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        به مناسبتبه مناسبتبه مناسبتبه مناسبت
        رفتنرفتنرفتنرفتناز دست از دست از دست از دست سومين سالگرد سومين سالگرد سومين سالگرد سومين سالگرد 

        هنگيهنگيهنگيهنگيمنوچهر فرمنوچهر فرمنوچهر فرمنوچهر فر
  

 زنده ياد منوچهر فرهنگي، ايران يار 1387در آغار فروردين ماه سال 
اي شكوهمند آن از    گرانقدر، جان خود را در راه سربلندي ايران و ارزشه         

دوستان، بويژه عالقمندان به فرهنگ ايـران را در   ميهندست داد و همة    
  .غم و اندوه بزرگي فرو برد

 فرزندان سرزمين اهورايي مـا      ترين برجستهمنوچهر فرهنگي يكي از     
ي به كوشندگان ايـن راه      بود كه با حضور خود در عرصة مبارزات فرهنگ        

نام و ياد او و خاطرة خدماتي كه به فرهنگ زادگـاه            . بخشيد دلگرمي مي 
خود انجام داده است، هرگز از حافظه تاريخي ايرانيان فراموش نخواهـد            

  . شد
ا ن ايـن مـرد بـزرگ، مـ        كه در طول دومين سال كـشته شـد        ! دريغا

استاد : ترين كوشندگان فرهنگي ايران    ايرانيان سه تن ديگر از سرشناس     
شجاع الدين شفا، استاد محمد عاصمي و استاد ستار لقايي را كه هر سه  

  . نيز از دوستان و همفكران او بودند از دست داديم
ي، خاطرة او گهمزمان با سومين سالگرد از دست دادن منوچهر فرهن  

ن كتـاب   دارم و چاپ دوم اي      فرزانه از دست رفته را گرامي مي       اين سه و  
  . كنم را به روان آنان تقديم مي

   .نامشان جاويد و يادشان گرامي باد
   1390 فروردين ماه -پاريس     
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        مقدمه چاپ دوممقدمه چاپ دوممقدمه چاپ دوممقدمه چاپ دوم
وصيت نامه خدا هفت ماه پيش منتشر شد و با همة مشكالتي كه در   

 كشور براي پخش كتاب وجود دارد، با استقبال كـم نظيـر هـم               خارج از 
  .ميهنان عزيز، به چاپ دوم رسيد

 تا آنجا كه به ياد داريم تا پيش از دست اندازي آخوندها به حكومـت              
داد پا به حريمي بگذارد كه به گفتة         ، كمتر كسي به خود اجازه مي      ايران

امـا پـس از بـه       . شـد   مـي دكانداران شريعت حوزة تخصصي آنها شمرده       
قدرت رسيدن ماليان و فجايعي كه در طول دوران حكومت خود مرتكب 
شدند، بسياري از ايرانيان اهل نظر مانند انديـشمندان جهـان آزاد، ايـن              

ز بگويند و خارج از حوزة نقل       فرصت را پيدا كردند تا از دين و مذهب ني         
 بـاني اعتقـادي   اي عقالني با م     متداول دكانداران ديني، به گونه     هاي قول

  .  آشنا شوندحاكم بر سرنوشت خويش
هـاي   پژوهشگران به بر مـال كـردن واقعيـت        در اين راستا بسياري از      

تاريخي و حوادثي كه منجـر بـه بـر پـايي و گـسترش اسـالم رياكارانـة                   
هـاي خـود را در صـدها         رديده است، پرداختند و دست آورده     آخوندي گ 

ها  ها را از ناراستي    راستي.  كشيدند اله به رشته تحرير   كتاب و رساله و مق    
بـه مفـاهيم   تفكيك كردند و باعث شـدند تـا مـوج عظيمـي از نابـاوري           

ـ         هايي ناباوري. در جامعة بوجود آيد   اعتقادي   قـدرت  ه  كـه تـا پـيش از ب
  . رسيدن آخوندها، در جامعة ما هرگز سابقه نداشت

ــأثير افــشاگري   در ايــن ميــان بــسياري ديگــر از فرزانگــان تحــت ت
و ژوهشگران پا را فراتر گذاشتند و به جاي پرداختن به مـسائل فرعـي               پ

هاي تحريـف شـده و اكثـراً مجعـول،      حواشي اديان و مذاهب و نقل قول     
كـساني كـه بـا    . نـد كردنگاهشان را به زير بناي اديان و مذاهب معطوف  

» توحيد و نبوت و معـاد     «، مانند   آنهادقت و ظرافت، حتي اصول بنيادي       
  . ررسي و تجزيه تحليل قرار دادندرا مورد ب

خيــام و آن دروغ «در ايــن راســتا نگارنــده نيــز بــا نخــستين كتــابم 
كمدي خدايان يـا    «  در كتاب    ،به نقادي بهشت موعود پرداخت    » !دالويز
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دوزخ را بـه چـالش گرفـت و پـس از آن نيـز نگـاه                 » هفت خوان آخرت  
آنسوي «ر كتابخويش را به خداي اديان ابراهيمي معطوف كرد و با چها    

ـ     «،  »سراب دگـاهش بـاز    بـشارت، خـدا بـه زا      «،  »رده اسـت؟  آيـا خـدا م
ري كـه   كـا . ، در اين بـاره سـخن گفـت        »وصيت نامه خدا  «و  » گردد مي

اي در جهان اسـالم، بـه ايـن صـراحت و             هيچگاه و توسط هيچ نويسنده    
  . گستردگي انجام نگرفته بود

بـويژه  . ساني نيست بپذيريم كه نوشتن چهار كتاب در بارة خدا كار آ         
چهـار  در  . در آئيني كه هرگز كمترين نقدي از خدا انجـام نگرفتـه بـود             

منظـر مختلـف مـورد      ام، خـدا را از چهـار         كتابي كه در باره خدا نوشـته      
ام كـه روزنـه هـايي را بـراي جوينـدگان       ام و كوشـيده   بررسي قـرار داده   

تكـي بـر     بـا ديـدي منطقـي و م        به گونه اي كه بتوانند    . حقيقت بگشايم 
  .ها مسائل اعتقادي خود را نسبت به خدا سر و سامان دهند واقعيت

واقعيت اين است كه خدا وصي و قيم ندارد و در انحصار هيچ كس و               
اشناسـي و   مبراني هم كه مبلغ و مبشر خد      غپي. هيچ گروه خاصي نيست   

شناساندن او نداشتند و بالطبع آنهـايي       اي جز    هف، وظي خدا پرستي بودند  
كننـد، چنـين     خود را متـولي ديـن و مـذهب خـدا قلمـداد مـي              هم كه   
  .اي از سوي هيچ كس، بخصوص از جانب خدا ندارند وظيفه

توانيم بـه خـدا     توجه به حد دانش و معرفت خود مي  هر يك از ما با    
نيك و بد يا گناه و ثواب آن نيـز بـه            . باور داشته باشيم يا نداشته باشيم     

بطي نـدارد، چـه رسـد بـه مـشتي           گردن خودمان است و به هيچكس ر      
 ايـن   بهانـة كننـد و بـه       قلمداد مي آخوند كه خود را متولي شريعت خدا        

هاي واهي مانند مفسد فـي       پردازند و يا با تهمت     سمت، به امر و نهي مي     
ر و مـشرك و مرتـد بـه آزار مـردم     االرض يا محـارب بـا خـدا و يـا كـاف      

  .پردازند مي
هايي كه از خدا     يبناي ويژگ در اين كتاب كوشش شده است كه بر م        

كرده اند، اين نماد     و صفاتي كه با دست و دلبازي به او هديه         به ما داده    
ديرين اديان و مذاهب، از زواياي مختلف مورد بررسـي و حالجـي قـرار               
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٩

 بـه   هـا   واقعيـت  ،به جاي نقل قول هاي مجعول و روايات بي پايـه          . گيرد
انها از گمراهي به در آينـد       نمايش گذاشته شود تا شايد بدين وسيله انس       

 هـاي خـود دل     ، به همت و شايستگي    موهوماتو به جاي تكيه كردن بر       
  . برسانندببندند و زندگي شان را به سامان

ان، بويژه خداباوران اين مقدمه كوتاه را با اين توصيه به همة خوانندگ   
جديد خدا را كـه بـه       » هفت فرمان «رسانم كه مهر بورزند و       به پايان مي  

تـا شـايد   . دموسي، آمده است با تأمل و تعمق بخواننـ     » ده فرمان «اي  ج
 . شان را نسبت به خدا بهتر تنظيم كنند بتوانند ديدگاه

  



 



 

 
     تقديم به هادي خرسندي شاعرتقديم به هادي خرسندي شاعرتقديم به هادي خرسندي شاعرتقديم به هادي خرسندي شاعر

 و طنز پرداز  بزرگ ايرانو طنز پرداز  بزرگ ايرانو طنز پرداز  بزرگ ايرانو طنز پرداز  بزرگ ايران
        

من هم مانند اكثريت قريب به اتفاق هم ميهنانم هادي خرسندي 
 ستايشگر. نه دوست دارما صميماشاعر و طنز پرداز بزرگ كشورمان ر

وقفه  يرين و تلخ او هستم و تالشهاي بيهاي ناب و طنزهاي ش سروده
  . كنم اش را در امر روشنگري تحسين مي هسي سال

دهد كه هميشه در روزگاران  پر فراز و نشيب ايران ما نشان ميتاريخ 
نگ مانند، فره ز ميتلخ كه سلحشوران كشورمان از نبرد با دشمنان با

چم مبارزات مردم ايران گذارند و پر الران اين سرزمين پا به ميدان ميسا
  .كشند مي را به دوش

ان نقش اصلي را دارند و با در اين عرصه شاعران و چكامه سراي
مين كهن را به ميدان هاي ملي و ميهني خود فرزندان اين سرز سروده

فرهنگ ايران به ميراثي كه از فردوسي، بزرگمرد . خوانند نبرد فرا مي
چنانكه در . يادگار باقي مانده و نسل اندر نسل در كشور ما ادامه دارد

ز نبرد كنوني ملت سي سال گذشته همه ما شاهد هستيم كه از آغا
انديشان قرون وسطايي حاكم بر سرنوشت مملكتمان،  ايران با تاريك

ن از توا هستند كه ميسرايندگان بزرگ ما در صف اول مبارزه بودند و 
پور، محمد عاصمي و همينطور از سيمين بهبهاني، زنده يادان نادر نادر

و ) ماني(، مسعود سپند، ميرزا آقا عسگري ) سحر–م( محمد جاللي
بسياري ديگر نام برد كه با سرودهاي خود ايرانيان را به حركت در 

هاي ناب و  شك هادي خرسندي چه با سروده، بيدر اين ميان. آوردند
  .نزهاي به ياد ماندني اش جايگاه ويژه اي داردچه با ط

 زاديخواه به معناي راستين آن، درهادي خرسندي يك مبارز آ
و عصر كنوني بسيار اثر گذار بوده مبارزات فرهنگي و حركت روشنگري 

او در فرهنگ و ادبيات ايران و در تاريخ مبارزات  به يقين نام
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ي خواهد داشت و آيندگان نيز آزاديخواهان كشورمان جايگاه بسيار واالي
  . مانند نسل امروز با ستايش از او ياد خواهند كرد

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

          هاي كه من مرتكب خبط دگر نمي شوم      هاي كه من مرتكب خبط دگر نمي شوم      هاي كه من مرتكب خبط دگر نمي شوم      هاي كه من مرتكب خبط دگر نمي شوم            
 در اين مبارزه خاك به سر نمي شومدر اين مبارزه خاك به سر نمي شومدر اين مبارزه خاك به سر نمي شومدر اين مبارزه خاك به سر نمي شوم     باز      باز      باز      باز                                                                                                         

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

          سبز اگر كه گشته ام،  بگو به مدعي كه من  سبز اگر كه گشته ام،  بگو به مدعي كه من  سبز اگر كه گشته ام،  بگو به مدعي كه من  سبز اگر كه گشته ام،  بگو به مدعي كه من        
           رنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شوم   رنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شوم   رنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شوم   رنگ علف شدم، ولي خوراك خر نمي شوم                                                                    

        
روح متحول و بينش آزاديخواهي هادي خرسندي اين سروده نشانه 

است كه با اين شعر نشان داده كه چه انسان روشن بين، هوشيار و 
آوري خطاهايي كه در گذشته صورت گرفته،  با ياداو. آينده نگري است

كوشيده است به آيندگان هشدار دهد كه مبادا خبط و خطاي نسل 
ر سي ساله اخير ملت ايران گذشته را تكرار كنند و دچار سرنوشت اسفبا

  .   گردند
هادي خرسندي اين شاعر بزرگ و طنزپرداز به پاس سهم بزرگي كه 

رد، آوازة ايران در حركت روشنگري عصر كنوني ميهنمان بر عهده داپر
  .كنم كتاب حاضر را به وي تقديم مي
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        ديباچهديباچهديباچهديباچه    

هر موجودي چه عيني و چه ذهني، چه . مرگ يك واقعيت است
حقيقي و چه صوري، به هر شكل و خصوصيتي كه زاده بشود، الجرم 

تنها چيزي كه در عالم هستي مرگ . روزي هم بايد تن به مرگ بدهد
گيرد، چه جهان و چه  ده است كه همه چيز از آن نشأت ميندارد، ما

انة در اين ميان دو مفهوم زمان و مكان كه يكي دايه و ديگري خ. حيات
بنابراين، . اند تا ابد هم با او خواهند ماند ماده است، از ازل با آن بوده

خداي كنوني هم به هر نام و نشاني، با هر صفتي كه براي او قائل 
همچنانكه .  بايد بميردباشيم، قاعدتاً مثل هر موجودي روز و روزگاري

در اين ميان . اند اند و مرده ان خدا در طول حيات بشر زاده شدههزار
برند، اصرار خواهند داشت كه وي را  شك كساني كه از نام او سود مي بي

ولي با قوانين ثابت طبيعت و . به دروغ زنده و جاودان قلمداد كنند
نتيجه خواهد  م بير به روند هستي، تالش آنها هآگاهي تدريجي بش

  . ماند
پس حيرت نكنيم و نگران نباشيم كه خداي كنوني نيز يك روزي، 

برعكس، خوشحال باشيم كه اين بار خداي . مانند خدايان ديگر بميرد
س از گويد و براي دوران پ  مردن، با باورمندان خود سخن ميدر شرف

  .سازد خود، تكليف آنان را روشن مي
اش را با خرد خود  تازه» هفت فرمان« خوانيد، ش را با»وصيت نامه« 

كند و با چه زبان و  ه خود او چگونه به قضايا نگاه ميبسنجيد و ببينيد ك
 مجدد دوران بي خدايي اي لزوم رفتن خود را شرح و طلوع منطق ساده
   .دهد را نويد مي



 



 

    تعريف خداتعريف خداتعريف خداتعريف خدا
يست كه در هيچ يك از متوني كه از ديد صاحب نظران پنهان ن

خدا » آسماني«بارة خدا مطلب نوشته شده، حتي كتب به اصطالح رد
. تعريف نشده است، بلكه همة آنها در شرح و تفسير صفات او بوده است

دانند، در هيچ   را خالق، دانا و تواناي مطلق ميخداباوران هم كه خدا
اند كه اين خالق دانا و تواناي  ابي نخوانده و از هيچ كسي نشنيدهكت

 به چه است؟ كيست؟ از كجا آمده است؟ چرا آمدهست و مطلق چي
است؟ در حاليكه الزم بود پيش از  منظوري دست به آفرينش زده

كردند تا ببينيم خود  ايي هاي خدا، خود او را تعريف ميتوصيف هنرنم
  او چيست و كيست؟ 

شود، عالم و آدم و  اي وارد صحنه مي دايي كه بي هيچ مقدمهخ
ايي و توانايي كند و به دان ر را از نيستي خلق مي چيزهاي ديگبسيار

توانست به زبان  شود، اگر وجود داشت، البد مي مطلق نيز مشهور مي
: خود يا پيامبران خويش در دو كلمه ساده و قابل فهم همگان بگويد 

 كه آنها را بندگان تا اين همه مشكل براي كساني» چيست و كيست؟«
  .آمد يكنند بوجود نم او قلمداد مي

ت بارة تعريف خدا، چيستي و كيستي او كه حتي پيغمبران شريعدر
يكي از . اند، داليل فراواني وجود دارد گذار نيز از اين كار باز مانده

مهمترين داليل، اين است كه پيش از ظهور پيغمبران، خدا در باور 
يعني از هزاران سال پيش، هر يك از جوامع انساني . مردم حضور داشت

هايي از  اشتند كه مسئول برآورده كردن بخشيا چند خدا ديك 
نها مثل خداي يكتاي كنوني همه نيازهاي آنان بودند، ولي هيچ يك از آ

تي مردم از دست يك خدا به به همين علت هم وق. فن حريف نبود
» خداي خدايان«تا آن كه . بردند ، به خداي ديگر پناه ميآمدند تنگ مي

 انبوه عظيم خدايان قرار دادند و از درون ماية آن را آفريدند و در رأس
  .نيز خداي يكتا بيرون كشيده شد

در اين مرحله، آفرينندگان خداي يكتا، عالوه بر اين كه همة 
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خصوصيات خدايان پيشين را در انبان قدرت او ريختند، امتيازات 
و » آفرينش جهان«از جملة اين امتيازات . ديگري هم به او هديه كردند

آنها او را عالوه بر اين كه صاحب اختيار زندگي اين . بود» خلقت انسان«
دنيايي بشر قلمداد كردند، دوران پس از مرگ را هم در اختيار او قرار 

دنياي ديگري براي او ساختند، زنده شدن مجدد مردگان را پيش . دادند
كشيدند، بعد هم پاداش و جزايي كه تا پيش از حضور خداي يكتا در 

رسيد، به دنياي  ي از طرف خدايان پيشين به بشر ميهمين دوران زندگ
بينيم كه اين خدا با همة  با اين وصف، مي.  او حواله دادندديگر
هاي پر طمطراقي كه به او داده شده، هنوز هم ناشناخته و در  صفت

  . اي از ابهام باقي مانده است دهپر
اش فقط صفات  هگذار دين يهود در فرامين دهگان موسي شريعت

. كه تعريفي از او كرده باشدآن دهد، بي ، خداي خود را شرح مييهوه
عيسي هم جهان بيني خاصي ارائه نداد و تنها هنر او تعريف جديدي از 
بعضي صفات خداي قوم يهود بود و تبديل چهرة خشن او با سيماي 

ارد آن كه و محمد نيز بي. كه وي را پدر ناميديك خداي مهربان 
بيني دين يهود را با شرح و تفسيري  ستي و كيستي خدا شود، جهانچي

خاص، زير بناي مكتب خويش قرار داد و با به صحنه كشيدن دنياي 
ها و جزاهاي آن چناني او  خدا، بيشتر به شرح و تفسير پاداشديگر 

بنابراين، روشن است كه خود اين سه بزرگوار هم كوچكترين . پرداخت
به زبان ديگر، دانش و آگاهي آنان . هيت خدا نداشتنداطالعي در باره ما

شان نبود و تمام مطالبي كه  ة خدا بيش از دانش و معرفت زمانهدر بار
هاي بسيار دور در  ده، همان مطالبي است كه از گذشتهدر كتب آنان آم

  . ميان ملل و اقوام مختلف مطرح و بيان شده بود
اريم و وارد عرصه فلسفه رون بگذاگر پا را از دايرة اديان و مذاهب بي

رف به درد خوري بينيم كه فيلسوفان نيز مانند پيغمبران ح شويم، مي
آنان كه طبعاً تحت سيطرة باورهاي حاكم بر جامعة . اند در بارة خدا نزده

چنانچه . داشتند راستاي اين باورها قدم بر ميخود بودند، به ناچار در 
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خاطر گمراه كردن كه سقراط را بوفان يونان ديديم در دوران فيلس
پس از حضور اديان . جوانان در بارة خدايان، جام شوكران نوشاندند

توحيدي هم متفكراني را كه منكر و معارض خدا بودند، به صالبه 
بايستي به شناخت اين  مياينگونه بود كه فلسفه هم كه . كشيدند

آن، فارابي و مسائل بپردازد، به خدمت اديان در آمد كه نمونه روشن 
» واجب الوجود« در برهانفيلسوفاني كه جوهر كالمشان. ابن سينا است

اي  كه هيچ ماده» جوهر مجرد«دادن صفتبعد هم با . شود خالصه مي
برابر » هيچ«در ذاتش وجود ندارد، نادانسته خدا را از نظر فلسفي با

ي پس از آن نيز با همين دو ديدگاه به شرح و تفسير فلسف. كردند
پايه و اساس و بدون منطق اديان را  صفات خدا پرداختند تا سخنان بي

  . به شيوة فلسفي اثبات كنند
اي بودند، ولي آنها نيز اجازه نداشتند  البته فيلسوفان انسانهاي فرزانه

هاي خود را آزادانه بيان  و افكار و انديشهبه دنبال كشف حقايق بروند 
توانستند  شك مي بود، بي فراهم مي فضاي مناسبي براي آنان اگر. كنند

اين . دارندها از ميان بر زمينهبسياري از مشكالت فكري بشر را در اين 
به عنوان مثال، . وضع حتي در دوران رنسانس غرب نيز ادامه داشت

امانوئل كانت يكي از فيلسوفان بزرگ غرب كه همة براهين اثبات وجود 
 پايان از ترس كليسا با جملة خدا را به شيوة فلسفي رد كرده بود، در

را كنار بگذارم تا براي ايمان جا  )عقل(من مجبور شدم علم «ار خود قص
، گريبان خود را از پي آمد هاي احتمالي كفرگويي بيرون »باز كنم

  : كشيد و گفت
قوة استدالل در حقايق فوق حسي كارگر نيست و ادراك آنها و «

يعني، خدا را نه با . »مكن استيقين بوجودشان تنها به قوة ايمان م
  .داليل عقلي، بلكه بايد از طريق ايمان پذيرفت

*  
وان متوسل ت  چيز يا هر وجودي، به چند روش ميبراي تعريف هر

را » آزمايش«و » مشاهده«ها تجربه است كه  يكي از بهترين روش. شد
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سازد تا بتوانيم آن چيز يا آن  اين روش ما را قادر مي. شود شامل مي
خدا قابل «دانيم كه اما مي. تي بشناسيم و تعريف كنيموجود را به درس

رگي او باعث عجز بشر آيا كوچكي يا بز. »ديدن و آزمايش شدن نيست
چون امروزه با وسائل و ابزاري كه بشر ! شود؟ يقيناً نه از ديدنش مي

اختراع كرده است، هر موجودي هر قدر هم كوچك باشد قابل رويت 
توان  هاي دور مي زرگتر هم وسائلي هست كه از فاصلهشياء ببراي ا. است

  . برداري كرد و پي بوجودش برد از آن عكس
اي كه دال بر وجود خدا باشد در اختيار   قرينهدر بارة آزمايش نيز ما

ماند،  آنچه باقي مي. اخت او نائل گرديمنداريم كه با روش آزمايش به شن
 سنگ بناي باور به خدا را كهنخست توهمات انسانهاي اوليه است 

ي بعد هم نقل قول چند پيغمبر كه طبعاً هيچ دليل و منطق. اند گذاشته
ديدار و گفتگوي پيغمبران با خدا و . اند دال بر موجوديت او ارائه نداده

هاي ساختگي است كه به قول زكرياي  قط افسانهمعجزات آنها نيز ف
گواه . اند ز آنها برايشان ساختهجهان، بعد ارازي، يكي از فيلسوفان بزرگ 

زندة گفتة رازي هم خود محمد ابن عبداهللا پيغمبر اسالم است كه به 
نه خدا را ديده و نه قادر به « زبان صريح خود در قرآنش گفته است كه

حال آن كه پس از فوت او  صدها معجزه براي او رديف . »معجزه است
  .اند ا ترتيب دادهاري نيز برايش با خدكرده و حتي مجالس ديد

ماند، اين است كه با نظريات و  اي كه براي ما مي بنابراين، تنها چاره
فرضياتي كه در بارة خدا در دست داريم، موضوع را پي بگيريم و 

 ما اين ؟ببينيم، آيا راهي براي شناخت و تعريف او وجود دارد يا نه
  :كنيم  پيگيري را با نظريات زير آغاز مي

اين . ين است كه خدا ساخته و پرداختة پيغمبران نيستنظرية اول، ا
مفهموم هزاران سال پيش از ظهور آنها و ايجاد اديان، توسط پدران 

  .ابتدايي ما وارد عرصة ايماني بشر شده است
 از پيغمبران خدا را تعريف  اين است كه هيچ يكنظرية دوم،

  .اند بلكه همگي صفات او را بيان نمودهاند،  نكرده
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غير از . ية سوم، اين است كه خدا فقط در ذهن انسان وجود داردنظر
  . شناسد يچ موجودي خدا ندارد و او را نميانسان ه

كه مورد ) خداي يكتا(نظرية چهارم، اين است كه خداي فعلي
پرستش پيروان سه دين به اصطالح توحيدي، يعني يهود و مسيحيت و 

رسد، ولي در باطن سه   ميا اين كه در ظاهر يكي به نظراسالم است، ب
توان به شرح  ضي از اختالفات اين سه خدا را ميبع. خداي متفاوت است

  :زير بيان كرد 
ديان كه مدعي هستند  كتب به اصطالح مقدس هر يك از اين ا-

به دور . در تضاد هستندباشد، در بسياري از موارد با هم  وحي منزل مي
ي واحد، سه كتاب مختلف با سه خرد خواهد بود كه بپذيريم يك خدااز 

  .متن متضاد براي هدايت بندگانش فرستاده باشد
قدس و مشخصات  هر يك از اين خدايان عالوه بر نام، مكانهاي م-

يهوديان ديوار ندبه، . اي براي زيارتگاه خود دارند متفاوت، مراسم ويژه
م راسشمارند و با م اللحم و مسلمانان مكه را مقدس ميمسيحيان بيت 

  كنند خاصي اين اماكن را زيارت مي
شرايع عبادي هر يك از اين سه دين هم با هم متفاوت هستند و 

  .كمترين تجانسي با هم ندارند
  .محرمات سه دين نيز با هم اختالف كلي دارند

روزهاي تعطيل اين سه دين كه روز استراحت خدا پس از آفرينش 
مانان، شنبه براي سلجمعه براي م. جهان بوده نيز جداگانه است

  .شنبه براي مسيحيان يهوديان و يك
اگر به مسائل فوق، ختنه كردن، نماز خواندن، روزه گرفتن و قوانين 
ارث و حقوق انسانها در مقام بنده و ارباب يا زن و مرد و يا مومن و كافر 

بينيم كه خداي  ه معاد و غيره را اضافه كنيم، ميو مسائل مربوط ب
  . گانه ابراهيمي در حقيقت سه خداي متفاوت استيكتاي اديان سه 

اكنون، بر مبناي نظرياتي كه به آنها اشاره شد، بخصوص اينكه 
بالطبع . ديديم كه خداي موسي و عيسي و محمد، خداي واحدي نيست
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خداي اديان ديگر هم كه پيش از اين سه پيغمبر خدايي ميكردند، 
رامزدا، زروان، اهريمن، آمون و مانند ايندرا، وارونا، ميترا، برهمه، اهو

اگر هزاران . آتون و زئوس و غيره نيز با خدايان اين سه دين يكي نبودند
كردند،   هاي مختلف خدا بودند و خدايي ميخداي ديگر را كه در دوران
رسيم كه   اضافه كنيم، به اين نتيجه را ميبر اين جمع كثير خدايان

اني در هر دوراني خداي خاص خارج از باورهاي جاري كنوني، هر انس
با اين استدالل هم بايد بپذيريم كه خداي موسي . خود را داشته و دارد

و عيسي و محمد هم خداي خاص خود آنها بوده است، نه يك موجود 
  . متعالي و خارج از ذهن آنها

ا پس از اين مقدمة كوتاه كه اميدوارم براي پيگيري مطالبي كه بدانه
  :گويم  افي باشد، مياشاره خواهم كرد ك

او فقط يك واژه و يا تعبيري از . خدا چيزي نيست، كسي هم نيست
، كنند ميوارد نامعلومي است كه از كودكي به ذهن انسان » مفهوم«يك 

دارند كه همراه با توهمات، تخيالت و تفكرات خود و تحت  و او را وامي
 واژه را در پردة خوانند، اين لقائاتي كه تا دم مرگ به كوشش ميتأثير ا

. ميرد ميرد، اين واژه نيز با او مي وقتي هم انسان مي. ن خود نگهداردذه
اش به  ي است كه از هزاران سال پيش سايهدر اصل، اين واقعيت خداي

  . تلقين دكانداران معركة او بر جامعه انساني افكنده شده است
 باالخره گرديم به اين پرسش كه با در نظر گرفتن اصل فوق، باز مي

؟ حيوان است؟ انسان خدا چيست و كيست؟ سنگ است؟ درخت است
است؟ و يا چيز ديگر؟ مسلماً با گفتن اين كه سيب و گالبي ميوة 

همينطور گفتن اين كه . شود درخت است، درخت براي ما روشن نمي
. ايم حيوان است، حيوان را تعريف نكردهسگ و گربه، شير و پلنگ 

خدا آفريننده جهان و خالق : ل هم اگر بگوئيمبرمبناي همين استدال
ا قدرتها و اعمال او را بر انسان است، خدا را تعريف نكرده، بلكه صفات ي

  .خود او چيست؟ پرسش اساسي و مورد نظر همين است. ايم شمرده
 و اند، دا را با صفات او به ما شناساندهدر آغاز اين بحث گفتيم كه خ
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كه ما حتي از علت تا جايي . دانيم نميما جز صفات او چيزي از او 
يق به سر آغاز اگر نگاهي دقيق و عم. اطالع هستيم وجودي او هم بي

، خدا بدون هيچ مقدمه »سفر آفرينش« بينيم كه در تورات بيندازيم مي
 و زمان و همة هستي زمين. شود هر و وارد معركه ميو دليلي يكباره ظا

يد خودش چيست و كيست؟ چه كاره كه بگوآن بي. آفريند را از هيچ مي
است؟ از كجا آمده؟ چرا آمده؟ براي چه دست به اين آفرينش زده 

   است؟
اقراء باسم ربك الذي «:در قرآن نيز خدا حضور خود را با سورة العلق

او هم . گذارد به نمايش مي....) خدايت كه تو رابخوان بنام (»....خلق
خود را هاي  ناساند، هنرنماييمانند خداي يهود، بي آن كه خود را بش

افتد، اشارة بسيار  بست مي ارش به بنوقتي هم ك. كند وصف مي
نمايد، آن هم نه از زبان خودش و  انگيزي به علت حضور خود مي حيرت

، »قدسي« در كتابش، بلكه از زبان پيغمبرش در يك حديث به اصطالح 
  :با اين عبارت

، »عرفاخلقت الخلق لكي عرف فان اكنت كنزاً مخفياً فأحببت  «
. »ه شوم، خلق را آفريدم براي اين كه شناختم،گنجي پنهان بود«يعني 

كند و  رد محتواي گنج هم چيزي عنوان نميبينيم كه در مو البته مي
و چه نيازي به ! خواهد شناخته شود گويد براي چه مي حتي نمي

        !شناخته شدن دارد
ه در دست هايي ك ا با دادهكه تجزيه و تحليل خود راكنون براي اين 

صفات خدا را كه تنها اي نداريم جز اين كه  داريم ادامه دهيم، چاره
اگر بشود ثابت . باشد، مورد بررسي و تحليل قرار دهيم مشخصة وي مي

اسخ اند، خود به خود پ كه به او دادهكرد كه خدا فاقد صفاتي است 
 .شود چيستي و كيستي او هم داده مي

ترين و مهمترين صفت خدا آفرينش جهان و خلقت نخستين، بزرگ
يعني به دليل داشتن اين صفات است كه او را صاحب . انسان است

  .كنند  مالك هستي عالم و آدم قلمداد مياختيار و



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٢٢

داستان آفرينش جهان در شش هزار سال پيش در تورات آمده كه 
ا بشر با ام. مورد تأئيد و تصديق مسيحيت و اسالم نيز قرار گرفته است

علم كنوني خود ثابت كرده كه داستان آفرينش تورات از پايه و اساس 
  . نادرست است

كه جهان كنوني حاصل آن است، بيش از »بيگ بنگ«انفجار بزرگ
 ميليارد سال پيش رخ داده و كره زمين كه مأواي ما انسانها است، با 14

ي پديدار كنوني در منظومة شمسفاصلة بسيار درازي از پيدايش جهان 
انسان هم پس از چهار ميليارد سال پس از پيدايش زمين و . است شده

مهمتر از همه اين كه . پديدة حيات پا به عرصه وجود گذاشته است
خود خدا پس از اين زمان دراز، يعني پس از ايجاد جهان و كره زمين و 

 خير چند هزار ساله واردپديدار شدن حيات و حضور انسان در آن، با تا
علم هاي تورات با حقايقي كه  يعني هيچ كدام از نوشته. است عرصه شده

  .كند بدانها دست يافته، تطبيق نمي
از گل و دميدن از نفس خدا و حيات » آدم«اما افسانة ساختن پيكر

يافتن او در شش هزار سال پيش نيز نيازي به شرح و تفسير زيادي 
كوشش، پي به حقايقي  تالش و زيرا بشر پس از هزاران سال. ندارد
كند كه پيدايش حيات بر خالف گفته سه  است كه عمالً ثابت مي برده

دين سامي، نه تنها شش هزار سال پيش نبوده، بلكه چند ميليارد سال 
ديگر اين كه ايجاد حيات . پيش در كره خاكي صورت گرفته است

ل موجودات يك باره نبوده، بلكه همة جانداران در اثر تحول و تكام
بود، طي  ته اي كه به تصادف صاحب حيات شده سلول تك ياخ

سه ديگر اين كه انسان . ده استميلياردها سال به صورت فعلي در آم
خالف ادعاي پيغمبران، به صورت انساني خلق نشده است، بلكه اين بر

اي از درخت حيات و از بخش حيواني آن سر  موجود نيز همچون شاخه
هايش كه  وت خاصي هم جز آن بخش از ويژگيفاهيچ ت. بر آورده است

  .مربوط به نوع انساني اوست، با اجداد حيواني خود ندارد
هاي پيغمبران فقط نقل  فوق بدانها اشاره شد، مانند گفتهآنچه در 
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هاي آزمايشگاهي و ستندات علمي و پژوهشقول نيست، بلكه با م
بنابراين، . است شناسي و غيره قطعيت پيدا كرده هاي فسيل كنكاش

دا، يعني خالق بودن از او وقتي نخستين، بزرگترين و مهمترين صفت خ
. شود و نيز خود به خود مردود شمرده ميشود، صفات ديگر ا سلب مي

نه براي قانع كردن ما به داشتن و نداشتن آنها نه براي اثبات وجود او و 
چيزي «ه خداشويم، درستي اين گفته را ك از اينرو ناچار مي. آيد كار نمي

، جز يك توهم ذهني، مهر تائيد بزنيم و »كسي هم نيست«و » نيست
اين واقعيت را بپذيريم كه خدايي كه از هزاران سال پيش سايه موهوم 

اند، فقط در ذهن ما انسانها جا  هم او را بر جامعه انساني گستردهو مب
  .دارد، نه در خارج از آن

  اند؟ ا را ساختهش پيش ميĤيد كه چرا خداينك اين پرس
پاسخ آن، اين است كه وقتي بشر از جامة حيواني خود به در آمد، با 
توهمات، تخيالت و تفكرات ابتدايي خويش به دنبال امنيت و حفاظت 

او به علت ترس و ناآگاهي مطلق از علل و اسباب حوادث و . از خود افتاد
جوداتي خيال د را در محاصرة مواتفاقاتي كه با آن رو به رو بود و خو

. پردازند حوش او حضور دارند و به آزارش ميكرد كه در حول و  مي
براي جلب رضايت آنها به تالش افتاد و بتدريج وجود و حضور اين 

به مرور زمان با . ني او شدهاي ذه ي، يكي از مشغوليتموجودات نامرئ
هاي عيني و حسي حاصل كرد، براي آنها  هايي كه از طريق تجربهآگاهي

باالخره هم در دراز مدت به . نام و نشان و مقام و منزلت در نظر گرفت
اين موجودات نامرئي لباس خدايان را پوشاند و آنها را در ذهن خود جا 

ادامه داستان روشن است، چون هنوز هم ما انسانها پس از گذشت . داد
هزاران سال از آن دوران، همان موجودات نامرئي را در قالب خداي 

  . كنيم  مي، پرستشيكتا
در اين ميان، از ابتكارت جالب انسانها اين بود كه چون هيچ شناخت 
درستي از اين موجودات نامرئي موهوم نداشتند، به تن آنها كه به عنوان 

ها را  پوشاندند كه خود انسانها اين صفتخدايان ناميده بودند، صفاتي 
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 خالقيت انسان، او را به عنوان مثال با توجه به. به صورت نسبي داشتند
خود دانايي و توانايي اندكي كه . خالق مطلق عالم هستي قلمداد كردند

ديدند، به طور كامل و مطلق به او  داشتند يا در همنوعان خود مي
عادل بودن و نيكي . نسبت دادند و وي را دانا و تواناي مطلق ناميدند

به او هديه حد مطلق شود، در  مي كردن كه از صفات انسان محسوب
در توان گرفت، اين است كه انسان  اي كه از اين بحث مي نتيجه. كردند

هاي مورد نظر و آرزوهاي خود را به  آرزوي خداگونه شدن، همة ويژگي
  .  خدا داده و او را الگويي از كمال انسان ساخته است

 پيشرفت پرسش ديگري كه مطرح است، اين است كه چرا با وجود
هاي خدا، بخش عظيمي از  پايگي صفت ار شدن بيدانش بشر و آشك

دين هنوز دوست دارند  چه عالم و عامي و چه با دين و بيمردم جهان، 
خواهند چه   باشند؟ اصوالً با چنين خدايي ميكه چنين خدايي داشته

كنند؟ اگر به دور از احساسات ديني با اين افراد گفتگو كنيم و چگونگي 
ير از خداي مخصوص ، هر يك از آنان خدايي غخدا را از آنها جويا شويم

  ! شمارند، چرا؟ دهند و وجودش را ضروري مي اديان ارائه مي
براي اين كه سازندگان خدا نه از روي عمد، بلكه به دليل اين كه 

دانستند، در تعريف خدا سكوت كرده و   چيزي از او نميخودشان نيز
 نيازش، خدايي براي ميدان دادند تا هر كس در حد دانش و معرفت و

  . خود بسازد
چند هزار سال است كه خداي يكتا به سردمداري قوم يهود و سپس 

بخش عظيمي از مردم جهان خدايي با دو بازوي مسيحيت و اسالم، بر 
بت و بدبختي حاصلي نصيب در حالي كه از خدايي او جز مصي. كند مي

ان پيروان ها و كشت و كشتارها هم مي بيشتر جنگ. است بشر نشده
همين اديان به اصطالح توحيدي و به نام خدا و به خاطر او رخ داده 

  . است
خواهند اين خدا را  است كه چه كساني به چه منظوري ميپرسيدني 

خيزند  دارند؟ چرا خردمندان برنميهمچنان حاكم بر سرنوشت بشر نگه
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 به چرا مردم راكنند؟  اي او را به صورت علمي آشكار نميه و واقعيت
ان و تبليغ شريعتمداران آگاه پايه و اساس بودن ادعاهاي پيغمبر بي

  سازند؟ نمي
اگر وجود خدا در زندگي انسان ضروري است، بايد اين ضرورت با 
دليل و منطق نشان داده شود و اگر ضروري نيست، بگذارند مردم به 

  . زندگي خود بپردازند
ان را نيز خدا خلق آنچه مسلم است، جهان را خدا نيافريده و انس
 بنده و عبد و عبيد او نكرده است، پس به سبب كدام هنر خدا، انسان را

ها را به خاطر موجودي كه هيچ اثري  كنند؟ براي چه انسان قلمداد مي
كنند كه به خاطر خداباوري   و ندارد، مكلف ميدر زندگي او نداشته

رة دستگاههاي پر هاي ادا گي خود را به تباهي بكشند؟ هزينهثمر زند بي
طمطراق اديان و مذاهب را به گردن بگيرند و معيشت زندگي مشتي 

  انسانها بيكاره را تحت عنوان خدامداران تامين كنند؟
اي تا چه زماني قادر  يگر اين است، آيا خدامداران حرفهپرسش د

دارند؟ آيا بشر باالخره به خواهند بود حقايق را از مردم پنهان نگه
اهد رسيد كه قيد و بند اديان و مذاهب و خدا و دنياي اي خو مرحله

ديگر و زندگي جاودانه در بهشت و دوزخ او را از باورهاي خود دور كند؟ 
آيا ارزش و اعتبار بشر كمتر از حيوانات است كه بدون هيچ دين و 

ز غير مذهبي، بدون هيچ خدا و پيغمبري و بدون هيچ چشمداشتي ا
كنند؟ مگر كوچكترين جانداران تا بزرگترين  ميخود، زندگيشان را اداره 

آنها مشكلي در ادارة زندگي خود بدون خدا و پيغمبر و دين و مذهب 
هي داشتند و دارند؟ پس چرا انسان نتواند مانند آنها خود به ساماند

  اش بپردازد؟  زندگي
  ؟!راستي چرا نه 

ار داده به مرحله خدايي رسيدن كه انسان او را الگوي تكامل خود قر
امروزه بسياري از انسانها دست . است، آرزوي تك تك افراد بشر است

دانند كه خدايي وجود ندارد،  كم در عمق احساس ناگفتني خويش مي
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  !. كنند رزو ميولي در عين حال داشتن چنين خدايي را آ
 خدا بشود؟ آيا خدا پنداري،   خدا بشود؟ آيا خدا پنداري،   خدا بشود؟ آيا خدا پنداري،   خدا بشود؟ آيا خدا پنداري،  خواهدخواهدخواهدخواهد    ميميميميآيا اين بدان معنا نيست كه انسان آيا اين بدان معنا نيست كه انسان آيا اين بدان معنا نيست كه انسان آيا اين بدان معنا نيست كه انسان 

        مل انسان نيست؟مل انسان نيست؟مل انسان نيست؟مل انسان نيست؟الگوي تكاالگوي تكاالگوي تكاالگوي تكا
ها سال پيش، تصادفاً پا به عرصة حيات  آن تك سلولي كه ميليارد

اوست . ان امروزي رسيده استگذاشت، به تدريج تكامل يافت و به انس
ر كوشد در قالب آناني كه از خود بوجود آورده كه بخشي از آنها د كه مي

ل برسد كه اي از تكام دهند، به مرحله نوع انسان به حيات او ادامه مي
الگوي آن را پيشاپيش خود او در قالب خداي يكتا به تصوير كشيده 

  . است
اما . اند را به او داده» خودآ« درستي نام اين اوست كه خردمندان به 

لم يلد « . كنند جستجو مي» خدا«و را در واژة ها از سر ناآگاهي ا بعضي
ي است كه نه از ا اقع صفت محرز آن تك سلول دردانهدر و» و لم يولد،

اما چيستي و كيستي . كسي متولد شده و نه كسي از او زاده شده است
. او و علت حضورش در عالم، بر عكس خدا براي همگان روشن است

مهمتر از همه اين كه همة دارندگان حيات، خود آن گوهر دردانه 
هستند كه با تقسيم خود، هماننداني از خود بوجود آورده است كه همة 

اوست كه گلستان حيات را با . ها مثل او و به زباني خود او هستندآن
وست كه آرزوهاي ما را ا. گلهاي رنگارنگش شكوه و جالل داده است

ون براي پايدار اوست كه چه در درون و چه در بر. كند برآورده مي
اوست كه به دنبال پيدايش زمين پا به . كوشد ماندن هستي ما مي

 همچنان پويا است و تا زماني كه اين كرة زيبا عرصه هستي گذاشته و
دهد با او باقي خواهد   ميدر كهكشان ما باقي و به گردش خود ادامه

  . ماند
شود،  ، مياو را بر خالف خداي پنداري و غير قابل شناخت و تعريف

شود، او را مشاهده و آزمايش كرد و وجودش  مي. شناخت و تعريف كرد
  .را ثابت نمود
عي ما اوست كه نه با دم خود، بلكه با تقسيم خويش به ما خداي واق
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ا از اوست كه به هزار و يك شيوه متوسل شده ت. حيات بخشيده است
اي  رحلهخواهد خداگونه شود و به م خود انساني ساخته است كه مي

  . اين خواسته و آرزوي ديرينة اوست. برسد كه جاودانه و اليزال گردد
تواند باشد، در درون تك تك  معنايي كه ميي خداي واقعي به آن آر

كند و  شود، با او زندگي مي هر انساني با خداي خود زاده مي. ما است
ميرد، بي آن كه عرصة هستي را ترك كند، به قالبهاي  وقتي هم مي

حياتي كه . ديگر ميرود تا سهمي در پايداري حيات بر عهده بگيرد
بنابراين، .  نيز نمودي از آن استجاودانگي را در ذات خود دارد و انسان

اما نه تنها در قالب انساني ما، بلكه . حيات ما انسانها هم جاودانه است
در قالبهايي كه به تناوب در آنها شركت خواهيم داشت تا سهمي در 

 . جاودانگي حيات بر عهده داشته باشيم
بي آنكه نيازي به » خودآ«فراموش هم نكنيم كه نماد حيات يا آن 

 او و بهشت و دوزخ و عمر داي موهوم و چشم انتظار دنياي ديگرخ
ان حيات از اش داشته باشد، پيشاپيش جاودانگي را به دارندگ جاودانه

هايي را هم كه خدا وعدة آنرا  تمام مائده. است جمله انسان هديه كرده
. است راهم كردهدر دنياي ديگر خود داده است، در همين دنيا برايشان ف

كنند و از آنها  بينند، حس مي وضوح آنها را ميهايي كه ب مائده
  .برخوردارند

اي را كه از جانب خداي  هاي موهوم و نسيه در حالي كه مائده
عملي و ممكن ، عقالني، هاي فهيم است، از نظر انسان داري داده شدهپن

  .نيستند
آنچه را هم كه در . آنچه گفته شد، شرح كوتاهي از خداي واقعي بود

رة خداي پنداري به استناد نقل قول تني چند پيغمبر گفته شده نيز با
  .مشخص است

اينك قضاوت بر عهدة خود انسانها است كه كدام يك را خدا بنامند 
  .و بشناسند



 



 

 

    پيش گفتارپيش گفتارپيش گفتارپيش گفتار    
ن چه از راه دور و چه حضوري بسياري از دوستان و آشنايا

 و مذهب ن نسبت به خدا و دينهايي در مورد نظر نهايي م پرسش
. شد پاسخ اين عزيزان در جايي داده ميكنند كه الزم بود  اند و مي كرده

 و مسائل مربوط به با توجه به اين كه كتاب حاضر نيز در زمينة الهيات
ر پيش گفتار آن به پاسخ اين است، بهتر ديدم كه د خدا نوشته شده

 . ها بپردازم پرسش
اين باره است كه آيا ، در شود ميبيشترين پرسش هايي كه از من 

با نقد خدا و زير سئوال بردن موجوديت او، ايمان و اعتقادات مردم را 
سست و خدشه دار نمي كنم؟ نظر اين پرسشگران اين است كه حضور 
موجود متعالي مانند خدا، حتي به صورت پنداري كه شاهد و ناظر 

انها را هاي انس گانش باشد، مقدار زيادي از كجروياعمال و كردار بند
از سوي ديگر بودن . گيرد ند و جلوي بسياري از مظالم را ميك مهار مي

شود تا  گاه محسوب مي  بيچاره يگانه تكيهخدا براي انسانهاي درمانده و
  . تر تحمل كنند احتهاي زندگي را ر بتوانند سختي

 عالوه بر اين گويند، اگر اين تكيه گاه را از دست مردم بگيريم، مي
مروتي بعضي  كنند، جلوي بي پشت و پناه احساس مي ود را بيكه آنها خ
  ...        شود گرفت و   را نسبت به همنوعان خود نيز نمياز انسانها

اختالف من با كساني كه چنين طرز فكري دارند، در اين است كه 
توانست مفيد  هاي گذشته مي تقاد به چنين خدايي شايد در زماناع

. كردند س از خدا، از ظلم و ستم پرهيز ميرباشد و مردم به خاطر ت
ل خدا به ديگران مهرباني شايد هم بسياري از انسانها به خاطر گل جما

دهد، در عمل چنين نبوده  اما تا آنجا كه تاريخ نشان مي. ددادن نشان مي
تنها براي سوء استفاده از  هاي دور، از وجود خدا يعني از گذشته. است

 . شود رداري شده و هنوز هم ميب ساده دلي مردم بهره
هنوز جوامع از سوي ديگر، ممكن است باور به خدا در زماني كه 
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بردند و نظم و مقرراتي  اي به سر مي اي و عشيره انساني در قالب قبيله
توانست جلوي بعضي از  د، تا حدودي ميدر ميانشان جاري نبو

صاحب معبد و اما از زماني كه خدا يا خدايان، . ها را بگيرد كجروي
و متوليان پرستي شده  گاه و دستگاههاي عريض و طويل خدانيايش

اندهي اند، ديگر خدا يا خدايان از نماد سام حد و حصر پيدا كرده بي
از آن روزگاران به . اند ه شدهها كنار گذاشت اوضاع و احوال زندگي انسان

دهي، نفوذ و  ش دستگاههاي خدامداري صرف سامانبعد، تمام تال
د آنها به مهمتر از همه اين كه خو. گسترش اقتدار خودشان شده است

اند و تا جايي كه  ترين ستمگران تبديل شده بزرگترين ظالمان و خشن
  .كنند اند به مردم جور و جفا كرده و هنوز هم مي توانسته

تاريخ بشريت پر است از فجايعي كه به نام خدا و خدايان بر انسانها 
آنكه كمترين رحم و شفقتي  گان اين خدايان، بينمايند. ه استرفت

كردند و  خواستند مي نوعان خود داشته باشند، هر چه مينسبت به هم
چنانكه امروزه هم آنهايي كه خود را . كس هم پاسخگو نبودند به هيچ

به قدرت برسند، هر چه بخواهند كنند، اگر  دگان خدا قلمداد مينماين
م حكومت مثال روشن آن ه. نيستكنند و كسي هم جلودارشان  مي

  .زدة ماست جمهوري اسالمي مملكت فلك
ندهي زندگي بدون شك اگر خدايي وجود داشت و اين خدا در ساما

كرد كه فقط در روز داوري به نيك و بد پندار و  بشر به همين بسنده مي
زندگي اين دنيايي آنها آسيبي به . گفتار و كردار بشر پاداش و جزا بدهد

  . شد تحمل كرد محسوس او را ميرد و حضور ناخو نمي
كنند،  هاي شياد به نام او، امر و نهي مي اما وقتي كه مشتي آدم

گر سوزانند، دي مي ها را در آتش كين و آز خود ريزند و انسان خون مي
پس چه . دهد اش را از دست مي چنين خدايي موضوعيت تعريف شده
  .  هم كنار گذاشته شوندبهتر كه اين نوع خدايان از باور مردم

ها  خدامداران و در زير بدترين شكنجهآنهايي كه در زندان هاي 
زنند، كساني كه در باالي دارها صداي لعن و نفرين خود را از  فرياد مي
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رسانند، آناني كه خانه و  يندگان خدا به آسمان ميظلم و ستم نما
ه خواري و ذلت در غربت بكنند و  ندگي و زن و فرزند خود را رها ميز

اين افراد كه . برند، نيازي به چنين تكيه گاه واهي ندارند به سر مي
بخش عظيمي از جوامع انساني را تشكيل مي دهند، نه تنها احتياجي 

ل اصلي بدبختي و به چنين خداياني ندارند، بلكه باور به آنها را هم دلي
  . دانند  ميسياه روزي بشريت

 انسانها قصة خداي يكتا هم به سر رسيده امروزه به باور بسياري از
ها، اين خدا اگر هم وجود داشته باشد،   زيرا بر خالف باور بعضي.است

تنها و تنها تكيه گاه متوليان شريعت هايي است كه به نام او راه انداخته 
  . شده است و كاري به ديگر انسانها ندارد

گري   به حيلهاز انسانها و آگاهي آنانبا بيدار شدن بخش كثيري 
ري از افاضاتي كه خدامداران و مهمتر از همه آشكار شدن نادرستي بسيا

دهند، بخصوص غير اخالقي بودن بسياري از احكام و  به خدا نسبت مي
 از طرف او وحي شده است، ديگر بعيد است كه گويند ميفراميني كه 

 بشود چراغ معركة خدا را بيش از اين روشن نگهداشت و براي خدا،
چون و چرا   مقلد بيبنده و عبد و عبيد دست و پا كرد و براي متوليان او

  .گردآوري نمود
مسلم است كه در اين مرحله از زمان، خدامداران سنتي يا بايد 

هاي واهي آنها بردارند و يا ساز ديگري   نهيدست از خدايان و امر و
اين معركة  شود ميكوك كنند و بنوازند، زيرا با چنين خداياني ديگر ن

  . رد و ادامه دادتماماٌ زيانبار و اسفناك را راه ب
 صداقت داشته باشند، به سادگي اگر خدامداران اندكي وجدان و

توانند از امكانات دستگاه هاي عريض و طويلي كه در طول هزاره ها  مي
براي خود فراهم كرده اند، سود ببرند و به جاي دعوت مردم به پرستش 

  . ه سوي انسانيت فرا بخوانندخدا، آنها را ب
آنها بايستي خدا را فراموش كنند و با رهنمودهاي اخالقي متكي بر 
شرف و حيثيت انساني و با اتكاء به حق و حقوق طبيعي بشر، حامي و 
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اي از مسائل ايماني  يعني برگ تازه.  هاي محروم باشندپشتيبان انسان
سانها، يعني همة  و حقوق انرا بگشايند كه در آن فقط و فقط حق

اين . ها مد نظر باشد، نه خداي موهوم و نمايندگان دروغين او انسان
اگر در . تنها و آخرين راهي است كه جلوي پاي متوليان خدا قرار دارد

اين كار كوتاهي يا تاخير كنند، بدون شك ناچار خواهند شد دم و 
 را گاههاي خود ا بر چينند و چراغ معابد و پرستشدستگاه خود ر

  .خاموش كنند
در چنين اوضاع و احوالي، هم ميهنان ما نيز وظيفه دارند كه به 
جاي متمركز كردن فكر و خيالشان بر تكيه گاه بودن خدا، به خاطر 
مردم درد كشيده و رنج ديدة ايران به دنبال آن باشند كه چطور در اين 

كة جنبش عظيمي كه به سوي جهاني بدون خدا و متوليان دغلباز معر
  . او، به حركت افتاده است شركت كنند

 گاه موهوم، مثل همة  كه براي مردم ما هم به جاي تكيهسعي كنند
گاه قرص و محكم و مطمئني پيدا  ملل مترقي و مردمان خردمند تكيه

  . كنند
در كشورها و ميان خوشبختانه بسياري از ايرانيان در حال حاضر 

. نيستوهوم تكيه گاه آنان كنند كه ديگر خداي م مردمي زندگي مي
گاه خدا، مردم هم زندگي خوب و   بدون توسل به تكيهبينند كه آنها مي

  .كنند ش و امنيت بيشتر و بهتر زندگي ميخوشي دارند و هم با آساي
سوزد، به جاي اين كه آنها  ياني كه دلشان به حال ملت خود ميايران

 حلي براي رها شدن را به تكيه گاه خدا حواله بدهند، بهتر است راه
ند و ارائه دهند، وگرنه اين مردم از دست نمايندگان قالبي او پيدا كن

اي و فكلي دارد، و نيازي  هوم صدها هزار مبلغ و مبشر عمامهگاه مو تكيه
گاه  ن نيز براي مردم ايران نسخة تكيهنيست كه در ساحل امن نشستگا

  . خدا بپيچند
مدارانش را بر سر خود تكساني كه ساية سنگين خدا و شريع

كنند، حق ندارند براي مردم محروم ايران كه مدام چماق  احساس نمي
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. ، اين گونه دل بسوزانندشود مينمايندگان خدا بر سر و كولشان كوبيده 
ها  د از ايرانيان با تكيه بر واقعيتبعد هم ايراد بگيرند كه چرا تني چن

!!زنند مان ايران ميمردم مسل» موهوم«ان تيشه به ريشة بناي ايم



 



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
» ارحم الراحمين«انسان تا زماني كه جوان است، به فكر خدا و 

گذارد، بر مبناي تلقينات  اما وقتي كه پا به پيري مي. نيستبودن او 
 به سوي اين امداران كه از كودكي بر گوش او خوانده اند، كم كمخد

 از شود ميت و  كه خداي ارحم الراحميني هم هسشود ميپندار كشيده 
بخصوص . مند شد اي سر و سامان دادن اموراتش بهرهبركت وجود او بر

وقتي كه مسألة سالمتي آدم به خطر مي افتد، ارحم الراحمين بودن 
  . گيرد هم بيش از پيش مورد توجه قرار ميخدا 

در جواني و در توانايي جسمي و كار كرد فكري، انسان به همت 
رود كه در دل   خويش به دنبال آرزوهايي مية و با اتكاء به ارادخود
اما در پيري بيشترين فكر و خيال او صرف . پروراند كارد و در سر مي مي

 كه او را شود ميتوسل جستن و طلب ياري خواستن از موجودي 
   .اند دة كلية نيازهاي بشر قلمداد كردهبرآورن

 پيروان با اين كه توسل جستن به خدا، در جوامع ديني و در ميان
مومن اديان و مذاهب بيشتر رواج دارد، با اين حال پناه بردن 
سالخوردگان به خدا در بسياري از جوامع تا حدودي عموميت پيدا كرده 

البته اين پاي بندي را ما معموالٌ در ميان ملل و اقوام عقب افتاده . است
 و به اين معنا كه هر قدر مردم در رفاه و آسايش. بيشتر مي بينيم

امنيت باشند، به همان نسبت هم توسل جستن آنها به خدا كمتر 
  .شود مي

 در عصر كنوني و در ميان ملل و اقوام مترقي و پيشرفته، مردم به 
ها  ن به او، نيازهايشان را از حكومتجاي توسل جستن به خدا و پناه برد

اما . رسند هاي خود مي طلبند و اكثراٌ هم به خواسته هايشان مي و دولت
در جوامع عقب مانده كه امورات آنها بر مبناي احكام و دستورات ديني 

به اين ترتيب . ، مسير كارها به گونة ديگري استشود ميو مذهبي اداره 
كه مردم براي تأمين نيازهاي خود به جاي حكومت و دولتي كه مسئول 

برند و حل مشكالت و رفع  ارة امور آنهاست، به خدا پناه مياد
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عجيب است كه هميشه هم . كنند هاي خود را از او طلب مي ريگرفتا
  . دارند ولي باز هم دست از سر خدا بر نميمانند،  ناكام مي

 او را شود ميگويند نه  مشكل قضيه خدا در اين جاست كه مي
مضافاٌ اين كه .  تغيير دادعوض كرد و نه اين كه احكام و فرامينش را

 جا شود ميانين الهي را هم به سختي هاي متكي به احكام و قو حكومت
ع جوامع، مردم نه تنها به نتيجه اين كه در اين نو. به جا كرد

اب بدبختي و رسند، بلكه در مقابل علل و اسب هاي خود نمي خواسته
ر آن چرا كه د. توانند كمترين واكنشي بروز دهند بيچارگي خود نيز نمي

ان دين عالوه دعاي دكاندارگردند و به ا صورت به خداناباوري متهم مي
شان كه حواله به دوزخ مي گردد، زندگي اين  بر زندگي آن دنيايي

  . اندازند  را هم به صور مختلف به مخمصه ميدنيايي آنها
 مانند همة با اين كه امروزه براي همگان روشن شده كه بشر نيز

. هاي خود پاي بند باشد بايست به توانايي موجودات عالم هستي مي
هاي خام و پندارهاي واهي  م نيست چرا بعضي از آنها با خيالعلوم

آنها . بدهندمنتظر هستند كه عواملي از غيب، زندگيشان را سر و سامان 
بينند؛ شير و ببر و پلنگ، گرگ و روباه و  در حول و حوش خود مي

گوزن، پرندگان و چرندگان و خزندگان و حتي كرم و پشه و مور و 
جواني آيند و دوران نوزادي و كودكي و  انسانها به دنيا ميموريانه، مانند 
ل همة آنها هم بدون استثناء مسائ. ميرند گذرانند و مي و پيري را مي

ع خود اي كه در طول دوران تحول نو مربوط به زندگي خود را به گونه
يعني براي خورد و خوراك و ديگر . كنند انتخاب كرده اند، اداره مي

ه خدا و پيغمبر و ب. كنند نمير به سوي آسمان بلند مايحتاج خود س
به عبادت و . برند به دين و مذهب پناه نمي. شوند امام متوسل نمي

توجه به همة  اما، بخش عظيمي از انسانها بي. دپردازن نيايش نمي
امتيازاتي كه از آن برخوردارند، در تمام طول حياتشان به تلقين مشتي 

بندند كه مشكالتشان را توسط  يد به موهومي ميآدم شياد و فريبكار، ام
  .او حل و فصل كنند
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هاي آغازين پيدايش نوع يادگار دوران حضور خدا در زندگي انسان
زماني اين پديدة موهوم در ذهن بشر حضور پيدا كرد كه فكر . بشر است

دانست كه از نظر هوشمندي  ر هنوز متحول نگرديده بود، و نميبش
او كه در آغاز بالندگي و تحوالت . ت خواهد شدسرآمد همة موجودا

ديد،  ث و اتفاقات درمانده و ناتوان ميدروني، خويشتن را در مقابل حواد
خواست با پناه بردن  ز چه امتيازاتي برخوردار است، ميبي آن كه بداند ا

به دليل . و ياري گرفتن از قدرت موجودات موهوم از خود حفاظت كند
داني بود كه انسانها به اين تصور و سپس باور اين ضعف حاصل از نا

ز آنها كشيده شدند كه موجوداتي در اطراف آنها وجود دارند كه بعضي ا
ر خوب هستند و به پردازند و بعضي ديگ بد هستند و به آزارشان مي

گر كسي از چنگ و دندان شير به اين گونه كه ا. خيزند حمايتشان بر مي
اري موجودات موهوم ، نجات خود را در اثر يكرد اي نجات پيدا مي درنده

داد و  ايشان صدقه ميلذا به پاس ياري آنها، بر. كرد خوب قلمداد مي
اگر كسي . م كرده باشدكرد تا سپاس خود را به آنها تقدي مي» قرباني«

شد، با اين كه با دست و پا  اي گرفتار حركت تند آب مي در رودخانه
 به حساب ياري موجودات ميداد، آن رازدن خود را از غرق شدن نجات 

سپس به . گذاشت كه او را از غرق شدن نجات داده است موهومي مي
تشويق كساني كه به مرور زمان عهده دار ادارة امور اين موجودات 

 را به آن موهوم شده بودند، با قرباني كردن و صدقه دادن سپاس خود
  .داد موجودات موهوم نشان مي

ي كه دوست دارند رد پاي خدا يا خدايان را پيدا بنابراين، آنهاي
كنند، ناچارند برگردند و به بررسي اوضاع و احوال زماني بپردازند كه 
سر و كلة اين موجودات خيالي و وهمي در زندگي انسان پيدا شده 

  .است
 از عجايب روزگار اين كه همين راه و روشي كه از هزاران سال 

 پايبند سيده است، در بيشتر جوامعي كهپيش ابداع شده و به امروز ر
در اين ميان، رندان زمانه هم از . قرار استاديان و مذاهب هستند، بر
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ها   جهل و از سوي ديگر به ترس انساناين معركه كه از يك سو به
اند كه  اي به وجود آورده كمال بهره را برده و بازار مكاره، شود ميمربوط 

ها و  معابد و پرستشگاه. اند رون آمدهياز درون آن اديان و مذاهب ب
هايي ايجاد كردند، كنيسه و كليسا و مسجد ساختند كه  نيايشگاه

در پي آن هم با دادن القاب گوناگون . داستانشان بر همگان روشن است
زاران خدا ساخته و به صحنه به اين موجودات وهمي، صدها و ه

مروزه بشر گرفتار ترين آنها خداي يكتاست كه ا اند كه مشخص آورده
  . پيچ و خم معركه آن است

 اين موجودات موهوم بيندازيم، اگر نگاهي عميق به درازاي عمر
 در زندگي بينيم كه آنها هزاران سال است كه به صورت خوب يا بد، مي

متولياني داشتند كه به بهانه باور به آنها، با . اند نوع بشر نقش بازي كرده
وقتي هم كه پاي پيغمبران سامي به .  بودندمردم به داد و ستد مشغول

قضيه باز شد، آنها بودند كه با اقتباس از تك خدايي ملل و اقوام ديگر و 
ابداعات خاص خود همة مسائل مربوط به خدايان را در يك خداي واحد 

  . متمركز كردند
هايي كه هنوز افراد بشر به خدايان گوناگون  در گذشته و در زمان

. شدند ميو تعيين  اين خدايان با آثارشان مشخصد، وجود اعتقاد داشتن
شمردند، آثار  دليل حضور و دخالت خداي باران ميباريدن باران را 

كردند، براي خداي  خداي جنگ را با پيروزي در جنگ مشخص مي
فند و بز و شترشان تصديق بارداري با تولد فرزند يا زايش گاو و گوس

خدايان در خداي يكتا همة اين تبديل شدن اما با . شد و غيره صادر مي
ها به او منتقل شد و همة هدايا و صدقات نيز يك پارچه به سوي  صفت

دكانهاي همة خدايان تخته شد و . متوليان اين خدا سرازير گرديد
ة داد و ستدها درعوض هم. كاسبي متوليانشان نيز از رونق افتاد

ميراث خواران . گرديدخداي يكتا متمركز » اي فروشگاه زنجيره«در
زرگي شدند كه به مرور رنگارنگ خدايان ديگر نيز كارمندان فروشگاه ب

  . هاي چند مليتي تبديل گرديدند به فروشگاه
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شركت سهامي موسي و دوازده پسر «ها  هاي بارز اين فروشگاه نمونه
است كه با نام دين يهود امروزه در سرتاسر جهان به كسب و » يعقوب

 شركت سهامي عيسي و «مثال ديگر فروشگاه و يا . كار مشغولند
باشد كه براي ملل و اقوام بسياري غذاي موهوم روحي  مي» حواريونش

