف نكـرده             : بر مبناي همين استدالل هم اگر بگوئيم      . نكرده ايم 

  .»خود او چيست؟ پرسش اساسي و مورد نظر همين است. ايم، بلكه صفات يا قدرتها و اعمال او را برشمرده ايم
ين سئوال پاسخ مي دهد، زيرا با خدا مالقات كرده و با او صـحبت هـاي                 معين زاده در كتاب جالب خود به ا       

اديان نيست كه حاضر است براي كوچكترين لغزشي بنـدگانش  » قاصم الجبارين« ولي اين خدا  . مفصلي داشته است  
است كه  وي پير مرد خسته و خرد شده اي         . دچار سازد و از روانه كردن آنها به دوزخ لذت ببرد          » عذاب اليم « را به   

او چنان در بي اطالعي به سر مي برد كه براي معالجـه خـود               . حتي از پيشرفت هاي امروزي بندگانش آگاهي ندارد       
دست به دامان رازي و ابن سينا و جالينوس و بقراط زده است كه گر چه همه آنها از افراد ممتاز زمان خـود بودنـد،       

ي جديد پزشكي، داروهاي زمان خـود را تجـويز مـي كردنـد كـه           ولي با عدم آشنايي به آنتي بيوتيك و ساير داروها         
در حالي كه قرص هاي آنتي بيوتيكي كه تصادفاً در جيب معين زاده مانده بود، در بيماري خدا كه چيز . كارساز نبود

  .ديگري جز پيري و خستگي نبود به خوبي اثر كرد و وضع او را دگرگون ساخت
 رف هايي ميان خالق و مخلوق رد و بدل شـد كـه بايـد كتـاب ظريـف                   پس از آن اتفاقاتي صورت گرفت و ح       

خود را كـه    » ده فرمان «  زاده را خواند تا به آنها پي برد، منجمله اين كه چرا خالق سه پاراگراف از                   زاده  زاده   معين
 نهايـت نيـز از      و در . كـرد » هفت فرمان « در كوه سينا به فرستاده اش ابالغ كرده بود، كاهش داد و آن را تبديل به                 

به زندگي طبيعي خود كه با بي خدايي آغاز شده بود باز گردند و خدا و دنياي ديگر را فراموش           « بندگانش خواست   
  »كنند و از زندگي خود بهره ببرند، كه با مرگ همه چيز به پايان مي رسد

  .وصيه مي كنمخواندن اين كتاب جالب را به همة آزاد شدگان از بند موهومات و خرافات مذهبي ت
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        وصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خدا
  هوشنگ معين راده
  1389چاپ اول شهريور 

  ناشر انتشارات آذرخش
  از رضا اغنمي

  
فصول پنچگانه ، يعني متن اصلي  كتاب و ...    تعريف خدا  و – ديباچه –تقديم نامه : فهرست كتاب پس از

  . پيام نويسنده را روايت ميكند
شرح بيماري نويسنده و گله ازپيري و فرسودگي عمر و .  درآستانة سفر به دنياي ديگر:فصل نخست با عنوان 

خدا چاقوي اطباست و اين حس درذهن خواننده قوت ميگيرد كه نكند اين دفتر وصيتامه خود نويسنده است كه با 
  .زنده باشد و قلم بزندهاي سال سر مباد؛ به اين آرزو كه هوشنگ سال كه هرگز چنينو آفريده هايش درميان گذاشته

 به هرحال درادامه گاليه هاي معصومانة نويسنده از چرخ بدانديش و ناسازگار روزگار راهش به بيمارستان مي 
شبانه بعد از حمام و خوراندن دو قرص خواب آور، به . افتد كه ضرورت طبيعيِ سن و سال است براي عمل جراحي

سركي به . پلي ميان اين دنيا و آن دنيا بزنم«قبل از خواب رفتن تختخواب ميرود و به قول خودش مي خواهد 
  »...ببينم اين حضرات درآنجا چه ميكنند . از حال و روز آناني كه مرده اند باخبر شوم. دنياي رفتگان بكشم 

اين نيز بگويم آنهائي كه درسال هاي اخير با خط و مشي نويسنده آشنايند، ميدانند چند سالي ست وارسي 
بارة معماي آفرينش و دستگاه خدا و مذهب ملكه ذهنِ نويسنده شده و لحظه اي از ادامة اين فكرغافل نبوده و در

 هميشه بوي الرحمن به "وصيتنامه"اين هم درست است كه طبق روال زيندگان درجهان هستي، از . نشده است
 است وپيشاپيش مراسم تلقين و تدفين "مرحوم شدن"مشام ميرسد و شنونده و بيننده فكر ميكند كه طرف درراه  

اما پيداست كه نويسنده هنوز بين شك .    اش را اعالم كند– اينجا، البته ختم بحث وجدل فكري –و ختم  خود را 
واميد دنبال كشف قضاياست تا بلكه بتواند  معضل معماي آفرينش را حل كند با همه اميد و نا اميدي كه فارغ از 

و ميداند آنها كه ازاين طريق رفته اند  اگرچه به . ؛ و به فضيلت كار و تالش خود ايمان داردتالش پيشينيان نيست
ظاهر دست خالي برگشته اند، اما نميتوان منكر اين ذهنيت شد كه هريك از آن متفكران، بذر پرباري در سرزمين 

نش و پيشرفتهاي دنياي مدرن امروزي انديشه و فلسفة هستي به بار نشانده و ثابت كرده اند كه  تعاليِ علم و دا
عقل و دل، ماهيت اديان و : مرهون تالش انسان است  كه كائنات را هم زيرنظر گرفته و با طرح مسائلي از قبيل

آن هم درحاليست كه جدال انديشه ها در هر زمينه روز به روز درجامعه . پروردگار را درجايگاه خود نشانده است
  .هاي بشري گسترش مييابد

هوشنگ معين زاده، درچنين گسترة فكري با ايمان و اعتقاد به افكار وانديشه هايي كه درسر دارد، راهي را 
. مي دانم كه احتماال بسياري چنين تصوري را به دور از واقعيت مي دانند«: ميرود و دنبال ميكند كه خودش ميگويد

بودند وبارها  اين راه را رفته و ناموفق و دستخالي بخصوص اينكه  بسياري ازمن با هوشتر و كنجكاوتر و فضولتر 
ولي  با اين همه نميتواند حريف وسواس هاي كنجكاوانة خود شود و از دنبال كردن مسئله دست » .برگشته بودند

درحاليكه چهرة پرستاري با .  با شك و ترديد اما بيشتر اميدوار، به آينده اي ناشناخته راه را ادامه ميدهد. بردارد
در دلش نقش بسته دنبال روزنه اي ست براي گشودن رازهاي هستي ونيستي و جهان » سيماي زيبا ودلنشين«

خيال انگيز بهشت و جهنم وباقي قضايا كه براي تداوم جهل و سرگرمي عوام غنوده در فرهنگ ماتم و عزا، الزم و 
  .ضرورت اجتماعي ست

مسفري كه، به احتمالي، همان پرستار زيبا روي است كه  در همين فكر وخياالت است كه به خواب ميرود با ه
اما . چرا كه همه زيبايان و زيبا پرستان جايگاه ويژه اي پيش خدا دارند. حتما ارج و قربي هم نزد خداي مهربان دارد

ي اين فرشته چيز ديگر«طوري كه خودش هم اقرار ميكند كه  . زيبا روي همسفر اين بار، انگار ازنوع ديگري ست
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بعد شرح آرايش لباس واندام خوش تراش و سن و سال اين فرشته با تمام برجستگي جاهاي حساس تن و . ».بود
با چشمان خمارش كه رنگ روشني داشت و به سبزي ميزد نگاهش را كه پرازهوس بود به ديدگان «... اندام 

  ».م فرو ريختپرتمناي من دوخته بود و بلهوسانه عطش وصالش را قطره قطره به دل و جان
صحنة زيبا و هنرمندانه اي  كه نويسنده، در چند برگ اين فصل از جمال و خال هندوي وعطروبوي فرشتة بي 

  .                    همتاي الهي آفريده است، ذوق زيباشناسِ برجسته اي را در ذهن خواننده زنده ميكند
همان  ("بنت براق"و سوار . ميپذيرد. تم نزد خدا ببردفرشته از نويسنده درخواست ميكند كه او را به آسمان هف

دوتركه، يعني فرشته درجلو و نويسنده درعقب، .) كه در روايتِ معراج، پيامبر اسالم را به بارگاه خداي متعال برد
من هم با ذوق و وشوق دودست . درجلوي من بربنت براق سوار شدم«درحالي كه كمر فرشته را سِفت چسبيده او 

ناي خود را به اندام او گره زدم و سرم را برشانه اش نهادم و چشمانم را بستم تا هرچه بيشتر گرماي لذت بخش پرتم
  ».اندام او را به تن پرتمناي خود بريزم

اين بار براي چه  :درآسمان هفتم پياده مي شوند و جبرئيل به نزد نويسنده ميĤيد و بعد از خوش وبش، پرسيدم
  ؟است مرا احضار كرده

