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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire  طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  و آن دروغ دالويزخيام 
  

  دادگاه عدل الھی: فصل چھارم
  

 رانند من بی چو قضا قلم بــر من
 ؟ مى دانند  و بدش ز من چرا پس نيک                                        

 و تو  دى بی من و امروز چو دى بی من    
 ؟ ! خوانند داور  به  حجتم  چه  به  فردا                                        

  
۴-  

  : روزى خيام با افسرده حالی خطاب به ابو علی سينا گفت
ميل . دوست دارم از اين باغ و حصار بيرون بروم. گرفته است» خدا«دلم از اين چھار ديوارى ، ـ حضرت شيخ الرئيس
  ! كاش شما ھم ما را دراين گشت و گذار ھمراھى كنيد. سير و سياحت دارم

حاج رجب و عزت الملوك نيز ـ به اتفاق ـ راه دروازه باغ را در ، انی از پيشنھاد خيام استقبال كردبا شادم، ابو علی سينا
  . پيش گرفتند و ساعتى بعد از ديوارى كه خدا به دورشان كشيده بود خارج شدند و در جاده اى سبز و خرم به راه افتادند

  : حاج رجب از خيام پرسيد ، ضمن اين گشت و گذار
  ! ؟ ٌست است كه فقھا اجازه ندادند جنازه شما در گورستان مسلمانان دفن شودرا! ـ پدر

ـ آرى چنانكه تاريک فكرى مانع شد پيکر بی جان فردوسى بزرگ و بسيارى ديگر از فرھيختگان ايران زمين در 
  . گورستان مسلمانان به خاك سپرده شوند

  : عزت الملوك پرسيد
  ؟  راه دادندـ مرشد چطور شد كه شما را به بھشت

  . . . خود حكايتى ديگر است، ـ اين
  :كرد  خيام حكايت خود را چنين نقل، بااصرار و اشتياق دوستان

منجم و فيلسوف و ، پزشك، خيام رياضى دان. خيام واقعى محاكمه شد نه خيام شايعه پردازان، ـ در دادگاه عدل الھى
خيامى كه در آغاز او نيز مى پنداشت الزم است به كردار . ده بودخيام اھل تفكر كه به جانب اديان نيز كشيده ش. شاعر

اما چگونگى چنين ميعادگاھى رابه . به نوعى به بھشت و جھنم اعتقاد داشت، از اينرو، انسان ھا در جائی رسيدگى شود
ى شرايط و اوضاع تا اين كه اندك اندك پى برد كه ھر پيامبرى بھشت و جھنم را بر مبنا. درستى نمى توانست تجسم كند
، او ضمن اين كه به آزادى. خود و نيازھاى روحى و روانی آنھا توصيف كرده است و احوال مردمان سرزمين

به يکتائی قادر متعالی ايمان . ٌپيرو احكام نيك ھمه اديان الھى بود، در عين حال، بخصوص آزادى عقيده اھميت مى داد
حسب احكام  بر، چون تابع مطلق ھيچيک از اديان رايج نبود،  اين وجودبا. داشت كه سواى خداى بازارى اديان بود

ملكشاه سلجوقى و خواجه نظام الملك طوسى  حمايت ھرآئينى كافر محسوب مى شد و اگر به خاطر مقام علمى اش از
 . . . رھائی نمى يافت، چه بسا در ھمان حياتش از مجازات خشك مغزان روزگار خود، برخوردار نبود

   اما دادگـاهو 
جمعيت انبوھى با ھيجان واشتياق به عنوان تماشاچى به دادگاه آمده بودند تا از چگونگى ، با معلوم شدن روز دادگاه

  . ٌمحاكمه حكيمى به اتھام كفر و الحاد و ميخوارگى با خبر شوند
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و خوش سيما رئيس دادگاه در صدر دادگاه گروھى از فرشتگان به عنوان قضات جاى داشتند و فرشته اى سالخورده 
ُفرشته اى خشن با سيمائی پر چين و چروك و چشمانی نگران و كنجكاو جاى داشت كه در مقايسه ، در وسط سالن. بود

عدل «ٌبه محكمه »ٌآتشكده خدا « ٌمالك دوزخ به نظر مى آمد كه براى بردن قربانی تازه از عاملين»قضات«ِبا فرشتگان
  . فرستاده شده است» الھى

ولی به دليل ، گرچه ميز و صندلی و دم و دستگاھى برايش چيده بودند. دادستان بود، فرشته خشمگين و تند خوى ينا
، وقتيکه به من مى نگريست. پيوسته ايستاده و يا در حال قدم زدن بود، عجله اى كه براى محكوميت من داشت شوق و

مى ، ُنفرت و دشمنی پر بودکينه و  بوده و با نگاھش كه از چنين به نظر مى رسيد كه از آغاز خلقت عالم با من دشمن
خشمش ، چون مراآرام و ساكت و بی تفاوت مى ديد. »به چنان جائی بفرستمت كه سنگ خارا به حالت گريه كند«:گفت

