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  رھا.س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٣٠

  
  در رابطه با» شريعتی«اشاره ای چند به گفته ھای 

  »ويژگی ھای شخصيت پيامبر «
۴  

ويژگی ھای « در باب» شريعتی«صر در بارۀ گفته ھای ھرچند بار اول، زمانی که خواستم به صورت مخت

ياد داشتی بنويسم، تا به اين سرحد طوالنی شدنش را منتظر نبودم، زيرا از يک طرف آن چنان » شخصيت پيامبر

آن را از کف » شريعتی «ۀھای بيھود» زبر جد«وقتی در اختيار نداشتم وندارم تا با خاطر آرام ودل فراخ به نقد 

می دادم ومی دھم و نه ھم چندان نا توانی را » شريعتی«سوی ديگر ھم نه آن چنان اھميت به اين گفته ھای بدھم واز 

 احساس می کنم که - می دانم» مارکسيزم« ناچيزی از دريای خروشان مکتب علمی ۀکه خود را قطر - در خود

 برخود ھموار کنم، ولی از آن جائی عجوالنه در مقابل ھر ھذيان گوئی فيگور گرفته وياھم ضعف دفاع از خويش را

 وامثالھم، اين گفته ھا» شريعتی«که اين مھمالت مخاطبش به تنھائی يک فرد نيست و ھمانند ديگر ھذيان گوئی ھای 

دست آوردھای علمی دست تحريف دراز کرده است ومی خواھند آنھا را  نيز در کل بدون ھيچ آزرمی به تمام علم و

را » مارکسيزم«دن علم، بتوانند پله ای از پله ھای موفقيت طی شده توسط مکتب علمی قلب سازند، تا با کم ز

که ھيچ وقت چنين چيزی به واقعيت نخواھد پيوست، زيرا علم چندان ھم پايه ھای سست وبی اساس ندارد  - بدزدند

ا به ھر صورت ھرچه  براين شدم ت-که ھمانند اديان ومذاھب بالفاصله رنگ حنای خود را باخته وبی نقاب گردد

 مختصر تر با بعضی موضوعات کتاب بر خورد داشته باشم وھرچه زود تر با کوبيدن مھر پايانی براين بحث، آن

  .را خاتمه بخشم

 مخالف علم ۀی را به پای علم به ثبت رسانده بود که درست در نقطئچيزھا» شريعتی«خوشبختانه تا کنون ديديم که 

 موفقيت ھائی را، و ا آن علمی که از چندين قرن پيش تا کنون دست آوردھائی داشته ويا حداقل ب قرار داشتند و

شگفتی ھائی را با خود آورده است که برای ھمه قابل پذيرش است، حتا برای کسانی که مثل دکتور با آن خصومت 

بتواند بر گفته ھای می ورزند، درھيچ کجای اين علم ودرھيچ شاخه ای از اين علم نمی توان چيزی را يافت که 

گفته ھايش را با آن ھمنوا می  دکتور وھم پالگان صحه گذارد، خوب، شايد دکتور زمانی که از علم سخن می گويد و

سازد، منظورش ازعلم، علم ديگری باشد که به جز خودش وچند مزخرف پرست ارتجاعی، کسانی ديگر ھنوز با آن 
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 از ذھن، نيز نتواند ھمخوانی داشته باشد ويا عاجز از آن است که در بر نخورده اند وبا واقعيت ھای عينی وخارج

  !!عمل بتوان آن را به کار انداخت

 خاصی ۀ طبقاتی پديده ای را نمی توان يافت که بر آن مھر يک طبقۀدر يک جامع«دکتور حتماً بايد شنيده باشد که؛ 

، ) بايد فرق کردواقعيت را با حقيقتکه دراين جا (تولی آيا او براين امر نيز واقف بوده که؛ حقيق» نخورده باشد

ً برای ما ھيچ فايده ای ندارد وحتا اگر برای  نمی توان طبقاتی بود وما به دنبال حقيقت باشيم، ولو اگر ببينم که آنا

ً که او چنين حقيقتی را در نيافته بود، زيرا آنوقت نمی ت وانست مدتی گذرا وآنی به ضرر ما ھم تمام شود،؟ مطمئنا

مستقيماً دروغ ھائی را مھر علمی بزند، که آن دروغ ھا ھرگز نمی توانند حتا شبيه حقيقت باشند، چه رسد به اين که 

