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 Satire  طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  و آن دروغ دالويزخيام 
  

  :ادامه گذشتهبه 
  ديدار با بدعت گذاران: فصل ششم

  
 آداب شدند آنان كه محيط فضل و

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند                                              
 ره زين شب تاريک نبردند برون    

  گفتند فسانه اى و در خواب شدند                                              
  
۶-  

  . . .سنگتراش پير
  

 كارگاھى رسيدند كه در آن مردى مسن ولی نيرومند مشغول گران بھشت مشغول سير و سياحت بودند كه به سياحت
نظر آنان را جلب ، لوحه ھاى بزرگ و كوچكى كه به طور مرتب در بيرون كارگاه چيده شده بودند. تراشى بود سنگ
  . كرد

 شدند و وارد كارگاه ياران به دعوت او. با خوشحالی به پيشواز آمد و به آنان خوش آمد گفت، پس از لحظه اى سنگتراش
ھمانان سئوال ياز اسم و رسم و آئين و مليت م، مرد سنگتراش. سنگتراش با كاسه ھاى شير به پذيرائی از آنان پرداخت

پادشاه ايران » كوروش بزرگ«خصوص ه به تعريف و تمجيد ايرانيان ب، ايرانی ھستند  آنھادانست كه كرد و چون
  . پرداخت

  .كردنی نبودكرد كه براى خيام و دوستانش باوري واحترام ياد مه ايرانی به نيکىاو آنچنان از اين پادشا
انداخت و با  سينا، با شنيدن آنھمه ستايش از كوروش بزرگ، كنجكاوانه نگاھى ديگر به در و ديوار كارگاه ابو علی 

ازاينرو، . باشداو »فرامين دھگانه«واين لوايح نيز»هللا موسى كليم«ديدن لوايح يک شكل، حدس زد كه اين سنگتراش بايد
  : با خوشحالی گفت 

  : شادمانانه پاسخ داد ، سنگتراش؟ پدر، اينطور نيست، ـ ما در پيش گاه موسى كليم هللا ھستيم
 لوايح ٌهينزديک سه ھزارسال است كه اين كارگاه را بر پا كرده ام و شب و روز مشغول تھ. ھستم» موسى«من ! ـ بلی

اكنون خوشحالم كه شما . ھديه كنم،  براى ديدار من و آگاه شدن از انديشه ھايم مى آيندرانی كهيھستم تا به زا» ده فرمان«
  . . . مھمانان عزيز ايرانی اينجا ھستيد 

موسى با خوشحالی تعدادى لوح سنگى از روى پيش خوان كارگاھش برداشت و به ھر يک از حاضران لوحه اى ھديه 
  :كرد و گفت 

ديگر مشكلی در عالم ديده نمى ، ٌاگر انسان ھا به ھمين فرامين دھگانه من توجه مى كردند !ـ به اين لوحه ھا نگاه كنيد
ٌدر حاليکه ھمه . من حاشيه رفتند و حرف ھائی به من نسبت دادند كه روح من نيز از آنھا بی خبر بود پيروان. شد

ده ! د و در مقابل خدا تكليفش چيستحرفھاى من در اين خالصه مى شد كه انسان نسبت به ھم نوع خود چه وظايفی دار
  ! . . . فرمان من كجا و كار كرد پيروان من كجا
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بعد از گفتگوھاى زياد از ديدار  او. موسى نيز گوئی حوصله اش از تنھائی و اقامت طوالنی در بھشت سر رفته بود
عوت او را بپذيرند تا بيش تر تصميم گرفتند د ياران پس از مشورت. كنندگانش خواست تا چند روزى ميھمان وى باشند

  . به افكار و انديشه ھاى اين پيغمبر نامدار قوم يھود آشنا شوند
مردى مھربان با سخاوت و بلند نظر و مھمان نواز بود كه با خلوص نيت و صميمانه به پذيرائی از مھمانان خود ، موسى

  . دل سپرده بود
  :  خيام پرسيد 
 ؟ رسالت و پيام آورى شما انبياء بوده،  از بزرگترين مشكالت بشرمى دانيد كه يکى! ـ يا كليم هللا

  . مى دانم! ـ بلی
ولی در عين حال ھم مسيحيت و ھم ، شما را پيغمبر مى دانند، بنا به مندرجات كتاب مقدسشان، ـ مسلمانان و مسيحيان

به كالم خود ، نيم كه عيسى بن مريمدر حاليکه مى دا؟ اين تضاد از كجاست. اسالم با دين و پيروان شما خصومت دارند
  :ًصريحا گفته بود 

. بلكه تا به تحقق برسانم، نيامده ام تا منسوخ كنم. فكر نكنيد من آمده ام تا تورات و نوشته ھاى نبی ھا را منسوخ نمايم«  ـ
. تا ھمه آنھا تحقق يابدھيچ حرف و نقطه اى از تورات از بين نخواھد رفت ، يقين بدانيد كه تا آسمان و زمين برجا ھستند

  . )١٧/۵ -٢٠متى(انجيل ». . 
بگو ما . . . «پيغمبر اسالم نيز انبياء يھود و پيغمبرى شما را براى صحت رسالتش شاھد آورده و طى آيه اى گفته است 

ا به موسى به خدا و به آنچه برخودمان و بر ابراھيم و بر اسماعيل و اسحاق و فرزندان يعقوب نازل شده و به ھر چه خد
. . و عيسى و پيغمبران داده است ايمان آورده ايم و ما ميان ھيچيک از آنان فرق نمى گذاريم و خداى ما و شما يکى است

تجاوزھا و غارت ھا و زنان و ، كشت و كشتارھا، آن جنگ و جدالھا، با اين وصف. )وره آل عمرانس ٨۴آيه ( . 
  ؟ چه معنی مى داد. . . حريم خانواده ھا تجاوز كردن ھا وفرزندان يھود را به اسارت گرفتن ھا و به 

  :با تأثر گفت ، موسى در حاليکه انگشتانش را در انبوه موھاى سپيد خود فرو برده بود
دستوراتى براى ھدايت قومم داده ام كه در آنھا ھيچ ابھامى نيست و ھمه آنھا در جھت ، ـ من به عنوان يک پيغمبر

