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  وآن دروغ دالويزخيام 
 :چھارمقسمت 

 ؟ آيا خدائی ھست يا نيست
  

ـ براى اثبات بودن و يا نبودن خدا ساليان درازى بين انسان ھا بحث و گفتگو بوده و بی ترديد اين كشمكش ھا ھمچنان 
بت مى كنند كه مخالفين براى انكار او شيوه ھائی وجود او را ثا زيرا معتقدان به وجود خدا با ھمان. ادامه خواھد داشت

ھر ، از اين رو، منطقى ندارند، تكرار استدالل ھاى بی بنياد به ھمان شيوه ھا متوسل مى شوند و چون ھر دو دسته جز
ھمانطور ھم ، من ھم اگر بخواھم با حرف وجود خدا را ثابت كنم، بنابراين. دو گروه در اثبات نظريه خود فرو مانده اند

اين مطلب را به اين دليل گفتم كه دوست ندارم فكر كنيد من در اين . انم با حرف اثبات كنم كه خدائی وجود نداردمى تو
ٌنكته ديگرى وجود دارد كه بيشتر از موضوع ، در مورد خدا، منٌ در حاليكه به عقيده. مورد دانشى برتر از ديگران دارم

  : بودن يا نبودن او اھميت دارد
خدا چه باشد و چه . نه فايده اى به حال انسان و نه ربطى به سرنوشت او دارد، ردن به بود و نبود خداپى ب، بنظر من

ًدر روند عالم ھستى كال و سرنوشت آدم جزئا، نباشد ، اگر اين واقعيت را درك كنيم و بپذيريم. ھيچ نوع تأثيرى ندارد، ً
ن يا نبودن خدا از بين خواھد رفت و بشر به جاى سرگردانی ٌآنوقت ديگر ھمه جنگ و جدال ھاى بيھوده براى اثبات بود

، يدئبيا، براى درك بھتر قضيه. در وادى حيرت به دنبال واقعيت ھا مى رود و مشكالت بسيارى برايش آسان مى شود
  :مسأله را اينطور حالجى كنيم 

به ، و آيا با آگاھى به وجود خدا؟ تبراى چه مى خواھد بداند خدا ھست يا نيس؟ بشر چرا به جستجوى خدا افتاده است
چند مسأله ، با اين پرسشھا. . . ؟ مى شود كدام يک از مشكالت زندگيش برطرف؟ كدام يک از خواسته ھايش مى رسد

  : برايمان روشن مى شود
 مثل مى خواھد بداند اين خدا براى چه انسان را، و چون به وجودش پى برد؟ وجود دارد، »خدا«بشر مى خواھد بداند 

خدا چه نقشى در زندگى او ، و در مقابل؟ چه تكليف و وظيفه اى بر عھده اش گذاشته است؟ ساير موجودات آفريده است
به دنبال دانستن  پرسش ھائی كه تو نيز. ًتمام تالش بشر صرفا براى دريافت جواب اين پرسش ھا است؟ بازى مى كند

به جاى اينكه به دنبال خدا بگرديم و :مى گويم، برعكس ديگران، حقيقتٌمن جوينده ، اما در اين مورد. پاسخ آنھا ھستى
يد خودمان اين جواب ھا را پيدا كنيم كه اين كار سھلتر و ئبيا، بودنش را ثابت بكنيم تا پاسخ گوى پرسش ھاى ما باشد

وقت ديگر نيازى به آن، اگر چنين كنيم. ضمن اينكه قابل قبول عقل ھم ھست، سريعتر است و بھتر به نتيجه مى رسد
چون وقتى ما خود قادر به پاسخ دادن به . جستجو كردن خدا نخواھيم داشت و بودن و نبودنش برايمان يکسان خواھد بود

  . ديگر احتياجى به خدا نيست، سئواالت خود ھستيم
» ؟ خدائی ھست يا نيستآيا «اكنون بی آنكه كارى به بود و نبود خدا داشته باشيم و پاسخى به سئوال ، بااين استدالل

  . باز گرديم كه منظور نظر ما است، نتيجه اى كه از بودن يا نبودن خدا حاصل مى شود  به، بدھيم
؟ درآغاز بايد بگويم پاسخ به اين پرسش ھا كه خدا چرا انسان و ساير موجودات را خلق كرده و از آنھا چه مى خواھد

براى اينكه امروزه ثابت شده كه براى پى بردن به .  بسيار ساده استولی در عين حال نيز، اگر چه بسيار مشكل است
محاسبه و تجربه ساده ترين و مطمئن . است» مشاھده و آزمايش«محاسبه و تجربه يعنی، بھترين وسيله حقيقت ھر چيز

ده ايم و به با محاسبه و تجربه است كه ما خيلی از مشكالت زندگى خود را حل كر. ترين راه شناخت ھر مجھولی است
روز آغاز مى شود و ، با طلوع خورشيد، ٌبوسيله محاسبه و تجربه بود كه ما دريافتيم. خيلی از اسرار ھستى پى برده ايم

ولی بشر براى پى بردن به اين ، شايد امروزه بی اھميت جلوه كند، دانستن اين مطلب. شب فرا مى رسد، با غروب آن
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ھا كشيد و رنجھا برد تا اينكه به كمك دانشمندان دريافت كه حركت زمين بدور مرارت، حقيقت ساده روزگاران درازى
در اين زمينه . امرى طبيعى است و روز و شب اثرات آن مى باشد، صورت آمدن و رفتن خورشيده ظاھر به ب، آفتاب

برگ و ، خواب و بيدارى درختانداستان :  كنيم و به آنھا بيانديشيم مانندارائهھا ما صدھا مثال ساده و پيچيده مى توانيم 
كودكى و جوانی ، آمدن برف و باران، تكرار ظھور قمر با ھالل ھاى مختلف، جفت گيرى حيوانات، گل و ميوه دادنشان

الزم است . ٌو پيرى و مرگ در انسان و حيوان و حتى نباتات كه ھمه اين موارد با محاسبه و تجربه روشن شده است
مى دانيم كه اكثر ، نی ھا را نه خدا به انسان داده و نه پيغمبران و تا آنجائيكه مربوط به آنھاستيادآور شوم كه اين دانست

  . اطالعاتى كه از طريق پيغمبران به ما رسيده نا درست بوده است
ات و با توجه به چنين تجربياتى است كه انسان به راحتى مى تواند به حقيقت ھستى و يا به قسمتى از آن كه مربوط به حي

زيرا محاسبه و تجربه در ، پى ببرد و خود به جاى خدا پاسخ پرسش ھايش را بدھد، ھستى او و ساير موجودات است
  : به ما مى گويند، روند عالم ھستى

، ضمن اينكه او ھم مانند ھر موجودى. زندگى مى كند و مى ميرد، متولد مى شود، انسان ھم مثل ساير موجودات، ًـ اوال
اين يک نمونه از محاسبه و تجربه است كه اگر تجربه . ودات ديگرى باقى مى گذارد تا ھستى پايدار بماندموج، از خود