چيزھائی که به نظر يک «: ما آنھا را دربست جزئی از علم بپذيريم، وآنوقت اين عقده ھای دل دکتور، از اين که

»  ديگر حقيقت نباشدۀ ديگر قرار نگيرد، يعنی برای طبقۀطبق اجتماعی حقيقت است، ممکن است مورد قبول ۀطبق

جاه زده و چندان » حقيقت طبقاتی«نمی توانست مزخرفات بی پايه و تھوع آور را به جای يک  رنگ باخته می شد و

  !بفروشد» مالنصرالدين«در اين چاالکی پيش می رفت که می توانست پسر خود را به جای خر به 

ی داشته بوده که ما ھنوز از آن »ويژگی ھا«عتی می خوانيم که ديگر اين پيامبر خونريز ما چه ، از شريهسخن کوتا

  :بی خبريم

که ھرجا که می رفته، يکی از خصوصياتش، ) متوجه می شود(شرح زندگی وسرزمين پيغمبر را که آدم می بيند، «

ور ھيچ کسی را در اين سرزمين ھا با از آنجائی که دکت{به سرزمينی می رفتند : مثل عقاب، بلند نشينی است

-پيامبرش شريک نساخته است، پس اين گونه پسوندھای جمع را بايد به حساب افاده فروشی بی معنايش دانست

؛ بايستی آنجا }رھا.س- خيمه می زده{، ودرجائی خيمه می زدند}رھا.س-می کرده{، آنجا اطراق می کردند}رھا.س

  .»عرفات«ثالً برای حج،دربلند ترين نقطه را انتخاب کند، م

واقعاً خيلی جالب است، والبد در سرزمينی که بلند ترين تپه را درخود نداشته، در آنجا نبايد می رفت، چون ! شگفتا

پيامبر را اين دون شأنی نشايد که روزی در دره ای عميقی رفته وبا زن ھائی که به لحاظ سياسی با آنھا ازدواج 

شايد اين يک رازی باشد بين پيامبر وخدايش، گفتم که ھمين مردم عوام، سرزمينی !! اشدکرده بود، آميزشی داشته ب

ودر اينجا ھم البد از اين نوع سرو سری  از آن دره صدای خرھم به خدا نمی رسدرا که زياد چقر باشد، می گويند 

  . انجام می داد کوهۀبايد باشد که پيامبر مجبور بوده حتا تشنابش را نيز رفته در بلند ترين نقط

گی از ھمراستی، ديگر مگر اين بلند نشينی چه خصوصيتی می تواند داشته باشد؟ چه می شود که يک پيامبر که 

 حقيری که صاحبش نتوانسته بلند منزل بسازد، ۀفروتن بودنش ومتواضع بودنش الف می زنند، يک روز در کلب

  !صرف نمايد؟» شير باخرما«نشسته و

ً !! باشد که ما درک نمی توانيم» رياضی- نظم فزيکی«ن ھم يکی ديگر از نکند اي! ياللعجبا  ۀ ما در رياضی نقطسابقا

  گراف منحنی ھا بود وۀخوانده بوديم ولی آنھا تاجائی که به خاطرم باقی مانده است، در بار» نزولی«و» صعودی«

ود را می پيمود ھم نشنيده بوديم که خ» صعودی «ۀنه در مورد عظمت انسان ھا، به عالوه زمانی که اين گراف نقط

 ۀاھميش زياد تر شده باشد وچيزی ناچيز ھم به تقدسش افزون گرديده باشد وياھم زمانی که اين گراف دارای نقط

 ۀعمر نشنيده بوديم که شاگردی به اين خاطر که اين منحنی دارای نقطدر می بود، ھم » نزولی«يا » اصغری«

گفته باشد؛ اين منحنی چون دارای   تنزيل شخصيت داده وۀ گرفته باشد وياھم طعنرا به سخره است، آن» اصغری«

  !!حنی بوده وھرگز نمی تواند علمی وحقيقت باشدناست، پس بی شخصيت ترين م» اصغری «ۀنقط
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 ھم نباشد، پس فھميده نمی شود که ديگر چه فايده ای» رياضی-نظم فزيکی« پيامبر دارای بلند نشينیخوب، اگر اين 

خداوند را دستور نداده، ببخشيد، از خداوند »   اورستۀقل«دارد؟ اگر اين قدر آن مردکه بلند نشين بوده، پس چرا در 

)  اورست در ھيمالياۀمثالً ھمين قل(را به بلند ترين نقطه» کعبه«نخواسته که برايش يک خانه می ساخت ويا چرا 

