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  .آزاد ل

  ٢٠١٢ اگست ١١

  

  بين خدا و انسان واسطه و رابطه

١ 
 ازچيست خدايا که تو بسته است زبانت ؟

 غام   رسانت ؟ــده  پيــان شـابـگرد بيــول

 ر و  عالم بد و  استادــبرت  ار دکتــپيغم

 دين بلکه جز اين  بود   که آورد  شبانت

 ت سواد و خبر از دانش امروزـــگر داش

 تــشايد به از ين بود کنون وضع  جھان

 )؟(

 

 

 –افغانستان آزاد (رتال  با شھامت پوردانندگانستادن درود ھای گرم و آتشين خود  به گار سپاس بی پايان و فربااظھ

ھايم و نشر آن در    که نزديک به دو سال است با ھمت و شجاعت کم نظير  در ويراستاری  نوشته) آزاد افغانستان

 .نمايم اين نوشته را آغاز می ؛اند ين پايگاه  عدالت خواھی انسانی  بر من منت  گذاشتها

 قابل نوازش بودن شان ۀ را  به درجکه برای چندمين بار بنده) آقای درويش کابلی( خودۀھمچنان از ھموطن گرانماي

دانم که  ھمچنان قابل ياد آوری می و را بر من الزم ديدند جھانی سپاس و درود بانی ھای ادبی  شانو مھرفته  پذير

 جناب شان در قالب شعری واقعاً زيبا به ارتباط چند نوکر استعمار در بحث بعدی زير عنوان ۀموضوعات مطروح

 . کشيده خواھد شدجبر و اختيار  به بحث

  

 ش اولخب

کل داد  در جوامع مختلف ر شيی  تغيئ  به يک خدائیاز زمانه ھای خيلی قديم که باور مندی ھای انسانی  از چند خدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن  و منحيث پيام آور الھی ييت تعيبشرخدا برای رھنمائی  طرف   که ادعا داشتند از،مردمانی عرض وجود نمودند

 محمد ۀکه نظر به گفت. ھا ؟؟ ناميدند و رابطه بين خدا و انسان) يام برندهپ( يعنی ا پيامبر فر ستاده شده اند  و خود ر

 سال ۶٠٠٠اين عدد ( باشد  سال می۶٠٠٠ نفر در ١٢۴٠٠٠بنيان گذار دين اسالم تعداد اين فرستاده ھای الھی به 

 ۶٠٠٠ان خلقت بابا آدم تا امروز  يند از زمگو ه میکباشد  گر فته از روايات دين سازان يھودی و اسالمی میبر

 چند ماه و يا ،ھر کدام شان چند سال) پيامبران ارثی(که پيامبران وظيفه دار و يا بی وظيفه  اين )سال گذشته است

زودی در ه ندازند ؟؟ در غير آن ببيشنی ناسان بايد بر آن روچند روز  عمر نموده اند  ھمين دنباله روان و پيامبر ش

  .م معلوماتی خدمت عزيزان ارايه خواھد شد ھا ھ  آنۀبار

که در انتخاب خداوند چی چيزی معيار  بوده است فھم آن  يک کمی  اين  ين پيامبران  و  مدعيان آنا ازشناختبا 

ھم  اقل دارای فخاسته از سر زمين يھود و عرب که حدپيامبر برجو در  مورد  يک   و جست. ست ديده امشکل گر

  به ،دم  پيامبر بدون امت و کتاب از زمان آ مدعيان پيامبریۀھم. سدر   به نتيجه نمی، باشندوقت ھمان ۀجعلوم مرو

شغل پيامبری شان اند و  دهبعد تا محمد ھمه وارثين نبوت از يک سر زمين بوه  ب)پيامبر بی خار(اصطالح عوام 

 نسبت ندارد بلکه خود ھم ھا بی و ھداياتی به آناند و کتا سالتی نداشتهاکثر اين پيامبران نه تنھا ر. ست اميراثی بوده

اگر برای .  باشند دانستند که چون از دود مان فالن پيامبر ھستند به اين شغل شريف و نان آور وابسته می نمی