، ُاز زاده شدن تا مردن، ھاى ديگرى را ھم در نظر بگيريم به اين نتيجه خواھيم رسيد كه در ھيچ يک از اين رخدادھا
  . پروردگار عالم است، تنھا كسى كه دخالتى ندارد

خدا براى انسان حكمتى غير از ساير ، پديده ھاى عالم  گونه مى توان اين فرضيه را پذيرفت كه در پيدايشچ، ًثانيا
يا در خلقت ھمه موجودات حكمتى بوده يا اينكه در خلقت ھيچيک از آنان حكمتى نبوده . موجودات در نظر گرفته باشد

اگر اين واقعيت را . حرفی است بی پايه، تى منظور شده باشدتنھا براى انسان رسال، اينكه بين ميليونھا موجود عالم. است
  :پيدا مى كنيم و آن اينكه، آنوقت جواب سئوالی را كه از خدا مى خواستيم بگيريم، قبول كنيم

بی آنكه در اين مسير نه خدا به ما كارى ، مى مانيم و مى رويم، مى آئيم. »ٌما ھم مثل ھمه موجودات بوجود آمده ايم«
 :باشد و نه ما به خداداشته 

 خـاك بـا زمين يکتا شد ٌيک ذره د     ٌطره آب بـود بـا دريا شـــــيک قـ                         
   .دــش آمــد مگسى پـديد و نا پيدا    ؟ آمـد شدن تو اندر اين عالم چيست                        

  : رسيد پ، ديد خيام كه حاج رجب راسخت شيفته سخنان خود می
  :چنين ادامه داد، و بعد بی آنكه منتظر جواب او باشد؟ ـ آيا توانستم ساده و روشن پاسخ سئوالت را بدھم

براى . كارى بيھوده است، براى پاسخگوئی است، اگر منظور تو از اثبات وجود خدا. اثبات وجود خدا ضرورتى ندارد
مگر آنكه . من ھم قادرم پاسخ پرسش ھاى ترا بدھم، ندارى) خدا(باتو نيازى به اثبات وجود اين با) گرفتن پاسخ(اين كار

خودت و يااز ، از من! و اينكه پاسخ رااز چه كسى بشنوى، شخص پاسخگو براى تو اھميت داشته باشد نه خود پاسخ
 . خدا

  ؟ خدا چگونه است
، ز بودن يا نبودن خدا صحبت نكرده اممى آيد و چون من ا» ؟ آيا خدائی ھست يا نيست«ٌـ اين پرسش تو دنباله سئوال 

معتقدم كه جھان ھستى را خالقى ، دانش زمانم ولی از آنجا كه من بنا به بينش خود و، بايد به اين سئوال ھم پاسخ ندھم
  . به پاسخ اين پرسش نيز مى پردازم، است

ا كه محمد معرفی كرده است مى خواھى خدائی ر آيا؟ نخست بايد بگويم كه من نمى دانم منظور تو كدام خدا است
خدايان )هللا(ًحتما مى دانی كه غيراز خداى محمد؟ يا قصدت خداى ديگرى است؟ بشناسى و به ماھيت واقعى او پى ببرى

قادر ، عالم بودن، خالق بودن، يکتا بودن(غيراز صفات كلی، اين خدايان. ديگرى ھم ھستند كه با خداى او فرق دارند
چنانكه مى بينيم . ٌنمى توان گفت كه ھمه خدايان يکى اند،  مسائل با ھم چندان شبيه نيستند و لذادر بقيه). . . بودن و 

ًپيروان اين خدايان ھم مدام با يکديگر در جنگ و جدال اند و پيامبرانشان نيز دائما آئين يکديگر را نسخ و نفی و انكار 
  . مى كردند
او ھمان خدائی است . چون چگونگى خداى او مشخص است، محمد باشدمنظور تو نبايد خداى ، به نظر من، در ھر حال

خداى ، خدائی را كه مى خواھى بشناسى ًيقينا. كه محمد در قرآنش وصف كرده و ويژگى ھايش را بيان نموده است
 مى من فكر. زيرا مشخصات آنھا نيز در كتاب و آئينشان توصيف شده است. عيسى و موسى و ساير پيغمبران ھم نيستند

عبارت ديگر خداى عقالنی را بشناسى و از من چگونگى آن خدا را جويا شده ه كنم كه تو مى خواھى خداى حقيقى و ب
  ؟ دوست من، اينطور نيست، اى

  . يد كردئسخن خيام را تأ، حاج رجب
دشان ھيچوقت نه به خو، بايد بدانی كه خدايان گوناگونی كه در طول تاريخ به خدائی رسيده اند:و خيام چنين ادامه داد

خود آنھا ھيچوقت در صحنه حضور نداشتند ، در حقيقت. نه به قلم و نه به ترتيب ديگرى ادعاى خدائی نكرده اند، زبان
به ، راه مى افتاد و با سخنانی كه از طرف او مطرح مى كرده ھميشه كسى براى خدا كردن آنھا ب. و كاره اى نبوده اند

او » پيغمبر«طرف ھم ، به خدائی برسد و صدالبته» بابا«شرايطى به وجود مى آورد تا ، »رسول«يا » نماينده«عنوان 
اى » وسيله«روشن مى شود كه موجوديت خدا و رسالت نمايندگانش ھميشه ، اگر دقيقتر به اين ماجراھا نگاه كنيم. بشود

  سندى بر»ھدف«كارى انجام دھند و به » خدا«بوده براى كسانيکه ميخواستند با نام 



 

www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

چون اين فلسفه ھزاران سال قبل از آنان متداول بوده .  خدا پرستى از دوران محمد و عيسى و موسى فراتر مى رود
خدا . درست نيست، معرفی كنند» خدا ناگرا«يا » ُمشرك«اينكه اديان سامى اصرار دارند مذاھب قبل از خود را . است

به صورتھاى گوناگون در زندگى او پيدا ، به انديشيدن افتاد  بشرپرستى و اعتقاد به خدايان از ھمان دوران ھائی كه
يا گاو و سايرحيوانات را ستايش مى كردند به خدا يا خدايان عقيده ، حتى آنھائيكه به قول ساميان بت پرست بودند. ندشد

  . داشتند
، گاو را مى پرستند، اى در ھندآنھائی كه مى گويند؛فرقه . ٌبت ھا را واسطه خود و خدايشان مى دانستند، بت پرستان
گاو را واسطه خود و خدايشان  اين جماعت. ولی خدا نمى دانند، آنھا گاو را به داليلی مقدس مى شمارند. راست نيست

حجراال «مگر نه اينكه مسلمانان . كـى و چى باشد، ٌواسطه بين انسان و خدا، مى دانند و بنا به قول آنھا؛فرقى نمى كند
پس چه اشكالی دارد كه ؟ طواف مى كنند، ٌكه خانه خدا مى انگارند» كعبه« مى شمارند و به دور را مقدس» سود

بی خاصيت ھستند و معجزه نمى ، آنھااگر بت و گاو . را مقدس بشمارندبتى يا گاوى ، »سنگ سياه« به جاى گروھی ھم
مسيح و » صعود«يھود و محل » َندبه«ار يا ديو؟  با خاصيت است و معجزه مى كندمسلمانان»حجر االسود«مگر ، كنند