وفقط خودش مرغک وار باالی کوه سير می کرد؟ مگر انتقال نداده است که در ھمان دره سرجايش گذاشته 

خداوندش اين قدر عجز داشت که نمی توانست در جاھای کم مرتفع پيامش را برای پيامبرش برساند؟ يا فرشته ھای 

نه  مأمور نزول قرآن نمی توانستد در موقعيت ھای کم ارتفاع کارشان را انجام دھند، راستی، آنھا که فرشته اند و

  ند ونه مکان، پس چه کار دارند به تپه ودره؟جسم دار

 پيامبر در آثارش يافت کنم، چون بلند نشينیرا تورق کردم، نتوانستم دليلی برای اين » شريعتی«ھرچقدر که آثار 

 بلند نشينیفکر می کنم در اين باره نيز بايد علم به خصوص وجداگانه در کارباشد، تا بتوان با ھمکاری آن علم اين 

 !!ھم يک درسی آموزنده از آن گرفت يا بير عالمانه نمود واز آن فيض برد ورا تع

 دليل وسندی ارائه کند وبرای آن بلند نشينیولی نمی دانم چطور شد که دکتور دوباره به جای اين که برای ثبوت اين 

زيری مجبور است آن حقانيت ومفيديت خاصی ذکر کند، اذعان می دارد که اين تفش سرباال بوده وحاال از سر ناگ

ونقيض گوئی اش  رابا تظاھر به تلذذ، پس ليسيده وبرای اين که خواننده اطمنان حاصل کند که دکتور از اين ھمه ضد

بوی  تا زنده ھستم از ھمين ادبيات، ادبياتی که رنگ و«: بازھم شرمنده نيست وھنوز ھم با قطعيت اعالم می دارد

 آخر برای اين که حرف را تمام کند، لب خود را ليسيده وکوله بار دروغ بر ودر» اسالمی دارد، استفاده می کنم

ببينيم که . دوش، روانۀ دنيای تخيالت می شود تا لحظه ای ھم با حوريان سيمين تن ونازک اندام زمان بگذراند

  :دکتور چگونه تف سرباالی خود را پس می ليسد

) بطور( وروی زمين می نشست وشروع می کرد با اين ھا}رھا.س-نگاه کننده پيغمبر است{به اين ھا نگاه می کرد«

می نشست وسير می خورد وبعدبا اينھا رفيق ! جدی غذا خوردن، نه اين که اداء در بياورد، که از اوعکس بردارند

آنقدر پائين وپائين وپائين می ! حاال شما امشب تشريف بياوريد منزل ما: می شد وشب دعوت شان می کرد ومی گفت

  )رھا است.تکيه از س(» !آمد که ديگر ھيچکسی از او پائين تر درمدينه نبود

پائين  می کرد يک ويکباره آن قدر بلند ترين نقطه را انتخابدفعه کسی که ھميشه  حاال چطور شد که يک! بارک هللا

نه به آن شوريئی ( نرود؟نپائين وپائين وپائيزندگی، کسی به آن اندازه   سقوط کرد که تا انسان است ووپائين وپائين

  !)شور، نه به اين بی نمکی

حقيقت ھم اين است که مجبور نيستی بعد از گفتن آن را » ويژگی«ومھمترين » دروغگو حافظه ندارد«: می گويند

  !!به خاطر بسپاری

د ودوباره اين پيامبر خود را چندان باالبرد که دسترسی ھيچ کسی به آن ميسر نبو» قاطان«اول دکتور ھمچون مرغ 

بالفاصله ھمان پيامبر را آن قدر درقعر جغرافيا سقوط داد که بازھم ھيچ کسی نتواند به آن دسترسی پيداکند، اين کار 

ولی دکتور نمی خواھد بابت اين لفاظی وپوده گوئی ! به جز جادو وجنبل باچيزی ديگری ھم امکان پذير است؟ نه

  :انه وعالمانه ادعا می کنداش به کسی اجازۀ تمسخرش را بدھد، او ماھر

  )شريعتی، بازگشت به خويشتن (»اين ديالکتيک وتضاد است که خود نفی می کند وباعث جذب وتبعيت می شود«

اگر ديالکتيک اين باشد، پس بدا به حال ھم کاسه ھای شريعتی، که از بخت بد دکتور، آنھا به ديالکتيک نيز !  ياللعجبا