َفزونی مى گرفت و با حركات عصبی نارضايتى اش را از تأخير دادگاه وراز ابراز مى كرد و ازاين كه من لحظاتى را د َ
  . عدم رضايت خود را به رخ قضات مى كشيد، آتش و مار و عقرب جھنم سپرى مى كردم

دھھا ، ٌچنين به نظر مى رسيد كه پروردگار عالم با ھمه قدرت و حشمت و شوكتش، اما. مرا وكيلی نبود، در آن دادگاه
  . ی كنندٌفرشته ريز و درشت را عليه من بسيج كرده بود تا با من يک ال قبا زور آزمائ

  . تاالر را فرا گرفت سكوتى سنگين، شروع محاكمه را عالم كرد، که منشى دادگاه وقتی
رئيس ، سپس. گوئی و شرابخوارى من قرائت شد كه با بی حوصلگى گوش دادم كفر  نخست ادعا نامه اى مبنی بر

  :دادگاه پرسيد 
  ؟ ـ آيااعتراف مى كنيد كه گناھكاريد

   نه حضرت رئيس:گفتم
  . صحنه را به دادستان سپرد،  دادگاه بعداز شنيدن پاسخ منفی منرئيس
  : با صدائی نكره و پر طمطراق خود پرسيد،  دادستانۀفرشتھ

  ؟ اھل كجائی؟ پدرت كيست؟ ـ اسمت چيست
  . ھمه را به آرامى پاسخ دادم

  ؟ خدايت كيست: پرسيد
  ! خداى شما: گفتم
  ؟ من از خداى شما مى پرسم:گفت
  ؟ مگر غير از اين است. ھمان آفريدگار يکتاست، ن و خداى شماخداى م: گفتم
  : رئيس دادگاه پاسخ داد، او باٮوجه ب

  . ـ خدا يکى است و به دادستان تذكر داد كه نيازى به سئوال دوم نبود
  ؟ پيغمبرت كيست : پرسيد
  . اند از طرف پروردگار عالم برگزيده شده ٌھمه پيغمبرانی كه:گفتم

  : رسيدخشمگين پ،  دادستان
  ؟ ـ دينت كدام است
  . ٌھمه اديان الھى:به آرامى گفتم

عادت نداشت انسانی در . ٌرشته كار از دستش در رفت. نمى دانست چه كند. ٌفرشته دادستان براى لحظه اى درمانده شد
نچه كه در ابتداء بر خالف آ. و رئيس دادگاه نيز با او ھمدلی نمايدپاسخ دھد او  به گستاخانهاينطور ، الھى ٌمحكمه عدل
  : و پرسيدلذا كوشيد زيركانه تر سخن بگويد. ٌمحاكمه من ديگر برايش چندان سھل و آسان نمى نمود، مى پنداشت

  ؟ و دينت كدام است؟ پيغمبر تو كيست. ـ ھرانسانی پيرو پيغمبرى و تابع دينى است
ٌـ پيغمبر من ھمه پيغمبران خدايند و دين من ھمه اديان الھى است ٌ .  

  : دراين حال دادستان با درماندگى به سمت رئيس دادگاه عدل الھى رفت و با حالتى معترضانه ولی تضرع آميز پرسيد 
  ؟ تكليفم بااو چيست؟ با اين شخص چه كنم، جناب رئيس ـ

ٌمنظور خيام اينست كه به ھمه پيغمبران باور دارد و ھمه اديان الھى را به حق مى داند : رئيس دادگاه گفت  . و مى پذيردٌ
  . سئوال بگذريد بھتر است از اين

ما بايد بدانيم كه اين انسان عجيب و غريب تابع كدام دين و پيرو كدام پيغمبراست تا ، اما حضرت رئيس: دادستان گفت
  . مبناى مقررات و احكام آن او را داورى كنيم بر

  : پاسخ دادم ، من به جاى رئيس دادگاه
يک خداى واحد . ُجملگى مبلغ دستورات يک خدا ھستند، ی كه از جانب وى برگزيده شده اندـ خدا يکى است و پيغمبران

بنا براين در مورد من بايستى مطابق دستورات صريح خدا . نيز دستورات ضد و نقيض و چندگانه صادر نمى كند
، ا غير از ابالغ احكام الھىمگر اين كه بگوئيد نه چون ھر پيغمبرى براى خود خدائی جداگانه داشته و ي. داورى شود

نه احكام  نددادگاه مجبور است مطابق شريعت پيغمبران به كار من رسيدگى ك، خود نيز به امر و نھى كردن پرداخته
  . الھى
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چاره اى نديد جز اين كه ، مى فھميد منظور من چيست و مشكل دادستان كدام است،  رئيس دادگاه با تجربه اى كه داشت
  :ويد به دادستان بگ

  : بعد با نگاھى ستايشگر از من پرسيد . اديان به وضع او رسيدگى گرددٌ ـ منظور خيام اينست كه برابر احكام ھمه
  ؟ حكيم، ـ اين طور نيست

