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  نکته ای چند
  "الحاج محمد ابراھيم حبيب زی" خدمت جناب

 
ده وبه جواب راقم اين سطور پراخته است،  صاحب قلم رنجه فرمو»حبيب زی«قبل از ھمه، بابت اين که جناب الحاج 

درقدم دوم بدون اين که سؤاالت بعدی را مطرح کنم، خواستم بار ديگر در رابطه با ھمين . ارمزاز ايشان سپاسگ

شان  صاحب به سمتم شليک گرديده اند، با جناب »حبيب زی«که از جانب !! موضوعات وجواب ھای دندان شکنی

  .سخنی داشته باشم

 .تذکر داده اند دو دليل را در اين باره »حبيب زی« من چه بوده است؟ آقای ۀاب ندادن به نوشتدليل جو

گفتم واين باعث برانگيختن خشم ھمان به اصطالح عالمان دينی شده است که » به اصطالح عالمان دينی«چرا من  -١

بت تراشيدن از ھمان به اصطالح عالمان تر از آش به تقديس و داغۀدرواقع من به علميت آنھا توھين روا داشتم وکاس

اصله راستی ھم زمانی که اينجانب به اين اشتباه خود پی بردم بالف. »کبيره«دينی نشده ام واين گناھيست نا بخشودنی و

را از من دريغ  د تااگر کدام باريک راھی برای بخشيدن من در پيش خدا مانده است، آنُخرما زير بغل رفتم پای مسج

 گنھکار خود سازد که زياد اميدی ھم بدان نيست، چون زير ۀ؟؟ خود را شامل حال اين بند!!ن رحمت بی پاياننورزد وآ

ولی گاھی وقت باخود .  خدا سنگ زده باشدۀسؤال بردن علميت عالمان دين در واقع ھمان گناھی است که کسی به خان

 ۀست ويا شاخه ای از علم است تا کسانی که دربارعلم ا) مذھب بصورت عموم( فکر می کردم که؛ راستی مگر اين دين

دانم،   که در اين باره میتا آنجائی علم وعالم نمی دانم ولی ۀآن آگاھی دارند، عالمان دينی گفته شوند؟ من زياد از فلسف

ده اين است که؛ ھرآن چيزی که با فرآورده ھای علمی امروز قابل ثبوت باشد ويا خودش جھت ثبوت چيزی به کار بر

 »حبيب زی«يا شاخه ای از علم خاص، ناميده می شود چون اگر گستاخی نکرده باشم بايد خدمت جناب  شود، علم و

اسالم بلکه ھيچ  دين نه تنھا: صاحب عرض دارم که علم امروزی به دسته ھای مختلف تقسيم شده که با تأسف بايد بگويم

ی را که از علم چيزی نمی انپس وبدين لحاظ نتوانستم کس. دندارم جای نو در ھيچ کدام دسته ای از آن عليک از اديان

طبق روال .  بگويمعالم را زورکی ان را علم، وخودششاند، افاضات ند وحتا در تضاد باعلم امروزی قرار می گيرندان

 نيزه وچه آب که از سر پريد، چه يک« خود کوشش می کنم آنرا نگھدارم، ناچارم بايد بگويم کهۀمرسومی که درھرنوشت

 ھيچ سر و ساير ادياناين دين  به اختصار خدمت تان عرض می کنم که با تأسف »حبيب زی«پس آقای » صد نيزه

بيش از اين، در اين باره روده درازی نمی کنم تا مبادا مورد . را عالمان بگوئيم ھاد تاآگاھان آننسازشی با علم ندار

ی ئ ھميشگی ودور از شک وترديد شان کدام بالۀفته واز اثر معجزخشم وغضب آن به اصطالح عالمان دينی قرار گر

  .بيايد!) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( ناقابل خداوند بزرگۀبرسر اين بند
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 اينجانب يک شخص مسلمان »حبيب زی« يکی از دالئل بی جواب ماندن سؤاالتی من اين است که؛ به نظر آقای -٢

 که به عوض چوب وسنگ وچند َدو ودشنام، اين اندچون از نادر کسانی  که به نظر جناب شان کمال احترام دارم، -نيستم

  : مختصر را الزم به ذکر دانستمۀبا تأئيد نظر جناب شان دو نکت -  ناقابل را به تن من داده استۀجام

 زمين زندگی دارند واز اين ميان صرف بيش وکم از يک ۀ در دنيای امروزی بيشتر از شش ميليارد انسان در کر

يارد آن مسلمان اند وبقيه ھمگی مسلمان نيستند، حاال اگر يک شخص غير مسلمان که سابقاً پيرو دين ديگر بوده وياھم ميل

د واين شخص نياز به کسی ومفاھيم اسالم، به اسالم روی آورآتئيست بوده ولی حاال خواسته که بادانستن اصول، مبانی 

 يک مکتب اين چيزی بسيار عجيب ھم نيست تا با آن ۀوبرای گسترش دامندارد تا اين اصول ومبانی را برايش تفھيم کند 