چيزھائی به ، مدعيان رھبرى قوم، چون عمر من به پايان رسيد، اما. ى قوم يھود استآسايش و راحت سالمت و
رھنمونھاى من افزودند و اعمالی مرتكب شدند كه عيسى بن مريم را وادار به قيام كرد و پيروانش از رھنمونھاى او 

ولی منكر ، ا قوم يھود در ستيز شداو ب. در مورد محمد ھم كمابيش داستان چنين بود. طريقتى بنا كردند كه عالمگير شد
آنچه را كه به مصلحت قوم و قبيله ، واقعيت اينست كه ما پيغمبران ھر يک در زمان و در شرايط خود. پيغمبرى من نشد

دليلی ھم نداشت كه حرف بی فايده و حساب نشده بزنيم و يا در جھت خالف مصالح مردم قدم . عنوان كرديم، ديديم خود
آنھا به . قيقت اين متوليان بودند و ھستند كه آئين ھا را مغشوش مى كنند و به راه ھاى نا درست مى كشاننددر ح. برداريم

دين يھود ، خاطر سود جوئی خود پيرايه ھائی بر اديان مى بندند و مردم را به گمراھى مى كشانند كه نمونه مشخص آن
  . است و نتيجه آن ھم ظھور عيسى است

عيسى بن مريم و جدا شدن پيروان او از آئين يھود به نظر شما گناه از من بود يا از آن كسانی كه  در سركشى و طغيان 
  ؟ با اعمال و رفتار خود او را به قيام وادار كردند

ھمه در يک موضوع  محمد و ديگران، عيسى، حرف من. حرف و راه و رسالت ما راھنمايان تفاوتى با ھم نداشت
چطور حق و حقوق يکديگر را .  انسانھا چطور زندگى كنند و چطور با ھم تعاون داشته باشندخالصه مى شد و آن اينكه

من چند قرن قبل از عيسى بپا خاستم و او چند قرن قبل از . رعايت كنند و مقام و منزلت خدايشان را در نظر بگيرند
ٌولی محتواى خواسته ھر سه ما يکى بود، محمد آنھا مطالبی به دستورات من ، مانخاطر تفاوت شرايط و زه اگر ب. ٌ

ھائی كه بعدھا ميان پيروان  جنگ ھا و خونريزی. اصل ھمان ھدايت انسان ھا بوده. فرع قضيه است، اضافه كردند
اديان به وقوع پيوسته ھمگى ناشى از آن بود كه گروھى گسترش يک دين و پيدا كردن پيروان بيش تر را در جھت 

بی آنكه به ھدف پيغمبران و علل معنوى ظھور اديان واقف ، ٌله شان سودمند مى دانستندمنافع مادى خود و قوم و قبي
  . باشند

ُبراى من به عنوان پيغمبر قوم يھود فرقى نمى كرد كه عيسويت در رم و ساير بالد تبليغ خدا پرستى كند و محمد ھم از 
مرا و ساير انبياء قوم يھود  ن اينكه ھر دو نيزضم. قوم عرب برخيزد و اعراب بت پرست را به خدا شناسى دعوت نمايد

خصوص ه مصلحت پيغمبرى محمد نميديدم كه در قضيه يھوديان ساكن عربستان به منھم ب البته. را محترم مى شمردند
  . يثرب و خيبر با چنان بی رحمى و خشونت رفتار كند

  ؟ ه و شكايتى نداريد و به آنھا معترض نيستيدشما از عيسى و محمد گل، ًظاھرا! يا كليم هللا: ابو علی سينا پرسيد 
ھايشان تا حدودى آئين من و  چرا كه دين من يک دين قومى است و قوم يھود ھم خوشبختانه با ھمه كژرفتاری! ًـ ابدا

ب بنابراين فرقى به حال من نمى كند كه مردم عر، چون من كارى به اقوام ديگر نداشتم و ندارم. پدرانم را حفظ كرده اند
ٌبه ديده احترام مى ، من به ايرانيانی كه ھنوز ھم زرتشتى ھستند، به عنوان مثال. مسلمان باشند يا مسيحى، يا ساير بالد

از . اديان ريشه دارد اخالق و مردانگى و حرمت نھادن به عقايد ديگران بيش از ھمه، فلسفه زرتشت چرا كه در. نگرم
اين كه مى . من و ھمه بزرگان قوم يھود از آنان سپاسگزاريم، مت كرده انداينكه پيروان زرتشت به دين و قوم من خد

بر قوم يھود و ؟ چرا چنين آئين گرانقدر و پر آوازه اى از ميان برود. خرسندم، بينم آئين زرتشت ھنوز ھم پايدار است
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روان زرتشت و محترم در بزرگذاشت اين آئين و ارجمند شمردن پي پيروان من اين يک وظيفه دينی و قومى است كه
دين و قوم يھود بخش  بعالوه. شمردن مردم ايران ھميشه بكوشند و ھيچ وقت قدمى بر خالف مصلحت آنان بر ندارند

ٌعمده حيات قومى و دينی خود را مديون آئين پاك ايرانيان و پيغمبر آريائی آنھا و پادشاھان پاك نھاد و آزاده منش ايران 
  . خشايار شاه و اردشير اول ھخامنشى مى باشند، ش بزرگداريو، مانند كوروش كبير
  ؟ مى بينيد   شما بھشت را چگونه! يا كليم هللا:عزت الملوك گفت

  ! ؟ اى بانو، منظورتان چيست:موسى پرسيد
  ؟ ـ منظورم اينست كه آيا از بھشت راضى ھستيد

اگر عيب و ايرادى دارد و اگر .  كرديمرا مى بھشتى داريم كه مى خواستيم و تصور و آرزويش :موسى با تأثر گفت
  . مربوط به خود ماست، كه بايد ما را راضى نمى كند آنطور
  : با تعجب پرسيد ، خيام

منظور حضرت اينست كه بھشت آن چيزى است كه شما مى خواستيد و براى پيروان خود در نظر گرفته ! ـ يا كليم هللا
  ! ؟ بوديد

مى پنداشتيم كه چنين وعده گاھى مى تواند پاداش نيکى   شتى را تجسم كرده بوديم وما بھ. ـ ھمينطوراست كه مى گوئيد
مربوط به برداشت ، اگر عيب و نقصى دارد. ھمين است كه امروز ما در آن ھستيم، و آن بھشت. براى پرھيزگاران باشد