  . كمك مى طلبد مخمصه نجات دھد واز من نيز از نگاه و كلماتش احساس كردم كه مى خواھد دادستان راازاين
  :گفتم ، به پاس سپاس از او

  . برگزيدگان او ھستند، ٌملھم از ذات احديت الھى اند و ھمه پيغمبران، ٌچون ھمه اديان.  ھمين طور است كه مى فرمائيدـ
  : رئيس دادگاه به دادستان گفت 

  :روى به جايگاه داوران كرد و گفت ، دادستان. استناداحكام تك تك اديان داورى خواھد شد ـ در مورد خيام به
داورى را با احكام دين ، بود» داراالسالم«خراسان و از شھر نيشابور است و اين ديار زمانی دراز  ـ چون مجرم اھل 

  : اما من بالفاصله خطاب به قضات گفتم . مى كنيم  آغاز اسالم
من . اطالق لفظ مجرم به من جايز نيست و اين جا ھم دادگاه شرع نيست كه بی جھت ھر كسى را مجرم قلمداد كنند ـ نه
  . ٌپيشگاه محكمه عدل الھى ھستم تا به اعمالم رسيدگى كنند و ببينند كه در زمان حياتم گناھكار بودم يا ثوابكاردر 

  .  به كار نرودديگرٌصحيح است كلمه مجرم  :رئيس دادگاه گفت
  : نا راضى از دستور رئيس دادگاه پرسيد ، ٌفرشته دادستان

  ؟ ـ شما در حيات خود شراب مى نوشيديد
  . ـ آرى

  ؟ ـ مى دانيد شرابخوارى در آئين اسالم حرام است
قول استادم ابو علی سينا ه ًاوال من ب. ولی حرام كردن شراب را علتى است كه به من و امثال من مربوط نمى شود، ـ بلی

  :با فتواى عقل شراب مى نوشيدم كه فرموده
  شرع بر احمقحرام گشته به فتواى      حالل گشته به فتواى عقل بر دانا

ابوعلی سينا و  حرف مرا بريد و بی آنكه به، دادستان براى اين كه مطلب ديگرى عنوان نكنم،  بپردازمً ثانياتا خواستم به
  : فتواى عقل اشاره كند پرسيد

مان مگر شما به پيغمبر اسالم اي؟ مگر شما مسلمان نيستيد؟ مشمول شما نمى شود، ـ چطور احكام دين اسالم و پيغمبر آن
  ؟ نداريد
ربطى به اقوام ديگر ، نازل كرده بود) العربةمردم جزير(ولی حكم تحريم شراب را پيغمبر اسالم براى قوم خود ، ـ چرا
  مانندپيغمبران الھى ايشان مى دانستند كه شراب در ھيچ يک از اديان الھى تحريم نشده و اقوام مختلفی كه پيرو. نداشت

، ٌاگر تحريم پيغمبر اسالم را شامل حال ھمه ملل و اقوام بدانيم.  تحريمى رو به رو نبودندبا چنين، ھستند موسى و عيسى
در ضمن فراموش نكنيد كه خود پيغمبر .  مواجه مى شويم ديگر الھى بودن يا نبودن اين اديان و پيغمبرانًآنوقت با مسأله

و بر ، از حرمت شراب نمى زدند حرفی، نداعراب را به يکتا پرستى دعوت مى كرد اسالم سيزده سالی كه در مكه
  . » سوره نحل۶٩آيه«ًمثال در ، عكس در ھمان مكه از شراب به نيكى نيز ياد كرده اند

از ، ٌاحكامى براى اداره امور اجتماعى اعراب مسلمان صادر كردند، ايشان در مقام فرمانرواى مسلمانان،  در مدينه
آنھم ، آن دورى كردن از شراب و قمار و بت ھا و تيرھاى قرعه بود ه سومينجمله در مورد نوشيدن شراب در سه آيه ك

كه به نظر من چندان ربطى به ، براى اين كه ايمان آوردگان از ياد خدا و نماز غافل نشوند و ميانشان دشمنی و كينه نيفتد
يزيد بن معاويه به آئين عيسى  نينمانند امير الموم، از آن گذشته من ھميشه به ھنگام شراب خوارى. دين وايمان ندارد

تابع عيسى بن ، كارى نبود» احمدى«مرا بااسالم و دين ، درآن موقع. او شراب مى نوشيدم مسيح و بر اساس احكام دين
   )١(کردم مريم بودم و به احكام او عمل می

  ؟ اى فرشته عزيز مگر عيسى مسيح پيغمبر خدا نبود، راستى
  ! ـ بلی بود

  ؟ است شراب منع شده، يسىـ آيادر آئين ع
  ! ـ نه

  ؟ گناھكار نيستم، من كه به آئين عيسى شراب مى نوشيدم، ـ بنابراين
  ! ـ نه

 . ٌاتھام شرابخوارى را از پرونده من حذف كنيد، اى كه فرموديد»نه«ًـ لطفا براساس ھمين 
با درماندگى خطاب به رئيس محكمه ، ودٌخود را در مخمصه ديگرى انداخته ب، »نه«ٌفرشته دادستان كه ندانسته با گفتن 