عبدالکريم «، »مطھری«: ، از جمله!!يک آنھا معلوم نيست از چه جنسی بايد باشدباور مند نيستند وغير ديالکت

ھای متناقض » لف ونشر«ديالکتيک باچنين ! اما نه. بعد از اين که به ارتداد گرائيد» جالل آل احمد« ،»سروش
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نی ھائی که در رات وديگرگويي تغۀ پديده ھا به واسطۀوالطائل سروکاری ندارد، ديالکتيک علم است، علم مطالع

منظورش از تضاد ھم از اين قبيل الطائالت بافی نيست، بلکه تضادی که در  داخل ھر پديده پديد می آيند، و

ديالکتيک مورد بحث است، رابطه ای است که بين جنبه ھای متضاد در داخل ھر پديده وجود دارد ومبرھن است که 

شالودۀ اساسی اصول ديالکتيک آموزش تکامل . د داشته باشدچنين رابطه ای بين خرگوش وگاوماھی نمی تواند وجو

 اين ،ر ورشد دائمی است وبه عالوهيي با تمام پديده ھايش ھموراه در حرکت، تغهجھان ھمرا. وآموزش پيوند است

 يکرات اشياء واز آن جمله خود اشياء درپيوند ھميشگی با ييتکامل جدا ازھم به وجود آمده نمی تواند، بلکه تمام تغ

 ديگر، بحثی که چگونگی اين تکامل ھا وتأثير گذاری وتأثير پذيری از يک(ديگر بوده واز يکديگر تأثير می پذيرند

برای شناخت «: لنين اين اصول را اين گونه بيان می کند). گوھای الزم وزياد و ست کامالً جداگانه ودرخور گفتا

ديالکتيک . »ماترياليزم وامپريوکريتی سيزم-لنين( »ر گرفتر در نظييحرکت وتغ واقعی شی بايد آن را در تکامل و

، ھر ه چيز نمی بيند، از ديد ديالکتيک تقدس، ثابت واليتغير ومجزا ازھمۀعلمی است که به سوی ھيچ پديده ای با ديد

اصولی   ديگر چيزی ديگری است، مثال می زنيم، يکی از جالب ترين وۀچيزی در اين لحظه يک چيز و در لحظ

ه لدر سلس» دکتورتقی ارانی«ين مثالھائی را که در رابطه با متغير بودن ھرچيز، مقدس وثابت نبودنش، تر

ماترياليزم «و» روح ھم مادی است«، »بشر از نظر ماديات«: گفتارھای فلسفی ومقاالت فلسفی اش، از جمله در

رات گواھی ييقعيت ھای عينی بر اين تغبيان نموده است، اينجا می آوريم، ھرچند که تمام طبيعت و وا» ديالکتيک

  :می دھند

را دوباره برای شما بگويد، آن شخص به راحتی اين  بگوئيد که آن برای کسی پنج عدد را ذکر نموده و اگر شما«

کار را می کند، ولی بار ديگر اگر سه عدد ديگر نيز باالی پنج عدد قبلی اضافه کنيد وبخواھيد که دوباره آن را برای 

بازگو کند، شخص نه تنھا که قادر به بازگو کردن اين ھشت عدد نيست، بلکه پنج عدد قبلی را نيز از ياد می شما 

ر اند وھمين پنج عدد يياز اين جا نتيجه می گيرد که حتا اعداد نيز در تغ» دکتور تقی ارانی«و ) نقل به مفھوم( »برد

واز اين جا چه خوب می توان به دکتورشريعتی . بودندبار دوم دارای ويژگی ديگر  بار اول دارای يک ويژگی و

رات از اعداد به انسان نرفته وچه اين که، اعداد در ھردوبار بازھم در دايرۀ اعداد ييگوشزد کرد که در اينجا اين تغ

 باقی ماندند، ولی با خاصيت ھای متفاوت واين گونه نيست که اعداد ذکر شدۀ بار اول، برای بار دوم به جن وبال

دکتور از تضاد، تناقض را درک کرده است ولی تضاد در ديالکتيک به معنای تناقض نيست، تضاد ! تبديل شده باشند

  .تئوری علمی واسلوب فلسفی برای بررسی روابط ميان پديده ھای متضاد می باشد

 دانشمندان ھرچند(امروز با کمک دست آوردھای علمی، ديالکتيک نيز دارای پيشرفت ھای چشمگيری شده است

وقت نخواستند اين موفقيت ھارا به حساب ديالکتيک بگذارند، ولی حقيقت خود بيانگر ھمه چيز  بورژوازی ھيچ