نظر مى ه مناسب و پرارزشى بچنين بھشتى ميعاد ، بنا به معلومات و احتياجات و آرزوھايمان، آنروزھا. ھاى ماست
  . بھتر از اين را نمى توانستيم تصور كنيم، اما در آنروزھا. در حال حاضر من چنين عقيده اى ندارم، البته. رسيد

  : پرسيد ابو علی سينا
  ؟ بھشت چيزى نيست كه پروردگار عالم به بندگانش وعده داده باشد، بنابراين! ـ يا كليم هللا

ندائی از عرش ، در اين لحظه. . . كه ما از آفريدگار جھان بھشتى را آرزو و تمنا مى كرديم كهـ حقيقت مطلب اينست 
  : اعالى رب العالمين رسيد 

! خواھى كه بفرمائيم تا باز ھم به لكنت زبان دچار شوى! تو را چه كه اسرار بارگاه ما را بر مال سازى! يا كـليم هللا« ـ 
  . »؟ 

 :با لكنت زبان و لرزش كالم گفت ، بيمناك شده بود، ب العالمينموسى كه از شنيدن نداى ر
و به استغفار و توبه كردن افتاد و رو به مھمانان ! نمى آاليد   زبانم به دروغ! در بھشت تو ھستم! معذورم بدار! ـ بارالھا

  :خود كرد و گفت 
شايد كسى ديگر به پرسشھاى شما پاسخ . گذاريدبھتر است شما سفر خود را ادامه دھيد و مرا تنھا ب، ـ بيمناك خشم اويم

  . ما پيغمبران نمى توانيم ھمه چيز را به ھمگان بگوئيم. دھد
  :ابو علی سينا و خيام با ھمراھانشان درحال خروج از كارگاه بودند كه موسى با دلتنگى گفت 

  ؟ ! ـ لوحه ھايتان را نمى بريد
  . مشكل است،»الواح سنگى«ياحت ھستيم و حمل اينما درحال سير و س! يا كليم هللا :حاج رجب گفت

  : فرياد زد، بگذاريد تا لوايح سبكترى ھديه كنم! ـ مى فھمم
  ! . . . ھارون! ـ ھارون

از ، پاك مى كرد، در حاليکه دستھايش را با پيش بندى كه به گردن آويخته بود، برادر موسى، ھارون،  در اين لحظه
  :ى گفت پستوى كارگاه خارج شد و به موس

  ! ـ بلی برادر
  . . . براى مھمانان عزيز ايرانی ما بياور» پالستيکى«ـ چند لوح 

  . گشت و آنھا را به مھمانان تقديم كردده فرمان باز »پالستيکى«ٌاتى بعد ھارون باچند لوحه كوچكلحظ
  . دسنگتراشى او را ترك كردن، ھارون خيام و دوستانش با تشكر از موسى كليم هللا و دستيارش

  : خيام به ابو علی سينا گفت ، بيرون كارگاه
  ! ؟ حال چگونه ايد! ـ حضرت شيخ الرئيس

  . گيج و سرگردان شده ام بيش از پيش، سامى از ديدار اين پيغمبر! ـ حكيم گرامى
ُلب ولی پيغمبر قوم يھود . اگر چه رشته سخنش به فرمان حق گسسته شد! ـ ولی كليم هللا حرفھاى قشنگ و جالبی زد

ٌبه عقيده من توضيحات بعدى موسى نمى . »بند را به آب داده است«دير متوجه شد كه پيغمبرش ، خدا. مطلب را ادا كرد
او ھرچه مى دانست در ھمان آغاز با سادگى يک شبان عھد . باشد، توانست روشن تر و صريح تراز آنچه كه بيان كرد

  . عتيق به زبان آورد
  . حجت است، شنيدن اين گونه مطالب از زبان كسانی مثل پيغمبر نامدار قوم يھود. مه مى دادكاش ادا :ابو علی سينا گفت

  :يد سخن ابو علی سينا گفتئخيام ضمن تأ
مى دانست چرا به پيغمبرش ، خدا ھم كه عجوالنه به امر و نھى كردن افتاد. ـ ولی اين پيغمبر با عوام صحبت نمى كرد

عتاب الھى يا ، به ھر حال. مھمانان و طرف صحبت اين پيغمبر چه كسانی ھستندعتاب مى كند و خبر ھم داشت كه 
  ! بيھوده بود يا دير
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منظور او را درك ، حرفھاى حضرت موسى آن چنان ساده و روشن بود كه ما ھم كه عوام ھستيم! پدر: حاج رجب گفت
  . كرديم

اما خدا در مشكل خود گرفتار بود و . كلی نداشتموسى مش. ايشان كه با رمز و اشاره صحبت نمى كرد! بلی :خيام گفت
 ! چه دير اگر، بدان جھت به فكر چاره جوئی افتاد

  ! سامرى و گوساله اش
جماعت ھنوز مسافتى از سنگتراشى موسى دور نشده بودند كه دو كارگاه نزديک به ھم كه وسائل تزئينی مى فروختند 

را به » ٌگوساله طالئی«او مجسمه و تصاوير . اداره مى كرد» رىسام«كارگاه اولی را شخصى بنام . روبرو شدند
ُدور تا دور كارگاه او را دختران و پسران و حوران و غلمان ھاى . مى فروخت، صورت گردن بند و دستبند و گوشواره ُ

پشت پيش گاھى ھم از ، كاالى خود را به مشتريانش عرضه مى كرد، اين مرد شاد و خندان. جوان احاطه كرده بودند
  . مجسمه ھاى خاك خورده و زنگ زده را به عنوان عتيقه به عالقه مندان آثار باستانی ارائه مى داد، خوان

را به شكل گردن بند و گوشواره به مشتريان مى » ده فرمان« شخص ديگرى بود كه لوحه ھاى، رو به روى بساط او
  . فروخت

خريد و خيام نيز چيزھائی براى ھديه كردن به بلقيس  »گوساله«و دو گوشواره »ده فرمان« عزت الملوك يک گردنبند
  . خريدارى كرد
  : شگفت زده پيش سامرى رفت و پرسيد ، با ديدن اين دو كارگاه در كنار ھم، ابو علی سينا

