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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ نومبر ٠٨

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

 قسمت پايانی

  يا کيش جنگ وسکس؟» اسالم دين عطوفت«

پيامبر وھم چنان دين اسالم، احراز به جنگ » ويژگی ھای«ھمانطور که در بخش گذشته ديديم، يکی از برجسته ترين 

. ھای ويرانگر وتباه کن در کم ترين زمان بود، چيزی که دکتور شريعتی با بی نھايت لذت وعزت از آن ياد می کرد

جنگ عادالنه وجنگ غير  -يخ فقط دو نوع جنگ ديده استتار.....نداجنگ، ھيوالی کشتار انسان ھا به دست يکديگر«

کليه جنگ ھای ضد انقالبی غير عادالنه  .ما موافق جنگ ھای عادالنه ومخالف جنگ ھای غير عادالنه ھستيم. عادالنه

ور واز آنجائی که آتش جنگ ھای محمد وآغاز اسالم نه عليه استعمار شعله » اند وکليه جنگ ھای انقالبی عادالنه اند

خود، ھدف  سرزمين ھای ديگر بود و می شدند، چه اين که عمده ھدف اين جنگ ھا زير سيطره در آوردن ملت ھا و

 ۀاستعماری داشت، نه ضد استعماری، مثالً دکتور اگر آنقدر به ژاژ خواھی ومھمل بافی روی آورده است، تا بتواند شير

 دين اسالم از قرن ھفتم الی قرن نھم ۀب ھا، که با شعار اشاعشرمگينی روی واقعيت ھای تاريخی بمالد، استعمار  عر

 دولت اموی ھا وعباسی ھا وطن مارا بار ۀميالدی افغانستان را به کشور مستعمره بدل کرد واستيالی بيش از دوقرن

ارزات ھرچند که اين استعمار واستيالی شوم مب-. ديگر آغشته با لجن عرفان ومزخرفات کرد، قابل شيره مالی نيست

 اين تجاوز بی شرمانه واستيالی دوقرن را ۀمردم قھرمان واستعمار ستيز ما را در مقابل خود ديد،  با آنھم اما نتيج

امروز مردم ما بايد ببينند که در وجود وحشی ترين ومرتجع ترين گروھھا از قبيل اخوانی ھای شياطين وطالبان مجسم 

ردن مظالم موجود درجامعه وزدودن استثماربود ، که آن روز، اين استثمار  نه ھدف آن جنگ ھا از بين ب- .گرديده است

به شکل بھره کشی وحشی گونه از برده ھا صورت می گرفت، چه بسا اين که، برای اولين بار بدترين قانون برده داری 

الم نيز دکتور ودين اس» ويژگی ھای شخصيت پيامبر«را نيز محمد ودين اسالم طرح کرد که براين امر مھم واين 

وخنده آور اين که، تحت عنوان » انسان« در آثار متعدد خود واز آن جمله در یافرازات چندش آور وتھوع آور

 اين مبحث بيرون است، در اين جا ۀازخود بيرون داده است، که بحث بر سر آن موضوع از حوصل» اومانيزم واسالم«

 کافی تشھير شده اند وديگر نمی توان در ۀرا اين مسائل به انداز آن را ضروری وھم کافی می دانم، زيۀنقل يک جمل

حقيقت بودن آن ھا از خود تزلزل نشان داد، داستان ھای محمد بابرده ھايش، داستان بالل مؤذن، که در تاريخ با پسوند 

مبر با برده ھای شان يا جانشينان پيا» چھاريار« از انسان ھای ديگر تميز داده شده است، داستان ھای »حبشی«، »سياه«

وصدھا سند ديگر، ھمچون سندھای روشنتر از روز، گواھی بر اين مطلب، واين که چه نوع قانونی باالی آنھا تطبيق 

  :می شد، می باشند
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دستور جنگيدن واسير گرفتن در آن نھاده شده قرآن کتابی است مانند تورات که احکام اجتماعی، سياسی، نظامی و« 

 اسالم ولشکر کشی ھا وقھرمانی ۀ، نه ھيچ کدام از جنگ ھای اولي)رھا است.تکيه از س-عتی، انساندکتور شري(» است

» خشونت ھائی که در ذات خدا ودر راه خدا«و» فه ای را داغدار کرده استيشير کشی ھای پرآوازه ای که ھر طاشم«و