يکی از پيشرفت ھای علمی در زمينۀ ھرچه بھتر وخوبتر فھميدن ديالکتيک است، ھرچند که » سيبرنتيک« )است

.  نيز نمی توان ناديده گرفتدر رابطه با تشريح اصول ديالکتيکتأثير ومفيديت اسلوب جديد ھوريستيکی را 

چون   درحال حرکت است، وم ادارۀ سيستم ھای بغرنج ديناميکيا عل ۀ پديده ھای متحرک وعسيبرنتيک، علم مطال

ديالکتيک ھمه چيز را درھر حالت متحرک می داند، پس اين روش واسلوبی خوبی است جھت اثبات حقانيت حرکت 

پيروانش نيز در ھمان  کدام از اين مسائل آشنائی نداشته و اما از آن جائی که بدبختانه دکتور با ھيچ. الکتيکدر دي

سير در کره ھای مجازی به سر می برند، مطرح کردن مسائل اساسی علم ديالکتيک با آن ھا  بستر بی خبری و

  .تقريباً بيھوده به نظر می رسد
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قولۀ کامالً متفاوت از ھمديگر است، دکتور به جای اين ھمه افاده فروشی ھا تضاد در ديالکتيک دو م تناقض و

وفضل فروشی ھای ديالکتيسن مآبانه، خوب بود کمی در بارۀ اين دومقوله تحقيق می کرد، که آيا دوجنبۀ متناقض 

ته باشد؟ آيا دوپديدۀ داش» ھمگونی«می تواند در يک پديده موجود باشد؟ آيا اصوالً دو پديدۀ متناقض می تواند باھم 

متناقض می تواند در جريان پروسه به يکديگر تبديل شود؟ آيا دوپديدۀ متناقض می تواند جريان عمل يک پروسه را 

وقت به اين چيزھا نينديشده است وپيروان کورش ھم نمی  بايک نظم وقانون خاص به پيش برد؟ نه، دکتور ھيچ

 آنھا در مقابل تمام مسائل علمی، آموزه ھای خرافاتی وخنده آور مذھبی خواھند اين زحمت را به خود بدھند، زيرا

خود را دارند، راستی چنين آدم ھای تنبل ودشمن علم چرا به پای مذھب نچسپند؟ مذھبی که راضی نيست اندک ترين 

 ھم چيزی يافت زحمت تحقيق به پيروانش بدھد وبه آسانی ھمه چيز را به آسمان حواله می کند، از اين آسانتر ديگر

  خواھد شد؟

اوالً اين ھردو حتماً دريک پروسه موجود نيست ودوماً دارای ماھيت (متناقض استۀ رابطه بين آب وآتش يک رابط

اما رابطه بين سلفر واسيد با . ، آب قابليت تبديل شدن به آتش را ندارد وبالمقابل آتش نيز ھم چنان)متفاوت است

 ای است که بين دوپديدۀ متضاد وجود دارد، انقالبی که از اثر نبرد بين اين دوپديده يک رابطه h2so4فرمول کيميائی 

ً در يک پديده ای ب. به جود می آيد، باعث در گرفتن آتش می شود نام گوگرد وجود دارد وھيچ ه اين دو عنصر عينا

لۀ خاصيت می کند، نمونه وقت يکی، ديگری را نقض نمی کند، بين شان ھمگونی وجود دارد ودر اثر تعامل، مباد

اين خود . وقت به اين چيز ھا پی نبرده است ای خوبيست از معنای تضاد در ديالکتيک، که دکتور از بخت بدش ھيچ

  !تحقير ديالکتيک واصل تضاد است که ھر چرندی برسر زبان آورد، بکوبد برسر ديالکتيک وتضاد

را تشکيل می دھد که به خوبی می بينيم قابليت تبديل  جنگ طوالنی، شکست وپيروزی ھردو طرف تضاد ۀدر پروس

د، گاھی طرف پيروز در جنگ با شکست مواجه می شود وگاھی ھم عکس آن اتفاق می نشدن به يک ديگر را دار

طبق برداشتی که از اما دکتور چرا ثابت نمی کند که مثالً درھمين جنگ، . اين است معنای تضاد در ديالکتيک افتد،

   کرده است، گاھی طرف پيروز يا شکست خورده يکبار مثالً به خرما يا انگور تبديل شود؟تيکتضاد ديالک