  . و غيره» بودا«مجسمه ھاى 
براى اينكه گمراھت نكرده باشم و تصور ؟ اين خدا چگونه است،  ھستئیبه مطلب تو باز مى گردم كه اگر خدا، اكنون

به من وحى رسيده نه ، من نه خدا را ديده ام. كيد مى كنمأت، است» ُوحى منزل«نكنی كه آنچـه مى گويم به قول معروف 
منھم مانند ديگران شناختى از خدا دارم كه نمى دانم چقدر . و نه خبرى موثق از شخص يا از فرشته اى دريافت كرده ام

ناشى از درك و فھم و شناخت من بنا به ، من اگر حرفی در مورد خدا مى زنم. آن درست است و چه مقدار آن نا درست
آنھا ھم ـ فقط ـ شناخت خود رااز . مثل من بوده اند، كه در مورد خدا حرف زده اندديگران ھم . دانش عصرم از خداست
  . خدا مطرح كرده اند و بس

. كارى به زندگى ھيچيک از مخلوقات خود ندارد، به ھر نامى كه او را بشناسيم، باور من اينست كه خالق عالم، بنابراين
 نگاه كنيم و ببينيم آيا اثرى از دخالت خدا در سرنوشت ما به براى فھميدن اين موضوع كافی است به زندگى خودمان

ھيچ نشانه اى نيافتم كه در زندگى من غير از خودم يا محيط و ، من كه بيش از ھفتاد سال زندگى كردم؟ چشم مى خورد
  . . . خويشان و مردمان زمانم و تاريخ گذشته مان موجودى ديگر دخل و تصرفی كرده باشد

الزم مى آيد كه اوضاع و احوال ھر موجودى را بنا به شرايط و ، سأله را در حد كلی بررسى نمائيماگر بخواھيم م
  :به عنوان نمونه . وضعيتشان تجزيه و تحليل كنيم

ًقاعدتا نمى بايد بدون ؟ مگر اين موجود به قول معروف يکى از مخلوقات خدا نيست. مورچه اى زير پاى من له مى شود
اگر خداوند عالم او را خلق كرده و در زير پاى من . شد و نبايد ھم بدون حكمتى زير پاى من بميردحكمتى خلق شده با

در حاليكه اگر من آدم رحيمى بودم و به حيات آن مورچه توجه مى كردم و پا ؟ ! آيا حكمتى داشته است، جانش را گرفته
ٌخدا با ھمه .  مورچه ربطى به خدا و مشيت او نداردُبی توجھى من و مردن آن. ُاو نمى مرد، برجثه نحيفش نمى گذاشتم

بزرگى و قدرتش آنقدر بيكار نيست كه موجود ضعيفی مثل مورچه را خلق كند و سپس ھستى او را با حكمت يا بی 
  ؟ برد او از اين عمل چه فايده اى می. زير پاى چون منی ظالمانه به پايان برساند، حكمت

ھمانطوريکه . ٌولی داستان اين موجود زحمتكش شامل حال ھمه موجودات مى شود، دم مثال را اگر چه از مورچه آور
منھم به شكلی ديگر زندگيم رااز دست مى دھم و درست وضع مشابه او را پيدا مى كنم ، او در اثرفشار پاى من مى ميرد

ٌكه اصال به خواست و اراده خدا مربوط نمى شود ً .  
سرنوشت آن مقتولين چه . ُ گناه و بيگناه را از دم تيغ شمشيرش مى گذراند و مى كشدصدھا ھزار انسان با، چنگيز خانی

به خوى و ، اگر چنگيز خان و لشكريان او مردم شھرھاى بسيارى را در ايران قتل عام كردند؟ ربطى به خدا دارد
 اين نوع خونريز ى ھاى خداوند عالم نيازى به. نه به خواست خدا و مشيت الھى او، خصلت وحشيگريشان مربوط بود

  . ندارد، پروردگار عالم كارى به اينكه زندگى مخلوقاتش به چه نحوى مى گذرد. وحشيانه ندارد
به (او وقتيکه جھان را خلق كرد و براى آن موجوداتى را در نظر گرفت يا موجوداتى با خواست و يا بدون خواست او

بمانند و بروند و بعد ، بيايند،  تا به صورت طبيعى زندگى كنندهگذاشتآنھا راآزاد ، ٌپا به عرصه وجود گذاشتند) تصادف
  . . . . ھيچ

ضمن بزرگى ، مخلوق او تلقى مى شوند، خدائی كه عالم و آدم و بقيه موجودات:اكنون مى توانيم بگوئيم، بااين آگاھى ھا
آنانی كه خدا را به صورت .  نمى گنجد مثل خود عالم بينھايت است و اليتنھائی پس در تصور ما، و توانائی و دانائی

.  استشان بوده و تفکراتشناخت آنان در حد قدرت تخيالت. گناھى نداشتند، رايج و معمول براى ما توصيف كرده اند
 پس:خواھى پرسيد. نمى تواند باشد، آن خدائی كه اديان حرفش را مى زنند، با ھمه شگفتى ھاى عالم خلقتش، خدا

آنچنان است كه ھيچ انسانی قادر نبوده و نيست و نخواھد بود كه تصور يا تصوير :مى گويم» ؟چگونه است آن خدا«
او نه نيازى دارد كه خود را به ما بنماياند و نه احتياجى مى بيند كه از بزرگى و توانائی خود . دقيقى از او داشته باشد
ٌنظم عالم شكوھمندش نشاندھنده بزرگى ، ح او ندارندبينايان نيازى به توضي، چرا كه خوب مى داند. براى ما قصه بگويد

  . نيازى به شناخت او ندارند، و توانائی اوست و آنھائی ھم كه نمى بينند و از نشانه ھاى بزرگى و قدرتش غافلند
تيم و آيا اين ھستى دھنده در بازى ھستى نيازى دارد كه ما او را ستايش كنيم و سپاس بگوئيم و به درگاھش به سجده بياف

  ! زھى خيال باطل؟ شب و روز به عبادتش بنشينيم
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خدائی كه حتى ممكن است نداند يا احتياجى به دانستنش نداشته باشد كه ما انسانھا در كدامين ؟ چگونه است اين خدا، پس
تى شب و روز بايس، ما براى چھار روز زندگى كردن، چه رسد به اينكه فكر كند، كره از كرات او زندگى مى كنيم

  . . . بدرگاھش به نياز بنشينيم و سپاسش گوئيم و عبادتش كنيم و
بايد قبول كنيم كه نيازمندى ھاى ما را ھم برايمان فراھم كرده تا . اگر باورمان اينست كه خدا ما را به ھستى آورده است

  . ا به او كارى نباشداو را به ما و ما ر، بمانيم و برويم و در اين سه مرحله، بيائيم. از او بی نياز باشيم
خود به خود بوجود آمده ، بلكه به تصادف يا به خاطر مناسب بودن شرايط،  اگر باورمان اينست كه خدا ما را خلق نكرده