 اند، نه اين جنگ ھا از طرف يک جناح نسبتاً انجام يافته اند، بر مبنای يک ھدف عادالنه وانسان دوستانه صورت گرفته

 براين تواريخ متعدد گواهکه در اينجا نيز  - پيشرو وانقالبی به ضد جناح ارتجاعی وغير انقالبی صورت می گرفتند

مگر تنھائی سياسی «: مسأله اند، ولی ما فقط با آوردن يک جمله از جمالت خود دکتور در اين باره اکتفاء می کنيم

 وی که ۀ شمشير پرآواز وقاطعيتی است که در راه محمد نشان داده است؟ مگرخشونتجز به خاطر } رھا.س-علی{او

، جز به فرمان محمد وبرای خداه فرود می آمده است؟ کينه ھائی که از او در ھر طائفه ای را داغدار کرده است

خشونتی است که در ذات خدا ودر راه طر  پيغمبر که چند روز پيش در مکه گفت، به جز به خاۀدلھاست، مگر به گفت

   )رھا است.تکيه از س!! (؟؟» نشان می دھد؟خدا

با خواندن اين جمله، خواننده به عمق فاجعه، واين که چه بی انصافانه وظالمانه انسان ھای بی گناه را در راه خدا 

وتمام زحمات يک عمر شان را  شان می باشد، از حق حيات وزندگی محروم کرده است ی»خشونتی که در ذات خدا«و

 ونه ھم ھدف اين جنگ -يک روزه به غارت برده وبرسر شان بساط عيش ونوش برگزار می کردند، پی خواھد برد

ھای ناعادالنه وخانمان برانداز به خاطر برپائی يک امنيت وآرامش خاطر مردم بوده که در اين صورت ھم، ھرچند 

طفره روی ھای خاص وتردستی ھای غدارانه ای از نوع ماستمالی ھای شبيه به خيلی بی شرمانه، ولی امکان داشت با 

جوک وفکاھيات دکتور، آن جنگ ھارا توجيه می کرد، صورت می گرفتند، چه اين که خطرناک ترين رعب و وحشت 

عربستان را وبی دليل ترين دست برد ھا را وبی مقدار ترين غارت ھا را نيز محمد با اصحاب ويارانش در سرزمين 

ديگر سرزمين ھای اطراف عربستان عموماً سبب می شدند، در اين باره نيز می توان با استناد به تاريخ  خصوصاً و

وآثار گونه گون مؤرخين، که بعضی ھا به دليل ثبت آن وقايع در تاريخ و بعضی ھا ھم مثل دکتور شريعتی به خاطر 

تبداد ھا به رخ ديگران، آن ناروائی ھارا نقل کرده اند، ارقام وآمار لذت بردن از آن ظلم و وحشت وبه رخ کشيدن آن اس

يکی از اين غارت ودستبرد ھارا که اتفاقاً »  خروارۀبه عنوان مشت نمون«طويلی را نوشت، اما در اينجا خواستم 

محسوب » ر کفريتافزايشی د«که در اين ماه ھا ظلم وستم به کلی منع وارتکاب به آنھا، » ماه ھای حرام«دريکی از  

می شود، به دستور محمد وتوسط ياران وپيروانش صورت گرفته است، نقل کنم وخواننده را به خاطر کاوش بيشتر، 

که نقل قول آتی نيز از آن کتاب اخذ گرديده » دکتور روشنگر«تأليف » هللا اکبر«رجوع می دھم به اثر ارزشمند ومستند 

  :است

 ۀ جاھليت بود، شکستن حکم ياد شده در قرآن به وسيلۀکه يکی از رسوم دور» ھای حرامماه « جالب تر از تثبيت ۀنکت «

عمرو بن «خود محمد است، بدين شرح که در سال دوم ھجری، به محمد خبر رسيد که کاروانی از قريش به سرپرستی 

را مأمور نمود تا » شحجبن عبدهللا «محمد يکی از پيروان خود به نام . بامال فراوان از شام به مکه می رود» خضری

در نزديکی مکه » نخله«مھاجمان در محلی به نام. به کاروان ياد شده حمله کرده وکاالھای آن ھارا به غنيمت بگيرد

کمين کردند وھنگامی که کاروان به آنجا نزديک شد، به آن حمله کردند وکاروان ساالر قافله را کشتند واموال قافله را 