خودش هم گويي به اوضاع وخيم ناخوشي اش پي . همة ما نگران حال او هستيم. گفت طرف سخت بيماراست
  » .با اين حال، نميدانم چرا به فكرديدار تو افتاده است. برده و نگران شده است

شغولند درتاالر بزرگي كه خداي بيمارخوابيده، فرشتگان سفيدپوش دراطرافش گرد آمده اند و هريك به كاري م
  . از زبان خدا شنيده ميشود"امن يجيب المظطر اذا دعاء و يكشف السوء"ناگهان صداي دعاي 

اين كه بتواند با من گفتگو  دير يا زود خواهد مرد، چه بسا قبل از. به نظرم رسيد كه خدا هم مردني است«
  ».كند

با . مگي آنجا  دعوت شده اند، آشنا ميشودبا فرزانگان كهن وبا بزرگان علم و هنر جهان كه ه... : نويسنده در 
ازميكروب وآنتي بيوتيك  و فوائد . زكرياي رازي و ابن سينا راجع به پيشزفتهاي علم و دانش امروزي بحث ميكند

: من كه به كار كرد اين دارو اطمينان داشتم، خطاب به آنان و جبرئيل گفتم« . آنها اطالعات تازه اي به آنها ميدهد
من يقين دارم در بهبود حال او . اجازه بدهيد اين قرص ها را به خدا بدهيم! ن دست و آن دست نكنيدبي جهت اي

دراين هنگام جالينوس كه كمتر حرف ميزد به سخن درآمد وگفت اين مرد راست مي گويد ما . مؤثر خواهد بود
  »... ضرري از مصرف اين داروها نخواهيم ديد 

خداوند متعال سوپ مرغ و كباب . ي بيوتيك خداوند متعال شفا پيدا ميكندبايك كاسه ماست و چند قرص آنت
و حيرت آوراينكه ساعت مچي نويسنده موجب شگفتي علما و . برة لذيذ ميل مي فرمايد و حالشان بهتر مي شود

  ».دانشمندان جهان عهد عتيق، در طبقة هفتم آسمان در تاالر با عظمت الهي قرار ميگيرد
  » .ه ناچار شدم ساعت خود را از دستم باز كنم و آن را براي تماشا دراختيارشان قراردهمتا جائي كه ك« 

نويسنده درخلوت با خدا پيشنهاد ميكند كه به زمين بيايد و دربيمارستان ها براي شفاي دردهاي كهنش فكر 
اد مفيد علمي به نويسنده فرشتگان خدا مانع ميشوند و رأي اورا برميگردانند و آخر سر خدا پيشنه. اساسي بكنند

بنويس، . بكوش در كوتاه زماني كه ازعمرت باقي است، همه آگاهي هاي خود را به ديگران منتقل كني«ميكند كه 
اگر توانستي منتشر كن و در اختيار عالقمندان قراربده و اگر قادر نيستي، آنها را آماده كن تا پس ازتو ديگران 

اين كه چرا تو را براي شنيدن آخرين سخنان خود انتخاب كرده ايم خود دليل ...   ...   منتشر و پراكنده كنند   
...  ...  ...  و به مؤثر بودن آنها باور داريم . محكمي است كه حتي ماهم تحت تأثير نوشته هاي تو قرار گرفته ايم

حقايق را به گوش مردم . پرسيدم چطور ميشود پاي خدا را ازباور اعتقادي مردم بيرون كشيد؟  گفت ساده است
نهيب بزنيد وآنها را با سرزنش يا با خود همراه كنيد و يا ... واقعيت ها را فاش و دروغگويان را رسوا كنيد . برسانيد

  »...نترسيد . نهراسيد ازاين كه جماعتي شما را شماتت كنند. رسوا سازيد
شست باعظمت و بزرگ خدائي درطبقه ازمشاركت نويسنده دراين ن. من به نوبت خود خيلي خوشحال شدم



 

 

١٣ 

 

هفتم آسمان و گفتگويش با خدا و مالنكه و با بزرگان علم و هنر جهان و به خصوص از پيشرفت وهمگاني شدن 
ايكاش نويسنده كنجكاو جستجوگر زمانة ما معلوم ميكرد كه . زبان فارسي وتسلط همه حاضران به يك زبان واحد

   زباني بوده است؟ زبان رسمي سخنگويان درآن نشست چه
   

        درفصل دوم درفصل دوم درفصل دوم درفصل دوم 
خداوند متعال را آماده كرده اند كه براي مداوا به زمين بياورند تا بلكه حالش خوب شود و انشاء اهللا تعالي 

. به شرطي كه كسي جز پاپ اعظم از اين سفر آگاه نشود. برنامه سفر خدا به زمين آماده ميشود. بهبودي پيدا كند
قرار براين شده كه بيمار . فرشته ميرود و پاپ را مالقات ميكند.  ئيل به واتيكان استفرشته اي حامل پيام جبر

  . اتاق مشورت هم اتاق خواب خداوند متعال است. درآمريكا با هزينة آن دولت معالجه شود
ر ما آماده ايم بهتراست هرچه زودت: خداوند هم  پس از شنيدن برنامة سفرخود، با نگاه شيطنت آميزي گفت «

سفرمان را آغاز كنيم و به جبرئيل هم گفت همانطور كه اراده كرده ايم، دوست ما دراين سفر و درتمام مراحل 
» . ...به خصوص درزماني كه پزشكان به معاينه ومعالجه ما مشغول خواهند شد. همراه و در حضور ما خواهد بود

همراه خدا، جبرئيل امين وسه «. تقاء پيدا ميكندوازاين پس نويسنده كتاب به مقام مشاور خداوند بزرگ جهان ار
فرشته كه دوتن آنها لباس سفيد پرستاري به تن داشتند و نفرسوم ملبس به لباس كشيشي بود از بارگاه  پر جالل و 

يه كارواني از ده ها حيوان بالدار پير و جوان شب...  درآستانة  درب خروجي بارگاه،  ...  ...  جبروت خدا بيرون آمديم
عحيب تر از همه اين كه برپشت بعضي ازاين حيوانات كجاوه هايي بود كه . براق را ديدم كه به صف ايستاده اند

البته » شبيه آن هارا درفيلم هاي تاريخي و درعكس هاي قديم كشورهاي مسلمان و دركتابها و مجالت ديده بودم
يرو كمان و مشعل و گرز و سايراداوات جنگي آسماني و غيرازآن حيوانان بالدار، لشگر بزرگي هم از فرشتگان با ت

 و جبرئيل پاسخ ميدهد كه خداوند درهمه مسافرتهايش با اين "محافظين خدا در طبقات هفتگانه آسمان هستند"
اينجاست كه معلوم ميشود دستگاه الهي هم از شر شيطان و اجنه درامان نيست و . دبدبه و كبكبه مسافرت ميكند

خداوند با جبرئيل و نويسنده دركجاوه هاي مخصوص ! هبان براي حفاظت خداي متعال ازشرآنهاستاين لشگر نگ
هم خدا وهم جبرئيل و هم راننده آمبوالنسي كه بيماررا ازواتيكان به فرودگاه ميبرد، لباس . وارد واتيكان ميشوند

كلمات پدر و «پنجرة بيرون آورده، با اداي فقط دستش را از . پاپ مشايعتي از بيمار نميكند. كاردينالي به تن دارند
بيمار را بدون تشريفات رسمي با هواپيماي ال ايتاليا از رم به آمريكا . مي كند» پسر و روح القدس را بدرقه سفر خدا

كاردينال بزرگ كاتوليك هاي نيويورك درمعيت تني چند ازبزرگان كليساي اين شهر و «و آنجا در حالي كه . ميبرند
را روي برانكاري خوابانده بوديم، ) خداي عز وجل(و ما بيمارمان ...   اطراف در آنجا  به انتظار ما بودند شهرهاي

  .بدين ترتيب، بيمار دربيمارستان بستري ميشود» ...همراه پرستاران به آمبوالنس نهاديم
ررفته موفق نميشود ازتن مقدمات معاينه  دربيمارستان شروع ميشودو نرسي كه براي گرفتن خون به بالين بيما

  .به اتاق ديگر براي اسكن ميبرند، پزشك ها دچار حيرت ميشوند. بيمار خون بگيرد
زيرا هيچ يك از اعضاي الزمه حيات اعم از قلب و ريه و رگ و پي و استخوان و غيره دراين عكسبرداري « 

  ».مدرن و حساس ديده نميشود
هجوم . ميكند الِ بيمارمحيرالعقول به بيرون از بيمارستان درزحال جسماني و معايناتِ اين كاردينال كهنس

خبرنگاران و فيلمبرداران نويسنده را دستپاچه كرده، بيم وهراس از فاش شدن مقام بيمار او را به وحشت مي اندازد 
ته بود من از واكنش  خود خدا نيز مي ترسيدم كه به من اطمينان كرده و با طناب پوسيدة من به چاهي فرو رف« 

  » .كه بيرون آمدنش با كرام الكاتبين بود
        .... جبرئيل خدا را به  جايگاه اوليه اش بر ميگردانند جبرئيل خدا را به  جايگاه اوليه اش بر ميگردانند جبرئيل خدا را به  جايگاه اوليه اش بر ميگردانند جبرئيل خدا را به  جايگاه اوليه اش بر ميگردانندمشورتمشورتمشورتمشورتبا با با با 