  ! ؟موسى پھن كرده اى» ِده فرمان«ٌرا در كنار دكه »گوساله ات«چگونه است كه بساط تزئينی! ـ مرد
  : آھسته گفت ، ه اطراف انداخت و چون كسى را ناظر گفتگوى خود نديد سامرى نگاھى ب

ما اين معركه ھا را راه انداخته ايم تا به ھر كس كه گوساله . ھم مال خود ماست» ده فرمان«ِبساط فروش ، ـ برادر
. ست و سود بردنغرض كاسبی ا. ده فرمان بفروشيم، گوساله و به ھر كس كه به ده فرمان عالقه مند است، دوست دارد

 . .  
سنگ مى تراشد وآنھا را مفت و مجانی به اين و آن ھديه مى ، َخوشباور است و شب و روز با جان كندن،  موساى پير

  . بساط او سوت و كور است، ٌعكس معركه ما كند و ھميشه ھم بر
ما گوساله اى از طالھاى ، ه بودبه كوه رفت» ده فرمان«براى تھيه) موسى(وقتى ھم كه پير مرد، مگر نمى دانی! راستى

حتى برادر . ٌمردم نيز با شادى و مسرت به گوساله ما ايمان آوردند. پيش كشى مردم ساختيم و كلی ھم سود برديم
ُھمين ھارون كه فعال كارش سنگ خرد كردن براى موسى است! موسى ً . . .  

  :  داد با خوشحالی ادامه، سامرى در حاليکه به صندوق پولش نگاه مى كرد
يا مقررات بارگاه ! شايد فردا دكان بھشت تخته شد! مى داند  كى. ـ بايد از فكر و انديشه استفاده كرد و پولی جمع نمود

رسولی ، اينكه ھر چندى مگر نه! نمى شود اطمينان كرد» يھوه«البد مى دانی كه به دستورات و احكام ! کردير يالھى تغ
دستورات و  ٌھمهمی دانمی که . گذاشتبيشتر وقتھا ھم دستوراتش را زير پا مى . اددد و دستور تازه اى مى امى فرست

ِبه عقيده من بھترين كار ھمين است كه طالئی دست و پا كرد و سر ، با چنين خدائی! ؟ فرامينش ناسخ و منسوخ ھم اند
  . . . زندگى كرد» حرف«ھميشه و ھمه جا كه نمى شود فقط با . بزنگاه زد به چاك

اش سپاسگزارى  »نصايح خردمندانه«از او به خاطر  و علی سينا در حاليکه از رندى سامرى دچار سر گيجه شده بوداب
  . كرد و به جمع ياران پيوست

 . و ھمگى از آن بازار مكاره دور شدند
  ! نيايش گـاھـى در بھشت

خيام كه پيشاپيش ديگران . خرم و دلگشاجماعت ھمچنان به سياحت مشغول بودند كه به دشتى رسيدند بسيار سر سبز و 
  :حركت مى كرد بر تابلوئی چنين خواند

  .  به اين مكان ممنوع است، كرده اند را قربانی ورود كسانی كه حيوانات            
نديده ، تا آنروز در بھشت منطقه اى كه ورود به آن مشروط بوده باشد. عادى مى ديد انگار چيزى غير، خيام شگفت زده

  . بود
ٌپھنه دشت نيز پر بود . معبدى از مرمر سفيد قرار داشت، براين بخش از بھشت سكوتى سنگين حاكم بود و در ميان آن

  . . . گاو و شتر و مرغ و خروس وگوسفند و از ھزاران ھزار گوسفند و بز و 
  . قربانی كرده است ند و حتى شترمعلوم شد كه تنھا حاج رجب در آن دنيا گاو و گوسف، ھمراھان با ھم به مشورت نشستند

من ميل دارم كه براين نيايشگاه قدم بگذارم و ببينم در . تو از ورود به اين سرزمين محرومى، دوست عزيز :خيام گفت
  . آنجا چه حكمتى است و اين نيايشگاه بھشتى چه معنائی دارد

  :گفت ، افسرده از جدا شدن از ياران، حاج رجب
اگر اين عمل به ھر باورى نا پسند . من براى قربانی كردن دليلی داشتم! اين مكان محروم نكنيدمرااز ورود به ! ـ پدر
  ! مرا منطقى ھست كه از خود دفاع كنم، باشد

  : خيام با ديدن نا راحتى حاج رجب گفت 
  . . . باقى با خودتان است، ولی يادتان باشد من به شما ھشدار دادم. ـ ھر طور ميل داريد
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عزت الملوك و حاج ، ابو علی سينا ساير ھمراھان خواست تا در ھمان حول و حوش اطراق كنند و خود ھمراهاز ، بعد
  . رجب به سمت معبد به راه افتاد

وقتى به نزديکشان . ھنوز دقايقى از ورودشان نگذشته بودكه ناگھان گوسفندى شتابان به سمت آنان شروع به دويد كرد
َبناى بع بع نھاد، او به جمع انداخت و سپس رو به حاج رجبنگاھى جستجوگر و كنجك، رسيد َبا صداى بع بع او. َ ديگر ، َ

، لحظاتى بعد. حيوانات يکباره دست از چريدن و لميدن و جست و خيز كردن برداشتند و به سمت گروه ھجوم آوردند
ُ بع خود ھمه حيوانات را گرد آورده َگوسفندى كه با بع، در ھمين ھنگام. جمع بود و گرداگردشان پراز حيوانات مختلف َ

  : به زبان آمد و فرياد زد ، بود
  ! قاتل! قاتل :ٌو به دنبال او ھمه حيوانات يک صدا به فرياد در آمدند! . . . قاتل! ـ قاتل

. ترس و وحشتى شديد بر جمع غالب شد. مى شدند   فريادھائی كه مثل تيرھاى زھرآگين به سمت حاج رجب پرتاب
اين بار با حالتى تھديد آميز به سمت جمع بانگ خروش ، ى كه ھميشه با بردبارى و صبورى دركنار انسانھا بودندحيوانات

  . مى كشيدند
ِدر نيايشگاه . ٌاز نيايشگاه بلند شد كه ھمه حيوانات به سمت آن بر گشتند، در اين ھنگام صداى مھيبی مثل كوبيدن طبل