شركت سهامي محمد ابن عبداهللا و « فروشگاه ديگر هم. كند ميتهيه 
است كه بيش از يك ميليارد نفر مشتري پر و پا قرص دارد كه » اوالد او

  . كاسبي مشغولنددر سرتاسر جهان به تجارت و
كنم كه من هم يكي از مشتركان  با توضيحات فوق، اذعان مي

ساليان . بودم» شركت سهامي محمد اين عبداهللا و اوالد او«فروشگاه يا
پرست بودنم، آبونمان د همة مشتركان اين شركت بابت خدادراز مانن

خود را در قالب خمس درآمدم توسط مباشرانش به بازماندگان 
» اوالد پيغمبر« ني سادات شريف اوليه اين شركت يعسهامداران

پرداختم، با اين بيم كه مبادا مرا از جرگة خداپرستان برانند و در  مي
نتيجه در زمان نيازمندي، چنانكه وعده داده شده است، از مزاياي 

به مشكل بيفتد و ام  يعني زندگي اين دنيايي. حروم شومخداپرستي م
 مختل گردد و سر و كارم به جهنم كذايي بيفتد ام نيز زندگي آن دنيايي

  .كه نصيب هيچ جنبندة بدبختي نشود
كنم كه من هم مانند همة انسانهاي دوران خود، صد البته  اذعان مي

مانند همه انسانهاي چهارده سدة گذشته كشورم براي مشترك شدن 
، خود كمترين نقشي »شركت سهامي محمد ابن عبداهللا و االد او«در

گويا در زمان همخوابي پدر و مادرم، مطابق سنّت پيغمبر اسالم . تمنداش
بسم « هم بروند، با اداي» قربون صدقة« به جاي اين كه پدر و مادرم 

كارشان را شروع كردند و چه بسا شهادتين را نيز » اهللا الرحمن الرحيم
بدان ترتيب بود كه پدرم تخم مرا در كشتزار . به لفظ جاري ساختند

 به اسالم مادرم كاشت تا به بار نشيند و به اُمت اسالمي يك متعلق
پس از تولدم نيز به جاي اين كه از زايش . مسلمان ديگر افزوده شود

من به شادي و سرور بپردازند و خوش آمدي هدية قدم مباركم كنند، با 
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» اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداٌ رسول اهللا« خواندن شهادتين
شركت سهامي محمد ابن عبداهللا و اوالد « ا را نيز به ليست اعضاءنام مر

ات زماني كه نه كلم. افزودند و به عضويت اين شركت در آوردند» او
گيري  دم، نه قادر به فكر كردن و تصميمزبرايم معني داشت، نه حرف مي

  . بودم
به اين ترتيب من به عضويت شركتي در آمدم كه مسلماني و 

.  محمد ابن عبداهللا در اساسنامه آن قيد شده استپيروي از دين
فعاليت اين شركت نيز توسعه و گسترش اهللا پرستي تحت لواي 

از جملة بندهاي اساس نامه شركت اين است كه من . يكتاپرستي است
ديگر حق خروج از عضويت اين شركت را تا زنده هستم ندارم، اگر 

 و مهدور الدم شمرده بخداي نكرده به اين فكر بيفتم، مرتد محسو
  . شوم مي

فراموش نكنيم كه من در ميان مسلمانان تنها كسي نيستم كه به 
اين ترتيب مسلمان شده ام، همة مسلمانان و حتي يهوديان و مسيحيان 

يهودي و مسيحي و و پيروان اديان ديگر نيز به همين شكل مسلمان و 
  .شوند غيره مي

 معمول ادامه داشت و داستان عضويت من در اين شركت مطابق
هيچ كردم و  عضاء شركت مقررات آن را رعايت ميمن هم مانند همة ا

ان حق و حقوق مانند هر عضو مسلم. نداشتمشكلي هم برايم وجود 
پرداختم و آداب و  ام را به مسئولين مربوطه مي دينداري و خداپرستي

 خود يتآوردم و به عضو ماني را در حد توان خود به جا ميرسوم مسل
ين حال نيز بنا به تلقينات در ع. كردم در اين شركت هم افتخار مي

كنندگان شركت بر اين اميد دل بسته بودم كه در زمان درماندگي،  اداره
خداوند ارحم الراحمين كه شب و روز در عرش خدايي خود نشسته و 
فقط هم مواظب من و ديگر اعضاي شركت ما مي باشد، نخواهد گذاشت 

  . ق من ضايع گرددحق و حقو
هم خوش و با همين دلخوشي عمرم دلم خوش بود، خيلي 
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ت شركتي كه مرا از گذشت و كمترين توجهي هم به چگونگي ماهي مي
. شد به عضويت آن در آورده بودند، نداشتم ام بسته مي زماني كه نطفه

بخصوص اين كه آنقدر در طول ساليان دراز از مزاياي مسلمان بودنم در 
ها زمزمه كرده بودند كه هرگز به اين فكر  ها خوانده و افسانه صه قگوشم

نيفتادم كه ببينم اين شركت سهامي چگونه شركتي است؟ چرا و براي 
چه تشكيل شده است؟ سود و زيانش در چيست؟ بودنش چه ثمري و 

  .نبودنش چه ضرري دارد؟ و دهها پرسش ديگر از اين قبيل
شد به آنچه پدر و  م محدود مي هدر اين ميان شناخت من از خدا

و در پي آنها ) روضه خوانها(مادر و سپس كارمندان دوره گرد شركت
يعني شناخت من از خدا در . معلمين و دبيران و استادانم گفته بودند

بارة ضمن آنكه اجازه هم نداشتم در. بسمحدودة دين و مذهبم بود و 
يا ، بخوانم و گفتند، بشنوم خدا، جز آنچه گردانندگان شركت مي

  . بيانديشم
اين بار . تا اين كه زد و در كشور گل و بلبل من انقالب شد

، عالوه بر »شركت سهامي محمد ابن عبداهللا و اوالد او« كارمندان
شورمان هم دار ادارة امور ك ويات و مسائل شرعي مذهبمان، عهدهمعن

ان مهرب خشنود شديم كه خداوند خوب و خبران بسياري از ما بي. شدند
ما تصميم گرفته است مستقيماٌ با احكام و قوانين الهي خود، توسط 
نمايندگان عزيزش امور مملكت و مردم ما را اداره كند و مطابق شريعت 

كه تا آن روزگاران گويا معلق و تعطيل مانده ) اساسنامة شركت(خود 
  .بود، زندگيمان را سر و سامان دهد و راه ببرد

ندگار خداو. نصيب مملكت و ملت ما شده بودشانس بزرگي بود كه 
ان خود، حل و فصل امور عالم هاي فراو عالم با همة بزرگي و مشغله

اش را رها كرده و براي چندمين بار به صرافت افتاده بود كه  هستي
هاي بندگان خود  بر يكي از سرزمين» عمودي«ه صورت شخصاٌ و ب

  . حكمفرمايي كند
عمودي خدا، همان حكومت واليت منظور از حكومت به صورت 
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  :چنانكه در كتاب خميني آمده است . فقيه است
حكومت واليت فقيه در دين اسالم و مذهب شيعه مستقيماٌ از  «

خدا به پيغمبر اكرم و از ايشان به علي ابن ابيطالب و سپس به ترتيب به 
حسن و حسين و علي و محمد و جعفر و موسي و علي و نقي و تقي و 

 معروف كه در غيبت كبري به سر ا برسد به محمد يا مهديحسن ت
نيز اين حكومت بر عهدة ) عج(در غياب مهدي. است برد، واگذار كرده مي

  ».مجتهدين جامع الشرايط و در راس آنها ولي فقيه است
در اين مرحله آنچه گفتني است، اين است كه چون در زمان ما 

ات نيستند و ظهور امام زمان نيز پيغمبر اكرم و امامان اطهار در قيد حي
ا در لذ. باشد د، ظاهراٌ چندان قريب الوقوع نميبا قرائني كه وجود دار

ها بدون واسطة پيغمبر و امامان به  حكومت الهي فعلي، امر و نهي
الزم به توضيح . رسد تقيم، از طرف خدا به ولي فقيه ميصورت مس

يه در حد پيغمبران نيست كه در چنين حالتي مقام و منزلت ولي فق
به همين علت هم بسياري . اولوالعزم و شايد هم مختصري بيشتر باشد

از فقها و مجتهدين معتقدند كه ولي فقيه حتي بدون نياز به امام زمان 
چنانكه .  آيات الهي را از مصدر اعلي مستقيماٌ دريافت كندتواند ميهم 

 ولي فقيه كنوني .شد گويا خميني هم گاهگاهي به چنين شرفي نائل مي
نيز گويا در تنهايي خويش مستقيماٌ هم با خدا در ارتباط است و هم 
توسط نامه از مسير چاه جمكران دستورات الهي را از شخص امام زمان 

چنانكه در انتخابات مجلس اسالمي، امام زمان اسامي . كند ميدريافت 
گر در زمان به عبارت دي. منتخبين را شخصاٌ مالحظه و تأئيد كرده بود

حكومت ولي فقيه همانند دوران پيغمبر اسالم كه جبرئيل امين حامل 
راه ارتباط نيز . وحي بود، امام زمان واسطة خدا با ولي فقيه شده است

چاه جمكران است كه حضرت در آنجا رحل اقامت افكنده و آيات الهي 
 و از مينرا به جاي اين كه از آسمان به ولي فقيه نازل كند، از زير ز

  .رساندطريق چاه به ايشان مي
خندند   از خوانندگان به اين طرز فكر ميدانم، بسياري با اين كه مي
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ي و چه به صورت افقي، جعلياتي و حكومت الهي را چه به صورت عمود
ردمان ساده دل ايران اختراع شمارند كه مشتي آخوند براي فريب م مي

كومتي در سر زمين ما برقرار بينيم كه چنين ح اما عمالٌ مي. اند كرده
  . حت حمايت بقيه اهللا ادامه داردشده و همچنان ت

كه با حضور حكومت خداوندگار عزّ و  در اين ميان، يكي از كساني
، حق و »محمد ابن عبداهللا و اوالد او« جل و كارمندان شركت مربوط به

البته بسياري ديگر هم دچار . حقوقش پايمال شده است، من هستم
وشت من شده اند، خيلي ها هم سرنوشتشان دردناكتر از من بوده و سرن

 كه چرا ديگران ام و اين ه چرا من به داد و فرياد افتادهاين ك. هست
اند، قصة جداگانه اي دارد و به اين بحث مربوط  سكوت اختيار كرده

ضمن اين كه در اين ميان كسان بسياري هم بودند كه به . شود مين
آنچه در اينجا .  از دست دادندند و حتي جان خود رااعتراض برخاست

خواهم بدان بپردازم، شرح حال خودم و تالشي است كه در جهت  مي
. ام  بي سر و ساماني خود به كار بردهشناخت سر منشاء و علل و اسباب
ندن كساني كه به سرنوشت من دچار به زبان ديگر، قصد دارم با فرا خوا

لل و اسباب تيره روزيشان چيست و كيست، دانند، ع اند و نمي شده
. بگويم براي نجات خود و فرزندانشان چه بايد بكنند و چه نبايد بكنند

بخصوص اين كه ما نبايد به مسائلي كه باعث تيره بختي زندگي جامعة 
روزي خواهد انداخت،  زندگي فرزندانمان را نيز به تيرهما شده و چه بسا 

  . توجه بمانيم بي
اين شركت كذايي و ست كه حداقل باليي را كه از ناحية وظيفة ما

ما موظف . تر آن بر سرمان آمده است بر مال كنيم كارمندان كذايي
جهت به عضويت   بيهستيم كه آيندگان را آگاه سازيم كه از يك طرف

اين شركت سهامي پر از تزوير و ريا در نيايند، از طرف ديگر به عقالي 
جهت فرزندانشان را در  توصيه كنيم كه بيان قوم جامعه و خردمند

گيري ندارند، به شيوة  يچگونه توانايي فكر كردن و تصميمزماني كه ه
گناه است كه فرزندان . مرسوم به عضويت اين يا آن شركت در نياورند
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هايي در آوريم كه حداقل در  مان را با دست خود به عضويت شركتعزيز
دانيم  ايم و مي  عملكرد آنها را ديدههايي از  نمونهطول سي سال گذشته

ن و مباشران اين شركت چه نوع كه چه نوع شركتي است و سهامدارا
در ضمن نبايد فراموش كرد كه اين حق مسلم يك . هايي هستند آدم

شعور است كه خود براي پيوستن يا نپيوستن به هر دين و  انسان ذي
 دين و مذهبي دمذهبي تصميم بگيرد و هر زماني هم كه تشخيص دا

  . ، درست نيست، به راحتي آن را رها كندكه انتخاب كرده
گفتني است كه اگر خدايي هست و ما انسانها ناچاريم خدا پرست 

به نظر من و بسياري از اهل نظر، هيچ يك از ما ملزم نيستيم كه ! باشيم
براي خدا پرست بودن، حتماٌ به عضويت اين شركت يا آن شركت در 

از آن گذشته . از طريق اين دين يا آن مذهب خدا را بپرستيمآئيم و يا 
اگر خدايي هست و بايستي اين خدا را پرستيد، ديگر حق عضويت دادن 

اي است؟ يا چرا ما  رستش خدا چه معني دارد و چه صيغهبراي پ
بايستي حتماٌ خدا را توسط فالن يا بهمان پيغمبر بپرستيم و به اين 

 حق و حساب مباشرانش بابت خداپرست بودنمانعلت هم به اوالد او و 
دانيم خدا براي پرستيده شدنش، نه نيازي به  بدهيم؟ ضمن اين كه مي

مگر . دالل دارد و نه احتياجي به پول و حق اشتراك و آبونمان پيروانش
يكي ) صمديت(نيازي   زبان شريف خويش نگفته است كه بيخود او به

بايد فراموش كرد كه اگر يك خداي از صفات اوست؟ اين نكته را هم ن
متعال، نتواند بدون واسطه و دالل بندگانش را اداره كند، تمام صفتهاي 

و قلمبه و سلمبه، مانند دانايي مطلق و توانايي مطلق و غيرة كه به ا
  .معني خواهد بود اند، از بيخ و بن بي نسبت داده

   خدا يكي استدهيم كه ديگر اين كه وقتي ما شهادت مي
، ديگر چه لزومي دارد كه به رسالت محمد به »اشهد ان ال اله اال اهللا« 

شهادت ). اشهد ان محمداٌ رسول اهللا(عنوان پيغمبر او هم شهادت بدهيم
به رسالت محمد مربوط به زماني بود كه او زنده بود و مردمان عرب 

به همين علت هم پيغمبر . رسالت او و يگانگي خدايش را قبول نداشتند
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رب اصرار داشت كه اعراب مسلمان شده، حتماٌ رسالت او را همراه با ع
شهادت به وجود خداي يكتا تكرار كنند كه مقام پيغمبريش تثبيت 
شود و از آن بابت احترامش بگذارند و خمس غنائم جنگي را به او 

  .بپردازند
خواست يكتا پرست شدن  ديگر پيغمبر اسالم اين بود كه ميقصد 

 اسم خود ثبت كند و به آيندگان بگويد كه من محمد ابن اعراب را به
ام، تا  يان اعراب رواج دادهعبداهللا، اهل قبيلة قريش، يكتاپرستي را در م

از اين بابت، هم براي قوم و قبيلة خود منبع در آمدي ايجاد كند و هم 
. براي دوستان و بستگان خود يك ممر در آمد هميشگي فراهم نمايد

و چه ضرورتي دارد؟ به چه دردي دادن به رسالت اوگرنه شهادت 
خورد؟ مگر محمد ابن عبداهللا ابداع كنندة يكتاپرستي بوده كه  مي

بخواهد از اين جهت نيز طلبكار مردم باشد و بگويد يكتاپرستي را ابداع 
  كرده است؟ 

وقتي . پرستي ربطي به پيغمبر پرستي ندارديادمان هم باشد كه خدا
دايي هست كه يكتاست، لزومي ندارد كه مقيد هم من پذيرفتم كه خ

هدف پيغمبران اگر . باشم كه از شريعت اين يا آن پيغمبر پيروي كنم
و پرستي بوده، با انجام اين امر آنها وظيفة خود را انجام ابالغ يكتا

اما اگر قصد و غرض آنها اين است . اند ماموريت خويش را بپايان رسانده
 سودي هم براي خود و خانواده و قوم و قبيله كه تحت لواي خداپرستي

ست و زير شان دست و پا كنند، آن را بايد خارج از حيطة رسالتشان دان
  . بار چنين ترفندي نرفت

ي به آن آنكه كار  دارم مي توانم خداپرست باشم، بيمن اگر دوست
 و از ام را از ناحية چه كسي، كدام پيغمبري داشته باشم كه خدا پرستي

اگر غير از اين باشد هر بچه مسلماني . ام ق چه دين و آئيني گرفتهطري
بايستي همراه با شهادت به يگانگي خدا، اين شهادت را هم بدهد كه 

چون پدر و مادر . توسط پدر و مادرش موحد و خداپرست شده است
نخستين كساني هستند كه وجود خدا و يگانگي او را به گوش فرزند 
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 كه هزار و چهار صد و اندي سال محمد ابن عبداهللاخوانند، نه  ود ميخ
  . پيش درگذشته است

ا و هر كس واقعيت اين است كه در اين دوره و زمانه، من و شم
هاي  ا را بنا به فهم و شعور و برداشتتوانيم خد ديگري اگر خواستيم، مي

خود از ميان خدايان موجود مانند برهمه، اهورامزدا، يهوه، پدر آسماني، 
 اكبر و يا هر اسمي كه دوست داريم بناميم، انتخاب كنيم و اهللا

بي آن كه نيازمند آن باشيم كه وابسته به دين و مذهبي  .بپرستيم
ضمن اين .  آن باج بپردازيمباشيم و بابت خداپرست بودنمان به اين و

 و نه پيغمبران اجازه داشتند كه ددانيم نه خدا وصي و قيم دار كه مي
اور داريم، خودشان اگر به گفتة آنها ب. دة خدا قلمداد كنندخود را نماين

رسول خدا بودند و وظيفه شان فقط ابالغ « اند كه  به صراحت گفته
  . اين امر در قرآن هم بارها به روشني آمده است» آيات الهي بوده است

 باري، قصة من اين طور آغاز شد كه پس از حادثة دردناكي كه در 
ع پيوست و زندگي مرا نيز مانند بسياري دچار سرزمين ما به وقو

شركت « ببينم به صرافت افتادم كه. پريشاني و بي سر و ساماني كرد
ن از كجا و چگونه بوجود آمده و م» سهامي محمد ابن عبداهللا و اوالد او

ام؟ چرا شريعتمداران مذهب من  چرا به عضويت اين شركت در آمده
گفتند، پس از رسيدن به حكومت  ميهاي خود  رخالف آنچه در موعظهب

تبهكار و و كسب قدرت و ثروت، اين چنين فاسد و قسي القلب، 
  اند؟ جنايتكار از آب در آمده

وقت و حوصله و . ي نبودپي بردن به اين قضايا كار چندان مشكل
اي كه بدان اشاره كردم، هر سه  خواست كه من به يمن حادثه انگيزه مي
ه پدران ديدم تا كاري ك  خود را نيز موطف ميضمن اين كه. را داشتم

اند و آنگونه كه وظيفه داشتند در تعليم و  ما در حق ما انجام نداده
تربيت فرزندانشان نكوشيده بودند، من در حد توان و درك و فهم اندك 
خود نسبت به فرزندان خود و همة فرزندان سرزميني كه مرا در دامان 

  .خود پرورده است، انجام دهم



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٤٧

شركت « خوشبختانه با بيرون بودن از حيطة اقتدار كارمندان
هم اسناد و مدارك كافي در » سهامي محمد ابن عبداهللا و اوالد او

اختيارم بود و هم آزادي عمل داشتم كه بتوانم به خوبي پي به درونمايه 
  .اين شركت ببرم

.  سالها وقت خود را در كتب به اصطالح ديني و مذهبي صرف كردم
هاي مختلف  ش اولية اين شركت را از همة جنبهاريخ تاسيس و گسترت

با بزرگان قوم و متخصصان صاحب نظر به گفتگو . آن مطالعه نمودم
سپس نظرگاه خود را . اديان و مذاهب ديگر را نيز بررسي كردم. نشستم

در چند دفتر در باره مفاهيم عرضه شده در اساسنامه اين شركت به 
ها را براي  بسياري از ناگفتني. ن خود ارمغان كردمپيشگاه هم ميهنا

آگاهي آنها نوشتم و نكات تاريكي را كه در محتوا و موضوعيت اين 
  .شركت بود آشكارا بر مال كردم

خواهم به بازشكافي آن بپردازم، نگاهي ديگر است  آنچه اكنون مي
وعيت به سر منشاء و مصدري كه اين شركتهاي رنگارنگ جهاني مشر

  .گيرند دانند و مي  را از آن ميخود
دانند، در تاسيس هر شركتي، سهامداران  همانگونه كه همگان مي

ها را   را در جايي كه اجازة تاسيس شركتآن بايستي شركت خود
شركت . تاسيس شركت را به آگاهي عموم برسانند. دهند ثبت كنند مي

بايستي اين شركت نيز . خداپرستي نيز از اين قاعده مستثني نيست
  . اجازة تاسيس خود را از طرف شخص خدا به نظر مشتركان خود برساند

وناگوني وجود داشتند و هر كسي در گذشته كه خدايان گ
اي با ساختن يك بت به  ست بدون كسب مجوز و داشتن پروانهتوان مي

عنوان نماد خدا و بنا كردن يك معبد چوبي و گلي و سنگي به عنوان 
اما با باز شدن پاي خداي يكتا به . كاسبي بپردازدپرستشگاه خدا، به 

به اين ترتيب كه اوالٌ باز كنندگان . معركه، شيوة كار نيز تغيير پيدا كرد
 علّه ارائه دهند كه ظاهراً شركت مي بايستي مجوزي از طرف صاحب

ديگر اين كه . شود ميهاي به اصطالح آسماني مجوز آنها شمرده  كتاب
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 نياز به معجزه دارند كه تأئيد كنندة امر مدعيان چنين ادعايي
 خداي سه ديگر اين كه چون طرف مقابل. رسالتشان محسوب شود

اي ارتباطي با وي برقرار گردد و نحوة ارتباط  يگانه است، بايستي به گونه
. ئه شده استدر اين مورد خاص ادعاهاي متفاوت ارا. نيز مشخص شود
اند كه  شان را با خدا ادعا كردهت، ديداركنندگان شرك بعضي از تاسيس

بعضي ديگر ارتباط . اند  يعقوب و موسي و غيره از آن جملهابراهيم و
اند كه عيسي از آن  ا دليل ادعاي خود به حساب گذاشتهنسبي با خدا ر

كساني هم مانند محمد كه ادعاي ديدار خدا را نداشت، . گروه است
اط خود قلمداد كرده را سند ارتب) جبرئيل(مالقات با پيك مخصوص 

د اگر چه بعدها پيروان محمد با عنوان كردن معراج او، تالش كردن. است
خالف انبياء بني اسرائيل با او ديدار نداشته تا اين ايراد را كه چرا خدا بر

دانيم  ه ميچنانك. است، رفع و رجوع كنند، اما در اين كار موفق نشدند
. اند هايي به آن اضافه كرده و آيهبطه در قرآن نيز دست بردند در اين را

  :»اسراء«ه سوراز جمله آيه اول 
الْمسجِدِ  الَّذِي أَسرَى بِعبدِهِ لَيالً منَ الْمسجِدِ اْلحرَامِ إِلَى سبحانَ« 

 ،»إِنَّه هو السِميع البِصيرُ األَْقصى الَّذِي بارْكنَا حولَه ِلُنرِيه مِنْ آياِتنَا
الحرام به  مسجد منزه است خدائى كه بنده خود را شبانه از« يعني

قصى، همان مسجدى كه اطراف آن را پر بركت ساختيم، برد المسجد ا
البته غرض از اين آيه آن بود .....»خويش را به او نشان دهيم تتا آيا

اما با دم خروس . كه بگويند، پيغمبر اسالم نيز به ديدار خدا رفته است
دانند اين  زيرا همگان مي. د نيز كارساز نشداين ترفن»  االقصيمسجد«

 هجري كه بيت المقدس به دست سپاهيان اسالم 15مسجد تا سال 
عمر ابن خطاب بود كه پس از فتح اين شهر . فتح شد، ساخته نشده بود

در حالي كه افسانة معراج . به آنجا رفت و دستور ساختن مسجدي را داد
 يعني نوزده سال پيش از ساختن مسجد االقصي در سال ششم بعثت،

 نازل توانست ين آيه در زمان پيغمبر اسالم نميلذا ا. مطرح شده است
دانيم، اولين مسجدي كه مسلمانان  بخصوص اين كه مي. شده باشد
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تا پيش از آن در هيچ . ساختند، پس از هجرت محمد به شهر مدينه بود
  .ادتگاه مسلمانان استزيرا مسجد عب. كجا مسجد وجود نداشت

غرض از گشودن اين باب، نشان دادن اين واقعيت است كه با پيدا 
شدن سر و كلة خداي يكتا، يك دگرگوني ديگر نيز در امر خداپرستي 

پرستي، آن اين كه در تاسيس شعب شركت خدا. به وقوع پيوسته است
روريات آمد و رفت خدا از آسمان به زمين و از ناپيدا به پيدا نيز از ض

يعني اين كه ديگر اين مسأله كه خدا ديدني نيست، . محسوب ميگردد
به همين علت . در مسألة تاسيس شركت هاي يكتاپرستي منتفي است

سي بتواند ادعا كند كه خدا را هم بابي باز شد كه پس از آن هر ك
 الهي را از مصدر اعلي  و مستقيماٌ امر و نهيكند ميبيند، با او گفتگو  مي
  .دارد يافت ميدر

مطرح شدن ديدار و گفتگو با خدا، در عين حال اين مزايا را هم 
.  او را ديد و با او صحبت كردشود مياوالٌ، خدايي هست كه : دارد كه 

 با هر كسي ديدار و گفتگو و تواند ميدوم اين كه اين فقط خداست كه 
 نيست و هر سوم اين كه اين باب بسته. احياناٌ او را به نبوت مبعوث كند

 هر كسي را، حتي كساني كه پيغمبر و تواند ميموقع خدا اراده كند، 
نهايت اين كه با مفتوح شدن اين باب، با اين كه . رسول او نيستند ببيند

پيغمبر اسالم ختم نبوت را اعالم كرد و به اصطالح خواسته بود اين باب 
در نقاط مختلف بسياري . را به روي ديگران ببندد، ديديم كه موفق نشد

جهان، حتي در ميان پيروان مكتب خود او مانند ميرزا حسين علي 
به اين . ادعاي پيغمبري كرد و كارش هم گرفت» بهاء اهللا(مازندراني

ة خداپرستي دكاني باز  به بهانشود ميترتيب روشن است كه هنوز هم 
. نداختاي از خداپرستي را اينجا و آنجا داير كرد و به راه ا كرد و شعبه

يعني اگر جماعتي سمج، با امكاناتي كافي و ترفندهاي تازه بكوشند، 
ستي تاسيس و مردمان ساده دل و توانند شعبات ديگري از خدا پر يم
شوند، به گرد خود  حد وفور در همه جاي دنيا پيدا ميآگاه را كه به نا

 براي مدعي و تواند ميدكاني كه . جمع آورند و دكاني باز كنند
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  .اندگانش منبع در آمد سرشار و پايان ناپذير باشدبازم
از نام و نقش خدا » شود مي«و » شد مي«كه اين را هم بايد بدانيم 

اساس، مردم را به  پايه و بي سود جست و به جاي مشتي مهمالت بي
ها آشنا كرد و زندگي دو روزة بشر را از ّشر مصيبتي به نام  واقعيت

 از نام و نقش خدا شود ميشد و  مي. ادداري نجات د دينداري و مذهب
استفاده كرد و از زبان او حقايق را به درستي به آگاهي مردم رساند و 
تالش كرد كه بشر را از تار و پود مشتي خرافات كهنه و پوسيده بيرون 

حتي ميشد و ميشود به زبان خدا به بشر گفت كه براي زندگي . كشيد
كاري كه من از . وجود ديگري ندارددو روزة خود نيازي به او و هيچ م

  . مدتها پيش بدان مشغولم
شرح دادم كه » آنسوي سراب«ها در كتاب در راستاي همين انديشه

زماني نه . چگونه خدا را ديدم و با او نشست و برخاست و گفتگو كردم
در آن كتاب نوشتم كه اگر به خدا . چندان كوتاه نيز با او دوستي داشتم

اگر قبول . پذيريم فتگوهاي او را با انبياء سامي مييدار و گباور داريم و د
 هر تواند ميداريم كه خدا قادر مطلق است و بنا به صفت توانايي خود 

يك از بندگان خود را در هر موقع و در هر كجا ببيند، پس نبايد در 
  . ديدار و گفتگوي من با خدا ترديد كرد و شك به خود راه داد

ديدار من با خدا همانند ادعاي ديدار پيغمبران بود، با اين كه ادعاي 
نگرفتند، زيرا من كوشيده بودم برخالف حرف بسياري حرف مرا به جد 

چيزي كه بسياري از .  سازممالهاي پيغمبران، واقعيتها را بر  و حديث
. ها از شنيدن آنها به جاي اين كه خوشحال شوند، افسرده شدند انسان

يوار حجيم و كهنة و پوسيدة باورهاي آنها را با تيشة آنها از اين كه من د
در . حقايق خراب كرده بودم، اظهار نارضايتي و ابراز ناخرسندي كردند

. رفتند، آگاه كرده بودم قط آنها را از راه نادرستي كه ميحالي كه من ف
اما اين جماعت از ياد آوري اشتباهاتشان نا خرسند شدند و پيام 

رفتند، زيرا سخنان من عاري از ره گرفتند و نپذيراستين مرا به سخ
. گونه مسائل خرافي و وعده ها و نويدهاي پوچ و گمراه كننده بود هر
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  . آيد متاسفانه به مذاق بسياري خوش نميچيزي كه 
اي نه چندان دور، بسياري از  دانم كه در آينده با اين همه چون مي

.  خواهند رفت حقايقفرزندان سرزمين خوب ما در پي كشف اين گونه
و ساير » آنسوي سراب«كوشم آنچه را كه در  در اين كتاب نيز مي

هايي از افكار و انديشه  بگيرم و تازه مطرح كرده بودم، پيكتابهاي خود 
توانم براي روشن كردن اين بخش   را بازگو كنم و تا آنجايي كه ميخود

ه بتوانند كوره راه هايي ك چراغ. نسان چراغ هايي را برفروزماز زندگي ا
با اين اميد . ني ببخشندتاريك مسير زندگي انسان را بيش از پيش روش

اي براي پي بردن به حقايق بيشتر به روي جويندگان راستين  كه دريچه
  .حقيقت گشوده شود
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وابد، در خانة من هم خ ها مي شتري كه در خانة همة آدمباالخره باالخره باالخره باالخره 

چند سالي بود كه در رفت و آمد به مطب پزشكان و . خوابيد
يفم بيمارستانها، پزشكان معالج من مطابق معمول مرا به سپردن تن نح

. دادم اين كار نميدادند، اما من تن به  به چاقوي تيز جراحي حواله مي
ارم، نيازي رازي در پيش نددر واقع تصورم اين بود كه چون راه چندان د

ديدم كه سر پيري تن خود را به دست جراحان و چاقوي آنان  هم نمي
 .بسپارم

يك بار جستي ملخك، دو بار جستي «اما، به مصداق مثل معروف
در چند ماه اخير كه امور مربوط به . »ملخك، آخر به دستي ملخك

سالمتي خود را به دست همسرم سپرده و او را مشاور سالمتي خود قرار 
ده بودم، در يكي از روزها كه همراه او به بيمارستاني رفتم، كارم به دا

به اين معنا كه پس از معاينات گوناگون و عكس برداري . بن بست رسيد
و اسكن گرفتن و غيره، سرانجام مرضي در گوش چپ ناشنواي من 

با اين هشدار كه اگر هر چه زودتر اين ! كشف كردند كه نگو و نپرس
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ها كه نخواهد  و جلوي پيشرفت آن گرفته نشود، چهدد مرض مهار نگر
  !شد

ان كارم را پنج شش سالي تخمين پزشك مربوطه، سر انگشتي، پاي
ن قدر هم عمر كنم كلي من اگر همي: به خود و به او گفتم . زد مي

ساله و بر عكس همسرم كه هميشه خواب عمر صد . ام شانس آورده
بعضي مواقع هم طول عمر مرا با بيند و  گاهي بيشتر را براي من مي

وم و مغفور و جنت مكان همطراز درازاي عمر حضرت نوح مرح
حتماٌ بايد عمل ! شمارد، دو پايش را توي يك كفش كرد كه خير مي

  !كني
هنوز از تصميم همسرم گيج و منگ بودم كه چند روز بعد خود را 

 بايد يدر بيمارستان يافتم، آن هم براي تعيين روزي كه عمل جراح
هاي مربوط به بيهوشي و غيره به سرعت  پرسش و پاسخ. انجام بگيرد

ام نيز مشخص  و روز بستري شدن و روز عمل جراحيانجام گرفت 
من كه تا آن روز موضوع را جدي نگرفته بودم با نا باوري ديدم . گرديد

كه كار از كار گذشته و بايستي فالن روز به بيمارستان بروم و بستري 
گوشي كه .  فردايش كار جراحي گوش چپ من انجام بگيردشوم تا

اش را از دست داده بود و من هم به  يان دراز از كار افتاده و شنواييسال
  .عادت كرده بودموضع آن 

روز بستري شدن، همسرم مرا با چمدان كوچكي كه از قبل برايم 
ك در آنجا مرا در يك اطاق كوچ. فراهم كرده بود، به بيمارستان برد

  .تميز بستري كردند و او ديدارمان را به فردا موكول نمود و رفت
آمدند و  مي پس از ديگري به سراغم در بيمارستان، پرستاران يكي

يكي فشار خونم . كردند ميو شادي با من خوش و بش هر يك با خنده 
مل شب و العگرفت و سومي دستور  ديگري حرارت بدنم را اندازه ميرا،

  . داد  ميرايم شرحصبح فردا را ب
شبانگاه قبل از خوابيدن مرا به حمام فرستادند تا با دارويي كه در 

ضمن اين كه گفتند . اختيارم گذاشته بودند، خودم را ضد عفوني كنم
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ساعت پنج و چهل و پنج دقيقة صبح نيز بيدارم خواهند كرد تا از نو و 
يگر ضد عفوني با باقي ماندة همان دارو حمام بگيرم و خودم را بار د

  . كنم تا پاك و مطهر آمادة رفتن به اطاق عمل باشم
پس از حمام شبانگاه نيز پرستاري به سراغم آمد و دو قرص به من 

چون صبح ! ي گفت، با اين هشدار كه زودتر بخواب»شب خوش«داد و 
  . زود بيدارت خواهم كرد و رفت

. كنندقرار بود ساعت هشت صبح مرا بيهوش و گوشم را جراحي 
در . خواستم امتحان كنم اي را مي ين اولين باري بود كه چنين تجربها

. شدند  با لبخند شيريني با من مواجه ميآن شب، پرستاران هر يك
ام از عمل  تصورم اين بود كه قصد آنها بيرون كردن تشويش و نگراني

نداشتم، حال آنكه من عالوه بر اين كه تشويش و نگراني . جراحي بود
  در انتظاراشتياقبرعكس با . كردم عمل جراحي هم فكر نميبه 

اين كه در عالم بيهوشي كه به نوعي بيرون رفتن از . بودم» بيهوشي«
دنياي زندگان است، چه مراحلي را طي خواهم كرد و به كجاها خواهم 

  .... با چه كساني ديدار و گفتگو خواهم داشت و ! ها خواهم ديد هچ! رفت
خواستم پلي ميان اين دنيا و آن دنيا بزنم و  ست كه ميواقعيت اين ا

م و از حال و روز آناني كه به قول معروف سركي به دنياي رفتگان بكش
كنند، چگونه  ببينم اين حضرات در آنجا چه مي. اند با خبر شوم مرده
و   ماست؟انتر از روزگار شان خوشانگذرانند؟ آيا روزگار خود را ميوقت 

شد و مرا بيش از پيش  مي ن قبيل كه مدام در ذهنم پيداز ايمسائلي ا
  .كرد تر مي  مشتاقطلبيدهن سفر نادر رفتن به اي

دانم كه احتماالً بسياري چنين تصوري را به دور از واقعيت  مي
بخصوص اين كه بسياري از من با هوشتر، كنجكاوتر و فضولتر . دانند مي

با . ق و دست خالي برگشته بودندبودند و بارها اين راه را رفته و نا موف
اين همه، من مثل هميشه و مانند همة كارهاي ديگرم، شال و كاله 
كرده بودم كه در حد امكان از دنياي ديگر حتي به اندازة كمي هم كه 
شده سر در بياورم تا اگر به هوش آمدم برگ سبز ديگري هدية دوستان 
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  .كنم
ر دوش گرفتم، به آن شب، پس از اين كه طبق دستورات پرستا

بسترم باز گشتم و دو قرصي را كه پرستار جوان و زيبارو به من داده 
ر هم چراغ اتاق را خاموش كردم و با آرامش كامل چشم ب. بود خوردم

ي غربت كه پيش از ها با اين تفاوت كه برخالف همة شب. گذاشتم
يك اطرات دور و نزدزدم و با خ ها در رختخواب غلت مي خوابيدن ساعت
ها برگردم و روزگاران خوش از دست  رفتم تا به گذشته خود كلنجار مي

آن شب فكر و خيالم را به جاي خاطرات گذشته به . رفته را بياد آورم
  .سفري كه در پيش داشتم معطوف كردم

) مردن(ار، زمان رفتن هاي خوب، پاكدل و نيكوك شنيده بودم، انسان
در آخرين ساعات قبل از رفتن، به همين علت هم . دانند خود را مي

 پردة سينما از جلوي تمام سرگذشت دوران زندگيشان به صورت
انساني خوب و با توجه به اين كه من هم خود را . گذرد چشمانشان مي

يعني قبل از . دانستم، به انتظار چنين حالتي بودم پاكدل و نيكوكار مي
گذشت زندگيم بيهوش شدن و چه بسا به هوش نيامدن، ميل داشتم سر

از اين . را به صورت نمايش ببينم كه متاسفانه چنين حالتي دست نداد
گيم افتادم و تا آنجايي كه رو خود به جستجو و تجسم سرگذشت زند

كرد، كوشيدم خاطرات خوش و ناخوش زندگيم را به  ام ياري مي حافظه
  .ياد آورم

ي  با اين تصور كه وقت كافي براي جستجومدتيپس از كوتاه 
سرگذشت شش دهة زندگي خود را ندارم، تصميم گرفتم كه فقط 

هاي زنان و دختراني را كه  وران خوش زندگيم، بويژه يادماندهخاطرات د
در زندگي من حضور پيدا كرده و با مهر و مهرباني خود شادي و 

قصدم اين . شادماني و گرمي و نشاط به من بخشيده بودند، بياد بياورم
ام در صورت امكان  گذشتهفر بر خالف سفرهاي بود كه در اين س

مردان از بس با پير.  همراه داشته باشمهمسفري زيبارويي را با خود
زهوار در رفتة عهد و ايام گذشته و فرشتگان موهوم درگاه خدا سفر 
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خواستم در  مي. لة همسفري با آنها را نداشتمكرده بودم، ديگر حوص
د، زني زيبا يا دختري خوش قد سفري كه ممكن بود آخرين سفرم باش

و باال را با خود همراه داشته باشم كه حسرت همسفر بودن با يك 
  . زيبارو را با خود به گور نبرم

يبارو با تبسمي شيرين از نو به ها بودم كه پرستاري ز در اين انديشه
انداخت،  خاصي كه دل هر آدمي را به هوس مياقم آمد و با لوندي ات

  :گفت 
بعد هم . د بيدارت خواهم كرد بخوابي، صبح زو سعي كن

  . كنان رفت عشوه
  

                همسفر منهمسفر منهمسفر منهمسفر من
آميز اين زيبا و لبخند دلنشين و كلمات مهرتحت تأثير سيماي 

 را پرستار و اثرات قرصهاي خواب، با آرامش خاصي كه همة وجودم
در ميانه آن خواب . گرفته بود، به خوابي خوش و شيرين فرو رفتمفرا

ه ديدم فرشتة زيبايي به آرامي به اتاقم وارد شد و بسويم آمد آرام بود ك
  :و با آهنگي دلنواز گفت 

تو را به حضور » خداوند بخشندة مهربان« بر خيز اي بندة خوب، -
  .طلبيده است

رفتن به حضور باريتعالي و دست خالي برگشتن از محضر او ديگر 
با خدا ام  ب مراودهدر آغاز كه با. تي نداشتمانند گذشته برايم جذابي

و رفت و آمدهايم با او آغاز گرديده بود، كلي خوشحال گشوده شده 
يگران، بخصوص به پيغمبران فخر به خودم افتخار و به د. بودم
در آن ايام خود را يك سر و گردن از آنهايي كه داعيه . فروختم مي

و منزلت شتم و به مقام انگا تگو با خدا را داشتند، باالتر ميديدار و گف
چرا . نازيدم  ارزشمندي خودم در پيشگاه خدا ميباليدم و به وااليم مي

كه بر خالف پيغمبران كه فقط مسئول رساندن پيام الهي به بندگانش 
بودند، من به دوستي خدا كه هيچ يك از پيغمبران چنين سعادتي را 
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مضافاً اين كه من تنها كسي بودم كه هم . نداشتند، مفتخر شده بودم
. ام آمده بود بودم و هم خدا چندين بار به خانهبارها به بارگاه خدا رفته 

مهمتر از همه اين كه من در مجلس عيش و نوش خدا هم شركت 
  . كرده و با خدا هم به شرابخواري نشسته بودم

كردم، ضمن اين رفت و آمدها و ديد  ت كه فكر ميواقعيت اين اس
 حال اسفبار بندگانش از زبان و بازديدها، شايد خدا با شنيدن شرح

من، به صرافت بيفتد و سر و ساماني به زندگي پر از رنج و درد 
 و فايده بودن اين رفت اما با گذشت زمان و ديدن بي. دهدمخلوقاتش ب

يعني يا . »طرف اصالً اين كاره نيست«آمدها، به اين نتيجه رسيدم كه
ستش ساخته حاليش نيست و يا اين كه حاليش هست و كاري از د

مضافاٌ اين كه من خداي به اصطالح عزّ و جل را، چندان هم . نيست
ان خود انجام خداي به درد بخور نديدم كه بخواهد كاري براي بندگ

مود، اما در فر كرد و موعظه مي زد، نصيحت مي او فقط حرف مي. دهد
 ها بود كه ديگر ميل و رغبتي از اين رو مدت. داد عمل كاري انجام نمي

دوري گرفتن از او و فكر نكردن به اوضاع آشفتة . به ديدارش نداشتم
 گفتگوهاي بي ثمر با او دنياي وي و مخلوقاتش را، به ديد و بازديد و

 شكل و اما آنچه در اين دعوت نظرم را تغيير داد،. دادم ترجيح مي
اي بود كه براي بردن من به حضور خدا  شمايل و حال و هواي فرشته

  . آمده بود
كندن از او و  انگيز بود كه دل فرشته آن چنان زيبا، دلربا و هوساين 

شندة دانم، شايد خداي بخ نمي. راهي نكردنش كار آساني نبودهم
هاي مكرر پي به اسرار دل هوسباز من  مهربان كه با نشست و برخاست

برده بود، مخصوصاٌ اين فرشته را به سراغم فرستاده بود تا اين بار نيز از 
  .رفتن به ديدارش طفره نروم

با اين كه من تا حدودي در امور مربوط به فرشتگان خدا تجربه 
داشتم و فرشتگان جور واجور او و حتي حوريان بهشت وي را ديده 

  .بودم، اما اين فرشته چيز ديگري بود
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 لباسي از حرير رنگارنگ بر تن داشت كه اندام خوش تراش او را به 
گذاشت و شوق در آغوش  ن زيباپرست ميساني در منظر ديد مآ

با اين كه به . ساخت ا در تمام ذرات وجودم پراكنده ميگرفتنش ر
به اين . يدرس  بود، اما لخت و عريان به نظر ميظاهر لباس پوشيده

انگيزش در  هاي اندام هوس  فرو رفتگيها و معني كه تمام برجستگي
  .  من هوسباز قرار داشتنگاهمعرض 

ه ساله ، اين فرشته از ديد من، دختركي بيست و دو سدر يك نگاه
با گيسواني طاليي همرنگ انوار زرين خورشيد در . رسيد به نظر مي
گيسواني نرم و لطيف كه با حركات آرام سر و بدن او در . زمان طلوع
شد و دل آدم را به شور و شعف  اي زيبايش پراكنده مياطراف سيم

  . انداخت  مي
زد،  ميكه رنگ روشني داشت و به سبزي  با چشمان خمارش

نگاهش را كه پر از هوس بود به ديدگان پر تمناي من دوخته بود و 
  . ريخت ا قطره قطره به دل و جانم فرو ميبلهوسانه عطش وصالش ر

 مينياتورهاي ايراني را تداعي اش زيبايي دختركان  ابروان كماني
 و شراب سرخ را دارندكرد كه به يك دست جام بلورين و لبريز از  مي

. كشانند ميگرفته اند و به سوي خود به دست ديگر كمر عاشق خود را 
دختركاني كه از زمان نو جواني آرزوي ديدار يكي از آنها هنوز هم در 

  .دل حسرت زدة من باقي مانده است
اي بود كه ضمن  هاي گل سرخ نو شكفته بانش همانند غنچهل

 دل انسان، نه تنها مرا، كه حافظ انداختن هوس و عطش بوسيدن به
شوريده حال ما را نيز اگر زنده بود، سمرقند و بخارا را به جاي 

نه خويش پيشكش بخشيدن به خال هندويش، با سخاوتمندي فقيرا
  .كرد حضور فرخندة او مي

به گردن او سر ام را از چهرة زيباي او سرازير و   حريصانهوقتي نگاه
لورينش لغزاندم، بي اختيار چشمان مشتاقم هاي ب ريز و سپس به شانه

به دو پستان سفيد او كه تا نيمه و در سرحد شمالي دو نوك عنابي 
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اگر چه .  بودند، افتاد و طپش قلب مرا دو چندان كردعريانرنگش، 
، اما چه هاي بلورينش را پوشانده بود  ديگر سينهپيراهن حرير او نصفة

ان را به نوازش كردن از عرياني، انستر  انگيز پوشاندني كه صد بار هوس
  .طلبيد و بوسيدن مي

با اين كه دل كندن از سينه هاي او كار آساني نبود، با اين حال 
نگاهم را به پائين غلطاندم و رسيدم به جايي كه كمربند حرير سرخ 
ا رنگي باال تنة او و فضاي ميان دو پستانش را تا خط مرز ناف او جد

شد بخشي از شكم زيباي او را كه ناف  به راحتي ميآنگونه كه . كرد مي
داي اين خطه از اندام او جلوه قشنگش چون ماه شب چهارده در بلن

  . فروخت، نظاره كرد مي
هاي شد ران فرشته نيز آنقدر كوتاه بود كه ميدامن پيراهن اين 

كشيده و خوش تراش او را به راحتي تماشا و هنر آفرينش اين همه 
ين حركتي كه اين فرشته به دامني كه با كمتر. سين كردزيبايي را تح

انگيز مرز   پر اشتياق مرا به سر حد صحنة دلداد، چشمان خود مي
  .كشاند امجويي و آستانة معبد ونوس او ميك

اي از آن را توصيف كردم،  ي كه شمهاين فرشته با اين حالت دلرباي
اجازه داد كه من عنا، لحظاتي چند با غرور و نخوت و در سكوت پر م

گويي از اين كه اينطور . هاي او را هوسمندانه تماشا كنم همة زيبايي
هايش هستم، خود او نيز غرق  قانه مات و مبهوت و مجذوب زيباييمشتا

  .لذت بود
در آن لحظات كوتاه، در عالم خيال به فكر دقايقي بودم كه هر دو 

 من با همة وجودم بر پشت حيوان بالداري مانند براق خواهيم نشست و
ايي غرق لذت او را درآغوش خواهم كشيد و در وجود اين همه زيب

گفتم چه لحظات شيريني خواهم داشت و چطور  با خود مي. خواهم شد
تر و  اك نشان خواهم داد كه بتوانم سختخود را وحشت زده و هراسن

ي ها در اين خيال. يان بازوانم بفشارمتر در آغوشش بگيريم و در م تنگ
  :انگيز و دلخوش كننده بودم كه فرشته زيبارو گفت  وسوسه
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هرچه زودتر بايستي به . راه دراز است و وقت تنگ!  عجله كن-
آنكه كمترين مقاومتي بكنم، دستي  بي. بارگاه خداي مهربانمان برسيم

با لباس خواب در . ي گفتم و از جا بر خاستم»حق«به كمر زدم و يا
كردم، به دنبال او مانند  خود را به تن مي» روب دو شامبر«هحالي ك

  . عاشق شوريده حال روان شدم
وقتي پا به كوچه گذاشتم، با صحنه اي كه در برابر چشمان ! اما

با شگفتي ديدم كه اين فرشتة زيبا، ولي . خود ديدم آه از نهادم بر آمد
دو را بد جنس به جاي يك مركب، دو مركب با خود آورده و افسار هر 

  . ام بسته است ه درخت سيب باغچة خانههم ب
داشت و من » براق«هت بسياري بهماده حيوان جواني ديدم كه شبا

اين حيوان نيز مانند فرشتة . گذاشتم»بنت براق«اختيار نامش را بي
چشمان درشت و . زيبارو، جوان و چابك و قبراق به نظر مي رسيد

. داد ادي به آدم مي كردنش نيز احساس شبراقش پر از شادي بود و نگاه
اصلة دور شد از ف در كنار آن، حيوان ديگري كه پيري و خستگي را مي

حيوان . شد اش احساس كرد، مشاهده مي هم در جثة نحيف و چكيده
پيري كه در همين مدت كوتاه انتظار نيز از خستگي چشمانش را بسته 

 من اين حيوان پير را با همان نظر اول. و در حال چرت زدن بود
معروف بود كه يك بار مرا و گويا يك بار هم » براق« او جناب . شناختم

  . پيغمبر اسالم را به معراج برده بود
بود، » اهللا خير الماكرين« با مشاهدة اين صحنه كه نوعي فريبكاري

به اين فكر افتادم كه . ديدم كه خدا چه كاله بزرگي سرم گذاشته است
چون معني آوردن اين دو حيوان، . مبرگردم و از خير اين سفر در گذر

اين بود كه من خيال پرور نه بر پشت فرشته و نه دو پشته با اين فرشته 
هاي  اي كه با ديدن زيبايي هوس بيهوده.  مركب سوار خواهم شدبر يك
داشتم دست كم لذتي از اين پن انگيز او در دلم افتاده بود و مي هوس

  . حاصل خواهم برد سفر بي
ها بودم كه فرشتة زيبارو به چاالكي بر پشت  كر و خيالدر همين ف
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  :باريد، گفت  اي كه شيطنت از آن مي نت براق پريد و با لبخند موذيانهب
ز فيض تقدس مركب پيغمبر خود شما هم سوار براق بشويد تا ا

  .مند شويد بهره
يش از مندي از تقدس براق، ب آخرين سخنان فرشته، بخصوص بهره

من كه به هوس در آغوش گرفتن او حاضر به ديدار . كردام  حد عصباني
خدا شده بودم، با ديدن وضع موجود و شنيدن سخن متلك گونة او، 
سخت از تصميم بيهوده و آرزوي خام خود، پشيمان شدم و به فكر چه 

  كنم افتادم؟
با خبر واقعيت اين است كه چون خدا از عدم تمايل من به ديدارش 

او چندين بار فرشتگان معمولي . ن خدعه كرده بود، بار ديگر با مبود
هاي  رش فرستاده بود، اما من به بهانهخود را براي بردن من به حضو

. مختلف از قبيل بيماري و خستگي و غيره، از ديدار او سر باز زده بودم
از اين رو، اين بار براي اين كه از رفتن به حضورش طفره نروم، با اعزام 

با اين شكل و شمايل، خواسته بود مرا به اين سفر راغب اين فرشتة زيبا 
  . كند

با ديدن خدعة خدا، به اين صرافت افتادم كه در مقابل فريبكاري او، 
با اين . تجربه و خامي نبودم من آدم بي. هم متوسل به خدعه شوممن 
 مواقع به دليل ساده دلي و خوش باوري فريب اين و آن يبسياردر كه 

م، با اين حال در اين مورد خاص كه يقين هم داشتم كه را خورده بود
حاضر نبودم . ديدارم با خدا مثل هميشه سودي در بر نخواهد داشت

لوحانه در مقابل فريبكاري خير  ودم را مضحكة او قرار دهم و سادهخ
  . الماكرين تسليم شوم

با اين نيت بدون اعتراض به سوي براق حركت و اينطور وانمود 
اما وقتي به كنار براق . قصد سوار شدن بر اين حيوان را دارمكردم كه 

لي كه سر خود را با رسيدم، دقايقي به او خيره شدم و سپس در حا
دادم به سوي فرشتة اعزامي باز گشتم و با حالت نگراني  تأسف تكان مي

  :گفتم 
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  . شوم  پير و خسته و زهوار در رفته نميمن سوار اين حيوان
چرا؟ اين مركب نامدار را از بارگاه خدا : حيرت پرسيد فرشتة زيبا با 

ام و البد مق: اند و افزود  مت نهادن به شما برايتان فرستادهبه خاطر حر
  دانيد؟ منزلت اين حيوان شريف را مي

آري، اما اين حيوان با اين پيري و حال و روزي كه دارد فكر : گفتم 
  .ه باشدنميكنم حتي توانايي حمل جثة نحيف مرا داشت

شما يك بار ديگر با اين مركب به حضور خدا : فرشته زيبا گفت 
  رفته بوديد، مگر نه؟

گردد كه هم حيوان   ولي آن سفر به سالهاي پيش برميبلي،: گفتم 
مضافاٌ اين كه آن . تر از حاال بودم  بود و هم من سالمشجوانتر از امروز

در آن .  شده بوديمبار هم من و جبرئيل دو پشته بر اين حيوان سوار
نوبت نيز اگر من جبرئيل را سخت نگرفته بودم، حتماٌ از پشت اين 

  .حيوان افتاده بودم
كنم اشكالي در حمل شما توسط  من فكر نمي: فرشته زيبا گفت 

 حيوان را براي بردن شما يقيناٌ كساني كه اين. براق پيش بيايد
  .اند ه مسائل را كردهاند، فكر اين گون فرستاده

ن حيوان را براي بردن من شايد، اما من به آنهايي كه اي: گفتم 
اند، اطمينان ندارم و حاضر نيستم با اين ضعف بنيه، خطر كنم  فرستاده

. هاي من خرد و خمير شود نكرده از پشت او بيفتم و استخوانو خداي 
بهتر است شما به بارگاه الهي باز گرديد و دليل انصراف مرا به آنهايي 

و بفرمائيد . يداند، بگوئ ن حيوان را براي بردن من فرستادهما و ايكه ش
ام اجازه داد و مركب قابل اعتمادي برايم فرستاده  هر وقت حال مزاجي

اين را گفتم و در حالي . شد، حتماٌ به حضور خدا شرفياب خواهم شد
  . كه دست به كمر گذاشته بودم، به سوي خانه حركت كردم

براي رفتن به كرد كه يكي از بندگان خدا  ر نميفرشتة زيبا كه باو
عالقگي نشان دهد، به تندي از بنت براق پائين آمد  زيارت او اينطور بي

و به دنبال من دويد و بازويم را گرفت و با نگراني كه از تن صدايش 
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  :محسوس بود گفت 
شما سعي . توان به زمان ديگر موكول كرد  دعوت الهي را نمي-

قول . يد سوار اين حيوان بشويدكنم كه بتوان م كمك ميكنيد و من ه
دهم اين حيوان در حمل شما به آسمان هفتم مشكلي نخواهد  مي

  .داشت
بينيد؟  گر حال و احوال اين حيوان را نمياي فرشتة عزيز، م: گفتم

آنكه كسي بر پشتش سوار باشد،  ر متوجه نيستيد كه اين بيچاره بيمگ
كنيد كه من حاضرم سوار  زدن است؟ فكر ميرمقي در حال چرت  ز بيا

چنين حيواني بشوم و از آسمانهاي هفتگانه عبور كنم؟ نه من به هيچ 
  ..ام حاضر به اين خطر نيستم جه، بخصوص با درد كمر و ضعف بنيهو

من ناچارم شما را به : اين بار فرشتة زيبا با نگراني بيشتر گفت
فق نشوم، مقام و منزلت پيك اگر در اين ماموريت مو. عرش الهي ببرم

بيا سوار مركب من : بعد هم ملتمسانه گفت. الهي را از دست خواهم داد
بشو و من تو را تا بارگاه الهي نگه خواهم داشت و با رسيدن به عرش 

ات نيز از  در پيش داري، درد كمر و ضعف بنيهالهي و ديدار مباركي كه 
  .ميان مي رود

اي كه به كار برده  فقيت خود در خدعهشحاليم را از موآنكه خو بي
  : بودم بروز دهم، با اندك تأملي گفتم 

 سفر را طي كنم، در اين صورت به خاطر موقعيت شما حاضرم اين
  . اي به ديدار خدا ندارم وگرنه هيچ عالقه

. با اظهار تمايل من، فرشتة زيبا بنت براق را به نزد خود طلبيد
د و با فرمان فرشته به زمين نشست كه حيوان به آرامي به كنار ما آم

او دست به كمر من انداخت و كمك . سوار شدن را بر من آسان كند
خواست پشت من  وقتي هم مي.  پشت حيوان سوار شومكرد تا بر

  :بنشيند، از نو اعتراض كردم و گفتم
بهتر است شما در جلو بنشينيد كه من بتوانم كمر !  نه فرشتة عزيز

آنكه اعتراضي كند با درخواستم  او بي. ه سقوط نكنمما را بگيرم كش
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من هم با ذوق و . موافقت كرد و در جلوي من بر بنت براق سوار شد
دام او گره زدم و سرم را بر شوق دو دست پر تمناي خود را به ان

اش نهادم و چشمانم را بستم تا هر چه بيشتر گرماي لذت بخش  شانه
  . د بريزماندام او را به تن پر تمناي خو

. بنت براق به فرمان فرشته از جا بر خاست و به بال زدن پرداخت
ي نيمچه االغانه و نيمچه براق هم كه در تمام مدت با كنجكاو

كرد، وقتي من و   مرا با فرشتة دل نگران نظاره مياش گفتگوهاي قاطرانه
به او را بر پشت حيوان جوان در پرواز ديد، به آرامي به پرواز در آمد و 

آنكه بداند چرا مشقت اين  راه بارگاه الهي را پيش گرفت، بيدنبال ما 
  .اند  كردهسفر دور و دراز و بيهوده را بر او تحميل

لحظاتي نه چندان طوالني من در حالي كه در ته دل آرزوي درازي 
كردم، در آسمان هفتم فرود  ر و طوالني شدن زمان پرواز را ميراه سف
  .آمديم

داد كه از  آنكه چيزي بگويد، چنان نشان مي  بي فرشتة زيبا
 بيش از حد آيا از لذت بردن. وضعيتي كه پيش آمده بود، راضي نيست

با اين حال، كمك كرد تا من از پشت بنت ! دانم من نا خشنود بود؟ نمي
وقتي با خوشحالي پا بر زمين آسمان هفتم گذاشتم، . براق پياده شوم

  : قضايا شد و گفت تازه اين فرشتة زيبا متوجه
  !  اميدوارم كه درد كمر شما بهتر شده باشد-

گرماي مطبوع اندام شما همة : با تبسمي حاكي از شادماني گفتم
  .  دردها را شفا ميدهد،بخصوص دردهاي پيراني مثل مرا

آنكه پاسخي بدهد، در جلو و من نيز به دنبال او راه  فرشتة زيبا بي
ود زمزمه  رند شيراز را به آرامي براي خدر حالي كه اين بيت. افتادم

  :كردم  مي
        گر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم گيرگر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم گيرگر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم گيرگر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم گير
        تا  سحرگه  ز  كنار  تو  جوان  بر  خيزمتا  سحرگه  ز  كنار  تو  جوان  بر  خيزمتا  سحرگه  ز  كنار  تو  جوان  بر  خيزمتا  سحرگه  ز  كنار  تو  جوان  بر  خيزم
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در آن لحظات، اين فكر هم به سرم آمد كه اگر من روز و روزگاري، 
ماجراي اين سفر و همسفرم را بنويسم، خوانندگان چه تصوري خواهند 

اهند گفت كه در پرداختن به موضوعات جدي و عميق داشت؟ آيا خو
فلسفي كه به سرنوشت زندگي اعتقادي مردم ارتباط دارد، چرا سفر 

البته در آن لحظات  ام؟ بيان كردهرويايي خود را به اين شيوة رمانتيك 
اما بعدها كه به موضوع . كوتاه پاسخي به اين پرسش از خود پيدا نكردم

كردم، ديدم ايرادي ندارد كه من اين واقعيت را برگشتم و تأملي در آن 
چرا كه خود . به همان شكلي كه در عالم رويا گذشته بود، بر مال كنم

ا ديگران هم بدانند كه چقدر اين مسأله ممكن است سبب گردد ت
ز رفتن بي بازگشت خود، به جاي آفرين است كه انسان پيش ا شادي

كوشد سفرش را با موضوعات ، بگونه تشويش و نگراني و دلواپسي هر
 حتي در زمان رفتن هم حيف است كه آدم. آفرين آغاز كند شادي

دوران هاي  اش را به كول خود بكشد و شيريني زندگي خاطرات تلخ
  . را به فراموشي بسپاردحياتش

مهمتر از همه، اين كه آدم وقت رفتن به جاي فكر كردن به 
م، چه بهتر كه زيبارويي را كه عزرائيل و همسفري با اين غول با شاخ د

اين . دوست ميدارد، انتخاب كند و همراه او سفرش را آغاز نمايد
  .برداشت من است تا ديگران چگونه فكر كنند

  
        عيادت خداي بيمار عيادت خداي بيمار عيادت خداي بيمار عيادت خداي بيمار     

در آسمان هفتم، مرا به بارگاه خدا و به تاالري كه مملو از فرشتگان 
ن و اندوه يا مشغول فرشتگاني كه با حز. مقرب الهي بود هدايت كردند

اي از تاالر چشمم به  در گوشه. و يا بحث و گفتگو بودندرفت و آمد 
  . جبرئيل افتاد كه با تني چند از فرشتگان مشغول صحبت بود

او با ديدن من لبخند زنان به نزدم آمد و با اظهار خوشحالي از 
  : ديدنم گفت 

  ؟! خوش آمدي، سفر خوبي داشتي، نه-
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  .راه دراز بود، اما زمانش كوتاه. بدك نبود: گفتم 
  : و افزود ! حيف: جبرئيل با تبسم خاصي گفت 

  .عجله كن بايستي به حضور پروردگارمان برويم
  اين بار براي چه مرا احضار كرده است؟: پرسيدم 

. همة ما نگران حال او هستيم. طرف سخت بيمار است: گفت
 نگران شده ه واش پي برد  به اوضاع وخيم ناخوشيخودش هم گويي

  ! دانم چرا به فكر ديدار تو افتاده است با اين حال، نمي. است
آنكه به بخش دوم سخن او فكر كنم،  با حيرت و ناباوري و بي

  منظورت از نگران بودن او چيست؟: پرسيدم 
خواستم بگويم كه ناخوشي اين بار او . منظور خاصي نداشتم: گفت 

  .ده استبسيار سخت و طوالني و نگران كنن
 بيماريش را درمان كند؟ او كه شفا تواند ميمگر خود او ن: پرسيدم

 بيماري خويش را هم درمان كند، تواند ميدهندة بيماران است، البد 
  مگر نه؟

  : جبرئيل با تأسف سر خود را تكان داد و گفت 
و تا آنجايي هم كه من اطالع دارم، ! او چنين هنري ندارد!  نه-

 تواند ميبه همين علت هم ن. يماري را شفا نداده استتاكنون هم هيچ ب
هم اكنون ما گروهي از طبيبان سرشناس . بيماري خود را درمان كند

شايد اين . را گرد آورده ايم و آنها در حال معاينه و مداواي او هستند
  .پزشكان بتوانند اندكي از درد و رنج بيماري او بكاهند

خدا مريض بشود و از درمان خود براي من غير قابل باور بود كه 
درست است كه من از مدتها پيش ايمانم را نسبت به . عاجز بماند

در مطلق و داناي مطلق و صفات خدا از دست داده بودم و ديگر او را قا
  .كردم هم او را عاجز و درمانده فرض نمياما اينقدرها . دانستم نمي.... 