چه ضرورتي داشت كه چنين سفر پر مشقتي را به گردن ما «و خداوند در مقابل پرسش نويسنده  كه ميپرسد 
ما براي رضاي خاطر ... ...  نگاه سرزنش آميز گفت  خدا با...   گذاشتيد؟ قصد و هدفتان ازاين كار بيهوده چه بود؟  
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تو ناچار شديم ترتيبات اين سفررا فراهم كنيم تو را همراه خود ببريم تا با چشم خود ببيني و با گوش خود بشنوي 
و با درك و فهم خود دريابي  كه مشكل قضية ما و شما انسانها دركجاست؟ و اينكه چرا ما اين همه اصرار داريم كه 

  » .دست ازسرما برداريد
. كارت را ادامه بده و به پايان برسان«: درپايان اين ديدار خدا نفس اميد برنويسنده ميدمد سفارش مي كند 

دوستداران افكار وانديشه هاي تو آيندگان . نگران هم مباش كه امروزه سخن تو به قدر و قيمت خود خريدار ندارد
  »... دنيا نگشوده اند   كساني كه حتي هنوز چشم به. هستند
  

        . . . . فصل سوم وصيتنامه خدافصل سوم وصيتنامه خدافصل سوم وصيتنامه خدافصل سوم وصيتنامه خدا
خداي پنهان و بي مكان و حاضردر . با ظهور اديان ابراهيمي، موضوع مقام الوهيتِ يكتائي خدا شكل ميگيرد

خدا كه تا آن زمان بين مردم و از مردم . همه جا و ناظر درهمه اموردنيا ماهيتِ  كهن خدائي وخدايان را بهم ميريزد
حضور فعال مايشاء . دور واز دسترس بشر،  به آسمانهاي اليتناهي تغييرمكان ميدهد. به دور دستها ميرودبود، 

. راهنمايش جبرئيل است. پيامبر بزرگواراسالم به مالقات خدا ميرود. خداوند يكتا، به فرهنگ بشري راه پيدا ميكند
مالقات رسول اهللا با خداي يكتا با . سماني هدايت ميكندمالئكه اي از مقربان درگاه خداوندي، كه پيامبر را در سفر آ

درادامة ديدار موسي ونزول ده فرمان دركوهِ سينا و عروج . ، در فرهنگ اسالمي فصل تازه اي ميگشايد"معراج"نام 
  .عيسي به آسمانها؛ و معراج، يادگاري ابدي از آن مالقات بي همتا درتاريخ بشري ثبت و ضبط ميشود

، با اعتماد به نفس كاملي كه به باورهاي ايماني خود دارد وحقانيتِ الهي را پذيراست از قول خدا نويسندة اثر
  : مينويسد

رسم است كه در موقع تنظيم وصيتنامه بايستي شاهد و گواهي حضور داشته باشد كه درستي آن را تأييد «
  » ...ب كرده ايم  ازاين رو ماهم تورا به عنوان شاهد و گواه وصيتنامه خود انتخا. كند

  . از تشريفات بندگي و خدائي خبري نيست. گفتگوي بين آن دو ساده و خودماني، عاري از هرگونه تكلف است
هماهنگي خدا با سخنان ساده دالنة نويسنده، طبع واالي خداوند عادل ومهربان را به اذهان تنيده درخشونتِ 

  .مطلقِ هموطنان تداعي ميكند
يدگار جهان  به زمانه اي كه ظلم و فساد حاكم سراسر جهان را پوشانده است، عجز و طرح معضالت  با آفر

  .درماندگيِ انديشة آفريدگارهستي را توضيح ميدهد
امضاها با لقب هاي سه گانه  . تكميل ميشود» اهللا اكبر/ پدرآسماني / خداي يكتا، يهوه"وصيتنامه خدا با امضاي 

حال آنكه رفتاروكردارانبيا .  عدالت خدائي و يكساني اديان را يادآورميشودكه درمتن وصيتنامة خدا آمده است،
تضادها وتفاوت هاي . وكتب آسماني و احكام وشارحان و مناسك مذهبي چنين چيزي را روايت نكرده اند و نيست

اس جنگ وجدال فاحش اديان و، بي خبري از تمايالتِ آزمندانة خود برگزيده ها، كه بعنوان نماينده خدا پايه واس
مذهبي را پي ريخته اند و، دراين ميان خداي متعال نيز با سكوتش ياروياورآنها شده؛ ازنظرگاه نويسنده دور نيست، 

گذشته ازآن براي خواننده معلوم نشده كه  نويسنده با چه زباني با خدا حرف زده  . اما زياد نميخواهد پا پيچ شود
خداي قرآني عرب با زبان هاي فارسي و فرانسه آشناست ؟ البته در افسانه ها بطور قطع ايشان عربي نميداند، آيا 

آمده است كه حضرت سليمان و نوح با زبان اجنه و مالئكه و جانوران آشنا بوده يا رستم، پهلوان افسانه اي ايران با 
رده واصال به فكرتوضيح اينكه نويسنده دراين باره سكوت ك. اژدها سخن گفته و حرف همديگررا كامال فهميده اند

  . نيفتاده، از يگانگي خود و خدايش روايت ميكند
  :سرودة زيبا و پرمغز بيدل يادم آمد 

        .... اينقدر دانم كه آنجا هم همين من بوده ام اينقدر دانم كه آنجا هم همين من بوده ام اينقدر دانم كه آنجا هم همين من بوده ام اينقدر دانم كه آنجا هم همين من بوده ام        ////               نيستم آگه چه دارد خلوت يكتائي اش                نيستم آگه چه دارد خلوت يكتائي اش                نيستم آگه چه دارد خلوت يكتائي اش                نيستم آگه چه دارد خلوت يكتائي اش 
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        فصل چهارم وصيتنامه منفصل چهارم وصيتنامه منفصل چهارم وصيتنامه منفصل چهارم وصيتنامه من
به روايت . پس از مرگ را با آذين بندي هاي زيبا توصيف ميكند دنياي "وصيت نامه خدا"نويسنده خوش ذوق 

شرح كوتاهي دارد دربارة مراسم تدفين مسيحيت و اسالم، البته  . از قرآن ازشخصيت هاي عزرائيل و عزازيل ميگويد
با يادآوري مزاياي پيشرفتة مسيحيان؛ غرقه دررؤياهاي مرگ و پس ازمرگ، عنكبوت كوچكي را ميبيند وجاي 

رائيل ميگيرد، خوشحال از اينكه حداقل باهيبت و شكل شمايل ان آشناست، نفس راحتي ميكشد كه لحظاتي بعد عز
به اين نتيجه رسيدم كه من «: تا جائيكه ميگويد يا ميپندارد كه. چرت زدن آن حشره، افكارنويسنده را بهم ميريزد

اقعيت و تسري اين صفت، به حالت موت شيوة خاص البته  بهم ريختن خيال و و» ...مرده ام وبايد خاك بشوم و 
  .نويسنده است كه بايد درقالب آن پيام اصلي خود را به  مخاطبين برساند

و عزرائيل با .  با نكير ومنكر مالقات ميكند، بي كمترين و كوچكترين خوف وهراس، حتا بدون پرسش وپاسخ
  . درخواب ابدي رها ميكندمهرباني مراسم كفن و دفن را انجام ميدهد و نويسنده را

برگ . روزنه اي ازدنياي ديگر، دريچه اي ازدنياي تازه و شاداب وعطرآگين است كه  به روي او گشوده ميشود
هاي پاياني كتاب، پيام نويسنده است در بيداري خواب رفتگان از گران خوابي قرون و اعصار؛ تلنگريست به انبوه 

  .سوزانه دردهاي كهن عقب ماندگي را توضيح داده استمعتادان جهل كه با زباني ساده و دل
  

  2011 يكم جوالي -لندن 
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 بهرام معصومي نويسنده و پژوهشگر ايرانيبهرام معصومي نويسنده و پژوهشگر ايرانيبهرام معصومي نويسنده و پژوهشگر ايرانيبهرام معصومي نويسنده و پژوهشگر ايراني

  معرفي و نقد كتاب
  وصيت نامه خدا 
  در نشريه نيمروز

  اثر هوشنگ معين زاده
  

» وصيت نامه خدا« انه هوشنگ معين زاده زير عنوانرزبار ديگر يكي از آثار ارزشمند دوست نويسنده و پژوهشگر ف
  .در دستري همگان قرلر گرفته است

 صفحه و قطع وزيري توسط انتشارات آذرخش انتشار يافته و همانطور كه از عنوان آن مفهوم است به 275كتاب در 
  .صورت داستانهاي تخيلي پيرامون الهيات، مسائلي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد

، آنسوي )دوزخ(، هفت خوان آخرت )بهشت! (خيام و آن دروغ دالويز:  هوشنگ معين زاده تا كنون آثاري به ناماز
 خدا به زادگاهش باز مي گردد، ظهور، حكايت من و امام زمان و پيامبران خرد -سراب، آيا خدا مرده است؟، بشارت

ده كه همگي با استقبال و توجه عمومي روبرو و به منتشر گردي) از شهريار شيرازي(در پيكار با تاريكي هزاره ها
  ...چاپهاي بعدي دست يافته اند