باز ھم خدا را به ما و ما را به او ، از اعضاءھستى باشيم» عضوى«فقط به عنوان  ما نيز، ٌايم تا در مجموعه ھستى
  . نيازى نيست
ٌنمى تواند خدائی باشد كه با رشوه بھشتش و تھديد ، كه خالق عالم ھستى است و ھيچكس به خداٮيش راه نبردهپس خدائی 

  . را به پرستش و ستايش خود فرا خوانده باشد» آدمى«دوزخش 
 او آن خدائی نيست كه بر پيغمبران از جمله موسى و عيسى و مانی و محمد ظاھر شده و غير از؟ او چگونه خدائی است

  . ٌآنی است كه تا كنون در ھمه اديان توصيف گرديده است
  :او خدائی است كه به من و تو و به ھر انسان ديگر و ساير مخلوقاتش كارى ندارد و مى گويد 

بكوشيد تا براى خود و ديگران ، واگر ھنرى داريد! خوب ھم زندگى كنيد! زندگى كنيد! مبارك تان باد! حيات يافته ايد« ـ
، يادتان باشد؛وقتى رفتيد! اما زندگى را به خود و ديگران تلخ نكنيد! يد و براى ھمديگر آسايش به ارمغان آوريدمفيد باش

 »! ديگر برگشتى در كار نيست، رفتيد
 دايم انـدر تفتى و ز ھفت و چھار         ٌجه چـھـــار و ھـفتــــ آنـــكه نتياى                  

 چو رفتى رفتى، باز آمدنت نيست         بار بيشت گفتم زارخور كه ھ» مى«                 
 
  

ِخيام خسته كاخ ھاى پر حشمت بھشت را فرو نھاد و زير سايه درختى دراز كشيد و با زمزمه ماليم جويبار ھا به ، ِ
  . خواب خوشى فرو رفت

  
  ديدار دو فرزانه: سومفصل 

  
 آمدگان ساز مشنو سخن از زمانه

 آمدگان ز طراز ُمروق مـى خواه                                         
 آمدگان فراز يکان يکان رفتند    

 باز آمدگان نشان ز كس مى ندھد                                      
  

٣-  
مردى ، در اين ھنگام. اب بيدار شد و با شادمانی ھمراه دوستان خود به صرف چاشت نشستخيام از خو، با طلوع آفتاب

 . بلند قامت كه كنجكاوانه به اطراف نگاه مى كرد به جمع آنان نزديک شد
  : خيام با خوش آمدى پرسيد 

  ؟ گردیچه می به كجا مى روى و به دنبال ؟ اھل كدام قوم و قبيله و سرزمينی؟ ازكجائی! ـ اى رھگذر
در جستجوى كسى ھستم كه بتواند . در پى يافتن حقيقت ام. از اھالی بخاراى خراسانم» ابو علی سينا«:رھگذر گفت

  . ماھيت اين وعده گاه الھى را برايم روشن كند
   :با متانت بپاخاست و گفت، خيام شادمان از شنيدن نام ابوعلی سينا

 ! مان در جمع حيران شدگان ديار محنت گرامى بادحضور شيخ بزرگوار! ـ قدم حكيم ما مبارك باد
  :ابو علی سينا با كنجكاوى پرسيد

  ؟ ٌازكدام خطه ايرانی؟ چه نام دارى؟ تو كيستى! ـ اى پير
آنچه را كه شيخ ! دريغا. در جستجويش به كھكشان ھا رو نھادم، ـ منجمى بودم كه چون در كتاب ھا حقيقت را نيافتم

ٌمن نيز به يافتنش در پھنه بيکران آسمان ھا موفق ،  دانش خود در زمين معلق پيدا نكردندٌبزرگ ما با ھمه حكمت و
  . نشدم

  : با خوشحالی گفت ، ابو علی سينا
به سويش رفت و خيام ، و بی آنكه منتظر شنيدن پاسخ باشد. . . ؟ را يافته ام» حكيم عمر خيام نيشابور«ـ اگر اشتباه نكنم

اظھار ، ر دو شادمان از ديدار ھم به سفره نشستند و از اينكه به تصادف يکديگر را يافته اندھ. را سخت در آغوش گرفت
  . خرسندى كردند

  :عزت الملوك وحاج رجب را به شيخ الرئيس معرفی كرد، خيام
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 . مدتى است كه مونس و ھمدم اين پير دلشكسته اند، پر مھر و صفا، ـ اين خواھر و برادر
 .  نيز رسم آشنائی به جا آوردابو علی سينا با آنان

  ميگسارى و پايکوبی و خشم الھى
عزت الملوك را به كنارى كشيد و ، پس از صرف چاشت، خيام كه از ديدار شيخ الرئيس در حال و ھوائی ديگر بود

  : گفت 
قيس و شاه غالم ھم چه خوب بود بل، حكيم عاليقدر سرزمينمان را دركنار خود داريم، اينك كه شيخ الرئيس! ـ عزت بانو

  . . . اينجا بودند تا مقدم شيخ گرانقدرمان را جشن مى گرفتيم
تنگ غروب بود كه ھمراه بلقيس و شاه غالم به جمع دو فرزانه . عزت الملوك به جستجوى آندو شتافت، لحظه اى بعد

  . پيوستند
  :دست بلقيس را گرفت و پيش ابو علی سينا برد و گفت ، خيام

من فريفته ھنر اين بانويم و مى خواھم شما نيز نظاره گر ھنر اعجاب انگيز و . فريفتگى چيست،  داندـ شيخ بزرگ ما
  . شادى آفرين او باشيد

خيام روى به عزت الملوك ، ٌنھاد و بانوى شب در پھنه آسمانش پديدار شد ٌ وقتى خورشيد بھشت در آستانه غروب سر
  : كرد و گفت 
  . ى پيش روى شيخ بزرگ ما بگذاريدلطف كنيد و شمع! ـ بانوى من

شمع به آرامى مى سوخت و شعله اش را به آسمان مى . عزت الملوك شمعدانی پيش روى ابو علی سينا بر زمين نھاد
با نوازش ماليم ، ٌشعله شمع ھمچنانكه رو به آسمان داشت. نفس از بلندى ھا بگيرد، كشيد تا براى سوختن و زنده ماندن

رشمه از ميان بازوان رقصى چون رقص دختركان دلباخته كه اندام دلفريب خود را با ك، ر رقص بودنسيم بھشتى نيز د
  . كنند و دوباره با عشوه و ناز به آغوششان باز مى گردندعشاق رھا مٮ

َرقص شورانگيز و خستگى ناپذير شعله شمع را نظاره كرد و در حاليکه دل از آن بر نمى ك، لحظاتى با اشتياق، خيام ، ندٌ
  : گفت 

  ؟ ٌرقص شعله شمع را چگونه مى بينند، ـ شيخ الرئيس ما
  :گفت   كرد ونگاھىٌبه حركت راز آميز شعله شمع ، ابو علی سينا

شمع و شعله اش ھميشه . ـ آنقدر نرم و ظريف و لطيف مى رقصد كه نگاه ھاى مشتاق بيننده را نيز به رقص وامى دارد
ھر چند در عيش و ، م در روشنائی اش بخوانم و بنويسم و يا به بحث و فحص بپردازمبراى من وسيله اى بوده تا بتوان