 كاري تواند ميگانش ناگر هم براي بند.  ناسالمتي خدا، خداست
  .  انجام دهد، دست كم بايستي براي خودش چاره ساز باشد

در همين فكر و خيال ها بودم كه وارد خوابگاه خدا شديم و من در 
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م كه تختخواب مقابل ديدگانم، تاالر بسيار عظيم و مجللي ديد
. نشين آن ميان دو پنجرة بزرگ قرار داشت شكوهمند خدا در شاه

و دة و مهربان ما هم در وسط تختخواب دراز كشيده خداوند بخشن
پوشي بودند كه هر يك به كاري گرداگرد او پر از فرشتگان سفيد

  . مشغول بودند
  

                    خدا هم براي شفاي خود دعا ميكردخدا هم براي شفاي خود دعا ميكردخدا هم براي شفاي خود دعا ميكردخدا هم براي شفاي خود دعا ميكرد                
تحت تاثير شكوه و عظمت اين تاالر و اين كه بار ديگر در چند 

. ي به سوي او رفتمقدمي خداي بخشندة مهربان قرار داشتم، به آرام
وقتي به كنار تختخواب رسيدم، خداوندگار عالم را ديدم كه با سيماي 

اب بود، اما لبان پر از چين و چروك و خسته و زهوار در رفته در خو
ل صحبت بود، ولي صدايش گويي مشغو. كرد خشك او حركت مي

  .شد شنيده نمي
ر پشت چهرة استخواني و رنگ پريده و موهاي سفيد و محاسن پ

 پيشاني او را مدام قطرات عرق .او، وقار خاصي به وي داده بود
. كرد تب با حولة سفيدي آنها را خشك ميپوشاند كه پرستاري مر مي

  .شد از نو عرق روي پيشاني او ظاهر مياما خيلي زود 
اش قرار داشت و دست چپش مرتب  دست راست خدا روي سينه

پرستاران با ظرافت خاصي كرد دو تن از  خود حركت ميروي شكم 
دادند تا بدان  او را در لگني از آب سرد مالش ميپاهاي استخواني 

  .  طريق حرارت بدنش را پائين بياورند
شد و  رسيد، بلندتر مي هاي خدا كه به گوش نمي گاهگاهي زمزمه

او متحير ايستاده بودم، كلمات نامفهومي را من كه در كنار تختخواب 
  . ر شبيه دعا خواندن بود تا سخن گفتنشنيدم كه بيشت مي

هاي او گوش دادم،  تر به زمزمه از عجايب آن كه يك بار كه دقيق
 را »»»»............ و يكشف السوء و يكشف السوء و يكشف السوء و يكشف السوءءءءءامن يجيب المضطر اذا دعاامن يجيب المضطر اذا دعاامن يجيب المضطر اذا دعاامن يجيب المضطر اذا دعا« « « « كلماتي نظير

  . خواند مي دعا رازده شدم كه چرا خداي ما اين  تشخيص دادم و شگفت
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ان مسلمان خدا را شنيده بودم كه خواندن اين دعا حاجات بندگ
خوانند كه خدا به دادشان  اما مسلمانان اين دعا را مي. كند ميبرآورده 

اين كه خدا هم براي سالمتي خود چنين دعايي بخواند، براي . برسد
هاي خود را  به همين علت نيز از نو گوش.  بودمن جاي بسي شگفتي

فانه درست و متاس! ام يا نه درست شنيدهتيز كردم تا مطمئن شوم كه 
خواند و با تضرع  رام و آهسته دعاي امن يجيب را ميخدا آ. شنيده بودم

از اين رو بيش از پيش به حيرتم افزوده شد و در آن . كرد تكرار مي
  .حالت نيز نخواستم علت آن را حتي از جبرئيل امين بپرسم

در آن هنگام، با ديدن اوضاع و احوال خدا، به ياد بيماري محمد 
 بن  ادم و سخناني كه عموي او عباساهللا، رسول او افتابن عبد

  .عبدالمطلب به علي ابن ابيطالب گفته بود 
ر اسالم كنند كه وقتي عباس همراه علي از ديدار پيغمب روايت مي

من آثار مرگ : گويد آيند، عباس به علي مي در بستر بيماري بيرون مي
گ چنين حالتي  در موقع مرهمة هاشميان. را در چهرة محمد ديدم

برو و از او بپرس پس از وي . كنند كه محمد پيدا كرده است پيدا مي
چنين هم شد، زيرا با آثاري كه .... خالفت به چه كسي خواهد رسيد؟

  .عباس در سيماي محمد ديده و اشاره كرده بود، او مرد
عجيب بود كه من هم با ديدن خدا و نظاره كردن حال و احوالش نا 

مام آن آثاري كه عباس در چهره محمد ديده بود، در خود آگاه ت
دير يا زود . سيماي خدا ديدم و به نظرم رسيد كه خدا هم مردني است
شگفتي در . خواهد مرد، چه بسا قبل از اين كه بتواند با من گفتگو كند

اين بود كه چرا من در آن هنگام، با ديدن خداي بيمار به ياد بيماري و 
  ! سالم افتادممردن پيغمبر ا

ر اسالم و خداي او اين بدان دليل نبود كه من ميان پيغمب! عجبا
ديدم؟ مگر نه اين كه خداي محمد تجلي نيات دروني  رابطة خاصي مي

  خود او بود؟ 
اند، دليل اين  ر دو به يك گونه بيماري دچار شدهآيا اين كه ه
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در مقابل واقعيت نيست كه خداي محمد پندار ذهني او بود كه امروز 
  است؟ و، تجلي پيدا كردهچشمان من باورمند به خداي ا

اختيار مرا به ياد  وال خدا و احضارم از جانب او، بيديدن حال و اح
  .قصة غم انگيزي ديگري انداخت كه سالهاي پيش برايم رخ داده بود

    
 قصة غم انگيزقصة غم انگيزقصة غم انگيزقصة غم انگيز

ه سالمت از دست  وقتي پادشاه فقيد ايران ب1359در سال 
اي دوستان پيشين و دشمنان آن روزش به قاهره رفته ه گري حيله
هايي كه  ع و احوال ايران و اطالع از حركتپس از حالجي اوضا. بودند

در خارج از كشور عليه حكومت اسالمي ايران به راه افتاده بود، تصميم 
گرفت كه ديدار و گفتگويي با بعضي از افراد مبارز خارج از كشور كه 

  . تاخ داشتند برقرار كندو دلي گسسري پرشور 
در آن سالها من هم يكي از فعاالن شاخص سياسي بودم و در 

ن مبارزه با معيت برادرم، زنده ياد سرتيپ جواد معين زاده از پيشگاما
ما از همان آغاز سال هشتاد به اتفاق . شديم رژيم خميني محسوب مي

ايران » بخش ارتش رهايي« ران و دولتمردان ايراني سازمانجمعي از افس
گان رسمي اين سازمان را منتشر ، ار»آرا« گذاري و نشرية را پايه

بخش ايران، نخستين سازمان  در واقع ارتش رهايي. كرديم مي
اپوزيسيون ايراني عليه حكومت اسالمي آخوندي بود كه در خارج از 

نيز اولين نشريه اپوزيسيون » آرا«كشور اعالم موجوديت كرد و نشريه
  . خارج از ايران منتشر شدبود كه در

 نخستين شمارة اين نشريه توسط برادرم در بيمارستان نيويورك به 
به نقل قول كساني كه در آن هنگام در . دست پادشاه فقيد رسيد

بيمارستان حضور داشتند، پادشاه ايران با ديدن اين نشريه، پس از 
خرسندي ابراز  و با كرد  ميمدتها كه خنده به لبانشان نيامده بود، تبس

  :داشت كه 
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 ميدانستم كه ارتشيان ايران در چنين وضعيتي خاموش نخواهند -
  .نشست

 اين كه در بخصوص. برادر من مورد شناخت پادشاه فقيد بود
هاي سرشناسي بود كه سرسختانه  ماههاي آخر سلطنت، او يكي از مهره

اين . رار داشتكرد و پادشاه فقيد نيز در جريان امر ق با انقالب مبارزه مي
امير ميهن دوست، در خارج از كشور نيز از نخستين كساني بود كه 
براي تشويق و ترغيب ايرانيان به مبارزه با رژيم آخوندها وارد ميدان 

  . شد
اما من به دليل سن و سال و درجه و مقامم، مورد شناخت پادشاه 

در . 1359-1358شد به سالهاي  ط ميشهرت من، مربو. فقيدمان نبودم
هاي صميمانه  ه در صحنه مبارزه بودند، از تالشآن سالها همة كساني ك

بدون شك اين خبر به گوش پادشاه فقيد . و سرسختانة من آگاه بودند
از اينرو، در ليستي كه ايشان به منظور شنيدن نظرات . نيز رسيده بود

، نام من نيز قرار داشت كه دست اندركاران مبارز تهيه كرده بودند
  . رسيدم قاهره به حضور پادشاه فقيدمان ميبايستي در  يم

متاسفانه پس از دريافت دعوت پادشاه، من با چند روز تاخير 
پس از ورود به قاهره نيز قرار گذاشته شد كه فردا يا . رهسپار مصر شدم

  .پس فرداي آن روز به حضور پادشاه برسم
و نگراني زده  د كه رفت و آمدهاي شتابفرداي شب ورود من بو

ساعاتي بعد . زده كرد پادشاه نزديك بودند، همه را شگفتكساني كه به 
ه او را به بيمارستان منتقل نيز خبر رسيد كه چون حال پادشاه بد شد

انتقال پادشاه فقيد به بيمارستان و در گذشت او چنان به . اند كرده
  . سرعت اتفاق افتاد كه براي همگان غير قابل باور بود

شاه كشورم را بي آن كه ارتباط مستقيمي با او داشته باشم من پاد
او را از چند قدمي ديده در طول خدمت خود چندين بار . دوست داشتم

آنكه شانس آنرا داشته باشم كه با او گفتگو كنم و يا مخاطب  بودم، بي
ديدم، تنها وقتي كه من خود را نزديك پادشاهم . ايشان قرار بگيرم
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آلود در كنار پيكرة به خواب رفتة او در   چشمان اشكزماني بود كه با
بيمارستان نظامي قاهره قرار داشتم، آن هم خواب ابدي اين پادشاه 

  .بزرگ ايران
خاطرة به ياد ماندني من از اين سفر، حضورم در تشييع جنازة 

اين كه من هم به عنوان يكي از افسران ارتش شاهنشاهي . پادشاهم بود
 را داشتم كه در حمل تابوت پادشاهم به سوي ايران، اين شانس

  .آرامگاهش شركت كنم
در آن روز، من شاهد و ناظر مراسم بسيار با شكوهي بودم كه به 
همت زنده ياد انور سادات رئيس جمهور فقيد مصر براي تشييع جنازة 

توانم ادعا كنم،  در اين مراسم به جرأت مي. پادشاه فقيدمان انجام گرفت
از مردم قاهره كه در تشييع جنازة پادشاه ايران شركت جمع كثيري 
كنم اگر در ايران هم  فكر مي. ي مانند ما عزادار بودندداشتند، همگ

دشاهمان مراسم تشييع جنازه برپا كنيم، به يقين خواستيم براي پا مي
. شد ام داد، نميتر از آنچه زنده ياد انور سادات انج تر و با شكوه مجلل

 اين كه در آن مراسم مردمي شركت داشتند كه ايراني مهمتر از همه
انگيز  بودنشان را در مرگ غمنبودند، ولي با تمام احساس خود عزادار 

اين كشور پادشاهي كه در بدترين شرايط مصر، دوستي خود را با مردم 
  .  دادند ثابت كرده بود، نشان مي

شاه خاطره آن دعوت و دير رسيدن من به قاهره و درگذشت پاد
فقيدمان و عدم امكان صحبت كردن من با او، امروز كه در كنار 

ترسم . تختخواب خداي بيمار قرار داشتم، از نو در ذهن من زنده شد
اين بود كه امروز هم دير به وعدگاه رسيده باشم و خدا هم كه مانند 
پادشاه ايران مرا براي ديدار و گفتگو دعوت كرده است، بميرد و اين بار 

  .نس ديگري را از دست داده باشمن شاهم م
اين بار هم من در مراسم تشييع جنازة ! عجبا: گفتم  با خود مي

تم و او كسي شركت خواهم كرد كه زماني دراز از عمرم به او عالقه داش
؟ آيا اين بار هم دست خالي از يك !شناختم را به عنوان خداي خود مي
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  !... سفر دور و دراز بر خواهم گشت؟
  
كردن به سيماي خداي بيمار، با توجه به  ري، بعد از دقايقي نظارهبا

د، نگاهي به  در شرايطي نبود كه بخواهد با من صحبت كناين كه او
آنكه سخني بگويم با اشارة سر و دست پرسيدم  جبرئيل انداختم و بي

  چه كنيم؟
آنكه پاسخي به من بدهد، بازويم را گرفت و مرا همراه  جبرئيل بي

ه تاالر ديگري برد كه جماعتي با لباسهاي عهد و ايام گذشته در خود ب
  . اطراف ميزي گرد آمده و مشغول گفتگو بودند

  
          در محضر فرزانگان عهد كهندر محضر فرزانگان عهد كهندر محضر فرزانگان عهد كهندر محضر فرزانگان عهد كهن    

با ديدن اين جماعت كه از سر و وضع آنها و بخصوص لباسي كه بر 
تن داشتند، معلوم بود كه انسانهاي دوران قديم هستند، از حضورشان 

در يك گوشة ميز چشمم به . گاه الهي سخت به حيرت افتادمدر بار
محمد » الحاوي«مرد پير بلند قامت و خوش سيمايي افتاد كه كتاب 

در كنار او مرد ميانسالي نشسته . بن زكرياي رازي را در دست داشت
ديگران نيز هر يك . ابن سينا در جلويش باز بود» قانون«بود كه كتاب 

اشتند كه به زبان يوناني، التين چيني و هندي كتابي در مقابل خود د
  .نگاشته شده بود كه من آشنايي با آن زبانها نداشتم

جبرئيل مرا به گردآمدگان معرفي كرد و افزود كه اين شخص را 
  . پروردگارمان براي گفتگو بحضور خود احضاركرده است

با شنيدن نام من و اين كه خدا شخصاٌ مرا براي ديدارش احضار 
ده است، گردآمدگان هر يك ضمن معرفي خود، نسبت به من ابراز كر

افتخاري نصيب تفقد كردند و از اين كه در ميان همة زندگان چنين 
  .ها گفتند من شده است، شادباش

من هم با كمال ادب به يك يك آنها اداي احترام كردم، بويژه از 
ضور داشتند، ديدار دو فرزانة بزرگمان رازي و ابن سينا كه در آنجا ح



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٧٥

  .ابراز خوشحالي نمودم
با دوستان حكيم خود مشغول رأي : پس از اين معارفه رازي گفت
لبته كار چندان ا: مان هستيم و افزود  زني براي درمان ناخوشي خداي

ايم، چون علت ناخوشي او را جز پيري و ضعف ناشي  مهمي انجام نداده
ايم، تهية و  انجام داده تنها كاري كه تاكنون .ايم تهاز كهولت ندانس

ينا در زمان اي از گياهاني است كه حكيم ما ابن س خوراندن جوشانده
 اين كه ترتيب ضمن. كرد هاي همدان فراهم مي حيات خود از كوهپايه

  .ايم كه بتوانيم حرارت بدن او را پائين بياوريم پاشويه را هم داده
، شايد با ين بيايداگر حرارت بدن بيمار پائ: پور سينا گفت 

هاي مقوي بشود به مقاومت بدن افزود و تا حدودي از  خوراندن خوراك
  .تب او كاست و پس از آن ديد كه علل اصلي بيماري وي چيست

  :هاي آن دو با تعجب گفتم  با شنيدن صحبت
امروزه با .  پائين آوردن حرارت بدن كه كار چندان مشكلي نيست

 انجام داد؛ بخصوص اين كه علت توان اين كار را اي بسياري ميداروه
  .باال رفتن حرارت بدن بطور كلي روشن است
  : رازي و همزمان با او پور سينا پرسيدند 

  آيا شما طبيب هستيد؟
  !نه: گفتم 

 تب بيمار را به سرعت شود ميدانيد كه  پس از كجا مي: پرسيدند 
  پائين آورد؟
 و زمانه عهداين ها را همة انسانهاي   نا خوشيعلت اينگونه: گفتم 

تجربة بيماري . دانند و نيازي نيست كه حتماٌ طبيب باشند كمابيش مي
و تشريح علل و اسباب آنها توسط پزشكان، اينگونه مسائل را براي همه 

مهمتر از همه اين كه اين مسائل ساده امروزه در . روشن كرده است
كتب درسي مدارس نيز گنجانده شده است تا دانش آموزان و 

  .هاي ساده آگاهي پيدا كنند انشجويان به علل و اسباب بيماريد
منظور شما اين است كه علل و اسباب باال رفتن : رازي پرسيد
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  حرارت بدن برايتان روشن است؟
  .آري: گفتم 

ممكن : و افزود ! عجب! عجب: ابن سينا با تكان دادن سر گفت
  .هيداست اين موضوع را در حد آگاهي خود برايمان توضيح بد

ا تا آنجا كه من ميدانم، علت اساسي همة بيماريه: گفتم
  .شوند ميكروبهايي است كه وارد بدن مي

  ميكروب چيست؟: رازي پرسيد 
ها موجودات بسيار ريزي هستند كه از طريق هوا،  ميكروب: گفتم 

انسان دار وارد بدن ي آلوده و تماس با بيماران واگيرمواد خوراكي، آبها
ند و از ميانشان اعضاء مدافع بدن نتوانند با آنها مقابله كناگر . شوند مي

و باعث كنند  ر بدن شروع به تكثير و پيشروي ميها د بردارند، ميكروب
ن حرارت هايي از بدن و سبب باال رفت مختل شدن كار و وظايف بخش

بدن خود را در مقابل توانيم با داروهايي دفاع  از اينرو ما مي. شوند مي
گاهي اوقات هم . ا بشوندا تقويت كنيم كه مانع پيشرفت آنهه ميكروب

ا كه ميكروبها آنها را ضايع شويم بخشي از اعضاء بدنمان ر ناچار مي
اند، با عمل جراحي از بدن خارج كنيم كه بيماري ناشي از آنها به  كرده

يكي از داروهايي : ساير اعضاء بدن سرايت نكند و صدمه نزند و افزودم
 مورد بسيار كارساز است، داروهاي آنتي بيوتيك است كه كه در اين

ها و در ضمن  ي از ميان بردن بسياري از ميكروببهترين حربه برا
  .شود ميسبب پائين آمدن حرارت بدن 

اختيار دستم را به جيب رب دشامبر خود بردم و  در اين لحظه بي
 را كه پزشك معالج من» كالموكسيل« يك جعبه قرص آنتي بيوتيك

من اين دارو را براي اين كه .  داده بود بيرون آوردممهاي براي سرفه
دوشامبر خود گذاشته  موقع آن فراموشم نشود، در جيب ربمصرف به 

لذا . بودم كه در هنگام سفر با فرشتة اعزامي از طرف خدا به تن داشتم
با خوشحالي از اين تصادف، جعبة قرص را بيرون آوردم و يكي از قرص 

 پس از جدا كردن از محفظه پوشش آن به رازي دادم و گفتم اين ها را
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  .يك نوع آنتي بيوتيك است
رازي با تعجب و شگفتي قرص آنتي بيوتيك را گرفت و آن را 

زبان خود چشيد و از سپس با احتياط به دهان برد و با . ورانداز كرد
صانه بعد آن را به ابن سينا داد كه حري. اش در هم رفت تلخي آن چهره

آور با زبان  و نيز پس از نگاههاي تعجبا. منتظر آزمايش اين قرص بود
خود آنرا چشيد و سريع به حكيمان ديگر داد كه به آزمايش آن 

  .بپردازند
. ن دارو مردد بودندحكماي حاضر در اين نشست، در استفاده از اي

 خواستند دارويي را كه به اثرات آن اطمينان نداشتند، در حقيقت نمي
  .به خدا تجويز كنند

خطاب به آنان و  من كه به كار كرد اين دارو اطيمنان داشتم، 
اجازه بدهيد از اين ! ت نكنيدجهت اين دست آن دس بي: جبرئيل گفتم 

من يقين دارم در بهبود حال او موثر خواهد . ها به خدا بدهيم قرص
  .بود

د و  در آمزد به سخن  كمتر حرف ميدر اين هنگام جالينوس كه
هيم گويد؛ ما ضرري از مصرف اين دارو نخوا اين مرد راست مي: گفت 

درست . گويد آنرا تجربه كرده است بخصوص اين كه خود او مي. ديد
به . است كه داروي بسيار تلخي است، ولي ممكن است اثر بخش باشد

نظر من دليل موجهي وجود ندارد كه ما از تجويز آن به مريض 
  .خودداري كنيم

ز دقايقي بحث و گفتگو با وساطت جبرئيل قرار بر آن گرفت پس ا
كه خداوندگار عالم را عجالتاٌ به آنتي بيوتيك ببنديم و ببينيم چه 

  .نتايجي خواهد داد
 ميلي گرمي و مصرف آنها به تجويز پزشك 500ها  آنتي بيوتيك

با . معالج من در سه نوبت، صبح و ظهر و شب همراه با صرف غذا بود
ل من براي اثر بخشي سريع، تصميم گرفتم در بار نخست دو اين حا

به . قرص به خدا بدهم و سپس هر وعده غذا را با يك قرص ادامه دهم
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منظور جلوگيري از واكنش منفي آن در بدن خدا نيز از جبرئيل 
بيوتيك را همزمان  كاسة بزرگ ماست حاضر كند كه آنتيخواستم يك 

  .هيمبا صرف غذا با ماست به خدا بد
پس از آماده شدن غذا و ماست، نخست نصف كاسة ماست را با 
مقداري مرغ بريان و نان برشته به خدا خورانديم و پس از آن دو قرص 
از آنتي بيوتيك ها را به او داديم كه با يك ليوان آب قرص ها را قورت 

در پي آن هم از خدا خواستيم تا نصفة ديگر كاسه ماست را همراه . داد
  .قي ماندة غذا ميل كندبا با

هاي معصوم همة  آنكه اعتراضي كند، مانند بچه  ما بيخداي بيمار
سپس چشمانش . بيوتيك خورد ا و كاسة ماست را با دو قرص آنتيغذ

پرستاران هم لحاف را روي او . را كه نيمه باز بود، بست و از حال رفت
  .كشيدند تا با خيال راحت بخوابد

در كنار تختخواب خدا بمانند تا اثرات خواستند  حاضرين كه مي
دارو را ببينند، به پيشنهاد من آنجا را ترك كردند و از نو به تاالر و به 

  .كنار ميز برگشتيم و دور آن نشستيم
كردند  كنجكاوي از من پرسشهايي ميطبيبان عهد و ايام قديم با 

 است ري الزمگذا داروها و زماني كه براي اثرمبني بر چگونگي عملكرد
 هم با من. هايي كه بايستي استفاده شود و همينطور تعداد قرص

  .دادم اطالعات اندك خود پاسخ مي
تقويت جسماني خدا در همين فاصله از جبرئيل خواستم براي 

بيوتيك بعدي، سوپ مرغي با كباب بره كه بنا به  براي مصرف آنتي
هيه كنند نوشتة تورات خداوندمان سخت به اين غذا عالقمند است، ت

  .كه همزمان با مصرف قرص بعدي به خدا بدهيم
ساعاتي بعد رازي كه نگران اثرات قرص بود، به عيادت خدا رفت و 
با گرفتن نبض و گذاشتن دست بر پيشاني او با شادي به طرف ما آمد 

ون هم نبض چ. و گفت مثل اين كه دارو اثرات خود را گذاشته است
او . ت بدن او اندكي پائين آمده استزند و هم حرار تر مي خدا مرتب
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  .صميمانه به من تبريك گفت و مرا ستود
ها را تكرار كنيم؟   از من پرسيدند كه بهتر نيست قرصپزشكان

هاي اوليه   ما ناچاريم منتظر بمانيم تا قرصبرايشان شرح دادم كه
در عين . اثرات خود را كامالٌ بر بيمار بگذارند تا قرص بعدي را بدهيم

ها را برايشان شرح دادم و گفتم  قرص، زمان الزم براي مصرف حال
ها نگذاشته است و  هار ساعت از نوبت مصرف اولين قرصبيش از چ

بايستي حداقل چهار ساعتي ديگر منتظر بمانيم تا نوبت مصرف قرص 
  .بعدي برسد

ها اين جماعت به آسمان نگاه  با عنوان شدن ساعت مصرف قرص
من هم براي اين كه . را بتوانند مشخص كنندكردند كه گذشت زمان 

اره كردم و گفتم با اين خيالشان را راحت كنم، به ساعت مچي خود اش
  .توانيم به راحتي گذشت زمان را بدانيم وسيله مي

 با ديدن ساعت مچي من، موضوع جالب ديگري براي حكيمان 
 آنها با كنجكاوي چشم به ساعت من دوختند تا جايي كه. پيدا شد

ناچار شدم ساعت خود را از دستم باز كنم و آن را براي تماشا در 
  .اختيارشان قرار دهم

 ساعت ياين مردان فرزانة گذشته با ذوق و شوق مشغول ورانداز
هاي مختلف اين همه پيشرفت  ند و از اين كه انسانها در زمينهشد

اچار شدم كه به من هم ن. اند، سخت ابراز خوشحالي كردند كرده
شري اشاره كنم و تا آنجايي كه هاي عالم ب اري از پيشرفتبسي
هايي را كه در جهان  ، بعضي از وسائل و ابزار و تكنيكدانستم مي

نها با آ. كنوني ابداع و اختراع شده است، براي اين بزرگان شرح دادم
هايي را مطرح   پرسششنيدند و مدام هم ذوق و شوق توضيحات مرا مي

  .اشي از ناباوري آنها بودكردند كه بيشتر ن مي
حدود ساعت هشت شب، همراه سوپ مرغ بسيار لذيذ و كباب برة 
بسيار اشتها برانگيز كه تهيه شده بود و خدا با پائين رفتن حرارت 

يك قرص ديگر همراه با يك كاسة .  كردصرفبدنش با ميل و رغبت 
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 راحت و دوغ غليظ به خورد ايشان داديم و از نو او را تنها گذاشتيم كه
خود نيز براي پيگيري بحثمان تاالر خواب او را ترك . آسوده بخوابد

  .كرديم
در اين نشست تعدادي از فرشتگان مقرب درگاه الهي نيز حضور 

آنها هم از شنيدن خبر تأثير قرص ها، ضمن ابراز . پيدا كردند
  .خرسندي، از من سپاسگزاري كردند

قرب با نگراني ابراز در همين نشست بود كه يكي از فرشتگان م
داشت كه در اين اواخر چندين بار است كه خداوندگار عالم دچار 

: اين فرشته در ادامة صحبت خود با اندوه بسيار گفت . شود ميبيماري 
درست است كه اين بار حال ايشان بسيار بد بود و ما ناچار شديم كه 

وريم، ولي حكماي بزرگ را براي معالجه و مداوا به بالين ايشان بيا
تكرار دفعات بيماري براي ما بسيار نگران كننده است و نمي دانيم اگر 

  باز هم بيماري به سراغشان بيايد چه بايد كرد؟
هاي پي در پي خدا و اين كه فرشتگان  من از شنيدن خبر ناخوشي

هد و ايام كهن مقرب او براي مداوايش دست به دامان پزشكان ع
  : گفتم اند، سخت تعجب كردم و شده

، بايستي شود مي اگر حال خدا اينقدر وخيم است و مدام بيمار 
وگرنه ممكن است كار به . يك فكر عاجلي براي معالجة او بكنيد

شما : بيفتد و در ادامه افزودمجاهاي باريك بكشد و درمان او به مشكل 
توانيد از پزشكان متخصص و مجرب كنوني و داروهاي تازه استفاده  مي

ن با كمال احترامي كه براي طبيبان بزرگمان رازي و ابن سينا م. كنيد
و جالينوس و بقراط و ديگران قائل هستم، متاسفانه بايد بگويم كه 
معرفت ايشان از طبابت و علم پزشكي به عهد و ايام بسيار دور تعلق 

همين داروي . آگاه نيستنددارند و از پيشرفت هاي كنوني علم پزشكي 
 من به تصادف همراه خود داشتم، ساليان درازي است بيوتيك كه آنتي

هم اكنون نيز . كه جان ميليون ها انسان را از مرگ نجات داده است
. ناگون كشف شده استهاي گو داروهاي مختلف ديگري براي بيماري
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 موجود اند و يا با داروهاي ها هم يا ريشه كن شده بيشتر بيماري
ها با  اين كه امروزه تشخيص بيماري همه مهمتر از. پذير هستند درمان

 ساده و حتي قابل وسائل و تكنولوژي مدرن و پيشرفته بسيار
هايي از  عمل جراحي و تعويض بخش. گيري است بيني و پيش پيش

هاي علم پزشكي امروز  ر افتادة بدن نيز از جملة پيشرفتاعضاء از كا
  .شود ميمحسوب 

گفتم، همة  ميسخن ين مسائل باره اوقتي كه من به تفصيل در
گردآمدگان با اشتياق گوش به سخنان من سپرده بودند، و با پايان 

  : صحبتم رازي با فروتني اظهار داشت
كنم و اقرار  ي اين انسان نيك منش را تأئيد ميها من صحبت

كنم كه علم و معرفت من كه در روزگار خود حكيم مبرزي بودم، از  مي
دش تحصيالت پزشكي هم ندارد دانش همين انسان كه به گفتة خو

كنم اجازه بدهيد كه معالجه و مداواي   ميمتر بوده است لذا، پيشنهادك
  . عمل كندداند ميخدايمان را بر عهدة او بگذاريم تا هر طور كه صالح 

در دنبالة سخنان رازي، ديگران نيز نظر او را تأئيد و هر يك در اين 
رئيل با خوشحالي رو به من در نهايت جب. زمينه مطالبي بيان كردند

  :كرد و پرسيد 
كنيد چه   با نظر شما موافق هستند، فكر ميحال كه همة بزرگان

هاي دم به دم  توانيم خدايمان را از اين بيماري بايد كرد؟ چگونه مي
  نجات دهيم؟

تنها چارة كار اين است كه خدا را به : آنكه تأملي كنم گفتم  بي
انهاي مجهز منتقل كنيم و مداوايش را بر زمين و به يكي از بيمارست

  .عهدة پزشكان متخصص بسپاريم
پيشنهاد من به شدت با مخالفت فرشتگان مقرب درگاه الهي روبرو 

در حاليكه رازي و ابن سينا و جالينوس و بقراط و ديگر طبيبان . شد
  .حاضر با نظر من موافق بودند

 داشتند كه فرشتگان مقرب دليل مخالفت خود را چنين اظهار
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دانند و به اين   را كه همة بندگان او را شافي مي خداي بزرگشود مين
اين . امر ايمان دارند، به زمين و به بيمارستانهاي بندگانش منتقل كرد

لهي مغايرت دارد، در عين حال امر عالوه بر اين كه با مقام و منزلت ا
 كه دو صفت شود مياش   بندگان خدا به دانايي و تواناييايماني سبب بي

  .مهم و شناخته شدة پروردگار عالم است
با تصديق مطالب شما، الزم است اين : در پاسخ اين فرشتگان گفتم

 اگر خدا بتواند از ناخوشي هشدار را به شما بدهم كه در غير اين صورت،
او همچنان . دانم يد مي و زنده بماند كه من بعيابداش نجات  كنوني

رمانده خواهد ماند كه به درد هيچ كاري نخواهد بيمار و دردمند و د
اما اين كه نبايستي بندگان خدا از . خورد، چه برسد به درد كار خدايي

بيماري او آگاه شوند، لزومي ندارد كه ما بوق و كرنا برداريم و ناخوشي 
توانيم او را به عنوان يك  ما مي. او را بر سر هر كوچه و بازاري جار بزنيم

 بيمارستان مجهزي بستري كنيم،  زمين منتقل و در يكشناس بهنا
  .كس بداند كه او خداست آنكه هيچ بي

ها بحث و جدل باالخره به اين نتيجه رسيديم كه  پس از ساعت
 كه او را به زمين منتقل و در يك كند ميصالح و مصلحت خدا ايجاب 

رفتن به البته با اين شرط كه خود خدا نيز با . بيمارستاني بستري كنيم
توانيم با بهبود يافتن نسبي او با  اين امر را هم مي.  كندزمين موافقت

  .وي در ميان بگذاريم
  : در دنبالة اين بحث ابن سينا پرسيد

او را به كدام يك از سرزمينها و به دست پزشكان كدام يك از 
  پيروانش خواهيد سپرد؟

رعايت به در اين باره نيز گفتگوهايي در گرفت كه بيشتر مربوط 
در اين امر بخصوص . كنند شد كه از خدا پيروي مي ي مي اديانحرمت

چون نتوانستند تصميم واحدي بگيرند، الزم آمد كه پيغمبران سه دين 
ديد آنها  توحيدي، يعني موسي و عيسي و محمد احضار شوند و با صالح

  .در اين باره تصميم گرفته شود
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مع ارواح مردگان اعزام شد اي به محل تج به فرمان جبرئيل فرشته
  .تا اين سه پيغمبر را به بارگاه الهي احضار كند

ساعاتي بعد موسي و عيسي و محمد با حيرت و ناباوري وارد بارگاه 
آن سه را پس از توضيحات كوتاه در باره بيماري خدا، به . الهي شدند

 با بار» اولين«تاالر خواب او راهنمايي كردند كه خود آنها نيز براي 
چشمان خود هم خدا را ببينند و هم از بيماري و وضع وخيم او آگاه 

اين سه پيغمبر اولوالعزم اديان توحيدي، پس از توقف كوتاهي در . شوند
تاالر خواب خدا و ديدن وضع بيماري او به تاالري كه ما در آن جمع 

هاي غم گرفته و اندوهبار به  سه با چهرهشده بوديم بازگشتند و هر 
  .تظار ايستادند تا دليل احضارشان را بشنوندان

جبرئيل به اختصار نتيجة مشورت گردآمدگان را به آگاهي آنها 
رساند و سپس گفت تصميم بر اين گرفته شده است كه خدا را به زمين 

اما با توجه به رعايت احترام . ببريم و به پزشكان متخصص بسپاريم
  . كان با شما نيز مشورت كنيماديان، فكر كرديم در انتخاب شهر و پزش

اشت، با كمال مهرباني موسي كه عالقة خاصي به خداي خود د
ترين پزشكان وجود   در ميان اوالد ما بهترين و حاذقام كه شنيده: گفت
ببريد و در يكي از » ارض موعود«اگر خدايمان را به . دارند

ر دهيد، هاي آنجا بستري و در اختيار پزشكان قوم يهود قرانبيمارستا
مطمئن هستم آنها با كمال ميل و عالقه و احترام او را معالجه و مداوا 

  .خواهند كرد
تا :   گفت پس از پايان سخنان موسي، عيسي به سخن در آمد و

گويند در ميان پيروان آئين مسيحيت  ام، مي آنجايي كه من هم شنيده
زمين بيمارستانهاي سر. نيز پزشكان بسيار سر شناسي وجود دارند

با بهترين توانند  آنها مي. ار و وسائل جديد مجهزندمسيحي نيز به ابز
اگر پدرمان را به . ها سخت ترين بيماران را معالجه كنند شيوه

اش زيادتر  شك شانس بهبودي ي اعزام كنيد، بيسرزمينهاي مسيح
  .خواهد بود
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اما محمد . در پي عيسي همه به انتظار شنيدن سخنان محمد بودند
ه خدا را در او در لحظات كوتاهي ك. فكر و خيال خود فرو رفته بوددر 

زماني . ود افتاداختيار به ياد روزهاي پايان عمر خ بستر بيماري ديد، بي
او با . گفت لرزيد و از شدت درد هذيان مي كه از شدت تب مي

ديد، در اندرون خود به  خدا ميهايي كه ميان ناخوشي خود و  شباهت
  .  وييشتر اعتقاد داشت تا به بهبودبياو مردن 

آزرد، اين بود كه بر خالف گذشته كه از  مطلب ديگري كه او را مي
ند، رازي و ابن سينا و ميان پيروان مسلمان او پزشكان حاذقي مان

خاسته بودند، ديگر عالم اسالم انسانهاي بزرگي به جامعة ديگران بر
 شنيده بود همة بدتر از همه اين كه. بشري تحويل نداده است

ها  او با اين برداشت.  ماندگي هستندكشورهاي مسلمان در فقر و عقب
ستند و خداي كرد، اگر بگويد خدا را به كشورهاي مسلمان بفر فكر مي

هاي اسالمي بميرد، اتهام ديگري بر اتهامات دين  نكرده خدا در سرزمين
وان عقب ماندة از اين رو پس از تعمقي در كار پير. او افزوده خواهد شد

  :خود از قافلة پيشرفت و تمدن به سخن در آمد و گفت 
با اين كه يقين دارم مسلمانان نيز با ميل و عالقه براي درمان 

دهم كه  د كوشيد، با اين حال من ترجيح ميبيماري خدايمان خواهن
خدا را به ميان پيروان برادرم عيسي بن مريم بفرستيم كه خود ايشان 

  . شان يكي از پزشكان حاذق و مجرب بودنددر زمان حيات
با تأئيد محمد براي اعزام خدا به سرزمين مسيحيان كه من هم با 

بعد اين پرسش پيش آمد . آن موافق بودم، محل اعزام خدا مشخص شد
كه نحوه اعزام به چه صورت و به كدام يك از كشورهاي مسيحي بايد 

  انجام بگيرد؟
نظر من بهترين كشور امريكا و به : اين پرسش گفتم در پاسخ 

اما قبل از اعزام بايستي . بهترين بيمارستانها هم در شهر نيويورك است
از اين بيمارستان براي بيمار اتاق گرفت و هزينه بيمارستان و دستمزد 

  .پزشكان و غيره را نيز پيشاپيش پرداخت شود
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اين او يكي از فرشتگان را براي انجام . جبرئيل گفت ايرادي نيست
با اين . را بر عهدة او گذاشتكار تعيين كرد و مسئوليت انجام همة امور 

  .آوري كه اگر اشكالي پيش آمد با من مشورت كندياد
. در اين هنگام با گفتگوهاي متفرقه شب ما به پايان رسيده بود

ان نگران رازي كه مبتكر طب باليني و در اين شرايط نيز بيشتر از ديگر
  : پرداخت، از جا برخاست و گفت ه او ميحال خدا بود و ب

بهتر است نگاهي به بيمارمان . است  زمان بيداري فرا رسيده-
بيوتيك را  ت استفاده كرده چهارمين قرص آنتيمن هم از فرص. بيفكنيم

با اين ياد آوري كه اگر به صبحانة خدا اندكي عسل سبالن . به او دادم
  .اهد داشتاضافه كنند، اين دارو تاثير بهتري خو

 تاالر آنكه سخني بگويد، دارو را از من گرفت و به تنهايي به رازي بي
  .صبرانه در انتظار بازگشت او مانديم خواب خدا رفت و همة ما بي

. گذشت و همة ما و بيشتر از همه من نگران بودم زمان به كندي مي
  .هاي مصرف شده چه بوده است؟ بيوتيك ثير آنتينگران از اين كه تأ

آمد، رازي با   ميها نظر زماني به نظرم ساعتپس از مدتي كه از 
زيرا نه . گويم زگشت و گفت به همة شما شادباش ميلبخند دلنشيني با

تنها حرارت بدن مريض كاهش يافته است، بلكه بيمارمان سر حال هم 
ا نيز با صبحانه اش را با اشتهاي تمام صرف و قرص دارو ر. آمده است

او را صبرانه در انتظار ديدن دوست ما هستند و  مودند و بيعالقه ميل فر
  .اند  فرمودهبه بالين خود احضار

خبر بهبود خدا همة گردآمدگان را شاد و بيشتر از همه مرا 
بيوتيك را در  هاي آنتي من از اين كه به تصادف قرص.  كردخوشحال

 حال جيب رب دوشامبر خود داشتم و با هوشياري همراه با دلسوزي به
دهم، بيش از خداوند عزّ و جل توانسته بودم او را از تب و لرز نجات 

در عين حال، خوشحال بودم كه در . كردم همه احساس خرسندي مي
طول آشنايي با خداوندگار عالم و آدم، ضمن اين كه هيچ وقت هيچ 

و خود ايشان نيز جز در زمان چيز از او نطلبيده و نگرفته بودم 
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 جام شرابي ارمغانم كرده بود، خير ديگري به من گساري كه باده
نرسانده بود، ولي در عوض من او را از تب و لرزي كه خود وي از 

  .ام دادهنش عاجز مانده بود نجات درما
به عبارت ديگر، من تنها انساني هستم كه از خدا طلبكارم و خدا 

مني . تماگر به يكي از بندگانش بدهكار يا مديون باشد، آن بنده من هس
ام تا تشت رسوايي احكام  رها عليه خدا قيام كرده و كوشيدهكه بارها و با

و فرامين غير انساني او را از باالي آسمان به زمين بياندازم و در صفات 
  . دانايي و توانايي او شك و ترديد در دل پيروانش ايجاد كنم

دا اين گونه هيجانات دروني كه در اثر بهبود حال خدا در من پي
شده بود، وقتي قطع شد كه جبرئيل به سخن در آمد و گفت لطفاٌ عجله 

صبرانه در انتظار ديدار شما  حكيم فرمودند كه خداوندگارمان بي! كنيد
  .هستند

خاستم و فروتنانه از همة گردآمدگان  با يادآوري جبرئيل از جا بر
  .رخصت طلبيدم و به سوي تاالر خواب خدا حركت كردم

  
     ندندندندلبخند دو رلبخند دو رلبخند دو رلبخند دو ر

اي كه وارد اتاق خواب خدا شدم و به سوي تختخواب  هاز همان لحظ
وقتي . او راه افتادم، ديدم كه چشمان كنجكاوش را به من دوخته است

هم كه در كنار تختخواب او قرار گرفتم و نگاهم با نگاه او تالقي كرد، 
  . لبخندي گذرا بر لبان هر دوي ما آشكار شد

 كه بر خالف باور بسياري به عيادت لبخند من از اين بابت بود
بيماري آمده بودم كه او را شفا بخش بيماري همة همنوعان من قلمداد 

در حالي كه ديدم اين بابا حتي قادر به شفا دادن بيماري . كرده بودند
  .ساده تب و لرز خود نيز نبود

شايد او هم از اين ! داند ميكي ! لبخند او به چه دليلي بود، نفهميدم
 با تمام اسم و رسم و مقام و منزلتش اينطور درمانده و دردمند به كه

اش گرفته  د و من به دادش رسيده بودم، خندهبستر بيماري افتاده بو
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شايد هم از اين كه مردم ساده دل و خوشباور از چنين صنمي ! بود
  .كنند به خنده افتاده بود ود را ميطلب درمان درد و رنج بيماري خ

دان بوديم، بي آن كه نه او دليل خندة مرا بداند و نه ما هر دو خن
بستر او، با ميل و با اين حال، در كنار . من پي به علت خندة او ببرم

آوردم تا بدان طريق ادب و احترام خود را به او نشان عالقه سر فرود
او هم در مقابل حركت توام با احترام من، دست خود را دراز كرد . دهم

سپس مانند كساني كه بازوانشان . ت و به آرامي فشردو دست مرا گرف
  .اش نهاد مرا به آرامي با دست خود بر سينهتوان كافي ندارند، دست 

به پرستاري كه در كنار . درود مرا با محبت پاسخ داد. درودش گفتم
تختخواب او مترصد اجراي اوامرش بود، فرمان داد براي من صندلي 

  .نارش بنشينمبياورد و از من خواست در ك
با خوشحالي در حالي كه هنوز دست گرم او در دست من بود، در 

  .كنارش نشستم و از حال و احوالش جويا شدم
شب پيش راحت خوابيده و اكنون حالش بسيار خوب و : گفت

  .اميدوار است كه هر چه زودتر بهبود كامل حاصل كند
گذرد؟ و  اين كه روزگارم چطور مي. ل من شد با محبت جوياي حا

  : در ادامه نيز با تبسم خاصي گفت 
خالف بينم كه بر اي؟ مي ل اين كه تو هم مانند من پير شده مث-

به . دلرزن هايت هم مي دست. هايت سفيدتر شدهآخرين ديدارمان مو
ات  د حافظهات هم مثل من كم شده و الب يقين قدرت شنوايي و بينايي

  ، اينطور نيست؟كند ميهم خوب كار ن
نگي اوضاع و احوال خود تأئيد نظرات او به اختصار شرحي از چگوبا 

  :آنكه وارد جزئيات مشكالت خود بشوم، پرسيدم  دادم و بي
  . احضارم كرده بوديد، اميدوارم امر خيري باشد

بعد در حالي كه حزن و . دقايقي سكوت كرد و به فكر فرو رفت
ن دوخت و اندوه در سخنانش محسوس بود، نگاهش را به چشمان م

  :گفت
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هايم را با تو در ميان  واستم اينجا بيايي تا آخرين صحبت خ-
. درد دل كرديم. من و تو چندين بار با هم به صحبت نشستيم. بگذارم

كوشيديم تا شايد . از مصائب و مشكالت زندگي افراد بشر سخن گفتيم
با روشن كردن بعضي از مسائل كوره راهي جلوي پاي آنها باز كنيم و 

قصدمان نيز اين بود كه شايد اين . چراغ روشني به دستشان بسپاريم
 نيفتد موجود ساده انگار پر توقع بتواند در پيچ و خم زندگي به گمراهي

  .هاي واهي به هدر ندهد و عمر كوتاهش را به بهانه
پيش از هر چيز الزم است يك : خدا در ادامة صحبت خود افزود 

آن اين كه من اگر مانند شما . يان كنمواقعيت را در بارة خود تو ب
گفتم كه ميان آن  پردازي بودم، با اعتقاد راسخ مي ريهانسانها اهل نظ

خواهي پاي  به زندگي بشر باز كرد و تو كه ميانساني كه پاي خدا را 
. خدا را از زندگي انسان بيرون بكشي، يك ارتباط خاصي وجود دارد

لي يقين دارم كه جوهري از ذات او، چگونگي اين ارتباط را نمي دانم، و
. يعني كسي كه خدا را براي بشر آفريده است، در ذات تو نيز وجود دارد

! و اين كه كار تو درست است يا نه! اين كه كار او درست بود يا نه
قضاوتش بر عهدة كساني است كه در بارة شما به داوري خواهند 

 به سود تو ة سنگين ترازواما به احتمال زياد در اين قضاوت كف. نشست
اند كه با از  در با نام خدا به انسان بدي كردهها آنق زيرا بعضي. خواهد بود

ميان رفتن خدا هيچ انساني دلش به حال او نخواهد سوخت و از نبودن 
يقيناٌ هم با هزار قسم و آيه هم ديگر كسي خدا . او غمگين نخواهد شد

  .درا به درون ايمان خود راه نخواهد دا
 پدر –يهوه (آري، دير يا زود خداي يكتاي صاحب سه چهره 

همانند، ايندرا، وارونا، ميترا، برهمه، زروان، اهورا، )  اهللا اكبر–آسماني
اهريمن، آمون، آتون، زئوس، هادس و غيره مي رود به جايگاه تجمع 

  .خدايان قرون و اعصار و به قول تو به گورستان خدايان
گفتي توام با اندوه خود را از شنيدن كردم ش من كه سعي مي

سخنان خدا پنهان كنم، در سكوت مطلق به انتظار ادامة فرمايشات او 
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  .ماندم
هاي دور بسياري از  از گذشته: وتي اينطور ادامه داد خدا بعد از سك

هر . انسانها با كنجكاوي به دنبال شناخت و پي بردن به ماهيت ما بودند
هايي  الت و تفكرات خود گوشهتصورات و تخييك از اين جستجوگران با 
هاي خود را  سياري از آنها نيز نتيجة دانستنياز ماهيت ما را كشف و ب

هاي خود را  بسياري هم آگاهي. كردند و نوشتنداينجا و آنجا بيان 
. كه مطرح سازند و يا جايي ثبت و ضبط كنند با خود به گور بردندآن بي

آن از آن را نداشتند و يا اين كه بر مال كردن به اين معنا كه يا جرأت ابر
  .ديدند را به صالح و مصلحت جامعه نمي

هم فرق تو با ديگران اين است كه . در اين ميان نوبت به تو رسيد
يابي، بدون هيچ  پروا آنچه را كه درمي دهي و هم بي سماجت به خرج مي

مه يي كه بعضي مواقع از آن هتا جا. كني اي بيان مي حظهمال
هاي  اين كه چطور پا به حريم ناشناختهبيني تو و  انديشي و نازك روشن

دانيم  با اين كه مي. آئيم  شگفتي در مياي، خود ما نيز به ما گذاشته
هاي دور، در سرتاسر عالم به نقادي ما  شخصيتهاي بزرگي از گذشته

ه پرداخته و بسياري از آنها نيز عالوه بر صفات، اصل موجوديت ما را ب
اند، با اين حال و با اين كه  گرفته و حتي بودن ما را منكر شدهباد انتقاد 

هنوز نظرات تو آنطور كه بايد و شايد پراكنده نشده و به آگاهي همگان 
  . نرسيده است، اما بزرگترين ضربه را به موقعيت ما زده است

. اي از خدايان بوديم  گذشته، ما به صورت مجموعهداني كه در مي
خدايان را به دليل خدايي وظيفه و مسئوليتي داشت و انسانها اين هر 

چنانكه آب را از خداي آب، روشنايي را از . خواستند نيازهايشان مي
را از خداي سالمتي و خداي روشنايي، شكار را از خداي شكار، سالمتي 

تا اين كه قرار بر يكتايي خدا گذاشته شد و تعدد . كردند غيره طلب مي
آن وقت بود كه وظايف و مسئوليت .  به خداي يكتا تبديل شدخدايان

منتقل كردند تا )خداي يكتا(همة خدايان را به صورت صفات به ما
  .نيازهاي متعدد انسانها توسط يك خدا برآورده شود



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٩٠

البته اگر قرار بر اين باشد كه ! دانم اين كار درست بود يا غلط نمي
 بي شك بريدن پاي  بريده شود،يك روزي پاي خدايان از زندگي انسان

خود اين موضوع امتياز بزرگي . تر از خدايان متعدد است يك خدا راحت
ن و با واقعيت ديگر اين است كه با گذشت زما. است در دست انسانها

و روزگاري هايي كه از آن برخوردارند، روز  آگاهي انسانها به توانايي
اگر بخواهيم به . رسيدند ي به اين مرحله از تكامل فكري ميبايست مي

تفصيل به اين موضوع بپردازيم، بايستي به اين نكته هم اشاره كنيم كه 
با تغيير و تحولي كه در امر خدايان بوجود آمده است، بهترين زمينه نيز 
فراهم شده تا بشر بتواند از مخمصه همة خدايان حتي خداي يكتا 

  .نجات پيدا كند
ر ناهمواري در پيش  طوالني و بسيابراي رسيدن به اين مرحله راه

خوشبختانه مقدار زيادي . بايستي اين منازل را طي كند بود كه بشر مي
ياري يك به يك پشت سر گذاشته از اين راه پيموده شده و منازل بس

اي رسيده كه ديگر نيازي به خدا ندارد،  است و امروزه بشر به نقطه شده
كه هنوز هم بسياري از با اين . دبه هر صورت، به هر نام و به هر تعدا

كوشند اين واقعيت را كتمان و وصول به اين مرحله را به  انسانها مي
همانطور كه خدايان متعدد . تأخير بياندازند، اما تالش آنها بيهوده است

كتا را نيز با تكيه بر را با ترفند خداي يكتا از ميان برداشتند، خداي ي
نسان، فرداي ا. وان از ميان بر داشتت هاي به دست آمده مي واقعيت

خدايي ادامه  خدايي آغاز شده بود، با بي همانطور كه ديروز او با بي
  .خواهد داشت

ر قالب مجموعة از بشر خدا را د: خدا پس از لحظاتي سكوت گفت 
يعني خدا آنچنان موجودي است كه با صفات . بيند نيازهاي خود مي

رزاق است و روزي .  را برآورده كندخود قادر است همة نيازهاي انسان
ان انسان دست اوست، شافي است و شفا دهنده و حافظ سالمت انس

  .بيند، الي آخر است، بيناست و همة امور را مي
اند كه خدا  ها پي به اين واقعيت برده بينيم كه انسان اما امروزه مي
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يازها هيچ يك از اين صفات را ندارد و براي برآوردن هيچ يك از اين ن
 كه داند ميبه عبارت ديگر امروزه خود انسان . هم بشر محتاج او نيست

هايي را كه از خدا   و فهم و شعور خود همة آن خواستهبه راحتي با درك
چنانكه امروزه .  به دست آوردتواند ميكرد، به همت خويش  طلب مي

، زيرا شود ميكمتر كسي براي درمان بيماري خود دست به دامان خدا 
نتر از خدا بيماران را پزشكاني هستند كه به مراتب زودتر و بهتر و ارزا

براي آبياري كشت و زرع خود نيز ديگر كسي سر به . كنند معالجه مي
نمايد، زيرا خود آنها   و از خدا طلب باران نميكند ميسوي آسمان بلند ن

 و چاهدانند با زدن  بارد و اگر نبارد، مي دانند چه زماني باران مي مي
را به كشتزارهاي خود توانند آب  كندن قنات و بستن سد چگونه مي

  . آنكه منّت خدا را بكشند برسانند؛ بي
واقعيت ديگر اين است كه خدا به صورت مجرد هيچ معني و 

پيغمبران با . مفهومي ندارد، مگر اين كه او را به صفاتش مجهز كنيم
اگر اين . اند فهوم بخشيدهمدادن صفت هاي متعدد به خدا به او معنا و 

صفات را از او بگيرند و يا او را فاقد اين صفات بدانند، ديگر دليلي بر 
  .موجوديت او نخواهد بود

را )بنام خداي بخشندة مهربان(»بسم اهللا ارحمن الرحيم « !نگاه كن
از شبانه روزي به در نم. خوانيد هاي قرآن مي رهشما در آغاز تمام سو

نگاري و در عقد قراردادها و پيمانها و  در نامه. كنيد دفعات تكرار مي
حال آن كه . بريد وضوع ديگر اين جمله را به كار ميدهها و صدها م

ند، كوچكترين قرينه به دست ا ني كه اين دو صفت را به خدا دادهكسا
خواهيد در  اگر نمي. »بخشنده و مهربان است؟خدا «اند كه چرا  نداده

سرگردان شويد، كافي است » مهربان«و » ندهبخش«بارة اين دو صفت
پاي او را به زندگي بشر باز نگاهي به حول و حوش اين خدا از زماني كه 

اند، بياندازيد و ببينيد كه در كجا، در چه زماني و به چه كسي  كرده
  چيزي بخشيده و يا از خود مهرباني نشان داده است؟

ه و بسيار هم منطقي ارهايت به اين امر اش خود تو بارها در نوشته
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بايستي  اگر خدا بخشنده و مهربان بود، مياي كه  استدالل كرده
 كه مدعي  قبل از همه نسبت به پيغمبرانيبخشندگي و مهرباني خود را

دانيم به هيچ يك از آنها  در حالي كه مي. داد نبوت او بودند، نشان مي
 خدا بخشنده و اي، اگر تو درست گفته. تي نشان نداده استچنين التفا

پيغمبران خود مهر و محبت مهربان بود بايستي در قدم اول نسبت به 
توانست يا  نكرد، معني آن اين است كه يا نميداد و اگر چنين  نشان مي

واهيم اگر همين دو نكته را بازشكافي كنيم و بخ. خواست اين كه نمي
. ستن او بودشك ناشي از نتوان نخواستن او بي: گوئيم نتيجه بگيريم، مي

  . يعني اين كه خدا قادر به بخشندگي و مهرباني نيست
فراموش مكن كه ساير صفات خدا نيز داستانش شبيه همين دو 

ها  به عبارت ديگر همة اين صفت. اوست» بخشندگي و مهرباني« صفت
خواستند با بزرگ  يغمبراني بود كه ميهاي نسنجيدة پ بذل و بخشش

يغمبري خويش را از پل بگذرانند و مردم جلوه دادن خداي خود، خر پ
  . را به دور محور آئيني كه آورده بودند، گرد آورند

يك از صفاتي كه به هيچ : خدا سخنان خود را چنين دنبال كرد 
ها را از  فتچنانكه اين ص. كند مياند با واقعيت تطبيق ن خدا نسبت داده

امروز كه . رود يز ميان مخدا بگيريم، خود به خود موجوديت خدا هم ا
دا بر خالف باورشان داراي فهمند كه خ  ميبينند و دم به روشني ميمر

َكَنند و به  نيست، آرام آرام دل از خدا بر ميهاي پر طمطراق  آن صفت
دنبال جايگزين كردن خدا با چيزي هستند كه بتواند نيازهاي آنان را 

م جايگزين  اقوادر اين ميان، خوشبختانه بسياري از ملل و. تامين كند
آنكه به سوي اين جايگزين به سجده بيفتند يا  خدا را پيدا كرده و بي

برعكس . دست تمنا به سويش دراز كنند به نيازهاي خود مي رسند
اني خدا و ديگر ملل و اقوامي كه همچنان دل به بخشندگي و مهرب

 غوطه اند، همچنان در فقر و فالكت و درماندگي صفات او خوش كرده
  . خورند مي

بينند، شنوا  كه همين مردمان، بينا هستند و ميعجيب است 
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ملل دانند كه بعضي از  خوانند و مي شنوند و با سوادند و مي هستند و مي
اند كه هيچ يك از آنها نه از زبان  هايي نائل شده و اقوام به پيشرفت

وم با اين حال، معل. پيغمبران شنيده شده و نه در آيات الهي آمده است
اگر اين . دارند جاي خود بر نمييست چرا دست از اين توهمات بين

 و تعمق كنند، به مردمان اندكي به اين مسائل ساده و قابل درك توجه
يابند كه هر آنچه تا به امروز باعث ترقي و پيشرفت جامعة   ميراحتي در

بشري شده است، همانهايي است كه توسط خود آنها به دست آمده 
ان به هاي پيشرفت بشر، خدا و پيغمبر و ادي چ يك از زمينهيدر ه. است

هايي است كه بسياري  اينها واقعيت. اند اصطالح الهي دخالتي نداشته
كوشند تا خالف  داران اديان و مذاهب با سماجت ميدانند، اما دكان مي

  .آن را به مردم تلقين و تحميل كنند
  : پرسيدم  در لحظات كوتاهي كه خداي بيمار سكوت كرد،

صفات  بارالها، چگونه بود كه پيغمبران اين همه صفت و بخصوص 
  اند؟ ضد و نقيض به خداي خود داده

اند، همانهايي  ايي كه پيغمبران به خدايشان دادهصفته: خدا گفت
هاي دور و در دوران نا آگاهي انسانها به خدايان  هستند كه در گذشته

 خداي يكتا به ميان آمد، با وقتي قصة. متعدد پيشين داده شده بود
توجه به عالقمندي مردمان به خدايان گذشته كه هر يك صاحب يك يا 

ناچار شدند همه را يك كاسه كنند و به خداي يكتا . چند صفت بودند
بدهند تا بدينوسيله دست خدايان ديگر را كوتاه و پيروانشان را به 

  .پيروي از خداي خود ترغيب كنند
ها قرار بگيري شايد بهتر  ريان ماهيت اين صفتاهي در ج اگر بخو

   :باشد آنرا بگونة ديگر برايت بگويم
يكي از صفات بسيار عمده و شايد هم سرآمد همة صفات خدا، 

صفت ديگر خدا دانايي مطلق اوست و همينطور . خالق بودن اوست
رزاق بودن و شافي بودن و رحمان و عادل و . تواناي مطلق بودنش است

  . تا برسيم به قهار و مكار و جبار بودن و غيره...ر بودن وبصيسميع و 
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 اگر با اندكي تعمق به اين صفات نگاه كني، مي بيني همة اين 
يعني . صفت ها آرزوهاي نهفته در دل و پرورده در سر خود انسانهاست
اما به . اين انسانها هستند كه به دنبال داشتن اين صفات مي باشند

ان را قادر به فراهم كردن آن براي خود نمي بينند، دليل اين كه خودش
آنها را با دست و دلبازي به موجود موهومي نسبت مي دهند و نامش را 

 خود و سرنوشت ساز زندگي خويش سپس او را خالق. خدا مي گذارند
 تا اندكي از كنند ميبعد هم دست تمنا به سوي او دراز . سازند مي

  .د آنها مرحمت كندنيازهاي اين چنيني را به خو
اما چون .  باشدنگاه كن هر انساني آرزو دارد عمر جاودانه داشته

بيند كه برآوردن چنين آرزويي برايش مقدور نيست، آن را به خدا  مي
  . كند ميسپس از او براي خود فقط عمر طوالني طلب . كند ميپيشكش 

به ضعف آنها وقتي پي . همة انسانها آرزومند قدرت و توانايي هستند
. كنند ميو ناتواني خود مي برند، صفت توانايي مطلق را به خدا ارمغان 

  . كه به آنها قدري توانايي عطا كندخواهند ميبعد از او 
اما وقتي انسان به محدود و . دانايي يكي از آرزوهاي هر انساني است

ناقص بودن دانايي خود پي مي برد، دانايي مطلق را به خدا هديه 
 او را نيز از زمرة انسانهاي دانا قرار خواهد ميپس از آن از او . كند مي

  .دهد
مان و ستمگران عاجز و درمانده وقتي هم خود را در مقابل ظال

هان آن است، همه را در يك بيند، قهار و مكار و جبار بودن كه خوا مي
و از او ميخواهد كه ظالمان و . گذارد نهد و به خدا وا مي سبد مي

  .ا به جزاي اعمالشان برساندستمگران ر
آرزوهاي خود به عبارت ديگر، انسانها و در رأس آنها پيغمبران همة 

ها را در  اند، با اين دلخوشي كه همة اين دارندگي را به خدا نسبت داده
خداي ساختة ذهن خود ببينند، چيزي كه خود به دنبال داشتنش 

  . هستند و از آن محرومند
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           ونه شدن استونه شدن استونه شدن استونه شدن استانسان در آرزوي خدا گانسان در آرزوي خدا گانسان در آرزوي خدا گانسان در آرزوي خدا گ
كوشد با دارا شدن صفاتي كه به خدا داده است، خود در  انسان مي

اين همه بينيم كه با گذشت  به همين علت هم مي. ه خدا بنشيندجايگا
 خدا، دست از سر اين ايده پايه و اساس بودن مفهوم ايام و بي

 چرا كه خدا و خداگونه شدن آرزويي است كه هر انساني در. دارد برنمي
يعني هر انساني . خواهد چنين صفاتي داشته باشد پروراند و مي ميسر 

مگر نميداني كه بسياري از گردنكشان عالم . در آرزوي خدا شدن است
 نيز كردند و بسياري از آنها ر و زوري داشتند، ادعاي خدايي ميكه ز

  نمودند؟ خود را فرزند خدا قلمداد مي
  كنيد؟ يچه مشما در اين معركه ! و شما: پرسيدم 

ه پيغمبران مرا در ذهن خود من آن خدايي هستم ك: گفت 
 و صدها صفت از در آغاز منتسب شدن به خدايي هم دهها. اند ساخته

هايي كه به من  ام، اما ديرگاهي است بيشتر صفت آنها دريافت كرده
من امروزه خدايي . است ه بود، يك به يك از من گرفته شدههديه شد

بسياري از صفتهايي كه تا ديروز به آنها مفتخر بودم و به هستم خالي از 
   .واسطة آنها در اوج ايمان پيروان خود قرار داشتم

هاي مختلف  براي من كه ساليان دراز دربارة خدا فكر و او را از جنبه
بررسي كرده و به چالش گرفته بودم، شنيدن چنين سخناني از زبان او 

را مرا براي شنيدن اين سخنان بخصوص اين كه چ. تعجب آور بود
اين كه چرا . اي به او ندارم  كه من عقيدهداند مياو . انتخاب كرده است

براي شنيدن آخرين سخنانش آن هم در زمان بيماريش مرا برگزيده 
  است، برايم تعجب آور بود؟

شايد هم سكوت او عمدي بود تا من . خدا براي لحظاتي سكوت كرد
ام پيدا شده بود، بهتر بتوانم  ي كه در انديشهايه»چون و چرا«در انبوه 

  .پي به منظور او ببرم
 بسياري در همين كشاكش فكري بودم كه به نظرم رسيد بر خالف

اند، خدا با دقت آنها را  هاي من نداشته كه توجه چنداني به نوشته
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هاي من  ر همين دقايق كوتاه از متن نوشتهتا جايي كه د. خوانده است
 من  اتخاذ سند كرده و به بسياري از مطالبي كه در كتابهايچندين بار

  .گذرد اشاره نموده است هايم مي آمده و يا در افكار و انديشه
هاي تاريك را كنار  خواست باقي ماندة پرده آيا خدا هم مثل من مي

 مطلق را به تاريك خانه  حقيقتخواست روشنايي بزند؟ آيا مي
 مطالبي بود كه در ذهن من شكل د؟ اينهاهاي موهوم بشر بتابان برداشت

با اين همه . برد ه لحظه مرا بيشتر به حيرت فرو ميگرفت و لحظه ب مي
  : براي پايان دادن به اين سكوت طوالني گفتم 

اي كه نه معني  هايش فقط يك كلمه است، كلمه خدا بدون صفت
ين جريانات خبر از ا ا اين اوضاع، تكليف آنهايي كه بيب. دارد و نه محتوا

كساني كه همچنان به خدايي با هستند چيست؟ باور و اعتقادات آنان و 
  ؟شود ميهاي آنچناني ايمان دارند چه  صفت

با اين كه امروزه بسياري . ها هستند مشكل اصلي همين: خدا گفت 
 مسائل برده و از ما كناره از مردم، بويژه خردمندان پي به بسياري از

 جماعت كثيري همچنان به نقل قول پيغمبران و اند، اما هنوز گرفته
بخش عمدة اين عده نيز . اند تلقين شريعتمداران پاي بند مانده

 يك طرف و اصرار آنهايي گناهاني هستند كه به علت عدم آگاهي از بي
كنند، از سوي ديگر، همچنان به  اطالعاتي آنها سودجويي مي كه از بي

كنند كه هيچ  هايي خوش مي  وعدهرا هم بهدل خود . خدا باور دارند
  .دليل منطقي و عقالني بر درستي آنها وجود ندارد

اند، همانطور كه گفتم  ها برده سفانه آنهايي هم كه پي به واقعيتمتا
كساني مانند . ندكن ها خودداري مي راٌ به علل مختلف از بيان واقعيتاكث

به همين . ر معدودندكنند، بسيا پروا حقايق را آشكار مي تو كه اينطور بي
هايي كه  فريادتان در ميان موج عظيم موعظهعلت است كه صداي 

 هزاران هزار شريعتمدار در هر گوشه و كنار اين جهان براي پا بر جا
ضمن . رسد به جايي نميدهند،  نگهداشتن اين بناي كهنسال سر مي

دهند كه آراء و عقايد  اين كه سودجويان معركة خدا اجازه هم نمي
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امثال شما آنطور كه بايد و شايد در بين مردم پراكنده شود و به گوش 
  .خلق اهللا برسد

البته : داد، افزود لي كه با تأسف سر خود را تكان ميخدا در حا
فراموش مكن كه براي ساختن غول عظيمي به نام خداي يكتا، هزاران 

 صورت اند تا اين پندار واهي به ل، هزاران هزار انسان زحمت كشيدهسا
بنابراين، ساليان درازي هم بايد . بگيردباور اعتقادي در دل انسانها جا 

انسانهاي بسياري بكوشند تا بتوانند بناي اين پندارهاي واهي را از ميان 
وشني دورنماي چنين ما به ر. بردارند و اين كاخ پوشالي را برافكنند