   : گفت 
_______________________________________________ 

ًفان حرمت يوما علی دين احمد  ) ١(  َ  ُفخذھا علی دين المسيح بن مريم    ُ
 . در دين مسيح بن مريم)بنوش(بگير)شراب(آنرا    حرام شد)محمد(در دين احمد)شراب( اگر بر تو روزى آن

  از ديوان يزيد بن معاويه، گرداورى دكتر واضح الصمد، چاپ دار صادر بيروت
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ٌـ حضرت رئيس خواھش مى كنم شرابخوارى را از پرونده ايشان حذف نفرمائيداين شخص مرا سئوال پيچ كرد و لفظ 

مى دانيد چنين رسمى در محاكم ما مرسوم نبوده و متھمين حق ندارند از دادستان .  را به حيله از زبانم بيرون كشيد»نه«
  . را بر زبان راندم»نه« لفظ، من ندانسته دراثر پرسشھاى پى در پى او. ل كنندسئوا

  :  رئيس دادگاه با تبسم معنی دارى گفت 
اين ، با قبول در خواست دادستان. ھر پرسشى داريد ازاعضاءدادگاه بكنيد، ـ اى حكيم شما نبايد از دادستان سئوال كنيد
  . سئوال و جواب نيز از پرونده حذف مى شود

  : خطاب به من گفت ، خوشحال از تصميم رئيس دادگاه، »قافيه را باخته بود«دادستان كه تا اين لحظه به اصطالح 
  . ـ شما حق نداريد ھر لحظه به دينى معتقد باشيد و ھرعمل زشت كه مرتكب مى شديد با پيروى از آئينى توجيه كنيد

مرا به دليل ، تقاضا دارم. من به عيب خوداعتراف مى كنم. حرف شما كامال ًدرست است: م با حالتى بی تفاوت گفت
   . . . سرگردان بودن در ميان اديان الھى گناھكار اعالم كنيد تا نيازى به سئوال و جواب ھاى بيھوده نباشد

عمل من متكى به دستورات . اميداما، اى فرشته عزيز من كه به ميل خود عملی انجام نداده ام كه شماآنرا زشت مى ن
اگر اعمال مرا زشت مى دانيد، برويد . ًپيغمبران خدا بوده كه مسلما پيغمبران عمل زشت به بندگان خدا توصيه نمى كنند

  . پيروى كرده امشانگريبان آنھائی را بگيريد كه چنان احكامى در آئين خود گنجانده اند، نه مرا كه از آئين
  . ٌرا ھم از پرونده من حذف كنند» عمل زشت «ٌ دستور داد تا جمله، يد استدالل منئرئيس دادگاه با تأ

  : گفت ، در اين ھنگام دادستان با وقاحت نا منتظره اى
  ؟ ـ پس اعتراف كرديد كه گناھكاريد

  :من ھم با قاطعيت جواب دادم 
بايد ھم گناھكار باشد چه گناھى ، يد كرده باشدئأٌاديان الھى و نبوت ھمه پيغمبران الھى را ت ٌـ البته وقتيکه انسانی ھمه
به نظر من . ٌمحمد را پيغمبران خدا و دين آنان را ملھم ازاراده پروردگار عالم بداند، عيسى، باالتراز اين كه كسى موسى

ٌمسلما از جمله گناھكاران ھستم، اين گونه باورھا بزرگترين گناه است و من ھم كه چنين باورى داشته ام ً.  
با حالتى عصبی به سمت رئيس دادگاه رفت و ، لذا. مات و مبھوت از سخن طنز آميزم نمى دانست چه بگويد، دادستان 

  :گفت 
مدام حاشيه . نگاه كنيد يک كلمه حرف درست و حسابی نمى زند. ـ حضرت رئيس به نظرم اين مرد مرا دست انداخته

 ؟ نمى دانم با او چه بايد كرد، ه ام كردهپاك كالف. َشاخ به آن شاخ مى پرد مى رود و از اين
  : رئيس دادگاه با دلسوزى به دادستان گفت 

مصلحت اينست كه شرابخوارى او را به ، بنابراين. ٌـ ما پذيرفتيم كه خيام را به عنوان پيروى از ھمه اديان داورى كنيم
  . پيروى از آئين عيسى بپذيريد و از آن بگذريد

به ، نگاه كنيد به كفرگوئی ھايش. از شرابخواريش سر چشمه مى گيرد، فسق و فجور اين مردٌھمه ! ـ اما حضرت رئيس
اباطيلی از  به طعنه زدن ھايش و به رباعى سرودن ھايش در حالت عادى ھرگز چنين، عيب و ايراد گرفتن ھايش
گناه كبيره را از   ما ايناگر. نوشيد اراجيف در اثر نشئه شراب نابی است كه می ٌھمه اين. مغزش تراوش نمى كرد

  . من نمى توانم به ھمين سادگى از اين گناه او بگذرم. از گناھان ديگرش ھم بايد صرفنظر كنيم، گردنش بر داريم
  . بفرمائيد ادامه بدھيد. ھرطور ميل شماست:رئيس دادگاه گفت

