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  انتشارات آذرخش 
 تقديم ميكند

  
  نوشته 

  هوشنگ معين زاده
  
 قصه اي است تخيلي كه بر مبناي مستندات تاريخي و ديني، در ،»وصيت نامه خدا«

خدائي كه تاكنون در باره اش . گسترة جوالن انديشه دربارة خداي يكتا، نوشته شده است
ه است، چه جز توصيف صفات وي، سخني نگفته اند و هيچ كس هم او را تعريف نكرد

پيغمبران و عارفان، چه فيلسوفان و انديشمندان، در كتب آسماني هم به همه چيز اشاره 
 . شده، به جز تعريف خدا

نويسنده عالوه بر اين كه حقايق .  در كتاب حاضر، براي اولين بار خدا تعريف مي شود
اين كه چطور به خصوص . مربوط به خدا را مطرح مي سازد، واقعيت او را هم شرح مي دهد

در طول تاريخ، خدا پرستان را به جاي خداي واقعي، به دنبال خداي خاص اين و آن كشيده 
، خداي كوهستان »ده فرمان«چنانكه در سه هزار و سي صد سال پيش، موسي با آوردن. اند

. سينا را كه خداي پنداري او بود، بر مسند خدائي قوم يهود نشاند و دين يهود را بر پا كرد
عد هم همين خدا را با كمك دو فرزند خلف دين يهود، يعني مسيحيت و اسالم به نام ب

 . خداي يكتا، بر بخش عظيمي از اعتقادات ديني مردم جهان مسلط كردند
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بنابراين، جاي تعجب نيست كه اين خدا، در پايان عمر خدائي اش، وصيت نامه اي بنويسد و 
ين رهنمودهاي خود را به باورمندانش بدهد و راه با فرامين تازه اش، واپسين پيام و آخر

ده «خداي يكتائي كه با. رستگاري و رها شدن آنها را از دست خدامداران دروغين ارائه نمايد
و موسي زاده شده، دوران نوزادي و كودكي اش را در دامان دين يهود، جواني » فرمان

ميانسالي اش را با مسيحيت و روزگار پيري و كهنسالي اش را با اسالم گذرانده است، اكنون 
هم كه مانند هر موجود زاده شده اي به زمان رفتن خود نزديك شده، وصيت نامه اش را مي 

قديمي موسي، از » ده فرمان«تازة خود با» هفت فرمان«نويسد و با جايگزين كردن 
 كه پس از او به دامان خدايان ديگر نيفتند و از نو به گمراهي كشيده باورمندانش ميخواهد

در عين حال، با كمال فروتني با خداپرستان وداع ميكند و از همة آنهائي كه به نام . نشوند
وي از طرف نمايندگان دروغين او مورد جور و جفا قرار گرفته اند، پوزش خواهي ميكند و 

 . حليت مي طلبد
، اختصاص به وصيت نامه نويسنده دارد كه خدا در آخرين ديدارش به او ببخش دوم كتا

بهتر است پيش از اين كه دنيا را ترك كني، . تو هم مثل ما پير شده اي« : گفته است 
  .... »!وصيت نامه خود را بنويسي، چون راه چندان درازي در پيش نداري

  .....  كه آن هم حكايتي ديگر استو، نويسنده به توصيه خدا، وصيت نامة خود را نوشته 
                                                                           *

عالقمندان مي توانند اين كتاب را از آدرس زير . وصيت نامة خدا به زودي منتشر خواهد شد
  ..دريافت كنند

**  
  . و است يور20قيمت كتاب با هزينه پست معادل 
   :آدرس درخواست
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