ٌھمه دشت را فرا گرفت و مردى كھن سال در ھاله اى نورانی در آستانه معبد  شگشوده شد و تابش نورى زيبا و آرامبخ ٌ
  . ظاھر گشت

  :خيام با ديدن اين حالت به يارانش گفت . گوئی حضور آن مرد كھن سال را حرمت مى نھادند، حيوانات آرام گرفتند
 در یمرد كھن سال، ٌدرآستانه نيايشگاه. دندو ھمگى به سرعت به سمت نيايشگاه به راه افتا! . . . عجله كنيد!  ـ بيائيد

  . سكوت مجسم به انتظار مھمانان نا خوانده بود
  : عزت الملوك با نزديک شدن به نيايشگاه و ديدن سيماى نورانی مرد كھن سال با ھيجان و شوق زدگى گفت 

و در . . . زرتشت ماست. تاين پير كھنسال پيغمبر ماس. اين مرد زرتشت است! نگاه كن! نگاه كن! مرشد! ـ مرشد
مى كرد تا اينكه خيام به صدا در آمد و  مرتب جمالت خود را تكرار، حاليکه آستين خيام مات و مبھوت را تكان مى داد

  :گفت 
به اتفاق ، و بعد در حاليکه اشك شادى از ديدگانش جارى بود. . . مى دانم كيست. مى بينم. مى بينم! ـ عزت بانو

نا خودآگاه و فروتنانه در ، وقتيکه ديدگان خيام به سيماى پر مھر زرتشت افتاد.  مرد نورانی رسيدنددوستانش به مقابل
 . ابو علی سينا و حاج رجب و عزت الملوك نيز از او تبعيت كردند. مقابلش زانو زد

الملوك رااز زمين بر پا نخست خيام و بعد ابو علی سينا و به دنبال آندو عزت . زرتشت با تبسم دلنشينی به كنارشان آمد
  :داشت و گفت 

چرا در مقابل مخلوق او سجده مى . انسان را به ركوع و سجود نطلبيده است، خداوند جان و خرد، ـ اھورا مزداى پاك
آدمھائی بودند كه سجده كردن را ؟ مى پنداريد اين حيوانات با نشستن خود به ما سجده آورده اند؟ كنيد و به خاك مى افتيد

بودن و به خاطر عدم شعور و درك از آنھا تقليد مى » حيوان« كوچكى خود مى دانستند و چه بسا حيوانات به سبب دليل
  :آنگاه به حاج رجب گفت. كنند

ٌسجده شمااز ندامت و خجلت ، اگر ھم به سجده باشيد، بنابراين. شما حيوانات بسيارى را كشته ايد. ـ حساب شما جداست
، اينك كه اين جا ھستيد از خود بپرسيد. نگاه كنيد كه چطور از ستم امثال شما به اينجا پناه آورده اندبه اين حيوانات . است

چگونه باور كرديد كه كار خدا جان بخشيدن و ؟ آيا كردارتان نيک بود؟ چه رضايت خاطرى در كشتن حيوانات داشتيد
  . اين بع بع ھا كه مى توانند خروش انتقام شوند ؟بااين حيوانات غضبناك چه مى كنيد؟ ٌوظيفه شما جان گرفتن است

به خدا و رسولی ؟ عذر خطاھاى گذشته را بخواھد، ولی خشمناك، آيااز حيوانات مظلوم. حاج رجب نمى دانست چه كند
ندامت ، بھر حال؟ و يا به خرد پيام آورى كه او را نھيب مى زند؟ متوسل شود كه قربانی كردن رااز او طلب كرده بودند

  :ندائی از درونش بر آمد ، در آن پريشانحالی. مى جست و خود را محاكمه مى كرد   راھى. او قطعى بود
حاضر شدى ، چطور باآنھمه پند و اندرزھاى پيامبرى مثل او كه ترااز قربانی كردن منع كرده بود! ـ راست مى گويد

خدا به تو عقل داده بود تا نيك و بد ! ؟ قربانی كنی، »راه يافتن به بھشت«يعنی ، جاندارانی را براى منفعت احتمالی خود
آنھم به » كشتن حيوانات«چطور نفھميده بودى كه ! مقلد بی چون و چرا نباشى، يز دھى و مانند حيواناتيرا تم
 ايزد يکتا كه نمى تواند اينقدر بی رحم و قسى القلب باشد كه به! به ايزد پاك نمى توانست درست باشد» تقرب«منظور

از عادات و رسوم مردمان نيمه ، كشتن موجودات جاندار به منظور قربانی! از بندگانش خون بطلبد عنوان سپاسگزار
به خدا نزديک مى ، اگر اين عمل نا پسند به نظر تو الزم بود و اگر پندارت اين بود كه با قربانی كردن. وحشى است

  . . . ؟ چرا خودت را قربانی نكردى، شوى
  : به سخن درآمد و گفت ، خيام كه ديگر تاب تحمل درد و رنج دوستش را نداشت، گامدر ھمين ھن

. آنچه او كرده بنا به احكام آئينی است كه حكايتى بس تلخ و دردناك دارد! دوست ما را گناھى نيست! ـ حضرت زرتشت
رنج او را بيش از اين افزون ، است دهنا خواسته به اين كار نا پسند كشيده ش، او ھم مانند بيشتر مردمان سرزمين پاك تو

. او انسانی پاك و وارسته اى است و اگر خطائی كرده به سبب اعتقادى بوده كه زمانه در دل و جان او افكنده بود! نكنيد
  . بلكه كسان ديگرند، مقصر و گناھكار واقعى او نيست
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بگذاريد پشيمانی و ندامت در تمام وجودش اثر كند تا  !بگذاريد او بيرون اين نيايشگاه بماند:  با تأثر تلخى گفت، زرتشت
ضمن ، پيامبر آريائیو سپس آنگاه جملگى را به درون نيايشگاه دعوت  .بفھمد چه عذابی به مخلوقات خدا داده است

  :گفت ، خوش آمد گوئی
ھزاران سال پيش . مى گذاشتاو نبايد به اين جايگاه قدم . ـ من نيز چون شمااز بابت فرزند خطا كارمان متأثر و متأسفم