 ۀباشند نه تطبيق کنند ھا پيام آور می ستاده ای خدا ھستند اين برگزيده ھا راست راستی فر قبول نمائيم که اينای  لحظه

وجود ه که با ب دود ابالغ پيام خداوند قبول نمود نه اينحھا را بايد در   اينۀاجباری ھدايات خداوندی؟؟ يعنی وظيف

آوردن ھزاران جنايت و چپاول ھستی و شرف مردم از تطبيق ھدايات  خداوندی به شکل زور و قھر قبول شان 

 خود و پيام الھی را از  کار تبليغاتءکثر اين پيامبران ابتداکه ا گوی ؟؟ در حالیباشند نه زورھا بايد مبلغ  آن!! نمود

 به حمالت تباه کن عليه مردم پرداخته و ،راه مسالمت و موعظه شروع نموده و به مجرد يافتن زور و قوی شدن

  ھا بلد استند وارد بھشت سازند؟؟   که آنیھا را به جبر و زور از راھ خواسته اند آن

ا تفکر و انديشيدن به ب)  عربیالبته نه پيامبران اسرائيلی و(شيارنسبتاً با شعور و ھوامبری  ک تعداد از مدعيان پيي

 نمايندگی خدا را ۀالقی است و ايشان ھم بدون دليل وظيف را خ خلقت و ھستی به اين نتيجه رسيده بودند که عالمۀمسأل

 فتنددوش گره   بدر روی کره زمين) خيالی(

که تبارز  شد تا اين س شان از آفات طبيعی روز تاروز وسيعتر و محکمتر میتر  بر مبنای  ھای اعتقادی مردم پايه 

نوشت ساز توده ھا جلوه سر توان و امکان خود را مھم و ۀھا ھم تا انداز و موجوديت  پيامبران را الزمی ساخته و آن

ايجاد کنندگان بال ھا و مصيبت (رس خدا ھای اعتقادی مردم تا حد امکان مردم را در خوف ت داده و برای تحکيم پايه

ه اشخاص ب) مردمان عادی(ھا  ينکه  آنا در دل مردم دليلی شود بر ،وحشت زياد تر نگھداشته اند تااين) ھای طبيعی

؟؟ و  زرنگان جامعه .سازد بحم او ت و شامل تررا از غضب خدا نجا مند گرديده که  ايشانو افرادی  چون آنھا نياز

دادند تا با اين نيرنگ مردمان را در بين يأس و اميد  ستاده بود میره او را فی کئاد و ھمه جانبه  به خداھم صفاتی زي

  .   نگھدارند

ھا با مروری از   نداشتند و آننمودند ھيچ گونه شناخت منطقی  از خدا يامبران که در سابق خدا را معرفی میپ

نام خدا در ذھن ه ودی را بی ھای پيشين و خدايان شان موج رشد و کاپی از طرح ھای خرافات،جريان موجوديت

ھا ھر پيغمبری  ن قديم درآ.مردم معرفی داشتنده ايط و زمان به نام ھای ديگر ب شرخود پرورانيده و  نظر به اقتضای

طرف مردم مشکلش  برای قبولی اوازنمود نسبت بدھد  عرفی می می را به خدای کهتوانست موھومات بيشتر که می

 در  مغزشۀکه  زائيدرا ی اين مالحظه ھر پيامبری  صفاتی رو!! گی پيامبر داشت  بسته به زرنشد و اين کمتر می
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وره  به  ھمان دبندی نموده و با نظر داشت مشکالت و خواھشات مردم يع طبيعی و اجتماعی بود جمعارتباط با وقا

 . مينمودداده به مردم معر فین کننده و فوق بشريت نسبت ي منحيث يک نيروی کل و تعي،خدا

گروه : شود   در دو طايفه يا گروه تقسيم می گروه امتياز طلب يھود و عرب ،خاسته از سرزمين فلسطينيامبران برپ 

 واسطه بين خدا و بندگانش از طرف موجودی فوق طبيعی از طريقه ھای غيرھا  نه تنھا  اول  ادعا داشتند که آن

را ھم از وظايف   بلکه تطبيق آن،شته شده است گذاھا يت  بدوش آنت و رھنمائی  بشرن و وظيفه ھداييکشوف تعيم