در نخستين نگاه حتي به فهرست مطالب، افسانه ققنوس بر فكر آدمي نقش مي بندد كه تشابه شگفت آوري با 
 بر باالي آن همان مرغي كه چون عمرش به پايان برسد، هيزم فراواني گرد آورد و. سرگذشت ايران مقدسمان دارد

نشيمن گيرد و سرودن آغاز كند و مست گردد و بال بر هم زند بدانگونه كه آتشي از بال او بجهد و در هيزم افتد و 
  .در آتش آن بسوزد و از خاكسترش تخمي حادث گردد و از آن مرغ ققنوس ديگري پديد آيد

ر اندك در راستاي روشنگري و آگاهي كه تنها راه با تالش هاي ارزنده اي كه از سوي ايرانيان با وجود امكانات بسيا
رسيدن به خوشبختي و سعادت از دشت تاريك بي خبري و بي خردي است و همچنين مبارزه با بي عدالتي در 

همواره در قعر ضمير خود اين احساس را داشته ام كه رسالت ايران به پايان . جامعه و استعمار و استثمار مي شود
ها و سخت جان ترين كشورهاي اينكه ايران سرزمين شگفتي. هد شدام آور، زيبا و سعادتمند خوانرسيده و كشوري ن

بزرگترين و دالورترين زنان و مردان را مي توان در اين سرزمين اهورايي در گذشته و . دنياست، سخني درست است
يل آن بوده كه در سراسر تاريخ از حال سراغ گرفت و به راستي اگر ايران و ايراني همچنان زنده و انوشه است، دل

  .انديشيدن و چاره جستن باز نايستاده و در نهايت بر سلطه گران، فريبكاران و زورگويان پيروز شده است
من هم  :معين زاده اين اثر را به هادي خرسندب، شاعر و طنزپرداز بزرگ ايران تقديم نموده است و مي نويسد 

ميهنانم هادي خرسندي شاعر و طنز پرداز بزرگ كشورمان را صميمانه دوست مانند اكثريت قريب به اتفاق هم 
ستايشگر سروده هاي ناب و طنزهاي شيرين و تلخ او هستم و تالش هاي بي وقفه سي ساله اش را در امر . دارم

  .روشنگري تحسين مي كنم
لحشوران كشورمان از نبرد با تاريخ پر فراز و نشيب ايران ما نشان مي دهد كه هميشه در روزگاران تلخ كه س

دشمنان باز مي مانند، فرهنگ ساالران اين سرزمين پا به ميدان مي گذارند و پرچم مبارزات مردم ايران را به دوش 
  .مي كشند

يكي از آخرين سروده هاي هادي خرسندي كه در واقع نداي مبارزان راستين ملت ايران است، سروده ماندگار زير 
  :است 

         باز در اين مبارزه خاك به سر نمي شوم باز در اين مبارزه خاك به سر نمي شوم باز در اين مبارزه خاك به سر نمي شوم باز در اين مبارزه خاك به سر نمي شوم                    رتكب خبط دگر نمي شومرتكب خبط دگر نمي شومرتكب خبط دگر نمي شومرتكب خبط دگر نمي شومهاي كه من مهاي كه من مهاي كه من مهاي كه من م

         اسير مرده زندة يك دو نفر نمي شوم اسير مرده زندة يك دو نفر نمي شوم اسير مرده زندة يك دو نفر نمي شوم اسير مرده زندة يك دو نفر نمي شوم                    شعار مرگ و زندگي براي كس نمي دهمشعار مرگ و زندگي براي كس نمي دهمشعار مرگ و زندگي براي كس نمي دهمشعار مرگ و زندگي براي كس نمي دهم

        رنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شومرنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شومرنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شومرنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شوم            سبز اگر كه گشته ام، بگو به مدعي كه من سبز اگر كه گشته ام، بگو به مدعي كه من سبز اگر كه گشته ام، بگو به مدعي كه من سبز اگر كه گشته ام، بگو به مدعي كه من 
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پايانه، آرزوهاي « آغاز و با »  در آستانه سفر به دنياي ديگر«كتاب در مجموع از پنج فصل تشكيل شده است، كه با 
  :در ديباچه اي كه هوشنگ معين زاده بر اين كتاب نوشته است مي خوانيم . خاتمه مي يابد» من

هر موجودي چه عيني و چه ذهني، چه حقيقي و چه صوري، به هر شكل و خصوصيتي كه . مرگ يك واقعيت است
تنها چيزي كه در عالم هستي مرگ ندارد، ماده است كه همه .  هم بايد تن به مرگ بدهدزاده بشود، الجرم روزي

در اين ميان دو مفهوم زمان و مكان كه يكي دايه و ديگري خانة . چيز از آن نشأت مي گيرد، چه جهان و چه حيات
نوني هم به هر نام و نشاني، با هر بنابراين، خداي ك. ماده است، از ازل با آن بوده اند تا ابد هم با او خواهند ماند

همچنانكه هزاران خدا در طول . صفتي كه براي او قائل باشيم، قاعدتاً مثل هر موجودي روز و روزگاري بايد بميرد
در اين ميان بي شك كساني كه از نام او سود مي برند، اصرار خواهند داشت كه . حيات بشر زاده شده اند و مرده اند

ولي با قوانين ثابت طبيعت و آگاهي تدريجي بشر به روند هستي، تالش . زنده و جاودان قلمداد كنندوي را به دروغ 
  . آنها هم بي نتيجه خواهد ماند

برعكس، خوشحال . پس حيرت نكنيم و نگران نباشيم كه خداي كنوني نيز يك روزي، مانند خدايان ديگر بميرد
ورمندان خود سخن مي گويد و براي دوران پس از خود، تكليف آنان را باشيم كه اين بار خداي در شرف مردن، با با

تازه اش را با خرد خود بسنجيد و ببينيد كه خود او » هفت فرمان« اش را بخوانيد، » وصيت نامه« .روشن مي سازد
ان بي خدايي چگونه به قضايا نگاه مي كند و با چه زبان و منطق ساده اي لزوم رفتن خود را شرح و طلوع مجدد دور

  .را نويد مي دهد
انسانها وقتي « :وصيت نامه خدا كه با عنوان كتاب همخواني دارد، از قول خدا مي نويسد) 155صفحه (در فصل سوم

پير مي شوند و مي فهمند كه عازم رفتن هستند، وصيت نامه اي تنظيم مي كنندتا بازماندگانشان از آخرين خواسته 
، زمان رفتن ما هم »ما هم مثل تو پير شده ايم« :  اداي اين جمله با تبسم اندهباري افزود او با. هاي آنها آگاه شوند

از اينرو قصد داريم مثل شما انسانها براي دوران پس از خود وصيت نامه اي تنظيم كنيم تا . كم كم دارد فرا ميرسد
  .ت نامه دنيا را ترك نكرده باشيماگر از صحنه زندگي شما انسانها بيرون رفتيم مثل خدايان ديگر بدون وصي

در غرب صدها نمونه از اين نوع آثار به زيور چاپ آراسته گرديده است و به درستي در راستاي بيداري و آگاهي توده 
كه در » كمدي الهي« مردم هم تأثير گذار بوده اند كه مشهورترين آنان اثري از دانته اليگري شاعر ايتاليايي به نام

  .شيدي توسط شادروان دكتر شجاع الدين شفا به فارسي نيز برگردانده شده است خور1335سال 
وي در . را در دل قلب عصر سياه و خفقان آلود موسوم به قرون وسطي سرود» كمدي الهي«دانته نيز اثر بزرگ خود

  .يدآن كتاب از مراحل دوزخ و برزخ و بهشت گذشته تا عاقبت در آخرين مرحله بهشت به ديدار خدا رس
موشكافانه به ضرورت خانه تكاني فرهنگي مي . هر خواننده را به تفكر و تعمق وامي دارد» وصيت نامه خدا« كتاب 

ظلم و ستمي كه امروزه بر زنان و مردان و . پردازد و تنها راه چاره را بيداري و آگاهي مردم سرزمينمان مي داند
عرب تبار و فاسد رواداشته مي شود، نتيجه صدها سال غفلت و دختران و پسران عزيز ايراني توسط رژيمي خودكامه 

  . بي تفاوتي نسبت به دكانداران ديني مي باشد
را با هم مي خوانيم و اميدواريم ) پايانه(ضمن توصيه مطالعه اين اثر ارزشمند و آموزنده، سطوري چند از فصل پنجم

  .كه باز هم شاهد انتشار آثار ديگري از ايشان باشيم
با آمدن اسالم بود كه عرب ها بر فرزندان اسراي ايراني كه در خانه و ملك و مزرعه آنها كار مي كردند، نام هاي .....«

پس از روي كار آمدن سلسله صفوي و شيعه مذهب كردن مردم ايران نيز رسم و رسوم تازه اي . عربي مي گذاشتند
  .چنان ادامه دارددر نامگذاري رواج پبدا كرد كه متاسفانه تا به امروز هم