چون تو قبالً مسلمان :  صاحب در اين باره قسمی است که گويا»حبيب زی«شخص نو وارد ھمکاری گردد ولی جواب 

بخواھد از نبودی وگناه تو ھمين است که تاآخر کوچکترين چيزی از اين دين ناب ما سر در نياوری وبرای اين که کسی 

را سربسته پذيرفته باشد ودراين باره شکی نداشته باشد، يعنی سربسته مسلمان شده باشد  اسالم چيزی بفھمد بايد قبالً آن

 اسالم سؤال کند وآنھم نه از آن قبيل سؤاالتی که به اصطالح عالمان دينی ۀوفقط در آنصورت است که حق دارد دربار

 اسالم حق سؤال ۀحاال ھم چون من مسلمان نيستم، پس دربار.  کردن مجبور کندرا به دست وپاچه زدن وچپ چپ سيل

  .را نيز ندارم

که اين قلم با اين زبان الکن خود صد سال سياه » ل.آزاد« رفيق محقق ودانشمند ما، ۀدر اين باره رجوع می کنم به نوشت

  :ھم که تخم مرغ آب پز بخورم درآخر قادر به نوشتن چنين جمالتی نيستم

 گفتار روايت آنھا آدم ھای بی سواد ۀ نوشته ھای شان، شنوندۀ؟؟ وبسيار دوست دارند که خوانند!! می شرمندبيچاره ھا«

نگھداشته شده وخوش قلب وباورمند باشند وفقط در اين صورت است که بقای آنھا تضمين وتوته زمينی بر زمين ھای 

ان افزون می گردد، وگاھگاھی اين بيچاره ھا مستقيم وغير مستقيم شان افزوده وچند گاو وگوسفند ديگر ھم به ثروت ش

 ظاھری در طريق عبادت وقانونمندی اسالمی اگر داريد دين ھر نظر وانتقادمی گويند شما می توانيد درچھار چوکات 

داريد بپرسيد آداب مطرح نمائيد، يعنی شما بايد باورمند به آنچه آنھا به شما از ديدگاه دين می گويند باشيد بعداً حق 

تشناب رفتن چيست؟؟ وياوقت نزديکی با خانم خود کدام آيات خوانده شود که از دخول وبی ناموسی شيطان درامان بود، 

اما حق نداريد از واقعيت ھای زندگی اجتماعی ويا عرش خدا، ماليکه دوبال، سه بال وچھار بال وھم ششصد بال ويا 

حق !! بپرسيد....اديانی سوار بوده وفرعون را تعقيب می کرده ويا پھلوانی يعقوب با هللا واين که چرا جبرئيل برم

درغير آن نه تنھا حق !! بايد اول باورمند به حرف وآنچه می گويند باشيد وثانياً ھرآنچه آنھا گفت بايد بپذيريد!! نداريد

داريد بلکه شما باغی، ياغی، مشرک، وکافر وزنديق  ارشادات دينی علماء را نۀپرسش ويا توضيح خواستن دربار-انتقاد

ھم خواھيد بود؟؟ بلی شما تمام شرايط دينی را بايد دارا باشيد تاحق سؤال نمودن را داشته باشيد درغير آن شما حق 

تن نداريد از ديدگاه يک منتقد دينی  ويا يک شخصی که به دين عقيده ندارد انتقاد وسؤالی را مطرح داريد، چون پذيرف

  »!! اصلی وکثيف آنھا برمال گرددۀباعث می گردد چھر) برای اين که جوابی ندارند(انتقاد شما

در اين باره ديگر چيزی الزم به ذکر ندانستم، چون تازه فھميدم برای اين که حق سؤال کردن را داشته باشی، بايد قبالً 

 خود ادامه دھی وسايه ھای ملکوتی خداوند را که بدون چون وچرا مسلمان باشی وگرنه خوبست که بدون جنجال به راه

 شان در ۀومعجز» بد دعا« ھمان به اصطالح عالمان دينی می باشند، برسر خشم وغضب نياوری تا از شر  ويقيناً حقاً 

اين با اين گناه کبيره ای که مرتکب شدم، يقين دارم که از رفتن به بھشت برينت محروم شدم ولی ! خدايا!!! امان باشی

  !! يانه؟؟ و دادی خواھمنمی دانم که با اينھمه گناه نابخشودنی ام به دوزخ خود راھرا 

:  خواسته تا به سؤاالت پاسخ دھد، نيز جمله ای را به ياد انسان می آورد که می گويد»حبيب زی«دربخشی که جناب 

ھمان نوشته ودرقسمت ھای آخر من در»  ما از گرسنگی ُمرد، يک نفر پرسيد چرا حلوا نخورده بودۀديروز ھمساي«
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نام قرآن قرار گيرد، که با ه پاسخ به سؤاالت مزبور زمانی می تواند مورد قبول مترددين در مورد کتابی ب« : گفته بودم

دالئل عينی، واقعی، عقل پذير وقابل ثبوت با اکتشافات علمی ارائه گردد که خوشبختانه مھمل بافی ھای اديان وبه 