  . نوشمان نيزھميشه شاھد خاموش بوده است
  . . . ٌچونان شعله شمع، اينك رقصى ساز كنيم، به ميمنت حضورتان:خيام گفت

تھاى ھنرآفرينش طرب افزا شد و بلقيس َدف در دس، نی شورانگيز شاه غالم به نوا در آمد و به دنبال آن، ٌبااشاره خيام
آرام و رام بپا خاست و چون شعله اى در مسير وزش نسيم سحرگاھى لرزيدن گرفت و اندام زيباى و دلرباى خويش را 

  . در بلنداى شب رھا ساخت
خود مى چون قوئی سبكبال كه در ميان امواج دريا به دنبال جفت ، خيام كه مشتاقانه رقص بلقيس را نظاره مى كرد

َزمزمه ھاى خيام درالبالى نواى دف شاه غالم . آغاز كرد خود راآرام به كنار بلقيس رسانيد و دست افشان زمزمه، گردد
  :معناى اين شعر را تداعى مى كرد، ولی آھنگ به رقص آمدن او، گم مى شد

  ! اىاز بھر نماز آمده به خـرابات نـه      ! پاى بكوب! دست بزن! مى بستان! مى بده
مى دانست ، بلقيس كه براى دومين بار با خيام مى رقصيد. ٌ رقصى بود كه مردمك ديده نظاره گران را نيز مى رقصاند

 و خيام نيز پا كشيديه در جان شورمندش بود به صحنه مبی پروا آنچ، لذا. كه خيام چگونه با او ھمراه و ھمساز مى گردد
  . اين بانوى رقصنده باشدٌ هيچنانكه ساآن، رقصيدبپاى اين بانوى شور انگيز مٮ

روزى شاھد چنين لحظات فرح ، رقص اعجاب انگيز آندو چنان ابو علی سينا را مبھوت كرده بود كه باور نمى كرد
  :با خود مى گفت . انگيزى باشد

  . اينھمه شادى بر پا سازد، ـ جز خيام چه كسى قادر است كه ازھيچ
  . خيام نيز از دست افشانی و پايکوبی باز ماند، او ى شمع فرو نشست و به دنبالٌبلقيس چون شعله ميرا، سر انجام

شورمندانه به كنارشان رفت و ھر دو را با مھر فراوان ،  ابو علی سينا كه نظاره گر رقص شور انگيز خيام و بلقيس بود
  :در آغوش گرفت و نوازشھا كرد و گفت 

بی . آفرينی رقص رسيده بودم و نه حالوت و شيرينی بھشت را در كام داشتمتاكنون نه به ژرفاى شادى ! ـ پير نيشابور
. جھت نيست كه بارھا شنيدم كه نام خيام ھميشه با شادى قرين است و فرزانگان ھمه اعصار اين ھمه گراميش مى دارند

 . .  
ٌخيام كه فرزانه پرآوازه ايران را شاد و خرسند ديد   : با حسرت و تأسف بسيار گفت ، ٌ

افسوس كه نه از نيشابور نشانی است و نه از ! مى كردم  جام شرابی ارزانی شيخ الرئيس، ـ اگر به نيشابور مھمانم بوديد
ٌفراتر از وعده ھاى بھشتى رويم و خاطره شادى آفرين بھشت ، تاكھا و انگورھاى ياقوتى اش تا با قدحى جان پرور
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 . بھشت ما نيشابور ما بود! ور نيستبھشت كه نيشاب، نيشابور را ديگر بار زنده كنيم
  :غمگنانه گفت ، با ديدن اندوه خيام، ابو علی سينا

ٌتوانيم قدحى از شراب سرخ فام نيشابور به پياله خيام بزرگ ، به بركت علمى كه آموخته ايم، ـ اگر در نيشابور نيستيم
يمه نرسيده بود كه قدحى از شراب سرخ فام ھنوز شب به ن. ريزيم و در لحظه از جا برخاست و به تھيه وسائل پرداخت

  : به خيام و دوستانش ھديه كرد و گفت
شرابی را كه پسر ! بنوش! مى نوشى» مـى«اولين كسى ھستى كه در ابديت  بنوش كه! بنوش كه نوشت باد! ـ ھمتاى من

  . حتى اگر در بھشت باشد، بنوش تا خدا ھم بداند كه حكيم ما را شراب بايد! سينا به دست خويش در بھشت خدا كشيده
او با سپاسگزارى از ابو علی سينا جام را به لب برد و با لذتى . به دستش داده باشند، خيام باور نمى كردكه شراب واقعى

  :او كرد و گفت  روى به، دل و جانش نشستٌچون نشئه مى بر. عطشناك بنوشيدن پرداخت
   !مرا قدحى ديگر بايد! موالى منـ 

ھمزمان ابو علی سينا قدحى ديگر به خيام و جام ھائی . بار ديگر مجلس را به شور انداخت، آواى شاه غالمٌنشئه مى و 
جام ھا . نيز به ھر يک از حاضران داد و خود نيز جامى گرفت و كنار خيام بشنيدن نواى روح پرور شاه غالم دل سپرد

َرقص مستانه بلقيس و آھنگ دف شاه غالم. تھى و پر مى شدند   . بھشتى ديگرگون ساخته بود،  و باده ھاى پياپىٌ
امر به معروف و ٌ«ناگھان فرشته، در گرماگرم رقص و پايکوبی و ميگسارى ھاى اين گريختگان از مقررات خشك الھى

به جمع ميگساران سرخوش و دلشاد در آمدند و با چھره ھاى عبوس و بی » شريعت الھى پاسداران«با ، »نھى از منكر
  . سكوتى ھمراه با حيرت ھمه را فرا گرفت. د خاطر شادخواران بھشت الھى را مكدر ساختنداحساس خو

ناروائی نوشيدن شراب واقعى را در بھشت ياد آور شد و ، با تحكم و تندى، ٌفرشته امر به معروف و نھى از منكر
ان را توقيف نمايد و پاسداران با ميگساران را به جزاى آتش دوزخ ھشدار و فرمان داد تا وسايل شراب و شراب كشى آن

  . بشكستن پياله و ساغر ميخواران مشغول شدند، شنيدن حكم
به ، ٌدر نشئه شراب سرخ شيخ الرئيس، در دل و جانش ريشه دوانيده بود، ٌو خيام كه آرزوى نھصد ساله نوشيدن مى ناب

   :شدت به خشم آمد و به تندى خروشيد 
سخنی بر زبان راندم ! يک بار كه جام مـى از پيشم بر چيدى و عيشم را بر ھم زدى! برو و به خدايت بگو! ـ اى فرشته

خواھى كه باز سخنی گويم تا اھل بھشتت را ھم به ! ٌو ولوله اى راه انداختم كه ھنوزھم از طعنه آن سخن رھا نشده اى
  . )١(؟ شورش و طغيان بر انگيزم و طشت رسوائی جنتت را ھم به صدا در آورم