الناس «ناميد، به مصداق مثل معروف» كلب آستان علي« از زماني كه شاه عباس، مقتدرترين پادشاه صفويه خود را 
، مردم نيز از او پيروي كردند و به حاي اين كه نام فرزندانشان را از اسامي بزرگان كشورشان و يا »علي دين ملوكهم

 كنند، نام هايي مانند غالمعلي، غالمحسن، غالمحسين، غالمرضا و يا عبدالعلي، قهرمانان ملي و ميهني خود انتخاب
عبدالحسن، عبدالحسين، عبدالرضا و بدتر از همه اسامي مانند گداعلي، كلب علي و غيره مي گذارند كه خود به خود 
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كه هيچ هنري جز فرزندانشان را از همان دوران طفوليت با اين القاب حقير، به غالمي و بندگي مشتي عرب 
كاري كه هيچ يك از ملل و اقوام ديگر با دشمنان سرزمين خود نكرده و . غارتگري و آدمكشي نداشتند، وامي دارند

  .نمي كنند
اين رسم شرم آور را فرزندان سرزمين ما بايد به كلي از ميان بردارند و براي فرزندان خود نام هايي را انتخاب كنند 

الي پدران و مادران نام آورشان باشد كه براي سرزمينشان تالش و فداكاري و جانفشاني كه نشان دهندة ارزش وا
  .كرده اند، نه نام مشتي عرب كه جز دشمني با ايران و ايراني هيچ هنر و امتيازي نداشته اند

  به نقل از هفته نامه نيمروز
  2010 دهم دسامبر 1100شماره 
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  وصيت نامه خدا

  هوشنگ معين زاده : نوشته

  شاهرخ احكامي: به فلم 

  60به نقل از ميراث ايران شماره 

 -كمـدي خـدايان   «،  »آنسوي سراب «،  »!خيام و آن دروغ دالويز    « از نويسندة ارجمند هوشنگ معين زاده تا به حال        
 مـن و امـام      ظهور، حكايت «،  »بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد      «،  »آيا خدا مرده است؟   «،  »هفت خوان آخرت  

  .به چاپ رسيده است» وصيت نامه خدا«و اينك » زمان

شهرت بسزايي يافت و در رديف نويسندگان شناخته شده ايراني          » !خيام و آن دروغ دالويز    «نويسنده با اولين كتابش   
  . برون مرز در آمد

اعـزام خـدا بـه    : صل دومدر آستانه سفر به دنياي ديگر، فـ     :  خدا، مقدمه، فصل يكم    شامل تعريف » وصيت نامه خدا  «
پايانه،  پايانه آرزوي هاي مـن       : وصيت نامه من و فصل پنجم       : وصيت نامه خدا، فصل چهارم    : بيمارستان، فصل سوم  

  .مي باشد

خداي واقعي به آن معنايي كه مي تواند باشـد، در درون            : ..... معين زاده در نتيجه گيري تعريف خدا مي نويسد        
ا خداي خود زاده مي شود، با او زندگي مي كند و وقتي هم مي ميرد، بي آن كه عرصه هر انساني ب. تك تك ما است

  ...هستي را ترك كند، به قالب هاي ديگر مي رود تا سهمي در پايداري حيات بر عهده بگيرد
امر و نهي مي كنند، خون مي ريزند و انسان ها را در آتش كين و   » خدا«وقتي كه مشتي آدم هاي شياد به نام         

پس چه بهتر كه اين نـوع       . آز خود مي سوزانند، ديگر چنين خدايي موضوعيت تعريف شده اش را از دست مي دهد               
  ....خدايان از باور مردم هم كنار گذاشته شوند

وقتـي مـن پـذيرفتم كـه خـدايي هـست كـه             . يادمان هم باشد كه خدا پرستي ربطي به پيغمبر پرستي نـدارد           
  .هم باشم كه از شريعت اين يا آن پيغمبر پيروي كنميكتاست، لزومي ندارد كه مقيد 

  :خداي عز و جل مي گفت : .... هوشنگ معين زاده در ديدارش با خدا مي خوانيم 
مهم اين نيست كه ما داراي چه صفاتي هستيم و از چه صفاتي محروم مي باشيم، مهم اين است كه پيغمبـران                 

آنهـا چنـان مـا را در        .  بدون رعايت هيچ ضابطه اي به مـا داده انـد           هر چه را خود نداشتند و آرزويش را مي كردند،         
  ...البالي تارهاي به هم پيچيده  اين صفت ها گرفتار كرده اند كه نمي دانيم چطور خود را از دست آنها رها سازيم

كـه پـاي خـدا در       تا روزي   . راه چاره اين است كه ما را از باور ايماني مردم بيرون بكشيد            : .... خدا مي گفت    ......
آنهايي كه به نام و به بهانه خدا، نان مي خورند تا زماني كه              . ميان باشد، بشر دست از اين توهمات بر نخواهد داشت         

خدا در مركز اعتقادات ديني مردم باشد، دست از سر آنها بر نخواهند داشت و در به همين پاشنه اي خواهد چرخيد 
  .كه از گذشته هاي دور مي چرخيد

و به صراحت اعالم مي داريم كه در هيچ يك از كشمكش هايي كه بـه  : ..... . در وصيت نامه اش مي نويسد       خدا
با ايـن حـال از همـه        . نام ما در ميان انسانها به وقوع پيوسته است، چه مستقيم و چه غير مستقيم دخالت نداشتيم                

خواهيم، شرمنده هم هستيم كه براي ممانعت انسانهايي كه به نام ما در حق شان ظلم و ستم شده است، پوزش مي 
  .از اين بي عدالتي ها كاري نكرده ايم كه در واقع توانايي آن را نداشتيم
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اگر يك روز توانستيم قالده عبوديت و تقليد را از گردن خود باز كنيم، آن وقت مي توانيم براي : در پايانه آمده  
نيز بايد نخست افراد جامعه را با تعليم و تربيت براي احقاق حقوق             در اين مرحله    . احقاق حقوق خويش قدم برداريم    

  شان آماده سازيم
من آنچه را كه براي ميهنم و هم ميهنـانم آرزو مـي كـنم در ايـن كتـاب                    :.... در پايانه آرزوهاي من مي خوانيم     

  .... رزوها را دارندنوشتم و يقين دارم كه هزاران هزار ايراني ديگر چه در غربت و چه در درون كشور همين آ
سده هاست كه ملت ما در زير انبوه خاكستر باورهاي كهنه و بي پايه و اساس كه بيگانگان بر سر مردم مملكت                 

اينك زمان آن فرا رسيده كه اين ملت كهنسال تاريخ از خـواب غفلـت   . ما ريخته اند در خواب غفلت به سر مي برند    
ز دل خاكستر پر از نكبت و محنت هزار ساله بيرون بكشد و جايگاه شايسته           ديرينه بيدار شود و ققنوس وار خود را ا        

  .اي را كه در شأن ملت ايران است، در جهان و در ميان ملل متمدن كنوني به دست آورد
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 پيام يك دوست از ايرانپيام يك دوست از ايرانپيام يك دوست از ايرانپيام يك دوست از ايران

  
   à moiبوك  فيس 

afficher les détails 13:38 (Il y a 30 minutes (  
  

  درود
در ايـن چنـد روزِ ابتـداييِ نـوروز،     . ي شـادباشِ نـوروزي   بار و پيشكشِ دوبـاره  زاده عزيز، با درودي ديگر  استاد معين  

ي ابتـداييِ آن را خوانـده    اگرچه پيشتر سـي صـفحه  .  را با دقت بخوانم  "نامه خدا   وصيت"فرصتي دست داد تا كتابِ      
در اين چند روز، چنان مسحورِ قلم . ي كاملِ اين اثر فراهم نشد ، مجالِ مطالعهبودم اما هيچگاه در طولِ سالِ گذشته

همان احساسي كه در بيست و يك سالگي با خواندنِ خيام و آن دروغِ دالويز . ناشدني است  تان شدم كه وصف و پيام
 خدا بود، گوش به چند "نامه  وصيت" خواندنِ بخشِ شاهكارِ كتاب كه همانا  هنگامِ. به من دست داد، باز بسراغم آمد

در آن حالـتِ  . اي باورنكردني، ملـودي بـا واژه همـسفر گـشت     كالم سپرده بودم كه بگونه آلبومِ گوناگونِ موسيقيِ بي  
 :زده شدم عجيب، به موسيقي برگشتم و با ديدنِ نامِ آهنگ، شگفت

 

  
Kiss the Earth by Johannes Linstead  

  
ي ايـران، چونـان درفـشي         مطمئن باشيد استاد كه پيامِ شـما در آينـده         . م و كالمِ شما   مريزاد به قل    براستي كه دست  

  .برافراشته، در اهتزاز خواهد بود
  هميشه بمانيد

   .م.م.م: فرزند شما
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 نامه از از ايران نامه از از ايران نامه از از ايران نامه از از ايران 

        در بارة كتابدر بارة كتابدر بارة كتابدر بارة كتاب
         وصيت نامه خدا وصيت نامه خدا وصيت نامه خدا وصيت نامه خدا