 بنگاه - ١٣٧۵سال -  چاپ اول- ٩٣ ۀدکتور روشنگر، هللا اکبر، صفح(» ينه نزد محمد بردندتصاحب کردند وبه مد

در اين جا خواننده متوجه می شود که نه تنھا که در ديگر ايام، بلکه در ھمان ماه ھائی )  سانفرانسيسکو-انتشاراتی پارس

ه است، نيز محمد ويارانش از غارت اموال  دين وآئين خود محمد ودرکتابش، ظلم وستم منع قرار داده شدۀکه به وسيل

افزايشی در «ديگران دست نمی کشيدند، ودراين قضيه ما دو عملی راکه محمد درکتابش انجام آنھا را کامالً حرام و

خوانده بودو اجتناب از ارتکاب به آن اعمال را نيز به طور جدی از ديگران می خواست، می بينيم که برای » کفريت
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اين ھمه درحالی است که انجام .  طرف خودش نقض گرديده اند؛ يکی غارت اموال ديگران ودوم، قتل نفساولين بار از

اين گونه اعمال زشت وناروا در دين اسالم ودر قرآن در ماه ھای ديگر عين صواب وثواب دانسته شده وانجام آنھا نيز 

 رسيد، ھرکجا مشرکين را يافتيد به قتل برسانيد پس چون ماه ھای حرام به سر«: از احسنات به شمار می رود، مثالً 

چنان چه از شرک، توبه وخداشناسی پيشه نمودند ونماز . وآنھا را دستگير ومحاصره کنيد واز ھرسو در کمين آنھا باشيد

ه، نقل  توبۀ سور۵ تآي(؟؟؟؟؟ »اسالم به پا داشتند وزکات دادند، پس از آنھا دست برداريد که هللا آمرزنده ومھربان است

که بدون کدام درنگی وآنھم با چه يک » آمرزنده ومھربان است« چقدر »هللا«می بينيد که به راستی اين ) »هللا اکبر«از 

دستور قتل انسان را می دھد وغارت اموال آن ھارا که شايد با يک عمر عرق ريختن وخون دل خوردن !! افتخاری

به خوانده است  وھرکسی که } که خشونت در ذاتش است{راه خداوبردگی کشيدن به دست آورده باشد، مبارزه در 

ھر طائفه ای را داغدار «خود حاضر شد مال ومنالش را به محمد بدھد، از دم شمشير محمد وعلی که»  خاطربيط«

  .نجات پيدا کرده وحق دوباره نفس کشيدن را به دست می آورد» کرده است

 اين زنجير مخوف بند مانده ايد وفکر رھائی از آن را نيز بدتر از مرگ می بلی برادر وخواھر مظلومی که ھنوز در بند

  !!ی که در درون اسالم نھفته انديومھربانپنداريد، اين ھا ھستند آن عطوفت 

بشنويم، البته ما در اينجا » دکتور شريعتی«وحاال ھم بدنيست شمه ای از اين عطوفت ومھربانی اسالم را از زبان 

بسنده می کنيم، » دکتور شريعتی«به ھمين کتاب ) ؟؟؟؟(ن نقل قول ھا در رابطه با مھربانی دين اسالمعمدتاً با آورد

  :اسالم!! ورنه بی شمار مثال ھادر اين رابطه می توان آورد وآنھم از زبان خود مغز ھای متفکر

...  قھرمانانه ای رجز اسبان خشماگين وفرياد ھایۀ، وشيھموج خون، برق شمشير: مرگ محمد از اين گونه است«

 جنگ ۀ سال رنج وتالش شبانه روزی بسيج کرده است، اکنون بايد به جبھ٢٣فرمانده بزرگ تاريخ، سپاه گرانی را که 

، ھمه جا، ھمه وقت، }رھا.س-کند{آغاز کنند  تاجنگی بزرگ را}رھا.س- می رود{آينده اعزام کند، سپاھی که می روند

  ....»نگ با قيصر وکسری درجامعه ھاجنگ وجھل وزبونی، در روح ھا، وج

باربيشتر جنگ کردن باشد، پس   عزيز بی شک بايد ملتفت شويد که کسی که آخرين آرزويش در زندگی يکۀخوانند

رجز «و» موج خون«، »برق شمشير«معلوم است که آموزه ھايش از چه نوع محبتی بايد آکنده باشند؛ محبتی ازنوع 