 مبراء است وکسانی ھم که پاچه را جھت پاسخ دادن به سؤاالت  ایاز داشتن چنين خصيصهخصوص دين اسالم 

مضاعف از نوع سؤاالت باال، بر می زنند ، نيز در نھايت ھيچ راھی ندارند جز دست توسل دراز کردن به جانب آسمان 

صورت داشتن توان، شمشير به کمر  اينھا را يک راز بين خدای پيامبر وخود پيامبر دانسته ويا ھم در ۀومجبوراً ھم

نمودن چنين » َجَمره«ويا » سنگسار« گردن زدن ملحدينی شوند که چنين سؤاالتی را نموده اند وياھم بخاطر ۀبسته وآماد

 برآن بخشی از نوشته »حبيب زی«ولی نمی دانم که آقای  » .اشخاص، جيب ھای خود را پر از سنگ وکلوخ نمايند

قسمی که گفتم جز توسل جستن به سنگ وچوب، دست دراز کردن به سوی آسمان وياھم يک راز توجه نکرده ويا ھمان 

حبيب « چون جواب جناب -دنکه مطئناً ندار- دندانستن بين خدای پيامبر وخود پيامبر، ديگر جوابی برای ارائه کردن ندار

  : باز ھم اين است»زی

" ص"ساً به قلب مبارک حضرت محمدارتوسط حضرت جبرئيل يا حقيقت نزول قرآن را ھم اجازه نداريد که بپرسيد ...«

قسم به » ...وحضرت پيغمبر بوده که ضرورت به دانستن آنھا نيست،" ج"نازل گرديده وحروف مقطعات بين خداوند

ديگر ھيچ » پوچ«و» ھيچ«خدای پاکی پاکت که از ھمه چيز پاک ومنزه است حتا از حقيقت، وقسم به آن خدائی که جز

 آن بوده که سؤال کردم وگرنه منم از ضرورت به دانستن صاحب، باور کنيد حتماً »حبيب زی«نيست، جناب چيزی 

مگر کی است که جان جور را خوش نداشته وسر بی درد خود را به درد . بيکاری ومردم آزاری زياد خوشم نمی آيد

  .دانستن آن نيستآورد؟ خوب، شايد اينھم يکی از رازھای خدا وپيامبر باشد که مارا حق 

به ھيچ صورت تمام مسمانان را بود  »عالمان دينی«به اصطالح آن سؤاالت متوجه بار ديگر اعالم می کنم که : نوت

با آنھم  ، لذا طرف مستقيم سؤال جنابعالی نبوديد نمی باشيد» عالم دين«چون شما خود نوشته بوديد که و شامل نمی شد 

 - البته اين چند مورد به صورت مقدمه ذکر شده بود- سؤاالت منر بايد بيفزايم که مگ؛از توجه تان بارديگر متشکرم

شق «، »معراج«ھنوز باھمان الجوابی پابرجا اند وھنوز آغار کاراست، يعنی تازه از نزول قرآن شروع شده ومسائل

زرگ؟؟؟ بود، به خير شدن پيامبر وسؤاالت از اين قبيل، در راه اند که اگر خواست خداوند بززززززززز» الصدر

  .وخوبی آمدنی اند

از توضيحات شما به ارتباط بستن نطفه و پيدايش قلب بعد ازچند روز و آنھم وارد شدن ضربه به خاطر حرکت : نوت

آن، يک جھان ممنون، باور کنيد آن توضيحات بر معلوماتم افزود و دانستم که اديان چگونه با پديده ھای علمی مواجه 

پروسۀ شکل گيری و رشد نطفه و رسيدن آن  خاک بر سر درس ھای مکتب که در مضومن بيولوژی مگرمی گردند، 

اين اختالف گناه شما نيست، حتماً نويسندگان کتب بيولوژی . به شکل ديگری بيان داشته بودکامالً و الی آخر را به جنين 

  .که اديان می خواھندعالم ھمان علم بودند، نه دين شناس، ورنه حتماً ھمانی را می نوشتند 

انتقاد از موضع «: گفته بودم) پادشاھی که بدون عقل به چوکی پادشاھی رسيد(من دريکی از نوشته ھای خود: نوت

: ولی چيزی را که نه بايد از نظر دور داشت، اين است که. گيری فرد مشخص، به معنای نقد خود ھمان شخص نيست

 دراينجا نيز به ھمان نظر معتقدم وحاضر نيستم حتا کلمه ».ن، قابل شناخت اندافراد نيز با توجه به موضع گيری ھای شا

 صاحب وھم فکران شان جز بر سر موضع گيری طرفين، ديگر »حبيب زی«من با جناب . ای از آن را پس بگيرم

 زير جوی و« ۀ که ھرگز قصد مجاب کردن ما راندارند، مسألیچيزی مورد اختالف نظر نداريم، يعنی بين ما ودوستان

  .مطرح نيست» پشت جوی
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