آنروزھا كه انسانھا ھنوز در آغاز . ما به روشنی مردم سرزمينمان را از اين كردار زشت و اھريمنانه بر حذر داشتيم
نه تنھا شايسته مقام و ، آنھم براى ايزد يکتا، ما با زبان ساده به آنھا تفھيم كرديم كه قربانی كردن، تفكر و انديشه بودند

مرتكب چنين كردار ناپسند و ، براى نزديکى به ايزد پاك. بلكه در شأن و مقام انسان نيز نمى باشد، نيستمنزلت او 
ٌنتيجه زحمات و رنج ھاى ما آن شد كه حيوانات از قربانی شدن در معابد نجات يابند و . زشت و بی خردانه اى نشويد

  . شودنی كناره جويندمردمان سرزمين ما نخستين كسانی باشند كه از اين گناه نابخ
بازھم به دالئل نا معقول مخلوقات ، كه بعد از گذشت ھزاران سال و شكوفائی فكر و پيش رفت علم و معرفت! شگفتا

آفريدگار جھان را قربانی مى كنند و با اين كردار نا بخردانه نيز مى پندارند كه باعث خشنودى ايزد يكتا و سبب نزديکى 
  . به درگاه او مى شوند

  :طاقت از دست داد و گفت ، زت الملوك كه لحظه اى از درد و رنج برادرش غافل نبودع
پيامبر بزرگ ما مى دانند كه . برادر من تنھا ايرانی نيست كه به عمل قربانی كردن دست يازيده است! ـ اى زرتشت پاك

دالنه براى رضاى خدايش قربانی كرده او ھم يكى از ميليونھا انسانی است كه ساده . بر ايران و مردم آن چه رفته است
آيا . يكى از دھھا فرايض دينی است كه ھر مسلمانی بايد انجام دھد، البد زرتشت بزرگ مى داند كه قربانی كردن. است

آئينی است كه چنين  يا گناه به گردن پيامبر و؟ گناه برادر من است كه به دستور پيامبرش و به احكام آئينش عمل كرده
  ؟ ا از پيروان خود طلب كرده انداعمالی ر

  :خطاب به زرتشت گفت ، در اين ھنگام ابو علی سينا با تأثر
آن مردم مزدا . قرنھا است كه از سرزمين ايران رخت بر بسته و دين اسالم جايگزين آن شده است، ـ آئين پاك مزدا

ين صورت بر دوست ما ايرادى نيست و در. دچار سرنوشتى ديگر شده اند، پرست و آن آئين پاك و دستورات اھورائی
شايد در آن دنيا ذكرى ھم از شما و . اين مرد در آئين شما نيست. او را اين چنين خوار شماريم سزاوار نمى باشد كه
شايد راھى بر بی گناھى امثال دوست ما ، اگر اوضاع ايران را بعد از ھجوم اعراب باز بينی كنيم. آئينتان نشنيده باشد

شمه اى از اوضاع نابسامان آئين زرتشت در دوران ساسانيان و آنچه از دست آئينمداران اين كيش ، آنگاه. پيدا شود
  : شرح داد و افزود، برمردمان رفته بود

ـ گناه بر چيده شدن آئين مزديسنا و پراكنده شدن پيروان آن به گردن آنھائی است كه با اعمال و رفتار ناپسند خود باعث 
پا از حريم خود بيرون گذاشتند و ، ٌموبدان زرتشتى براى حفظ منافع مادى و دنيوى خود. يدن اين آئين شدندبه بيراھه كش

در كار حكومت مداخله كردند تا جائيکه مردم را ھم از حكومت و حكومتمداران و ھم از آئين و آئينمداران روگردان 
رتشت نيز ھيزم به آتش كجرويھاى آنھا نھادند تا دود آن به پاسداران آئين ز، خسروان ساسانی به كژراھه رفتند. نمودند

  . افتاد چشم مردم و آتش آن به جسم و جان دودمان ساسان و نكبت آن به حريم آئين مزدا
سقوط امپراطورى ساسانی به دست اعراب و از ميان رفتن آئين ، با تأثر و تأسف، پژوھشگران و تاريخ نگاران جھان

الم را يكى از بزرگترين مصائب جامعه بشرى قلمداد كرده و گناه اين مصيبت بزرگ را نيز زردشت و رواج دين اس
مى گذارند و مسبب واقعى اين حادثه اسفبار تاريخ را از بد عملكرد متوليان اين آئين مى    بگردن موبدان آئين زرتشت

  . دانند
ٌ مگر از دخالتھاى موبدان و موبد موبدان در حكومت و سلطنت آ ٌ  انشاه آوردن و شاه بردن و شاه كشتن ھايش؟ گاه نيستيدٌ

اھورا مزدا را به ياد آوريم كه چگونه قبل از يورش  ستوه آمدن پيروانه بيراھه رفتن ھاى آئينمداران و ب؟ را نشنيده ايد
ارى از مردم دانيم كه بسي می. ٌمانی و مزدك ھر يك به شكلی پيكره آئين آن حضرت را به تازيانه بسته بودند، اعراب

ولی از ، جالى وطن كردند. ولی به آئين پدران خود بر نگشتند، جان باختند، مزديسنا كه به مانی و مزدك گرويده بودند
ٌھمه اين اثرات سوء در نتيجه اعمال و كردار بی رويه آئينمداران آن . آئين نوينی كه برگزيده بودند دست بر نداشتند

  . حضرت بوده است
وه فراوان به سخنان ابو علی سينا گوش مى داد و ھر لحظه تازيانه ھاى تلخ كالم اين حكيم روشن ضمير زرتشت با اند

  : و روانش را مى آشفت تا عاقبت عتاب آميز گفت جان، بر آئينمداران زرتشتى
آئينمدار ، آئينمبگو ببينم؛چه كسى گفته است كه من براى ، ٌتو كه به ھوشمندى و دانائى شھره جھانی! ـ اى مرد فرزانه

ٌفرياد من از دست آنھائی كه خود را واسطه بين ايزد ؟ سخن گفته بودم، ٌكجا من از موبدان و ھيربدان؟ ين كرده بودميتع
ٌھمه كوشش من اين بود تا آنھا را از دخالت در زندگى روحانی انسانھا باز . به آسمان رفته بود، يکتا و مردم مى ناميدند