 از پيامبران گذشته  به يکیحاء ان ازحویچون به ن. ؟ و گروه دوم مجبور به پيامبری بوده اند!!دانستند  خود میۀاولي

چه بوده که باعث اين قات  به تناسب ديگر مخلو) پيامبران (ھا تری و مزيت آنکه بر تباط نسلی داشته است و اينار

يند که خواست خدا چنين گو اما دين سازان می. ظاھراً موھوم  و مبھم است گرديده است ھا نزد خداوند فتن آنمقام گر

نام پيامبرفقط در کلمات و جمالت ه دا ب مشخص خستاده ھایھای مردم  در مورد  فر   آگاھیۀھم!!  بوده ا ست 

 .خيد کدام دليل مسلم و محکم ميچر شمشير مخلصان شان  بدونۀگی  ھمان ادعا کنندگان و تيغارايه شد

 ده اند بدون اين ھم بو زمانی مشخص چند پيامبر  بااز مقاطعھا و اسالميون در بعضی  ظر به روايات خود يھودین  

 برای ھم ميھنان خود ئیعظه و رھنمامو ھيچ نوع ھا که آن تر  اين که يکی از احوال ديگر خبر داشته باشند و جالب

ه و شخص ياد  اما و ياجد وآبای شان پيامبر بودم،  کاکا، پدر کالن،درکه پ  اينخاطره اند ب اند فقط پيامبر شده نداشته

نزمان نظر به وراثت و رشته داشتن جناب آ محلی  در ھای مردم دانسته است فقط گروه  پيامبری نمیشده چيزی از

دارا بودن شرايط  و ه  به پيروی شان تن در داده بودند که اين پيامبر اجباری بدون فھمقيکی از پيامبران سابپيامبر با 

 مردم   بار بر ازسفند ھای شير ده و شتر ھایمالک زمين و گو) ھای اين شناخت ھم معلوم نيستکه معيار (پيامبری 

از تعداد پيامبر ھای غير … نبی و ، رسول،نام ھای پيامبر هشده است اما اسالم سازان ودينی ھای وابسته از ايشان ب

 چيزک ھا بعضاً   آنۀنھا  را تشريح و غرض فريب عوام الناس در بارآضروری ياد نموده و الزم بودن موجوديت 

  . ی ھم نوشته اندئھا

  اين اديان  استستيده و تنھا وجه مشترکرا پر) خدای واحد( آن ۀاديان ابراھيمی که ھر سبا بر رسی مختصردر 

ر سه دين از ھمدگر فرق کلی داشته  است  مثالً با سيری گيری  اين خدا د کرد و نتيجه  عمل،بينيم که موجوديت می

 ابراھيم رود و از کباب گوسفندی که ه ھمين خدای واحد  به ديدار ابراھيم  پيامبر می کبينيم در اوراق تورات  می

با !! دھد  وعده می به او را) سارا(و در مقابل صاحب فرزند شدن از  يدنما ايش تھيه داشته نوش جان میبر

تواند يعقوب را  گيرد اما نمی  ھمين خدا کشتی میدانند  اسرائيل میۀحضرت يعقوب پيامبر که او را پدر دوازده قبيل

 يعقوب پيامبر اوست ؟؟ ند که اودا  نمیکه با او تا صبح در کشتی گيری مشغول بوده است؟  آنبخواباند؟  و  حتی با 

درمتن . ساندرود تا او را به قتل بر نبالش میامبر او ختنه نشده  د موسی پيفھمد که و  وقتی ھم ھمين خداوند می

د شو  او عيسی متولد میۀميدمد و از نطف) باکره(دس در مريم  روح القبينيم که در قالب اناجيل ھمين خدا را می

ستادن چند جمله   ھمين خدا با فرن ھمآو در اسالم به روايت قر)  اش خبر نداشتودش از کتاب آسمانیعيسی که خ(

 به پيعمبری خويش ،ربستان آنوقتهع ديد خديجه زن بيوه و تاجر بزرگ  ابوبکر و لزومۀبه سادگی محمد را با مشور

  !! نمايد انتخاب می

 ،ت ھای مختلفی خواھيم داشت و  پيغمبرانفی داشتگی اديان ابراھيمی بر داشربا اين مختصر از شناخت خدای  مع