 : خروشان خيام و تھديد پر معنايش طنين انداز بود كه از عرش كبريائی ندا رسيد كالم
بگذاريد ھر طور كه دوست دارد از مھمان خود پذيرائی ! رھا كنيد كه ما طاقت زخم زبان خيام را نداريم! رھا كنيد« ـ 
ٌ را با شيره درخت زقوم مى آميزيم و آن شراب، يد؛اگر جز براى خيام و يارانش شراب بركشدئبه پسر سينا بگو فقط. كند

  . »قطره قطره به حلقومش فرو مى ريزيم
ھراسان از معركه خارج شدند و ھمزمان نيز ديوارى بلند به گرداگرد اطراقگاه ميگساران كشيده شد ، فرشته و پاسداران

  . اشته نشودتا ساكنان بھشت شاھد شادخوارى حكيم و دوستانش نباشند و بدعتى در ميان اھل بھشت گذ
ولی باور نمى كرد كه اين ، با آنكه او نيز به خيام ارج مى نھاد. مبھوت و متحير به معركه مى نگريست،  ابو علی سينا

  .چنين منزلتى نزد پروردگار عالم داشته باشد و بـتواند اينطور بی باكانه در مقابل آفريدگار جھان پرخاشگرى كند
  

 بر من در عيش را ببستى ربی          شكستى ربی   ابريق مى مرا ) ١( 
  خاكم به دھان مگر تو مستى ربی؟     من مى خورم و تو ميکنی بد مستى 

  
  :روزھا و شب ھاى بسيارى، در شراب و شادخوارى گذشت تا اينكه شبی خيام به ابو علی سينا گفت 

  .  كه ديدارتان براى من چه سعادت بزرگى بودنمى دانيد! ـ بزرگوارا
  ؟ كدام سعادت منظوراست، از سعادت سخن گفتيد:ابو علی سينا گفت

  :خيام با فروتنی و احترام خاص گفت 
بيش از نھصد سال است كه من در اين . سعادت بودن با انسان فرزانه اى چون شما كه نھصد سال از آن محروم بودم ـ

ولی . ًبودن در بھشت اصال بر من گوارا نبود، نم و تا روزيکه استاد بزرگ خود را نديده بودممى ك محنتكده زندگى
  . . . چطور دلشادم مى كند، اكنون مى بينم كه بودن با انسانی خردمند

  ؟ مگر نعمت ھاى بھشت شما را شاد نمى كنند! ـ حكيم بزرگوار
  ؟ ـ كدام نعمت ھا

  . ى توان با آنھا دل خوش داشتـ در بھشت نعمتھاى زيادى ھست كه م
  ؟ ـ البد غرض شيخ الرئيس حوريان بھشت است

  ؟ مگر نه، ـ آنھا ھم از نعمت ھاى بھشتى ھستند
، در بھشت. ولی دراين محنتكده ھيچ وقت دلم خوش نبود. ايام به دنبال شادى دلم بودمٌ من ھمه! ـ نه حضرت شيخ الرئيس

خورد و ، ٌھمه نعمت ھاى بھشتى از حور و غلمان گرفته تا سبزه و چمن. رندمھر و محبت و احساس و عاطفه وجود ندا
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. حورى و غلمان از كسى زاده نشده اند تا معنی عاطفه و مھر و صفا رابفھمند. ھمه مصنوعى و بی روح اند، خوراك
ر و عاطفه چطور بدون احساس و مھ. براى تھيه خورد و خوراك ھم كسى زحمت نكشيده تا قدر و قيمتشان معلوم گردد

براى آنست كه من و ھر انسانی ، با ديدارتان از بھشت لذت مى برم، من كه مى گويم! ؟ مى شود شاد بود و شاد زيست
ما بيشتر به . نه محتاج حورى و غلمان و شير و عسل و غيره، نيازمند مھر و محبت ھستيم، كه در اين محنتكده ھستيم
نوع احساسى ھستيم كه شما را واداشت تا آن شراب مردافكن را براى شاگرد طالب آن . صفا و يکرنگى نيازمنديم

  . . . ِمخلصتان تھيه كنيد تا مست و سرخوش مھر شما بشود
آندو قدم زنان ازھر كجا وازھر چيز صحبت مى كردند و چون سپيده دم فرا . اين گفتگو تا نيمه ھاى شب ادامه يافت

  . رسيد به جمع ياران باز گشتند
ٌآندو با ھمه . يس و شاه غالم كفش و كاله كرده و منتظر خيام بودند تا رخصت بطلبند واز جمع آنان جدا شوندبلق

چون عادت كرده بودند ھر روز در . ھواى سير و سياحت داشتند، دلشاديشان از مصاحبت با خيام و مھمان گرانقدرش
  . زدگان بھشت بودندھاى غمآنھا شادى آفرين، آخر محفلی و ھر شب در مجلسى باشند

خيام بلقيس و شاه غالم را درآغوش گرفت و به آنان بدرود گفت و آندو نيز چونان پرندگان آزاد از آن حصار تنگ 
 . بيرون جستند

به زمين نشست و به ، خيام به سراغ دوستان رفت و در كنار آنان كه گرم بحث با ابو علی سينا بودند، با غروب آفتاب
 :رشته سخن دست عزت الملوك بود كه مى گفت، در آن ھنگام. پردگفتگويشان دل س

اگر آنان را .  ـ حكيم ارسطو و حكماى ھمعصر او در گمراه كردن مردم بيشتر نقش داشتند تا نشان دادن راه راست
 و انديشه افكار، »معلم اول«يم كه به دليل نظام فكرى ئبايد بگو، مسبب واقعى تاريک انديشى دورانھاى دراز نشماريم

  . راه به جائی نبردند، ٌقرنھاى درازى ازھرگونه بلند پروازى باز ماندند و تااز فلسفه ارسطوئی رھا نشدند، ھاى انسان ھا
  : گفت ، ابو علی سينا در پاسخ عزت الملوك

ٌ كه درحوزه ولی نبايد فراموش كرد، آنھا آنطوركه بايد راھى به سوى حقيقت نگشودند. اى حق با شماست ـ تا اندازه
آنھا بودند كه راه و چگونگى پرواز فكر و انديشه را . تفكر و انديشه به جويندگان حكمت كمك ھاى بسيارى كرده اند

ٌاگر پيروانشان خود را در محدوده فكر و انديشه اين بزرگان متوقف كردند. خود قدمى بود بس مھم، اين. نشان دادند ٌ ،
ما نيز نتوانستيم ، وقتيکه آثار اين بزرگان به ما رسيد، بعد از قرنھا، نگاه كنيد. دگناه ارسطو و حكماى ھمعصر او نبو

ما بر يک شانه بار انديشه ھاى خود را حمل مى ، آنروزھا. آنطوركه بايد و شايد در پيگيرى كشفيات آنان عمل كنيم
 و آن بدر بريم و با وسواس و احتياط ٌكرديم و بر شانه ديگر جان خود را و مى بايستى ھر دو را از حمله و تعرض اين