انند ما فكر چنانكه بسياري از انسانها نيز م. بينيم روزهايي را مي
  .كنند و يقين داريم خود تو نيز يكي از آنها هستي مي

اند   رفتهكه با اين پندارهاي واهي آمده وتكليف كساني : پرسيدم 
 شرف و ناموس ؟ آنهايي كه در اين راه جان و مال و بسياريشود ميچه 

  ؟شود مياند چه  خود را از دست داده
رند كه بخواهيم برايشان دل اند و وجود ندا هرفتگان رفت: خدا گفت 

بگذريم از اين كه در ميان همين . بسوزانيم و كاري برايشان انجام دهيم
عيدهاي سر خرمن باور رفتگان بسياري بودند كه به اين وعده و و

ترديد بسياري هم باور داشتند و زندگيشان را بيهوده به  بي. نداشتند
ن و آنهايي كه در پي قصد و غرض ما اين است كه باشندگا. هدر دادند

هاي موهوم به  مرشان را بيهوده و با حرف و حديثآنها خواهند آمد، ع
  .هدر ندهند

قصد ما اين نيست كه كارنامة رفتگان را از نو بگشائيم و برايشان 
م براي نرفتگان و كاري انجام بدهيم، بلكه هدف ما اين است كه ببيني

كانداران ديني را نخورند و توان كرد كه ديگر فريب د نيامدگان چه مي
  .زندگي را بر خود و ديگران تلخ نكنند

ود و پريشان از تكليف اي كه در شرف وقوع ب با نگراني از حادثه
رود كه به گردن من گذاشته شود، با  ديدم كه از نو مي شاقي كه مي

  :   كوتاهي كه در پيش داشتم، پرسيدماشاره به سن و سال خود و فرصت



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٩٨

راي شنيدن سخنان خود انتخاب ا اين بار هم مرا بچر! بارالها
بينيد كه بار  نيد كه خسته از دست روزگارم؟ نميبي ايد؟ نمي كرده

هاي ناتوان من سنگيني  تي كه به گردن گرفته بودم بر دوشمسئولي
بينيد كه هيچ يك از آن به به گويان و چهچه زنان تا به  ؟ نميكند مي

هاي متعدد  بينيد كه پيري و بيماري د؟ نميان نخاسته اريم برامروز به ي
حتي خواب راحت و آسوده را از من گرفته است؟ چرا اين سخنان 

ه ذوق و شوق و انگيزه دارند، روشنگرانه را به گوش كساني ك
توانند اين بار سنگين را به راحتي به نيد؟ چرا جواناني را كه ميخوا نمي

خوانيد؟ چرا من  كار فرا نمي به اين دوش بگيرند و به مقصد برسانند،
ايد كه  ها؟ چرا تك درختي را انتخاب كردهپير؟ چرا من از كار افتادة تن

كس و كار افتاده و در  درندشت زندگي بي يار و ياور و بيدر صحراي 
انتظار وزش بادهاي پائيزي است كه او را با خود به زمستان ابديت 

  ببرد؟
داد، به سختي   گوش ميسخنان منخدا كه با تأثر و تأسف به 

وفتش، بر چين و چروك عطيد تا از غلطيدن اشك از چشمان پركوش
   :او پس از سكوتي كوتاه چنين گفت.اش جلوگيري كند سيماي تكيده

گويي  راست مي. پذيريم ن و منطق تو درست است و آن را مي سخ-
اما . كني ز آنها ياد مييم كه تو اشد ميما بايستي دست به دامان كساني 

گيري و  سأله را فراموش كرده و ناديده ميهاي خود يك م تو در برداشت
اي هستي كه هنوز اين  كه تو يكي از آغازگران حركت تازهآن اين 

ما اگر تو را براي . حركت نه تنها به پايان نرسيده، بلكه در آغاز راه است
ر ايم، به اين علت است كه كا يدن آخرين سخنان خود انتخاب كردهشن

 ناتمام اي مان آمد كار بزرگي كه آغاز كرده حيف. تو نيمه تمام است
  .اي گرفته باشي آنكه از تالشهاي خود نتيجه بماند، و تو هم بروي، بي
داريم و به خاطر ارجي كه به اي كه به تو  ما به دليل عالقه

گذاريم و بخصوص به علت ارزش و اعتباري كه  هاي گذشتة تو مي تالش
خواستيم پيش از  اي، مي ي از جويندگان حقيقت پيدا كردهارنزد بسي
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سفر بي برگشت خود، بارت را تا حد امكان به مقصد نزديكتر كرده 
. تر كني اي، گسترده اي را كه به سوي روشنايي گشوده هباشي و روزن

هاي خود اين دنيا را  ثمر بودن تالش دريغ است كه تو با غم و غصة بي
  .ترك نمايي

دلمان « بخصوص آن قسمتي كه گفتبا و دلنشين خدا،سخنان زي
خواهد كارت را به پايان برده و بارت را به مقصد نزديكتر سازي و  مي

با . ، بيش از اندازه مرا شادمان كرد»سپس دنياي خاكي را ترك كني
  :خلوص نيت يك بار ديگر سپاس خود را ارمغان او كردم و پرسيدم 

چه كار ديگري از من ساخته است، جز خواهيد چه كنم؟   مي!بارالها
  آنچه تاكنون كرده و همچنان هم بدان مشغولم؟

» همة«ه از عمرت باقي است، بكوش در كوتاه زماني ك: گفت 
نستي منتشر بنويس، اگر توا. هاي خود را به ديگران منتقل كني آگاهي

آنها مندان قرار بده و اگر قادر به اين كار نيستي،  كن و در اختيار عالقه
  .را آماده كن تا پس از تو ديگران منتشر و پراكنده كنند

اي دارد؟ دست تنها چه  اما چه فايده.  كار را خواهم كرداين: گفتم 
را بخورم كه چطور افكار و توان كرد؟ تا كي تك و تنها اندوه آن  مي

  به مردم منتقل كنم؟هاي خود را  انديشه
يادهاي تو از مرز زمين هم فر! كار خود را كوچك نشمار: خدا گفت 

گذشته و امروز در بارگاه ما نيز صحبت روشنگري تو طنين انداخته 
ه پيام تو شايد باور نكني، اما اين حقيقتي است غير قابل انكار ك. است

كني به دل و جان مردم نشسته است و  بيش از حدي كه تصور مي
  .يقين بدان كه اثرات آن دير يا زود مشهود خواهد شد

ايم،  يدن آخرين سخنان خود انتخاب كردهين كه چرا تو را براي شنا
هاي تو قرار  ست كه حتي ما هم تحت تأثير نوشتهخود دليل محكمي ا

بانان تو را ما كمتر كسي از همز. ايم و به موثر بودن آنها باور داريم گرفته
ر ان خلل و دهاي تو را خوانده باشند و در ايمانش سراغ داريم كه نوشته

امر نشان دهندة خود اين .  شك و ترديد وارد نشده باشدباورشان
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بگذار چند صباحي بگذرد تا ببيني كه . هاي توست سودمند بودن تالش
هايت  هاي هم نسل  تأثير شگفتي روي افكار و انديشه چهها اين نوشته

هاي آيندگان خواهد  ه تأثير عظيمي بر افكار و انديشهگذاشته و چ
  .گذاشت

  شما چي؟ شما چكار خواهيد كرد؟: م پرسيد
منتظريم كه تو تكليف ما را با اين بيماري : با تبسم شيريني گفت

 يا اين كه ما ببينيم ما را از اين بيماري نجات خواهي داد! روشن كني
  :و در پايان افزود . را بخوانيم» هللا و انا اليه راجعونانا «هم آيه مشهور

راي مداوا به زمين و به بيمارستان خواهي ما را ب م كه مي شنيدي
  .ببري كه پزشكان ما را معالجه كنند

درست است، چون شنيدم كه اين اواخر مرتب ناخوش : گفتم 
 پي شود ميتر  فكر كردم در زمين راحت. ار هستيدشويد و مدام بيم مي

  .به بيماري شما برد و به درمانتان پرداخت
 و روي بدن را به تماشا كه زيرخواهي با وسائلي  مي: خدا گفت 

گذارند، درون ما را به تماشاي باورمندانمان بگذاري تا همگان ببينند  مي
  ؟!كه در درون ما چيست

اما براي پي بردن به بيماري شما اين كارها ضروري است ! نه: گفتم 
  .و ناچار به انجام آن هستيم

ه چالش ا بتا ديروز امر خدايي ما ر:  و گفت كرد  ميخدا از نو تبس
  خواهي ماهيت و محتواي ما را آشكار كني؟ گرفته بودي و امروز مي

قصد آشكار كردن ذات شما را ! نه: با تعجب از سخنان خدا گفتم 
اگر غير از . رتان بودنداشتم و پيشنهاد من صرفاٌ براي مداواي جسم بيما

  . دهيم كنيد، اين كار را انجام نمي اين فكر مي
كني با اين عمل كمكي به آشكار شدن  كر مياگر ف! نه: خدا گفت 

خردمندان پي به ذات ما برده . ، حتماٌ اين كار را بكنشود ميماهيت ما 
  .اند، بگذار ديگران هم بدانند كه در درون ما چيست و ما چه هستيم

براي پي بردن به ذات شما نيازي به عكسبرداري و اسكن : گفتم 
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. يز ربطي به خدايي شما نداردآنچه در درون شماست ن. گرفتن نيست
  .غرض از بردن شما به زمين فقط مداواي بيماريتان است

پس پيش از رفتن به بيمارستان، بگذار به چند نكتة : خدا گفت 
ا آغاز ديگري هم اشاره كنم تا با آگاهي بيشتر در اين زمينه كارت ر

شما و اي از صفاتي هستيم كه اجداد اوليه  آن اين كه ما مجموعه. كني
چهار ديوار وجود ما از خمير . اند س پيغمبران سامي به ما عطاء كردهسپ

ندان به مرور ايام گفتيم كه خردم. مايه اين صفات تشكيل شده است
به اين معنا كه دانايي و . اند ها را از ما پس گرفته يك يك اين صفت

براين، ناب. ر صفات ما از ميان رفته استتوانايي و بينايي و شنوايي و ديگ
ايم، با اين تفاوت كه هنوز از  تر شده  از درون روز به روز خالي و خاليما

فهم اين امر مشكل . اند همان قالبي هستيم كه ما را ساختهبيرون 
اما اگر . گوئيم انند تو ساده است كه بداني چه مينيست و براي آدمي م

ا به جز گويم كه محتواي م ، ميقصد داري عين بيان مرا بازگو كني
صفات ما نيست و همين صفات است كه هم محتواي ما را تشكيل 

 كه حاصل آن بودن ما و كند مي و هم ذات ما را مشخص دهد مي
  .باشد رمان در عرصة ايمان پيروانمان ميحضو

پيغمبران شريعت گذار كه همگي مردمان عامي بودند و معرفتشان 
 معني توانايي مطلق يا آنكه به ، بياز قضاياي هستي بسيار اندك بود

اند كه   ما را آنچنان توانا قلمداد كردهدانايي مطلق و غيره آشنا باشند،
هيچ همخواني با يك موجود تواناي معمولي ندارد، چه برسد به اين كه 

اند، در  ر ما را داناي مطلق قلمداد نمودههمينطو. تواناي مطلق باشيم
ا را حتي اين صفت ما كرده اند، مهايي كه با  ه با بازيحالي كه نا دانست

در حالي كه در ميان انسانها . اند بهره نشان داده از دانايي معمولي هم بي
  . كساني بودند كه به مراتب از ما داناتر بودند

در عمل هم خود تو . استحكايت صفات ديگر ما نيز به همين گونه 
يعني شفا كني كه ما با اين كه داراي صفت شافي هستيم،  مالحظه مي

دهندة بيماران، اما از پائين آوردن تب خود نيز عاجز بوديم و اگر تو به 
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ما نداده بودي، هنوز هم از تب داد ما نرسيده و اين چند تا قرص را به 
آنكه بدانيم علت آن چيست و براي مقابله با آن چه بايد  سوختيم، بي مي

  .بكنيم
ا داراي چه صفاتي مهم اين نيست كه م: گفت  خداي عزّ و جل مي

مهم اين است كه پيغمبران . باشيم هستيم و از چه صفاتي محروم مي 
رعايت هيچ كردند، بدون  ه را خود نداشتند و آرزويش را ميهر چ
الي تارهاي به هم پيچيدة آنها چنان ما را در الب. اند اي به ما داده ضابطه

 آنها رها را ازدانيم چطور خود   نمي كهاند ها گرفتار كرده اين صفت
  . سازيم

 تكليفشانداني كه بشر قبل از پيدا شدن اين چند پيغمبر سامي  مي
ند، دير يا زود شد مياگر متوسل به خداي باران . با خدايان روشن بود

گشتند و برايش قرباني  باريد و آنها شكرگزار خداي باران مي باراني مي
اردار شدن همسر و گاو و اگر نياز به ب. يافت يدادند و كار فيصله م مي

ند، دير يا شد ميگوسفند و بز خود داشتند، به خداي باروري متوسل 
. گرفت زائيد و قضيه پايان مي ، ميشد ميزود همسر يا حشمشان باردار 

گرفت و در  گرشان نيز به همين ترتيب صورت ميبرآورد نيازهاي دي
  . نتيجه با خدايان مورد پرستش خود مشكلي نداشتند

ا از زماني كه اين پيغمبران با بهره گرفتن از يكتا پرستي ام
انديشمندانة زرتشت امور مربوط به خدا را در دست گرفتند و به تن او 
رخت و قباي شيوخ عرب را پوشاندند، كار خدا به بن بست رسيد و امر 

  . خداپرستي نيز به مخمصه افتاد
انب ما سخن نگاه كن به آخرين پيغمبر سامي و ببين چطور از ج

وزي ما نسبت به سيزده سال تمام از مهر و مهرورزي و دلس. رانده است
اما چون كارش نگرفت و كسي به دعوت او . راند بندگانمان سخن مي

هايي زد كه جز از  دينه رفت و از زبان همان خدا حرفلبيك نگفت، به م
تمام . گشايان قهار و فرمانروايان خونخوار شنيده نشده بودزبان كشور

سخناني كه در مكه از زبان ما بر قوم و قبيله خود ابالغ كرده بود، همه 
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هاي خود نه تنها دانايي ما، بلكه   زير پا گذاشت و با ناسخ و منسوخرا
توانايي ما را نيز در نزد مشتي عرب به دور از فرهنگ و تمدن به زير 

  .سئوال برد
پرستي   جانشين بتپرستي رات خداولي او پيروز شد و توانس: گفتم 

  .كند و اعراب را از پرستش اصنام به سوي پرستش خدا بكشاند
كدام . ع چنين سخني را نداشتيماز تو توق:  و گفت كرد  ميخدا تبس

قايق آشكاري كه رخ داده است، پرستي؟ كدام يكتا پرستي؟ مگر ح بت
كي ها نگاه كن و رخدادها را با اند داني؟ با چشمان باز به واقعيت نمي

مگر نه اين كه بتكدة كعبه همچنان پا ! تأمل و تعمق در نظر بگير
اسالم در آن داد، بيرون ريختن برجاست؟ تنها تغييري كه پيغمبر 

شعائر ! هاي قبايل ديگر و مسكن دادن بت مورد پرستش خود او بود بت
بتخانه كعبه ها و در  مانهايي است كه در زمان پرستش بتاسالم هم ه

ا، نظم و ترتيب دادن تنها كار مهم محمد در اين راست. رفتگ انجام مي
  . پرستي در لواي خداپرستي بوده است و بس به مراسم بت

نگاهي به تاريخ دين اسالم و گسترش آن بينداز و ببين كدام يك از 
حتي !  به رضاي خاطر پذيرفتندملل و اقوام دين اسالم محمد را

ر برابر او و دين اسالمش پايداري پرست نيز ساليان دراز د هاي بت عرب
كشي دو  يش از حد محمد و شمشيراگر پشتكار توام با خشونت ب. كردند

او حتي در ميان اعراب نيز پا قبيلة غارتگر اوس و خزرج نبود، دين 
اسالم با . در كشورهاي ديگر نيز قضية به همين ترتيب بود. گرفت نمي

مت جنگي، بخصوص برده تازش مشتي عرب غارتگر به ذوق و شوق غني
گرفتن زنان و كودكان اين كشورها صورت گرفت، نه با تبليغ و ترويج 

زه بيشتر پيروان مهمتر از همه اين كه امرو. اين دين و نه با معنويت آن
پرستي، با اين تفاوت كه تا ديروز  اند به همان دوران بت او از نو برگشته

 امروز با واسطة قبور مردگان وپرستيدند  اسطة بتها ميمردم خدا را با و
  .كشد پرستي مردم را به گمراهي مي ز بتپرستند كه صد بار بيشتر ا مي

در مملكت مسلمان تو و در اطراف و اكناف : خدا با تأثر پرسيد 
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ساير ممالك اسالمي چند زيارتگاه وجود دارد؟ صاحبان اين زيارتگاهها 
 ميان خدا و بندگان او ن شفيعمگر مردگان نيستند؟ مگر اين مردگا

ها همين كارها را  ها و بتكده پرستان بيچاره با بت باشند؟ مگر بت نمي
ها واسطة ميان ما و خدا  گفتند كه بت كردند؟ مگر آنها هم نمي نمي

  هستند؟
پرستي وجود دارد؟ قبل از ظهور   پرستي و مرده چه تفاوتي ميان بت

. پرست نبودند هاي ديگر بت مردمان كشورمحمد و آوردن اسالم، حداقل
كرد، مردمان  ظهور محمد كه ادعاي يكتاپرستي مياما پس از 

با اين تفاوت . اند كشيده شده) مرده پرستي(پرستي  خداپرست نيز به بت
كه به جاي تنها بتكدة كعبه دهها و صدها قبر مردگان زيارتگاه شده و 

د مرتبط داي خوبه جاي اين كه با يكتاپرستي، مردم مستقيماٌ با خ
ان خود زاده و حتي آخوندهاي بيكاره را هم مي باشند، مشتي امام و امام

  . اند و خدايشان شفيع قرار داده
كنند كه  كه همة اين ساده لوحان هم فكر ميعجيب است 

پيغمبرشان را بت شكني و تبديل پرست هستند و بزرگترين امتياز  خدا
  .شمارند ميپرستي داپرستي به خ بت

 نظر با اين ترتيب به:  پذيرفتن منطق و استدالل خدا پرسيدم با
  ها بيرون آمد؟شما راه چاره چيست؟چطور ميشود از اين گمراهي

راه چارة آن، اين است كه ما را از باور ايماني مردم بيرون راه چارة آن، اين است كه ما را از باور ايماني مردم بيرون راه چارة آن، اين است كه ما را از باور ايماني مردم بيرون راه چارة آن، اين است كه ما را از باور ايماني مردم بيرون  تنهاتنهاتنهاتنها ::::خدا گفت خدا گفت خدا گفت خدا گفت 
تا روزي كه پاي خدا در ميان باشد، بشر دست از اين توهمات بر نخواهد تا روزي كه پاي خدا در ميان باشد، بشر دست از اين توهمات بر نخواهد تا روزي كه پاي خدا در ميان باشد، بشر دست از اين توهمات بر نخواهد تا روزي كه پاي خدا در ميان باشد، بشر دست از اين توهمات بر نخواهد . . . . بكشيدبكشيدبكشيدبكشيد
خورند تا زماني كه او در مركز خورند تا زماني كه او در مركز خورند تا زماني كه او در مركز خورند تا زماني كه او در مركز     كه به نام و به بهانه خدا نان ميكه به نام و به بهانه خدا نان ميكه به نام و به بهانه خدا نان ميكه به نام و به بهانه خدا نان ميآنهايي آنهايي آنهايي آنهايي . . . . داشتداشتداشتداشت

نخواهند داشت و در به همين نخواهند داشت و در به همين نخواهند داشت و در به همين نخواهند داشت و در به همين اعتقادات ديني مردم باشد، دست از سر آنها بر اعتقادات ديني مردم باشد، دست از سر آنها بر اعتقادات ديني مردم باشد، دست از سر آنها بر اعتقادات ديني مردم باشد، دست از سر آنها بر 
        ....هاي دور مي چرخدهاي دور مي چرخدهاي دور مي چرخدهاي دور مي چرخد    اي خواهد چرخيد كه از گذشتهاي خواهد چرخيد كه از گذشتهاي خواهد چرخيد كه از گذشتهاي خواهد چرخيد كه از گذشته    پاشنهپاشنهپاشنهپاشنه

 پاي خدا را از باور اعتقادي مردم بيرون شود ميچطور : پرسيدم 
  ؟كشيد

ها را  واقعيت.  را به گوش مردم برسانيدساده است، حقايق: گفت 
پرده حقايق را  ساده و شفاف و بي.  را رسوا كنيدفاش و دروغگويان
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آنقدر بگوئيد كه گوش مردم پر و دروغ دروغگويان . بگوئيد و تكرار كنيد
 بگوئيد، بنويسيد، روشني حقايق را حتي به چشمان آنهايي. آشكار شود

صداي دلسوزانة خود را . اند بتابانيد رند يا خود را به كوري زدهكه كو
به . اند برسانيد ني كه كرند يا خود را به كري زدهحتي به گوش كسا

اند، نهيب بزنيد و آنها را با  دانند و خاموش نشسته آنهايي كه مي
  .سرزنش يا با خود همراه كنيد و يا رسوا سازيد

كه نترسيد از اين. تت كنندا را شمانهراسيد از اين كه جماعتي شم
چون . از هيچ سرزنشي نگران نباشيد. اي شما را مالمت كنند طايفه

نيده سخن شما سخن كاسبكارانه و سودجويانه نيست كه بشود آنرا نش
دليل و برهان نيست كه بتوان آن را  منطق شما نيز منطق بي. گرفت

  . مردود شمرد
 براي تبرئه خود شما را مالمت اآنهايي كه از ترس سكوت كرده و ي

دانند كه در فرداي نه چندان دور منطق و  كنند، به نيكي مي مي
آنها نه تنها محكوم . استدالل شما و امثال شما بر كرسي خواهد نشست

. ، بلكه مورد بازخواست و داوري آيندگان قرار خواهند گرفتشدخواهند 
راي همگان روشن خواهد در آن روزها قدر و منزلت افرادي نظير شما ب

  .شد
ر مقابل حقايق مسلم خاموشي ترسند و د نگذاريد كساني كه مي

توجهي و  تالش كنيد كه عواقب اسفبار بي. داند، ساكت بمانن گزيده
مسئوليتي آنها را به خودشان و حتي به خانواده و  احساس بي

خانواده، شك اعضاء  ، بياگر اين كار را بكنيد. ي كنيدفرزندانشان ياد آور
واهند كرد كه چرا بخصوص فرزندان، پدران و مادرانشان را سرزنش خ

 آنان را. اند اختيار نمودهها كوتاهي كرده و خاموشي  در ابراز راستي
ه سخن دانستند، چرا ب ها را نمي مالمت خواهند كرد كه اگر واقعيت

ر دانستند چرا خاموش مانده و يار و ياو اگر مي. آگاهان گوش ندادند
اي كه مشتي دغلباز به اسم   براي رهايي مردم از بازار مكارهكساني كه

  دين و مذهب و خدا و پيغمبر راه انداخته بودند، نكوشيدند؟
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نش به وجود بيايد، همچنان اي در سخنا خدا بي آنكه كمترين وقفه
آن چنانكه معلوم بود او نيز مانند من و بسياري ديگر از . گفت سخن مي

ق و فجور كه به نام او در عالم بشريت رواج دارد، خشمگين اين همه فس
  .بود

در يك لحظه كه براي تازه كردن نفس سكوت اختيار كرد، باز هم 
  :از فرصت استفاده كرده و گفتم 

آنچه گفتيد، همان است كه امروزه تعداد معدودي از ايرانيان به آن 
ي به آنها هشدار بايست. گوئيد يدربارة خاموشان نيز راست م. مشغولند

دانيد كه دستگاهها و  مي. اين همه به تنهايي كافي نيستاما . داد
و نهادهاي دروغين خداپرستي در هر يك از اديان آنچنان گسترده 

توانند به راحتي جلوي هر نوع تالشي  قدرت و ثروتمند هستند كه ميپر
ت و نگاهي به وسع. درا براي ويران نشدن دستگاه پر رونق خود بگيرن

هاي عظيمي كه تحت لواي خداپرستي در سرتاسر دنيا  پراكندگي كاخ
برپا شده و توجهي به منابع مالي و اقتصادي وسيع اين دستگاهها نشان 

توان به سادگي از   كه چنين كاخهاي پر صالبت را نميدهندة آن است
راهي را بايد برگزيد كه بشود با اين غول تنومند و پر ابهت . ميان برد

ها به  گفتن و افشاء كردن درست، اما ايننوشتن و . اوردي كردهم
  . تنهايي كافي نيست

  : دانست منظور من چيست، گفت  خدا كه خوب مي
يز به اين مسائل آگاه هستيم و ما ن. نگران مباش و عجله هم مكن

اما فراموش نكن كه . كنيم كه نبرد نا برابري را درخواست ميدانيم  مي
 بزرگي از افراد جامعة امروزي بخش. اها تنها نيستيددر اين نبرد شم

اگر چه آنها بالفعل در . آنكه به زبان بياورند، همدل و همراه شمايند بي
صحنة كارزار نيستند، اما بالقوه با شما هستند و زماني كه نبرد به 

تگاههاي حساب دس ها و ثروت بي مرحلة نهايي برسد، ديگر عظمت كاخ
آنها ناچارند تن به پذيرش . ساز كار آنها نخواهد بود هديني و مذهبي چار

ها بدهند و براي فرداي خود به جاي دين فروشي حرفة ديگري  واقعيت
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  .انتخاب كنند
هاي پوشالي هستند كه از  هاي ديني، كاخ عظمت و شوكت دستگاه

اي به آنها يورش  موريانهكافي است . اند سيدهدرون و از ريشه و بن پو
بر سر متوليانشان فرود آيد و ن بناهاي سر به فلك كشيده كند تا اي

دارانشان را در زير آوار دهشناك آن مدفون  هايشان را ويران و كاخ كاخ
  . سازد

. برانگيز و به باور عقل عملي  سخنان خدا، اميدي بود بس شادي
خوشبختانه من با آشنايي به ماهيت خداي عزّ و جل، مطمئن بودم كه 

چون اگر او .  بكندتواند ميمكي به پيشبرد اين حركت ناو كمترين ك
امثال من، خود دست همت به كمر اين كاره بود بدون توسل جستن به 

  .ساخت به نامش علم كرده بودند ويران ميزد و دستگاهي كه  مي
در اين قضية، وقتي كمي بيشتر دقت كردم، به اين نكته بسيار مهم 

 دور نيست، و آن اين كه تمام ي فهيمشك از درك انسانها كه بيرسيدم 
هاي پيغمبران دال بر تماس مستقيم و يا غير مستقيم خدا با  گويي قصه

خدا هيچگاه با چنين آدمهايي در . آنها، همگي دروغ محض بوده است
. مگر به همين گونه كه من با خدا در تماس هستم. تماس نبوده است

د كه در آن صورت مقدار كاش اين يك نكتة مهم را انسانها درك كنن
  .شود ميزيادي از زحمت ما كاسته 

آيا راهنمود ديگري براي سرعت : با اين حال، از خدا پرسيدم 
  بخشيدن و يا بهتر به ثمر رسيدن اين تالشها داريد؟

. شناسيد ر از ما ذات و ماهيت انسان را ميخود شما بهت: گفت 
و برآوردن آنها توسط بكوشيد با روشن كردن علل نياز انسان به خدا 

گيرد و در تقابل  روزه در كشورهاي متعددي انجام ميخود انسانها كه ام
ها، به سست كردن  با وعده و وعيدهاي متوليان شريعتقرار دادن آنها 

  .ايمان مردم به اين وهميات بپردازيد
انسان مانند هر موجودي، براي گذران زندگيش بيش از هر چيز 

 و عمر جاودانه در ابديت وعدة دنياي ديگر. استديگري اهميت قائل 
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ح و بدبخت و رنگي است كه فقط به درد انسانهاي ساده لو حناي بي
خورد كه دستشان از رفاه و آسايش اين دنيا كوتاه و  بيچاره و نا آگاه مي

سعي كنيد به . دانش و معرفتشان از قضاياي عالم هستي محدود است
ديان و مذاهب در ها بپردازيد و آنچه را كه ازندگي اين دنيايي اين انسان

در آن . دهند، در همين دنيا برايشان فراهم كنيد آن دنيا وعده مي
 بهشت و شراب و غلمانصورت خواهيد ديد كه ديگر كسي براي حور و 

  .كباب آخرت سينه چاك نخواهد كرد
ايد كه اعراب مسلمان وقتي به غنائم ايران دست يافتند،  البد شنيده

ف و نه به فكر اسالم بودند و نه در انديشة پيغمبر اسالم و نه در خو
هاي آنچناني پيغمبر اسالم نيز برايشان  حتي وعده. وحشت از اهللا اكبر
آنها چنان با دختران جوان و زنان زيبا رو و پسران . بي اهميت شده بود

 نو رسيده كشورهاي اشغال شده مشغول شده بودند كه حتي به فرزندان
 و به دار آويختند كه پيغمبرشان نيز رحم نكردند و آنها را سر بريدند

  !. اي به رفاه و آسايش و عيش و عشرت آنها وارد شود مبادا لطمه
، نديديد كه وقتي آخوندهاي ايراني به حكومت مملكت شما رسيدند

ها كه به عشق غنيمت به سرزمينتان  مانند اجدادشان، يعني همان عرب
اسالم و از !  بودند، فقط به فكر غارت و چپاول بودندسرازير شده

شناسي و غيره جز نماز خواندن و روزه گرفتن در مالء عام كه همانا  خدا
ي كه در پيش از به هاي سلماني باشد، به هيچ يك از موعظهتظاهر به م

كارهايي كردند كه ! كردند، پاي بندي نشان ندادند قدرت رسيدن مي
! اي بي دين و ايمان نيز از انجام آنها شرم داشتندحتي مغول و تاتاره

دزدي و غارت و چپاول مال مردم، زندان و شكنجه و آدمكشي و تجاوز 
به ناموس و شرف انسانها كارهايي است كه يك خدا شناس و مومن به 

  .روز قيامت، محال است انجام دهد
. دشون  مياما اين شريعتمداران همة اين فسق و فجورها را مرتكب

چرا؟ براي اين كه خودشان به هيچ چيز حتي به خدا و پيغمبر و به 
دانند كه  اي مي  افسانهروز قيامت را نيز. دين و مذهب اعتقادي ندارند



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

١٠٩

  . پيغمبر اسالم براي دلخوشي مردم عرب به هم بافته بود
با اين همه نگفتيد كه : با شنيدن سخنان دلسوزانة خدا، گفتم 

ا و تكليف ما چيست؟ چه بايستي كرد كه ديگر آخرين رهنمودهاي شم
  چنين فجايعي در عالم بشريت رخ ندهد؟

بشر، حتي آنهايي كه مانند تو سرشان براي آگاهي از : خدا گفت 
، تا با چشمان خود برند  و سر به هر سوراخي فرو ميكند ميقضايا درد 

نچه تا براي درك بهتر آ. پذيرند را نميحقايق را نبينند، درستي آنها 
ات را اجرا كني و ما را براي  فته شده است، بهتر است تو برنامهكنون گ

مروز به درستي و روشني زمين ببري تا آنچه را كه تا به اكره مداوا به 
ين حركت كمكي باشد به شايد ا. اي با چشمان خود ببيني درك نكرده
 مردم تر بتواني قضاياي مربوط به ما را بفهمي و به گوش تو تا راحت

ما مطمئن هستيم با اين عمل بسياري از مسائل كه تاكنون از . برساني
تواني در بارة ما با   بودي، برايت روشن خواهد شد و ميآن غافل مانده

  .تر استدالل كني ن بگويي و در بارة حقيقت ما راحتآگاهي بيشتر سخ
شما حاضريد به زمين و به يك بيمارستان : با تعجب پرسيدم 

  برويد؟
مگر نديديم كه تو با يك قرص دست ساخت !  نه كهچرا: گفت 

فتي كه پزشكان با انسان تب ما را پائين آوردي؟ مگر خود تو نگ
ترين امراض را ميتوانند درمان كنند؟ مگر نگفتي  كشفيات خود سخت

مل جراحي كه تنها راه نجات ما رفتن به بيمارستان و در صورت نياز ع
  پس مشكل كار چيست؟  ايم  است؟ ما كه آماده

د نگاهي به چشمان خدا انداختم و از اعماق نگاهش دريافتم كه قص
خواهد با اين عمل خود  آيا مي. راند و غرضش آني نيست كه بر زبان مي

براي باوراندن سخناني كه به خواهد  اي را ثابت كند؟ آيا مي چيز تازه
ه بودم، به شيوة هاي مختلف در ديدارهاي متعدد از زبان او شنيد گونه

ها را بر زبان  خواست اين پرسش ديگري عمل كند؟ با اين كه دلم مي
ر واقعاٌ تصميم به اين كار لذا گفتم اگ. بياورم، اما شرم و حيا مانع آن شد
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اي فراهم كنم كه  اهم كرد كه مقدمات آن را به گونهايد، سعي خو گرفته
  .مقام و منزلت الهي پروردگارمان محفوظ باشد

  : دا با شنيدن آخرين سخنان من گفت خ
فراموش نكن كه تو در تمام اين مراحل بايستي در كنار ما و شاهد 
مستقيم تمام قضايا باشي، چون براي ما مهم نيست كه چه اتفاقي رخ 

مهم اين است كه تو هميشه در كنار و همراه ما و ناظر همة . خواهد داد
 كه براي ترتيبات اعزام ايشان پذيرفتم و اجازه خواستم. ماجراها باشي

  . به زمين و بستري شدنشان در بيمارستان به جمع ديگران بپيوندم
در واقع قصدم اين بود كه هر چه زودتر پيش از اين كه پشيمان 

  . شود، ترتيبات كار را فراهم سازم
 به جمعي خدا رخصت داد و من از اطاق خواب ايشان بيرون آمدم

  .ر انتظار من بودندصبرانه د پيوستم كه بي
  



  

    فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم
        اعزام خدا به بيمارستاناعزام خدا به بيمارستاناعزام خدا به بيمارستاناعزام خدا به بيمارستان

  



  

        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 

 

        
آمدگان، پاسخ به پرسش كنجكاوانه گرد    به تاالر، دردر بازگشت در بازگشت در بازگشت در بازگشت 

فقط به اين مطلب اشاره كردم كه خدا آمادگي خود را براي عزيمت به 
جبرئيل با شنيدن . اند فرمودهن در بيمارستان اعالم زمين و بستري شد

اي كه مورد  به زودي ترتيبات الزم را به گونه: ر با مسرت، گفت اين خب
  .نظر شماست، خواهيم داد

  .سعي كنيد افراد كمتري از اين واقعه آگاه شوند: گفتم 
تنها كسي كه از اين ماجرا آگاه . نگران نباشيد: جبرئيل گفت 

هم اكنون . يك هاي جهان استخواهد شد، شخص پاپ رهبر كاتول
 را در جريان اعزام بيماري كه رود تا پاپ ه واتيكان مياي ب فرشته

از ايشان خواهيم . بايست براي مداوا به امريكا اعزام شود قرار دهد مي
 خواست كه ترتيبات الزم را جهت آماده كردن وسائل سفر، انتخاب

  .هاي مربوطه را بدهد پزشك و بيمارستان و تامين هزينه
 گفتگو با جبرئيل و ديگر ساعاتي بعد در هنگامي كه سرگرم

ماموريت      مقر پاپ در واتيكان ازشتگان بودم، فرشتة اعزامي به رم،فر
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         :خود بازگشت و گفت 
هاي امريكا   ايشان با كاردينال بزرگ كاتوليك.با پاپ صحبت شد

تماس گرفت و خبر داد كه به زودي بيماري را براي معالجه به امريكا 
سته است كه ترتيب بستري شدن و معالجة از او خوا. اعزام خواهد كرد

 فراهم بارزاين بيمار را توسط بهترين پزشكان متخصص و جراحان 
        .سازد و هزينه هاي مربوطه را نيز بر عهده بگيرد

كاردينال بزرگ كاتوليكهاي امريكا، نيز در پي درخواست پاپ، 
ز اطاقي در يكي از بيمارستانهاي بزرگ نيويورك گرفته و با سه تن ا

است كه به محض رسيدن  بزرگترين پزشكان متخصص صحبت كرده
دو تن از . بيمار به بيمارستان ترتيب معالجه و مداواي بيمار را بدهند

اند كه در صورت  حان امريكا نيز مشخص و تعيين شدهبزرگترين جرا
به منظور طبيعي . هده بگيرندنياز به عمل جراحي، اين وظيفه را بر ع

آل «م خدا به بيمارستان نيز يك فروند هواپيمايدادن اعزا جلوه
كرايه شده است كه در فرودگاه رم آمادة پرواز است تا بيمارمان »ايتاليا

براي رعايت حداكثر پوشش شخصيت . ستقيماٌ از رم به امريكا ببردرا م
بيمار نيز قرار شد دو تن از فرشتگان به عنوان پرستار و يك تن در 

  . بيمار باشند كه اعزام بيمار طبيعي جلوه كندلباس كشيش در كنار 
با پاسخ پاپ و تنظيم برنامه سفر، همراه جبرئيل به اتاق خواب خدا 

خدا هم پس از شنيدن برنامة . رفتيم و چگونگي برنامه را گزارش داديم
  :آميزي گفت  د، با نگاه شيطنتسفر خو

 كنيم و به بهتر است هر چه زودتر سفرمان را آغاز.  ما آماده ايم-
ايم، دوست ما در اين سفر و  همانطور كه اراده كرده:  هم گفت جبرئيل

بخصوص در زماني كه . در تمام مراحل همراه و در حضور ما خواهد بود
جبرئيل نيز در  .پزشكان به معاينة و معالجة ما مشغول خواهند شد

  : پاسخ خدا گفت 
  .داي  انجام خواهد شد كه اراده فرمودههمين گونه

  



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

١١٤

        سفر به ياد ماندني با خداسفر به ياد ماندني با خداسفر به ياد ماندني با خداسفر به ياد ماندني با خدا        
 دو تن آنها با موافقت خدا همراه او و جبرئيل امين و سه فرشته كه

 تن داشتند و نفر سوم ملبس به لباس لباس سفيد پرستاري بر
روت خدا بيرون آمديم تا سفر كشيشي بود، از بارگاه پر جالل و جب

  . العاده و پر هيجان خود را آغاز كنيم خارق
زدگي كارواني از  رب خروجي بارگاه، با حيرت و شگفتنة ددر آستا

ه براق را ديدم كه به صف دهها حيوان بالدار پير و جوان شبي
 تر از همه اين كه بر پشت بعضي از اين حيوانات عجيب. اند ايستاده
هاي   را در فيلم هاي تاريخي و در عكسهايي بود كه شبيه آنها كجاوه

  . در كتابها و مجالت ديده بودمقديمي كشورهاي مسلمان و 
يگر چه بساطي است كه راه اين د: با نا باوري از جبرئيل پرسيدم 

خواهيد خدا را به  ها مي  آيا با اين حيوانات و اين كجاوهايد؟ انداخته
  زمين ببريد؟

خداوندگار ما هميشه در سفرهاي ! آري: تفاوتي گفت   بيجبرئيل با
اي را كه  بعد كجاوة تزئين شده. كند ميخود از اين حيوانات استفاده 

در جلوي در ورودي بارگاه ايستاده بود نشان داد و گفت اين كجاوة 
، از ازل مركب كند ميحيواني هم كه آن را حمل . خاص الهي است

هاي دو  كجاوه. دار خواهد بود ين سمت را عهدهخدا بوده و تا ابد نيز ا
لتزم در چنين سفرهايي منفره هم مخصوص فرشتگان مقربي است كه 

ها مخصوص حمل مايحتاج سفر  ساير كجاوه. ركاب خدا هستند
ق به فرشتگان حيواناتي هم كه بدون كجاوه هستند، متعل. باشند مي

  .باشند ين حفاظت خدا مياند كه مسئول تام جنگجوي بارگاه الهي
فرمائيد اين همه فرشته كه هر يك تير و كمان  مي: با تعجب گفتم 

ز و مشعلي به دست دارند، محافظين خدا هستند؟ يعني پروردگار و گر
ما نيز مانند فرمانروايان زميني در اياب و ذهاب خود تامين جاني 
ندارد؟ آن هم در پهنة طبقات هفتگانة آسمان كه دست هيچ عرب و 

  عجمي به آن نميرسد؟
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 ما نبايد از: جبرئيل با تكان دادن سر و نشان دادن تأثر خود گفت 
. هاي آنها و اجنه غافل بمانيم ريان شيطان رجيم و از مكر و حيلهلشك

اگر . گذارند ما را در آسمان هفتم هم راحت نميآنها حتي خداي 
ي ها فرشتة مسئول و متخصص پرتاب شهاب نبودند و به سو ميليون

كردند، خداي عزّ و  ها شهاب پرتاب نمي لشكريان مهاجم شيطان و جن
ما براي رو در رويي با . بود ش نيز راحت و آسوده نميدر بارگاهجل ما 

هر پيش آمدي، بخصوص از ناحية شياطين ناچاريم در سفرهاي خدا 
  .فرشتگان جنگجويمان را همراه ببريم

پردة جبرئيل هم دلم براي خدا سوخت و هم  از شنيدن سخنان بي
 ر يك كرةجگرم براي بندگان او كباب شد كه زير هفت طبقة آسمان د

پندارند كه خدايشان از چنان قدرتي  كوچك زندگي ميكنند و مي
جنبد و هيچ  هيچ برگ درختي بدون ارادة او نميبرخوردار است كه 

پيوندد و هيچ موجودي چه  بدون خواست و ارادة او بوقوع نمياي  حادثه
. ماند ازگزند خشم و غضب او در امان نميالهوتي و چه ناسوتي 

ه بزرگترين صفت او امين بودنش زبان جبرئيل كآور است كه از  حيرت
شنيدم كه خدا از ترس عوامل شيطان و اجنه جرأت ندارد  باشد، مي مي

  .به تنهايي در عالم هستي خود رفت و آمد كند
با اين كه من هم شنيده و هم در قرآن خوانده بودم كه پيغمبر 

ياطين و اسالم در قالب وحي، گفته است كه براي جلوگيري از نفوذ ش
اين امر جلوگيري اجنه به آسمان و محل اقامت خدا، با پرتاب شهاب از 

پرتاب شهاب به سوي شياطين و شان  كنند، يعني فرشتگاني وظيفه مي
ا خواهند به بارگاه الهي رخنه كنند، ام اي است كه به هر دليلي مي اجنه

هللا به  را محمد ابن عبداهاي فانتزي باورم اين بود كه اين گونه حرف
آگاهي و توجه نداشتن به مقام و منزلت خدايش از خود اختراع دليل نا

ن وگرنه خداوند مقتدري كه او مبلغش بوده با چنين سخنا. كرده است
ولي با شنيدن داستان از زبان . آمد كودكانه به هيچ وجه جور در نمي

جبرئيل كه امين بودن هميشه با نام او همراه است دچار سردرگمي 
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  .ي شدمخاص
اين چگونه است كه حرف محمد ابن ! عجبا: گفتم  با خود مي

در حالي كه . آمده استعبداهللا در اين مورد خاص درست از آب در 
هاي او كه در قرآن گردآوري شده، يك به يك نادرست  بيشتر گفته

  بودنشان ثابت گرديده است؟
 وقتي در همان زمان كوتاه كمي بيشتر در موضوع تأمل و تعمق

ام و  يدار خداي محمد ابن عبداهللا آمدهكردم، يادم آمد كه من به د
اين كه چرا من با . وستجبرئيل امين هم فرشتة حامل وحي خداي ا

ام، خود جاي  تادهها از ديدن كاروان حركت خدا به حيرت اف اين آگاهي
  . تعجب بود

واقعيت اين بود كه من به پيشگاه خدايي آمده بودم كه توسط 
و اعوان و انصار و بازماندگان مكتب او به من و امثال من معرفي محمد 
وقتي . دنباش، نه خدايي كه عقل و خرد من آن را يافته بودشده 

اين، ، بنابرشناخت من از خدا، تعريفي است كه محمد از او كرده است
چنين خدايي بايد هم براي حفظ جان و امنيت سفر خود مشتي 

  .مراه داشته باشدفرشتة جنگجو را با خود ه
م از ميان رفت و ا زدگي به اين نتيجه رسيدم، تعجب و شگفتوقتي 

 چنين كارواني حركتبا اين حال، به جبرئيل گفتم كه . آسوده شدم
آن هم به سوي زمين و رفتن به فرودگاه رم سبب فاش شدن اسرار و 

دم و ين همه خدر اين سفر ما نيازي به ا. برون افتادن راز ما خواهد شد
 عنوان پرستار و كنم همان چند نفري كه به فكر مي. حشم نداريم

  .باشداند براي منظور ما كافي  كشيش انتخاب شده
پس از اين كه ما به زمين رسيديم، تعداد همراهان : جبرئيل گفت 

در ضمن، حركت اين . اي خواهند بود كه نظر شماست عدهخدا همان 
بينيد، به دليل  ين كه شما آنها را ميا. نهان استكاروان از ديد مردم پ

موهبتي است كه در اثر رويت الهي نصيبتان شده است، وگرنه 
ب او و ديگر فرشتگان الهي همانطور كه هيچكس خدا و فرشتگان مقر
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  . د ديدنبيند، اين كاروان را هم نخواه را نمي
همزمان با گفتگوي من و جبرئيل، خدا با كمك چند فرشته سوار 

ن و م. د شد و در كجاوة مخصوص خويش جلوس نمودمركب خو
اي كه دستيار  ها شديم و با بوق فرشته جبرئيل هم سوار يكي از كجاوه

هاي كاروان به صدا در آمد و حيوانات شروع به پرواز  اسرافيل بود، زنگ
  . كردند و راه زمين را در پيش گرفتند

  
        دعاي پاپ براي خدادعاي پاپ براي خدادعاي پاپ براي خدادعاي پاپ براي خدا    

كاروان مجلل الهي در يكي از ، پس از زماني نه چندان طوالني
آنكه كسي به  بي. هاي خلوت كاخ واتيكان به زمين نشست حياط

هاي خود پياده شديم و به سمت  ما از مركب. ستقبال آن آمده باشدا
مركب و كجاوة خداوندگار عزّ و جل رفتيم و او را با تن نحيف و 

يم كه رنجورش در حالي كه لباس كاردينالي به تن داشت، كمك كرد
  .از كجاوة خود پياده شود

يكي از فرشتگان پرستار برانكاري را از كنار آمبوالنسي كه در 
حياط يكي از كاخ هاي واتيكان پارك شده بود به كنار كجاوة خدا 

فرشتگان ديگر كمك كردند و خدا را به روي برانكار خواباندند و . آورد
  . به سوي آمبوالنس بردند و سوار كردند

بوالنس به رانندگي يكي از فرشتگان كه لباس مخصوص وقتي آم
رانندگان واتيكان را به تن داشت به حركت در آمد، من هم همراه 
جبرئيل در ماشين بنز سياهي سوار شديم و به دنبال آمبوالنس به راه 

من از پنجره ماشين مشغول تماشاي ديوارهاي بلندي شدم كه . افتاديم
  . قرار داشتف حياط اين كاخ در چهار طر

 هم قرار داشتند و طبقات هاي يك شكلي كه در رديف پنجره
ها بسته و  همة پنجره. دادند هاي اطراف حياط را نشان مي ساختمان

 ضلع شمالي آن، طبقات بااليتنها در يكي از. رده كشيده بودندپ
 هيكل شخصي را ديد كه از آن پنجره شد مياي باز بود و  پنجره
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  . بودط مشغول تماشاي حيا
نگاهم را با دقت بيشتر به پنجره دوختم و با كمال وضوح ديدم كه 

م بود كه تصاويرش را در نگرنده از پنجره، شخص پاپ بنديك سو
النس درست در زماني كه آمبو. ها و نشريات ديده بودم تلويزيون

خواست از در حياط خارج شود، پاپ به رسم معمول با دست خود  مي
 كه رسم كه در آمبوالنس بود، عالمت صليب كشيدبه سوي بيمار ما 

آنكه كالم او را شنيده باشم، از طرز رفتار  من بي. دعاي مسيحيان است
را كه بدرقه سفر خدا » پدر و پسر و روح القدس« او، ادا كلمات 

  .  حس كردمكرد  مي
والنس و ماشيني كه من و جبرئيل سوارش بوديم از بوقتي آم

يرون تعدادي ماشين با گاردهاي مخصوص حياط خارج شد، در ب
واتيكان به انتظار بودند كه با آمدن ما در جلو و عقب ما به حركت در 

  . آمدند و ما را به سمت فرودگاه رم اسكورت كردند
در فرودگاه نيز بدون هيچ مانع و تشريفاتي از در مخصوص به 

ه و در سوي يك هواپيماي آل ايتاليا رفتيم كه توسط واتيكان اجار
با سوار شدن ما هواپيما به سمت امريكا به . انتظار ما آمادة پرواز بود

  .تا اين كه در فرودگاه نيويورك به زمين نشست. حركت در آمد
 كاردينال بزرگ كاتوليك هاي نيويورك در معيت تني چند از 
. بزرگان كليساي اين شهر و شهرهاي اطراف در آنجا به انتظار ما بودند

خداي عزّ و (گاه نيز همه چيز از پيش آماده بود و ما بيمارمان در فرود
را كه روي برانكاري خوابانده بوديم، همراه پرستاران به آمبوالنس ) جل

من و جبرئيل هم در يك ماشين سواري در كنار كاردينال . نهاديم
  . بزرگ نشستيم و به سوي بيمارستان حركت كرديم

لوه دادن اعزام بيمار از طرف گفتني است كه به منظور طبيعي ج
هاي   به شكل و شمايل يكي از كاردينالپاپ به امريكا، جبرئيل نيز

او با لباس كاردينالي كه به تن . شناخته شدة واتيكان در آمده بود
داشت، وقار خاصي پيدا كرده بود و حضورش در اين برنامه بسيار پر 



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

١١٩

  .لوار و كراوات بودماما من با لباس معمولي، يعني كت و ش. ابهت بود
در فاصلة بين فرودگاه و بيمارستان، كاردينال ميهماندار ما، ضمن 
ابراز خرسندي خود از اجراي اوامر پاپ، جوياي حال و علت بيماري 

او نيز . ما به اختصار حال بيمار را براي وي شرح داديم. بيمارمان شد
پدر و پسر و « پس از شنيدن توضيحات ما براي بيمارمان دعا كرد و از 

  .خواست كه او را شفا دهند» روح القدس
در آستانة درب ورودي بيمارستان، رئيس و جمعي از كاركنان و 

آنها ضمن خوش آمد گويي، ترتيب . پزشكان منتخب در انتظار ما بودند
ما را . اعزام بيمار را به اتاق مجللي كه برايش در نظر گفته بودند، دادند

  . جوار اتاق بيمار بود راهنمايي كردنددركه نيز به سالني 
من هم به ناچار به اطاق . پزشكان به سرعت دست به كار شدند

بيمار رفتم تا هم اوامر خدا را اطاعت كرده باشم و هم در جريان 
اما جبرئيل در معيت كاردينال و تني . معاينات پزشكي او قرار بگيرم

 كارمندان ارشد چند از كشيشان امريكايي و رئيس و تعدادي از
  .بيمارستان در اطاق ديگر به گفتگو نشستند

در اين موقع ايرادي پيش آمد و آن اين بود كه پزشكان از من 
بيني خود در  متاسفانه ما در پيش.  را خواستندپروندة پزشكي بيمار

دليل آن هم اين بود كه . تهية پروندة پزشكي بيمار غفلت كرده بوديم
اي  خواستيم پرونده ما هم نمي.  نداشتچ پروندة پزشكيخدا هي

  : از اينرو، در پاسخ پزشكان گفتم . دروغين براي او تهيه كنيم
كرد و عالقه و  ينال هيچ وقت به پزشك مراجعه نميجناب كارد

به همين علت هم . اعتقادي به مداواي خود توسط پزشكان نداشت
  .پروندة پزشكي ندارد

دند و ناچار شدند به علت سخن مرا قبول كرتعجب پزشكان با 
نداشتن پروندة و سابقة بيمار، قبل از هر كار آزمايشات الزم و مورد 

  . نيازشان را خود انجام دهند
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        انساني وراي انسان هاي ديگرانساني وراي انسان هاي ديگرانساني وراي انسان هاي ديگرانساني وراي انسان هاي ديگر    
اي بود با تمام مشخصات متناسب  وردهبيمار ما، به ظاهر مرد سالخ

كهولت اش  موهاي سفيد، سيماي پر چين و چروك. با سن و سال او
هاي  پوست خشك بدن و برآمدگي رگ. كرد سن وي را مشخص مي
اندام او نيز آن چنان . ساخت اش را نمايان مي زير پوست او سالخوردگي

او نيز لبان خشك . خورد هاي بدنش به چشم مي د كه استخوانالغر بو
  .دادنشان از بي آبي بدن وي مي

آزمايش خون نخستين آزمايشي كه در بيمارستان شروع كردند، 
پرستاري كه براي گرفتن خون به بالين بيمار آمد، پس از مدتي . بود

به اين معنا كه از سوزن فرو رفته در رگ . تقال موفق به اين امر نشد
او چندين بار با بازوي راست . شد ميبازوي بيمار خوني وارد سرنگ ن

شد سپس با بازوي چپ او مشغول . بيمار كلنجار رفت و نتيجه نگرفت
ت زده دست از كار كشيد و با و چون باز هم موفق نشد، حير

  .زدگي موضوع را با پزشكان مطرح كرد شگفت
 سعي كردند، اما پزشكان نيز كه به تعجب افتاده بودند، به شخصه

ولين بار در اي كه براي ا اين چنين حادثه. نتيجه ماند تالش آنها هم بي
با اين همه . گفت زده كرده بودافتاد، همه را ش عالم پزشكي اتفاق مي

به درخواست يكي از پزشكان قرار شد از بيمار اسكن بگيرند تا شايد 
  .  پي به علت اين موضوع غير عادي ببرند

پس .  بيمار را به اطاقي بردند كه دستگاه اسكن درآن قرار داشت
زيرا . از انجام اسكن اين بار تعجب و حيرت پزشكان دو چندان شد

 پي و  اعضاء الزمة حيات اعم از قلب و ريه و رگ وهيچ يك از
  .برداري مدرن و حساس ديده نشد استخوان و غيره در اين عكس

زشكان و پاچگي پ اهد اين قضايا بودم و حيرت و دستمن كه ش
زده بودم كه غير  ديدم، خود چنان شگفت مسئولين آزمايشگاه را مي

  .قابل توصيف است
. ي بوداش، در درون خالي خال ان گونهبيمار ما غير از ظاهر انس
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بايستي حيات او را تأمين كنند در بدن او  اعضاء و دستگاههايي كه مي
به عبارت ديگر بيمار ما فقط . ندشد ميوجود نداشتند يا بودند و ديده ن

در ظاهر يا در منظر ديد ما به شكل يك انسان بود، ولي در درون فاقد 
   .  همة اعضاء الزمة حيات بود

گرد هم آمده و منتخب در اين هنگام سه پزشك و دو جراح 
به پيشنهاد يكي از . هيجان زده و نگران مشغول بحث و گفتگو شدند

پزشكان بيمار را به اطاق ديگر بردند تا با دستگاه ديگر از او اسكن 
بگيرند تا به آنچه ديده بودند اطمينان حاصل كنند كه نتيجه اين كار 

آنها با نا اميدي .  دستگاه نخستين جواب داده بودنيز همان بود كه
كه نتيجه  از بيمار عكس بردارند ))))IRM,MRI((((دستور دادند با دستگاه 

  .تر نيز منفي بود اين عكس برداري پيشرفته
بيني نيز رخ داد كه  له دو اتفاق عجيب و غير قابل پيشدر اين فاص

اين كه پرستار نخست . مرا بيش از پيش به تشويش و نگراني انداخت
 به اصول توجه  بود از بدن بيمار خون بگيرد، بيآزمايشگاه كه نتوانسته

به دليل . بايستي اسرار بيمار را فاش نسازد شناخته شدة پزشكي كه مي
اين كه موضوع اين بيمار استثنايي، از نظر او غير قابل قبول بود، تلفني 

 از نشريات معروف موضوع را به يكي از دوستان خود كه خبرنگار يكي
  .پزشكي امريكا بود خبر داده بود

خبرنگار مذكور هم ضمن اين كه خبر را به دوستان خود در چند 
نشريه پزشكي معتبر ديگر منتقل كرده بود، همرا با يك گروه 
فيلمبردار به سرعت خود را به بيمارستان رساند تا نخستين خبرنگاري 

به دنبال آنها نيز سر و كلة . دكن ميباشد كه اين خبر مهم را منتشر 
هاي خبري ديگر به  ز خبرنگاران و فيلمبرداران رسانهجماعت كثيري ا

از طرف ديگر يكي از پزشكان معالج كه استاد . بيمارستان سرازير شد
دانشكدة پزشكي بود، با مشاهدة وضع استثنايي بيمار، با تلفن همراه به 

د كه همة شاگردان آخرين دستيارش در دانشكده خود اطالع داده بو
دورة تخصصي را سريعاٌ به بيمارستان بياورد كه بتوانند حضوراٌ اين 
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  .نظير قرار بگيرند آزمايش و در چگونگي اين حادثة بيبيمار را 
حضور دهها پزشك دورة تخصصي در بيمارستان از يك طرف و 

سمج از طرف ديگر چنان اوضاعي در و فيلمبرداران هجوم خبرنگاران 
با اين كه ما . بودنبيمارستان به وجود آورده بود كه قابل تصور 

هاي الزم را براي محرمانه ماندن حضور بيمارمان كرده  بيني پيش
بوديم، اما فكر اين را نكرده بوديم كه با چنين پيش آمدهايي رو به رو 

  .خواهيم شد
ارمان فاش شود ترس من اين بود كه بر خالف نظر ما، موضوع بيم

. ها به هم بريزد و همة گناهان به گردن من بيفتد مة كاسه و كوزهو ه
بدتر از همه وحشت داشتم كه مردم با آگاه شدن از راز ما، به هيجان 

ترس . در آيند و براي ديدن خدايشان به بيمارستان هجوم بياورند
ديگر من اين بود كه فرشتگان مقرب خدا كه با اعزام او به زمين 

را به بي مباالتي و متزلزل كردن شأن و منزلت مخالف بودند، م
اين همه يك طرف قضيه بود و از سوي . خداوندگار عالم متهم كنند

ترسيدم كه به من اطمينان كرده  ديگر من از واكنش خود خدا نيز مي
و با طناب پوسيدة من به چاهي فرو رفته بود كه بيرون آمدنش با كرام 

  .الكاتبين بود
دلخوشي من اين بود كه خداي ما س تنها در آن لحظات حسا

بايستي از همة اين جرياناتي كه به وقوع پيوسته، از پيش آگاهي  مي
اما از سوي ديگر . داشته و با آگاهي كامل تن به اين كار سپرده باشد

با توجه به اين كه خود او اذعان كرده بود كه صفاتي از قبيل دانايي و 
، همگي صوري بوده است، به نظر اند  دادهانايي و غيره كه به او نسبتتو

 به همين علت. رسيد كه خود او نيز به اين امر آگاهي نداشته است مي
دانستم چه بكنم و چه پاسخي به  در كار خود در مانده بودم و نمي

  .فرشتگان مقرب كه مخالف آوردن خدا به زمين بودند بدهم
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        بازگرداندن خدا به بارگاهشبازگرداندن خدا به بارگاهشبازگرداندن خدا به بارگاهشبازگرداندن خدا به بارگاهش    
و هيجانات دروني ناشي از اتفاقات غير منتظره، با آشفتگي فكري 

اما . سعي كردم راه حلي براي پيش آمدهاي احتمالي بعدي پيدا كنم
به ناچار با شتاب پيش جبرئيل رفتم كه در اطاق . فكرم به جايي نرسيد

سوده با كاردينال پهلويي بدون توجه به اين ماجراها با خيال راحت و آ
 نوشيدن ئيس بيمارستان و ديگران مشغولهاي نيويورك و ر كاتوليك

  .گرم گفتگو و بگو و بخند بودچاي و تناول شيريني و سر
از دور او را با اشارة دست فرا خواندم و ماجراها را به كوتاهي 
برايش شرح دادم و گفتم با اين وضعي كه پيش آمده ممكن است 

ز او با درماندگي ا. ال گرددماجرا فاش و واقعيت بيمار ما بر م
  .انديشي كردم چاره

آنكه  وضوع سخت به هراس افتاده بود، بيجبرئيل نيز كه از اين م
  : نظر خاصي داشته باشد، با هيجان پرسيد

   به نظر خود شما چه بايد كرد؟-
اي نيست جز اين كه خدا را به  چاره: با دست پاچگي گفتم 

ني كه در كسابارگاهش بر گردانيم و تمام اين ماجراها را از اذهان 
  .اند پاك سازيم جريان آن قرار گرفته

به . شود ميهم اكنون اين كار انجام . ايرادي ندارد: جبرئيل گفت 
 كه بر زبان جاري كرد، ما از وردهايياي كه بسيار كوتاه بود، با  لحظه

بيمارستان خارج و از نو در بارگاه الهي بوديم، درست مانند اينكه 
  . ده استچنين اتفاقي هرگز رخ ندا

  
. در بارگاه خدا، من بودم و جبرئيل كه در بالين خدا حضور داشتيم

  :آلود خود را گشود و گفت  لحظاتي خدا به آرامي چشمان خوابپس از
ماجرا به كجا كشيد؟ كار مداواي ما انجام شد؟ !  خوب-

خواستيد   چه بود؟ به آنچه ميدستاوردتان از اين سفر دور و دراز
  :  به من كرد و پرسيد رسيديد؟ بعد رو
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  اي از كارت گرفتي؟  نظر تو چيست؟ نتيجه
من كه هنوز در حيرت حوادثي بودم كه به چشم خود ديده بودم، 

  : با حالت گله به خدا گفتم 
چه ضرورتي داشت كه چنين سفر پر مشقتي را به گردن ما 

  گذاشتيد؟ قصد و هدفتان از اين كار بيهوده چه بود؟
كردم دست كم تو يكي از  فكر مي: آميز گفت  نشخدا با نگاه سرز

اين سفر اگر براي ما و ديگران بيهوده . اين سفر راضي باز گشته باشي
پاسخ خود  هاي بي مگر پرسش. يستي سودمند بوده باشدبود، براي تو با

هاي   موهبت تكنولوژيرا در اين سفر در نيافتي؟ مگر واقعيت ما را به
، هر چقدر هم برايت شد مي اين سفر انجام نپيشرفتة بشر نديدي؟ اگر

بردي؟   واضحي پي به واقعيت وجود ما نميكرديم، به اين صحبت مي
ما براي رضاي خاطر تو ناچار شديم ترتيبات اين ! غير از اين است؟

تو را همراه خود ببريم تا با چشم خود ببيني و با . سفر را فراهم كنيم
ود دريابي كه مشكل قضية ما و گوش خود بشنوي و با درك و فهم خ

شما انسانها در كجاست؟و اينكه چرا ما اين همه اصرار داريم كه دست 
 .  از سر ما برداريد

از زماني . با شنيدن سخنان خدا، از نو همة ماجرا را از نظر گذراندم
كه به ديدار او خوانده شده و در محضر اطباء عهد و ايام گذشته حضور 

 تجويز داروي آنتي بيوتيك و پس از آن ترتيب اعزام پيدا كرده بودم تا
وقتي به . خدا به زمين و به بيمارستان و غيره، همه را به ياد آوردم

تجزيه و تحليل اين وقايع پرداختم، ديدم بسياري از مسائلي كه تا قبل 
به عنوان . از اين ديدار براي من پنهان مانده بود، روشن شده است

  : ديدم كه خداي ما آنچنان خدايي است كه مثال، با چشمان خود
، خود به شخصه قادر به مداواي خود شود مياوالٌ وقتي بيمار 

ز روند دنياي هستي غافل است و دوم اين كه او به طور مطلق ا. نيست
پندارد هنوز هم بقراط و جالينوس و رازي و ابن سينا تنها پزشكان  مي

ان در عهد و ايام و همچنيعني اين كه ا. مجرب عالم هستي هستند
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ها را برد و خبر ندارد كه انسانهايي كه پيغمبرانش آن گذشته به سر مي
هاي مختلف  هايي در زمينه اند، چه پيشرفت عبد و عبيد او قلمداد كرده

 در تواند ميهايي كه بدان وسيله  پيشرفت. اند از جمله پزشكي كرده
  .وضوح آشكار سازدلحظات كوتاه ماهيت هر چيزي، حتي خدا را به 

من با چشمان خود ديدم كه اين خدا، چنان خدايي است كه نه 
 داند ميتنها كمترين آگاهي از اثرات قرص آنتي بيوتيك ندارد، بلكه ن

توانند،  ي سابق او به فاصلة چند دقيقه ميكه همين عبد و عبيدها
او كه در . تشخيص دهند كه در درون خدا هيچ چيزي وجود ندارد

 از خود هيچ اثر ملموسي نداشته و بروز نداده است، در درون هم بيرون
 كمترين تأثيري در بيرون از تواند ميآنقدر خالي كه ن. خالي خالي است

مهمترين آگاهي كه من از اين ديدار و اين ماجراها به . خود بروز دهد
دست آوردم، اين بود كه خدا خودش نيز از خدايي كردن خسته شده 

او از اين كه از وي . انده استه در خدايي كردنش وامو يا اين ك
خواهند همچنان خدا باشد و خدايي كند، دلزده و خسته و افسرده  مي

  . شده است
كه او را به انسانها وصل كرده ، از هم اي  ن رشتهخواهد اي او مي

جهت به خود آزاد  ست انسانها و آنان را از باور بي و خود را از دبگسلد
  .سازد
ه عبارت ديگر، خدا به هزار و يك بهانه متوسل شد تا هم با زبان،  ب

هاي علمي بشر به  ره و هم با توسل جستن به فراوردههم با ايماء و اشا
انسانها بگويد كه راه خود را بروند و بيهوده چشم اميد به درگاه او 

رد تر از آن است كه بتواند مرهم د توان د، زيرا خود وي عاجزتر و ناندوزن
  . و رنج خود باشد، چه رسد به ديگران