        
   زاده عزيزبا دورود خدمت استاد بزرگوار خودم جناب آقاي هوشنگ معين

معروف است پذيرا باشيد دورود من را از كشوري كـه           ) انار( ياقوت هاي سرخ   كه به شهر  .....دورود من را از شهر      
حكومت ميكنند و آنهم از نوع حكومت اسالمي از نوع اسالم ناب محمدي پذيرا باشيد دورود مـن را از          % 90بر  % 10

سواد و مالك استخدام در اداره و شركت و آمـوزش و پـرورش   كشوري كه مالك قبولي در دانشگاهها ريش است نه  
  .......................و

و شركت در مراسم خرافي ) حج فقرا(تائيد روحاني مسجد و شركت در مراسم نماز عبادي و سياسي جمعه است
ن آن در زنـدانها    سينه زني و زنجير زني و قمه زني است پذيرا باشيد از كشوري براي شما نامه مينويسم كـه جوانـا                    

بجرم طلب حقوق انساني خود كه حق هر انساني است مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند از كشوري برايتان مينويسم           
  . كه رتبه اول را در فرار مغزها را در دنيا بخود اختصاص داده است

 نظـرات  "مـه خـدا   وصـيت نا  "آقاي معين زاده گرامي ازمن خواسته بوديد كه بعد از خواندن كتاب جديد شـما                
 صفحه از كتاب شما در نامه اي نظرات خود را براي شما             100خودم را براي شما بيان كنم اينجانب پس از خواندن           

 است من   14/9/89 روز يكشنبه    22:16بيان كردم نميدانم كه آن نامه را خوانديد يا نه؟؟ هم اكنون در ايران ساعت                
ندم در مورد آروزهاي شما و آن هفت مورد نصيحت براي نسل جوان ايران  بار بخش پاياني كتاب شما را خوا2امروز 

كه با توصيه دوست خود اقدام بـه نوشـتن آنهـا كـرده              )  مورد بعنوان وصيت ياد كرده بوديد      7در كتاب خود از آن      (
  بوديد

المي آن از هـيچ  مورد اول كه من را تحت تاثير قرار داد اين بود كه براي رها شدن ايران از دست اشغالگران اس               
كوششي جهت روشن شدن ذهن ما جوانان دريغ نكرده ايد واين كوشش قابل ستايش اسـت و بايـد جوانـان مـا بـا                 

  .خواندن كتاب هاي شما قدر اين روشنگري ودلسوزي را بدانند
و  بـود كـه شـما بجـا          "احمد كـسروي  "مورد دوم كه واقعا مرا تحت تاثير بسيار شديد قرار داد سخن زنده ياد               

  :درست به آن اشاره كرده ايد
ملت ايران يك حكومت به آخوندها بدهكار است هرچه زودتر اين بدهي را بپردازيد زودتر از شر آنهـا آسـوده     {
  } ميشويد

ناخودآگاه با خواندن اين جمله اززنده ياد احمد كسروي اشك از چـشمانم سـرازير شـد نوشـته هـاي كـسروي          
/ شيعه گـري " عبور ميكرد چون من تمام كتاب هاي احمد كسروي را خوانده ام        همانند يك فيلم از جلوي چشمانم     

/  دادگاه/ خواهران ومادران ما/سرنوشت ايران چه خواهد بود/امروزچاره چيست/صوفي گري/ورجاوند بنياد/ بهايي گري
  /.................زندگي من

تادم كه به مكتب نفرستاد و كـل فاميـل بـه    ياد خاطرات وي از يه مدرسه فرستادن برادران كوچكتر كسروي اف 
وي خرده ميگرفتند كه در مدارس جديد درس شيطان به بچه ها ياد ميدهند ياد زماني افتادم كه در تبريـز و بـا و                         
سالك آمده بود و مردم بجاي مراجعه به دكتر كه ارمني بوده قرآن ها را داخل بخچه كرده و با چوب باالي سر درب 

 كرده بودنند و ياد سخت كوشي وي افتادم كه چگونه در سرما و يخبندان براي امر قضاوت از تهـران     خانه ها آويزان  
به دماوند و به مازندارن ميرود با پاي پياده  و چگونه با فروش كتاب ها خـود شـكم خـود و خـانواده خـود را سـير                              

  ........ميكرده و 
و ياد اينكه چگونه . ن را با كمك رضا شاه فقيد خنثي كرد   و ياد اين كه چگونه قيام شيخ خزعل را در خوزستا



 

 

٢٣ 

 

 افـسوس كـه از ازل تـا ابـد     100افـسوس و  . با اين مرد نترس و آگاه و با جرأت رفتار كردند و چگونه وي را كشتند      
هركس حرف حساب بزند و روشنگري كند و با جهل و خرافات مبارزه كند كشته خواهـد شـد ولـي بقـول سـعدي                        

  :شيراز 
               سعديا مرد نكو نام نميرد هرگز     مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند    

درست است كه شادروان احمد كسروي را كشتند آن هم در جايي كه مركز داد خواهي بود، ولي پس از سـالها                
 دست ميگردد و از كشته شدن وي آثار وي هنوز كه هنوز است در دست روشنفكران و آزادي خواهان ايران دست به

  .روشني بخش راه آنها خواهد بود و وي و آثار وي هنوز زنده است
وقتي كه كتاب وصيت نامه خدا را ميخواندم در جايي كه شما ذكر كرده بوديد بعـد از مـرگ مـن             :  مورد سوم   

اده نخواهد تكليف اين راهي را كه پيش گرفته ايد چه خواهد شد يك غم به سراغ من آمد كه ديگر هوشنگ معين ز
بود كه با نوشتن كتاب چراغ راه را به ما جوانان نشان دهد تكليف چه خواهد بود؟؟؟ ناگهان ندايي از داخل وجـودم                      
به من گفت تا زماني كه آثار استاد معين زاده دست به دست در ايران و جهان ميگردد و همانند چراغ راه بـراي مـا                  

د شد با خود گفتم علي دشتي و احمد كسروي و شجاع الدين شـفا و                خواهند ماند، چراغي كه هرگز خاموش نخواه      
ساير روشن فكران با وجود اين كه در ميان ما نيستند، ولي آثار اين بزرگواران در ميان ما وجود دارند و آنها بـا آثـار    

  .خود هنوز زنده هستند
ديد شما غمي وجودم را فـرا  درست است كه مرگ يك واقعيت است ولي من با خواندن كتاب ج    :   مورد چهارم 

گرفت كه ناشي از اين بود كه مبادا پس از رفتن شجاع الدين شفا از ميان ما شما را هم از دست بدهيم اين خيلـي                          
براي من سنگين خواهد بود دوست دارم كه درزمان  زنده بودن شما بساط جمهوري وحشت در ايران برچيده شـود   

  . شاهد به ثمررسيدن زحمات خودشان باشندتا شما و ساير آزادي خواهان ايران 
با نوشته هاي خود حرف آخر را زده ايد راه را بـه مـا نـشان               ) در بخش پاياني  (شما در كتاب خود   :   مورد پنجم 

و راه رسـيدن  . داده ايد راه سعات وخوشبختي ساير ملت ها را بطور واضح و روشن بيان كرده ايد و مقايسه كرده ايد     
حال نوبت ما است كه با يك تـصميم عقالنـي درسـت     .  را براي ايرانيان را هم توضيح داده ايد        به سعات وخوشبختي  

به نظر من شما كار را تمام و كامل         !! براي خود خوشبختي را انتخاب كنيم يا با ندانم كاري بدبختي را انتخاب كنيم             
تا به خوشبختي و سعادت برسيم هرچند كرده ايد و حال نوبت ما است كه نصيحت ها و تجربيات شما را بكار بنديم 

چـون در  ! كه اين به هوش و ذكاوت هر شخص مربوط ميشود كه از گفته هاي شما نهايت استفاده را بكند يـا خيـر             
و متاسـفانه  . ايران مردماني هستند كه با خواندن و آگاهي گرفتن هنوز در همان راه اوليه خود بـاقي خواهنـد مانـد                    

  .ستندتعداد اين افراد زياد ه
شما بخوبي نقش  عقل را در فرماندهي و راه بري انسان توضيح داده ايد همانطوري توضـيح كامـل       : مورد ششم 

حال در جامعه اي كه قدرت فكر كردن را هـم بـا خرافـات از    . تر آن را در كتاب پيامبران خرد خود توضيح داده ايد   
  مردم گرفته است چه انتظاري از آن جامعه ميتوان داشت؟؟

 كتاب خود نوشته ايد وقتي كه در عالم مرگ به سر ميبرديد نگران ايـن بـوده                  240شما در صفحه    : ورد هفتم م
  ::ايد كه
نگران بوده ايد كه يك سري از مطالب را كه بايد بيان ميكرده ايد .  را خوب بيان نكرده ايد"به كجا ميرويم " 

با كنار زدن پرده اتاق و تابيدن نـور خورشـيد بـه    ( آمديد بيان نكرده ايد و وقتي از عالم مرگ فارغ شديد و بيرون       
حال به نظر من كه همانند نظر خود شماست بهتر نيـست            . شروع به نوشتن براي بيان مطلب فوق كرده ايد        ) شما