ديگر  است که در طی پروسه ھای طوالنی يک» کل«وگرايش ھای متقابل ومتباينی يک  تضاد نسبت بين جھت ھا

خود را دارد، که يک نفی نيز در ديالکتيک معنای خاص ( را وضع می کنند، مشروط می کنند وياھم نفی می کنند

رات کيفی، ييرات کمی به تغييپيوند، اصل گذار از تغ اصل تکامل عام و:  ديالکتيک استۀاصل از اصول چھارگان

نيست، دو پديدۀ متناقض » ويژگی ھای«ولی تناقض دارای چنين ). اصل وحدت ومبارزۀ ضد ھا واصل نفی در نفی

ه ھای متناقض شرط وجود ديگری نيست، ودر مقابل اصل نفی وقت اجزای يک کل را تشکيل نمی دھد، پديد ھيچ

  .در نفی بی خاصيت است

  :مثال ساده

 متضاد اند ولی رابطه بين منفی بلندی، روابط تقسيم، تعامل وتجزيه وپستی و رابطه بين منفی ومثبت، ضرب و

ر که قادر نيست مسائلی به آيا دکتو! سيب، رابطه ھای متناقض اند انار وپستی و پلنگ، تعامل و وموش، ضرب و

اين سادگی را درک کند، کسی مجبورش ساخته بود تا به ھجوگوئی روی بياورد؟ منفی به مثبت تبديل می شود ولی 

دکتور که به خيال خود از علم وآن ھم علم ديالکتيک چيزی می فھمد، قادر است تا الکترون که ذره ای است دارای 

  :پس بگذاريد که با زبان ديگر با دکتور شريعتی صحبت کنيم! کند؟چارچ منفی، آن را به موش تبديل 

  کارگر در زير کار و دخترک در زير يار ھردو می نالند اما اين کجا و آن کجا

  کجا يک منار در اصفھان و يک منار زير پتو، ھر دو جنبانند اما اين کجا و آن
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   کجا و آن کجادختر دروازه غار و دختر دريا کنار ھردو عريانند اما اين

  نو عروس در حجله و جنگجو در کار و زار، ھردو خونين اما اين کجا و آن کجا

  داران در مصاف و بيضه داران در لحاف، ھردو در رزمند اما اين کجا و آن کجا نيزه

  خشت سازان در بيابان، عشقبازان در اتاق، ھر دو می مالند اما اين کجا و آن کجا

   مرد و زن زير لحاف، ھر دو در گيرند اما اين کجا و آن کجا چرخ و دنده زير ماشين،

  بوسه ھای دلبر و نقل و نبات و با قلوا، ھردو شيرينند اما اين کجا و آن کجا

  شھر بی سامان الر و سينه جنبان يار ھر دو می لرزند اما اين كجا و آن كجا

  آن کجابچه در قنداق و آخوند در وطن ھر دو می رينند اما اين کجا و 

ھنوز پيروان (با تمام اينھا، نتيجه اين می شود که دکتور ھرچندکه خود را آشنا بامسايل فلسفی می دانست

ولی ثابت می شود که او به جز از چند کلمۀ بی معنا، ھوائی وبی ) ودوستداران کورش دربارۀ دکتور براين عقيده اند

اين  و »يکی پيدا می شد تا خودرا سلطان جنگل بنامد و بودجنگل خالی « مغز چيز ديگری در چنته نداشته اما چون

باعث می شد که چند گريزان از عقل وشيفتۀ الطائالت بی اساس، درمقابل مديحه سرائی ھای تھوع آور شريعتی به 

نکند به راستی من : را ھوائی می کردند که» اندرپوف«و» پوفيوز«اين » بھترين فيلسوف«ھورا گفتن واعطای لقب 

  ! فيلسوف باشميک

تعريف دور   قياس وۀخوب، به فرض ما ھم باور کرديم که آن پيامبر مقدس دکتور آنقدر بلند نشين بوده که از محدود

اين !!!  می نشسته که بازھم نمی شود آن را قياس کردپائين وپائين وپائيناست ولی در عين حال ھمين شخص آنقدر 

جدی غذا خوردن، نه اين که اداء ) بطور(نشست وشروع می کرد با اين ھاروی زمين می که دکتور می گويد پيامبر 

 اين که او!  چه جای شگفتی وکار خارق العاده است؟می نشست وسير می خورد! در بياورد، که از اوعکس بردارند

سير اين غذا را تا سير شدن می خورد، برای شکم خود می خورد يا کسی ديگر؟ اين غذا خوردن برای ) پيامبر(