  
در اينجا به ياد رباعي مشهور حكيم عمر خيام افتادم كه حدود 
هزار سال پيش با ظرافت خاص خود بي آن كه نام خدا را ذكر كند با 

  :كنايه گفته بود 
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        نيكي و بدي كه در نهاد بشر است   نيكي و بدي كه در نهاد بشر است   نيكي و بدي كه در نهاد بشر است   نيكي و بدي كه در نهاد بشر است      
          شادي و غمي كه در قضا و قدر است  شادي و غمي كه در قضا و قدر است  شادي و غمي كه در قضا و قدر است  شادي و غمي كه در قضا و قدر است                                                                                

           با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل       با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل       با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل       با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل    
    چرخ  از تو هزار بار بيچاره تر است  چرخ  از تو هزار بار بيچاره تر است  چرخ  از تو هزار بار بيچاره تر است  چرخ  از تو هزار بار بيچاره تر است                                                                                        

نند هستي و اداره كننده دنياي همانا گردا» چرخ«قصد خيام از
پندارند و نا آگاهانه از او  مي» خدا«كر است كه بسياري او را در و پي بي
ظاراتي دارند كه نه قابل قبول عقل است و نه به تجربه در طول انت

  .هزاران سال از او ديده شده است
خدا مخصوصاٌ خود را به بيماري زد تا به من و ديگران ثابت كند 

ي او قرصها. كه اگر خود او بيمار شود قادر به مداواي خويش نيست
 هم از وم شد كهاش پائين آمد و معل آنتي بيوتيك مرا مصرف كرد و تب

اطالع بوده و هم خود از تهية چنين دارويي  كار ساز بودن اين دارو بي
نميدانم شايد هم ميخواست به اين ترتيب به انسانها . ناتوان بوده است

  :بگويد 
شما هزار بار از خداي پنداري خود داناتر و ! اي انسانهاي نادان«

 نداريد؟  اعتماد و اطمينانچرا به دانايي و توانايي خود. تواناتر هستيد
نجام دهيد به دامان توانيد به دست خود ا چرا براي كارهايي كه مي

  »شويد كه خود او در كارش فرو مانده است؟ كسي متوسل مي
وقتي من از خدا خواستم كه براي بيماريش به زمين و به يكي از 

 من ساده او با ميل و رغبت پيشنهاد مرا پذيرفت تا به. بيمارستانها برود
دل بفهماند كه حد و حدود خدايي و ميزان دانايي و توانايي اش چقدر 

زماني هم كه او را به آزمايشگاه بردند و روشن شد كه اين خداي . است
محتوا نيست، تصورش اين بود  تهي و بيعزّ و جل جز يك قالب ميان 

هم چون من . ام كه اينطور نبود  من نادان همة ماجراها را فهميدهكه
مانند پزشكاني كه براي مداواي مرض او جمع شده بودند، از چگونگي 

  .وضع او به شگفتي افتاده بودم
من خدا را از زواياي مختلف بررسي و نبودن او را با دهها دليل و 
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اما ديدار اخير و كمكي كه . منطق و سند و مدرك روشن كرده بودم
نبود كه بشود آن را خود او براي تأئيد داليل من ارائه كرد، چيزي 

  .ناديده گرفت و بر بودن او و بر چاره ساز بودنش پا فشرد
خدا از نظر اديان و مذاهب و از ديد پيغمبران و از نگاه 
شريعتمداران و كساني كه به او مومن هستند، خدايي است كه تا به 
امروز از طرف هيچ يك از اين باورمندان و در رأس آنها پيغمبران 

هاي واهي بوده كه به  اند، همه صفت آنچه از او گفته.  استتعريف نشده
 آنها براي ايكهايي كه نادرستي يك  صفت.شده استاو نسبت داده 

كثيري به او با اين همه هنوز هم جماعت . همة خردمندان روشن است
به . اند، ايمان دارند ي پر طمطراقي كه به وي نسبت دادهها و صفت

صفاتي كه . دهد مي خدا را صفات او تشكيل اهيتعبارت ديگر ذات و م
. ز طرف پيغمبرانفقط در كتب ديني آمده و آن هم به نقل قول ا

اي از اين صفتها و اين كه خدا چنين امتيازاتي دارد  وگرنه هيچ نشانه
همچنانكه وقتي از او اسكن گرفتند، ديديم . در جايي ديده نشده است

پيغمبران جز قالب درون تهي كه درون او خالي بود و خداي ساخته 
او نه در سر مغزي داشت كه بدان سبب او را عاقل و . چيز ديگري نبود

 كه بدان  بدانيم، نه در سينه قلبي داشتشعورصاحب درك و فهم و 
او .  صفت مهر و مهرباني و عطوفت و مروت را به او نسبت دهيمبهانه

بود، تنها به اين يان تهي كه در درون خالي و در بيرون فقط قالبي م
خورد كه رضايت مدعيان نبوتش را فراهم كند كه هر چه  درد مي

اش سازند كه هر چه   به درون خالي او بريزند و بهانهدوست داشتند
  .خواهند بنام او و از جانب وي بگويند و بكنند مي

از جمله اين . توان زد  نادرستي صفات خدا، دهها مثال مي در بارة
تر از  دانند كه جهان قديمي كودكان دبستاني هم ميزه حتي كه امرو

در حالي كه . آن است كه كسي با هر نام و نشاني آن را آفريده باشد
! فشارند كه خير و مذاهب همچنان بر اين امر پا ميشريعتمداران اديان 

اين خدا بود كه جهان را در شش هزار سال پيش، از هيچ به وجود 
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وزه براي اكثريت مردم روشن شده است كه با اين كه امر. آورده است
انسان در اثر تحول و تكامل موجودات تك سلولي پا به عرصة حيات 
گذاشته و جاي شكي در اين باره وجود ندارد، باز هم شريعتمداران 

پندارند كه او را در  خدا را خالق و آفرينندة انسان مياديان و مذاهب، 
دست خود ساخته و از روح روز ششم خلقت از مشتي خاك و آب به 

  .خويش به او دميده است تا جان بگيرد
ها و  فهمد كه همة گفته بيند و مي آدم وقتي اين تناقضات را مي

 كه چرا كند ميپايه و اساس است، حيرت  پندارهاي گذشتگان بي
انسانها همچنان در اين باورها پا بر جا هستند و به جاي اين كه به فكر 

كنند و از  باشند، دست به سوي آسمان بلند ميد زندگي دو روزة خو
 طلب باشد، نيازهايي را ومي كه دست ساخت همنوعان خودش ميموه
توانند برآورده سازند، بي آن كه منّت  كنند كه خود به سادگي مي مي

  . كسي را بكشند
هايي كه   بسياري از انسانها با همة آگاهيدانم كه به هر روي، مي

همين ان كرديم، همچنان اصرار خواهند داشت كه بخشي از آن را بي
الن حفظ د خداي بيكاره را براي دلخوشي سادهمحتوا، يعني  قالب بي

  .گاهي براي آنان داشته باشند كنند و به خيال خود تكيه
اين هم يك جور دلسوزي به حال انسانهايي است !  كردشود ميچه 

ه آنها اين شانس را با اين تفاوت ك. كه مثل من و شما انسان هستند
ندارند كه بتوانند مانند ديگران به حقايق پي ببرند و از زندگي خود 

اند،  ي هم كه كمابيش پي به حقايق بردهمتاسفانه آنهاي. بهرمند شوند
ندگي بهتر اي براي ز به رفع مشكالت بپردازند و چارهبه جاي اين كه 

دبختي و بيچارگي باقي خواهند آنان را در همان ب انسانها پيدا كنند، مي
دهند  هاي واهي كه به آنها مي تا از لذايذ زندگي فقط به وعده. نگهدارند

  . دلخوش باشند و چيز بيشتري نطلبند
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        آخرين گفتگو با خداآخرين گفتگو با خداآخرين گفتگو با خداآخرين گفتگو با خدا    
 داده بود كه من تا آنجايي كه خدا خاموشي اختيار كرده و اجازه

.  حالجي كنمهاي خود ي سخنان او را در افكار و انديشهخواهم معنا مي
 نيست دانست كه ساكت ماندن من از بابت اين شناخت و مي او مرا مي

دانست كه من در سكوت خود چه  او مي. ام  ماندهكه در كار خود فرو
از اينرو، خاموش ماند و اجازه داد كه سكوت من . دنياي پر غوغايي دارم

  . ادامه پيدا كند و رشتة افكارم بريده نشود
 من از نو به سخن در آمدم و طوالني، خودپس از يك سكوت 

  : گفتم
اگر همة اين ماجراها براي اين بوده كه مرا با اين واقعيت آشنا 

. من نيازي به چنين ماجرايي نداشتم. كنيد، به نظرم كارتان بيهوده بود
 را به ديگران منتقل كنم، فكر اگر هم قصدتان اين بود كه اين ماجرا

طرق مختلف زيرا من كمابيش به . موفق نبوديدكنم در اين كار نيز  مي
نسان به گوش ام كه موضوع عدم حضورتان را در زندگي ا سعي كرده

خواستم  دانم كه در اين راه آن چنانكه مي اگر چه مي. مردم برسانم
  .ام تاكنون موفق نبوده

 ماجرا را به صورت بايستي اين به نظر من، ما اشتباه كرديم و مي
وگرنه با آگاهي . ن آگاه شوندداديم كه همگان از آ علني انجام مي

هايي مثل من و گفتن و نوشتنم، نه تنها درد  مردم دوا نخواهد شد،  آدم
باز هم خواهند گفت فالني . بلكه اين بار هم سخن مرا نخواهند پذيرفت

ب مردم و خدا و پيغمبر مومنين برخاسته به دشمني با دين و مذه
خواهيد، خود شما  راستي را مي. ه خواهد ماندنتيج است و كارمان بي

بايستي شال و كاله كنيد و پا به اين معركه بگذاريد و به زبان خود 
اين تنها راه چاره است و تنها . حقيقت را براي مردم روشن كنيد

 مردم را واداشت تا شما را رها كنند و خود را شود ميشانسي است كه 
  .آزاد سازند

  :سخنان من گوش ميداد، در پاسخ گفت خدا كه با دقت به 
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من «  :خواهي بيايد و بگويد تو از كسي كه وجود ندارد، مي! زم عزي-
آيا اين سخن و اين منطق عاقالنه است؟ نا » !وجود ندارم« ،»!نيستم

  .... جايي حضور پيدا كند؟ سخن بگويد؟تواند ميموجود چطور 
ه بودنش آگاه كرده به همانگونه كه سخن گفته و مردم را ب: گفتم 

  .تا به او ايمان بياورند
هاي فكري چطور شد كه امروز، تو حتي برداشت! عجب! عجب: گفت 

كني؟ مگر تو نبودي كه داد و فرياد راه انداخته  گذاشتة خود را انكار مي
اند؟ مگر   ذهني خود را به مردم تحميل كردهبودي كه پيغمبران، خداي

خداي عيسي ! اي موسي خود اوستزدي خد تو نبودي كه فرياد مي
چه شده كه ! خداي محمد خود محمد است! پائولوس خيمه دوز است

اندازي؟  وجود خدا را به گردن ما ميامروز اعتقاد مردم و عادت آنها به 
اري شريعتمداران را به نهي؟ و فريبك بران را به دامان ما ميگناه پيغم
  ... نويسي؟ پاي ما مي

  
حنة زندگي مردم ز اول حضور خدا را در صمن ا. گفت راست مي

خدايي به آن صورت كه براين باور بودم كه . دانستم بدون دخالت او مي
اند، وجود   به شكلي كه پيغمبران عنوان كردهپنداشتند و پيشينيان مي
اما اين كه در اين لحظه چنين سخني از زبان من جاري . خارجي ندارد

بلكه پس از كنكاش . ام نبود ي گذشتهه دليل برگشتنم از باورهاشد، ب
ناموجود كه زياد به اين نتيجه رسيده بودم كه بدون دخالت خود اين 

 او به آفرينم و با كنم و مي هايم او را باز سازي مي من در افكار و انديشه
 شكلي كه پيغمبران او را تصور نشينم، درست به همان گفتگو مي

اي  توان او را به گونه پنداشتند، مي ميانگارانه حقيقتش  كردند و ساده مي
اي   تا شايد با حضور خود او به گونهبه صحنه آورد و به ديد مردم كشاند

  .در صحنه، مردم دست از سر وي بردارند
در همين لحظات كوتاه حتي به اين فكر افتادم كه كاش داستان 

ار كاري، به صورت آشك  بدون پنهانشد ميبردن خدا به بيمارستان را 
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البته نه به . انجام داد و مردم را از چگونگي اوضاع خدايشان آگاه ساخت
اين صورت كه من داستان آن را بنويسم، بلكه به آن صورتي كه در 

ستاران شاهد آن بودند كه بيمارستان پيش آمد و دكترها و پر
توانست يك جنجال تمام عيار بشود و همة مردم از زير و بم ماهيت  مي

اما به درخواست خود من، آن هم به اين دليل كه مبادا . ونداو آگاه ش
ورزي و  كنند، و چنين بپندارند كه با غرضمرا متهم به خدا ستيزي 

اش برافكنم، ناچار شدم از جبرئيل  ام خدا را از خدايي دشمني خواسته
  . بخواهم اين ماجرا را از ذهن شاهدان عيني پاك كند

 گرفته بودم در كاري كه پيشگفت، اما من هم  خدا راست مي
چينم،  بري ميسالهاست كه صغري و ك. بودمخسته و درمانده شده 

كنم تا ثابت كنم كه  م و شاهد و گواه رديف ميآور دليل و منطق مي
هاي من تا به امروز اين بوده  اما نتيجة همة تالش. ستخدايي در كار ني

در . اند اور كردهه فقط تعداد معدودي از انسانهاي فهيم حرف مرا بك
ز زبان خود، حالي كه من نياز دارم كه خود بابا را به صحنه بياورم تا ا

! گويد به مردم بگويد كه واقعيت او چيست چنانكه با من سخن مي
زنند  ي از خردمندان كه هر چه فرياد مياينهاست درد من و درد بسيار

  . به گوش كسي فرو نمي رود
:  منطق مرا پذيرفت، گفت در حالي كهوقتي نظرم را به خدا گفتم، 

كه پاي ما به اي و آن اين  ويي، اما يك نكته را فراموش كردهگ راست مي
. پنداري به باور اعتقادي مردم كشيده نشده است اين سادگي كه تو مي

از هزاران سال پيش ساية موهوم نام ما بر زندگي بشر گسترده شده 
شيده تا حرف و حديث پس از آن هم هزاران سال طول ك. است

اين گونه بود كه باور به ما در ذهن . پيغمبران در جهان جاري شود
در پي آن هم . انسانها جا گرفته و مردم به ما عادت پيدا كرده اند

گروهي پا به ميدان گذاشتند و براي بودن بدون دليل و منطق ما به 
  .اند طق رديف نموده و فلسفه بافي كردهخيال خود دليل و من

كنم  داني، تعجب مي قين دارم تو همة اين مسائل را ميبا اين كه ي
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هاي   در طول همين چند سال حرف و حديثخواهي مردم كه چطور مي
با چند كتابي كه منتشر خواهي  تو و امثال تو را بپذيرند؟ تو مي

ها نفر با  هم در زماني كه ميليوناي، نظرت را به كرسي بنشاني؟ آن كرده
اي تبليغ و ترويج  ستگاههاي خدامداري هر يك به شيوهسيع دامكانات و

راهي را كه ! بار باشكنند؟ اندكي صبور و قدري برد خداباوري مي
به يقين روز و روزگاري منطق تو هم به ! اي دنبال كن انتخاب كرده

هاي  رك افكار و انديشهمنطقي كه سرفرازانه بر تا. كرسي خواهد نشست
  . د گرفتمردم بسياري جا خواه

ماني را ببيني، كامالً اشتباه اگر بر اين پنداري كه خود چنين ز
تو . اي زمان الزم است چون براي جا افتادن هر انديشه. يكن مي

 زمان است .زمان دائماً در حركت است. تواني از زمان سبقت بگيري نمي
ه وقتي هم كه تو از رفتن باز بماني زمان ب. برد كه تو را همراه خود مي

ي تو نيستي، زمان اما فراموش نكن كه وقت. راه خود ادامه خواهد داد
هاي پيشينيان با خود و در  هاي تو را مانند افكار و انديشه افكار و انديشه

شوند، با  يي كه پس از تو با زمان همسفر ميآنها. خود خواهد داشت
تو را هاي  آنانند كه كِِشته. شنا خواهند شدهاي تو آ افكار و انديشه

چينند و هدية  اش را مي نشانند و ميوه و ثمره پرورانند و به بار مي مي
چه بسا در آن روزگاران نه نامي و نه يادي . كنند جويندگان حقيقت مي
آنچه از تو باقي خواهد ماند، همان بذرهايي است . از تو باقي مانده باشد

خورديم، ما يگران كاشتند و ما د«اند  اين كه گفته. اي كه پراكنده
  .كند ميكامالٌ همين معنا را افاده » كاريم تا ديگران بخورند مي

  
ن كسي كه خود هميشه به صورت شنيدن اين حقايق آنهم از زبا

 جدايي نداشته، براي من بسيار اي مبهم همسفر زمان بوده و از آن سايه
شك من هم مانند بسياري كه دوست دارند  بي. گرم كننده بود دل

مندم كه  د و مزة ميوة آن را بچشند، عالقهشت خود را درو كننحاصل ِك
من . ام چه خواهد شد بذرهايي كه اينجا و آنجا پراكندهببينيم سرنوشت 
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خواهم تأثيري كه افكار و  زو را داشتم و هنوز هم دارم و مياين آر
گذرد، ببينم و حداقل لذتي از   ميهاي من بر مردمان روزگارم انديشه

  . ودن آنها ببرممثمرثمر ب
در اين ميان خدا، تنها كسي است كه به دليل حضور دراز مدتش 

 اين منظر را در جلوي ديدگان من بگشايد و مرا تواند ميدر دامان زمان 
. كنم آگاه سازد  آنچه كه به جامعة بشري تقديم مياز آخر و عاقبت
ر پهن دشت هايم د شنيدم كه بذر افكار و انديشه  او مياكنون كه از زبان

آيد كه راهي را  نشست، اين دلخوشي برايم بوجود ميزمان به بار خواهد 
ه به انتظار رسيدنش روز شماري اي ك ام بيراهه نبوده و ميوه كه برگزيده

اگر چه با اين آگاهي . اهد بودكنم، ميوة شيرين و لذيذي خو مي
اي خود م و برشد ميشناختم و به خود مغرور   پا نميبايستي سر از مي

م، اما اين شد ميدر جايگاه يك انسان پر تالش مقام ارجمندي قائل 
  .كرد  نمين، من پير و خسته را قانعحالت خوش با همة ارزش واالي آ

من خيلي دير به صرافت افتادم كه وارد اين پهنة گسترده و بي در 
و پيكر مشكالتي شوم كه از دير زماني جامعة انساني ما را به گمراهي 

بودم، شايد شاهد اگر از جواني به اين امر پرداخته . يده استكش
هاي  شايد هم رنگ و طعم ميوه. مشد ميزدن بذرهاي خود  شكوفه

اما، افسوس كه . چشيدم ديدم و مي حاصل كشت خود را اينجا و آنجا مي
من در سالهايي به اين انديشه افتادم كه زمان هم از همراه بردن من 

به زودي زمان نيز شانه از زير بار جثة فرسودة . ميزندآرام آرام سر باز 
من خالي خواهد كرد و مرا در چند منزل ديگر زمين خواهد گذاشت و 

  .بدون من به رفتن خود ادامه خواهد داد
با اين دلهره و اين كه به زودي از سفر باز خواهم ماند، به فكر 

بسيار دور و دراز او افتادم كه هر چه بيشتر، از همسفر زمان و از تجربة 
اين . بهره ببرم تا شايد از نتيجة كارهاي خود از زبان او بيشتر آگاه شوم

  :بود كه به او گفتم 
در حاليكه زمان . داني كه من به زودي از رفتن باز خواهم ماند مي
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اين كه . همچنان تو را از امروز به فردا و به فرداهاي ديگر خواهد برد
ر تو بردارد، دست كم به اين ه بشر دست از سخواهي ك گويي و مي مي

براي شنيدن سخنان خود فرا پس چرا باز هم مرا . ها شدني نيست زودي
 جواناني كه پر بايد با شمااي؟ به عقيدة من، همانطور كه گفتم  خوانده

ها بهتر و پر توان تر آن. تر از من هستند، سخن بگويي شورتر و پر انرژي
  .تة تو را برآورده سازندتوانند خواس از من مي

  :ام كرد و گفت  آميزي هديه بار ديگر لبخند مهر
اي؟  ا كسي هستي كه پاي صحبت ما نشستهپنداري كه تنه تو مي

اي؟  هستي كه با ما به مجادله برخاستهكني كه تنها انساني  تو تصور مي
ايم و يا پس از تو با  ا ديگران صحبت نكردهكني ما پيش از تو ب فكر مي

  كسان ديگر ديدار و گفتگو نخواهيم داشت؟
تو هم . نه دوست خوب و پير ما، قصة ما قصة ديروز و امروز نيست

. شوي  ما آگاه ميتنها كسي نيستي كه ما را مي بيني و از خواستة
مين اند، به ه ل زمان با ما ديدار و گفتگو كردههزاران هزار انسان در طو

. اي ا را آماج پرسشهاي خود قرار دادهو ماي  گونه كه تو به ديدار ما آمده
آنچه تو را به اين انديشه كشاند كه بود و نبود ما را به چالش بگيري، 

آنچه را هم كه .  استحاصل تالش و جستجوهاي پيشينيان تو بوده
هاي كساني خواهد شد كه  پراكني، زير بناي افكار و انديشه امروز تو مي

دوش خواهند گرفت و از منزلي به منزلي پس از تو اين بار گران را به 
  .سانند تا نهايتاً در يك زماني به مقصد بربردديگر خواهند 

ما منكر اين نيستيم كه تو در اين مسير پر پيچ و خم، بسيار 
شايد هم خودت آگاه نباشي كه . اي هوشمندانه و جسورانه قدم برداشته

ن پرده و بدو  بيمتياز تو همان گستاخي توست كهيكي از بزرگترين ا
. دهي ميكني در اختيار ديگران قرار  ترس و واهمه هر آنچه را درك مي

ري بودند كه خيلي بيشتر از اين را هم فراموش مكن كه انسانهاي بسيا
افسوس كه آنها شهامت و جسارت تو را نداشتند كه . دانستند تو مي

  .آگاهيشان را به مردم منتقل كنند
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همه هم دلسوزي . كنند ي خود را آشكار نميها  همة انسانها آگاهي
شايد به همين علت است . تو را ندارند كه تو خود دلسوخته روزگاراني

هاست كه  سده ها و هزاره. نشيند كه سخن تو بهتر به دل مشتاقان مي
هم به نظر . ادامه داردهمچنان كشمكش ميان ما و انسانها آغاز شده و 

ها  ها و شايد هم هزاره ي دارد، سدهه اين قصه كه سر درازرسد ك مي
تا . داشته باشيم و ما اين كشاكش را كماكان با انسانها كندادامه پيدا 

روزي كه زمان نيز ما را مانند همنوعان شما در منزلي از منازل از دامان 
ها از  ها و هزاره از سدهچنانكه خدايان ديگر را پس . خود رها و آزاد سازد
  . اشتدامان خود كنار گذ

آنچه گفتني است، اين است كه هر يك از شما كه درد آسايش و 
بهبود زندگي انسانها را داريد، بايستي در حد توان خود در اين راه 

گيريد يا فردا و يا فرداهاي دور مهم  مروز نتيجه مياين كه ا. بكوشيد
مهم آن است كه براي رسيدن به هدف از تالش باز نمانيد و اين . نيست

در هر كجا هم . سنگين را در حد توان خود به سوي مقصد بكشانيدبار 
 باشيد، و مطمئن. كه توانتان به پايان رسيد آن را زمين بگذاريد

آيند با اشتياق آن را به دوش خواهند گرفت  ديگراني كه در پي شما مي
  .ايد شما اين كار را كردهو به جلو خواهند برد، همانگونه كه 

اين اش نور اميدي به دل من تاباند و مرا از  مانهخدا با كلمات صمي
از شنيدن حقايقي . ثمر باشد بيرون آورد نگراني كه مبادا تالشهايم بي

در عين حال . كه در البالي سخنان او نهفته بود، احساس شادي كردم
پيشينيان به دوش از اين كه در حد توانم اين بار سنگين را مانند 

بويژه اين كه از زبان خدا شنيدم . كردم ي ميام، احساس خوشحال كشيده
من اين دلگرمي . كه زحمات من بر خالف باور بسياري مثبت بوده است

اما اين كه خدا هم . را به صور مختلف از زبان بسياري شنيده بودم
  .اينطور در بارة افكار و انديشه هاي من نظر ميداد، چيز ديگري بود

ي خدا نياز داشتم تا آرامش درست است كه من به ابراز خرسند
كنم، بيش از من كساني نيازمند  اما فكر مي. اطر بيشتري پيدا كنمخ
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شنيدن ابراز خرسندي خدا هستند كه پس از اين بايستي اين بار 
آنها هم بايد . سنگين را كه من به زمين خواهم گذاشت به دوش بگيرند

در پايان راه اين چنانكه من . بدانند كه زحماتشان به هدر نخواهد رفت
شايد شنيدن همين سخنان باعث گردد كه .  را از زبان خدا شنيدممژده

من با خيال راحت سر بر بستر خاك بگذارم و بي آنكه دغدغة آيندة 
تالش هاي نيمه تمام خود را داشته باشم، اين دنيا را به اميد بهبود 

خدا ترك زندگي انسانها و سر و سامان گرفتن مشكالت ناشي از وجود 
  .كنم

اند تا حركت من و  بينم كه عزم كرده من با چشم دل كساني را مي
امثال مرا پي بگيرند و باري را كه از دوش ما به زمين نهاده خواهد شد 

همة آنهايي كه در اين راه قدم بر خواهند داشت، . به سوي مقصد ببرند
ني كه براي كسا.  من خواهند بودانبرادران، خواهران، فرزندان و همفكر

به ثمر رسيدن حركتي كه هدف آن نجات انسان از دست موهومات 
وقتي . بويژه موهومي به نام خداست، اين حركت را ادامه خواهند داد

  :خنديد و گفت . خوشحالي خود را از شنيدن اندرزهاي خدا به او گفتم
دانيم كه  اگر چه مي. سخناني بودي تو نيازمند شنيدن چنين -

با اين . اند ج نهاده و تو را بيش از ما ستوده تالشهاي تو اربسياري به
هاي تو سخن خواهند  رم كه پس از تو نيز در بارة تالشحال، يقين دا

. اي وثر بودن قدمهايي است كه برداشتههمة اينها نشان دهندة م. راند
ه و از نو به نزد خود فرا بيني، باز هم ما تو را برگزيد اين كه مي

اگر . ما به كارهاي تو استم، بهترين دليل ارجگذاري اي خوانده
اي باشي،  د گذشته بازگو كننده ماجراي تازهايم اين بار هم مانن خواسته

  .  به خاطر ارزش و اهميت كارهاي گذشتة توست
توانستيم فرد ديگري را انتخاب كنيم و  ما مي: خدا در ادامه افزود

ه رها ا حيف بود كه تو را در نيمة راام. اين رسالت را بر عهدة او بگذاريم
تواني بر دوش بكشي بر گردة ديگري  كنيم و باري را كه هنوز مي

هر يك از كوشندگان راه رهايي انسان از مشكالت زندگي، . بگذاريم
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رسالت تو . رسالتي دارند كه تا پايان عمر بايستي به آن عمل نمايند
  . هنوز به پايان نرسيده است

موش مكن كه اين تو بودي كه پا به اين ميدان اين را هم فرا
آور حقايقي باشي كه  كسي از تو نخواسته بود كه پيام. گذاشتي

تو بودي كه قدم پيش . هاي دراز از مردم پنهان نگهداشته بودند زمان
گذاشتي و راهي را انتخاب كردي كه پيش از تو بسياري در اين راه 

  . كوشيده و نتيجة چنداني نگرفته بودند
يادت هست كه در يكي از دفاتر خود به درستي نوشتي كه پيامبران 

. هاي خود بودند لكه آنها برگزيدة افكار و انديشهبرگزيده خدا نبودند، ب
دوستانة و  اي انسانه ه تو هم پيام آور افكار و انديشهواقعيت اين است ك

و نه ت. يخواهانة خود براي سعادت و نيك بختي بشر هست آرمانهاي نيك
تو منعكس . منوعان خوداي و نه از سوي ه از جانب خدا انتخاب شده

از اين جهت است كه كار تو ارزش و . هاي خود هستي كنندة ايده
شنوند و  ين داريم كساني كه پيام تو را ميما يق. اهميت بيشتري دارد

نظراتشان را ملهم از وحي الهي ميدانند كه تو بر خالف پيامبران كه 
به همين دليل نيز آنها به پيام . ستند، ادعاي دريافت وحي نداريدان مي

راي سعادت و نيك تو كه چكيدة آرزوهاي خود و بزرگاني است كه ب
چون تو را راستگو اند، ارج بيشتري خواهند گذاشت،  بختي بشر كوشيده

  . بينند و بدون ادعا مي
شسته، اگر سخنان تو آنطور كه بايد و شايد هنوز به دل مردم نن

اين طبيعت و سرشت انسانهاست كه توجهي به كار ! ناخرسند مباش
اما فراموش . كنند د، هر چقدر هم ارزشمند باشد، نميعصران خو هم

هاي تو   آغاز رونق بازار افكار و انديشهمكن كه در فرداي رفتن تو تازه
چنانكه نظرات بسياري از انديشمندان نيز چنين سرنوشتي . خواهد بود

  . ه استداشت
نگران هم مباش كه امروزه . كارت را ادامه بده و به پايان برسان

دوستداران افكار و . نداردسخن تو به قدر قيمت خود خريدار 
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 كه حتي هنوز چشم به دنيا كساني. هاي تو آيندگان هستند انديشه
هايي است كه پس از تو پا به جهان  پيام تو براي نسل. اند نگشوده

 نسالن تو حتي آنهايي كه با  هم عصران و هم.خواهند گذاشت
هاي تو موافق هستند، آن فضيلت را ندارند كه به درستي سخنان  گفته

  . تو اعتراف كنند و در نشر آنها يار و ياور تو باشند
  

زد و من يقين داشتم كه از  نشيني مي هاي دل خدا حرف
مخصوصاٌ او . هاي من نسبت به دوستان صاحب نظرم آگاه است دلگيري

د تا از اندوه من بكاهد و مرا از ن مورد خاص سخن را به درازا كشاندر اي
اين كه چرا نظراتم آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است 

اي نداشتم كه به آنها  و وارد جزئيات نشد و من هم عالقها. آسوده سازد
هم آگاه  و من ندك ميدانست در بارة چه مسائلي صحبت   او مي.بپردازم

وقتي باشنيدن حرفهاي . گويد تا ديوار بشنود بودم كه چرا او به در مي
  :مهرآميز خدا آرامش كافي پيدا كردم، پرسيدم 

  حال چه بايد بكنم؟
از زبان من يا . مثل گذشته آنچه ديدي و شنيدي بازگو كن: گفت 

 تو هاي  آنهايي را كه به افكار و انديشهاز دل خود، بگو و بكوش
مندند، بيش از پيش با اين مشكل بزرگ جامعة بشري آشنا  عالقه
.سازي



  

 فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم
        وصيت نامة خداوصيت نامة خداوصيت نامة خداوصيت نامة خدا

 



  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

زم رفتن فهمند كه عا شوند و مي انسانها وقتي پير مي: گفت   ميخداخداخداخدا
ا بازماندگانشان از آخرين كنند ت اي تنظيم مي هستند، وصيت نامه

و با اداي اين جمله با تبسم اندوهباري ا. هاي آنها آگاه شوند خواسته
  : افزود 

ان رفتن ما هم كم كم دارد فرا زم. ايم ما هم مثل تو پير شده
س از خود از اين رو قصد داريم مثل شما انسانها براي دوران پ. رسد مي

اي تنظيم كنيم تا اگر از صحنة زندگي انسانها بيرون رفتيم،  وصيت نامه
  .وصيت نامه دنيا را ترك نكرده باشيممثل خدايان ديگر بدون 

نامه بايستي شاهد و گواهي  رسم است كه در موقع تنظيم وصيت
از اينرو ما هم تو را به . حضور داشته باشد كه درستي آن را تأئيد كند

البد تو آخرين . ايم كرده د و گواه وصيت نامه خود انتخاب عنوان شاه
 كساني كه ترديدي در را نزدپذيري تا صحت آن  تقاضاي ما را مي

  .گواهي دهيكنند، درستي آن مي
ود ــچون براي خ. ام گرفت از شنيدن آخرين جمالت خدا، خنده
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امة خدا باشم، ـباور كردني نبود كه شاهد و گواه تنظيم وصيت ن من
من حتي مطمئن بودم . چه برسد براي كساني كه آن را خواهند شنيد

كنند، اين داستان را نخواهند   من فكر مي كه در بارة خدا مانندكساني
خداباوران هم وضعشان روشن است، بخصوص اين كه به اين . پذيرفت

موضوع نه در كتب آسماني اشاره شده و نه در احاديث انبياء نقل شده 
از اينرو . اند ين نيز وارد اين گونه مباحث نشدهفقها و مجتهد. است
  . اي نيست سادهدن چنين موضوعي به مردم كار باوران

 كرد؟ خواست خدا بود و من رو در رو مورد خطاب شود مياما چه 
گفتم، مگر نه اين كه در حوزة  در همين لحظات به خود مي. و بودما

  ممكن جلوه داد؟ مگر نه اين كه درشود ميالهيات هر نا ممكني را 
را بدون هيچ دليل و منطق و ربطي  مباحث ماوراء الطبيعه هر حرف بي

د و از آنها خواست كه به اين  زد و به خلق اهللا قبوالنشود مياي  ضابطه
هاي موسي و عيسي و محمد از نظر  ها ايمان بياورند؟ مگر حرف حرف

عقالني قابل پذيرش بود؟ آيا دميدن از نفس خدا به پيكره گلي و جان 
 هايي كه دني است؟ زنده كردن دوبارة انسان، باور كر»آدم«گرفتن

 نيست؟ شكاف دريا، مضحكهاند،  سال پيش مرده و خاك شدههزاران 
زنده كردن مرده و شق القمر، مگر با بينش عقالني و منطق انساني 

اساس از  بيپايه و  هاي بي ي است؟ ولي ديديم كه همة اين حرفشدن
طرف بسياري از بزرگترين دانشمندان علوم تجربي و گرانقدرترين 

  . رفته شده استپذين انديشمندان و فيلسوفان جها
باچنين اوضاعي در امر الهيات، آيا گفتن اين كه خداوند عز و جل 

را به زبان ضرورت  اين  كه خوداناند كه پيش از مردنش فرمودهاراده 
اي بنويسد كه پس از او  خواهد وصيت نامه  مي وكند ميساده بيان 

منطقي،  كجاي اين حرف غير. باورمندانش به گمراهي كشيده نشوند
العاده و شبيه معجزه است كه نپذيرند؟ آنهايي كه  عقالني و يا خارق  غير

اگر پيغمبران . به خدا ايمان دارند بايستي سخنان او را نيز باور كنند
عزيز ما نيستند كه اينگونه آيات الهي را دريافت كنند و به خلق اهللا 
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رفش را نزند و به  كه خدا خاموش بماند و حشود ميابالغ نمايند، دليل ن
تازه مگر همين خدا يكصد و بيست و چهار هزار . گوش بندگانش نرساند

پيغمبر و نبي در قوم يهود براي ابالغ اوامر خود تعيين نكرده بود؟ حال 
اگر يك نفر غير سامي به سيل عظيم اين انبياء اضافه شود و بگويد مرا 

، كجاي كار عيب پيدا نيز خدا براي ابالغ وصيت نامه خود برگزيده است
 كار من هتاز ؟شود مي؟به كدام يك از صفات او لطمه وارد كند مي

  .نبيگري و پيغمبري نيست، بلكه رساندن يك پيام است و بس
ها بودم كه خدا نگاهش را به چشمانم  در كشمكش اين انديشه

  :دوخت و گفت 
بين پا به درون چه مسائلي ب! حق با توست! باور كردني نيست

با هزار و يك ! كني كه انسان هوشمندي هستي اي؟ وانمود مي اشتهگذ
با اين همه آمادگي آن را نداري ! اي ليل و برهان ما را به چالش گرفتهد

كه ببيني خداي كهنسال بشر به زبان خود بگويد عمرم رو به اتمام 
براي اين كه پس از ما كار پيروانمان به مخمصه نيفتد، سخنان . است

به خاليق بگو . هاي ما را بشنو و به گوش ديگران برسانپسين روز
  . شايد به حالشان سودمند باشند. وصيت نامة خدايشان را بخوانند

با شنيدن اين بخش از سخنان خدا، يك باره ياد امام دوازدهم 
شيعيان افتادم و اين كه جماعتي از رندان زمانه كه سر دستة آنها 

 كردند كه امام يازدهم شيعيان ا ميعثمان بن سعيد عمري بود، ادع
از ترس دشمنان امامت از او را صاحب پسري است كه ) حسن عسكري(

اين رند شياد بر خالف همة اسناد و مدارك . اند كردهنظرها پنهان 
موجود دال بر بي فرزند بودن حسن عسكري، بخصوص شهادت مادر و 

  :گفت برادر و كنيزانش دو پاي خود را توي يك كفش كرد و 
امام يازدهم ما صاحب پسري است به نام محمد كه او را از ! خير

اين شخص حدود پنج سال به اسم . ايم ترس دشمنان پنهان نگهداشته
، از مردم ساده لوح و خوشباور شيعه، حق و حقوق »غايب از نظر«امام 

هنگام مردن نيز كليد دكاني را كه باز كرده بود، به . شيعيگري گرفت
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او نيز در موقع . پرد كه چهل سال هم او اين معركه را راه بردپسرش س
مرگ كليد دكان پدر را به شخص ديگري بنام حسين بن روح نوبختي 

در . سپرد كه بيست و يك سال واسطة ميان امام زمان و پيروانش بود
زمان سيمري نايب چهارم، چون كار اين فريبكاري همة آفاق را فرا 

ي بيرون داد كه امام »توقيع« پيش از مردن گرفته بود، اين جناب
در اين توقيع به چند موضوع اشاره . دوازده به غيبت كبري رفته است

شده بود كه مهمترين آنها اين بود كه نايب چهارم كسي را به عنوان 
ديگر اينكه پس از آن اگر كسي ادعاي ديدار امام . جانشين انتخاب نكند

ة غيبت كبري، مقام مهدي موعود را هم به دوازدهم را بكند كه با مسأل
  .او اختصاص داده بودند، دروغگوست

با اين همه ديديم كه هنوز جوهر اين توقيع خشك نشده بود كه 
خط بطالني . رندان ديگري با ادعاي نايبان عام ايشان وارد معركه شدند

به توقيع حضرت كشيدند و پس از آن نيز دهها و صدها نفر ادعاي 
  .امام را كردند، بي آنكه كمترين اهميتي به توقيع او بدهندين اديدار 

ي كه ايشان ميخواهد صادر كند، »توقيع«داستان وصيت نامة خدا و
تازه . در بهترين شرايط به سرنوشت توقيع امام زمان دچار خواهد شد

سخن از جانب اگر حرف من يك ال قبا را كسي گوش كند و بپذيرد كه 
  .گويم خدا مي

حق با : قتي داستان را براي خدا تعريف كردم، خنديد و گفت  و
توست و خود من هم از ماجراي توقيع امام دوازدهم شيعيان خبر دارم 

زمان و ديدم كه چطور جماعت آخوند حتي به صحبت كساني كه امام 
البته ما از اين بابت . توجهي نشان دادند را برايشان ساخته بودند، بي

چون همة داستان هاي اديان و مذاهب هميشه . يمچندان حيرت نكرد
ياري از انسانها با اين همه فراموش مكن كه بس. همين گونه بوده است

ها ارزش و اعتباري قائل نشدند و به ادعاهاي اين  براي اين داستان
  : شيادان تن در ندادند و افزود

 منطقي به سادگي در باور مردم فكر نكن كه هر سخن درست و
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خوشبختانه . بايد ديد كه مخاطبين چه كساني هستند. يندنش مي
عقل و خرد خود مسائل را بررسي مخاطبين تو آنهايي هستند كه با 

 كنند و درستي يا نادرستي آن را با بينش خردمندانه خود مي
مخاطبين تو مردمان عوام و قشريون متحجر و مومنين . سنجند مي

نيست كه همة مردم درستي ضمن اين كه نيازي هم . متعصب نيستند
همين قدر كه بتواني با منطق و استدالل خود در . سخنان تو را بپذيرند

  . ايمان و عقايد گروهي از مردم خلل ايجاد كني كافي است
گسترش اينگونه مسائل بر عهدة زمان است و كساني كه با بينش 

ميان . پردازند  جديت و صميميت به ترويج آنها ميخردمندانة خود و با
ابداع يكتاپرستي زرتشت و اخناتون و گرويدن قوم يهود به اين امر 

ود هم كه آن را به موسي منتسب شريعت يه. صدها سال به درازا كشيد
پي آمدگان او بودند كه يكتاپرستي را . كنند، با خداي يكتا بيگانه بود مي

  .به دين يهود افزودند و آن را نهادينه كردند
الزم است كه . نش همين گونه خواهد بودبي خدايي هم داستا

 هر يك به زباني و هر كدام به شيوه اي اين امر را مطرح و خردمندان
شانس شما اين است كه دانشمندان ابزار كار را . تبليغ و ترويج كنند

شما . اند گذاشتههايي در اختيارتان  اي به كرسي نشاندن چنين ايدهبر
 امر داريد و اين خود بهترين حربه براي بهترين داليل را براي اثبات اين

هاي  ستاوردهاي دانشمندان خود در رشتهبايد از د. موفقيت است
  .مختلف كمال بهره را ببريد

: تا اين كه گفتم . گفتگوي من و خدا در اين زمينه به درازا كشيد 
. آنچه الزم است براي رساندن آخرين ارادة شما انجام خواهم داد

نظران عالقمند برخوردار  ن مرحله بيشتر از ياري صاحبدر اياميدوارم 
  :خدا از شنيدن سخن من بسيار خشنود شد و گفت  .گردم

تو تالش خود را بكن و بگذار تا ببينيم كار به كجا . نگران مباش
  .شود ميمنتهي 

  :دامة شما هستم و خدا چنين آغاز كرمنتظر شنيدن وصيت ن: گفتم
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        وصيت نامة خدا  وصيت نامة خدا  وصيت نامة خدا  وصيت نامة خدا  
سالم به همة آنهايي .  همة انسان هايي كه به ما باور دارندسالم به
وصيت « را تحت عنوانو واپسين سخنان خداي خود» پيام«كه آخرين

وصيت نامة خدايي كه از چند هزار سال پيش براي . خوانند او مي» نامة
خدايي كه در اعماق قلوب . بخشي از جوامع بشر خداي يكتا بوده است

  . يروان اديان توحيدي جا داردو در اوج ايمان پ
اميد است، آخرين سخنان ما را به گوش بگيريد، به دل بسپاريد و 
در باورهايتان بنشانيد و با اطمينان به اين كه سخن، سخن خداي 

چرا كه رستگاري شما و . شماست، در حد توان خود به آن عمل كنيد
ترين پيام   كه تازهآخرين پيام ما خواهد بودفرزندانتان در پيروي از اين 

  .است
شوم كه خدايان هم هر يك عمري  پيشاپيش اين نكته را ياد آور مي

نشينند و  ي زمانهاي خاصي به مسند خدايي ميدارند و هر كدام برا
يچ خدايي هم تا ه. شوند نند و سپس از صحنه خارج ميك خدايي مي

ك صدها و چنانكه خدايان پيش از ما نيز هر ي. ماند ابدالدهر خدا نمي
اين . اند ده و بعد مسند خدايي را ترك گفتههزاران سال خدايي كر

چنين بود كه خدايان جديد توانستند وارد حوزة ايمان بشر بشوند و در 
اكنون عمر خدايي ما نيز پس از . نهايت هم اين منصب نصيب ما شد

رسد و عنقريب ما نيز از مقام  ن چند هزار سال دارد به پايان ميگذشت
  .خدايي كناره خواهيم گرفت

 داده و با سپاس از مهري كه در اين سالهاي دراز نسبت به ما نشان
دانيم كه پيش از رفتن و خارج شدن از  ايد، وظيفة خود مي ابراز كرده

هاي خود را به آگاهيتان برسانيم تا پس از  ة ايمان شما، آخرين پيامحوز
  .ما به گمراهي كشيده نشويد
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        ))))مانمانمانمانفرفرفرفر((((هفت پيام هفت پيام هفت پيام هفت پيام 
خدايي آغاز  ن است كه بشر زندگي خود را با بي ايپيام نخست ما،پيام نخست ما،پيام نخست ما،پيام نخست ما،

خدايي سپري شده و  ران سال از دوران حيات بشر با بيهزا. كرده است
دوران بسياري هم با توهم . هيچ مشكلي هم از اين بابت نداشته است

خدايان گذرانده كه هيچ يك از مشكالت زندگيش با ساختن خدايان 
ها را هم  برعكس بزرگترين مصيبت. گرفته است و سامان نجورواجور سر

حاصل . از جانب سازندگان و متوليان اين خدايان متحمل شده است
هاي تلخ، اين است كه برگشت به  مقايسة اين دو دوران پر از تجربه

دوراني . دوران طبيعي بي خدايي بهترين دوران زندگي انسان بوده است
 از آنها به تكامل اران كرة خاكي كه بسياريكه حتي انواع مختلف جاند

بنابراين، ميتوان . برند اند، در چنين دوراني به سر مي نوع خود رسيده
هاي تكامل هر يك از انواع  نين استدالل كرد كه يكي از نشانهچ

پس انسان نيز كه خواهان رسيدن به . موجودات، مرحلة بي خدايي است
  .رحله برود يا باز گرددتكامل است، بايستي به سوي اين م

  
 اين است كه بيرون رفتن خدا از مقولة ايماني بشر پيام دوم ما،پيام دوم ما،پيام دوم ما،پيام دوم ما،

انسانهايي كه با عقل و . كمترين آسيبي به روند زندگي او نخواهد زد
اند، اين موضوع را به  سير تحوالت خدايان را دنبال كردهخرد خود 
ان خدا در  ما به عنوتوانند به ديگران بگويند كه آنها مي. دانند خوبي مي

كرديم، هيچ وقت در هيچ كجا دخالتي در  طول زماني كه خدايي مي
مك و مساعدتي هم به هيچ كس ك. زندگي هيچ كس نداشتيم

بنابراين، با نبودن ما هيچ نوع خللي در روند زندگي انسانها به . ايم نكرده
 فرداي يعني بودن و نبودن ما در زندگي امروز بشر و. وجود نخواهد آمد

كنيم كه كسي نگران رفتن  پس توصيه مي. فرزندانش كامالٌ بي اثر است
  .د و از اين بابت غمگين نشودما نباش

نگاهي گذرا به زندگي نوع بشر و . بشر نيازي به غير خود ندارد
 كه دهد ميتحوالتي كه تاكنون در جامعة انساني رخ داده است، نشان 
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. خود انسانها انجام گرفته استتمام اين تحوالت به كوشش و همت 
هاي دوران  ز حوزة انساني دخالتي در دگرگونيهيچ نيرويي خارج ا

بخصوص اين كه در هيچ يك از اين تحوالت . زندگي بشر نداشته است
اند،  پيغمبران از جانب ما به شما گفتهآنچه . پاي ما در ميان نبوده است

به اين كتب بياندازيد،  نگاهي اگر. در كتب آنها ثبت و ضبط شده است
بينيد كه به هيچ يك از دستاوردهاي بشر در اين كتب اشاره نشده  مي

هاي علمي و صنعتي و   اين كه ما اطالعي از اين پيشرفتيعني. است
  .ايم ها ايفاء نكرده  نداشتيم و نقشي هم در اين زمينهتكنيكي و غيره

يد كه همچنان  از اين رو، پس از اين هم كه ما نباشيم، خواهيد د
. ند داشتهمنوعانتان براي بهبود زندگي شما قدمهاي ديگري برخواه

ها مثبت و به نفع حيات در كرة خاكي كه  اميد داريم همة اين قدم
مأواي شماست باشد و زندگي نوع بشر و ديگر موجودات روز به روز 

  .بهتر و بهتر شود
  

ن گذاري با اين  اين است كه وظيفة خدا در مقام قانوپيام سوم ما،پيام سوم ما،پيام سوم ما،پيام سوم ما،
كه ساليان درازي در بسياري از كشورها كنار گذاشته شده است، از اين 

به نظر ما، بشر با دانش و خرد و . به بعد بكلي از ميان خواهد رفت
تر و به وضع  گذاري به مراتب از خدا، عادالنه  قانونهوشمندي در امر

ر عمل سرنوشت همنوعان خويش و ساير موجودات آگاهتر و كارسازت
  . كرده است

چنانچه مي بينيد، بيانية منشور حقوق بشر كه توسط خود انسانها 
 رجحانوضع شده، به مراتب بر احكامي كه از طرف ما نقل شده است، 

تر، اخالقي تر و با عقل  منشور از احكام الهي، انسانيچون مفاد اين . دارد
اني را بهتر در عين حال مصلحت جامعة انس. و خرد نيز سازگارتر است

از . اند، مد نظر قرار داده است احكامي كه از جانب ما عنوان كردهاز 
اينرو، تمام احكام و دستوراتي كه از جانب ما تحت عنوان احكام الهي به 

  . شمرده شود» كان لم يكن«مردم ارائه شده است، بايستي
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  اين است كه با كنار رفتن ما از مقام خدايي، ديگرپيام چهارم ما،پيام چهارم ما،پيام چهارم ما،پيام چهارم ما،
نيازي به رجوع كردن به اماكن و يا به اشخاص براي شفيع قرار دادنشان 

زيارت اماكني مانند كعبه و بيت اللحم و ديوار . بين خدا و انسانها نيست
ندبه و غيره و يا مزار و مرقد اين و آن و نيز رجوع به اشخاصي در سمت 

. شد برهمن و موبد و خاخام و كشيش و مال و غيره نيز منتفي خواهد
اگر چه نيازي نيست كه گفته شود در زمان خدايي كردن ما نيز، شفيع 

. كرد پرستي را تداعي مي و رسوم بتقرار دادن اين و آن، به نوعي آداب 
از اين رو، با نبودن ما ديگر انسانها نيازي به شفيع قرار دادن هيچ كس 

  . و هيچ چيزي نخواهند داشت
  

راتب ذكر شده، از همة وجه به م اين است كه با تپيام پنجم ما،پيام پنجم ما،پيام پنجم ما،پيام پنجم ما،
خواهيم كه پس از خروج ما از حوزة ايماني آنها، هوشيار  انسانها مي

از نو آنها را به نام اين يا آن . باشند كه خداي ديگري برايشان نسازند
  .خدا گرفتار پيچ و خم قوانين بيرون از حوزة زندگي بشر نكنند

ه باشند كه خدا به در اين مورد خاص، همگان بايستي توجه داشت
معنايي كه بدان اعتقاد داشتند، خدايي است، در درون خود آنان و 
جزيي از وجودشان كه بر پندار و گفتار و كردار و عقل و خرد و اراده 

در واقع همين خداست كه آنها را از بدي پرهيز . شان نظارت دارد
اين براي كارهاي نيكشان پاداش . كند مي و به نيكي دعوت دهد مي

  .دهد ميجهاني و براي اعمال نكوهيده شان جزاي اين جهاني 
  

 اين است كه خداياني كه موسي و عيسي و محمد پيام ششم ما،پيام ششم ما،پيام ششم ما،پيام ششم ما،
و براي شما تعيين كرده بودند، خداي ذهني آنها بوده كه با قد و قوارة 

بنابراين، پس از ما شما . خود آنها ساخته شدهقوم و قبيله حال مناسب 
خوشبختانه نادرستي همة . نخواهيد داشتن خداياني نيازي به چني

هايي كه آنها براي قبوالندن خداي خود به او نسبت داده بودند،  صفت
يعني بر خالف . در عمل و تجربه براي همگان روشن و ثابت شده است
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 منتسب كرده ادعاي آنها، خدايشان هيچ يك از صفاتي را كه به او
  .داشته باشدتوانسته  بودند، نداشته و نمي
گونه كه شما قبول داريد، خدايي است كه در ذهن  خداي يكتا به هر

در حالي كه هر يك از شما . شما از يك موجود خيالي ساخته شده است
با اين تفاوت كه خداي تحميلي به شما صاحب . خود يك خدا هستيد

در . صفات صوري بوده، اما خداي درون شما داراي صفات عيني است
هايي را كه پيغمبران به  ن مسأله بايد گفت كه شما همة صفتيتأئيد ا

هر . يالبته نه بطور مطلق، بلكه به طور نسب. خدايشان داده بودند داريد
توانيد در حد توان و امكانات خود نقش  يك از شما اگر بخواهيد، مي

به اين معنا كه نيازهايي كه مردم . خدا را ايفاء كرده و خدايي كنيد
، شما شود ميكنند و برآورده ن  و گرفتار از خدا درخواست مياندهدرم

 كه يعني هم بالقوه و هم بالفعل اعمالي را. آنها را برايشان برآورده سازيد
اين است معني خداي واقعي .  انجام بدهيدتوانست انجام دهد خدا نمي

انسانها كه تاكنون ناشناس مانده و بشر در جستجوي آن زمين و زمان 
  . هم دوخته استرا به

  
گيريم و به  اين است كه ما از خدايي كناره مي پيام هفتم ما،پيام هفتم ما،پيام هفتم ما،پيام هفتم ما،

گوئيم كه پس از ما ديگر خدايي خارج از خود شما وجود  صراحت مي
هر كسي هر خدايي را به صحنه آورد، بدانيد كه او . نخواهد داشت

در عين حال اين نكته را هم در . دروغگو و خدايش خداي جعلي است
ز شته باشيد كه هر كسي از خداي درون خود كه بسياري انظر دا

يستي پيروي كند، مگر اين دانند، با خويش مي» وجدان« انسانها آن را
ديگران را بپسندد و در آن صورت هم ) وجدان(هاي خدايان  كه نيكي

  .بايد خدا يا وجدان آنان را الگوي خداي خود سازد
ن خدا باشند، اين است كه به توانند بدو توصية ما به آنهايي كه نمي

شنوند درون خود بنگرند و صداي خداي خود را از اعماق وجود خويش ب
  :گويد  كه به درستي و به صراحت مي
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من در تو و با .  من خداي تو هستم، خدايي كه تو را آفريده است-
وقتي هم كه .  با تو خواهم بودتو هستم تا روزي هم كه زنده باشي

كني، من هم با  ندگي را در قالبي كه هستي ترك ميميري، يعني ز مي
در اين ميان، اگر كار نيكي انجام داده و يا عمل زشتي . تو خواهم مرد

ها باقي خواهد  مرتكب شده باشم يادم به نيكي يا به بدي در خاطره
  .ماند

اي فرود  ديده ناچگويد سر سجده به درگاه هي همين خداست كه مي
  .  خود توست نه در خارج از تونياور كه همه چيز در

زند، بكوش بجاي خدا درمان كنندة  همين خداست كه فرياد مي
باري از دوش . درد دردمندان و مرهم گذار بر رنج رنجديدگان باشي

  . همنوعان خود بردار تا آنها نيز با تو و عزيزان تو چنين كنند
 و همين خداست كه با ظالم و ستمگر سر دشمني دارد، با مظلوم

 و براي احقاق حق و حقوق همنوعان خود كند ميستمديده همدردي 
  .جان و مال خويش را فدا مي سازد

ت فشتابد و با مهر و عطو ن خداست كه به ياري درماندگان ميهمي
  ..كوشد يار و ياور همنوعان خود باشد خود مي

همين خداست كه شب و روز راحتي و آسايش را بر خود حرام 
ار و وسائلي ابداع كند كه در بهبود زندگي همنوعانش  تا ابزكند مي

  .مفيد و سودمند باشد
 زندگي را بر همنوع خود تلخ ،همين خداست كه در صورت بد بودن

براي اين كه ديگران را . كشد س خود شمشير ميبراي ارضاء نف. كند مي
 برد، به كشد، مال ديگران را به يغما مي يبه انقياد خود در آورد، آدم م

ي را بر همگان  و زندگكند ميشرف و حيثيت و ناموس ديگران تجاوز 
تا حدي كه همگان آرزوي مرگش را بكنند . سازد سخت و مشقت بار مي

آوري بفرستند و بازماندگانش را با يادو نفرين ابدي را به همراه نامش 
  .اعمال زشت او شرمنده سازند

 تواند مي  وها هست وقتي چنين خدايي در وجود تك تك انسان
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زندگي همنوعان خود را توام با سعادت و نيك بختي كند، دريغ است 
كه بشر به دنبال خدايي خارج از خود بگردد و به مشتي فريبكار و شياد 
و دروغگو متوسل شود كه ميان آنها و خدايي موهوم واسطه شوند و به 

ميل دليل اين واسطگي نيز ساية نكبت بار خود را بر زندگي مردم تح
  .كنند

جاي پرستش خداي موهومي كه چند پيغمبر من اگر انسان بودم، ب
را كه برق را اختراع كرده است اند، انساني   بر مردم تحميل كردهامي
در برابر . كردم خته ستايش ميآن كسي را كه ماشين را سا. ستودم مي

م كساني كه در اختراع يا ابداع ابزار و وسائل بهبود زندگي انسان قد
  .آوردم برداشته اند، سر تعظيم فرود مي

اگر قرار بر آن باشد كه خارج از وجود خود كسي را ستايش كنيد، 
مت و آسايش و امنيت زندگي شما آنهايي را بستائيد كه براي سال

  .كوشند مي
 هزاران انسان را پزشكان خوب خود را ستايش كنيد كه روزانه جان

يي را كه انسانها! يي داشته باشندآنكه ادعا دهند، بي از مرگ نجات مي
خردمنداني كه با . كوشند، ستايش كنيد در رفاه و آسايش شما مي

كنند، ارج  فرادي و اجتماعي شما را تضمين ميقوانين مدني امنيت ان
  .ها كشيده شوند بنهيد تا ديگران نيز تشويق و به اين راه

تند و ن خود واقف هسبسياري به خدا بود. هر انساني يك خداست
كوشند كه در حد امكانات خود وظايف يك خداي خوب و  مانند خدا مي

آنهايي هم كه به . جا آورند حق همنوعان خود بمهربان و خيرخواه را در
خدا بودن خود و يا به خداي دروني خود اعتقاد ندارند، مي توانند 

ردن خواست هاي انسانها قدم بر كساني را كه در مسير برآورده ك
ند، سرمشق خود قرار دهند و بكوشند مانند آنان در مصلحت دار مي

  .  جامعه قدم بردارند
ه شد، آرزوي ما براي آنچه گفت: خدا در پايان پيام خود افزود

تعمق اميد داريم همة انسانها با تأمل و . بختي انسانها بود سعادت و نيك
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  . ها بيانديشند و عمل كنند به اين گفته
داريم كه در هيچ يك از  احت اعالم ميما ضمن اين كه به صر

هايي كه بنام ما در ميان انسانها بوقوع پيوسته است، چه  كشمكش
داشتيم، با اين حال از همة مستقيم و چه غير مستقيم دخالت ن

شان، ظلم و ستم شده است، پوزش هايي كه بنام ما در حق انسان
ها  عدالتي ي هستيم كه براي ممانعت از اين بشرمنده هم. خواهيم مي

  . ايم كه در واقع توانايي آن را نداشتيم كاري نكرده
  

   خداي يكتا  
  اهللا اكبر/ پدر آسماني / يهوه               
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 خود به سبكاش كه من آن را به  خدا پس از پايان وصيت نامه
 .ام، سكوت اختيار كرد تنظيم كرده

در ميان  رفتم و در سكوت او من هم به عالم فكر و خيال خود فرو
هايم به اين نقطه رسيدم كه خداي پنداري ما با چه زبان  تالطم انديشه

ساده و با چه صداقت و صميميتي دردهاي جوامعي مانند جامعة ما را 
راه حلي . اي جلوي پاي ما گذاشت شكارا بيان كرد و چه راه حل سادهآ

كه ساليان درازي است كه بسياري از دلسوختگان جامعة بشري 
  . اند  آن كوشش كرده و به نتيجه نرسيدهانه براي برقرار كردنصميم

د و ناظر مللي هستيم كه خود ما امروزه شاه : گفت ميخدا راست 
اند كه تمام  ته از ميان مردم تا آنجا پيشرفتههاي بر خاس با حكومت

ها  در اين حكومت. كنند  ملت خود را يك به يك برآورده ميآرزوهاي
انسانها نان و مسكن . ند كه از خدا طلب روزي كندما كسي گرسنه نمي

در . گيرند طلبند و مي و كار و ساير احتياجات خود را از حكومتشان مي
نشينند، زيرا   براي شفا يافتن به اميد خدا نمياين حكومتها بيماران

حكومت آنها تمام وسائل بهبود و سالمت مردمانشان را با پزشكان 
هاي اجتماعي و همگاني فراهم ز و بيمه مجرب، بيمارستانهاي مجه

كسي به دنبال امنيت مالي و حيثيتي و جاني خود دست به . اند كرده
ها را برايشان ايجاد  ، چون حكومت همة اين امنيتشود ميدامان خدا ن
  .كرده است

براي . رزندانش نيستها كسي نگران آيندة زن و ف در اين حكومت
هاي   دانند كه از بيوه زنان و از بچهيها خود را موظف م اين كه حكومت

 .يتيم سرپرستي كنند
، جا شوند هاي مردمي امروزه كه به شيوة دمكراسي اداره مي حكومت

ها  از اين كشورها و از مردم اين ملت. اند و مقام و منصب خدا را گرفته
دانند  آنها مي. به سوي آسمان بلند نيستديگر ناله و زاري و دست نياز 

 نيازهايشان را بايد از حكومت خود بخواهند، نه از خدايي كه در كه تمام
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اعماق آسمانها نشسته و هيچ نوع اعتناء و التفاتي به سرنوشت آنها 
  .ندارد

خدايي كه روز و روزگاري، در مقابل عبادت و نيايش و دادن قرباني 
اي آنها را برآورده سازد و ه صدقه پيروانش موظف بود كه خواستهو 
، ديگر در كشورهاي آزاد جهان جايگاهي ندارد و خدايي »ساخت نمي«
مردم اين ممالك هم از . ارندوظايف او را حكومتها بر عهده د. كند مين

هاي   دست كشيده و به جاي او به حكومتهاي عملي نشدة خدا وعده
كه آنها را آن طلبند، بي اند و نيازهايشان را از حكومت مي خود دل بسته
  .دهندو يا برايشان قرباني عبادت كنند 

البته اگر بخواهند .  بدون شك راه چاره ديگران نيز همين است
  .آسايش و امنيت داشته باشندرفاه و زندگي خوب و راحت و توأم با 

گيري وي از  خواست كه پس از كناره خدا با اين ديدگاه از مردم مي
و به گريه و خدايي، به جاي اين كه از نو خداي ديگري بسازند و از ن

زاري به درگاه خداي تازه بپردازند، كافي است كه همت كنند و با 
  . حكومتي بر مبناي قوانين زميني، زندگي خود را سر و سامان دهند

با هيچ خدايي خارج از وجود : گفت  اين خدا بود كه با صميميت مي
خودتان روزگارتان سر و سامان نخواهد گرفت، چنانكه تا به امروز هم 
هيچ قوم و ملتي با اميد بستن به خدا زندگيشان سر و سامان نگرفته 

  . است
كنند، همة  كه در حوزة دانش و معرفت تالش مياو همة آنهايي 

كه به كساني كه به فكر سالمت جامعة خود هستند و همة انسانهايي 
 كه در اين راه بكوشند تا جامعة داند ميگذارند، موظف  انسانيت ارج مي

را از قيد و بندهايي كه به نام دين و مذهب و خدا و پيغمبر به بشريت 
  . دست و پاي مردم بسته شده است، نجات دهند

ب بينيم كه ديگران راهي را انتخا واقعيت اين است كه خود ما مي
اند كه به زندگي مردم جامعة خود سر و  اند و توانسته كرده و موفق شده

م در انتخاب چنين راهي ترديد داينكه چرا ساير مر. سامان بدهند
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 از آنها پيروي كرد و به شود مي؟ در حالي كه !كنند، معلوم نيست مي
  . مقصد رسيد

، چهار روز خواهند ميبا اين كه همة مردم در همة جوامع 
زندگيشان را به راحتي و آسودگي سپري كنند و از مواهب هستي مثل 

ب برخوردار باشند، اما ملت هاي رها شده از قيد و بند اديان و مذاه
متوليان شريعت بعضي از كشورها صرفاٌ به خاطر سودجويي خود، آنها را 

 كه به جاي خواهند مياز آنان . كنند مياز زندگي خوب و خوش محروم 
تالش براي بهبود زندگي اين دنيايي خود، به فكر فراهم كردن توشه 

ت و زيارت و با عباد. هايي براي زندگي خيالي دنياي ديگر باشند
عزاداري و گريه و زاري براي مردگان هزار ساله، عمرشان را تلف كنند 
تا اين كه در دنياي ديگر كمبودهاي اين دنيايي شان را بتوانند جبران 

  .كنند
شريعتمداران اين كشورها با اين كه نعره و فرياد اين انسانها را 

از زندگي اين  پيش از سفر به دنياي ديگر خواهند مي كه شنوند مي
شما بايستي پيش ! ، نهگويند ميبه اصرار . دنيايي خود بهره و لذت ببرند

از اين كه به فكر زندگي دو روزة دنياي كنوني خود باشيد، بايد براي 
زندگي در دنياي ديگر تالش كنيد تا در آنجا راحت و آسوده و خوش و 

  .خرم باشيد
، اگر دنياي ديگري ندگوي ميدر پاسخ به چنين مهمالتي، انسانها 

اما لزومي ندارد كه ما سيلي نقد اين دنيا را با حلواي نسية ! هست، باشد
تازه به شما چه ارتباطي دارد كه دنياي ديگر ما . آن دنيا عوض كنيم