  : پرسيد ، دادستان كه حقانيتى در كالم خود مى ديد
  ؟ كرديدـ شراب رااز كجا تھيه مى 

  . ولی بعدھا مجبور شدم خودم تھيه كنم. ـ اوايل مثل ھمه مردم مى خريدم
» نوروز نامه«ٌدر رساله ، »فضيلت شراب«تا جائيکه حتى در ؟ ـ پس ھم شراب مى خورديد و ھم شراب مى انداختيد

  ؟ البد يادتان ھست ، داد سخن داده ايد
ٌولی من از نوشتن ھمه ، ويم كه شراب را فضيلت ھاى ديگرى ھم بودبايد بگ، ًـ بلی كامال اما در مورد فضيلت شراب

دچار زيان ، ًزيرا نمى خواستم عوام از مزاياى شراب كامال مطلع و بخاطر افراط در نوشيدن آن. آنھا خودارى كردم
  . شوند

،  قلمفرسائی كرده اممى نگريست و از اين كه با بی پروائی اعتراف مى كردم كه در مدح شراب دادستان حيرت زده مرا
دنبال سئوال و ، ازاينرو. بااين ھمه به نظر مى رسيد كه نمى خواست گناه ديگرى به گناھانم اضافه كند متعجب بود

  :جواب قبلی را گرفت و گفت 
 نوشيدن شراب و تبليغ شراب ، انداختن شراب؟ ـ يعنی سه گناه را با ھم مرتكب مى شديد

ولی من شراب را براى خود و ميھمانانم . شايد حرف شما درست بود، ديگران مى فروختمـ اگر شراب مى انداختم و به 
  . مطبوع نبودند، چون شراب ھائی كه مسلمانان مى فروختند، مى انداختم

ھم شراب مى خوردند و ھم شراب مى ، ھم شراب تھيه مى كردند، مسلمانان ـ البته غرض شما آن نيست كه بگوئيد؛
  ؟ فروختند
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لزومى نمى بينم كه مسلمانان را ، ولی چون من نوشيدن شراب را گناه نمى دانم. غرضم ھمين است كه فرموديد !ـ خير
با ميل و ، شما كه بھتراز من مى دانيد بسيارى از مسلمانان كه مى توانستند شرابی به دست آورند. مجرم قلمداد كنم

ٌاز آن رو بود كه من شيوه بسيار خوبی ، ه از دليل ياد شدهگذشت، اين كه من چرا شراب مى انداختم. رغبت مى نوشيدند
  . ردمک و گواراترين شرابھا را تھيه مى براى تھيه شراب يافته بودم كه با آن شيوه بھترين

  :من دھانش آب افتاده بود پرسيد» شراب اندازى«دادستان كه از وصف 
  ؟ ـ چطور 

، لذا.  اسالم شراب مى انداختندمنانؤ و امير ماين فن براى خلفامن به روشى شراب مى انداختم كه متخصصين : گفتم 
 . شراب من بسيار مرغوب و از شراب ھاى مسلمانان شھر نيشابور مردافكن تر بود

  :گفت ، غليظى» استغفرهللا«دادستان با بيان 
  ؟ ـ غرض شما از بردن نام خليفه مسلمين و ربطشان به شراب انداختن چيست

كار مى ه مى پسنديدم و ب، من روش كسانی را كه براى خلفا شراب مى كشيدند، جزاين كه بگويم. مـ غرض خاصى ندار
َاز آن نمى كنديد و تا به ابد  ًيقينا دل، شراب بود و اگر يک پياله از آن مى نوشيديد، شرابم به معنی واقعى از اينرو، بردم

  . ٌھم مزه آنرا فراموش نمى كرديد
  : گفت ، مكثى كوتاه و نگاھى عميقٌفرشته دادستان بعد از 

  ؟ اين طور نيست، ست كه منظور شما متھم كردن خلفاى اسالم به شرابخوارى استـ استنباط من اين
براى اين كه فكر نكنيد من در ھمه مسائل با نظر ، ولی اگر استنباط شما چنين است.  نيتى نداشتم قصد وچنين! ًابدا! ًـ ابدا

  :اشت سركار گردن مى نھم و مى گويم اين برد به، شما مخالفم
مگر خلفاى ؟ مگر نه اينست كه ما ھمه پيرو خلفاى عصر خود بوديم كه بھتر از ما به دستورات اسالم آگاه بودند، بلی

مگر آنھا نبودند كه ما را مسلمان كرده و به پيروى از آئينشان كشانده ؟ پيشوايان دينى ما محسوب نمى شدند، اسالم
من كه تابع خليفه مسلمين ؟ ٌبزرگان وظيفه ھر مسلمانی نيست مشق قرار دادن و پيروى كردن از اين  سرمگر؟ بودند

چرا نبايستى در اعمال و ، خمس و زكاتم را به او مى پرداختم و در دين به او اقتداء مى كردم، ٌوامير مومنين بودم
يکى براى خلفا و امرا و بزرگان عرب و ديگرى ؟ ستمگر دين اسالم دو گونه ا؟ او را سرمشق خود قرار بدھم، رفتار