كه قبل از اينكه اتفاق ناگواري براي شما اتفاق افتد آنچه كه براي روشنگري و نجات نسل جوان جامعه ايران نياز                     
.  براي اين نسل سـوخته ايـران بيـان كنيـد    "وصيت نامه خدا"د را بطور خالصه نه به سنگيني صفحات كتاب     باش

هرچند كه شما اين كار را درانتهاي كتاب جديد خود كرده ايد، ولي منظورم اينست كه گزيده اي از بهترين ها را              
 اي از نـصيحت هـاي شـما بـراي     صفحه اي بيان كنيـد كـه چكيـده     40 الي   20بصورت يك كتاب يا يك كتابچه       
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  .}چكيده اي از آثار منتشر شده خود شما{ صفحه اي را ندارند300جواناني  باشد كه وقت خواندن كتاب 
كتـابي را   ...) و/ شفا/ كسروي/ دشتي(پيشنهاد مي كنم كه همانند نويسنده هاي سالهاي گذشته        : مورد هشتم 

يات و خاطرات و پيروزي ها و شكست هاي شما در زندگي و تحت عنوان زندگي من بچاپ برسانيد كه شامل تجرب
چگونگي رسيدن به جايگاه كنوني كه نويسنده موفقي هستيد، چيزي بيشتر ازآنچه كه در وبسايت خـود گذاشـته      

  ....................} ايد
گي خود قرار    باشد كه ما جوانان كه هنوز اول راه هستيم از زندگي شما درس بگيريم و شما را سر مشق زند                   

  .   دهيم
با توجه به اينكه جامعه ايران جامعه جواني است و جامعه روبه گذار است و جوانان ايـن جامعـه بـا                      : مورد نهم   

  :شبكه هاي اجتماعي جديد كه شامل / اينترنت/ كامپيوتر/ راديوهاي جديد/ماهواره{توجه به علم و تكنولوژي جديد 
جوانان ايران زمين ديگر ماننـد پـداران و         } .......)چت و ( فضا هاي مجازي     و ايميل و  )يوتيوب/تويتر/فيس بوك  (

مادران خود فكر نميكنند و روشن فكر شده اند اين فكر نو و جديد جوانان در برخي از موارد اختالف سليقه هاي را                       
رزنـدان خـود را مرتـد    بين پدران و مادران و فرزندان بوجود ميĤورد كه در بعضي از موارد كار بـيخ پيـدا ميكنـد و ف      
حـال  ) مرگ و اعـدام   (ميخوانند و شما خود ميدانيد كه در اسالم ناب محمدي با فرد مرتد چگونه برخود خواهد شد                

رهنمود و نصيحت شما براي از بين بردن مسله چيست؟؟ لطفا راهنمايي كنيد كه من نيز خـود دچـار ايـن مـساله                        
  !!!! ميباشم

جامعه ( بيان كرده ايد كه هر كس بايد از خانواده        "وصيت نامه خدا  "خر كتاب   از جايي كه شما در آ     : مورد دهم   
خود شروع به روشنگري و ساختن جامعه بزرگ خود را كه همان اجتماع است را انجام دهد، حال با توجـه    ) كوچك

وانند و به و زن در گوش وي اذان و اقامه ميخ) خانواده(به اينكه در ابتداي به دنبا آمدن فرزند در يك جامعه كوچك
  ..........موهاي نوزاد طال و يا پول به ضريح اجنبي هايي كه در خاك پاك  ايران مدفون هستند ميريزند و
علي اصـغر پـسر   (و يا نوزاد خود را بشكل  كودكي كه در روز عاشوار بدست پدر خود به قتلگاه رفت وكشته شد          

 كه خرافات از ابتداي زاده شده شدن در نهاد يـك انـسان نهـاده             ميخواهم بگويم ...........در ميĤورند و  ) كوچك حسين 
ميشود حال سوال من اينست كه تا چه زماني اين خرافات در جامعه ما ماندگار خواهد شد؟؟ با توجه به اينكـه هـم      

 بـا  و اگر من از خانواده خود شروع كردم به روشنگري و مبـارزه " كه با يك گل بهار نميشود   "شما و هم من ميدانيم    
. خرافات و جهل،  اين بچه من در تماس با همساالن خود كه تحت تاثير خرافات هستند كم كم تاثير پـذير ميـشود        

همانطور كه ميدانيم كه جامعه بر فرد تاثير ميگذارد، بگذريم كه در مدارس ايران بطور عملي خرافات تزريق ميشود                   
 بچه خرافي ميشود با توجه به اينكه در باال اشاره شـد كـه   و شتشوي مغزي انجام ميشود و خواه و ناخواه در مدرسه 

شرط قبولي در آموزش وپرورش اينست كه خرافي باشي و نماز جمعه برو باشي و سينه زن امام حسيني باشي كـه                      
بخاطر قدرت و زن كشته شد يعني اينكه معلم ما هم خرافي است و خرافات تززيق ميكند بجاي مبارزه بـا جهـل و                        

  .........وبيسوادي 
 سال از عمر خودم را در جمهوري وحشت سپري كرده ام بهتـر اسـت اول ايـن                   35به نظر من با توجه به اينكه      

جمهوري وحشت سرنگون شود با آن اسالم ناب محمدي و سپس مردم به ساختن جامعه كوچك خود و سپس بـه                     
  مورد اين مساله را هم جويا شوم؟ميخواستم نظر شما را در . بپردازند) اجتماع(ساختن جامعه بزرگ خود 

 و ساير كتاب هاي ارزنده      "وصيت نامه خدا  "در پايان سخن  بار ديگر از تالش هاي شما در زمينه تحرير كتاب               
خود كه جهت روشنگري ما جوانان ايران زمين به رشته تحرير درآورده ايد صـميمانه تـشكر و قـدرداني ميكـنم بـا                     

  .ا و خانواده محترم شماآروزي سالمت و طول عمر براي شم
رسـال  به اميد ديدار شما كه يكي از آرزوهاي من است با تشكر و تقديم احترام و سپاس مجـدد از شـما بـراي ا    

  كتاب
  نام و نشان نويسنده اين نامه حذف شده، تا مشكلي براي او ايجاد نگردد  *
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        در باره كتاب وصيت نامه خدادر باره كتاب وصيت نامه خدادر باره كتاب وصيت نامه خدادر باره كتاب وصيت نامه خدا

         اثر هوشنگ معين زاده اثر هوشنگ معين زاده اثر هوشنگ معين زاده اثر هوشنگ معين زاده

 سايت جارنيوزسايت جارنيوزسايت جارنيوزسايت جارنيوز

  خرين بروز رساني مطلب آ

   1389 آبان 21 جمعه ، 

        

        هوشنگ معين زاده نويسنده، پژوهشگر و متفكر ايراني،هوشنگ معين زاده نويسنده، پژوهشگر و متفكر ايراني،هوشنگ معين زاده نويسنده، پژوهشگر و متفكر ايراني،هوشنگ معين زاده نويسنده، پژوهشگر و متفكر ايراني،

        ....منتشر كرد منتشر كرد منتشر كرد منتشر كرد » » » » وصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خداوصيت نامه خدا««««هفتمين رمان فلسفي خود را با نام هفتمين رمان فلسفي خود را با نام هفتمين رمان فلسفي خود را با نام هفتمين رمان فلسفي خود را با نام 

در ميان فرزانگاني كه در سي سال گذشته به امر روشنگري پرداخته اند، هوشنگ معين زاده با شيوة ابداعي خود و 
آثار بي نظيرش از جايگاه ويژه اي برخوردار است تا جايي كه زنده ياد استاد شجاع الدين شفا، او را پايه گذار رمان 

  .فلسفي در ادبيات ايران شمرده است

معين زاده در كتاب جديد خود بار ديگر يكي از مسائل عميق فلسفي را كه به مبحث خدا و دوران بيخدايي بشر 
او با بياني ساده و قلمي شيرين بخشي از تصورات و توهمات مربوط به . بررسي كشيده استمربوط مي شود، به 

باورهاي اعتقادي جامعه انساني را تجزيه و تحليل مي كند و خواننده را همراه خود به حوزة تفكر و انديشه مي 
. ي بيرون بكشد و به تماشا بگذاردقصد او اين است كه در البالي مسائل فلسفي واقعيت ها را از پندارهاي واه. كشاند

  . كاري كه تا كنون كمتر فيلسوفي به اين شيوه مسائل فلسفي را براي همگان مطرح ساخته است

تا به امروز هيچ كس خدا را تعريف نكرده است، نه : ، با قاطعيت مي نويسد »وصيت نامه خدا«معين زاده در ديباچه 
نه انديشمندان، بلكه همة اين بزرگواران به شرح و تفسير صفات خدا پرداخته پيغمبران و نه عارفان، نه فيلسوفان و 

  . از اينرو خود او براي اولين بار خدا را تعريف مي كند. بي آن كه چيستي و كيستي او را مشخص سازند. اند

گاه بودن مردم در پيش گفتار كتاب نيز به پاسخگويي كساني مي پردازد كه حضور ناملموس خدا را به بهانه تكيه 
  . ضروري مي شمارند

در مقدمه كتاب نيز دليل و چگونگي خدا پرست شدن مردم را به روشني به تصوير مي كشد و به آنهايي كه مي 
گويند خدا پرستي در ذات و فطرت انسان است، به باد چالش مي گيرد و نادرست بودن اين برداشت فريبكارانه را بر 