شما دست از . چه خواهد شد؟ امور آن دنياي ما مربوط به خود ماست
  .رمان را خواهيم كردسر اين دنياي ما برداريد، خود ما فكر دنياي ديگ

، اين ما دانيد ميشما ! نه : گويند ميحيايي  اما متوليان شريعت با بي
  . دانيم  مصلحت شما را بهتر از خودتان ميهستيم كه صالح و

ه در جواب اين پرسش كه شما به چه دليل مدعي هستيد ك
دهند اين  ي كه ميدانيد؟ تنها پاسخ مصلحت ما را بهتر از خودمان مي
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ب آنان فقها و  كه پيغمبر اسالم و در پي او امامان و در غيااست
  ! اند مجتهدين چنين گفتهمحدثين و 

شگفتي ديگر در اينجاست كه خود آنهايي كه تبليغ دنياي ديگر را 
  اند و ولع به مزاياي اين دنيا چسبيده، با ذوق و شوق و با حرص كنند مي

. اي دنياي ديگر پاي بند باشنده  كه به وعدهخواهند ميو تنها از ديگران 
 اما عجيب تر از آن، اين كه اكثر مردم هم به اين قضايا آگاه هستند،

بدتر از همه اين است كه . اند، معلوم نيست چرا همچنان خاموش مانده
بسياري از مردم هم تحت تأثير تلقينات فريبكارانة دكانداران ديني و 

اين دنيايي خود به دنبال مذهبي با ساده لوحي بجاي بهبود زندگي 
كردن اي كه فقط با سير توشه. كردن توشة آخرت خود ميروندفراهم 
شريعتمداراني كه ! شود ميناپذير شريعتمداران فراهم  سيريشكم 

خودشان هرگز به فكر فراهم كردن توشه هايي براي دنياي ديگر خود 
  .نيستند

ه نيازهاي ، بكوشيد تا چنان حكومتي داشته باشيد كگفت ميخدا 
اين دنيايي شما را فراهم كند تا احتياجي نداشته باشيد كه براي گذران 

  . زندگي خود و به دست آوردن مايحتاج روزمرة محتاج خدا باشيد
از زمانه بايد پند گرفت و حقايق مسلم را بايد درك كرد : گفت مياو 

  باگويند مياين كه . كه به روشني در جلوي چشمان شما قرار دارد
عبادت كردن و زيارت رفتن و صدقه دادن و قرباني نمودن حاجات شما 

ردم امتحان ، دروغي است كه دروغ بودنش را همة مشود ميبرآورده 
فريب كرد كه چرا هنوز هم بسياري از مردم  او حيرت مي. كرده اند

خورند و وقت و انرژي و مالشان را در راه  شريعتمداران شارالتان را مي
كرد  او موكداً توصيه مي. دهند پوچ اين دغلبازان به هدر ميهاي  وعده

كه به جاي خدا كساني را ارج بگذاريد و ستايش كنيد كه براي زندگي 
  . دارند ند و عمالٌ در اين راه گام بر ميشما مفيد هست

شگفتي ديگر من از شنيدن وصيت نامه خدا اين بود كه او به زبان 
يشتن را از حوزة ايماني بشر بيرون خود و با دليل و برهان، خو
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   :گفت ميدانست و  مي
 هيچ وقت و در هيچ كجا و به هيچكس كمك و ياري نرسانده -

است و همه نيز اين واقعيت را مي دانند، مگر كساني كه به دليل جهل 
 كه او برآورده كنندة حاجات كنند ميو تحت تأثير تلقينات واهي، تصور 

ا در اين نبرد اخالقي و انساني ميان نيك و بد او همة خردمندان ر. است
   : گفت ميو راست و دروغ فرا خوانده بود و 

 سكوت نكنيد كه اين تكليف بر گردن تك تك  فرزانگان جامعه -
او كاري به مردم عامي و كساني كه نمي توانند نيك و بد زندگي . است

خواست  يندان جوامع ماو تنها از خردم. خود را تشخيص دهند نداشت
او نجات بشريت را در نهايت به پيروزي . كه به اين پيكار بپيوندند

خردمندان در نبرد نهايي با مبلغين و مبشرين جهل و خرافات و پيروان 
  .دانست  عقايد كهنه و پوسيدة عهد كهن ميافكار و

اما در همين كوتاهي و اختصار . وصيت نامة خدا كوتاه و مختصر بود
ز معاني را در بطن ه كرده بود كه هر يك از آنها دنيايي ابه مسائلي اشار

بيگمان . توان آنها را به تفصيل شرح داد و تفسير كرد خود داشت و مي
بر . خردمندان را همين مطالب كوتاه كافي است تا بدانند چه كنند

عاقالن قوم نيز واجب است كه در ميان همين مطالب مختصر راهي 
دمان را به آن راه كه امعة خود برگزينند و مرمقرون به صواب، براي ج

  .اش سالمت جامعه است رهنمون گردند مقصد نهايي
  

        ده فرمان قديم و هفت فرمان جديد ده فرمان قديم و هفت فرمان جديد ده فرمان قديم و هفت فرمان جديد ده فرمان قديم و هفت فرمان جديد 
هاي  هر دو در افكار و انديشه. ده بودسكوت من و خدا به درازا كشي

من آنچه را كه مشغولم كرده بود به كوتاهي . خورديم خود غوطه مي
. ، آگاه نبودمكرد  مياز اين كه خدا در اين فاصله چه فكر اما . شرح دادم

انجام انديشد كه سر انند من، ميضمن اين كه يقين داشتم كه او نيز م
  . روند به كجا خواهد كشيد انسانهايي كه به بيراهه مي

تا اين كه پس از دقايقي، خدا سكوت را شكست و با مهرباني خاصي 



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

١٥٨

  :پرسيد
پيش از اين كه از هم جدا شويم بپرس؟  اگر پرسش ديگري داري 

  !چون ممكن است اين آخرين ديدارمان باشد
. بسيار غمگين شدم» آخرين ديدارمان باشد«از شنيدن جملة 

يعني اين . حدسم اين بود كه منظور خدا ياد آوري عمر كوتاه من است
كه زمان طوالني زنده نخواهم ماند كه بار ديگر با او ديدار و گفتگو 

به اين دليل فكر كردم بهتر است از فرصت استفاده كنم و . ه باشمداشت
  :از اينرو گفتم . آخرين مشكل فكري خود را هم با او در ميان بگذارم

 الزم است يك موضوع ديگر را پيش از جدا شدن از هم برايم 
  .  روشن كنيد تا با خاطر آسوده از هم جدا شويم

  پرسيد كدام موضوع؟
ه هزار و سي صد سال پيش موسي بن عمران،  سگويند ميگفتم 

) سينا(پس از خارج ساختن قوم يهود از مصر، آنها را به كنار كوه طور
در . محل سكناي يهوه خداي كوهستان كه خداي پنداري وي بود برد

آنجا به تنهايي به كوه رفت تا با خدايش ديدار و گفتگو و رهنمودهايي 
انه روز در كوه ماند و حاصل اين چهل شب. براي قوم خود دريافت كند

  . اقامت طوالني ده فرماني بود كه از جانب يهوه براي پيروانش آورد
اما قوم يهود با اين كه زحمات و فداكاري موسي را در آزاد سازي 
خود به چشم ديده بودند، با اين حال، در اثر اين غيبت چهل روزه از او 

پرستي بر   از نو به بتاي خداپرستيجه و خدايش دوري گرفته و ب
پرستان قوم  امر سبب گرديد كه موسي به جنگ بتاين . گشته بودند

  .بپردازدخود 
اند كه در اين راه دست به خشونت دهشناكي زد و كشت و  نوشته

كشتار عظيمي به راه انداخت تا توانست از نو يهوديان را بر سر تاس 
پس از اين ماجرا نيز يرا البته آن هم موقتي بود، ز. يهوه پرستي بنشاند

هاي  نمونه.  ميان اين قوم ادامه داشتپرستي تا قرنها در فرار از خدا
كه به مقام پيغمبري روشن آن را ما حتي در ميان پادشاهان بنام يهود 
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با اين توضيحات، اين پرسش . ايم اند، مانند سليمان خوانده هم نائل آمده
  : مطرح است 

م چنان  با يد بيضاء اين پيغمبر اولوالعزوقتي فرامين دهگانة موسي
سپاريد   به من ميكنيد، فرامين هفتگانه كه سرنوشتي پيدا كرد، فكر مي

تا به مردم برسانم، چه سرنوشتي خواهد داشت؟ سرانجامش به كجا 
  خواهد كشيد؟

اما بعد از دقايقي با حزن . خدا به جاي پاسخ دادن به فكر فرو رفت
  :و اندوه چنين گفت 

اين . آگاهمدانم و از سرگذشت فرامين او نيز   داستان موسي را مي-
اي كه تو حامل آن خواهي بود و  ين هفتگانهدانم كه ميان فرام را هم مي

 فرامين دهگانه موسي، همينطور ميان قوم يهود و كساني كه پيام ما را
درست است . هاي زيادي وجود دارد از تو دريافت خواهند كرد، تفاوت

ه فرمان موسي در زمان خود وي چندان خريداري پيدا نكرد، ولي كه د
فت و هم ده فرمان وي جايگاه پس از او، هم شريعتي بنام موسي پا گر

  . اي در دين يهود پيدا كرد ويژه
بنابراين، نگران آن مباش كه هفت فرمان تازه در چه زماني و در 

 اين فرامين قدر مسلم. چه شرايطي به باور مردم كشيده خواهد شد
زودتر از زماني كه ده فرمان موسي در ميان مردم يهود نهادينه شد، 
جايگاه خود را در ميان جوامع مختلف بخصوص هم ميهنان تو پيدا 

براي اطمينان خاطر كافي است نگاهي گذرا به محتواي . خواهد كرد
  .پيام اين دو فرمان بيندازي و كارسازي هر يك از آنها را در نظر آوري

 سه بند اول كه به توصيف يهوه فرامين دهگانه موسي غير از
پردازد، هفت فرمان ديگرش، اصول شناخته شدة اخالقي بود كه  مي

احترام به پدر و «. كمابيش همة مردم آن روزگاران با آنها آشنا بودند
مادر، قتل نكردن، زنا نكردن، دزدي نكردن، به همسايه شهادت دروغ 

ر همسايه طمع  همسر و غالم و كنيز و گاو و شتندادند، به خانه و
يك اي نبود و نياز به صدور چنين فراميني از جانب  ، چيز تازه»نداشتند
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زيرا اين اصول حتي براي مردم دامدار و كوچگر قوم . خدا نمي رفت
  .ندشد مي ر آن دوران نيز از بديهيات شمردهيهود د

يي كه علم كرده  خدا آنها انتظار داشتند كه پيغمبرشان از جانب
در واقع به همين سبب هم مردم . اي برايشان بياورد بود، چيزهاي تازه

اين كه پس . چندان اعتباري براي موسي و فرامين خدايش قائل نشدند
از گذشت چندين قرن و آشنايي قوم يهود با فرهنگهاي متمدن عصر 

د به او خود، رنگ و جاليي غير از آنچه موسي دربارة خدايش گفته بو
در اين ميان هوشمندي بزرگان قوم يهود . دادند، موضوع ديگري است

بود كه آئين خود را به موسي منتسب كردند تا بتوانند دينشان را تكيه 
اينجا بود كه به ده فرمان موسي برگشتند و او . گاه قوميت خود سازند

  . را پايه گذار آئين قوم خود قرار دادند
 كه تو حامل آن هستي، داراي اصولي است كه اي اما، پيام هفتگانه

اصولي كه .  زير بناي فلسفي عصر جديد عالم بشريت باشدتواند مي
اي است كه  رزانهحاصل هزاران سال تكاپوي هزاران هزار انسانهاي ف

بهترينشان گلچين شده و در يك سبد زيباي عقل پسند، به بشريت 
دير . ل جامعة جهاني استاصولي كه از ضروريات تكام. شود ميارمغان 

  . دبه اين مرحله از پيشرفت فكري برسيا زود بشريت بايستي 
فكرات مهمتر از همه، اين كه تو در قالب يك انديشمند حاصل ت

. گذاري نه به عنوان پيغمبر و شريعت گذار خود را با مردم در ميان مي
 پيام اين  در استقبال عامة مردم ازتواند ميخود اين مسأله به حد كافي 

نظران آن را به درستي مطالعه و بررسي كنند،  اگر صاحب. موثر باشد
ت ما از آنها غفلت كرده يا بپرورانند و حتي مسائل ديگري كه ممكن اس

ايم، به آن بيافزايند، به صورت اصولي در  توجهي از آنها گذشته با بي
ند خواهد آمد كه براي سالمت و سعادت جامعة انساني بسيار سودم

  . خواهد بود
با اين همه، نگران به ثمر رسيدن آن مباش كه زمانه همة اين 
مسائل را بر عهده خواهد گرفت و در نهايت نظر تو كه آزادي انسان از 
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قيد و بندهاي دست و پا گير اديان و مذاهب است جامة عمل به خود 
  . خواهد پوشيد

  : اي كرد و گفت خدا پس از جمالت فوق خنده
حرف من و تو هم حرف حرف من و تو هم حرف حرف من و تو هم حرف حرف من و تو هم حرف ! ! ! ! نه تو موسي هستي و نه من يهوهنه تو موسي هستي و نه من يهوهنه تو موسي هستي و نه من يهوهنه تو موسي هستي و نه من يهوه! ! ! ! هم باشدهم باشدهم باشدهم باشديادت يادت يادت يادت « « « « 

ديگري است كه با هيچ يك از سخنان پيشينيان شباهتي ندارد، چون من و تو هم ديگري است كه با هيچ يك از سخنان پيشينيان شباهتي ندارد، چون من و تو هم ديگري است كه با هيچ يك از سخنان پيشينيان شباهتي ندارد، چون من و تو هم ديگري است كه با هيچ يك از سخنان پيشينيان شباهتي ندارد، چون من و تو هم 
        ....»»»»به آنان شبيه نيستيمبه آنان شبيه نيستيمبه آنان شبيه نيستيمبه آنان شبيه نيستيم

  :خدا كه خسته به نظر ميرسيد، با تبسم شيريني افزود 
ري و تو خواستي ما را به دست جراحان و تيغ تيز آنها بسپا! راستي

اگر چه اين بار از « ! فكري به حال خودت بكن. ما از آن فرار كرديم
چاقوي جراحان جان سالم به در خواهي برد، اما دگر بار تن به اين كار 

در ضمن يادت باشد تو هم بايستي مثل هر انساني پيش از مردن . »مده
جان داني كه عزرائيل براي گرفتن  البد مي. صيت نامه ات را بنويسيو

حيف است دنيا را ترك كني، . دهد ميهيچ انساني پيشاپيش خبر ن
  . آنكه براي فرداي مردنت سخني گفته باشي بي

دانيم ساليان درازي همچنان زنده خواهيم ماند،  با اين كه ما مي
وصيت خود را كرديم، تو هم چنين كن، پيش از اين كه دوست شفيق 

  .تو بسراغت بيايد»دوزخ«و همسفر خوب
هنوز در حال مزه مزه كردن آخرين جمالت خدا بودم كه صداي 

  . دلنوازي مرا از عالم خواب به در آورد
چشمان خواب آلودم را باز كردم و بار ديگر با سيماي خندان و 
كلمات فرح بخش همان پرستاري كه قبل از خواب با لوندي به من 

  .روبرو شدم» خوب بخواب«گفته بود
شستشوي تن با باقي ماندة دارويي كه شب ساعاتي بعد، پس از 

پس از بيهوشي . هنگام خود را با آن شسته بودم، مرا به اتاق عمل بردند
فتم نه خواب ديدم، گوشم را در هم كه ديگر نه با افكار خود كلنجار ر

خبري كامل من عمل كردند و همه چيز همانطور كه خدا گفته بود  بي
  .ن جان سالم به در بردمبه خوبي و خوشي پايان يافت و م
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در حالي . ام باز گشتم نيز از بيمارستان مرخص و به خانهفردايش 
كه در دوران بيهوشي كه بيش از چند ساعت طول نكشيده بود، نه از 

در واقع سفري كه . خودم خبر داشتم و نه از جايي كه رفته بودم
عالم خواب م، ساعاتي پيش از بيهوشي و در كرد  ميمشتاقانه آرزويش را 

  .طي كرده بودم
تر از خواب معمولي و به زبان ديگر  دوران بيهوشي من، خوابي عميق

در . خبري مطلق گذشت  تر به خواب مرگ بود كه در بي ديكخوابي نز
به معني .  خيالم پريشان بودآن ساعات نه رويايي داشتم و نه فكر و

  . بودمخبر  خود و از دنياي خارج از خويش بيتر، من از درست
وقتي به هوش . با اين كه يقين داشتم خواب، برادر مرگ است

چرا كه ساعات بيهوشي يا مرگ موقت، معني . آمدم، يقينم قطعي شد
  . واقعي مردن را برايم روشن كرد

انسانها آن را در حيات خود اين يك تجربة عملي بود كه بسياري از 
وضوع  كسي به اين ماما عجيب است كه تا به امروز كمتر. اند داشته

. خبري را براي ديگران بازگو كرده است پرداخته و چشيدن اين لذت بي
ترين دليل آرامش به معني   كه خود اين امر بهترين و روشندر حالي

  .شود ميواقعي است كه با مردن براي انسان فراهم 
ه چرا بعضي از انسانها از مرگ اي، پرسيدني است ك با چنين تجربه

 جاي تعجب نيست؟ آنهايي هايي د؟ آيا با داشتن چنين تجربهترسن مي
هاي خود را  اند، چرا حاصل تجربه هاي بيهوشي را امتحان كرده كه تجربه

ها باعث بر مال شدن  ؟ مگر اظهار نتايج اين تجربهكنند ميبازگو ن
 نميشود؟ آيا دارندگان اين اند، هايي كه در بارة مرگ عنوان كرده دروغ

مي ترسند كه مورد بازخواست متوليان شريعت خود و توبيخ و ها  تجربه
 خود به دروغ آنان مهر پس چرا با سكوت! آزار آنان قرار بگيرند؟ اگر نه

 افشاگريها ترس مردم از مردن زنند؟ مگر نه اين كه با اينگونه تأئيد مي
مايندگان دروغين خدا و امر و ريزد و ديگر كسي اعتنايي به ن مي
؟ اين امر چه ايرادي دارد؟ باالخره يك روزي كند مي او نهاي نهي
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بايستي اين حقايق گفته شود و مردم واقعيتها را بدانند تا به دام 
هايي است كه مطرح است و بايد به آنها  فريبكاران نيفتند؟ اينها پرسش

  . پاسخگو بود
*  

در خانه، به ميمنت بهبوديم از يك مرض مشكوك چند روزي به 
اما در تمام اين مدت موضوع ديدارم با خداي بيمار .  پرداختماستراحت

  .داشت  لحظه دست از سرم بر نميو مهمتر از همه وصيت نامة او يك
پس از پايان دوران نقاهت شروع به نوشتن داستان ديدارم با خداي 

بعد از پايان آن نيز به ياد توصية خدا . بيمار و وصيت نامه او كردم
  :ه بودافتادم كه گفت

ات را بنويسي كه اگر روز و روزگاري  بهتر است تو هم وصيت نامه «
جناب عزرائيل يا دستياران اين دنيايي او به سراغت آمدند، نداشتن 

در ! وصيت نامه را بهانه نسازي و از اين بابت هم سر به سر ما نگذاري
  .»ضمن بدون وصيت نامه هم دنيا را ترك نكني

ود ها فكر و خيال مرا به خ  نامة من، مدت وصيتبارة خدا درتوصيه
دانستم نظر من و ديدگاه خدا چندان  با اين كه مي. مشغول كرده بود

تفاوتي با هم ندارد و اگر وصيت نامة خدا مورد پذيرش مردم قرار 
با اين حال به داليل متعدد . بگيرد، نظر من نيز تأمين خواهد شد

ر كه خود من يكي از پذيرفتگان منجمله براي نشان دادن اين ام
رهنمودهاي خدا هستم، تصميم گرفتم توصية او را اجابت كنم و وصيت 
نامة خودم را بنويسم و در دنبالة وصيت نامه خدا بگنجانم تا كساني كه 

  .خوانند، از نظرات من نيز آگاه شوند يام پر از پند و اندرز خدا را ميپ
ارائة دو وصيت نامه همزمان از دو البته اين را هم مي دانستم كه 

اي از بندگان او براي  مايز، يكي خداي عزّ و جل و ديگري بندهفرد مت
چه بسا كساني . بسياري از مومنين و مومنات چندان دلپذير نخواهد بود

هم كه در خدا باوريشان شك و ترديدهاي بسياري وجود دارد، باز هم 
ن من همراه وصيت نامة خدا تحمل نكنند كه وصيت نامة آدمي همچو
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  .و همزمان منتشر شود
با اين حال، بادا بادي گفتم و بر اين تصميم استواري نشان دادم و 
كوشيدم به سبك و سياق خود، وصيت نامه ام را به صورت قصه تنظيم 

  . كنم و همراه وصيت نامه خدا منتشر كنم
        
        
        



  

    فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم    
        وصيت نامه منوصيت نامه منوصيت نامه منوصيت نامه من    

        



  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        
ام اين دست و آن دست   عللي كه من در تنظيم وصيت نامه ازيكييكييكييكي

م، اين بود كه مبادا محتواي آن پس از من دستاويز منتقدان كرد  مي
 در رديف و همطراز خدا قرار قرار بگيرد و سرزنشم كنند كه چرا خود را

اي عيب و ايراد گرفتن به من اي باشد بر توانست بهانه اين امر مي. ام داده
خواستم وصيت  از اين رو نمي. ن وصيت نامه خداارزش جلوه داد و بي

بگذريم از اين كه . نامة خود را با وصيت نامة خدا در يك دفتر بگنجانم
خدا هم در بارة انتشار وصيت نامة من سخني نگفته و رهنمودي نداده 

 . بود

        خواب مردنخواب مردنخواب مردنخواب مردن
دم از خوشحال ش. تا اين كه شبي خواب ديدم كه در شرف مردنم

اين كه از درد و رنج زندگي، تلخي روزگار غربت و تحمل مشقت 
هاي گوناگوني كه دم به دم به سراغم مي آيند، راحت خواهم  يماريب

بر خالف كه ديدم     بيشتر از همه هم از اين بابت خوشحال شدم. شد
كه من هم  باور بسياري، منجمله خودم كه هميشه براين تصور بودم
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ياري به دست سربازان گمنام امام زمان كه در سمت بايستي مانند بس
دستياران بي اجر و مواجب عزرائيل عزيز انجام وظيفه ميكنند جان 

مانند آدم هاي حسابي و متمدن امروزي آرام آرام در حال . بسپارم
به اين معنا كه نه سوزش زخم چاقو و تيزي دشنة دار و . مردن هستم

 و نه گلولة هفت تير پاسداران جان بر دستة آخوندها به تنم فرو رفته
هاي  صحنه. سوراخ سوراخ كرده استكف اسالم ناب محمدي بدنم را 
  . اند  و قهوه قجري هم به خوردم ندادهتصادفي هم برايم بوجود نياوردند

  
        اي كه نوشتماي كه نوشتماي كه نوشتماي كه نوشتم    وصيت نامهوصيت نامهوصيت نامهوصيت نامه

به توصيه خدا، باري، لحظاتي پيش از مردن، به اين فكر افتادم كه 
اما در مورد متن وصيت . اي به رسم موعود بنويسم صيت نامهمن هم و

 من به تأسي از او و وصيت نامة خدا كه. نامه هم گرفتاري پيدا كردم
خواستم بنويسم، يك پيام بسيار حائز اهميت و داراي  توصية وي مي

توانست و الزم بود  خدا به دليل مقام و منزلتش مي. دارزش معنوي بو
اي  يتي بكند، اما من چه؟من چه صيغه يا مردن خود وصدر زمان رفتن

هستم؟ چه موقعيتي دارم كه بخواهم مانند خدا براي مردم و آنهايي كه 
پس از من در اين دنياي سراسر آكل و ماكول زندگي خواهند كرد، 

  وصيت نامه بنويسم و يا پيامي از خود به جا بگذارم؟
رض خدا، اين نبود كه من براي دانستم كه قصد و غ البته اين را مي

دانست كه بعد از مردن هر  چون او مي. بازماندگان خود وصيت كنم
يت نامه كس تكليف بازماندگانش مشخص است و نياز آنچناني به وص

هاي معمولي كه چيز چندان به درد خوري  بخصوص آدم. نوشتن ندارد
  ت نامه بنويسم؟پس به چه دليل از من خواسته بود كه وصي. هم ندارند
ها فكرم را به اين موضوع مشغول كردم تا شايد پي به منظور  مدت

اما . ام چه چيزهايي را بايد بنويسم ا ببرم و ببينم كه در وصيت نامهخد
فكرم به جايي نرسيد و كالفه از اين سردرگمي باز هم كلي به بابا عيب 

 منظورش از به من نگفت كه» راست و حسابي«ايراد گرفتم كه چرا و 
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خواست من هم مانند او يك  ت نامه نوشتن من چه بود؟ آيا ميوصي
خواست من هم در حد  ايماني و اعتقادي بنويسم؟ آيا ميوصيت نامة 

خودم پيامي به آيندگان بدهم؟ آيا نظرش اين بود كه در تأئيد و 
  تصديق پيام او قلم بزنم؟  

ه خدا همچنان وقتي به بن بست رسيدم و از درك معني توصي
ن اي بنويسم و تكليف وارثي ندم، تصميم گرفتم فقط وصيت نامهعاجز ما

دانستم كه ميان من و خدا تفاوت  چون مي. خود را شخصاً روشن كنم
هاي زيادي وجود دارد، چه از حيث مقام و منزلت و چه از جهت تفاوت 

ر دو در ذهني و عيني بودنمان كه قابل مقايسه با هم نيستيم، اما ه
را » هللا و انا اليه راجعونانا «يعني بايستي آيه مشهور. تيمرفتني هس

  . بخوانيم و اين دنيا را ترك كنيم
ام را به جاي  وصيت نامه.  شروع به نوشتن كردمكاغذي برداشتم و

شروع كنم، با » بسم اهللا الرحمن الرحيم«يا » بسمه تعالي«اين كه با 
هاي  براي اين كه در آخرين لحظه. دمكرآغاز » خداوند جان و خرد«نام

كجي ديگري به نمايندگان منتخب خداوندگار عزّ و  ام نيز دهن زندگي
خالف حكم و فرمان اتم انبياء مشهورش كرده باشم، برجل معروف و خ

  :، به صراحت نوشتم »برند فرزندان دختر نصف پسر ارث مي«كه صريح 
پسر و دو دخترم مرده ريگ من بايد به طور مساوي ميان  «-

طور اين بانوي در همين لحظه ياد همسرم افتادم كه چ. »تقسيم گردد
اش را به پاي من و فرزندانم هدر داده و در شادي و  سخت كوش، جواني

با به ياد آوردن اين مطلب از اين كه خداوندگار . غمم شريك بوده است
ن سهم كافي عادل ما بنا به احكام خود همسران مسلمان را نيز از داشت

  :از دارائي شوهر محروم كرده است، با لجبازي نوشتم 
البته قبل از تقسيم دارائي من ميان فرزندانم بايستي نصف آن  « -
رسد، بعد از سهم بردن همسرم  مسرم برسد و آنچه به فرزندانم ميبه ه

  . »خواهد بود
در پايان نيز اضافه كردم، هيچگونه مراسم مذهبي از قبيل غسل 
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دن، كفن پوشاندن، نماز ميت خواندن و تلقين دادن و غيره انجام دا
انداختن براي من خودداري  ود و بخصوص از مجلس سوگواري راهنش

براي سر  و يا كنند مياز كساني هم كه در خاكسپاري من شركت . گردد
آيند، بايستي با شادي و شعف استقبال  ام مي سالمتي به ديدار خانواده

مكانات آن فراهم بود، با شراب و كباب و شيريني و تنقالت گردد و اگر ا
مرضيه را به » رفتم كه رفتم«حتماً هم آهنگ معروف. پذيرايي شود

وشي و خرمي اين ترنم در آورند كه همگان بدانند، من با شادي و خ
  .ام و اصالٌ و ابداٌ از رفتنم ناراضي نبوده ام جهان را ترك كرده

ه، نفس راحتي كشيدم و لبخند پر معنايي پس از نوشتن وصيت نام
خواستم فكرم را از موضوع وصيت  عي كه مياما درست موق. بر لب آوردم

نامه بيرون كنم ناگهان به يادم آمد كه من از مال دنيا چيزي ندارم كه 
ه زن و فرزندانم بذل و بخشش اين طور با دست و دلبازي آن را ب

  ! ام كرده
ار و كن آغاز انقالب توسط همدينان پرهيزاموال و امالكم در هما

متقي و با ايمان من كه به قول خودشان منقلب شده و انقالب كرده 
يعني خانه اي را كه با خون دل . بودند، غارت شد و به تاراج رفت

ساخته بودم، هموطنان مومن مسلمانم تصاحب كردند كه مكاني براي 
چند قطعه زميني .  باشندعبادت شبانه روزي خود به درگاه خدا داشته

و دار ) اهر(هم كه از پدر به ارث برده بودم، توسط امام جمعه واليتمان 
هاي از رمق افتادة اسالم  ش ظاهراٌ به نفع پاسداري از بيضهو دسته ا

ام نيز وسيلة پاسداران  اثاث و اسباب خانه. ه گرديده استعزيز مصادر
. مت به يغما رفته استجان بر كف اسالم ناب محمدي به عنوان غني

تنها چيزي كه توانسته بودم از دست مجاهدين غيور اسالم نجات دهم، 
جانم را هم نه به رايگان، بلكه با پرداخت مبلغ . جان نا قابلم بود

فتي از دست مسلمانان مومن و مقدس كه براي تبرك انقالبشان هنگ
به گونه اي كه . ما انسان ايراني داشتند، به در بردهنياز به خون قرباني 

هنوز هم بدهكار كساني هستم كه هزينة فرار مرا از مملكت امام 
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  .فراهم كرده بودند» عجل اهللا تعالي فرجه«زمان
با ياد آوري اوضاع و احوالم نزديك بود در آستانه رفتن از اين 

تو ! جهان، از كوره در بروم كه نهيبي به خود زدم كه مرد حسابي
اي،  را با متانت و بردباري تحمل كردهن مصائب نزديك سي سال همة اي

ه غم از دست دادن مال حال كه وقت رفتنت فرا رسيده است براي چ
  ! خوري دنيا را مي

 علماي اعالم و حجج اسالم فكر مگر تو هم مانند آيات اعظام،
  كني كه مال و منالت را با خود به قبر و دنياي آخرت خواهي برد؟  مي

ام را مچاله كردم و  وصيت نامه. ود زدم، آرام گرفتمخبا نهيبي كه به 
توي سطل كاغذهاي باطله انداختم و راحت و آسوده براي مردن آماده 

بگذريم از اين كه باز هم از سر لجبازي به جاي اين كه رو به . شدم
قبله، يعني مكه معظمه يا به سمت اورشليم نخستين قبله گاه 

آن دو مكان و رو به خانة وطن خود مسلمانان دراز بكشم، پشت به 
خواستم مردنم و سفر آخرتم را نه از  مي. ايران دراز كشيدم و خوابيدم

 خداوندگار ما آنجا و گويند ميطريق مسجد الحرام يا مسجد االقصي كه 
اطرافش را بركت داده است، بلكه از سمت ميهني كه به عزيزي مرا در 

  .دامان خود پرورانده بود آغاز كنم
  

        مرگ در غربتمرگ در غربتمرگ در غربتمرگ در غربت
خوب است كه آدم بي سر . مردن در غربت، هم خوب است و هم بد

، بي آنكه پس از مرگش ببيند كه مشتي آدم كند ميو صدا دنيا را ترك 
بد . با نارضايتي و فقط براي رفع تكليف به خاكسپاريش آمده باشند

ايستي خورد و خوراك بودنش هم اين است كه آدم جسدش را كه ب
هاي مملكتش كه چراگاه گاو و  هاي درختان و علفزار  ريشهكرمها و

گوسفند و بز ايراني است بشود و خاك ميهنش را پر بارتر كند، آن را 
هم مانند ديگر مزايا و هنرهايش به خاك زمين كشوري كه به آنجا پناه 

مردن و دفن شدن در خاك با اين حال، . كند ميبرده است ارمغان 



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

١٧١

از جمله اين كه . ي هم دارد كه شنيدني استهاي ديگر غربت حسن
 و يا با نبش قبر، مردة آدم را از خواب شود ميآدم ديگر گور به گور ن

البته اين امر در بارة امثال من يك القبا صدق . كنند ميمرگ بيدار ن
 كه اسم و رسمي دارند و شود مي، بلكه شامل حال كساني كند مين

 . صاحب قدر و منزلتي هستند
يت ديگر مردن در غربت اين است كه آدم را در هر گورستاني كه مزّ

ست يا يهودي اين كه مسلمان ا. سپارند ت داشته باشد به خاك ميدوس
دين و ايمان، در تعيين محل گور او تأثير و  و يا مسيحي و حتي بي

  .دخالتي ندارد
امتياز ديگر مردن در غربت اين است كه جسد مرده را به جاي اين 
كه در يك كفن كتاني بپيچند و ته قبر پر از خاك و گل بيندازند و دل 

ه را با بهترين لباس او و با بازماندگانش را كباب كنند، درگذشت
 فرزندان ترين كرواتي كه دوست دختر، يا همسر محبوب و يا شيك

زلفانش را شانه و . كنند مياند، ملبس  عزيزش به او پيشكش كرده
 و حتي كنند مييا ادكلن مورد عالقه اش معطر صورتش را با عطر 

زنند، و سپس در يك  ا هم به چشمان او ميعينك مورد عالقه اش ر
. دهند در يك جعبة شيك و ماماني قرار ميتابوت كه چه عرض كنم، 

تابوتي كه داخل آن را براي راحتي مردگان عزيز با پارچه هاي نرم و 
يز راي مزيد راحتي مُِرده نب. لطيف و رنگارنگ پوشانده شده است

. گذارند كه خواب مرگ برايش گوارا باشد بالشتي از پر قو زير سر او مي
نهند كه  رامش خاص معنوي او را به گوري ميبعد هم در يك آ

گورستانش گلستاني است پر از درخت و گل با يادبودهاي دلنشيني كه 
  . بر سنگ مزار رفتگان پيشين نوشته شده است

هاي چوبي با حيات  ست است كه دفن مردگان در تابوترالبته د
دوستي انسانها مغايرت دارد، زيرا براي موجودات زير خاكي كه كلي 

آورد تا  و سود رسان هستند، زحمت بوجود ميبراي زندگي بشر مفيد 
بتوانند به درون اين جعبه نفوذ كنند و گوشت لذيذ و گواراي ميت را 
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ولي با اين وصف من آن را هزار بار . ن بگيرندپيش از فاسد شدن به دندا
  . به كفن پوشيدن و روي خاك سرد ته قبر انداختن ترجيح مي دهم

شانس ديگر مردن در غربت اين است كه در موقع خاكسپاري، 
چنانكه امروزه در خارج از كشور در ميان ايرانيان رواج پيدا كرده و ما 

با و عمامه و ريش و پشم و شاهد آن هستيم، ديگر هيچ آخوندي با ع
در نتيجه نماز ميت و تلقين . كند مياخم تلخ در مراسم حضور پيدا ن

مهمتر از همه . گيرد  اهللا مجيد و غيره نيز انجام نميمرده و تالوت كالم
اين كه در بدرقة سفر آخرت ديگر ذكر مصيبت كربال و كشته شدن 

به جاي . شود مييت نعلي اصغر و علي اكبر و غيره نيز بدرقة راه م
هاي غم  ين شيرينيكنندگان ا ت حلوا و خرماي همراه با اخم پخشخيرا

كنندگان با آنچه ميت در زمان حياتش دوست داشته  آور، از مشايعت
است، نه در قبرستان، بلكه در سالن هاي شيك و مرتب همراه با پخش 

  .شود ميموزيك دلپذير پذيرايي 
 كه ما در ميهن عزيز خود از آن محروم مزيت بعدي مردن در غربت

توانيم از   كجي به آخوندها ميهستيم، اين است كه براي دهن
. بازماندگان خود بخواهيم كه به جاي خاكسپاري، ما را بسوزانند

سوزاندن جسد ميت، عالوه بر مخالفت با شرع مبين اسالم و راحت 
مي، فرار از دست شدن از مراسم غم انگيز و اندوهبار كفن و دفن اسال

يعني قال گذاشتن و عالف كردن . شود مينكير و منكر هم محسوب 
شب اول قبر است كه بسيار باعث شعف » بازجوي عزيز«اين دو فرشتة 

  .شود ميو مسرت خاطر ميت و خانواده و دوستانش 
 تصورش را بكنيد، شما مسلمان عزيز پس از طي يك عمر پر از غم 

اري هاي دم به دم براي ائمه اطهار و بخصوص و اندوه توام با عزاد
ميهن و هم ميهنان شما ندارند، شهداي كربال كه هيچ ربطي به شما و 

خوشحال هستيد كه از دست عمله و اكرة اين دنيايي دين و . ميريد مي
بينيد كه دستگاه عريض و  ولي با حيرت مي. ن آسوده شده ايدمذهبتا

ليونها فرشتة مسئول ثبت و ضبط طويل خداي عزّ و جل اسالم با مي
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اعمال مردگان مسلمان، به مجرد شنيدن خبر فوت شما با كينه و 
دستگاهي . فرستند ير و منكرشان را به سر وقتتان ميعداوت خاصي نك

كه بدون كمترين تاخيري، آدرس محل اقامت شما را با نقشة 
 منكر جغرافيايي شهر و گورستان و اسم و مشخصات مربوطه به نكير و

   :گويند ميمي دهند و 
  . بدويد و سر شب بازجويي از اين ميت نابكار را آغاز كنيد
 هفتم وارد اين دو فرشتة عزيز هم شب هنگام نفس زنان از آسمان

 ظلمت شب وارد شوند و در تاريكي و شهر محل اقامت شما مي
رون بيروند و  از اين قبر به آن قبر فرو مي. ندگرد گورستان شهرتان مي

ة غسل آيند، خسته و درمانده و عرق ريزان در به در به دنبال جناز مي
آن دو يك به يك مرده هاي بدبخت . گردند شده و مطهر گشتة شما مي

شوند، ولي جنازة شما را پيدا   و جوياي نامشان ميكنند ميرا بيدار 
دمد، هر دو خسته و كوفته  دم دماي صبح كه روشنايي مي. كنند مين

گردند و از روشنايي  ان كه شب هنگام به دنبال طعمه ميد خفاشمانن
هاي تاريك خود برگردند و  ت دارند و ملزم هستند كه به النهروز وحش

نشينند، دست از پا كوتاهتر بر به انتظار تاريكي شب و شكار طعمه ب
  : دهند  ركز ادارة اموات الهي و گزارش ميگردند به م مي

  . »ن شهرش پيدا نشدچنين ميتي در قبرستا«
به اين ! آيد بماند اي در دستگاه الهي بوجود مي حال چه الم شنگه

 و مردة خوشبخت از سئوال شود ميصورت ماجراي شب اول قبر منتفي 
خود همين موضوع به نظر من . كند ميو جواب بي سر و ته نجات پيدا 

انند، سوز اي را مي چرا كه وقتي مرده.  لذت بخش استبراي بسياري
 شود مياز خاكستر هم نه . ماند ي جز مشتي خاكستر از او باقي نميچيز

سئوال كرد و نه گرز و عمود بر سر و كله اش زد كه آرامش خواب مرگ 
  . او به هم بخورد

به نظر من اگر مسلمانان هم روز و روزگاري بپذيرند كه جسد آنها 
ر و منكر در شب سوزانده شود، عالوه براين كه خيالشان از حضور نكي
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 كه خود اين قضيه براي كسي كه در شرف مردن شود مياول قبر راحت 
از جمله . ، محسنات ديگري هم داردشود مياست كلي نعمت محسوب 

ميت و اين كه ديگر مشتي آدم تنبل و بيكاره كه كارشان خواندن نماز 
انها سپاري است، در قبرستخبر در موقع خاك تلقين مردة از همه جا بي

سر قبر آنهايي هم كه وقت و بي وقت در قبرستان ها بر . شوند ولو نمي
 كه خواهند ميشوند و از كس و كار مردگان اجازه  مردگان ظاهر مي

براي مرده شان قرآن تالوت كنند، از اين شغل بي زحمت و پر درآمد 
معني ندارد كه . محروم ميشوند و بدنبال كسب و كار ديگري ميروند

مشت آدم گردن كلفت و مفتخور به جاي اين كه زحمت بكشند و يك 
اي انجام بدهند، از طريق گدايي و دريوزگي در   و سازندهكار مفيد

  .قبرستانها زندگي كنند
  

        در انتظار عزرائيلدر انتظار عزرائيلدر انتظار عزرائيلدر انتظار عزرائيل
پس از فكر و خيالهاي درهمي كه پيش از مردن در سرم پيدا شده 

ر رفتن دقيقه شماري دراز كشيده بودم و در انتظا. بود و شرح دادم
در عين حال نيز چشمم را به گوشه و كنار سقف و ديوارهاي . مكرد  مي

اتاق مي چرخاندم كه ببينم حضرت عزرائيل، اين فرشته رحمت الهي از 
  .كدام سمت ديوار و از كدام روزنه و سوراخي وارد اتاق من خواهد شد

ن از در در آن لحظات، نمي دانم چرا تصورم اين بود كه حضرتشا
 كه اگر بخواهد از در وارد اتاق داند ميچون . اتاق وارد نخواهد شد

شخص در حال فوت بشود، هيچكس در به روي او نخواهد گشود، چه 
اما من به داليلي كه عرض كردم، توجه چنداني به در . برسد به من

واقعيت آن بود كه تمام مدت چشمم را به سقف دوخته بودم و . نداشتم
. م كه اين فرشته رحمت الهي بايستي از آسمان فرود بيايدكرد  ميفكر 

راه ورود از آسمان به اتاق نيز بايستي از طريق سقف اتاق باشد، نه از در 
 اسالم زده و پنجرة آن كه شبها چه از سوز سرما و چه از ترس حراميان

  . بستم آنها را سفت و سخت مي
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 عزرائيل چگونه خواهد در همين موقع به اين فكر افتادم كه حضرت
 عبور تواند ميتوانست از البالي سقف سيماني كه حتي آب نيز از آن ن
. سر بدر كردمكند، وارد اتاق من شود؟ اين فكر را هم خيلي زود از 

م، عبور گفت ميهاي خداوندگارمان آشنا بودم، به خود  چون به هنرنمايي
ناي مطلقي مانند دادن حضرت عزرائيل از ميان سقف سيماني براي توا

درست است كه عبور . آيد  ما كار چندان مشكلي به حساب نميخداي
دادن فرشتگان از البالي ديوارهاي سيماني در صفات خداوندگار متعال 
ذكر نشده و در كتب آسماني نيز نيامده است، با اين حال نبايد آن را 

ست يا چرا كه ممكن ا. دليل ناتواني او در اين امر به حساب آوريم
پيغمبر عزيز ما فراموش كرده به اين امر اشاره كند و يا اين كه چون در 

ام «آرمه كشف نشده بود و در مكه زمان ايشان هنوز سيمان و بتون 
، الزم نمي شد مي هم براي ساختن خانه از اين وسائل استفاده ن»القرا

ها يا گونه صفت مهمتر از همه اين كه كشف اين. يدديد به آن اشاره نما
هاي خداوندگار بزرگ بر عهدة شريعتمداران عالم به علم قرآن  هنرنمايي

كه بايستي در البالي و مفسرين متعهد و كنجكاو در آيات الهي است 
اگر هم چيزي در . بكشندها بچرخند و بگردند و پيدا بكنند و بيرون  آيه

، خود ها نيافتند بر حسب فقاهت و اجازة اجتهادي كه دارند اين زمينه
  . در اين گونه مسائل اظهار فضل ديني كنند و فتوا صادر نمايند

مگر نه اين كه اين خدا، همة عالم را از هيچ : مگفت ميبا خود 
مگر نه اين كه اين خدا با يك چوب دستي كه به موسي ! آفريده است

 كليمي ها از آن عبور كنند و ن پيغمبر بزرگش دريا را شكافت تاداد، اي
سربازان فرعون نيفتند؟ مگر نه اين كه عيسي بن مريم مردة به دست 

را زنده كرد و خودش نيز پس از به صليب كشيده ) الزار(هفت روزه 
شدن و مردن دوباره زنده شد و خودي نشان داد و سپس به آسمان 

 خود رفت؟ مگر نه اين كه به امر خدا پيغمبر عزيزش محمد با شمشير
اي كه هنوز هم پس از گذشت بيش از   شقهماه را دو شقه نمود؟ دو

هزار و چهار صد سال به قول علماي اسالم جاي شكاف شمشير رسول 
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انشااهللا روزي كه مسلمانان هم مانند . اهللا در كره ماه باقي مانده است
ا هيچ يك از محل اين شكاف را كه ب. كفار توانستند به ماه بروند

 فضايي قابل رويت نيست و حتي هاي ها و سفينه ها و ماهواره تلسكوپ
طول و عرض و عمق . اند، كشف خواهند كرد فضا نوردان هم آن را نديده

آن را مشخص و عكس و شرح و تفصيالتش را براي امت شهيد پرور 
خود ارمغان خواهند آورد؟ و مگر نه اين كه اين خدا، خضر پيغمبر و 

شته است كه مبادا امام زمان شيعيان را بيش از هزار سال زنده نگه دا
؟ و دهها از اين مگرها كنند ميبندگانش احساس بي پيغمبري و بي اما

به يادم آمد و به همين علت هم چشم از سقف اتاق بر نداشتم تا 
چگونگي ظهور يا حضور عزرائيل عزيز را از سقف اتاقم قبل از مردن با 

  .چشمان ضعيف خود ببينم
  

  !!!!باز هم عنكبوتباز هم عنكبوتباز هم عنكبوتباز هم عنكبوت
ام بود كه يك مرتبه چشمم در  اي جستجوگرانهه در همين زل زدن

اي از سقف اتاق  ه عنكبوت كوچكي افتاد كه در گوشهروشنايي مهتاب ب
با ديدن اين عنكبوت . تك و تنها نشسته و مشغول چرت شبانة خود بود

كه داستان معجزه او را در امر نبوت پيغمبر اسالم، در زمان هجرتش به 
اختيار و از سر ذوق و   غار شنيده بودم، بيردنش به درونمدينه و پناه ب

  :شوق جيغ كوتاهي شبيه جيغ بنفش كم رنگ كشيدم و به خود گفتم 
حضرت عزرائيل براي قبض روح من به شكل !  اي دل غافل

با پيدا شدن اين پندار در سرم با دقت تمام ! عنكبوت ظاهر شده است
نكبوت بيچاره كه اما ع. توجهم را به اين عنكبوت فسقلي معطوف كردم

تنهاتر از من بود، چنان ساكت و آرام به سقف اتاق چسبيده بود كه 
  .انگار كمترين نشاني از حيات در وجود مبارك او نبود

سالم «در اين فكر بودم كه آيا اين عنكبوت همان حضرت عزرائيل
مي باشد يا نه؟ يك مرتبه ديدم حيوان تكاني خورد و من » اهللا عليه

ام و برنامه قبض روح   كه در برداشت خود اشتباه نكردهمخوشحال شد
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لذا خود را آمادة تسليم جان به نمايندة معظم . من در شرف انجام است
اما با تأسف و تأثر ديدم كه عنكبوت بي . و مكرم جان آفرين كردم

مرّوت پس از طي چند سانتي متري از نو به سكون سابقش برگشت و 
  . ول شدبار ديگر به چرت زدن مشغ

در اين موقع به ياد آوردم كه حضرت عزرائيل بنا به روايت از 
پيغمبر عزيزمان دقيقاً سر زمان تعيين شده به سراغ مسلماني كه قرار 

لذا، فكر كردم شايد هنوز وقت و . شود مياست جانش را بگيرد حاضر 
موعد جان دادن من فرا نرسيده است و حضرتشان در انتظار ساعت و 

در اين .  ثانيه اي هستند كه در لوح محفوظ نوشته شده استدقيقه و
  :فكر و خيال بودم كه اين بار عقل گستاخ و بي پرواي من نهيب زد كه 

شخصيتي مانند حضرت عزرائيل مگر بيكار است كه !  مرد حسابي- 
در قالب يك عنكبوت ساعت ها گوشة سقف حقير اتاق تو چمباتمه بزند 

فهم و ! خجالت هم خوب چيزي است!  برسدكه لحظة مردن تو فرا
  ! شعورت كجاست

ن زد كه هايي از اين دست به م ام آنچنان طعنه  لجام گسيختهعقل
ا اين ب. ام شرمنده ساخت هاي ساده لوحانه مرا از خودم و از برداشت

ها فكر و خيال من با اين عنكبوت  حال، ساعتي و شايد هم ساعت
 اين عنكبوت حضرت عزرائيل است يا اين كه آيا. فسقلي مشغول بود

كم كم داشتم از ... نه؟ اين كه آيا وقت مردنم فرا رسيده است يا نه؟
. لحظه نفسم بند آمدم كه يك شد ميمردن دلسرد و از رفتن پشيمان 

نكبوت كذائي از شكل و آنكه حضرت عزرائيل را به چشم ببينم يا ع بي
  . ظاهر گردد، مردماي خود به صورت فرشتة مرگ  شمايل حشره

  
        هاي پس از مردنهاي پس از مردنهاي پس از مردنهاي پس از مردن    انديشهانديشهانديشهانديشه    

هيچ گونه مشكلي كه در روايات  وده، بي درد و رنج و بي راحت و آس
مردن شنيده بودم، رخت كهنة زندگي را از تن به در آوردم و آن را 

يعني نه از . براي به گور نهادن باقي گذاشتم و خود از اين دنيا رفتم
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م، نه مزة زخم داس مرگش را چشيدم و حضرت عزرائيل اردنگي خورد
جانم هم بر خالف . نه از نهيب خشم و غضب او لرزه بر اندامم افتاد

گفتة قرآن و احاديث و روايات قدسي و نبوي و معتبر و نا معتبر به 
ربود،   به همان گونه كه خواب مرا در مييعني. راحتي از تنم بيرون رفت

 به همان لذتبخشي زمان به خواب درست. اين بار مرگ مرا با خود برد
  .رفتن

 »حضرت«دانم كه دليل  هاي مردنم الزم ميقبل از ادامة ماجرا
ناميدن عزرائيل را شرح دهم كه خوانندگان نپندارند كه من از ترس 

نه . نامم مي» حضرت«لفاظ احترام آميز مانند اين فرشته، او را با ا
ت خصوصيات العاواقعيت اين است كه من در مط! اينطور نيست

آنكه به وجود آنها معتقد باشم به دو فرشته از  فرشتگان مقرب الهي، بي
هميشه هم آنها . ميان مقربين و معززين الهي احترام خاصي قائل هستم

  .دهم ب احترام آميز مورد خطاب قرار ميرا با القا
ت و دومين فرشته نخستين آنها حضرت عزازيل يا شيطان اس

نيم، عزازيل يا شيطان همان دا همانطور كه مي. باشد حضرت عزرائيل مي
 خلقت با گردن كلفتي و اي است كه مطابق نوشته قرآن در روز فرشته

نظير جلوي خدا ايستاد و به امر او گردن ننهاد و حتي   رشادتي بي
بعدها هم همين فرشته گستاخ و گردنفراز . خلقتش را به سخره گرفت

در . ين زن عالم خلقت خدا را فريب داداول» حوا«در باغ عدن نخست 
واكنش به اين فريب بود كه زن در اسالم به گفته علي ابن ابيطالب به 

بعد هم وسوسة همين بانوي . معروف و مشهور گرديد» ناقص العقل«
ابوالبشر راضي شد تا همراه او از ميوة درخت » آدم«گستاخ، حوا بود كه 

 ميوة درخت معرفت صاحب عقل آن دو پس از تناول. معرفت ميل كند
به زبان ديگر شيطان بر خالف پروردگار عالم كه هيچ . و درايت گرديدند

التفاتي به عقل و خرد ندارد، سر و كارش با عقل و خرد است و 
بزرگترين هنر شيطان پايه گذاري اصل . دوستدارانش هم عقال هستند

در دهان آدم است كه در نخستين روز خلقت تخم آن را » چون و چرا«
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. گذاشت و او را به سركشي و تمرد در مقابل احكام تعبدي خدا واداشت
اي براي فرار از اجراي احكام  كه هنوز هم خردمندان آن را بهانهتخمي 

الهي قرار مي دهند و به امر و نهي هاي خدا اعتباري قائل نيستند و 
  . كنند مياعتنايي هم به آنها ن

يل تنها فرشتة به درد بخوري است كه در عزرائيل نيز بعد از عزاز
ن ميليونها او در ميا. دستگاه عريض و طويل خداي يكتا وجود دارد

 كار اي جز تسبيح گفتن خدا ندارند، شغل و فرشتة بيكار كه وظيفه
اي است كه انسان در بدترين شرايط  فرشته. مفيد و سودمندي دارد

نخور ارحم الراحمين زندگي خود، به دست او از اين نعمت به درد 
  .شود ميراحت 

وقتي هر . عزرائيل با هيچ انساني نه دوستي دارد و نه دشمني
ل رها شدن از درد و رنج زندگي  و به دنباشود ميانساني از زندگي سير 

رسد و با گرفتن جانش او را از  آيد و به دادش مي افتد، به سراغ او مي مي
خورد، راحت  چ دردي هم نميدر سنين پيري به هيزندگي بي ثمر كه 

بينيد كه حضرت ناميدن اين دو فرشته از سر ترس  بنابراين، مي. كند مي
 بر گويند ميو واهمه از آنها نيست، بلكه به خاطر وظيفة نيكي است كه 

  !عهده شان قرار دارد
ها كه به تلقين اديان و  هاي ما انسان باري، مردن بر خالف برداشت

وخ كرده است، بسيار آسان و در مواردي بسيار مذاهب در ذهنمان رس
يك روز ميرد، مثل اين است كه بعد از  قتي آدم ميو. لذت بخش است

ثمر و احياناً با ثمر به رختخواب  هاي بي كار سنگين و بدو بدو كردن
ي كه قبل از خوابيدن مثل من البته به شرط. بيفتد و به خواب رود

  .پريشان خود كلنجار نرودهاي  ها با افكار و انديشه ساعت
اين را هم بايد ياد آور شوم كه مردن هيچ ربطي به دين و مذهب، 

اص حقيقي و موهوم و دستگاههاي پر اشخبه خدا و پيغمبر و افراد و 
چون انسان قبل از اين كه پاي . طمطراق دكانداران دين و مذهب ندارد

 و رسول پاي دين و مذهب به زندگيش باز شود و جماعتي به نام نبي
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مرد و   بكشند، ميموهومي را به نام خدا به معركه حيات و هستي او
 كه اديان و مذاهب براي هيچ گونه دلهره و نگراني هم. شد ميفراموش 
  .وجود نداشتاندازند، در اين ميان  بافند و راه مي مردن مي

تا آنجا كه در تاريخ سرگذشت حيات انسان درج شده و خود ما نيز 
د و ناظر زندة آن هستيم، خداوندگار عزّ و جل در طول عمر انسان شاه

اي از حضور خود در  هيچوقت هم نشانه. ه كار او نداردهيچگاه كاري ب
به عبارت ديگر خدا چه باشد و چه . دهد ميروند زندگي انسان بروز ن

  . نباشد به كار خود مشغول است و كاري هم به كار ما انسانها ندارد
، ساده لوحي محض است كه ما فكر كنيم خدايي كه در از اينرو

 بخواهد زمان زنده بودنمان كاري به كار ما نداشته است، پس از مردن
پيغمبران براي ما پايه و اساسي را كه  هاي بي به سراغ ما بيايد و خواب

بگذريم از اين كه اگر چنين باشد . اند، با مرده ما انجام دهد ديده
  .  را خداي مردگان بدانيم، نه خداي زندگانبايستي اين خدا

خدايي كه در زندگي انسان هيچ نقشي بازي نكند و همة دخالت 
خود را به امور دنياي پس از مرگ انسان حواله دهد، بايستي خداي 

گفتني است كه در گذشته و در زمان خدايان متعدد ما . مردگان باشد
مردگان . گ هم داشتيمهمانطور كه خداي زندگي داشتيم، خداي مر

  .اي دارد جداگانهنيز صاحب خدا بودند كه خود قصة 
اين كه فالن آخوند يا بهمان كشيش و خاخام به نقل از قول 

، بعد از مردن انسان تازه سر و كلة خداي عزّ و گويند ميپيغمبران خود 
نا سالمتي ما انسانها . جل پيدا خواهد شد، يك دروغ محض است

شعور هستيم و مي بايد اين قضايا را بفهميم و منظور صاحب عقل و 
  .اين دروغگويان و قصد و غرضشان را درك كنيم

 ما را به خداي مردگان تر از همه اين كه خود حضراتي كه عجيب
ز مردنشان و اين كه از دهند، كمترين تالشي براي دوران بعد ا حواله مي

اما . دهند ، انجام نمي آخرت نجات پيدا كنندهاي آنچناني دست عذاب
دالن ميخوانند كه براي خشنودي خدا و  شب و روز به گوش ما ساده
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صد البته ! و چه نكنيم! براي فرار از عذابهاي دنياي ديگر او، چه بكنيم
كه پرداخت حق و حساب دينداري و خداپرستي خود را به حضرات 

 بدون كم و  موقع ويعني بايستي با رضا و رغبت و به! فراموش ننمائيم
پرستي، آن هم از كانال دار و دستة فالن پيغمبر يا  كسر، بابت خدا

بپردازيم تا مورد » حضرات«بهمان امام در صدي از در آمد خود را به 
به زبان ديگر، وقتي خدا . قرار بگيريم و آمرزيده شويم» خدا«بخشايش

 روضه آمرزد كه فالن آخوند و بهمان  و ما را ميشود مياز ما خشنود 
حد و حدود خشنودي آنها هم بستگي به . خوان از ما خشنود باشد

وگرنه هيچ . ميزان پرداختي ما بابت خمس و سهم امام و غيره دارد
. ربطي به نماز خواندن و روزه گرفتن و انجام ديگر فرايض ديني ما ندارد

يعني هر چه ما بيشتر به آخوندها پول بدهيم به همان نسبت خدا از ما 
ره ما را بدون  و در نتيجه همة گناهان صغيره و كبيشود مينودتر خش

  . بخشد حساب و كتاب مي
جانب ديگر قضيه اينجاست كه خداوندگار بزرگ ما با همة توانائي و 
دانائي و خير محض بودن، تا به امروز هيچ يك از بندگان خود را از 

و حتي يعني به عمر كسي . مردن باز نداشته و معاف نكرده است
برگزيدگان خود كه به التماس از او طلب چند روز عمر بيشتر داشتند 

اين خدا حتي به سرنوشت پيغمبراني كه مدعي نبوت او . نيافزوده است
بودند و سينه برايش چاك ميكردند، كمترين توجهي نداشته و در 
. بيماري و گرفتاري آنها كوچكترين كمكي به حضرات نكرده است

ان خود نداشته است، مسلماً به گ توجهي به برگزيدچنين خدائي كه
  . كند ميديگر بندگان خود كه من و شما باشيم، توجهي مبذول ن

 خدا پس از مرگ به حساب و كتاب بندگانش گويند مياين كه 
خواهد رسيد، فقط به اين منظور است كه بندگان بيچاره را تا آنجايي 

تلكه كنند و بدوشند و به رسد،  كه مدعيان نمايندگي او زورشان مي
با اين كه انسان بعد از گذشت هزاران  .ريش كوتاه و بلند آنها بخندند

سال تالش و كوشش و كسب تجربه هاي بسيار گرانبها، باالخره به اين 
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با اين كه انسان در .  بگريزدتواند ميواقعيت پي برده است كه از مردن ن
ران بسياري هست كه حول و حوش خود شاهد زايش و مردن جاندا

بيند كه اساس و پايه حيات بر زايش و  يبا اين كه انسان م. مثل اويند
دالنه و فقط  هبا اين حال، همين انسان، ساد. مردن بنا نهاده شده است

هاي تني چند پيغمبر عهد عتيق، خود را تافتة جدا  هم به اعتبار گفته
هاي همين چند   وعدهبر اساس. كند ميبافتة از ديگر جانداران تصور 

در آن . پندارد كه پس از مرگ روز قيامتي بر پا خواهد شد پيغمبر، مي
روز او را دوباره زنده خواهند كرد و به دادگاه خواهند برد تا دفتر اعمال 

بعد هم راهي . و كردارش را از دست خداوندگار عزّ و جل دريافت كند
است تا جاودانه در آنجا ميعادگاهي بشود كه برايش در نظر گرفته شده 

  !.زندگي كند
شگفتي ديگر قضيه اين جاست كه بسياري از مردم بويژه 

 دانند كه وجود دنياي آخرت ندان جوامع به هزار و يك دليل ميانديشم
اند، سرتا پا خيالي و غير عملي و  اش داده هايي كه در باره و وعده

ال كردن اين دروغ  مبا اين وصف آنها هم از افشاء و بر. ناممكن است
  .روند بزرگ طفره مي
م كه من بي آنكه حضرت عزرائيل عزيز براي گفت ميبه هر رو، 

گرفتن جانم كه ديگر چيز قابل و به درد خوري هم از آن باقي نمانده 
ة رحمت الهي، مردم و بود، تشريف بياورند، بدون زيارت اين فرشت

بر آن بسته بودم به لقاء ام را كه هزار و يك اميد و آرزو  عطاي زندگي
  .آن بخشيدم

گيرد، در بارة من  كه پس از مردن سايرين انجام ميهمة مراسمي 
آنكه كمترين مشكلي پيدا شود، در يكي از  نيز انجام گرفت و بي

با اين تفاوت كه به جاي در كفن . گورستانهاي محل زندگيم دفن شدم
 م مرسوم ديارپيچيدن و در ميان خاك و خاشاك دفن شدن، به رس

 و زيبا، در حالي كه اي بسيار شيك كفار عزيز و متمدن، مرا در جعبه
  .هايم را پوشانده بودند، قرار دادند و به گور نهادند بهترين لباس
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ام   غصهخوابگاهم بسيار راحت بود تا جايي كه در همان لحظات
و ام تا پيش از اينها در اين تابوت شيك  گرفت كه چرا زودتر نمرده

تر  اب كهنة خانة من راحتتابوتي كه به مراتب از تختخو. راحت بياسايم
بخصوص اين كه وقتي هم مرا به گور نهادند، . تر بود و آرامش بخش

 خود را در خوابگاه چرا كه همچنان. اصالٌ احساس در قبر بودن نكردم
در همان . كردم، نه در گودال قبر پر از خاك و خاشاكخود احساس مي

 آرزو كردم كه اي كاش پس از رفع مزاحمت آخوندهاي پيرو هنگام
رسم و رسوم عهد و ايام جاهليت عرب از سرزمين نيكان ما، ايرانيان نيز 
به جاي اين كه جنازة بستگان خود را به شيوة اعراب در كفن بپيچند و 
درون گودال و در ميان خاك و خاشاك دفن كنند، مرگانشان را مانند 

هاي قشنگ قرار دهند و  جعبهباس شيك بپوشانند و در ار متمدن لكف
به نظر من اين نوع خاكسپاري، نوعي حرمت . سپس به خاك بسپارند

  .گذاشتن به مردگان و تسلي بخشيدن به بازماندگان آنهاست
فهميدم و اين كه چقدر در زير   از مردن، ديگر گذر زمان را نميبعد

دت زماني، وقتي كه سر انگشتي پس از م. خاك بودم برايم روشن نبود
به . حساب كردم، به اين نتيجه رسيدم كه شب هنگام فرا رسيده است

همين علت با تشويش و نگراني در انتظار تشريف فرمايي نكير و منكر 
هاي  ر هم طوالني بود، باز فكر و خيالدر زمان اين انتظار كه بسيا. ماندم

  : پرسيدم  از خود مي. فتاده بودنم به كار امغشوش من مثل زمان زند
ام؟ اگر  دانند كه من مرده فرشتة نازنين ميآيا اين دو ! عجبا

 و ميان كافران دانند، خبر دارند كه در بالد كفر و در گورستان كفار مي
ام؟ اگر به اين امر آگاهند، آيا رنج سفر به اين سر  به خاك سپرده شده

د و به اينجا تشريف زمين را به تن شريف خود تحميل خواهند كر
 اگر خواهند آورد تا سئوال و جواب شب اول قبر من به تعويق نيفتد؟

حاضر به اين سفر دور و دراز باشند، در اين شهر دراندشت و در ميان 
دهها گورستان كه هر يك به وسعت يكي از شهرهاي سرزمين عرب، 

 از آنها در گوشة يكيمانند مكه و مدينه زمان پيغمبر اسالم است و من 
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ام، خواهند توانست قبر مرا پيدا كنند؟ تازه، اگر پيدا كردند  به گور خفته
با تابوت بسته و ميخ و پيچ شدة من چه خواهند كرد؟ آن را خواهند 

وشتي و آچار فرانسه دارند كه شكست؟ يا اين كه همراه خود پيچ گ
شد باز  آن باهاي پيچ شدة تابوت مرا بدون اين كه نياز به شكستن ميخ

آمد و  رتب به ذهنم ميپاسخ از اين دست م كنند؟ دهها پرسش بي
با اين حال ساعت ها گذشت و من در خياالت واهي خود بودم . رفت مي

  .و خبري از اين دو فرشته عزيز نشد كه نشد
يكي از . عدم حضور اين فرشتگان مرا با حاالت متفاوت روبرو كرد

ت كم از شّر سئوال و جوابي كه از دس! اين حاالت اين بود كه چه بهتر
  . آخر و عاقبت آن بي اطالع بودم راحت شدم

اصالً چه معني دارد كه شب اول قبر، مردة آدم را : مگفت ميبا خود 
مجبور كنند كه زنده شود و به سئواالت بي سر و ته و مهمل آنها جواب 

در اين لحظه اين فكر هم به سرم آمد كه خود خدا توسط . بدهد
يغمبرانش خبر داده است كه مردهها فقط در روز قيامت و آنهم به امر پ

بنابر اين، از يك مرده ! خدا و با دميدن صور اسرافيل زنده خواهند شد
 سئوال كرد و شود ميآن هم در قبر و زير خروارها خاك و گل چطور 