  ؟ براى غريبه ھا و دور افتادگان و غير عرب ھا
و  خلفا ممكن بود خارج از دين. شما مى بايستى به پيغمبر اسالم كه شراب را حرام كرده اقتداء مى كرديد:  دادستان گفت

  . اشندبی ايمان باشند و به احكام و دستورات شريعت خود پاى بند نب
، مسلمان شده بودم، ٌوسيله آن خليفه ھا و اميران و بزرگان عربه ب ولی چه كنم كه من. ـ حقيقت ھمين است كه فرموديد

آنھا چرا مردم را به ، بايد پرسيد. مربوط به من نيست، اگر در مسلمانی آنھا شك و ترديد بود. ٌوسيله پيغمبر اسالمه نه ب
  ؟ بند نبودند ام آن پایدينى دعوت مى كردند كه خود به احك

  . کردند دادستان گفت آنان ھم مثل شمااحكام اسالم را نقض می
  . ٌوسيله آنھا مسلمان شده بودمه اين ست كه بنده ب، آنچه مربوط به من است. ربطى به من ندارد، ـ آنان ھر چه مى كردند

 : گفت ، أٮيد بزند و لذامن حكم ت» گناه«كوشيد تا رندانه به ، بی توجه به گفته ھاى من، دادستان
  ؟ مى خورديد و گناھكاريد  ـ بنابراين اعتراف كرديد كه بر خالف شريعت اسالم شراب

 بلكه عرض كردم كه در موقع شراب نوشى از دين، نكرده ام نه بنده چنين اعتراف بی جائی :با عصبانيت جواب دادم 
ًقبول داشتم و ايشان در آنجا اصال و ابدا ، در مكه بود ين ديناسالم را ھم تا زمانيكه پيغمبر ا. پيروى مى كردم» عيسى« ً

در ، اگر در مدينه كسى درگرماى روز و بی اطالع از راه و رسم شرابخوارى. ه بودندحرفی از حرمت شراب نزد
، نوشيدن شراب افراط كرد و بد مستى نمود و مرتكب عمل خالفی شد و پيغمبر اسالم را وادار به تحريم شراب كرد

داستانش را برايتان تعريف كنم تا بدانيد شراب كه در ، اگر عالقه منديد. شود داستان ديگرى است كه به من مربوط نمی
  . چرا در اسالم حرام شده است، ھيچ دينى حرام نيست

ا ستان، و ام اى سوزان عرب ه اصوال ھر كسى در گرم دان ك ز ب ته عزي ًاى فرش د و ب، ٌ ر در ه شراب بنوش خصوص اگ
راى امت خود. بد مست مى شود، دن افراط كندنوشي ه شراب را ب ن ك ر اسالم از اي م پيغمب ه نظر من ھ ردم ، ُب ی م يعن

ه مى . حرام كرده كار بسيار خوب و پسنديده اى انجام داده اند، عربستان ل من ك ائی مث ولی براى مردم خراسان و آدم ھ
ن. حرام است كه شراب حرام باشد، چه موقع و با چه كسى شراب بنوشيم، چقدر، دانيم چطور ز اي اعى را ھرگ نيده  رب ش

 ؟اى 
  

  و آنگاه چـه مقدار و كى و با كه خورد     مى گر چه حرام است؛ولی تا كه خورد
  ؟ كه خورد انگر مى نخورد مردم دا       چھار شرط آمــد جمع اين ھرگاه كه

، ناگزير شد آنرا رھا كند، عالقه اش به اتھام شرابخوارى  ٌبا ھمه، گر از ارائه دليل باز مانده بودٌ فرشته دادستان كه دي
  : پرسيد ، ولی با سماجت خاصى كه داشت

  ؟ نماز مى خوانديد؟ ـ نماز چى
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انان با آنان فقط گاھگاھى براى احترام به عقايد مسلم. ولی از شما چه پنھان بعد ھا ترك كردم، ـ چندين سال مى خواندم
  . ھمراھى مى كردم 

  . چگونه مى تواند نماز بخواند، وقتى كسى ھميشه مست باشد! معلوم است! ـ معلوم است
  ؟ شوديو به چه منظور برگزار م؟ كنم اول توضيح بدھيد كه نماز چيستيٌـ اى فرشته محترم تقاضا م

  :عى تكبر و تفرعن گفت با نو، ٌفرشته دادستان كه طرح اين سئوال راابلھانه مى پنداشت
ستايش و سپاسگزارى خداوند است و اعـالم بندگى  غرض از آن. ـ نماز يکى از فرايض دين اسالم و امرى است واجب

  . . . و عبوديت در پيشگاه خالق عالم و اقرار به رسالت محمد بن عبدهللا
  ؟ ٌه خدا نيستيدمگر شما بند! اى فرشته عزيز، اما! ـ چه نيكو غرضى و چه پسنديده عملی