ٌحال تو از موبدان و موبد موبدان سخن مى رانی. م تا توانستم اين واسطه ھا را كنار بگذارممن رنجھا برد. دارم ٌ و دم ؟ ٌ
و آئين مرا با آئين ھائی كه من بر ضد آنھا بپا خاسته بودم در يك رديف ؟ از دخالت آنھا در حكومت و سلطنت مى زنی

ھمه روشن است و با وجوديکه صدھا انسان مصلح و خير ، آنچه من گفته ام و راھى كه من نشان داده ام؟ قرار مى دھى
انديش بعد از من براى ھدايت بشر قيام كرده اند ھنوز ھم دستورات من ساده ترين و مفيد ترين رھنمونھا براى سعادت 

  :خيام لب به سخن گشود ، با سكوت زرتشت. من نيز جز نيکى و نيكبختى بشر ھدف و منظورى نداشتم. انسانھاست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

آلوده به خرافاتى شده بود كه با آئين ھاى ، ولی آئين شما نيز با گذشت ايام! حقيقت ھمان است كه فرموديد! فرازاـ سر
، گشتند ّحتى وقتى كه ايرانيان وعده ھاى اسالم را دروغين يافتند و به دنبال تكيه گاھى می. ديگر چندان تفاوتى نداشت

ولی نخواستند دوباره گرفتار پيچ و تاب شعائر آئين ، ه ھر آئينی رفتندآنھا ب. حاضر به بازگشت به زرتشتيگرى نشدند
  . زرتشت و حرص و طمع آئينمداران آن بشوند
  :ابو علی سينا در ادامه صحبت ھاى خيام گفت 

آن ، ٌگذارند و خود را آلوده حكومت و حكومتدارى مينمايند ٌـ وقتيكه مردان خدا پااز محدوده وظايف خود بيرون می
ًن نه كار دين به پاكى و نه كار حكومت به درستى مى انجامد و نھايتا ھم ھر دو به مسير انحراف و اضمحالل مى زما
چه بر آئين و آئينمداران ، شاھان و سلطنتشان آمد سر چنانكه در عھد دودمان ساسان رخ داد و ديديم كه چه بر. روند

دين دولتى دين نيست و دولت دينی «:گر نشنيده ايد كه مى گويندم. اھورا مزدا رفت و چه به روزگار مردم ايران رسيد
  . »دولت نيست

  : افزود ،  ابو علی سينا در حاليکه تأثر از سيمايش ھويدا بود
، اما. ـ من ھم مانند زرتشت بزرگ عقيده دارم كه انسان در رابطه اش با خدا نيازى به واسطه و احتياجى به دالل ندارد

اسطه ھا و دالالن ھميشه وجود داشته اند و چنين به نظر مى رسد كه تا زمانيکه روشنائی علم و به چند دليل اين و
اين واسطه ھا ھمچنان وجود خواھند داشت و كنار نھادنشان چندان آسان نخواھد ، معرفت بر كل جامعه حكمفرما نشود

عادت دارند تا كسانی آنان را در دين و ، زيرا اكثريت مردم به خاطر جھل و بی سوادى و فقر و خرافی بودن . بود
ديگر اينكه شغل و . پندار اينگونه انسانھا اينست كه خود به تنھائی قادر به پيمودن اين راه نيستند. ايمانشان راه ببرند

به نحوى كه ھر انسان زرنگ و فريبكار و تن ، منصب داللی بين خدا و انسان ھميشه داراى مزايا و سود فراوانی است
ھميشه درجوامع بشرى ، تا زمانيکه اين دو بھانه از ميان برداشته نشود، از اين رو. ور را به اين شغل تشويق مى كندپر

 . قشرى به عنوان شريعتمدار خواھند بود 
ا آنھ. ھمانا خردمندان ھستند، اما كسانی كه قادرند با اين پديده مبارزه كنند و جامعه انسانی رااز آسيب آنھا نجات دھند

بستيزند و با ، ھستند كه مى توانند با علم و معرفت خود با كسانيکه به نام دين و مذھب سد راه پيش رفت جامعه مى شوند
بجنگند و براى استقرار آزادى و آزادگى بكوشند و با ، مبلغ و مروج آن ھستند، خرافات و موھوماتى كه شريعتمداران

  . انسانھا رااز شراين افراد فريبكار رھا سازند، ستيھا و نشان دادن ناراستيھاافشاگريھا و برمال نمودن حقايق و گفتن در
  :ابو علی سينا پس از سكوتى كوتاه پرسيد 

و انسان ھا آلت فعلی بيش ؟ مشكل اساسى انسان ھا به مشيت الھى مربوط است، آيا فكر نمى كنيد! ـ اى زردشت پاك
  ؟ نيستند

ٌگرفتارى ھاى خود را خواست و اراده اھورا مزدا يا به ترفندھاى اھريمنی ، جمع كثيرى از مردم :زرتشت پاسخ داد
بنابراين بايد سعى كند به مرحله اى از معرفت برسد كه ، انسان مختار است. در حاليکه چنين نيست، مربوط مى دانند

نقشى در  او ندارد و اھريمن نيزايزد دانا ھيچ گونه دخالتى در زندگى ، بر خالف باور انسان. چه بكند و چه نكند، بداند
 :بقول حكيمى . زندگى انسان بازى نمى كند

 سرمــايه داديم و نـھـاد ستميم     مائيم كه اصل شادى و كان غميم                   
  ٌآئينه زنـگ خورده و جـام جـميم    پستيم و بـلـنديم و كماليم و كميم                     

  :طاقت از دست داد و بر خاست و گفت ، ھا جاى برادرش را خالی مى ديد كه درين بحثعزت الملوك
ولی من بيش از اين قادر به لذت بردن از ، اگر چه شرف و افتخار محسوب مى شود، ـ ديدار و گفتگو با پيامبر آريائی

من نيز بايد ،  مجلس محروم مى شودٌوقتيکه برادرم به دليل مومن بودن به آئينش از حضور در اين. محضر ايشان نيستم
ھنوز اين زن مغرور قدمى . اين بگفت و به راه افتاد و ھر سه اين مردان نام آور را به شگفتى انداخت. به دنبال او بروم

  :چند بر نداشته بود كه زرتشت ندا داد 
بدانيد كه چرا ما را به ، ر حقيقت ھستيدبگذار تا سخنانم را به پايان برسانم تا شما كه دوستدا، قدرى تأمل كن! ـ اى بانو