جواب خواست؟ اصالً اين سئوال و جواب به چه دردي مي خورد؟ مگر 
ار داناي مطلق خبر از نيك و بد بندگان خود ندارد؟ اگر دارد خداوندگ

گاه اگر خبر ندارد، آ. كه لزومي به سئوال و جواب شب اول قبر نيست
؟ كند ميخورد و چه مشكلي را حل  شدنش پس از مرگ به چه درد مي

گريبان خطاكاران را بگيرد كه او بايستي در زمان زنده بودن انسانها 
خورد و  ي مردن به سراغ آنها آمدن نه به درد خود او مپس از! گيرد نمي

نه به درد كسان ديگر؟ او در آيات متعددي از قرآن در باره آگاهي و 
اين سخنان حاكي از آن است . علم مطلق خود بسيار سخن گفته است

بنابراين، ديگر چه ! كه به همة جزئيات و كليات امور هستي آگاهي دارد
از مردن انسانهاي بدبخت مسلمان و فقط هم لزومي دارد كه بعد 

بپرسد كه گر خود را به سراغشان بفرستد و  مانان، بازجويان شكنجهمسل
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اند؟ ضمن اين كه با پرسش و پاسخ شب اول  اند و چه نكرده چه كرده
. هم به مخمصه مي افتد» كرام الكاتبين«قبر، خود به خود موضوع وجود
ن دو فرشتة مسئول ثبت و ضبط اعمال و گويي قادر و داناي مطلق به اي

يا اين كه وجود و حضور اين . كردار انسانها هم اعتماد و اطمينان ندارد
دو مامور خبر چين الهي در دو شانة راست و چپ انسانها نيز مانند 

  .... بسياري ديگر از مسائل الهيات از ريشه و بن نادرست است
هاي نكير و  ام پاسخ پرسشن براي روز مبادا تمباري، با اين كه م

 از انجام ام سپرده بودم، با اين حال، به حافظهمنكر را حفظ كرده و 
ام  اين خوشحالي. جا خوشحال بودم موقع و بي نگرفتن اين بازجويي بي

ميرند،  ردم همة كساني كه در بالد كفر ميوقتي بيشتر شد كه فكر ك
ني كه مانند من بخصوص كسا. مثل من از سئوال و جواب معاف هستند

كفر گويي هم كرده باشند كه كلي از آخر و عاقبت آن هراسناك 
توانند شب اول قبر را به آسودگي  به اين ترتيب اين عزيزان مي. تندهس

و با خيال راحت به سر برسانند، بي آن كه عمله و اكرة خدا مزاحم آنها 
  .بشوند

ل قبر و در در اين هنگام فكر ديگري هم به سرم آمد و در شب او
اين فكر از . ميان تابوت شيك و راحت خود كلي مرا به خنده انداخت

آنجا پيدا شد كه به خود گفتم، دنياي مردگان كفار نيز بايد با دنياي 
يعني همانطور كه دنياي زندگان . مردگان مسلمانان فرق داشته باشد

ن نيز مي آنها از هم جدا است و كلي با هم فرق دارد، دنياي مردگانشا
درست است كه پيغمبر اسالم در . بايست از هم جدا و متفاوت باشد

چند جاي كتاب خود رسماً و صراحتاٌ اظهار كرده كه خداي ما 
مسلمانان همان خداي ابراهيم و اسحاق و اسماعيل و يعقوب و موسي و 

يعني همة ما خداي واحدي داريم، اما مي دانيم كه بعدها . عيسي است
هيچ ديني جز ! رآنش احكام ديگري صادر كرده كه نه خيردر همين ق

يعني حرف قبلي خود را پس گرفته و بجز اسالم . اسالم پذيرفته نيست
ساير اديان را مردود شمرده است كه بي شك شامل حال خدا و عمله و 
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  . شود مياكرة او در اديان ديگر هم 
ود نيز دين هاي يه دانيم كه آباء كليسا و خاخام از طرف ديگر مي

او را هرگز به » اهللا اكبر«اسالم و پيغمبري محمد ابن عبداهللا و خداوندي
يعني اين كه . اند د و مسلمانان را خدا پرست نشمردهاختننرسميت نش

خدا و فرشتگان مسيحيت و يهود كه اسالم آن دو دين را قبول ندارد و 
به . سالم فرق داردا، با خدا و فرشتگان كند ميپيروانشان را كافر قلمداد 

بايستي دنياي پس از مرگ هر يك از اين اديان هم دم و  اين ترتيب مي
يعني فرشتگان دنياي . دستگاه خاص و جداگانه اي داشته باشد

مسيحيت كه من در سر زمين آنها سر بر خاك نهاده ام با فرشتگان 
ن بنابراين، آمد و رفت فرشتگان دي. دنياي اسالم از يك قماش نباشند

اسالم به سرزميني كه اقامتگاه فرشتگان دين مسيح است نيز نبايد به 
دانم كه فرشتگان  البته من به قطع و يقين نمي .پذير باشد كانآساني ام

توانند در محدودة   زنده و پا بر جا هستند، آيا مياين چند ديني كه فعالً
رفت آنها به دنياي مردگان يكديگر اياب و ذهاب بكنند يا نه؟ آيا آمد و 

رسم دنياي خاكي نياز به كسب رواديد يا ويزاي ورود به سر حدات 
توانند همينطور  ييكديگر دارد يا نه؟ و آيا فرشتگان هر دين و آئيني م

سرشان را زير بيندازند و وارد دنياي مردگان يكديگر گردند؟ چنانكه در 
ديگر اين رفت و آمدها به چنگ مامورين امنيتي فرشتگان اديان 

گيرند؟  هند آورد؟ آيا آنها را گروگان ميبيفتند، چه باليي بر سرشان خوا
اندازند و آزار و شكنجه  ؟ به زندان ميكنند ميبه جاسوسي متهم 

  ..دهند؟و الي آخر مي
آمد كه آيا با نيامدن نكير  ن همه گاهي هم اين فكر به سرم ميبا اي

 از مزاياي ل قبر، منو منكر و رد و بدل نشدن سئوال و جواب شب او
ام؟ زيرا قبل از مردن، من به دين مسيح مشرف  دين اسالم محروم نشده

نشده بودم و مرا غسل تعميد نداده بودند كه از مزاياي مردگان دين 
يك لحظه هم اين پرسش به سرم زد كه آيا من . مسيح برخوردار شوم

اياي مردگان اسالم ام؟ يعني از مز  و از آنجا مانده نشدههاز اينجا راند
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  ام؟  تيازات مردگان مسيحي باز نماندهمحروم و از ام
 به اين نتيجه رسيدم كه من قدري كه بيشتر در اين باره فكر كردم

هايي كه   و ديگر نيازي به هيچ يك از وعدهام و بايد خاك بشوم مرده
 از آن گذشته، اگر من بخواهم به. دهند ندارم اديان به پيروانشان مي

ها يا ميلياردها سال بايد به  نويدهاي آنها دل خوش كنم، ميليونوعده و 
انتظار بنشينم تا دنيا به آخر برسد و رستاخيز بر پا گردد و به حساب و 

ه هيچ يك از اديان بنابراين، چه بهتر كه گرفتار چنبر. كتاب من برسند
ز براي ما ي كه پيغمبران عزيآمدهاي خواب آنكه نگران پي ام، و بي نشده
البته اگر . اند باشم، دوران مردگي خود را به پايان خواهم رساند ديده

  .پاياني براي آن متصور باشد
فكر كردن و همزمان خيالپرداز بودن، ضمن اين كه كار بسيار 

حال دارد، در عين  ت و آدم را مشغول و سرگرم نگه ميلذتبخشي اس
از وقتي من .  مردة آدم راحتي. كشاند نيز انسان را به سر درگمي مي

اميد شدم، به اين انديشه افتادم كه آمدن نكير و منكر تا حدودي نا
حاال چه بايد كرد؟ آخر و عاقبتم چه خواهد شد؟ بعد هم اين ! خوب

دلهره به جانم رخنه كرد كه اگر قرار باشد من تا روز قيامت همينطور با 
 بدي خواهم داشت؟ فكر و خيالهاي درهم كلنجار بروم، چه سرنوشت

است آدم تا روز قيامت در قبر خود انتظار بكشد و همزمان  مگر ممكن
  نيز با فكر و خيالهاي بيهوده كلنجار برود؟

م كه چرا دستي شد ميداشتم از غصة بالتكليفي به پشيماني دچار 
آنكه به دين مسيحيت يا  م را از جرگة مسلمانان خارج و بيدستي خود

ديدم تك و  بخصوص وقتي كه مي. ام دنيا را ترك كردههوديت بپيوندم، ي
ه اي از قبرستان كفار، غريب و تنها و بدون هيچ روزنة اميدي در گوش

  . ام همدم مانده كس بي بي
وقتي » هفت خوان آخرت«در همين هنگام ياد زماني افتادم كه در

همراه عزرائيل پيش از اين كه بميرم، به درخواست خود توسط او به 
 .ر نهاده شده بودم تا در زنده بودنم منازل هفتگانه مرگ را طي كنمگو
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در آن روز عزرائيل مرا به رسم مسلمانان غسل داد و كفن پوشاند و 
در قبر هم پس از . برايم نماز ميت خواند و پس از تلقين به خاك سپرد

شده، چون در انتظار روز قيامت ديدار نكير و منكر كه شرح آن داده 
دادم، به توصيه عزرائيل به خواب رفتم و  ي از خود نشان ميصبر بي

به ياد آوردن آن خواب در . انگيز و دلپذيري ديدم خواب بسيار شگفت
  .بسيار آرامش بخش بود برايم اين لحظات سر درگمي و دلواپسي،

 من آن خواب را به همان شكلي كه اتفاق افتاده بود، در درون قبر 
 و زماني را با شادي ياد آوري آن خواب به سر براي خودم بازگو كردم

ا در جلوي ديدگان من خوابي كه واقعيت دنياي پس از مرگ ر. رساندم
  . گذاشت به نمايش مي

        شوندشوندشوندشوند    انند تا از آخر و عاقبت خود آگاهانند تا از آخر و عاقبت خود آگاهانند تا از آخر و عاقبت خود آگاهانند تا از آخر و عاقبت خود آگاهايكاش همة مردم آنرا بخوايكاش همة مردم آنرا بخوايكاش همة مردم آنرا بخوايكاش همة مردم آنرا بخو
  :!!!! و بدانند كه پس از مرگ به كجا ميروند و بدانند كه پس از مرگ به كجا ميروند و بدانند كه پس از مرگ به كجا ميروند و بدانند كه پس از مرگ به كجا ميروند

  
        خواب ابدى يا بيدار جاودانيخواب ابدى يا بيدار جاودانيخواب ابدى يا بيدار جاودانيخواب ابدى يا بيدار جاوداني

بعد از خالصى از دست نكير و منكر  هن از آنجا شروع شد كداستا
مدتى با عزرائيل در مورد مسائل مختلف گفتگو كرديم تا اينكه از او 

  به نظر تو روز رستاخيز كى آغاز ميشود؟ : پرسيدم 
 دست اكنون كه از! اى دارى چه عجله: تفاوتى گفت  با بيعزرائيل 

 استراحت كن !حت و آسوده بخواباى، را نكير و منكر نجات پيدا كرده
 راه دراز و پر پيچ ، چونهاى دوران حيات از تنت بيرون برود تا خستگى

اى از نيرو  چنين راهى بايد توشهپيمودن  براى  وو خمي در پيش دارى
  . هاى بعدى روبرو شوى يه كني تا بتواني با مشكالت خوانو آرامش ته

 بدن خسته و درهم .سنگين شدبا شنيدن كلمه خواب، چشمانم 
  . كرد ام خواب خوشى را طلب مي كوفته

  : عزرائيل كه گفت مجدد با صداى 
  . . . چشمانم را بستم  ! بخواب

آهنگى . گوشم رسيده در خواب بودم كه آهنگ خوش و دلنوازى ب
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از دلنوازى . كه با پاى كوبي و دست افشاني و هلهله و شادى همراه بود
  . يست وصف نقابلامشى پيدا كردم كه ى خوش، چنان آرهااين نوا

اى در سقف  ن اين آرامش بودم كه ديدم، روزنهدر بستر شادى آفري
 باريك و سفيد رنگى به آرامى ةآرامگاهم گشود شد و از شكاف آن ريش

ندام دلفريب خود به سوى من رقص كنان با ابه درون آرامگاهم خزيد و 
به دنبال . مشغول نوازشم شدمهرباني   به نرمى به تنم نشست و با،آمد

آن روزنة ديگرى در ديوار باز شد و ريشة ديگرى خود را به درون كشيد 
به نوازش دادن من آن نيز به سويم آمد و بر تنم لغزيد و با شادي و 

  . پرداخت
هنوز در نشئة نوازش آن دو بودم كه در چند گوشة مختلف نيز 

بعضى از  هاى ظريفى كه روزنه هاى ديگرى باز شدند و اين بار ريشه
 عطر دلنواز گُل داد و بعضى ديگر مرا به ياد آنها بوى گل نسترن مى

هاى   همينطور ريشه.انداخت، به من نزديك شدند ياس و گل سرخ مى
 آمدند و هر يك با مىآرامگاهم گلها و علفها بود كه پى در پى به درون 

  . كشاندند شادى و شعف خود را به سوى من مى
لذت نوازش خود مرا غرق  مهر و عطوف با ها با مدت ها يشهاين ر

 هاى عهد شبابم نيز چنان لذت كه حتى در هماغوشىلذتى . كردند
هاى آنها به  زمزمهآهنگ  تا اين كه آرام آرام . بودمدلپذيري را نچشيده

 . نيز درك كردم را ها د و با كمى دقت، معناى اين زمزمهگوشم رسي
  راهايشان صحبتشنيدم و معناى  مى را از اينكه صداى آنها

  . سپردم آنها گوش به سخناندلشادي خوشحال شدم و با ،فهميدم مى
 نخستين صدا، سخنان اولين ريشه اى بود كه به آرامگاهم آمده 

  :گفت  مهرباني مى بااو . بود
از تن خود  هنوز خسته است و بار سنگين سفر رااو !  آرام بنوازيد

 خاطرات تلخ گذشته  است كه بايستينوازشهاى شما. نكرده است جدا
. ها از نو آغاز شدسخنان پر مهر اين ريشه، نوازش با. برد او برا از ياد

بعد از اندك زماني، ديگر . احساس كردم كه هر لحظه سبكتر مى شوم
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گوئي همة بارهائي كه از . هيچ نوع احساس خستگى در تنم باقى نماند
من جدا شده و جز جوهر و ذات وجود چيزى گذشته با خود داشتم از 

  . از من باقى نمانده است
را به به شوق آمدم و با اشتياق خود من هم با پيدايش اين حالت، 

 فشردم آغوش در هر يك از آنان را با گرمى .دمافكناين ريشه ها آغوش 
در اين هنگام، نظرم به گوشة .  غرق شدمو در گرماى مطبوع اندام آنها

اى گشوده  روزنه. ريختن بودز آرامگاهم افتاد كه در حال فرو ديگرى ا
از ديدن من ابراز  به خانة گورم وارد شدند كهي شد و اين بار موجودات

  . آمدند ند و با شعف و شادى به سويم مىكرد  ميشادماني 
 و به در آمدماز ديدن اينهمه شادى و نشاط من هم به شعف 

 تازه رسيده نيز با آغوش گشوده و باميهمانان . رفتم استقبال آنها
مهرباني به بوئيدن و بوسيدن و نوازش من افتادند و لذتى بيش از لذات 

نيز يكى بود كه به ديگران  در ميان آنها. پيشين به من ارمغان كردند
  . مبادا آزارى به من برسد داد كه آرام باشند تايهشدار م

هاى گرم و  اه با بوسههر يك همرنيز اين موجودات زيبا و مهربان 
 كه مادران دادند مى گرفتند و نوازشم نوازشگر خود چنان در آغوشم مي

سر . دهند گيرند و نوازش مي كودكان خردسال خود را به آغوش مى
شاد در آغوش گرم و نرم اين موجودات بودم كه ديدم گوشة و مست 

بيه ديگرى از آرامگاهم گشوده شد و اين بار موجودات ديگرى كه ش
سوى ه نيز با خنده و شادى ب آنها. موجودات نخستين نبودند وارد شدند

عجيب . من آمدند و به بوئيدن و بوسيدن و نوازش من مشغول شدند
 اى آرامش بيشترى پيدا ن با بوسه و نوازش هر موجود تازهبود كه م

 شدم و هر قدر بيشتر كردم و هر قدر بيشتر بوئيده و بوسيده مي مي
تر و شادتر   و خود را سبكشد  بيشتر مىام خوشحاليكردند،  يمم نوازش

  . مكرد  مياحساس 
دم اى كه مرا به آغوش گرفته بود، يك قسمت از وجو اولين ريشه با

كردم  دانم چگونه بود كه احساس مى نمى. به درون دهليزى كشيده شد
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 سفر فرح در او و با او بود كه. ام به راه افتادهبا آن ريشه  وجودم ةهم با
عجيب و  دنياى ،دهليز تاريك شدمآن وقتى وارد . بخشى را آغاز كردم

در . ديدم كه از عظمت آن به تعجب افتادمرا اى  وسيع و گسترده
 مسيرم و در اطراف اين دهليز كه با چشم دل به راحتى همه چيز را

 خانه هاى بزرگى ديدم ،كردم مى ديدم و راه خود را به راحتى پيدا مى
  . داشتند هزاران هزار مثل من سكنا آنها در هر يك ازكه 

 رسيدم، ساكنان آنها با خوشحالي مرا مى ها  خانهوقتى مقابل اين
منزل  و با آنان هم ، مهمانشان باشمكردند كه نزد آنها بروم دعوت مى

 مدتى ها خانهيك از اين  در هر .پذيرفتم شوم و من با اشتياق تمام مى
  . دادند ز آن خانه به خانة ديگرى كوچم مىنكه ااي شدم تا ساكن مى

نوشيدم، كار  خوردم، مي ها، منهم مانند ديگران مى خانهدر اين 
در بعضى از . نمودم  در اداره امور خانه مشاركت مى آنانم و باكرد  مي

را جائي ديده بودم و برايم آشنا  ديدم كه قبالً آنها ها كساني را اين خانه
از  كردم كه با آنها فقط احساس مى.  شناختم محدود بودالبته حد. ندبود

  . آوردم ين چيزى در باره آنها به ياد نمىقبل آشنائي داشتم و بيشتر از ا
را  زمان گذردانم، چون در اين سفر  اين سفر چقدر طول كشيد نمى

نيازى به  د كه با بيطورى بواي  خانه  در هرمو اقامتم كرد  مياحساس ن
ها، اقامتم كوتاه و  اما، مى ديدم كه در بعضى از خانه. شد زمان، طى مى

، كردم از يك خانه كوچ مىهم وقتى . هاى ديگر طوالني است در خانه
كردم در آن  ه كوچ كردن داشتم، يعني احساس مى كه نياز بزماني بود
ضمن . را بدانم آنكه دليل آن  از آن ديگر نبايد اقامت كنم، بيخانه بيش
طراوت داشتن تازه و راه ماندن و  دانستم كه تنها مبهم مى وراينكه به ط

  . خانة كهنه به خانة نو است رفتن از، و سبكبال بودن
ام و  شدهدر طى اين سفر، روزى احساس كردم كه از تاريكى رها 

 .آن زماني بود كه خويشتن را در پرتو گرم و لذتبخش آفتاب يافتم
به . كفته شده بود، قرار داشتمگلي كه ش» پرچم« من در گوشةآنروز،

هنوز در حال لذت بردن . گل بودمآن »پرچم«عبارت ديگر من جزئي از 
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 افتاد ياى شاد و طناز وع آفتاب بودم كه چشمم به پروانهاز گرماى مطب
مانند . ابتدا پنداشتم كه در پى من است. آمد كه با دلربائي به سويم مى

، شوند قرار مي يلباخته خود بدختركان نو رسيده كه باديدن اولين د
تاب شدم و آرزو كردم كه اين پروانه قشنگ و رنگارنگ به خانة  بي

  .  بيايدي كه من در آن خانه داشتمعطرآگين گل
سوداى من نبود و به روى گلي ديگر نشست و بعد پرواز  ولي او را

 راتا اينكه باز او . غمزده چشم به راه باز گشت او ماندم كرد و رفت و من
اى  بوسهسوى من آمد و با ه در كنار خود در پرواز ديدم و اين بار ب

را به جانم ريخت و مرا كه مدهوش »هوس«شيرين گرماى لذتبخش
و به آرامى در دامان  بوسة او بودم، به آغوش گرفت و همراه خود برد

  . خيال پرواز نمود و رفت گلي ديگر رهايم كرد و بي
كردني شهد لذتبخش عشق را  وصيف نادر دامان آن گل، به نحوى ت

هاى هيجان انگيز من آغاز  ن بود كه سفرآن زما از آنجا و از. چشيدم
رفتم  وى، خانه به خانه، شهر به شهر مىكوچه به كوچه، كوى به ك. شد

اى زماني كوتاه يا دراز  شدم و در هر خانه هاى مختلف وارد مى و به خانه
كردم و هنوز هم  ديگرى كوچ مي ةبه خانهم  بعد .گزيدم مى سكنا

ى ديگر و از يي به كوي ديگر، از كوة از يك خانه به خان.كنم چنين مي
  .برم روم و لذت مي شهرى به شهرى ديگرى مي

اى ديگر مرا به آغوش گرفت و با او و در او  وقتى هم كه ريشه 
ي خانه  آغاز كردم، پس از طى راه دراز و منازل بسيار، در گُلم راسفر

اى نشستم و سپس به خانة گرم اندام  رفتم و بعد در درون ميوهگ
در آنجا بود كه خود را بار ديگر در حيات و اندام . كودكى راه پيدا كردم

سكنا مانند من در آن خانه  در اندام انساني كه ميلياردها. انساني يافتم
  . داشتند

را و آن موجوداتى كه به آرامگاهم آمده بودند هر يك قسمتى از م
ودات بود توسط اين موج. بردند به طرزى ناشناخته و مرموز با خود مى

اى به زندگى  كردم و در هر خانه ناگوني كوچ مىهاى گو كه من به خانه
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ها احساس  ، بي آنكه در هيچ يك از اين خانهدادم خاص خود ادامه مى
هاى من نيز   همخانهةچون هم. كنميا دلتنگي غم و تنهائي و غربت 

 سفر و در بعضى مواقع هم هم مانند من، دائم در ل من بودند و آنهامث
  .  بودند منسفر

رفتم همة  مىشگفتى اينجا بود كه وقتى از يك خانه به خانة ديگر 
 قبلي و نه ةهاى خان نه خوشى. شد مى خاطرات خانة قبلي از من جدا

  . بردم  نو نمىةهرگز با خود به خان هايش را غم و غصه
داشتم كه از   نو، درست حالت نوزادى راةخانهر م ورود به در هنگا

هاى   گاهى سايه مبهمى از خاطرات خانهتنها گاه. شود مينو متولد 
آمد و بعد در  اى كه در تاريكى بدرخشد به ذهنم مى قبلي، مانند جرقه

  . شد خاموش مىانتها  هاي بيتاريكى 
اى با  يشينم توشههاى پ ود و از منزلگاه خةمن از اينكه از گذشت

دم، بلكه احساس خشنودى هم ناراضى نبو بردم، نه تنها خود نمى
تر  تر و آسوده راحت ها  زيرا بدون كوله بار سنگين گذشتهكردم، مى
  . توانستم سفر كنم مى

گاه، از هر موجودى كه به سويم با وجود اينكه من در آن آرام
شدم، با شگفتى  مى ركردم و با او همراه و همسف آمد استقبال مى مى
ديدم كه هر چه مى روم، باز هم در جاى خود باقى هستم و در  مى

  . م ديگر و سفرى ديگرةانتظار وسيل
 هاى درختان و گلها و علف ها و با ريشه صدها و هزاران بار با

افتادم و رفتم و با اين  آمدند راه موجودات گوناگون كه به سراغم مى
در انتظار ديگراني كه بيايند و مرا با خود حال، همچنان باقى بودم و 

به بلكه ، ام نمرده در آن لحظات بود كه درك كردم، من نه تنها. ببرند
ام و همچنان هم زنده خواهم ماند و براى زنده ماندن  تر شده نوعى زنده

 با. نياز دارمهاي ديگر  و رفتن به قالبنيز تنها به حركت و سفر 
موجودات ريز و درشتى كه لحظه  باو  و علفها هاى درختان و گلها ريشه

  .شد بر تعدادشان افزوده مىند و شد ميوارد گور من به لحظه 
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را شرح بدهم، من در آن خواب، عالوه  تر بخواهم ماجرا اگر درست
 گروه كثيرى از نباتات اطراف آرامگاهم رفتم و در ةبر اينكه به درون خان

كه توسط آنها و موجوداتى كه مرا پايدارى حيات آنها شركت جستم، بل
يعني . منتقل شدمنيز با خود برده بودند، به اندام موجودات ديگرى 

وجود من بوجود هزاران هزار موجود ديگر انتقال پيدا كرد و در حيات 
دار شد و مكرر هم از وجود يكى به  در حد توانش، سهمى عهده آنها

  . ديگرى رفت
تبديل شده بودم و به  » كوچكمن«ها در حقيقت، من به ميليون

هائي بودند كه »من« بردند، همچنان مى اين علت بود كه هر چه مرا
پيدا » من«هائي كه از وجود »من«ماندند و عجيب اينكه همه باقى مى

چقدر بايد انتظار . بودند» من«شده بودند، هر يك به تنهائي خود
ها  يائي از شگفتكه خود دني آن آرامگاه از ها»من«كشيدم تاهمة اين مى
  ! دانستم بيرون برويم، نمى بود

  ! وجود داشت» من«چه راز دلپذيرى در اين سفرهاى پايان ناپذير
  : زد  نشسته بود و از زبان من فرياد مىبود كه در من » پير بلخ«آيا 
  

  آمده اول به اقليم جمــاد   
    وز جمــادى در نباتى اوفتاد                             

  سالها اندر نباتى عمركـرد   
    وز جمـادى ياد ناورد از نبرد                             

   اوفتاد وز نباتى چون به حيوان  
  نامدش حــال نباتى هيچ ياد                              

   باز از حيوان سوى انسانيش    
  شآن خالقى كه داني كشد مي                            

     همچنين اقليم تا اقليم رفت   
   تاشد اكنون عاقل و دانا و زفت                            
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  روم؟روم؟روم؟روم؟    از كجا آمده و به كجا مياز كجا آمده و به كجا مياز كجا آمده و به كجا مياز كجا آمده و به كجا مي    
وقتي ماجراي آن خواب را به ياد آوردم، اين انديشه از نو به سرم 

شت محتوم روم؟ سرنو  چيستم؟ از كجا آمده و به كجا ميآمد كه من
ها از نو به فكر فرو رفتم تا شايد بتوانم معناي  اين انديشهمن چيست؟ با 

اي براي  آمدن و بودنم را به گونه. ر يابمواقعي حيات را پس از مرگم د
از اينرو به عرصة هستي و معركة حيات برگشتم و . خود توجيه كنم

  :مسأله را براي چندمين بار و اين بار به اين شكل به حالجي كشيدم 
هان در كل و حيات در جزء، هر دو ازلي و ابدي هستي يعني ج

و تا ابد نيز كه سالهاي هستي از ميلياردها سال وجود داشته . هستند
  .رسد، ادامه خواهد داشت نهايت مي آن به بي

حيات در درون هستي عالم و در پهنة كره خاكي، با تاخير اندكي 
هم به آندر اين گردونة زيبا پا به عرصة وجود گذاشته است كه 

 بردن به هم ما با پيبه همين علت . گردد ميلياردها سال پيش بر مي
شماريم و بر اين باوريم كه تا روزي كه  درازاي اين زمان، آن را ازلي مي

گردونة زيباي زمين در عرصة كائنات وجود دارد، حيات بويژه حيات 
با اين . دانيم پس حيات را هم ابدي مي. اهد داشتانساني وجود خو

ها بر گشتم به گذشته، به زماني كه حيات از آن زمان آغاز  پيش فرض
من در گذشته پديدة حيات را از زواياي مختلف و با تكيه بر . شده است

. ام گران بررسي و تجزيه و تحليل كردهتحقيقات دانشمندان و پژوهش
ام؛ اين است كه من صاحب  اي كه از اين مطالعات خود گرفته نتيجه

در كرة خاكي بودم و ) حيات(مان زمان آغاز ظهور اين پديده حيات از ه
 كه من فنا شدني قاطعانه هم به اين اصل باور دارم. هستم و خواهم بود
چون وجود من از جوهر حيات نشأت گرفته . شوم نيستم و فنا نمي

جوهر حياتي كه نه معدوم شدني است و نه كم و كاستي پيدا . است
  . كند مي

همتايي است كه خود را تا به امروز با  گوهر يگانه و بيپديدة حيات، 
اين گوهر متعدد و گوناگون نبوده . درايت و تدبير پايدار نگه داشته است
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اگر اين گوهر تا به امروز توانسته خود را پايدار نگه دارد، بعد از . و نيست
 بنابراين، بايد گفت كسي مرا. اين هم به پايداري خود ادامه خواهد داد

آنكه به من حيات .  مرا معدوم كندتواند مينيافريده و كسي هم ن
بخشيده است، آني است كه ميلياردها سال پيش خود پا به عرصه وجود 

اين . نهاده و هيچ كس هم در ايجاد حيات در او دخالت نداشته است
گوهر از همان زمان نيز با من و در من بوده و مرا با خودش تا به امروز 

من يقين . من از او جدا نيستم و او نيز از من جدا نيست. ستكشانده ا
دارم كه ميلياردها سال ديگر نيز ما همچنانكه ديروز و امروز با هم 

  . بوديم، باز هم با هم زنده و پايدار و همراه هم خواهيم بود
زيرا گوهر حيات به هزار و يك وسيله متشبث . من فنا شدني نيستم

دارد و نگه  انواع موجودات زنده و پايدار نگهب شده تا خود را در قال
ام و در تالش او براي   با اين گوهر از آغاز همراه بودهمن هم. داشته است

پايدار ماندن حيات مشاركت داشتم و تا به پايان هم به اين امر ادامه 
درست است كه من يك روزي در اين قالبي كه هستم مي  .خواهم داد

من با مردن از . به معني معدوم شدنم نيستميرم، ولي مردن من 
روم تا در قالبهاي ديگر مدد كار  روم، بلكه مي ي بيرون نميصحنة هست

  .پايدار ماندن حيات باشم
با اين ديدگاه وقتي نظرم را به نقل قول اديان و مذاهب معطوف 

اي كه مدعي بود از  د كه پيغمبر اسالم در اولين سورهكردم و يادم آم
وردگارش به او ابالغ شده است، آورده كه جبرئيل به او گفته طرف پر

  : است 
  . »...اقر باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان  من علق«

م كه پيغمبر عرب تحت چون به معناي اين سوره تعمق كردم، ديد
آن، حضور مرا در هستي » سفر آفرينش«هاي تورات و قصة تاثير نوشته

جهت و بدون هيچ دليل و منطقي به  يبو حياتم را در قالب انساني 
كسي منسوب كرده است كه خود او ميلياردها سال بعد از حضور گوهر 

ضور حيات در قالب انسان در حيات در كره خاكي و هزار سال بعد از ح
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  . ذهن بشر آفريده شده استگسترة
نوع انسان، هزاران سال بدون آشنائي با مفهوم خدا، در عرصة 

انسان بود كه با گذشت . ه استكرد  ميه و زندگي هستي حضور داشت
زمان، دست به ساختن خداياني زد كه اين خدايان هيچ ارتباطي به 

چند هزار سال . اند و پيدايش آن در هيچ قالبي نداشتهمقولة حيات 
پيش هم كساني با ديدن اوضاع بلبشوي خدايان متعدد و خسته شدن 

فريدن خداي يكتا زدند و او را از ولنگاري متوليان آنها، دست به آ
بعد هم پاي او را به عرصة . آفريننده عالم هستي و انسان جلوه دادند

ايماني بشر باز كردند و بدان بهانه دست و پاي انسان را در پيچ و تاب 
يعني انسان، اين موجود . ساختة ذهني خود به قيد و بند كشيدند
خيالت ساده لوحانة پدران هوشمند را واداشتند كه ساخته و پرداختة ت

  .   خود را آفرينندة خود بپندارند
يكي از اين مناديان خداي يكتاي آسمان نشين، محمد ابن عبداهللا 

يروانش نيز او همانطور كه خود اذعان كرده است و پ. پيغمبر اسالم است
اما . مكتب و مدرسه هم نرفته بود. اند، سواد نداشت به آن مهر تأئيد زده

شرايط زمان خود، با شركت در محافل و مجالس انسانهاي برحسب 
فهميده مكه و سفر به شامات و فلسطين و ديدار و گفتگو با انسانهاي 

  . آگاه زمان خود، صاحب فهم و درك و معرفت شده بود
 در بالد دور با در نظر گرفتن اين كه در زمان اين پيغمبر، بخصوص

حتي بسياري از شهرهاي بزرگ و اي مانند مكه و  افتاده و عقب مانده
كشورهاي متمدن آن زمان، كسب دانش و معرفت به كتابت نبوده 

دانيم وجود نداشته و   و معلم نيز به گونه اي كه ما مياست، مدرسه
از اين رو . گرفت رفت اغلب به صورت شفاهي انجام ميكسب دانش و مع

با شنيدن محمد ابن عبداهللا كه داراي حافظة نسبتاً خوبي بوده، 
و اين كه در زمان او باور به وجود خدا در ميان » سفر آفرينش«داستان

همة اقوام و ملل رايج بوده، با ادعاي نزول سورة علق، بناي مكتبي را 
پرست خود را به يكتاپرستي كه  زي كرد تا بتواند قوم و قبيلة بتپايه ري
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  . آخرين دستاورد اعتقادي مردمان روزگارش بود بكشاند
كه هم كليميان و هم مسيحيان به »سفر آفرينش«نتخاب و اقتباسا

ا چرا كه ب. رساند اشتند، توسط محمد زيركي او را ميآن اعتقاد د
ضمن آن كه اين . توانست بسازد معرفت اندك خود، قصة بهتري نمي
اكن شهرهاي عرب و همسايگان قصه توسط يهوديان و مسيحيان س

از . تان رايج شده بود و طرفداراني داشتتر آنها ميان مردم عربس متمدن
بي . دانستند پيرو ابراهيم پدر انبياء يهود ميجمله حنفيان كه خود را 

چرا كه . توان گرفت خاب و اقتباس ايرادي بر محمد نميشك در اين انت
تر بودند،  ر هم كه به مراتب از اعراب متمدنبيشتر اقوام و ملل ديگ

  . پذيرفته بودندر بناي اعتقادي خودا به عنوان زيهمين افسانه ر
 با توجه به اين كه پيروان دين اسالم، سوره علق را سر منشأء 

 تواند ميتر به اين سوره  نگاهي دقيق. كنند ميهستي و حيات فرض 
اي كه نه تنها نحوي نزولش  سوره. ت خداي اسالم را روشن سازدواقعي

ل سليم درست در نمي پذيرفتني نيست، بلكه الهي بودن آن نيز به عق
مضافاٌ اين كه صحنه سازي هاي نزول اين آيات چنان ساده انگارانه . آيد

آنها ادعاي . تنظيم شده كه اعراب عصر جاهليت نيز آن را نپذيرفتند
محمد را به سخره گرفتند و دهها تهمت و افترا به او زدند و تالش 

ه شمشير پناه مسالمت آميز او را تخطئه و ناچارش كردند كه به حرب
  . ببرد

محمد با تكيه بر سورة علق و اين كه اين سوره از جانب خدا به او 
با همين . كند مينازل يا وحي شده است، انسان را مخلوق خدا قلمداد 

ا زير  كه مجموع آنهكند ميبرداشت نيز از جانب او مطالبي را مطرح 
راي اين كه محمد در آئين خود ب. گيرد بناي دين اسالم او قرار مي

خداي مورد نظرش را خالق و انسان را مخلوق او و در عين حال عبد و 
عبيد وي قلمداد كند، غير از خالق بودن خدا، دهها صفت پر طمطراق 

هايي كه به پندار او بتواند هر نوع  صفت. كند ميديگر نيز به او منتسب 
 ديديم كه اما عمالً. شك و ترديد را در خالق بودن او از ميان بردارد
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ها نه به كار  ت خود محمد هم هيچ يك از اين صفتحتي در زمان حيا
پيغمبري او آمد و نه پس از محمد كمترين اثري در حل مشكالت 

به عبارت ديگر همة صفات خدا، مانند خالق بودن و . باورمندانش داشت
غيره فقط نقل قول محمد بود كه دانايي و تواناني و خير محض و 

  .بدان وسيله خود را رسول و پيغمبر خدا قلمداد كندخواست  مي
كه آن  ادعاي محمد از سوي اعراب، بيدر تأئيد علت عدم پذيرش

نخست اين كه . وارد جزئيات اين سوره بشوم، چند نكته به نظرم آمد
بينيم كه خود او در  داناي مطلق يكي از صفات اوست، ميخدايي كه 

محمد، بارها آياتي نازل كرده طول بيست و سه سال نبوت پيغمبرش 
است كه خود او آن آيات را نسخ كرده و به قول خودش يا پيغمبرش 

آيا همين امر نشان دهندة دانا نبودن او . آيات بهتري ارسال نموده است
، ولي همين قادر مطلق داند مينيست؟ پيغمبر اسالم او را قادر مطلق 

وچكترين كمكي به محمد كدر طول بيست و سه سال نبوت پيغمبرش 
 حرف !كند ميخواست شريعت او را بر مردم جاري سازد ن كسي كه مي

گويد، ولي در عمل حتي قادر نيست كه  هاي قلمبه و سلمبه بسيار مي
در تنگناهاي زمان نبوت رسول خود كوچكترين حمايتي از وي بكند كه 

محمد اگر دو قبيله اوس و خزرج به كمك . نشان دهندة توانايي او باشد
نيامده بودند، به يقين پيغمبري او نيز مانند بسياري ديگر از مدعيان 

اين كه محمد خدا را خير محض . اين حرفه به ثمر نميرسيد
  . شناساند، هرگز كسي حتي خود او خيري از اين خدا نديده است مي

ترين صفات خدا دانايي و توانايي و خير محض و  وقتي عمده
رينش است از وي سلب گردد، ديگر مسائل بزرگترين هنر او كه آف
يك . شود مي، خود به خود از وي ساقط كنند ميفرعي كه به او منسوب 

وهوم هاي م اين كه فكر و خيال خود را با قصهانسان خردمند به جاي 
نشيند و با كمك عقل و خرد خود براي  اين چنين خدايي تلف كند، مي

رفتن از صحنه حيات در قالبي زندگي و زنده بودنش و مردن و بيرون 
ها  با اين برداشت .كند ميكه هست به صورت عقالني معنايي موجه پيدا 
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ه من انسان باز هم برگشتم به اصل موضوع و اين پرسشهاي اساسي ك
 نقشي دارم؟ و پس از ام؟ در بازي حيات چه چه هستم؟ از كجا آمده

  م داشت؟ ام در قالب انساني، چه سرنوشتي خواه دوران زندگي
 در پاسخ اين پرسشها همانطور كه گفتم، حيات در ذات خود يگانه 

يگانه به اين معنا كه ما دو گونه يا سه گونه و يا بيشتر حيات . است
، اما شود ميدرست است كه مظاهر حيات به صور مختلف ظاهر . نداريم

به زبان ديگر ما . ذات حيات كه زنده بودن، نمود آن است، يگانه است
اي كه صاحب  زندههر موجود . حيات نباتي، حيواني و انساني نداريم

حيات است، همان حياتي را دارد كه من دارم يا آن گوساله و يا آن 
  .پرنده و چرنده و خزنده و سرو و شمشاد و گل نسترن و ياسمن و غيره

ا حيات حيواني از نظر ظاهر درست است كه حيات نباتي ب
نطور در حيات حيواني با حيات انساني تمايزاتي هايي دارد و همي تفاوت
ظهري كه نمودار ، اما جوهر و نفس حيات در هر سه مشود ميديده 

  .اند حيات هستند يگانه
حيات در ذات خود مانند درخت كهنسالي است كه انواع و صور 

هاي آن محسوب  ش به صورت شاخ و برگ و گل و ميوهگوناگون
وهر حيات را در ذات خود دارند و در شوند كه هر يك از آنها گ مي

درست است كه . مجموع تشكيل دهندة مفهوم كلي حيات هستند
ه فصل پائيز و پيشاپيش درخت حيات، شاخ و برگ هاي خود را ب

 و دهد ميريزد، اما، درخت حيات، حيات خود را از دست ن زمستان مي
 هستند كه ريزند، همانهايي هايي هم كه از آن فرو مي همين شاخ و برگ

  . در نگهداري كل حيات نقش دارند
تنها . ند هستي يا طبيعت استحيات، يكي از ثمرات مفيد و سودم

. اي كه بر خالف ثمرات ديگر آن صاحب درك و فهم و شعور است ثمره
رسيم كه  عيت را بشكافيم، به اين نتيجه مياگر بخواهيم همين يك واق

، خود صاحب ور كرده استهستي يا طبيعت كه حيات در درون آن ظه
گيريم  از اين گفته نيز چنين نتيجه مي. باشد درك و فهم و شعور نمي
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كه به قول معتزله، اگر هم خدا را به جاي هستي و طبيعت بگيريم، باز 
را هستي يا طبيعت فاقد هم اين خدا فهم و درك و شعور ندارد، زي

  .هايي است چنين خصلت
 كه در گوشه و كنار پهنة عالم اندد ميبطور قطع هستي يا طبيعت ن

امر نيز آگاه نيست كه در به يقين از اين . گذرد ه مياليتناهي آن چ
اي پا به عرصة ظهور گذاشته كه از  انتهاي آن پديده ابتداء و بي جهان بي

  . درونمايه آن انساني سر بر كشيده كه درك و فهم و شعور دارد
عت بوجود آمده است، اگر خبر از عالم هستي يا طبي حياتي كه بي

، اما خود را داند ميچه علت وجوديش را ناشي از هستي يا طبيعت 
زيرا اين هستي يا طبيعت نبوده كه با خواست و . داند ميوامدار آن ن

ارادة خود او را به وجود آورده باشد، بلكه بهره برداري از شرايط مناسب 
 پيدايش آن شده كه خارج از فهم و درك هستي يا طبيعت بوده سبب

  . است
پسندند و  رداختة پيغمبران را نميبسياري كه خداي ساخته و پ

اگر هم . پذيرند، بر اين باورند كه خدا همان هستي يا طبيعت است نمي
چنين نظريه اي را بپذيريم باز هم حيات موجوديت خود را به خود 

اگر . مديون است نه به چيز ديگر، چه خدا باشد و چه هستي يا طبيعت
بايستي بگوئيم كه حيات  ميبخواهيم داستان حيات را بهتر بازگو كنيم 

نيز مانند خود هستي يا طبيعت، موجوديت خود را خود به دست آورده 
اين كه حيات صاحب فهم و درك و شعور است، ربطي به هيچ . است

بلكه همة دارندگي حيات در اثر تالش پيگير و زحمت و . كس ندارد
ردها سال رنج و مرارت خود بوده و توانسته است به اين كوشش ميليا

بينيم هيچ يك از آثار ديگر هستي  چنان كه مي. رحله از تكامل  برسدم
دليل آن نيز . يا طبيعت از چنين ويژگي خاصي برخوردار نشده است

اين است كه حيات خود، خود را ساخته و متحول كرده و تكامل 
هم از هستي يا طبيعت كمك گرفته در اين راه اگر . بخشيده است

  .باشد، اين كمك خارج از خواست و ارادة هستي و يا طبيعت بوده است
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هاي بسيار جالبي   بهتر و بيشتر مفهوم حيات، پژوهشدر شناخت
انجام گرفته است كه سير تكامل حيات را به صورت سادة علمي براي 

هاي   بتوانم دادهصف براي اين كه بهتربا اين و. همگان روشن كرده است
هايي را براي  حالجي كنم، پيش زمينهعلمي را در دنياي انديشه خود 

ت دروني كوره راهي به خود مطرح ساختم تا شايد در اين سير و سياح
ترين  ه اين كه حيات در ابتداء با سادهاز جمل. ها پيدا كنم سوي واقعيت

 توانست اين عنصر يا جوهر يگانه وقتي. شكل آن ظهور كرده است
عقل بود . اش آمد به ياري» عقل «پايدار بماند و تداوم پيدا كند كه نماد

كه راه و روش ماندگاري را هديه حيات كرد و سبب شد كه اين پديدة 
خود را به . امل را بپيمايداستثنايي بتواند مسير پر پيچ و خم تحول و تك

 به عرصه اي برساند كه در گل سر سبد آن، انسان هوشمند پا مرحله
  .ظهور بگذارد

 انساني كه نا ديده سر آغاز و مسير بس طوالني حياتش را مو به مو 
از كجا آمده « از دل تاريخ آن بگشايد و دريابد و با شجاعت بگويد 

بان ساده و امروز نيز من كمترين با دانش و فهم اندك خود به ز»است
انسانها در طول پرسشي كه بسياري از . »روم به كجا مي«بتوانم بگويم

شيواترين اين . جواب مانده بود اند و بيتاريخ از خود و از ديگران كرده 
  : پرسشها را ميتوان از دل اين بيت كنجكاوانة پير بلخ بيرون كشيد 

        از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود   از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود   از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود   از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود             
           به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم   به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم   به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم   به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم                                                                                        

ان به حيات به تفصيل سخن گفته بودم و نيازي من در بارة آمدنم
اما در بارة به كجا رفتنمان احتياج به . به تكرار آنها براي خودم نبود

  . بررسي بيشتر داشتم
قعي كه در درون من وقتي با خداي وا» آنسوي سراب«در كتاب 

  : او با دلسوزي به حال منقلب من گفت . كردماست، صحبت مي
چون در . شوي روي و معدوم نمي  از بين نميميري، ولي تو مي « -

ذات تو بخشي از گوهر هستي نهاده شده كه پيوندي نا گسستني با كل 
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تو از ميلياردها سال . حيات دارد كه اين گوهر معدوم شدني نيست
تو از روز نخست با . پيش بودي و تا ميلياردها سال بعد هم خواهي بود

اين كه امروز انسان هستي و . بودمن بودي و تا ابد هم با من خواهي 
  .شوي ربطي به بودن و نبودن حيات ندارد گري ميفردا موجود دي

ت را اين ما حيا: گفت ميآن خدا كه به نظر من خداي واقعي بود، 
ايم و دليل اين كه حيات معدوم شدني نيست،  گونه پايدار نگاه داشته

اين يگانه . ه استاين است كه ذات حيات يگانه است كه تكثر پيدا كرد
گوهر تا زماني كه جهان باقي است، باقي خواهد ماند و براي بقاي خود 

  . در آيداي نيز ناچار است هر زمان به صورت بت تازه
وقتي هم از او پرسيدم كه چطور ممكن است كه من ميلياردها سال 

  بوده باشم، ولي كوچكترين خبري از گذشتة خود نداشته باشم؟
 اين يكي، بهترين موهبتي است كه نصيب تو شده :در پاسخ گفت 

  .داني حيف كه قدر آن را نمي. ستا
از گذشتة خود خبر داشته چه نيازي داري كه ! راستي: بعد پرسيد 

 چه كني؟ اين كه از گذشتة خود خواهي با آگاهي از گذشته باشي؟ مي
ن به اين مرحله اطالع هستي امتياز بزرگي است و ما براي رسيد بي

ايم تا با جا به جايي از يك قالب به قالب ديگر  سيار سختي كشيدهب
گذشتة قالب پيشين را پنهان داريم و خاطرات آن را به قالب تازه 

  . منتقل نكنيم
ببين فراموشي در همين قالب انساني چقدر با ارزش «  : گفت مي

 ما اين نعمت فراموشي را به گونة ديگر. چه نعمت گرانبهايي است. است
ايم تا دارندگان حيات با آرامش كامل  در تغيير قالب حيات نيز گنجانده

  .»بتوانند به تداوم هستي خود ادامه دهند
ن دادم كه پس از مردن به در هفت خوان آخرت نيز به درستي نشا

هاي زيباي  ن درك اندك يكي از بزرگترين جلوههمي. روم كجا مي
من به درخشش در آمده روشنايي حقيقت بود كه در جلوي ديدگان 

كجا خواهم رفت خود نيستم، از آن پس بود كه من ديگر نگران به . بود
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و بر بالهاي » زمين«ه براي هميشه در دامان مهرپرور دانم ك چون مي
  . در تمام روزگاران وجود خواهم داشت» زمان«مهر افزون

 چرخد، با وجود دارد و در پهنة آسمان ميتا زمين اين كره خاكي زي
، دهد ميتا زمان اين داية مهربان به راه بي آغاز و بي پايان خود ادامه 

زيرا من در زمين با زمان همراه و همپا و . من هم با آن دو خواهم بود
فرقي هم ندارد كه اين همراهي و همپايي و همسفري . همسفر هستم

مهم هم نيست . من در چه زماني باشد، در گذشته، حال و يا در آينده
ت كه مهم اين اس.  من در چه قالب و چه شكل و چه وضعيتي باشمكه

روم  م و از گسترة زمين نيز بيرون نميشو من از زمان جدا نيستم و نمي
  . و تا اين دو در هستي هستند من هم هستم

وقتي داستان زمين و زمان به فكرم آمد، بيش از پيش به آن دو 
در اين حالجي . رداختممشغول شدم و با كنجكاوي به حالجي آنها پ

زمين و زمان . بود كه ديدم من بدون زمين و زمان وجود نخواهم داشت
وقتي پا به هستي گذاشتند، من هم به عنوان نماد حيات در پي آنها 

از همان لحظه من در زمين و همراه زمان در . وارد عرصه گيتي شدم
نظور كنيم اگر نقطة آغازي براي شروع زمان م. هستي حضور پيدا كردم

و آن را از لحظة پيدايش حيات در نظر بگيريم و به امروز برسيم، به 
رسيم به  در آن هنگام مي. ادامه دهيمدرستي ميتوانيم آن را تا ابديت 

 ديگري اين واقعيت كه ما همسفراني هستيم كه هر يك بدون
به اين شكل كه حيات، بدون . دهيم موضوعيت خود را از دست مي

  . دهد مين موضوعيت خود را از دست زمين و زما
ام در اين بود كه در اين بررسي ساده و روشن، ديدم كه  شگفتي

با اين تفاوت . داستان خدا نيز درست مانند داستان زمين و زمان است
و حتي عمر حيات ) زمين و زمان(كه عمر خدا كوتاهتر از عمر اين دو 

وضوعيت پيدا كرده كه به اين معنا كه خدا نيز وقتي م. انساني است
  . حيات و آنهم حيات انساني در زمين پيدا شد

 كه انسان در عرصة هستي وجود كند ميمفهوم خدا وقتي معنا پيدا 
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اگر نوع انسان به هر دليلي از ميان برود، چنانكه بسياري از . داشته باشد
اند، ديگر سخني از خدا  داران در طول تاريخ از ميان رفتهانواع جان

وگرنه . زيرا تمام علت وجودي او به انسان مربوط است. اهد بودنخو
شناسند و   و باد و باران و غيره نه خدا ميسنگ و خاك و آب و آتش

  . و نه خدا به آنها نيازي داردخواهند مي
دليل خدا متعلق به نوع خاصي از موجوداتي است كه او را 

ستهاي نيازمند و موجوداتي كه شب و روز د. پندارند موجوديت خود مي
سوي محل المكان او دراز كنند، دعاهايشان را به ه پر تمناي خود را ب

. جانب او روانه سازند و روز و روزي خود را از درگاه او درخواست كنند
پندارد و چنين   موجود جاندار و بي جاني چنين ميغير از انسان كدام

  ؟ !كند مي
  

        زمان بيكرانزمان بيكرانزمان بيكرانزمان بيكران
. هاي دور به گذشته. ها بر گشتم نو به گذشتهها از  گيري با اين نتيجه

زمان بيكران را در مركز تأمالت و تفكرات و » زروان«زماني كه پدران ما 
او را در جايگاهي نشانده . در اوج ارتفاع ايماني خود قرار داده بودند

بودند كه دو نيروي آفرينندة نيك و بد، روشنايي و تاريكي و خير و شر 
به عبارت ديگر مبداء و منشاء هستي كه حيات . ودنداز او صادر شده ب

نيز در درون آن قرار دارد، زمان بيكران بوده و بدون زمان هيچ چيز 
  .حتي خدايان نيك و بد هم وجود نداشتند

پيدايش حيات انساني جالبي قضيه اين است كه زمان بيكران نيز با 
معادله هم بيرون بنابراين، اگر انسان را از اين . گردد وارد صحنه مي

به زبان . دهد ميبكشيم، زمان نيز موضوعيت خود را مانند خدا از دست 
ساده و روشن، هر يك از اين مفاهيم، يعني زمان و خدا، وقتي ارزش و 

 و به حساب مي آيند كه انسان هوشمند در كنند مياعتبار و معنا پيدا 
  . طرف ديگر معادله قرار بگيرد
خم هايش مدت زيادي فكر و خيال مرا به موضوع زمان با پيچ و 
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 بيشتر و بيشتر م،كرد  ميهر چه بيشتر به آن تعمق . خود اختصاص داد
وقتي كه تشابهات آن را با خدا بخصوص . نمودم احساس شادماني مي

ديدم و   فرق چنداني ميان خدا و زمان نميزيرا. بردم ديدم، لذت مي مي
اند، هم  خداي موهوم كشيدهاي زمان به سوي از اين كه ما را بج

م و هم از اين كه قدر و منزلت زمان نديده گرفته كرد  مياحساس تأسف 
چون از وقتي كه نطفة من در رحم مادرم . مشد ميشده است متأثر 

اه بسته شد، زمان به سراغم آمد و مرا به دامان خود گرفت تا همر
 شكل اي كه هستي من در حال يعني از همان لحظه. خويش سازد

گرفتن بود، همسفر زمان شدم و تا زمان باقي است من هم با او خواهم 
ت خود اطمينان پيدا وقتي به اين واقعيت پي بردم و به ادامة حيا. بود

ام نيز از رفتن پايان پذيرفت و غصة مردن از دلم بيرون  كردم، نگراني
  . رفت

زة خود نيز آنچه در اين باره بايد گفت، اين است كه من در حيات تا
تولد تازه ام در . ام در دامان زمان خواهم بود مثل حيات قالب انساني

فالن ساعت و روز و ماه و سال خواهد بود و از نو نوزادي و كودكي و 
جواني و ميانسالي و پيري آن قالب را طي خواهم كرد تا مجدداٌ بميرم 

  . كه باز هم از نو زاده شوم
 به عنوان يك انسان متولد شدم و شك به همان گونه كه روزي بي

ام نيز  ش از آمدن چه بودم، در تولد تازهام و پي از كجا آمدهخبر نداشتم 
 بودم و چه بودم، اما به يقين خبر نخواهم داشت كه پيش از آن كجا

تازه، جاي ديگر و چيزي ديگر دانم كه پيش از زاده شدنم در قالب  مي
ده ام و كسي مرا از نبودن به بودن يعني اين كه از عدم نيام. ام بوده

در ضمن اين خوشحالي را هم پيدا كردم كه ممكن است . نياورده است
در قالب بعدي كه به حياتم ادامه خواهم داد، خوشبخت تر و شادمانتر 

  .از اين كه اكنون هستم باشم
 كه خدا از ازل بوده و تا ابد هم كنند ميآنهايي كه فلسفه بافي 

ذشت حيات  آن كه دقيقاٌ معني گفته خود را بدانند، سرگخواهد بود، بي
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به همين . اي تعريف ميكنند كه با واقعيت آن آشنا نيستند هرا بگون
جهت اين امتياز را هم مانند امتيازات ديگر به خدا هديه ميدهند كه 

  . ناآگاهي خود را بپوشانند
بري خ  كجا رفتنم روشن شد، ديگر غصة بيوقتي از كجا آمدن و به

روم  اين كه دانستم وقتي ميبخصوص . خوردم از قضايا را نداشتم و نمي
كه بودنم به صورتي كه هستم ديگر قابل تحمل نيست و توام با 

گر چه . اي ندارم كه جز رفتن و قالب عوض كردن چارهمشكالتي است 
بينم كه بيش از اين در بارة قالب بعدي خود صحبت كنم و  لزومي نمي
 قالب انساني باشد كه من آن را تواند ميالب بعدي من هم بگويم كه ق

 اين كه به صور ود به فرزندانم منتقل كرده ام يادر زمان حيات خ
مختلف پس از مردن در مشاركت حيات انسانهاي ديگر يا حيوانات و 

با اين حال گفتن اين نكته ضروري است كه در . خواهم داشتنباتات 
 آن قالب را دوست اوم حيات نقشي بر عهده وشم، در تدهر قالبي كه با

را كه مادر اي  هاي پيشين خود وظيفه توجه به قالب اهم داشت و بيخو
  .ام گذاشته است انجام خواهم داد يا گوهر حيات بر عهده

وقتي به اين نتيجه رسيدم، در ميان تاريكي تابوتي كه در آن غنوده 
دغة خاطري مصمم شدم بودم، به آرامش كامل رسيدم و بدون هيچ دغ

ام  را طي و خستگي دوران حيات انسانيخواب مردگي قالب انساني خود 
اما، در اين هنگام يك غصة ديگر به سراغم آمد كه . را از تنم به در كنم

اين غصه از آنجا شروع شد كه به خود . باز هم مرا به پريشاني انداخت
  : گفتم 

گاهي را هم منتشر كنم و حيف شد كه زنده نيستم تا اين مختصر آ
به آنهايي كه شب و روز نگران به كجا رفتنشان هستند، بگويم كه مسير 

  .و مقصدشان پس از مردن كجاست
ور شدن در اين غصه بار ديگر شب اول قبرم را خراب كرد و   غوطه

وقتي بيشتر و بيشتر به موضوع فكر . از نو مرا به فكر و خيال انداخت
مگر نه اين كه !  اين جا رسيدم كه چرا نگران باشمكردم، در نهايت به
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من به زندگي باز خواهم گشت؟ درست است كه در بازگشت و ادامه 
درست . حيات خود ممكن است مستقيماً و كالً در قالب انساني نباشم

. است كه قالب بعدي من ممكن است به صورت نباتي و حيواني باشد
ود چه نباتي و چه حيات تازة خاما در هر حالت من طي گذر زمان در 

هاي انسانها نيز خواهم رفت و در تداوم زندگي آنها هم  حيواني به قالب
من در گذران زندگي در هر قالبي كه باشم، باز هم . نقشي خواهم داشت

آيند  نسانهايي كه پس از من به دنيا ميبراي تداوم بخشيدن به زندگي ا
هاي خود را به نوعي به   انديشهپس مي توانم افكار و.  شدشريك خواهم

هاي تازة خود را  زبان و با انديشة آنها اين آگاهيآنها منتقل كنم و با 
  . آشكار سازم

وقتي به چگونگي اين كار انديشيدم، يادم آمد كه تعداد كثيري از 
هاي  د بيرون از دانش اكتسابي و تجربهانسانها در بسياري از موار

 كه شنيدن آن از زبان كنند ميا مطرح شخصي زندگي خود، مسائلي ر
به خود گفتم اين نوع انديشه ورزي . اندازد ان را به شگفتي ميآنان همگ

مير ناخود ها كه بسياري از انديشمندان و حتي دانشمندان آن را به ض
هايي باشند كه   پيامتواند ميدانند، مگر ن آگاه انسانها مربوط مي

  رسانند؟ انسانها ميهاي پيشين به  هايي از قالب بخش
ام در كتاب   بر گشتم به داستان گذشتهدر تأئيد اين برداشت، باز

 نخستين سلولي كه نا دانسته و يا» خودآ« آنجا كه. »آنسوي سراب«
خواسته و بدون دخالت هيچ موجودي حيات پيدا كرده بود، به روشني نا
  : گفت استان خود را برايم بازگو كرد و د

دايش، در مأواي جديد خود شروع به تكثير كرد  چگونه پس از پي-
 برآمده بود، و براي زنده ماندن توانست خود را با محيطي كه از آن

هايش را همراه با تقسيم و تكثير اندامش به  تطبيق بدهد و تجربه
اي كه از او و  ل كند، به نحوي كه هر موجود تازهنوآمدگان از خود منتق
 كسب تجربيات جديد، داراي تجربيات آمدند، با همزادنش بوجود مي

  .نخستين او و ديگران نيز باشند
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من و پي آمدگان از من، در موقع تكثير همه چيز را به : گفت مي
و . يمكرد  مي تقسيم شد ميطور مساوي و عادالنه با آني كه از ما جدا 

اي دارم به درازاي همة دوران حيات، از نخستين روز پيدايش  من تجربه
امروز و فراموش نكن كه اين استفاده از تجربيات دراز مدت ماست تا به 

  . كه حيات را پايدار نگه داشته است
» من«درست است كه  : گفت ميدر همين زمينه » خودآ« اين 

ات خود را از دست حي) به كوتاه زماني(نخستين، ميلياردها سال پيش
 او را همچنان هايي كه از خود ايجاد كرده بود، حيات داد، ولي همسان

به اين معني كه او قبل از مردن با تقسيم كردن وجود خود . ادامه دادند
ي نخستين »او«وقتي هم كه. شد ميتوام با ماهيتش، مدام از نو خلق 

با اين تفاوت . ودندهايي خلق شده بودند كه در واقع خود او ب»او«مرد،
 هم آنهايي كه مدام و هنوزبودند، »او«، ولي خود»او«تر از كه آنها جوان

  .ي نخستين»او«هستند، همان » او«شوند خود خلق مي
ي كه من براي تداوم راه: گفت مياو در بخش ديگر سخنان خود 

ي به صورت كاملتر و البته ام، هنوز هم بر قرار است، منته حيات برگزيده
  : تر، با اين بيان كه  پيچيده

 فرزندي كه مثل تو ي انسان هم با خلق كردن»تو«مگر نه اين كه 
ز تو است، حيات خود را است، از تو است و خود تو است كه جوان تر ا

خت و از تخم يك درخت يا يك گياه، مگر همان در. داري پايدار مي
ان را بدان وسيله پايدار رويد و گياهان حياتش تر نمي تر و جوان گياه تازه
مة موجودات به بينيد كه ه دارند؟ و همينطور حيوانات؟ مي نگه نمي

ام،  دهشكلي با آن روشي كه من در ابتداي حيات اتخاذ كرده و زنده مان
  ...شوند دارند و مانع معدوم شدن هستي مي حياتشان را پايدار نگه مي

، يادم آمد كه من هم در تأئيد »خودآ«در پي ياد آوري سخنان
 ناتداوم حيات و جاودانگي آن، مساله را به صورت تمثيلي تحت عنو

به تفصيل » هفت خوان آخرت«در كتاب »خواب ابدي يا بيدار جاوداني«
در . شرح داده بودم كه آن را پس از مردن در قبر براي خود بازگو كردم
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هاي درختان و موجودات زير زمين،  آنجا گفتم كه چگونه توسط ريشه
در طي آن سفرها، من در قالب . حيات بعدي خود را آغاز كرده بودم

ر از جمله قالب انساني حضور يافتم و در ادامه زندگي بسياري هاي ديگ
توانند در عرصة تفكرات و  ها نمي»من«آيا آن. ا مشاركت كردماز آنه

دم موثر انديشه هاي آنان كه من در تركيب قالبشان مشاركت كرده بو
توانند پيام مرا به صورت ضمير نا خود آگاه  ها نمي»من«باشند؟ آيا آن
ات تلقين نمايند؟ آيا انديشه ورزاني كه با ارائه كردن نظربه آيندگان 

توانند از دانش و تجربيات  اندازند، نمي ناب خود همگان را به شگفتي مي
هاي من و ديگراني كه در تداوم حياتشان مشاركت دارند تاثير »من«

  پذيرفته باشند؟
 غمبا رسيدن به اين نتيجه اين غصه هم كه در عالم مردگي به سرا

از . داشت، آرام آرام از دلم بيرون رفت آمده بود و دست از سرم بر نمي
اينرو تصميم گرفتم كه بيش از اين در اين باره فكر نكنم و با خيال 

ولي افسوس . آسوده مثل همة مردگان مراحل مردگي خود را طي كنم
هايي كه پس از مردن   آگاهيكه همچنان آشفتگي و هيجانات ناشي از

گويي به انتظار . اشتدت يافته بودم، دست از سرم بر نميا دسهبدان
تر ببخشد و فكر هاي ديگري بودم كه به مردگي من روشنايي بيش روزنه

  .تر كنند و خيالم را آسوده
توانستم از آنچه پس از مردن بدان  واقعيت اين است كه من نمي

ساليان من . دست يافته و خود را به آن مشغول كرده بودم رها كنم
درازي آن هم در دوران پختگي عمر خود در عرصة الهيات و هستي و 

از عجايب اين بود كه در . مكرد  مينيستي، جستجو و تحقيق و تعمق 
يافتم با خوشحالي   سالها، وقتي به يك آگاهي دست ميهر يك از اين

 بهتر از نگفتن چون گفتن و خاموش نماندن را. ساختم آن را مطرح مي
در اين راه شايد هم تشويق آنهايي كه از . دانستم ش ماندن ميو خامو

از اينرو وقتي . بودند، يكي از داليل عمدة اين امر شد مينظرات من آگاه 
به كجا «و دانستم كه پس از مرگهاي تازه دست يافتم  به اين آگاهي
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بردن به يكي از پرسشهاي  اي پيو اين آگاهيها را كوره راهي بر»روم مي
سخ بشر يافتم، غم و اندوهم فزوني گرفت و آرزو كردم اي كاش پا بي

ي عالقمندان زنده بودم و ميتوانستم اين مطلب را هم خود به آگاه
ام و قادر نخواهم بود به زبان يا به قلم خود چنين  اينكه مرده. برسانم

  .  داد وش مردم برسانم به سختي آزارم ميواقعيتي را به گ
تابوت نرم و گرم و لطيف خود به آرامي غنوده با اين كه در درون 

م كه چرا در مردن شتاب به خرج كرد  ميبودم، ولي خود را سرزنش 
ز حد سفر مرگ خود را جلو چرا به سبب كنجكاوي بيش ا! دادم