 ِاز اين گذشته مگر خود آنان در فكر. مصون باشيم» زاھدان ريائی«حرفھايمان را عنوان كنيم تا از تعرضات ، و اشاره
  ؟ در معرض نوشيدن جام شوكران قرار نداشتند، كردن و گفتن و نوشتن آزاد بودند و چون استاداستادشان سقراط

  : س از مكثى كوتاه گفت پ، ابو علی سينا
ٌـ بعد از اينكه فضاى مساعدى براى توسعه علم و حكمت در ايران پديد آمد و جويندگان حقيقت فرصت يافتند تا مشغول 

آنچه از حكيمان و دانشوران . ھمانا نوشته ھاى حكماى يونان بود، تنھا آثارى كه به دستشان رسيد، فلسفه و دانش شوند
ما ھيچ . از ميان رفته بود، »اعراب«و » اسكندر«ٌدر دو يورش خونين و جاھالنه ،  ياد مى شودايرانی و حكمت پارسى

بعضى از ، البته. اطالعى از افكار و انديشه ھاى پدران خود نداشتيم و به ناچار به دانش يونانيان متوسل شده بوديم
پاره ھائی از ، در گـوشه و كنــار)شيخ اشراق(مانند حكيم ابوالقاسم فردوسى و شھاب الدين سھروردى ، فرزانگان ما

نوشته ھاى پيشينيان را يافته بودند واين شيخ اشراق بود كه با درايت خود دريافت كه در كنار ريشه ھاى حكمتى كه به 
، كتاب سوزيھا. در شرق و بويژه در ھند و ايران نيز حكمتى بارور موجود بوده است، معروف است» حكمت يونان«

در ايران سابقه اى دراز دارد كه ھمگان از آن ،  آب ريختن ھا و به آب شستن ھا و به زير خاك دفن كردن ھاكتاب به
. بدون چون و چرا پذيرفته باشيم، نه آنكه ھر چه آنھا گفته بودند، اگر ما به اجبار دنبال حكماى يونان رفتيم. آگاھيم

مجبور بوديم از ؟ چه مى توانستيم بكنيم.  كه در آثارشان درج استداشتند» معلم اول«بسيارى از بزرگان ما ايراداتى بر
حالجى كرديم و به نشر و ، آنھا گفته بودند ما آنچه را كه. جائی شروع كنيم و آن ھمانجائی بود كه آنان ختم كرده بودند

ما . ا خاطرنشان كرديمخطاھاى آنان ر، نقد گفته ھايشان پرداختيم و در ضمن نيز با ترويج افكار و انديشه ھاى خود
مطرح كنيم و ، البالى گفته ھاى امثال ارسطوھاى خود را درمتعصبين قشرى ناچار بوديم برداشتترس متشرعين و از

اين تنھا راھى بود كه براى ما فيلسوفان . ٌنادرستى ھاى فلسفه كالمى اسالم را با اتكاء به حرف اين بزرگان برمال سازيم
  :لبخندى شيرين اينطور ادامه داد  سينا باابوعلی. ايرانی باز بود

دوباره به زادگاه اصلی ، ٌچون چراغ به يغما رفته حكمت و معرفت. ـ بگذاريد شما را به يک واقعيت تاريخى آشنا كنم
، چنانكه ديگر بعد از آن زمان. فرزانگان سرافراز ايرانی روز به روز بر روشنائی اش افزودند، بازگشت) ايران(خود
ھمان ايام و بعدھا بخاطر تحقير دانشمندان ايرانی ، اگر چه. از حكماى يونانی خبرى  حكمت يونان نامى بود و نهنه از

تالشى عبث  ياد شد كه» فرھنگ اسالمى«با عنوان، از فرھنگ شكوھمندى كه فرزندان خردمند ايران بپاداشته بودند
  . بود
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ملتھاى زيادى ھمچنان گفته ھاى ، درحاليکه تا قرنھا. فه ارسطو تاختندمتفكران ايرانی از نخستين كسانی بودند كه بر فلس
قرنھا طول كشيد تا آنھا به جائی . پنداشتندی م »گناه كبيره«شمردند وعقايد مخالفين را می» ُوحى منزل«معلم اول را

  .  رھا كننديعنی خود رااز قيد و بند انديشه ھاى ارسطوئی، برسند كه ما ازھمان ابتداءآغاز كرده بوديم
  :ابو علی سينا رو به خيام چنين ادامه داد 

با چه ترس و لرزى . قصدداشتم به اين بانوى خردمند بگويم كه ما در حيات خود چه مشكالتى داشتيم! ـ حكيم بزرگوار
ر بريم روز در محلی و ھر شب در سرائی بس چطور ناچار بوديم ھر. گوشه ھائی از انديشه ھايمان را بر مال مى كرديم

اگر جماعتى از ما زنده . تا از دست زاھدان ريائی و عابدان دغلباز و فقھاى قشرى و غازيان اسالم پناه در امان باشيم
، خود من از گزند متشرعين متعصب و غازيان كور دل. گروه كثيرى نيز شوكران مرگ را نوشيدند، ماندند در مقابل
بااين ،  بھانه اى به دستشان ندھم و به افكار و انديشه ھايم رنگى دينی بدھمبا آنكه تالش مى كردم كه. ھيچگاه نياسودم

من براى فرار از دست فقھا و متعصبين قشرى و غازيان اسالم پناه تا آنجا . مدام متھم به كفر و الحاد و زندقه شدم، حال
لھام و معجزات و نظاير آن برشته پيش رفتم كه چندين كتاب و رساله نيز در اثبات توحيد و نبوت و معاد و وحى و ا

و غيره را »  الصمدهللا«، »قل ھو هللا احد«بعضى از آيات قرآن مثل ، حتى براى تبرئه خود از نا مسلمانی. تحريركشيدم
مدام ازاين شھر به آن شھر مى . بااينھمه ھيچگاه از نيش زبان و تھمت و افتراء در امان نبودم. نيز تفسير فلسفی كردم

اغلب ما پژوھشگران شرايط بسيار دشوارى داشتيم كه اين رباعى . و از اين امير به آن امير پناه مى جستمگريختم 
  :وصف حالمان بود

 گفتن نتوان كـه آن وبـال سر ماست       اسرار جھان چنانكه در دفتر ماست             
  چه در خاطر ماستنتوان گفتن ھر آن      اھلی اين مردم دنيا چون نيست در                  

ھمان چيزى كه فقھا و اھل سنت و حديث ، حقايق راعنوان مى كردم، من در البالى بحث ھاى فلسفی خود باايماءواشاره
دليل عقالنی براى معاد جسمانی نمى توان ارائه «: وقتى كه من مى نوشتم، به عنوان نمونه. از طرح آن وحشت داشتند

زمانيکھاز . ٌزير بناى فلسفه اسالم به زير سئوال مى رفت و فرو مى ريخت، »معاد را ابدى نمى شمردم«و»كرد
بااينحال فقھا مى فھميدند كه صغرى و كبرى ، ًبااينكه ظاھرا متعرض نبوت نمى شدم، چگونگى وحى بحث مى كردم