ماتی دقيق  و منطقی ندارند فقط با  دادن دانند چندان معلو  او میۀستادی که خود را فرئکه خود شان ھم از خدا

ين پيامبران خدا را اھيچ يک از. مندان خود معر فی داشته اند صفات متضاد و چند جھته  او  را به پيروان و يا عالقه

يت و ھمان مردمی که ی بشرئھا از طرف خدا برای رھنما را نشنيده اند فقط   ادعا داشتند که آناو  صدای نديده  و
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لحت ھای شان روی مص و چند  تن از دوستان و امثال او ه شدهقاط خاص جغرافيائی وجود دارند فرستاددر  ن

که جز ادعای     نموده اند در حالی)چکچک (ئيد و شايد ھم أاجتماعی ھمان وقت با خوشحالی آن گفتار ھارا ت

   ۀ خود را ادامه دھند کهعيسويت  با وجودی.  در انتخاب خداوند نبوده است عينی شخص پيامبر  شواھد و مدارکی

يت و محمد را در  عيسويھا ھم پسر خدا را درپذيرد و يھود يد  اما يھوه را نمیگو می) تص يھودخدای  مخ (راه يھوه

 کند ؟ را رد می د ؟ و اسالم ھم ھر دوی آناسالم قبول ندارن

 ،چوپان، پولدا، خوريم مثالً پيامبر غريب  پيامبر سازی خيالی فلسطين و اعراب به ھر نوع پيامبر بر میۀيکدر فابر

 شھزاده و انواع انسانھا  دارای موقف ھای اجتماعی و سياسی ،شاهپاد، يض مر،شق پيشه عا، ماھيگير،دھقان

؟؟ که اين شاھان پيامبر زياد تر به لشکر کشی ھا !! نموده اند جز پيامبری یکارھر طول عمر شان گوناگون  که در

 ؟؟!!اند تا شغل شريف پيامبری  در مناطق ھمجوار خود  و گر فتن اموال غنيمتی  مشغول بوده

دوختن کمی از آنچه  با ان، ريش اندک ريش و يابی، زرنگ ھای جامعه  با عبا و قبای دينی،د از مرگ پيامبرانبع

اصحاب و يا ھم چيز فھمان ھمان دين با درک نقاط حساس جوامع بيمار  ،  نزديکان،نام حواريونه پيامبر شان گفته ب

 ، روز جزا،دينی وارد کار زار زندگی شده و مقدسانه شروع نمودند به ترزيق خرافات در مغز ھا با  تشريح خدا

        ...                       و پيامبر

آزار و صادق ما چون به  فتند  و مردم بینبض جامعه و مردم را در دست گر،  ما  مقدسين بيسوادۀدر وطن بال کشيد

اساسات  اسالم و عقايد و باورمندی  ھای خود  ثابت ھستند زودتر زير تأثير گفتار ھمچو اشخاص رفته  و اين 

يت و خدا رابط و حالل مشکالت ران نا مرئی  خود را بين بشرت کااين جناي،  اين خائنين به انسانيت،دالالن دين

 حق هانسانی قالب زدند و منحيث دنباله رو مخلص و ميراث خور پيامبر و دين   به حساب آورده  و موجوديت و  ب

ات ھای مقدس اسالمی رنگ کا با زرنگی و مھارت خود را در چوآنھ .بودن طرزالعمل خود را بر ما تحميل نمودند

  در حدود ،ھا در طول تاريخ فقط محافظه کارانه  ممتاز  و روحانی تبارز نمودند و تعدادی از آنراده و منحيث قشد

و  با وابسته  تبليغ خود رامصروف ساختند و اين کار را تا زمان جذب شدن به نيروی ھای استعماری دوام دادند

 آن ۀماری  تبديل شدند به موجودات تطبيق کنند مادی و معنوی  از طرف نيرو ھای استعۀشدن وتصور پشتوان

  . فروخته را  به دوام داشته است و روان ھا ؟؟ که پيامد ھای ننگين و بی وجدانی عناصر تن  انديشه

 ختم بخش اول

 

 

 