نمودن شکم خود در نفس خود آيا کدام جالبيت دارد؟ مگر ھمه غذا نمی خورند تا سير شوند وآيا اين غذا  پر شدن و

آيا اين غذا خوردن برای سير شدن می تواند ! خوردن برای سير شدن، ويژگی مختص به يک نفر است وآنھم پيامبر؟

؟ می نشست وسير می خوردبازھم ھمين کار را می کرد واز خود گذری محسوب شود؟ پيامبر اگر گرسنه نمی بود، 

  !ستن وسير خوردن را انجام می داد؟ای اين کار نداشت، بازھم ھمين نشاگر او قبالً غذا خورده بود وھيچ اشتھای بر

خود گذری آن است که در مقابل منافع ديگران چيزی را از خود ببازی وفروتنی نيز اين است که خود را خالف اين 

آيا اين غذا !  از يک سطح وشخصيت باالی برخوردار ھستی، از ھمه پائين تر بشماری واز تکبر اجتناب ورزیکه

پيامبر آنقدر : شايد دکتور منظورش اين بوده که! خوردن کدام يک از اين خصوصيات را می تواند داشته باشد؟ آھا

که ( ديگرانۀچه فروتنئی نھفته است؟ آيا سفر ديگران غذا بخورد؟ در اين کار ۀفروتن بود که حاضر شد از سفر

ً منظورش فقرا که بايد ھمينطور (کثيف است؟ يا آنھا در دين محمد مخلوق خدای ديگر است؟  نجس و)  استءحتما

مستفيد می گردد که بايد چندين خدا وجود داشته باشند، که از آن جمله » هللا اکبر «ۀباشد، چون از قرار گفت

 وامتش را خلق کرده است وديگران مخلوق خداھای کوچکتر وکم منزلت تر می باشند که در بزرگترين شان محمد

 آور را یدرغير اين ھا ما ھيچ جای تعجب وشگفت!!). آداب ومعاشرت با آنھا بايد اين منزلت شان را مد نظر گرفت

 ً  به يک قسمی بايد تغذيه کند؛ در غذا خوردن محمد با مردمان نديديم، چون گذشته از انسان ھا، ھرموجود حيه حتما

 زنده ۀ نباتات، از شکار پرنده ھا وغيره، چون يکی از الزمۀبه شکل انفردای، گروھی، از گوشت حيوانات، از ريش
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ماندن، ھمين غذا خوردن است، واين ھم ھيچ ضرورتی ندارد تا به کسی منت دھد که من به خاطر تو غذا خوردم، 

  !ذا خوردی نه به خاطر ماتو به خاطر شکمت غ! نه محترم

ی، طنز جالبی را ئيکی از نخود مغزی ھای ديگری از قماش دکتور شريعتی است که درجا» عبدالکريم سروش«

شده » کور خود وبينای ديگران«ناشيانه » بگيرش که نگيردت« ارائه کرده است، سروش در آن جا با سياست

، عاقالن خود دانند که کدام !!ت، به افشاء گرفته استاس» دگم«را که به زعم خودش يک مکتب » مارکسيزم«و

پويا، اين را نه درون سوزی ھای شريعتی وسروش کدام چاره  است وکدام مکتب علمی و» دگم«مکتب متحجر و

 ولی از آن جائی که اين گفته ھای سروش سر تاپا به مکتب خودش، يعنی ؛می توانند ونه ھم از مطھری وخمينی اش

چه کاربرد » بگيرش نگيردت«ده است، بدنيست آن را در اينجا نقل کنيم تا ھمه پی ببرند که اين اسالم دوخته ش

 انگلس، سروش در ۀبدل شده است، زيرا به گفت» مارکسيزم«و» اسالم«خوب ومفيدی دارد وفقطه در اين جا، جای 

  :»دبرسر خود ايستاده است وضرورت دارد تا آن را برسر پايش ايستاد نمو«اين جا، 

اين است آن آفت اآلفات که باتالق عقل است وقتلگاه انديشه وھمين که از دری وارد شود، تفکر از در ديگر رخت «

 است که جز دست ئیمرکبی است که برآن جز راھزنان انديشه نمی نشينند وعصا. بر می بندد وبيرون می رود

  .انحصار طلبان ايدئولوژيک، دست کسی ديگر را نمی گيرد

لمی ومنطقی، برسبيل تمثيل، مرکبی است که ھمه کس با آن می تواند بتازد، وابزار است که ھمه کس حق روش ع