 من منكر حضور وقتى در مسأله وحى، زيرا. براى فراراز چماق تكفير آنھاست، چيدنھاى من درامر نبوت پيغمبر اسالم
، فرشته يا ھر موجود مرئى و نا مرئى مى شدم و وحى را يک حالت روحى و روانی و ادراك نفس انسانی مى شمردم

.  قلمداد مى شدم نفی مى شد و من منكر تماس اين فرشته با پيغمبر اسالم» جبرئيل«خود به خود وجود فرشته اى به نام 
به ھمين جھت محدثين و فقھا به خود . بر اسالم ھم نقض غرض شمرده مى شدبه اين ترتيب اعتراف من به نبوت پيغم

دراين راه برايشان ھم فرقى نمى كرد كه محمد زكرياى رازى . مرا كافر و ملحد و زنديق به شمار آورند،  مى دادند حق
 حكيم و فيلسوف و به دور ھر دو ايرانی بودند و ھر دو. »اثبات نبوت«رساله بنويسد يا ابو علی سينا در» رد نبوت«بر

پس بايد با چماق تكفير به جانشان افتاد و آثارشان را سوزاند و درس عبرتى به ديگران داد تا آسيبی . از باورھاى تعبدى
  . نرسد» اركان شريعت«به 
آتش . اقتبه شيوه خود مى خواستيم به مردم آگاھى دھيم و فقھا نيز كه بذر افشان جھالت بودند و خرمن كوبان حم، ما

   . ٌزبانی ما را بر نمى تافتند و راه خود را مى رفتند كه نتيجه آن جاھل نگھداشتن مردم مسلمان بود
كوشيد تا رنگ ، ٌبه اين جھت خيام با طرح مسئله تازه اى. نشان از خستگى و افسردگى مى داد، سكوت ابو علی سينا

  :مجلس بدھد تازه اى به
اجازه مى . تگوئی داشتيم و براى اين خواھر و برادر عزيز مسائلی را تفسير مى كرديمگف، ـ قبل از آمدن شيخ الرئيس

  ؟ دھيد سخنانمان را دنبال كنيم و از دانش سرشار استاد گرانقدرمان نيز در اين گفت و شنودھا بھره مند شويم
 خيام چنين  .ش تان بھره مند شويمٌچه نيکو كه ما نيز سخنان حكيمانه شما را بشنويم و از فيض دان :ابو علی سينا گفت

  :ادامه داد 
مطالبی مطرح و چنين استدالل كرديم كه رفتن به دنبال كشف وجود خدا و اثبات ؟ ـ در مورد اينكه خدا ھست يا نيست

ر ٌبعد در باره اينكه اگ. از آن بحث بی ثمر در گذشتيم و به نتيجه آن پرداختيم. كار بيھوده اى است» بودن يا نبودنش«
حال مى خواھيم در اين زمينه صحبت را ادامه . توضيخاتى داديم؟ اين خدا در پيشگاه عفل چگونه است، خدائی ھست

  . بخصوص انسان چگونه است يا چگونه مى تواند باشد، اش با مخلوقاتش دھيم و به بينيم كه چنين خدائی رابطه
ونھا موجود ديگر ھستى بخشيده با چنان معضالتى دست به خدائی كه عالم را خلق كرده و به ما مثل ميلي، به باور من

باشيم يا «يعنی . برايش علی السويه است، يعنی بودن مخلوقى بنام انسان در عالم ھستى، گريبان است كه حضور ما
 فقط در، چون از وضع ساير كرات آگاه نيستيم(اگر به كثرت مخلوقات او نظر بياندازيم. برايش مطرح نيستيم»نباشيم

ٌباره كره زمين صحبت مى كنم تاثيرى در روند عالم ھستى ، مى بينيم كه بودن يا نبودن ھر يک از اين مخلوقات، )ٌ
  . ندارد

آمده اند و زمانی بسيار دراز » انواع«ٌنشاندھنده اينست كه خيلی از ، از آغاز تا به امروز، نظرى به سرگذشت مخلوقات
يرى يھيچ تغ، بودنشان در زمانی كه بودند و نبودشان وقتيکه نبودند. يان رفته اندزيسته اند و بعد به داليل مختلف از م
عالم . افتاده است، اگر چنين مسأله اى براى انسان ھم اتفاق بيافتد، حال مى گوئيم. در روند ھستى بوجود نياورده است

نگار نه اينكه موجودى به اين اسم در ا. ھمچنان به روند خود ادامه خواھد داد، ھستى بدون حضور موجودى بنام انسان
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 :عالم بوده است
  

 ام ز ما و نی نشان خواھد بودـــــی نن            اى بس كه نباشيم و جھان خواھد بود
   زين پس چو نباشيم ھمان خواھد بود            ُش نبوديم و نبد ھيچ خللــن پيـــــــزي 

مى توانيم چنين استدالل ، ٌ آشنائی به بزرگى خدا و بی اھميتى بشر در مجموعه عالم خلقتبا توجه به اين واقعيت ھا و
ضمن اينكه . بلكه با ھيچ يک از مخلوقات ديگرش ھرگز ارتباطى نداشته است، كنيم كه چنين خدائی نه تنھا با انسان
درعالم ھستى او چه ) ھر موجودى( موجودزيرا براى خدا مطرح نيست كه ببيند اين. نيازى ھم به اين ارتباط نبوده است

  . . . مى كند يا چه نمى كند
با سرنوشتى كه از آغاز در ھستى او رقم زده شده يا خود «چنين نتيجه مى گيريم كه ھر موجود زنده اى، از آنچه گفتيم

به آن مسير كشيده شده در اثر مرور زمان آنرا براى زيست نوع خود الزم و مناسب ديده و انتخاب كرده و يا به تصادف 
مستقيم و چه غير مستقيم ارتباطى با اين موجود  بی آنكه خداوند عالم چه، راه دور و دراز زندگى را طى مى كند، »است

 ؟ نمى دانم نظر شيخ الرئيس ما چيست. داشته باشد
  : يد سخنان خيام گفت ئبا تأ، ابو علی سينا

ًالزاما خيلی از پايه ، چون چنين برداشت ھائی، اما. ھاى زيادى داشتيمـ ما ھم در اين مورد با حكماى عصر خود بحث
  : به چند دليل از مطرح كردن آن جز در جمع خواص پرھيز مى كرديم، ھاى اعتقادى مردم را به ھم مى ريخت

يم با اديان اين نوع افكار و انديشه ھا به ماھيت اديان خدشه وارد مى كرد و ھدف ما رو در روئی مستق،  نخست اينكه
، براى انتشار و ترويج اينگونه افكار، ديگر اينكه. قصد دين آورى ھم نداشتيم كه آنرا كارى بيھوده مى پنداشتيم. نبود

بايد تأمل . ًالزم بود كه مردم قبال با دانش و معرفت آشنائی حاصل كنند تا بتوانند واقعيت ھا را آنطوريکه ھست بپذيرند
رگان خرد و انديشه پا به اين ميدان بگذارند كه چنين كارى شھامت عظيم و جسورانه اى مى مى كرديم تا به موقع بز

  . . . طلبيد
  ! سئوال بعدى تو، اما :خيام گفت، با سكوت ابو علی سينا
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