  ؟  استپرسشیـ چرا اين چه 
  ؟ شما ھم به بزرگى و عظمت خدا اعتقاد داريد، ـ بنابراين

  ! ـ البته كه دارم
 ؟ ـ آيا شما ھم براى اظھار بندگى و شھادت به بزرگى و يکتائی خالق عالم نماز مى خوانيد

چون . غرضم رااز اين پرسش ھاى پى در پى دريابدلحظاتى كنجكاوانه به من خيره شد تا شايد قصد و ، فرشته دادستان
  : جواب داد، چيزى دستگيرش نشد

   ـ نه چنين تكليفی براى ما معين نشده است
به چه طريقى او را ستايش مى كنيد و سپاس ؟ چگونه به بزرگى آفريدگار عالم اقرار مى كنيد، ـ شما كه نماز نمى خوانيد

؟ چرا چنين تكليفی براى شما معين نشده است، و بعد؟ ى براى عبادت وجود داردمگر غير از نماز راه ديگر؟ مى گوئيد
  . . ؟ خداوندگار را به بزرگى و يکتائی قبول داشت، مگر مى شود بدون نماز خواندن؟ مگر شما مخلوق خالق عالم نيستيد

فرشتگان را . مل مى كنندھر يک از مخلوقات خدا براى ستايش و سپاس او به طريقى ع. ـ معلوم است كه مى شود
  . طريقى است غير از طريق انسانھا
مسيحى نماز . به شكل خاص خود خالقشان را ستايش مى كنند و سپاس مى گويند، ـ يعنی ھر يک از مخلوقات خدا

  . بودائی و غيره و فرشتگان، ھمانطور كه يھودى، کند ولی خدا را ستايش می، نميخواند
  . ـ كامال ًدرست است

بی آنكه به ، من ھم به طريقى خدا را ستايش مى كردم، ھمانطوريکه فرموديد! ٌی متشكرم اى فرشته محبوب خداـ خيل
به درگاھش به راز ، من ھم به شيوه اى كه فكر مى كردم بيشتر مورد پسند خداست. نماز بيايستم و تظاھر به عبادت كنم

  .  به خدا نزديکتر احساس مى كردمطوريکه خود رااز بيشتر نماز گزارانه ب. و نياز مى نشستم
  : با نا باورى پرسيد ، فرشته دادستان

  ؟ ـ منظور شما اين است كه نماز جداگانه اى براى عبادت داشتيد
درد ، گله و شكايت مى كردم، بلكه با خدا راز و نياز مى كردم، زيرا من عبادت نمى كردم. ـ نامش را نماز نمى گذارم

مى شمردم و ستايش مى كردم و سپاس  در عين حال او را بزرگ. . . برايش باز گو مى كردم وخود و ساير انسانھا را 
  . مى گفتم

  :با تمسخرى ابلھانه گفت ، دادستان الھى
  ؟ ـ البد با دھان آلوده به شراب 

ٌمومنين بر  اميرمسلمين و ٌنماز با دھان آلوده به شراب مربوط به كسانی است كه در مقام خليفه:  به آرامى پاسخ دادم 
دھانم آلوده به ، )كه نمى ايستادم(اگر من با دھان آلوده به شراب به نماز مى ايستادم، اام. مسلمانان پيشوائی مى كردند

عيب و ، رغم اين كه در اسالم حرام شده علی، شرابخوارى. مسلمانان وعده داده است شرابی بود كه خدا در بھشتش به
 يک که از ی استانصافبی . کندبراى تبرك به پيروانش نان و شراب ھديه مى ، )عيسى( خداجائی كه پسر.  نداردیايراد

  . شراب يکى از مائدھاى بسيار باارزش پروردگار عالم است. چنين نوشيدنی به زشتى سخن گفت
گار شراب اى فرشته خوب خدا وقتى شما ھم مثل ما انسانھا براى شادى يا فراراز غم و غصه ھاى روز. . . ! راستى
  ؟ رسانيد و بد و بيراه مى گوئيد و آن ھم ضرر و زيان می به اين؟ عربده ھم مى كشيد؟ بد مستى ھم مى كنيد، نوشيد می

  :با غرور و تكبر خاصى گفت ، دادستان الھى
اه ھم بد مستى نمى كنند و عربده نمى كشند و به كسى ھم ضرر و زيان نمى زنند و بد و بيرھرگز فرشتگان ! نه! ـ نه

  . نمى گويند
  ؟ ولی شراب مى نوشند: پرسيدم 

  ! البته: گفت 
ٌاگر پيروان ھمه اديان و فرشتگان و حتى فرشته دادستان دادگاه عدل الھى ھم شرابخوارى مى كنند: با نيشخندى گفتم  ٌ ،

و ؟ راى شما بد نيستچرا ب اگر شراب بد است؛؟ جلوه دھيد» گناه كبيره«چرا اين قدر اصرار داريد تا شرابخوارى مرا 
مگر نه اين كه ؟ مگر خدا پرست نيستند پيروان عيسى كه شراب مى نوشند؛؟ چرا تنھا براى مردمان مسلمان بد است