دارد آن را به کار گيرد، ھم شما برآن می نشينی ھم ديگران وھمين است معنای عينی بودن وروشھای علمی 

  .ومنطقی

می آيد که بر ديدگان انديشه نقاب تحجر افکنده اند اما دگماتيزم نقابدار چنان ساخته شده است که صرفاً به کار کسانی 

 مخالفی را به پای معبود ۀوبه دست عاطفه شمشير تعصب گرفته اند وبی رحمانه وبه نام علم، می تازد وھر انديش

  )دکتور سروش، ايدئولوژی شيطانی (»موھوم شان قربانی می کنند

 وھمين که از دری وارد شود، تفکر از در ديگر رخت بر  باتالق عقل است وقتلگاه انديشهدر اين که، کدام مکتب

 بر ديدگان انديشه نقاب تحجر افکنده اند وبه دست عاطفه شمشير  وکدام مکتب وانديشه.می بندد وبيرون می رود

 مخالفی را به پای معبود موھوم شان قربانی می ۀتعصب گرفته اند وبی رحمانه وبه نام علم، می تازد وھر انديش

ولی در اين » عطر آن است که خود بويد، نه آن که عطار گويد« فکر می کنم بايد موضوع روشن باشد، چون کنند،

را  عينی بودن وروشھای علمی ومنطقی وقاحت دکتور سروش قابل قدر است، زيرا آن مکتبی که جا بی چشمی و

در کل با علم » ايدآليزم«اين که ونه ھيچ مذھب ديگر، چه » اسالم«است نه » مارکسيزم« خود ساخته است، ۀپيش

 ھيچ سازگاری ندارد وشايد دکتور سروش بی خبر از اين نباشد که يکی از مسائل مھم عينی بودنواز آن جمله با 

گان معلوم ينی بودن وعلمی بودن است، وبرھممورد جنجال است، ھمين ع» ماترياليزم«و» ايدآليزم«فلسفه که بين 

نه جھان » ايدآليزم«نی بودن و واقعيت داشتن جھان خارج از ذھن عقيده دارد، ولی بر عي» ماترياليزم«است که 

خصوصاً ايدآليزم ذھنی، که کاکا برکلی يکی ازنماينده ھای مھم اين (عينی را می پذيرد ونه دست آوردھای علمی را

حقيقتاً اين چشم پارگی قابل با اين حال، آيا ). ھيچ چيز وھيچ جائی، به جز خودم وجود ندارد: مکتب است ومی گويد

  !!؟» خواب خود را بر سر ديگران باز نمايد« قدر نيست که آدم بخواھد

، »اسالم« ھم به ھمه معلوم است،  مخالفی را به پای معبود موھوم شان قربانی می کنندۀھر انديشاين که کدام مکتب 

 ضد دينی به ۀر داشتن يک ورق کاغذ نوشتگان معلوم است که آن مکتبی که کسی را به خاطبرھم» مارکسيزم« يا

نيز معلوم است که » دھانت را می بويد، تا مبادا گفته باشی دوستت دارم« دار می برد وکدام مکتب ۀپای چوب
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، شايد دکتور در اينجا منظورش چيزی ديگری بوده ولی ناخود آگاه خودش اعتراف »مارکسيزم«است يا » اسالم«

 زيرا  مخالفی را به پای معبود موھوم شان قربانی می کنند،ۀھر انديشست که کرده است که بلی، اسالم ا

نه به قربانی واز اين قبيل مزخرفات باور دارد ونه ھم کدام معبودی دارد، آن معبود موھوم تنھا در » مارکسيزم«

!! م حقانيت شانمزخرف ترين اديان است، که نه خدای شان قابل ثبوت است، نه جھنم شان، نه بھشت شان، ونه ھ

  :خوب است که دکتور سروش در جائی ديگر، اعترافی بھتر از اين ھم دارد

يعنی حقانيت {اگر بپذيری ھمان است. جز تسليم ورضا چاره ای نيست}رھا .س-مارکسيست ھا{دربرابر آنھا«

  )ان اثرھم(» واگرنپذيری بازھم حکايت از درستی تحليل آنان می کند} رھا .س- مارکسيزم ثابت می شود

  :چه خوب گفته است» برنارد شاو«

  »ابلھان فلسفه را به خرافات، علم را به تفاخر وھنر را به حماقت بدل می کنند«

 ...ادامه دارد

  

 