   . . .مھرى نيست و نمى توانيم با آنان مدارا كنيم و از گناھشان در گذريم، كسانيکه آزارشان به مخلوقات خدا رسيده
  :از رفتن باز ماند و زردشت چنين ادامه داد ، عزت الملوك با شنيدن سخنان زرتشت

پاداشى ، نھاده اند آئين درستى و راستى و پاكى دست برداشته و به مذاھب ديگر سرـ آنانيکه به ھر دليل و بھانه اى از 
چنين انسانھائی چرا بايد برخالف دستوراتى كه به آنان داده شده به . بنا به باور خود از خداى آئينشان خواھند داشت

اينجا بھشتى نيست ،  كه به اين مقام آمده ايدشما؟ پا بگذارند، ٌجستجو بيفتند و به حيطه آئين ھائی كه بدان باور نمى دارند
! اينجا بھشتى نيست كه به عنوان پاداش كردار و پندارتان به شما وعده داده اند! كه در آئين شماازآن گفتگو شده است

ن بدانديشان و بد گويان و بدكاران را مكا. جائی كه سراى پاكان و درستكاران و نيک انديشان است. فردوس است، اينجا
يکى از بدترين و پست ترين . گناه و گناھكاران را مرتبت ھاى بسيارى است، در آئين پاكان. و مقامى در اين سرا نيست

گناھى كه به ھيچ دليل و بھانه اى از آن درگذشتن . جان موجودات جاندار ايزد يکتاستھمانا بی حرمتى ب، اين مراتب
  . جايز نيست

حقانيت مرا در ، تعمقى در اين فلسفه. ٌخالف اراده پروردگار عالم است، نام ايزد پاكه خصوص كشتن به ب»كشتن«
آفريده ھاى او را ، زيرا من نمى توانم به كسى كه خالف اراده پروردگارم. بيرون نگاھداشتن برادر شما روشن مى كند
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. نھا نيز پيروآئينی بودندآ. روزگارى انسانھا فرزندانشان را قربانی مى كردند. رأفت و ترحم كنم، سالخى كشيده استه ب
براى اينكه آن عمل را صحيح نمى شمرد و آئينی را كه ، البد؟ ! چرا برادر شما خود و فرزندانش را قربانی نمى كرد

حتى اگر ھم . بنا به ھمان منطق قربانی كردن حيوانات ھم درست نبود. برحق نمى پنداشت، چنين حكمى تجويز مى كرد
برادر . ی چنين عملی را جايز شمرده و جزو مراسم و آداب و شعائر دينی خود قرار داده باشندكسانی به ھر نام و عنوان

چنانكه بسيارى از ، شما بايد از اين آئين نيز كناره مى گرفت و يا از احكام و دستورات نادرست آن سر پيچى مى كرد
  . خود شما ھستيد كه در اينجا حضور داريدھمين حكيم عمر خيام و ، مردم چنين كرده اند كه نمونه و شاھد زنده آن

  ! ؟ پس اينجا كجاست !؟بھشت نيست ،اين جائی كه ما در آن ھستيم فرموديد؛! سرافرازا :ابو علی سينا پرسيد 
  :گفت ، با نگاھى خيره به چشمان ابو علی سينا، زرتشت

شراب و عسل و شير ھاى .  مى روندجائی است كه غلمان و حوران از سر و كول شما باال، ـ بھشتى كه شما باور داريد
ھوس ھاى بی پايانتان  كامتان را شيرين مى سازد و جواھرات و قصرھاى پر شكوھش عطش، در جويبارھايش روان

  . را سيراب مى كند
فتيد و به دنبال مجھوالت برويد و در ت كه شما در آنجا به فكر كردن بيبھشتى كه به شما وعده داده شده جائی نيس

  . ى يافتن حقيقت باشيدجستجو
نعمت ھاى بی حد و حصر آن لذت ببريد و عقده ھاى ندارى و  آنجا بايد بمانيد و از. بھشت شما در آخر خط قرار دارد

  . محروميت ھاى زندگى را با فراوانی ھاى آن تالفی كنيد
گى نيز شما رااز تفكر و تحقيق ھمانطوركه در زند. منظور نشده است، انديشيدن و به دنبال حقيقت رفتن، در بھشت شما

منافق و بی ايمان و كافر نام نھاده و به آتش جھنم حواله كرده ، بودند» چون و چرا«منع كرده اند و كسانی را كه به دنبال
  . اند

وقتيکه به پدرتان با ! ؟ گوشش را گرفتند و از بھشت بيرونش كردند! خواست بداند، »ابوالبشر«مگر نشنيده ايد كه آدم 
چطور شما جرأت ، اين اجازه را ندادند، قائل بودند و او را شاھكار خلقت مى ناميدند ھمه عزت و احترامى كه برايش
ندازند و به التماس و توبه كردنھايتان د كه شما را ھم از بھشت بيرون بينمى ترسي! ؟ كرده ايد به جستجوى حقايق بيفتيد

  ! . ؟ التفاتى نكنند» آدم«مثل پدرتان 
  ؟ ! ِمگر نه اينكه اينجا بھشت اسالم است! ؟ شما دراين بھشت چه مى كنيد، بنا براين! بزرگوارا :يام با ھيجان پرسيد خ

ه بھشت . من در بھشت افكار و انديشه ھاى شما تجسم پيدا كرده ام! ـ من كه در بھشت شما و جنت اسالم نيستم شما مرا ب
ار است.  جواب كشيده ايداسالم آورده ايد و به گفتگو و به سئوال و ام. . . مرا با بھشت شما چه ك ن ھنگ ه ، در اي شى ك آت

ٌبه سركشى افتاد و ھمه نيايشگاه را در خود فرو برد و ھمانگاه ندائی از عرش اعلی بر ، مى سوخت در آتشدان به آرامى
 :آمد 

  »! اش نكرداسرار را بايد در دل نگھداشت و ف! اى زرتشت پاك«                        
ھر يک در گوشه ، گران نيز خسته و نا توان سياحت. نه از زرتشت پاك خبرى،  لحظاتى بعد نه از نيايشگاه اثرى بود

  . اى برزمين افتاده بودند
  دارد                      ادامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