  .مال مي سازد

او را تا مسند انساني از آسمان خيال بشر به زير .  اين هم پا فراتر مينهد و به آفرينش خدا ميپردازدمعين زاده از
ميكشد و حتي بخود اجازه ميدهد، خداي ساخته شده بدست و ذهن بشر را در البالي نوشته زيباي خود به محاكمه 

  .بكشد و براي اين كار در تالش است با او وارد ميدان نبرد شود

ن زاده قدم در راهي طوالني ميگذارد و از خداي جاويد پيكر انساني ميسازد با او به مبارزه ميپردازد و موفق هم معي
ميشود زيرا اين خداي من و تو از نويسنده كتاب ميخواهد با او همگام شده مانند او وصيت نامه خود را بنويسد و در 

  .خانه اش بخوابد



 

 

٢� 

 

 امروز موفق نشدند از خدا يك موجود انساني بسازند، معين زاده در اين راه موفق اگر ديگران از زمان ظهور بشر تا
شده و بايد با جرات گفت، در جهان امروز كه اكثر صحبت از خداي مطلق، چه مهربان و چه خشمگين و بي رحم 

  . ميناممدارند، از خدا انسان ساختن قدرت و جرات ميخواهد كه من آن را به مفهومي ديگر، يعني شهامت 

در صحنه هاي تلخ و شيرين . پس از اين آگاهي ها، او داستانش را با ديدار خداي پير و بيمار و درمانده آغاز مي كند
. قصة اش، خواننده را پا به پاي خود با مفهوم خدا آشنا مي سازد و از زبان خود خدا واقعيت اش را بازگو مي كند

خدايي كه از او مي . وصيت نامه اش انتخاب كرده و به بارگاهش طلبيده استخدايي كه او را به عنوان شاهد و گواه 
  .خواهد كه وصيت نامه و فرامين هفتگانه اش را مانند موسي به آگاهي مردم بويژه خداباوران برساند

پير شده در بخش پاياني كتاب و در آخرين ديدارش با خدا، او با تأثر فراوان به معين زاده مي گويد تو هم مثل من 
معين زاده نيز چنين مي كند و وصيت نامه اش را در پي ! اي و بهتر است پيش از مردن وصيت نامه خود را بنويسي

وصيت نامه خدا به نگارش در مي آورد، و از اين فرصت استثنايي بهره مي جويد و آرزوهايش را نيز براي آيندة 
  .د حكايت ديگري است و خواندنيسرزمين خود و فرزندان ميهنش مطرح مي سازد، كه خو
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        برگرفته از سايت هاي ايرانبرگرفته از سايت هاي ايرانبرگرفته از سايت هاي ايرانبرگرفته از سايت هاي ايران

 ....زادهزادهزادهزاده  ظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معينظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معينظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معينظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معين

   ourkioskي   به وسيله2010, 7نوشته شده در مارس 

  .... ظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معين زاده ظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معين زاده ظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معين زاده ظهور ، ديدگاه من و هوشنگ معين زاده.1

 را بخوانم فرصتي دست نمي هوشنگ معين زادههوشنگ معين زادههوشنگ معين زادههوشنگ معين زاده نوشته ظهور، حكايت من و امام زمانظهور، حكايت من و امام زمانظهور، حكايت من و امام زمانظهور، حكايت من و امام زمانمدتها بود مي خواستم كتاب 
حكايت من و امام زمان كتابي ست كه در واقع وجود امام  كتاب ظهور،.داد ولي سرانجام موفق شدم اين كار را بكنم

البته در اينجا يادآور مي شوم كه بسياري از موضوعات مطرح شده در كتاب و توسط  .زمان را به چالش مي كشد
 و فقط براي آگاهي از عقايد ديگراني كه بر خالف من نظري دارند اين كتاب را قبول ندارمقبول ندارمقبول ندارمقبول ندارم زاده را شخص معين

مطالعه و تصميم گرفتم آن را به دوستان معرفي نمايم تا با مطالعه آن به ابهامات مطرح شده در اين كتاب توسط 
ان نمودن عقايد مخالفان نيست بلكه به عقيده ي من بهترين راه براي افشاي حقيقت پنه.نويسنده پاسخ دهند

درست اين است كه اجازه ي بيان عقيده و در دسترس قرار گرفتن اين عقايد را بدهيم تا مردم خود قضاوت نمايند 
 (از دوستان درخواست دارم اين كتاب را مطالعه كنند.و به حقيقتي كه هميشه در نهايت آشكار مي شود پي ببرند

  .و نقد ها و نظراتشان را درباره ي آن بيان كنند ) لينك دانلود

سانه امام زمان و قصه ظهور او از هزار و دويست سال پيش با اف« :در معرفي اين كتاب آورده است كه بالگ خردگرا 
از قبيله بني اسد پا گرفت و با پيدايش سلسله صفوي به » عثمان بن سعيد عمري«دروغ آشكار مرد رندي بنام 

ه از آن تاريخ تا به امروز اين افسانه چنان با سرنوشت مردم ايران گره خورده كه گشودن آن ب. ايرانيان تحميل شد
. نخست اينكه امام زمان ظهور كند تا تكليف مردم ايران با او روشن شود: سادگي ممكن نيست، مگر به دو صورت

ديگر اين كه ملت ايران از خواب غفلت هزار ساله بيدار شوند تا بتوانند از چنبر اين دروغي كه گرفتارش هستند، 
حقايق تاريخي، نقل قول ها و روايات مكتوب و هر آنچه در بخش مربوط به بيداري و آگاهي كتاب . نجات پيدا كنند

در عين حال . به نام امام زمان گفته اند، بازگو مي شود تا ماهيت دروغ آنهايي كه اين امام را ساخته اند روشن گردد
. دنيز كوشش شده تا راهكار برون رفت از اين سرنوشت مختوم مردم ايران در البالي صحنه هاي مربوطه ارائه گرد

راهكاري كه مي تواند الگويي باشد براي نجات مردم ايران از خسارت هاي ناشي از اين دروغ و رهايي از اوضاع 
  ».وانفسايي كه هم اكنون گرفتارش هستند

شايد اگر يكي از جمالت مورد پسند من در اين كتاب را بخواهم بيان كنم جمله ايست كه نه از زبان هوشنگ معين 
اگر خدا و پيغمبر و امامانش وجود هم داشته باشند نبايد « :ان غفور ميرزاي در كتاب آمده استزاده بلكه از زب

  .». وسيله فريب مردم و به قدرت رسيدن شارالتان ها شوند

كتاب را در پاسخ به  :معين زاده در بخش نخست كتاب خود به داليل نوشتن كتابش مي پردازد و مي گويد
در بخش دوم كتاب به پيامدهاي ظهور امام زمان  ران كشور امام زمان است، نوشته ،آخوندهايي كه مي گويند اي

معين زاده در  .معين زاده كتابش را بصورت رمان نوشته و اين يكي از امتيازات نوشته هاي اوست .اشاره شده است
 بنابر گفته ي ديگران متعلق كتاب اشاره مي كند كه ايران نه بنابر گفته ي روحانيون متعلق به امام زمان است و نه

 بلكه متعلق به فرزندان همين سرزمين است و بنابر گفته ي معين زاده حاضر نيست ذره ي از سهم ،به اسكندر شد
  .خود از ايران را به امام زمان واگذارد



 

 

٢٨ 

 

ا نائب او مي معين زاده مي گويد تا زمانيكه تكليف ما با امام زمان مشخص نشود تكليف ما با آخوندهايي كه خود ر
بخش نخست كتاب اينگونه آغاز مي شود كه در پاريس او با امام زمان ديدار مي كند و  .دانند هم روشن نخواهد شد

اما خدا شيوه هاي مطرح  .با اين بهانه كه خدا فريادهاي مردم ايران را شنيده در ظهور ايشان تعجيل نموده است
اما  ! را غير عملي دانسته و دست به دامن معين زاده شده استشده از سوي روحانيون براي ظهور امام زمان

سرانجام همان مي شود كه روحانيون مي گفتند و در نتيجه پس از شهادت امام زمان توسط روحاني كه خود را به 
در بخش  ولي حكايت همچنان باقيست، .شكل يك زن ريش قرمز درآورده؛ ولي فقيه جانشين امام زمان مي شود

دم از ظهور و كشته شدن امام زمان به هيجان آمده و رژيم مجبور به مقابله با مردم براي رهايي از ترس خود دوم مر
شخيص مصلحت نظام تا رهبري همه به فكر راهي براي از بين بردن عواقبي  تسپاه و مجمع .از مردم مي شود

  .ظهوري هستند كه سالها منتظرش بودند

مخالفم و وجود امام  ،كتاب مبني بر عدم وجود امام زمانه شخصا با نظر نويسنده ي خواندن اين كتاب با وجود اينك
عصر را باور دارم برايم آموزنده بود چرا كه نكاتي در كتاب نهفته است كه اگر بي غرض و نه از روي تعصب مورد 

  تامل قرار گيرد راهگشاي بسياري از امور ما خواهد بود

 

  
 

  
 