ام؟ چراهاي من از حد و مرز گذشته بود و غم و اندوه نيز از سر  انداخته
  . و كولم باال ميرفت
ك باره به هان با روشنايي دلنشين نور آفتاب كه يتا اين كه ناگ

  . ام تابيد، ديدگانم را گشودم چشمان خواب آلوده
شب پيش با فكر و خيال وصيت خود را در رختخوابي ديدم كه 

  .ام خوابيده بودم نامه
همسرم بود كه با كنار زدن پرده و تاباندن نور خورشيد به اتاق، مرا 

  .  بيدار كرداز خواب پريشاني كه داشتم
رزوي همة اين قضايا در خواب اتفاق افتاده بود و من نمرده بودم و آ

توانستم به قلم خود بنويسم  را مي» روم؟ كجا مي«بازگو كردن پاسخ به 
 .و به آگاهي همگان برسانم

  
كه اين يكي از آرزوهايي بود كه من در خواب كرده بودم و براي كه اين يكي از آرزوهايي بود كه من در خواب كرده بودم و براي كه اين يكي از آرزوهايي بود كه من در خواب كرده بودم و براي كه اين يكي از آرزوهايي بود كه من در خواب كرده بودم و براي ! ! ! ! شگفتاشگفتاشگفتاشگفتا

        ....اولين بار برآورده شداولين بار برآورده شداولين بار برآورده شداولين بار برآورده شد
ا خوشحالي از برآورده شدن اين آرزويم، تصميم گرفتم ماجراي ب

در پي وصيت نامة خدا به » وصيت نامه من« خواب خود را تحت عنوان
  .  دوستداران حقيقت هديه كنم

اميد دارم كه اين وصيت نامه اگر چه اهميت وصيت نامة خدا را 
ن در اين ندارد، مورد توجه جويندگان حقيقت قرار بگيرد و تالش م
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هايي به سوي حقيقت،  دن شدن دريچهزمينه هم در حد اندك به گشو
  . سودمند باشد

ين بيت موالناي بزرگ ما كه با در عين حال نيز پاسخي باشد به ا
اي افتاده  خود، كارش به پرس و جو از ناديدهخبري از آخر و عاقبت  بي

  .بود كه مانند خيام چندان اعتقادي به او نداشت
         آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ آمده ام آمدنم بهر چه بود؟از كجااز كجااز كجااز كجا

        به كجا مي روم؟ آخر ننمايي وطنمبه كجا مي روم؟ آخر ننمايي وطنمبه كجا مي روم؟ آخر ننمايي وطنمبه كجا مي روم؟ آخر ننمايي وطنم
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 فراهم كردن مقدمات انتشار كتاب حاضر و خوشحال بودم درتداركدرتداركدرتداركدرتدارك
ام كه  دوستان خوب و فرزانهكه كارم به پايان رسيده است كه يكي از

يدارم آمد و پس از كتاب را براي اظهار نظر به او سپرده بودم، به د
 :مقدمه اي كوتاه گفت 

اما . اي كردهبسيار خوب تهيه و تنظيم .  كتابت را به دقت خواندم-
به نظر من بد نيست پيش از چاپ و پخش يك بار ديگر آن را باز 

فتي كه براي خواني كني؟ به نظر من وصيت نامة تو با همة دقت و ظرا
 . مه خدا چندان همخواني ندارداي، با وصيت نا تهيه آن به كار برده

  منظورت چيست؟ : پرسيدم 
اي براي دوران   نامة خدا حامل پيام هشدار دهندهوصيت: گفت 

در حالي كه بار عمدة وصيت نامة . پس از اوست، يعني دوران بي خدايي
. تو براي روشن ساختن مسائلي است كه بشر به دنبال آگاهي از آنهاست

ش و اعتباري كه دارد، وصيت نامه تلقي چنين متني با همة ارز
  .شود مين
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ام   نامهگفتم منظورت اين است كه من هم مانند خدا، در وصيت
  پيامي به مردم بدهم؟

ست خدا هم اين بود كه به نظر من خوا! چه عيبي دارد: گفت 
ات را مثل او با پيامي به آيندگان تهيه كني، وگرنه لزومي  وصيت نامه

  .ا به نوشتن آن تشويق كندنداشت كه تو ر
پايه و اساس  كه سخنان اين دوست شفيق چندان بيبه نظرم رسيد 

براي . ها بالتكليف بودم  خود من هم پيش از نوشتن آن، مدت.نيست
بردن به منظور خدا و اين كه چرا مرا به نوشتن وصيت نامه فرا  پي

 پي به منظور اما چون. خوانده بود، روزهاي زيادي با خود كلنجار رفتم
او نبردم، براي رفع تكليف و اجابت امر وي، متني را به اين عنوان 

  . نوشتم
با اين حال، با شنيدن سخنان اين دوست، از نو وصيت نامة خدا را، 

خدا در .  دوست من استبراي چندمين بار، خواندم و ديدم كه حق با
ر داده كه به اش پيام و رهنمودهايي براي زندگي آيندة بش وصيت نامه

  . كند ميدوران بي خدايي ارتباط پيدا 
هايي تدوين شده  ه من صرفاً براي روشن شدن واقعيتاما وصيت نام

  .   الزم است انسانها از آنها آگاه شوندكنم كه فكر مي
هشدار دوستم، مرا به اين فكر انداخت كه من براي دوران پس از 

يندگان چه موضوعاتي را  براي آمرگ خود چه حرفي براي زدن دارم؟
  ...توانم توصيه كنم؟ در چه زمينه و بر مبناي چه هدفي؟  مي

ار دادم تا ببينم چه پيام خدا و هشدار دوستم را چراغ راهم قر
آنچه گفتني بود خدا ! ام بيافزايم توانم به وصيت نامه اي مي چيزهاي تازه

 خود دارد، او با جايگاهي كه در عرصة ايمان باورمندان. گفته بود
من در مقام يك ! اما من چه.  براي آيندگان رهنمودي بدهدتواند مي

انسان معمولي و بي نام و نشان، چه حرفي دارم كه به مردم عرضه 
كنم؟ ديگراني كه براي خود اسم و رسمي داشتند، آنچه به صالح و 

  . مصلحت مردم بود، گفته اند و حرف نا گفته اي باقي نمانده است
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 كه به ديدار دوستم رفتم و مشكل كرد  ميشت بيخ پيدا كار دا
او با مهرباني هميشگي خود پس از . فكري خود را با او در ميان گذاشتم

شنيدن توضيحات من، براي اين كه مرا از سردرگمي بيرون بكشد، 
  : گفت 
كني همه چيز پيش از تو گفته شده و ديگر حرفي   چرا فكر مي-

 است؟ گيرم كه ديگران بسياري از مطالب را براي گفتن باقي نمانده
مطرح كرده باشند، ولي هنوز حرف هاي فراواني هست كه نا گفته مانده 

در همين نوشتة اخير تو، مطالب زيادي آمده كه به نظر من هم . است
اگر اين مسائل را ديگران . تازگي دارد و هم مطرح كردنشان ضروري بود

 به زباني ديگر، به شيوة ديگر و در نقاط هاي آنها فتههم گفته باشند، گ
ديگر بوده كه هم ميهنان تو يا به همة آنها دسترسي ندارند و يا به 

  . زبانشان آشنا نيستند
ممكن است در . هر پيامي اثر خود را دارد! يادت باشد : گفت مي

آغاز گيرندگان يك پيام به مقام و منزلت پيام دهنده بيشتر از محتواي 
ولي دير يا زود محتواي پيام مورد توجه قرار مي . شان دهندآن توجه ن

  . گيرد، نه مقام و منزلت فرستنده
ن ديروز پيام دارا. هر انساني در جايگاه خود يك پيام آور است

هاي خود را وحي الهي قلمداد  رخت نبوت به تن ميكردند و ايده
ي كه چطور بين نمي. شود ميه به شيوة ديگر عمل اما امروز. نمودند مي

و جماعتي ديگر سر به اند  انها پا به حريم ذرات ريز گذاشتهبعضي از انس
گردند تا رازهاي هستي را  اند و در ميان كهكشانها مي آسمان كشيده

انسان بيابند؟ بسياري از دانشمندان نيز شب و روز براي بهبود زندگي 
 آسان زنند تا زندگي را براي انسان دست به اختراع و اكتشاف مي

گردانند؟ همة اين انسانهاي ارجمند به دنبال كشف حقايق پنهان ماندة 
. در عالم هستي هستند تا آنها را در قالب علم به بشريت عرضه كنند

اينان پيامبران عصر نوين هستند، با اين تفاوت كه بر خالف پيغمبران 
دانند نه وحي  ا منبعث از دانش و معرفت بشري ميآگاهي هاي خود ر
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  . الهي يا آسماني
تو هم با سر كشيدن به تاريك خانة رازهاي پنهان هستي و كنكاش 
در مفاهيم اعتقادي آلوده به خرافات و موهومات، پيام آور اين بخش از 

بي آن كه لباس پيغمبري به تن كرده . مسائل جامعة انساني هستي
ي ها يرا آگاهيز. در اين راه تالش هر كس، قابل ستايش است. باشي

توانند در روشنايي مسير زندگي بشر  تازه هر قدر هم كوچك باشند، مي
  .مفيد باشند

  : در پاسخ به سخنان اين دوست با گله مندي گفتم 
ديدي، چرا پيش از  امة مرا به دور از خواستة خدا مياگر وصيت ن

  اين به من تذكر ندادي كه از بيراهه رفتن بپرهيزم؟ 
اين نبود كه وصيت قصد من هم . اي بيراهه نرفتهتو به : گفت 

نظرم اين است كه شايد بهتر باشد آن را . ارزش جلوه دهم ات را بي نامه
اين كه من در اظهار نظر مدتي تاخير كردم، به اين دليل . كامل كني

د و كاو كنجكاوانة تو بودم و بود كه در مطالعة اين كتاب تحت تأثير كن
سخنانت منطقي، . رم را ارائه كنمخواستم بدون بررسي دقيق نظ نمي

ها تطبيق  هايت با واقعيت  بسياري از ديدگاهاستدالل هايت درست و
كنم بهتر است  از اين رو فكر مي. شان ضروري بود و مطرح كردنكند مي

كارت را كامل و در ضمن راهي هم براي بهبود اوضاع و احوال كشور و 
  .ملتمان ارائه كني

 اين باره با دوستم و جدا شدن از او، پس از گفتگوي مفصلي در
مدتي به تجزيه و تحليل رهنمودهاي او پرداختم و سپس به دنياي 

  . انديشه خود باز گشتم
  

        چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟
تنها روزنة مشخصي كه . دانستم كه از كجا آغاز كنم به درستي نمي

موضوعي كه . دم كشورم بوددر مقابلم بود، اوضاع و احوال مملكتم و مر
وقفة سال هاي متمادي من در زندگي صرف آن شده و هنوز  ش بيتال
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  .شود ميهم 
چرا مردم ما، يعني : پرسيدم   در اين زمينه از خودم مي

هموطنانمان با همة تالشي كه در طول تاريخ، بويژه در يكصد سال اخير 
براي داشتن يك زندگي خوب و توام با رفاه و آسايش و يك فضاي 

 ما اند؟ چرا مردم اند، تاكنون موفق نبوده شان دادهخود نسالم و آزاد، از 
هاي ستايش برانگيزشان هنوز در زمينه  با همة فداكاري و جانفشاني

اند؟ چرا  مت مردمي موفقيتي به دست نياوردهآزادي و دمكراسي و حكو
هايشان  رون سد راه آنها بوده و همة كوششهميشه عواملي از درون و ب

  ..... ده است؟با شكست مواجه كر
ه نظرم رسيد، اگر بشود م، بكرد  ميها كه از خود  با اين پرسش

 راه حلي نيز براي تالشهاي شود ميهايي براي آنها پيدا كرد، البد  پاسخ
آيندة مردم ايران ارائه داد و اين ملت ستمديدة تاريخ را از اين مخمصه 

ن لوي پايش گشود كه پس از ايراهي ج. دير پا بيرون كشيد
  . هايش با ناكامي رو به رو نگردد تالش

ت و ريز در اين مرحله، يادم آمد كه بسياري از فرزانگان ما با دق
هم بسيار نوشته » چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟«در بارة. اند بيني به اين امر پرداخته

اي  اي حاصل نشده، مسأله  كه چرا از رهنمودهاي آنان نتيجهاما اين. اند
  . فكر كرد و تعمق نموداش  است كه بايد در باره

در بررسي و تجزيه و تحليل اين مسأله متوجه شدم كه در طول 
اين سالهاي دراز هيچ وقت مشكل اصلي مملكت و ملت ما و راه حل آن 

 در تالش هيچ گاه هم مردم را. به وضوح به مردم تفهيم نشده است
. دان يشان به مشاركت و همكاري نطلبيدهها براي دستيابي به خواسته

هاي ارائه شده به صورت كلي و  ر از همه اين كه هميشه هم برنامهمهمت
  . تئوري بوده و نحوة عملي آن هيچگاه به روشني عرضه نشده است

ها، فكر كردم كه ببينم يك جامعه از چه  با توجه به اين برداشت
؟ براي ادارة امور خود به چه شكلي عمل شود ميعناصري تشكيل 

 در چه شرايطي در ادارة امور جامعه نقش دارند؟ ؟ چه كسانيكند مي
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 مفيد و موثرند و چه موضوعاتي چه مسائلي در بهبود وضع جامعه
توانند به اداره و سالمت آن آسيب برسانند؟ ضمن بررسي اين  مي

مسائل به نظرم رسيد كه اگر ما بتوانيم جامعة خود را از كوچكترين 
ح كنيم و سر و سامان دهيم و زير نهاد آن كه كانون خانواده است، اصال

. بنايش را سالم سازيم، مي توانيم به اصالح كل جامعة خود بپردازيم
وقتي اين برداشت را با دوست خود در ميان گذاشتم و نظر او را جويا 

  : در پاسخ گفت . شدم
گشودن . همين ايده را دنبال كن. اي  راه درستي را پيش گرفته-

سازد و به راحتي  شكالت جامعة ما را روشن ميي از ماين دريچه بسيار
هاي منطقي گشت و پيدا كرد و به اجرا   به دنبال راه حلشود ميهم 

  ..گذاشت
وقتي اين دوست راه حل مرا تأئيد كرد، نظرات خود را به اين شرح 

  :آغاز كردم
  

    راه سالمت جامعة ايران راه سالمت جامعة ايران راه سالمت جامعة ايران راه سالمت جامعة ايران 
 در رفاه و م آنهااند و مرد رهايي كه به ترقي و پيشرفت رسيدهكشو

 راه برند، كشورهايي هستند كه مردمانشان در اين آسايش به سر مي
اگر مردم كشور ما نيز خواهان ترقي و . اند تالش كرده و به نتيجه رسيده

پيشرفت و رفاه و آسايش هستند، بايد خودشان همت كنند و به اميد 
ده اين يك اصل كلي و اساسي و در تمام جهان شناخته ش. غير نباشند

 . است
بنابراين، الزمة رسيدن ملت ما به چنين وضعي، اين است كه همة 

تالش . مردم كشورمان خود را در سرنوشت مملكت خويش سهيم بدانند
براي . و كوشش خود را صرف سازندگي و آباداني كشورشان كنند

اي نيست، جز اين كه  ردن چنين فكري در جامعه نيز چارهنهادينه ك
  . امر فرا بخوانيم و بخواهيم تا در اين راه گام بردارندآنها را به اين 
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        خانه تكاني فرهنگيخانه تكاني فرهنگيخانه تكاني فرهنگيخانه تكاني فرهنگي
نخستين قدمي كه ما ايرانيان براي سالمت جامعه خود بايد 
برداريم، اين است كه فرهنگ حاكم بر جامعة خود را تغيير دهيم و 

خانه تكاني « به اين منظور نيز ناچاريم دست به يك. دگرگون سازيم
يعني فرهنگي را كه از صدها سال پيش تا كنون ساية . نيمبز» فرهنگي

ناكار آمدش را بر سر مردم كشور ما گسترده است، از جامعة خود و از 
 .ذهن مردم بيرون بريزيم

 در توضيح خانه تكاني فرهنگي، بايد گفت كه ملت ايران مانند همة 
ادارة ملت هاي جهان، از آغاز تشكيل كشورشان، براين باور بودند كه 

روايان است و يا از طريق شان يا بر عهدة پادشاهان و فرمانامور مملكت
الهامات غيبي ماوراي الطبيعه و توسط نمايندگان آنها هدايت و اداره 

در اين ميان هيچ نقش و سهمي براي خود ملت در نظر گرفته . شود
  .نشده است

نها،  تالش چند صد سالة جوامع غرب، با هشدارهاي انديشمندان آ
منجر به بيداري و آگاهي ملت هاي غرب شد و سبب گرديد كه 
سياستمداران روشن بين و دورانديش آنها بتوانند اين نوع روش اداره 

پس از آن بود كه . امور كشورهايشان را به هم بريزند و از ميان بردارند
اين ملت ها توانستند قدرت مطلقة پادشاهان و فرمانروايان مستبد را 

كنند و دست كليسا و دينكاران را هم از زندگي اجتمايي مردم مهار 
كوتاه سازند و مردمساالري را در كشورهاي خود بر پا و آنرا نهادينه 

، جهان بشريت پا به دوران تازه عني به همت مردم اين كشورهاي. كنند
  . شود مياي گذاشت كه بعنوان تمدن نوين جهاني ناميده 

گويي براي بسياري از ملتها، از جمله مراحل طي شده در غرب ال
ملت ما شد كه يك قرن پيش به همت فرزانگان و آزاديخواهان ايران 

با اين هدف كه آنها هم بتوانند شاهان را از . انقالب مشروطه بر پا گرديد
 دست شريعتمداران را از دخالت يكه تازي بي بند و بارشان باز دارند و

  .كوتاه كنندرويه در امور زندگي مردم  بي
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اي كه غرب از تالش خود گرفته بود، در مملكت  شوربختانه نتيجه
بدتر از همه اين كه پس از يكصد سال تالشهاي . ما به نتيجه نرسيد

ك و ملت ما يك پارچه به دست سرسختانه مردم ايران، سرنوشت مل
ترين و واپسگراترين و مستبدترين بخش جامعه، يعني دكانداران  قشري
  .مذهب افتاددين و 

توان  يان، به راحتي ميهاي ايران در بررسي علل و اسباب ناكامي
هايي كه آبشخور آن در فرهنگ جامعة  ريشه. هاي آن را پيدا كرد ريشه

 تا كنند ميفرهنگي كه نمايندگان سنتي آن تالش . ايراني نهفته است
يدار ساية ديرينه و ناكار آمد آن را همچنان بر سرنوشت مردم ايران پا

  . نگهدارند
هاست كه ضرورت خانه تكاني فرهنگي  با نگرش به اين واقعيت

براي انجام آن نيز چاره اي نيست، جز اين كه ما نيز . شود ميآشكار 
كه اگر مردم سرزمينمان را بيدار و آگاه سازيم و به آنان تفهيم كنيم 

هاي  تر هستند، بايستي اين گونه برداشت طالب زندگي بهتر و انساني
. خود بيرون بريزندهاي  نديشها ها را از افكار و كهنه و متعلق به گذشته

هايي را جايگزين آن سازند كه براي هر يك از افراد  در مقابل شيوه
جامعه به عنوان انسان ارزش و اعتبار قائل است و همة افراد جامعه را 

ود آنها  نيز بر عهدة خ و ادارة اموراتشان راداند ميصاحب حق و حقوق 
  .گذارد مي

ها منتخب مردم هستند كه بر مبناي   حكومتاي در چنين جامعه
، ادارة امور كشور را شود ميقوانيني كه از طرف نمايندگان ملت تصويب 

متوليان دين و مذهب مردم نيز كارشان صرفاً تشريح . گيرند بر عهده مي
ومي و هاي عم ردم است و به هيچ عنواني در حوزهمبادي اعتقادي م

تا هم حرمت دين و مذهب مردم . اجتماعي دخالت نخواهند داشت
رعايت شود و هم شئونات شريعتمداران آن مانند روحانيون اديان و 

  . مذاهب ديگر محفوظ بماند
مرحله كه مشاركت عامه مردم را در راستاي رسيدن به اين 
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 تربيتي تعليم و. طلبد، تعليم و تربيت افراد جامعه نقش كليدي دارد مي
زيرا نخستين تعليم . ها آغاز گردد نوادهكه الزاماً بايد از درون خا

دهندگان و تربيت كنندگان هر فردي در هر جامعه اي پدران و مادران 
  . شوند  كه اركان اصلي خانواده محسوب ميهستند

پدران و مادران، بزرگتري سهم و مهمترين نقش را در تعليم و 
پس از اين دو عضو اصلي، آموزگاران و . دتربيت فرزندان خود دارن

بيت ها تعليم و تر دان هستند كه در مدارس و دانشگاهدبيران و استا
  .  گيرند فرزندان جامعه را بر عهده مي

اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در آغاز كار خود پدران و 
اينجاست كه بايد انديشمندان، . مادران نيز نياز به آموزش دارند

ة پژوهشگران، مورخين، حقوقدانان، نويسندگان، روزنامه نگاران و هم
كسانيكه . ها به كمك بيايند صاحب نظران متخصص در اين زمينه

  . صالحيت ارشاد افراد جامعه را دارند
است، به اگر افراد يك جامعه در نخستين كانون زندگي كه خانواده 

عي خود از همان دوران اي تربيت شوند كه با حقوق فردي و اجتما گونه
اگر آنها بدانند در مقابل مردمي كه با آنان زندگي . طفوليت آشنا شوند

اگر . ، چه تكاليفي و نسبت به مملكت خود چه وظايفي دارندكنند مي
همين نوع تعليم و تربيت از كودكي تا زمان بالندگي آنها در مدارس و 

ر به انحراف كشيده اي كمت جامعهها ادامه پيدا كند، چنين  دانشگاه
  .گردد  و بندرت گرفتار نابساماني ميشود مي

مجموعة اين . خانه، نخستين و كوچكترين واحد يك جامعه است
اگر افراد در .  ميدهندواحدها در گسترة يك سرزمين، مملكت را تشكيل

كل جامعه هاي كوچك به وظايف و حقوق خود آشنا شوند،  اين كانون
  . گيرد و به راه درست خواهد رفت يراه سالمت را در پيش م

اعضاء يك . شود ميفرزند يك پدر و مادر سالم بندرت نا سالم 
 ندرت اعمال غير اخالقي مرتكب خانوادة مبادي اخالق پسنديده به

پدر و مادري كه به ملت خود و به مملكت خود عالقمند . شوند مي
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ه مردم ظلم آنهايي كه ب. هستند، فرزندانشان نيز چنين خواهند بود
سازند، اشخاصي كه به  اني كه حقوق ديگران را پايمال مي، كسكنند مي

ورزند، مامورين   اموال مردم و كشورشان مبادرت ميدزدي و غارت
دهند، همه تربيت  وظايف خود را به درستي انجام نميحكومتي كه 

  . كنند مياولية خود را از خانواده و از پدر و مادرشان كسب 
ي كه تعليم ها سالم سازي نگردد و تا زمان ه كانون خانوادهتا روزي ك

ها بر مبناي درست انجام نگيرد، انتظار سالم  و تربيت محيط خانواده
  .سازي جامعه بيهوده و غير ممكن است

ما اگر بتوانيم در كشور خود همزمان با تعليم و تربيت درست، 
به راحتي . زيموظيفه شناسي و وظيفه داري را به فرزندانمان بيامو

توانيم اميدوار باشيم كه چرخ هاي اداره امور مملكتمان به درستي  مي
ست در جهت در آن زمان هر كس در هر پست و مقامي كه ه. بچرخد

 بر حسب شايستگي بر مسند امور افراد. دارد مصلحت جامعه گام بر مي
 حق و حقوق همگان دارند و شينند و بر مصلحت عموم گام بر مين مي

  .گيرد مد نظر قرار مي
 به دنبال آزادي و دمكراسي و شود مي در چنين شرايطي است كه 

در غير اين صورت نه در آينده . حكومت مردمي رفت و به آن نائل شد
نزديك، بلكه تا زمانهايي بس دراز، ناچار خواهيم بود كه از يك طرف با 

ي اخالقي و مردماني زندگي كنيم كه پاي بند هيچ يك از اصول و مباد
صالحيت را در صدر  از طرف ديكر مشتي از آدمهاي بي. انساني نيستند

ها، با  در نتيجه نيز همچون گذشته.  كنيمامور مملكت خود تحمل
هاي واهي يا چشم به آسمان بدوزيم و از خدا بخواهيم كه به  دلخوشي

ز امام هايي مانند جمكران، فرو ببريم و ا يا سر به درون چاه. داد ما برسد
بي آن كه توجه داشته ! زمان بخواهيم تا ظهور كند و به فرياد ما برسد

، شان و كمك امام زمانيشانها بدون ياري خدا باشيم كه بسياري از ملت
پس دليلي ندارد كه اگر ما هم خواهان . اند اند، رسيده خواستهبه آنچه 

م به م، به همت خود نتوانيشرايط زندگي خود هستياوضاع و بهبود 
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  . هاي خود برسيم خواسته
همزمان نيز ما بايد اميدهاي واهي و دل بستن و دل خوش كردن 

ترين علل و  فات ديني و مذهبي كه يكي از عمدهبه موهومات و خرا
اسباب تيره روزي مردم ايران بوده و هست را به كلي از فرهنگ خود 

ستگي خود قدم بيرون بريزيم و با اطمينان و اعتماد به توانمندي و شاي
  .  برداريم
  

        ديدگاه منديدگاه منديدگاه منديدگاه من
 ولي  ملت ما سزاوار سرنوشتي غير از اين است كه تاكنون داشته،-

اي مناسب تر، براي هر ملتي، منوط به  داشتن سرنوشتي بهتر و آينده
اگر براي . آن است كه خود اين ملت شايستگي احراز آن را داشته باشد

كفايتي خود ما  بيآن را بايد در ملت ما تا به امروز چنين نبوده، دليل 
شناسيم و نه براي  يرا ما نه حقوق انساني خود را ميز. جستجو كرد

  .ايم م كشورمان را تربيت و آماده كردهداشتن و به دست آوردنش، مرد
يك انسان، وقتي صاحب حق خواهد بود كه آزاد باشد، نه عبد و 

ساني ما اين است كه بنابراين، نخستين قدم براي احقاق حقوق ان. عبيد
قالدة عبوديت را كه دين اسالم و بخصوص مذهب شيعه به گردنمان 

  . افكنده است، باز كنيم و خود را از قيد و بند آن رها سازيم
اگر يك روز توانستيم قالدة عبوديت و تقليد را از گردن خود باز 

ين در ا. توانيم براي احقاق حقوق خويش قدم برداريم ميآن وقت . كنيم
مرحله نيز بايد نخست افراد جامعة را با تعليم و تربيت براي احقاق 

  . حقشان آماده سازيم
پدران و مادران، در اين مورد، نخستين آموزگاران فرزندان خود 

پس از آن نيز . كساني كه بايد اولين گامها را در اين راه بردارند. هستند
را بگيرند و آنچه صالح مربيان جامعه هستند كه بايد دنبال اين آموزش 

  .  ملك و ملت است به آنان بيامورند
پس از چنانكه اين دو مرحله، به درستي انجام بگيرد، كساني كه 
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ئوليت اداره اموري را بر عهده شوند و مس اين تعليمات وارد جامعه مي
گيرند، كساني نخواهند بود كه بر خالف مصلحت ملت و كشور خود  مي

دارند، ديگر  مي  افرادي كه دست از بندگي خدا بر «زيرا. قدم بردارند
فساد و . »ي نخواهند شدبندة همنوعان خود، در هيچ مقام و مسند

اخالقي و بي بند و باري هم از ميان خواهد رفت و چنين  تباهي، بي
  . به درستي امورات خود را اداره كندتواند ميملتي 

رفاه و آسايش، امنيت خواهيم به  نهايت اين كه اگر ما ايرانيان مي
جاني و مالي و همچنين ترقي و پيشرفت برسيم بايد خودمان در اين 

دار   كه تنها حكومت است كه بايد عهدهوگرنه اين فكر. راه گام برداريم
بخصوص اين كه اعضاء . اين وظايف باشد، يك تصور كهنه و باطل است

ين، تك تك بنابرا. دهند متي را هم مردم آن كشور تشكيل ميهر حكو
افراد جامعه هستند كه موظفند براي بهبود وضع جامعة خود بكوشند، 

اگر همة افراد جامعه چنين تكليفي . چه در حكومت باشند و چه نباشند
را بر گردن بگيرند و خويشتن را نسبت به سرنوشت كشور خود مسئول 

امورات چنين مملكتي به بيراهه كشيده . و موظف و مكلف بدانند
  . ودش مين

سخن آخر اين كه ايران كشوري نيست كه مشتي آخوند عرب تبار 
يا وارداتي از اين يا آن كشور بخواهند بر مردم اين سرزمين حكفرمايي 

هاي دور، يعني از  سرزمين ما نشان داده كه از گذشتهتاريخ . كنند
زماني كه اجداد اين آخوندها، با به قدرت رسيدن فرزندان ترك تبار 

به ايران سرازير شدند، ملت ما هرگز روزگار خوشي نداشته شيخ صفي 
اي  به گونه» احمد كسروي«دة زنده يادشايد سخن نغز و سنجي. است

ملت ايران يك « : براي بيان اين مطلب كافي باشد كه گفته بود
هر چه زودتر اين بدهي را بپردازد، . حكومت به آخوندها بدهكار است

  .»شود يمزودتر از شرّ آنها آسوده 
 كسروي با بينش خردمندانه و با آشنايي به خصوصيات آخوندها و 

او بر اين باور بود كه تا همة . مردم كشورش، چنين سخني گفته است
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مردم ايران با پوست و گوشت و استخوان خود، خباثت آخوندها را حس 
او كه . نكنند، فرياد او و ديگر خردمندان به گوششان فرو نخواهد رفت

خوندها مكتب رفته و حوزه ديده بود، به خوبي به نيت باطني آخود 
دانست كه تنها راه نجات ملت ايران از  به درستي هم مي. آشنا بود

دست اين قشر خودخواه و فريبكار، اين است كه يك بار حكومت به آنها 
ند كه خواستة باطني آنها از سپرده شود تا مردم به چشم خود ببين

شايد بدينوسيله بشود مردم ايران را از سلطة شوم . داري چيست مذهب
  .و نكبت بارشان نجات داد

شايد هم قصد كسروي اين بود كه به مردم باورمند ايران بفهماند 
هاي پليد و  اي اعتقادي خود را به دست چه آدمكه معنويات و باوره

  . اند فاسدي سپرده
 نسل ما  روشنفكران تاريك انديش57وقتي كه در بهمن ماه سال 

با بي خردي و به نمايندگي از جانب ملت ايران، كمك كردند تا اين 
بدهي به آخوندها داده شود، معني سخنان كسروي آشكار شد و مردم 

  . ديدند كه اين مرد بزرگ چه گفته است
از خواب غفلت آيا پس از اين تجربة تلخ و مصيبت بار، ملت ما 

  هاي گذشته بيدار خواهد شد؟  سده
پس از برچيده شدن معركة آخوندها، ملت ايران اين قشر نكبت آيا 

  بار را به كلي از جامعة خود طرد خواهد كرد؟ 
آيا با فجايعي كه آخوندها در طول سي سال گذشته مرتكب شده 
اند، ملت ايران ريشة زهر آگين اين قشر را از بدن جامعة خود براي 

  هميشه قطع خواهند كرد؟
همين آخوندها »!روشنفكرها«بخصوص بخشي ازاعتي، آيا باز هم جم

را به عنوان نماد تكيه گاه معنوي مردم ايران قلمداد خواهند كرد؟ آنان 
را به نيك و بد تقسيم و حضور بخشي از آنان را همچنان به مردم ايران 

  توصيه خواهند كرد؟
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هاي  ه سرنوشت ايران و ايراني به پاسخهايي است ك اينها پرسش
اميد آن كه فرزندان ما پس از رهايي از چنگال . بسته استدرست آن وا

. اين حكومت فاسد و جنايتكار فجايع آنها را هرگز به فراموشي نسپارند
تا آيندگان دچار سرنوشتي نظير سرنوشت مردم ايران در اين سي سال 

                .گذشته نشوند
 

        آرزوي هاي منآرزوي هاي منآرزوي هاي منآرزوي هاي من
 از وي به خدا براي دوران بعد از خود و اين كه باورمندانش پس

گمراهي نيفتند، هفت پيام داده است كه راهگشاي مسير زندگي دوران 
 .بي خدايي بشر باشد

  : در هنگام ابالغ اين پيام، خدا به صراحت گفت 
اگر صاحب نظران اين هفت پيام را با تأمل و تعمق بررسي كنند « 

 م توجهي كردهكو مواردي كه ممكن است ما از اشاره به آنها غفلت يا 
باشيم بيافزايند، اين اصول ميتواند در آينده براي سالمت و سعادت 

  »جامعة انساني سودمند و كارساز باشد
ن اولين كسي كه پيام او را در پيرويي از خواسته خدا، من به عنوا

. عرضه مي كنم» آرزوي هاي من« ام، نظرات خود را تحت عنوان شنيده
 پيام خدا كه خطاب به كل با اين ياد آوري كه آرزوهاي من بر عكس

نيز با روي سخنم . باشد ري است، صرفاً براي هم وطنانم ميجامعه بش
دارند، بدون پيروي از يك دين پن جماعتي از آنها است كه مي

نكاتي هم در شناخت درست . توانند، مومن و خداپرست باشند نمي
 تا برداشت اشتباهي كه در مورد مسائل شود ميارائه » دين خدا«

  . اند، روشن گردد  تلقين كردهاعتقادي به ما
 از ديدگاه همة علماي اديان توحيدي، از جمله اسالم، عبارت از ديندينديندين

به تمامي آنچه كه خدا نازل كرده و عمل بدان را واجب « اين است كه 
ن بنابراين تعريف، روشن است كه آنچه پيغمبرا. »نموده ايمان بياوريم

، ارتباطي به دين و )حديث و سنت(اند  كردهخارج از پيام خدا گفته يا 
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هاي خود  توانيم از گفته ما اين واقعيت را مي. رستي ندارداعتقاد به خداپ
به عنوان مثال، . خدا در كتب آسماني هر يك از اديان استخراج كنيم

نبايد آياتي جز به نبايد آياتي جز به نبايد آياتي جز به نبايد آياتي جز به « كه شود ميخدا به صراحت به پبغمبر اسالم ياد آور 
نيست، زيرا » آيه«ومي هم به تعريف و تفسير كلمة لز. »اذن خدا بياورياذن خدا بياورياذن خدا بياورياذن خدا بياوري

آيه در شريعت اسالم يعني احكام الهي كه به صورت وحي بر پيغمبر 
  .نازل شده است

از سوي ديگر در كتاب قرآن كه به قول پيغمبر اسالم كالم وحي 
ن و به خداست، در آيات متعددي وظيفه و تكليف خود پيغمبر را روش

راهنماي «هاي اين تذكرات را ما از كتاب نمونه. او گوشزد كرده است
ي از محققين سرشناس عيناً نقل يك» صادق«نوشته»محتويات قرآن

  :كتاب خود نوشته است) 46ص (نويسنده در . كنيم مي
اي كه خدا بر عهدة   آيه نوع رسالت پيامبر و وظيفه35طي اقالً  « -

ه و پند دهنده او مژده دهنده، بيم دهند. او گذاشته بيان شده است
بارها گفته شده كه تكليفي جز اين و به جز خواندن مردمان به . است

سوي خدا و پند دادن به آنها و امر به معروف و نهي از منكر بر او 
مكرر در مكرر تاكيد شده است كه پيامبر را كاري جز رساندن . نيست

ان است نه او نه نگاهدارندة مردم). انما عليك البالغ المبين(پيام نيست
چنانكه مردمان در مقام مجادله با او . كارگزار و صاحب اختيار آنها

من ولي شما «برآيند، او بايد به نرمي و با گفتار نيك پاسخ دهد و بگويد
  ... و اگر او را انكار و تكذيب كنند، بايد آنها را به خدا واگذارد» نيستم

ه يا گنجي اگر از جانب خدا هستي چرا معجز: ندگفت مياعراب 
ه در معجز: گفت ميآوري؟ چرا فرشتگان همراهت نيستند؟ و پيامبر  نمي

اما معجزاتي هم كه با رسوالن . فرستد دست خدا است، اگر بخواهد مي
دانم، نه  من نه غيب مي«. مردمان نكاستگذشته فرستاده از انكار 

 نوع هاي خدا را در دست دارم، بلكه مانند شما از ام و نه خزانه فرشته
.... رسد  با شما اين است كه به من وحي ميفرق من. »آدميزاد هستم

تو نمي تواني كور را بينا، يا كر را شنوا و يا «: گويد  خدا به پيامبر مي
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من نيستم «اگر مردمان از تو روي گردانند، بگو ...مرده را زنده سازي
آنها ما تو را حافظ و وكيل و كارگزار . »مگر مامور رساندن پيام

  »....ننموديم
ذكر شد، » ماي محتويات قرآنراهن« آنچه در اين بخش از كتاب

در تمام آيات قرآن نيز از . اي بود در بارة وظيفه پيامبر اسالم چكيده
گيرد، صحبتي به ميان  بر خانواده و اهل بيت او تعلق ميامتيازاتي كه 

د دارد، بايستي بنابراين، اگر يك فرد مسلمان به خدا اعتقا. نيامده است
فقط به پيامي كه به صورت وحي به پيغمبر اسالم نازل گرديده و در 

هر مطلبي كه پيامبر . درج شده است پاي بند باشد) قرآن(كتاب او 
گفته يا كرده كه خارج از قرآن است، ربطي به دين و ايمان به خداي 

ث نشده مضافاً اين كه هيچ پيامبري هم از جانب خدا مبعو. يگانه ندارد
كه بخواهد خارج از مقوله خداپرستي مردم را به پرستش خود و خانواده 
و بستگانش دعوت كند، يا براي خداپرست بودن مردم، از آنها چيزي يا 

  .مالي طلب نمايد، چه براي خود و چه براي بستگانش
از اينرو، به هم ميهنانمان كه ميل دارند خدا را حتماً از طريق دين 

 كه با مراجعه به قرآن، تنها مرجعي كه شود ميند، توصيه اسالم بپرست
پيام خدا در آن ثبت شده است، اين مسائل را بخوانند و بدانند كه براي 

اي ندارند، حتي  دن، نيازي به هيچ كس و هيچ واسطهخداپرست بو
  .پيغمبران چه برسد به بستگان آنها

خدا كه در وصيت با اين توضيحات كوتاه و با توجه به پيام هفتگانه 
كنم، به  ه من براي هم ميهنان خود آرزو ميآنچه را ك. نامة او آمده است
كنم و اميدوارم كه با تأمل و تعمق به اين آرزوها كه  كوتاهي بيان مي

اگر . يقيناً آرزوهاي هزاران هزار انسان دلسوخته ايراني است توجه كنند
معه و سعادت هم هم خودشان آرزو و رهنمودهايي براي سالمت جا

ميهنانمان دارند، به توصية خدا، مثل من، بگويند، بنويسند و منتشر 
شايد به اين وسيله با آگاهي و هوشياري مردم بشود از اوضاع و . كنند

احوال فالكت باري كه به بهانه دين و مذهب و ايمان به خدا گريبان ما 
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  . را گرفته است نجات پيدا كنيم
  
ين است كه هم ميهنان با دقت پيام هفتگانه  ا آرزوي اول من، آرزوي اول من، آرزوي اول من، آرزوي اول من،----1111

اگر آنها را براي خود و جامعه ايران سودمند تشخيص . خدا را بخوانند
  .دادند، خود بدانها عمل كرده و ديگران را نيز به اين امر دعوت كنند

در توضيح اين آرزو تذكري دارم به خداباوران و آن اين است كه 
ي كه آيات الهي به ديگران نازل شده پيام هفتگانه خدا به همان صورت

يقيناً هر انسان ديگري مثل من با نيت پاك به . به من هم رسيده است
 با آفريدگار خود ارتباط پيدا كند و از تواند ميخدا فكر كند، او هم 

، »قادر مطلق«چون خدا به خاطر دارا بودن صفت. نظرات وي آگاه شود
 در هر زمان و هر مكاني تماس  با هر يك از مخلوقات خودتواند مي

  . مانع ارتباط خدا با بندگانش باشدتواند ميهيچ كسي هم ن. بگيرد
اما در بارة خداناباوران، آنها هم نبايد به دليل اين كه ديدار و گفتگو 
با خدا غير ممكن است، سخن مرا مردود بشمارند، زيرا خود آنها بخوبي 

ه در مسائل الهيات آشنا هستند و با مفاهيم وحي و الهام و ديدار و غير
ا گفته شده است، ميدانند كه همة مطالبي كه تاكنون از جانب خد

 اينرو، از. هاي كساني بوده كه چنين ادعايي كرده اند برداشت و انديشه
  . هاي من هم با اين ديدگاه نگاه كنند اين جماعت بايد به نوشته

  
دارند حتماً خدايي  اين است، كساني كه دوست  آرزوي دوم من، آرزوي دوم من، آرزوي دوم من، آرزوي دوم من،----2222

چرخد، اين افراد بايد   بدون خدا امورات زندگي آنها نميداشته باشند و
اين دو مقوله . ميان خدا پرستي و پيغمبر پرستي تفاوت قائل شوند

به گفتة قرآن وظيفه پيغمبران . كامالً متفاوت را با هم مخلوط نكنند
پيام رساني . اند هي بوده و جز آن مسئوليتي نداشتهفقط ابالغ آيات ال

براي پيام آورنده عزّ و  كه بخواهيم شود مينيز امتياز خاصي محسوب ن
  . اي قائل شويم قرب ويژه

 كه در قوم سامي ادعاي نبوت يكصد و بيست و چهار هزار نفري
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نها خدا را يا در آ. ندكرد  ميمگي افرادي بودند كه به خدا فكر اند، ه كرده
ر عالم خلسه و از درون خود  صداي او را دديدند و يا خواب و رويا مي

. افتد اين امر براي هر انساني اتفاق ميگفتني است كه . شنيدند مي
  . چنانكه براي من نيز بارها اتفاق افتاده است

در اين ميان، بعضي اشخاص، مانند من، خواب و روياي خود را براي 
ختيار بسياري هم سكوت ا. نويسند  يا ميكنند ميديگران تعريف 

اي به منظورهاي خاصي، خواب يا روياي خود را به  اما عده. كنند مي
عنوان بعثت خويش در مقام رسول خدا قلمداد و به مردم منتقل يا 

نمونة روشن اين عده را ما در مورد پائولوس رسول . كنند ميتحميل 
. بينيم كه با روياي جادة دمشق خود، مسيحيت را پايه گذاري كرد مي

ديگرش پيغمبر اسالم است كه خواب خود را در غار حرا سرآغاز نمونة 
غرض اين است كه نيازي . نبوت خود قلمداد و دين اسالم را بر پا كرد

نيست انسان براي ايمان به خدا حتماً به دامان اين يا آن شخص، حتي 
  .پيغمبران بياويزد و به متوليان اديان و مذاهب متوسل شود

  
ين است كه وقتي پاي پيغمبران از مقولة  ا آرزوي سوم من، آرزوي سوم من، آرزوي سوم من، آرزوي سوم من،----3333

خداشناسي و خداپرستي بيرون گذاشته شد، پاي كساني هم كه به 
نند، خاطر منسوب بودن به آنها خود را تافتة جدا بافته از ديگران مي دا

 ويژه اي بابت بستگي نسبي يا سببي با حق و حقوق. كنار گذاشته شود
 امتيازاتي كه پيروان مذهب شيعه مانند. پيغمبران شامل حال آنها نشود

  . براي امامان و امام زاده ها و سادات اوالد پيغمبر قائل هستند
خداپرستي حتي به پيغمبر پرستي ارتباطي ندارد، چه رسد به 

وقتي خدا به زبان صريح خود در قرآن گفته . پرستش بستگان پيغمبران
ته ، نه فرشداند مينه غيب «است كه پيغمبر اسالم كه رسول او بوده، 

معلوم نيست به چه دليلي . »دهاي خدا را در دست دار است و نه خزانه
 كه بستگان پيغمبر اسالم و نوادگان دختري او كنند ميها فكر  بعضي

بيماران را شفا  توانند، ان كرامات و معجزاتي هستند كه ميصاحب چن



 زاده هوشنگ معين  امه خدان وصيت

 

٢٣٢

 برسانند، دهند، فقرا را ثروتمند كنند، ظالمان را به سزاي اعمالشان
شفيع آمرزيده شدن گناهكاران شوند و بسيار كارهاي غير ممكني كه 

جهت  هاي بي عاجز بوده، اين عزيز كردهخود پيغمبر اسالم از انجام آنها 
قادر به انجامش هستند؟ كساني كه در زمان حيات خود حتي قادر به 

ا ما چنانكه نمونه روشن آن ر. اند حفظ جان خويش و فرزندانشان نبوده
به چه ! در كشته شدن علي در مسجد كوفه و كشتار واقعة كربال ديديم

در ! اند، معلوم نيست  مردنشان صاحب اين همه قدرت شدهعلتي بعد از
حالي كه مطابق اسناد و مداركي كه از مورخين به دست آمده است، 
اين بزرگواران در زمان زنده بودنشان، كوچكترين اثري از آنچه از زيارت 

  .، از خود نشان نداده بودندشود ميمزار و مقبرة آنها حاصل 
 آيا وقت آن نرسيده كه ما در مسائل اعتقادي خود، دست از 
اينگونه باورهاي خرافي برداريم؟ امام و امامزاده بازي را از اعتقادات 

بور آنها و حاجت طلبيدن ديني خود بيرون بريزيم؟ و دست از زيارت ق
   ساله برداريم؟هاي هزار از مرده

مگر زيارت قبور مردگان، نوعي بت پرستي نيست؟ مگر خود پيغمبر 
 سالة خود را 23اسالم كه اكثر ايرانيان پيرو آئين او هستند، تمام تالش 

صرف آن نكرده بود كه اين نوع اعتقادات را از سر مردم برافكند و به 
.  داللي نياز ندارندمردم بقبوالند كه براي ارتباط با خدا به هيچ واسطه و

ند كه بتها ميان ما و گفت ميمگر پيش از اسالم هم بت پرستان عرب ن
ر بارة زيارت خدا شفيع هستند، درست همين سخناني كه شيعيان د

 به مردگان بدتر از آيا توسل جستن. زنند ها مي امامان و امام زاده
باطي به  ارت آيا چنين اعمالي؟شود ميپرستان محسوب ن پرستي بت بت

  دين اسالم و پرستش خداي يگانه دارد؟
ست كه مطلب ديگري كه در اين مورد نياز به يادآوري دارد، اين ا

هاي عزاداري براي فوت امامان و كشته  ملت ما يك روزي بايد معركه
شدگان كربال را با عقل و خرد خود بسنجد و ببيند كه هدف از اين 

هزار سال  كساني كه بيش از ماتم همه ساله چيست؟ چرا بايد براي
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اند، اينطور ناله و زاري   شدهاي مرده يا كشته پيش به هر دليل و بهانه
نوع ارتباطي با ملت ايران كند؟ چرا بايد براي كساني كه هيچ 

اند، در تمام طول سال به عزا بنشيند، گريه و زاري راه بيندازد و  نداشته
  برايشان سينه و زنجير و قمه بزند؟ 

ل مثبت اند؟ چه عم ران در حق مردم ما چه خدمتي كردهن بزرگوااي
 به اند كه ما اين چنين خودمان را آن هم و چه كار نيكي انجام داده

دگي اين دهيم؟ اگر به سرگذشت زن وضع شرم آوري آزار و اذيت مي
بينيم كه هيچ يك از آنها كار كارستاني نه براي  بزرگواران نگاه كنيم، مي

. اند و نه براي مردمان ديگر، بخصوص براي ملت ايران دهام دااسالم انج
آنچه از اين بزرگواران به ياد مانده، اين است كه آنها هم از غنائم به 

زنان و . اند مال، مانند ديگر اعراب بهره بردهدست آمده از ايران به حد ك
و هاي ما را يا به عنوان كنيز و برده و غالم در حرمسرا  مردان و بچه

 برده فروشي به معرض مزارع خود به كار گرفته اند و يا در بازارهاي
به همين دليل هم هيچ يك از مسلمانان كشورهاي . اند فروش گذاشته

بجز . دهند ه آنها نشان نداده و هنوز هم نميديگر كمترين توجهي ب
مردم ساده دل ايران، آنهم به توصيه و تشويق مشتي آخوند كه عزاداري 

 و زاري براي مردگان هزار ساله را متاع دكان فريبكاري خود قرار و گريه
  .  داده اند

  
سهم (اين است كه داستان پرداخت خمس آرزوي چهارم من، آرزوي چهارم من، آرزوي چهارم من، آرزوي چهارم من، 

خمس . ، روز و روزگاري از ميان مردم ما بر افتد)سادات و سهم امام
هايي است كه از چند صد سال پيش باعث پديد   و بهانهيكي از ابزار
ها را در طول  نام آخوند شده كه بزرگترين مصيبتعتي بآمدن جما

  .استتاريخ بر سر ملت ما آورده 
مسألة خمس و پرداخت آن به هيچ عنوان ربطي به دين و ايمان به 

در ميان مسلمانان جهان هم فقط ما شيعه مذهبان هستيم . خدا ندارد
  .  پردازيم كه خمس مي
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ه مسلمانان به موضوع خمس نخستين بار پس از جنگ بدر ك
پيغمبر اسالم پس از اين . غنيمتي كالن دست يافته بودند، مطرح شد

جنگ براي اين كه سهم خود را از غنائم به دست آمده مشخص كند، 
واعلَموا أَنَّما َغنِمُتم مِنْ َشيءٍ فَأَنَّ « . طبق معمول آيه خمس را نازل كرد

ي اْلُقرْبى واْليتَامى والْمساِكينِ وابنِ السِبيلِ إِنْ ِللَّهِ خُمسه وِللرَّسولِ و لِذِ
 انِ وعماْلتََقى اْلج مواْلفُرْقَانِ ي مودِنَا يبَلى عا أَْنزَْلنَا عمبِاللَّهِ و ْنتُمآم ُكْنُتم

و بدانيد هر «يعني).  سوره انفال41آيه ( »اللَّه عَلى كُلِّ َشيءٍ قَدِيرٌ
چيزي كه به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براي خدا و براي پيامبر و 
براي نزديكاني كه با شما زندگي  نميكنند و از شما ارث مي برند، و 
يتيمها و بينوايان و مسافرينِ در راه مانده است، اگر كه به خدا و به 

روزي كه دو سپاه با هم روبرو شدند ) روز نبرد بدر(آنچه در روز فرقان 
ر بنده خود نازل نموديم ايمان آورده باشيد، و خدا بر هر كاري توانا ب

  .»است
مطابق معمول با در اين آيه دو كلمه هست كه آخوندهاي شيعه 

. اند ، تعريف ديگري از خمس ارائه دادهخواه خودتحريف و تفسير دل
يعني نزديكاني » لِذِي الُْقرْبى« يعني غنيمت و بعد » مَغنِمُت« نخست

منظور «برند است كه  و از شما ارث ميكنند ميكه با شما زندگي ن
  .»ندشد ميپيغمبر اسالم، بازماندگان كساني بود كه در غزوات كشته 

 كه در جنگ از شود ميغنيمت در زبان عربي به چيزي گفته 
اسب، شتر، شمشير، جواهر، ملك و غيره : مانند. آيد دشمن به دست مي

چيزي كه با كار و تالش به دست به ). هبرد(و بخصوص اسير جنگي
  .شود ميآيد غنيمت گفته ن مي

زكات به . مسلمانان موظف بودند از در آمد خود زكات بپردازند
. گرفت مش و اسب و شتر و گوسفند تعلق ميگندم و جو و خرما و كش

. ندكرد  ميآنچه كه در آن دوران اعراب از كشاورزي و دامداري حاصل 
 هيچ ارتباطي به در آمد حاصل از كار مسلمانان در حالي كه خمس

غنائم «چنانكه پس از جنگ بدر هم در همة غزوات فقط خمس. نداشت
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 . شد ميبه استناد آيه خمس به پيغمبر اسالم داده » جنگي
اين روش بعدها هم در تمام دوران حاكميت اسالم كه مسلمانان در 

 وقت كه امير مومنين جنگ بودند، ادامه داشت و خمس غنائم به خليفه
تا اين كه خالفت اسالمي برچيده شد و جنگهاي . شد ميبود، داده 

از آن به بعد، پرداخت خمس از ميان رفت و . مسلمانان هم بپايان رسيد
پرداخت،  يچ يك از كشورهاي اسالمي خمس نميهيچ مسلماني در ه

كومت تا اين كه فرزندان قلندر شيخ صفي، ح. حتي مردم مسلمان ايران
مذهبي شيعه را در ايران پايه گذاري و آخوندهاي وارداتي از جبل عامل 

آنها . و ساير مناطق عرب را عهده دار امور شرعي مردم ايران قرار دادند
 41بودند كه داستان كهنه و متروكه خمس را از نو باب و با تحريف آيه 

 . دسوره انفال، خمس را بجاي غنائم جنگي شامل هر درآمدي كردن
اوالد را هم كه آخوندهاي آن را به سادات »لِذِي اْلُقرْبى« كلمه

زيرا منظور از . اند، يك تحريف محرز است پيغمبر و امامان معني كرده
 و از كنند مينزديكاني كه با شما زندگي ن«لِذِي اْلُقرْبى در آيه خمس

ود يعني بازماندگان كشته شدگان و خطاب به كساني ب»شما ارث ميبرند
در . ند، نه بستگان و خانواده پيغمبر اسالمكرد  ميكه در جنگ شركت 

ضمن، توجه داشته باشيم كه اگر غرض بستگان پيغمبر بود، اوالدان 
ابوبكر و عمر پدر همسران پيغمبر و عثمان نيز كه شوهر دو دختر ديگر 

دانيم به  در حالي كه مي.  خمس دريافت كننداو بود، بايستي سهمي از
خود اين امر . ة آخوندها خمس فقط به اوالد علي از فاطمه مي رسدگفت

مربوط به بستگان پيغمبر اسالم » لِذِي اْلُقرْبى«  كهدهد مينيز نشان 
  .نبوده است

 كه پرداخت خمس كه شود ميبا توجه به توضيحات فوق مالحظه 
هم شأن نزول آيه آن و هم كاربرد آن مشخص و معين است، نيرنگي 

به .  آخوندها براي كسب درآمد نا مشروع خود اختراع كرده انداست كه
همين وسوسه هم روز به روز بر تعداد اين قشر طفيلي در جامعه ما 

  . شود ميافزوده 
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ي دريافت هر چه بيشتر خمس،  از سوي ديگر آخوندها برا
 و مسلمانان ايراني را موظف هايي نظير مجتهد و مقلد را باب معركه
 حتماً بايد مقلد يك آخوندي بنام مرجع باشند و حقوق اند كه كرده

  .را به او بپردازند) خمس(شرعي خود 
 در اين ميان صدور فتواي مجتهد و واجب االطاعه بودن آن از 

ل جانب مقلدين مطرح گرديده كه نتايج وخيم آن را در آزار و اذيت اه
ايرانيان به خروج جمع كثيري از . ايم سنت و پيروان اديان ديگر شنيده

هند در زمان سلسله صفوي و حمله محمود افغان به اصفهان نمونة بارز 
نمونة ديگرش نيز جنگ ايران و روس در زمان قاجاريه است . آن است

كه سبب از دست رفتن بخش عظيمي از خاك ايران شد و بسياري 
 در 1357ديگر از حوادث شوم و مصيبت بار از جمله بلوايي كه در سال 

 ما اتفاق افتاد در اثر آخوند بازي، مرجع سازي و فتواهاي كشور
گردد به همين مسالة  همة آنها هم بر مي. ع پيوسته استمجتهدين بوقو

پرداخت خمس به آخوندها كه نه مشروعيت شرعي و عقلي دارد و نه 
 .در احكام الهي آمده است

 اگر غرض از مسلماني و شيعگري ايمان به خداي يگانه است، اين
يك خداپرست نبايد . نياز است با صفت صمديت، از هر چيزي بيخدا 

براي ايمان داشتن به خدا، به اين شخص يا آن شخص و حتي به 
ما اين اصل را در خود . پيغمبر اسالم كه رسول خدا بوده چيزي بپردازد

چنانكه وقتي پيغمبر اسالم از مردم براي خود . خوانيم قرآن هم مي
با مخالفت آنان روبرو  ،) سوره مجادله12آيه ( رد صدقه در خواست ك

. او را از اين امر بر حذر داشت)  سوره مجادله13آيه (خدا نيز طي . شد
حال چرا مسلمانان شيعه پس از هزار و چهار صد سال بايد هزينه 
زندگي مشتي آدم بيكاره را به نام سادات اوالد پيغمبر تامين كنند؟ يا 

خشي از درآمد خود را به آخوندها بدهند؟ پرسشي بنام امامان مرده ب
.  پاسخ آن را بدهدتواند مياست كه فقط عقل و خرد انسانهاي فهيم 

پاسخ هم ساده است، مشتي آدم فريبكار به بهانة دين و مذهب، خدا و 
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مالشان را . كنند ميپيغمبر از ساده دلي مردم مومن سوء استفاده 
  .خندند نها ميهمة آخورند و به ريش  گيرند و مي مي

براي پايان اين مبحث كه بسيار گسترده تر از آن است كه بشود در 
 كه اگر شود مييك نوشته توضيح داد، به هم ميهنان خود توصيه 

 بخشي از در آمد خود را در راه خير هزينه كنند، شايسته خواهند مي
يعني با دست خويش پول . است كه اين كار را خودشان انجام دهند

پول بي .  محتاج هستند بپردازندكنند ميخود را به كساني كه فكر 
زبانشان را به دست اين مرجع و آن مرجع نسپارند كه آنها درد فقرا و 

  .بيچارگان را ندارند
هايي است كه مرجع اعلي  ه روشن آن، يكي از همين آيت اهللانمون

 آقا سيد پس از درگذشت اين آيت اهللا كه معلوم شد، حاج. شيعيان بود
و اوالد شريف پيغمبر هم بوده، صدها ميليون دالر در بانك هاي خارج 

  . پول پس انداز كرده بود
پولهايي كه به عنوان خمس بايستي صرف فقرا و يتيمان و 

همة اين پولها را فرزندان خلف اين !  كه نشده بودشد ميبيچارگان 
، بي آن كه به مرجع اعلي چون شير مادر حالل دانسته و باال كشيدند

  .جايي حساب پس بدهند
  
 اين است كه هم ميهنان من در انتخاب نام آرزوي پنجم من،آرزوي پنجم من،آرزوي پنجم من،آرزوي پنجم من، -5
هايي براي آنان انتخاب كنند  نام. ن خود كمي تأمل و تعمق كنندفرزندا

كه حداقل وقتي فرزندانشان بزرگ شدند، از داشتن آن نام شرمنده 
 و تا كند مي مي نهند زندگي انسان با نامي كه پدر و مادر بر او. نباشند

اكثر اشخاص نيز نا . پايان عمر نيز نام خود را همراه خويش دارد
گيرند و خود را با  مي  خودآگاه شخصيت خود را از نامي كه دارند 

به همين . دهند اند، تطبيق مي يات فردي كه نامش را بر او نهادهخصوص
اي يا قهرمانان  طورهتر كشورها اسامي نامداران اسعلت است كه در بيش

  .گذارند  فرهنگي خود را بر فرزندانشان ميملي و يا بزرگان
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اين رسم معقول و پسنديده در كشور ما نيز مثل همة ملل و اقوام 
با آمدن اسالم بود كه عرب ها بر فرزندان اسراي ايراني . ديگر جاري بود

بي عرهاي  ند، نامكرد  ميكه در خانه و ملك و مزرعه آنها كار 
 پس از روي كار آمدن سلسله صفوي و شيعه مذهب كردن. گذاشتند مي

اي در نامگذاري رواج پيدا كرد كه  مردم ايران نيز رسم و رسوم تازه
  .متاسفانه تا به امروز همچنان ادامه دارد

كلب « پادشاه صفويه خود را از زماني كه شاه عباس مقتدرترين 
، »الناس علي دين ملوكهم« وفبه مصداق مثل معر. ناميد» آستان علي

مردم نيز از او پيروي كردند و بجاي اين كه نام فرزندانشان را از اسامي 
  .نان ملي و ميهني خود انتخاب كنندبزرگان كشورشان و يا قهرما

 نامهايي مانند غالمعلي و غالمحسن و غالمحسين و غالمرضا و يا 
 بدتر از همه اسامي عبدالعلي و عبدالحسن و عبدالحسين و عبدالرضا و

مانند گدا علي و كلب علي و غيره مي گذارند كه خود به خود 
فرزندانشان را از همان دوران طفوليت با اين القاب حقير به غالمي و 

ز غارتگري و آدمكشي نداشتند بندگي مشتي عرب كه هيچ هنري ج
  . دارند وامي

ن خود نكرده و ن خود نكرده و ن خود نكرده و ن خود نكرده و كاري كه هيچ يك از ملل و اقوام ديگر با دشمنان سرزميكاري كه هيچ يك از ملل و اقوام ديگر با دشمنان سرزميكاري كه هيچ يك از ملل و اقوام ديگر با دشمنان سرزميكاري كه هيچ يك از ملل و اقوام ديگر با دشمنان سرزمي
  .كنندكنندكنندكنند    ميميميمينننن

.  اين شيوه سخيف در نامگزاري فرزندان دختر ما نيز جاري است
دختران نازنين ما كه مادران فرزندان سرزمينشان هستند و بايد آنها را 

به جاي اين كه . تربيت كنندي به سلحشوري و دالوري و ميهن دوست
يي مانند خديجه، مسما بيهاي  امن.  زيباي ايراني استفاده كنندهاي نام

يقه، زينب، كبري، صغري و غيره فاطمه، رقيه، كلثوم، سكينه، صد
ي كه اين اسامي را بر آنها نهند كه هيچ بازتابي در ذهن دختران مي

گترين آسيبها اند ندارد، جز اين كه نام زنان عرب كه مردانشان بزر نهاده
را حقير و عكس بانوان كشورمان براند، بزرگ و  را به مملكتشان زده

  .كوچك جلوه دهند
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اين رسم شرم آور را فرزندان سرزمين ما بايد به كلي از ميان 
بردارند و براي فرزندان خود نام هايي را انتخاب كنند كه نشان دهندة 
ارزش واالي پدران و مادران نام آورشان باشد كه براي سرزمينشان 

عرب كه جز اند، نه نام مشتي  جانفشاني كردهتالش و فداكاري و 
  . اند نداشتهدشمني با ايران و ايراني هيچ هنري و امتيازي 

  
        پايانة آرزوهاي منپايانة آرزوهاي منپايانة آرزوهاي منپايانة آرزوهاي من

انسان در طول زندگي به طور دائم آرزوهايي دارد كه همة آنها به 
اما در دوران كهولت كه عمر رو به . شود ميخود او و زندگيش مربوط 

 برآورده اندد مي، چون كند ميپايان است، ديگر آرزويي براي خود ن
 . شدنش در باقي ماندة عمر وي عملي نيست

آرزوهاي امروز من هم مثل همة انسانهايي كه در حال رفتن 
هستند، ديگر ربطي به خودم ندارند، بلكه همة آنها براي سعادت و نيك 

براي جوانان امروز و آنهايي كه پس از اين در . بختي هموطنانم است
  .ايران چشم به جهان خواهند گشودسرزمين پر فراز و نشيب ديدة 

نسلي كه در يكي از . آنها بايد بدانند، نسل ما، نسلي بود كه سوخت
. يستز ميپر جنجال ترين و در عين حال تلخترين روزهاي كشورمان 

همتي پدران و  توجهي و شايد هم بي بسياري از ما براي جبران بي
ختانه تالش د، سرسمادرانمان كه باعث عقب افتادگي وطنمان شده بودن

هايي از عقب ماندگيهاي گذشته را به همت  كردند و توانستند بخش
 . خود بر طرف كنند

 نسل ما همة توان خود را به كـار بـرد تـا كـاروان كـشورمان را بـه                   
داران تمدن جهاني برساند تا در حد توان خود در سازندگي جهان      طاليه

ري روشـن اسـت و در   بـسيا اما به عللي كه بـراي  . نو نقشي داشته باشد 
تر خواهد شـد، در ميانـة راه، مـا را از ايـن حركـت بـاز              آينده نيز روشن  

  . هاي تاريك گذشته برگرداندند تند و كشور و ملت ما را به دورانداش
 در سالهاي غربت نا خواسته نيز بسياري از هم نسالن مـا از جملـه               
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بـاز مـورد بررسـي و    خود من، كوشيدند تا علل ناكامي ملتمان را از دير     
نان، بويژه نسل   تجزيه و تحليل قرار دهند و نتيجه را در اختيار هم ميه           

هايي كه در آينده سرنوشت كـشورمان را بـه دسـت             جوان امروز و نسل   
 . خواهند گرفت بگذارند

كـنم، در ايـن      براي ميهنم و هـم ميهنـانم آرزو مـي         من آنچه را كه     
زار ايراني ديگر، چـه در غربـت و      كتاب نوشتم و يقين دارم كه هزاران ه       

  .چه در درون كشور همين آرزوها را دارند
اي كاش آنها هم آرزوهايشان را بنويسند و راه هاي عملـي رسـيدن       

  .به آنها را مطرح سازند تا چراغ راه فرزندان سرزمينمان باشد
هاست كه ملت ما در زير انبوه خاكستر باورهاي كهنه و بي پايه  سده

اند، در خواب غفلـت      گانگان برسر مردم مملكت ما ريخته      بي و اساسي كه  
اينك زمان آن فرا رسيده كه اين ملت كهنسال تاريخ، از           . برند به سر مي  

خواب عفلت ديرينه بيدار شود و ققنوس وار خود را از دل خاكستر پر از 
اي كه در شـأن   جايگاه شايستهنكبت و محنت هزار ساله بيرون بكشد و       

  . است، در جهان و در ميان ملل متمدن كنوني به دست آوردملت ايران 
اميدوارم همة هم ميهنان در ايـن راه كـه بـه سـعادت و نيكبختـي                

 پايانپايانپايانپايان   . مردم ايران ارتباط دارد، گام بردارند
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