ھمه اديان و  چگونه است كه در ميان اين؟ شراب را منع نكرده اند، پيغمبران يھود كه تعدادشان سر به ھزاران مى زند
  . . . ؟ آيه نازل شده كه شراب حرام شود  فقط براى پيغمبراسالم، پيغمبران
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نمى ديد كه اتھام شرابخوارى مرا دنبال ھم و مصلحت  ٌفرشته دادستان كه جوابی در مقابل منطق و استدالل من نداشت
  :گفت، رئيس دادگاه كه ضعف و زبونی او را احساس مى كرد. ساكت و صامت ماند، كند

 ؟ چراآنھارا مطرح نمى كنيد، ھان ديگرى نيز بر خيام نوشته شدهگنا، ٌـ اى فرشته بزرگ غيراز ميگسارى
   :ھشدار رئيس دادگاه را دليل حقانيت خود دانست و آمرانه گفت ، ٌفرشته دادستان

نماز . . . ؟ ٌبه عنوان يک مسلمان و يک بنده خدا چه كرده ايد، ـ غير از فعل حرام شرابخوارى كه از آن در مى گذريم
جھاد اكبر و اصغر ؟ ُحج واجب و عمره كه نرفته ايد؟ خمس و زكات كه نداده ايد؟ روزه كه نگرفته ايد؟ كه نخوانده ايد
  ؟ و با خود چه توشه اى به ھمراه آورده ايد؟ در زندگى چه كرده ايد»مسلمان ھم ھستيد«بگو اى كسى كه ؟ كه نكرده ايد

  :با سرفرازى گفتم
نه حج رفته ام و ، نه خمس و زكات داده ام، نه روزه گرفته ام، ز خوانده امراست مى گوئيد؛من نه نما! اى فرشته عزيز

بيشتر اوقات عمرم را صرف خدمت به خلق خدا و ، در عوض تا روزيکه زنده بودم، نه جھاد اكبر و اصغر كرده ام
  . فاده خواھند بردعالم بشريت كرده ام و مطمئن ھستم كه صدھا سال بعد از مرگم ھم انسانھااز نتايج زحمات من است

سپس از جاى خود . . . اشخاص بسيار معدودى ـ مثل من ـ براى سعادت و خوشبختى بشر زحمت كشيده اند،  بلی
  :برخاستم و با عصبانيت گفتم 

اين جا ھم مجال ،  آگاھى نيستى ای چقدر است ولی مى بينم كه فرشتهدانش و دانائی تو، من نمى دانم! ـ اى فرشته
پايگاھم ؟ مقام و منزلتم چيست ؟ من كه ھستم، برو و از خدا بپرس.  زحمات و خدمات من نيستصحبت كردن از

  . . . ؟ كجاست
تكيده و متحير در حاليکه به ميز خود تكيه داده بود به من نگاه مى كرد و دستھاى لرزانش در ميان ، ٌفرشته دادستان

  . انبوھى از اوراق و مدارك مى لغزيد
با طمطراق و ، فرشته مقرب الھى، ميکائيل پير، نورى درخشيد و از ميان آن، ٌز گوشه تاالر دادگاها، در ھمين ھنگام

با ، ميکائيل پير . ٌبا حضور او ھمه فرشتگان بپا خاستند و مقدمش را گرامى داشتند. طنطنه پا به تاالر دادگاه گذاشت
  :گفت ، نگاھى پر مھر به من

خدمات تو به مخلوقات آفريدگار بزرگ در . مى فرستد   ديگر مردان علم درودـ اى حكيم پروردگار عالم بر تو و
  :گفت ، اعضاء دادگاه خطاب به، آنگاه. . . پيشگاھشان منظور است
از قبل در بھشت مشخص  جايگاه خيام. پيام آوران علم و معرفت و چراغ راھنماى بشريت اند، ـ امثال حكيم عمر خيام

جايگاھى خاص دارند و مقامشان اگر از انبياء باالتر ، نشمندان و حكمائی نظير حكيم عمر خيامدا، در پيشگاه الھى. است
مرا مأمور كرده ، پروردگار عالم، عاليقدربراى نشان دادن مقام و منزلت اين حكيم . كمتر از آنان نيست به يقين، نباشد

  . . . ايشان را به بھشت ھمراھى كنم، اند تا ضمن خير مقدم
بی آنكه حتى .  رھايم كرد و رفتمحنتکده دست مرا گرفت و به ھمراه خود به اين محنت سراآورد و در اين و سپس

. تماشا كنم، بودند)جھنم(بتوانم داورى قضات و عكس العمل مردمى را كه منتظر محكوميت من و اعزامم به قعر دوزخ
نه با سبك و سنگين كردن اعمالم در ترازوى عدالت و نه با ، نه با رأى دادگاه عدل الھى. اين ترتيب به بھشت آمدم من به

  . فرشته مقرب خدا، بلكه با فرمان خاص الھى و در معيت ميکائيل، عبور از پل صراط
 دارد                                                                                                  ادامه 

  
 