در وطن مجروح وکمر ! ب بيشتربه دست آوردن خاک وخانه وملک ديگران، عجبابرای جنگ بعدی ويک وج» خوانی

 ما، افغانستان، ھرکس به تناسب جنايات و وحشی گری ھايش، مقام ومنزلت، وزارت ورياست، معاونيت ۀشکست

. ی گرددتش بيشتر بود، به ھمان تناسب منزلتش نيز زياد ماومشاوريت دريافت می دارد؛ يعنی ھرکسی که ميزان جناي

مثالً کسی که در يک اداره به خاطر استخدام در يک مأموريت مراجعه می کند، ولو دارای ھرشرايط وامکاناتی ھم که 

 جاسوسی استخبارات يکی از کشورھای متجاوز در تباشد، اگر در طول عمر خود قتل نفسی انجام نداده باشد ويا کار

:  شدن در مأموريت را ندارد وبالحن ساده وآرام برايش گفته می شودافغانستان را باخود نداشته باشد، چانس برنده

 يک اداره که بسيار مسؤوليت دارد، در یھبيادر، تو ھنوز نتوانستی حتا بينی يک پشک را خون کنی، چطور ميخوا«

ی، تجاوز ودر ارتباط با ھرموضوعی، ودرھر قسمتی از افغانستان، آدم کش» اختيارت گذاشته شود؟ پشت ای گپا نگرد

 بشريت جنايت محسوب می ۀدربار« ويکتورھوگو، ۀبه مال وناموس، مافياگری، جاسوسی، فساد وھرآنچه اعمالی به گفت

برگ ھای برنده ای است در دست کسانی که خواھان حکومت باالی اين مردم اند، وطبيعی است که در چنين » گردد

اشد، از چشم مقامات جنايتکار دولتی وباداران امپرياليستی شان را نداشته ب» ويژگی ھا«شرايطی، اگر کسی اين گونه 

افتيده وراه زيادی برای زندگی کردن ندارد وبه ھمين قسم اگر کسی که يکی از اين خصوصيات را دارا باشد، نانش در 

سھم بيشتری بيشتر داشته باشد، » ويژگی ھا« شوربا دستش سھيم است وبه ھر اندازه که از اين ۀروغن بوده ودر کاس

ولی قسمی که از الف وپتاق ھای ننگين شريعتی وديگر اسالميون ناشی معلوم است، عزت، مقام، .  شوربا داردۀدر کاس
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بايد باشد وآن کس در دين اسالم از » ويژگی ھا«منزلت، بزرگی شکوه وقدرت در اسالم نيز خواستار داشتن چنين 

تر جنگيده باشد، در انسان کشی ھا از خود شجاعت به نمايش گذاشته بيش  که،احترام وقدسيت بيشتری برخوردار است

 شدند، دست باز يا ھرنام ديگر تشھير می» کفار«، »خوارج«نام ه باشد، در غارت ودستبرد مال واموال ديگران که ب

 جنگ وانسان ، اولۀکه مھم ترين اين ھا ھم شايد در درج!!  بيشتر داشته باشد واز اين قبيل افتخاراتداشته باشد، زنان

  :باشد، زيرا دست کم، اعترافات دکتور شريعتی گواھی بر اين ادعا استزن  دم ھم زيادی ۀکشی ودر درج

  . ذلت وتسليم وبردگی استۀبرخالف مسيح که وقتی که به او فحش می دھند، می گويد، فلسفه اش فلسف«

ش خبری نبوده ويک سال آخرش ھم جنگ نشده؛ فقط در چون ده سال در مدينه بوده؛ در اين  ده سال، يک سال ونيم اول

  »ھشت سال است که می جنگد) حدود(اين مدت

از اين جا به خوبی معلوم است که برتری اسالم واز آن جمله محمد، اين بوده که، ھميشه در جنگ وستيز وخشونت 

نيست، پس او البد نبايد » ويژگی ھا«به سر می برده وچون مسيح دارای اين وتجاوز ودستبرد وقتل نفس وشمشير زنی 

قابل قدر واحترام باشد، دليلش مشخص است، چون مسيح کم تر جنگيده، کم تر انسان کشته، کم تر دست به غارت 

ه عيسای مسيح در اينجا دکتور زياد شکسته نفسی کرده است، ورن{.وتجاوز زده وکم تر خشونت از خود نشان داده است

نيز يکی از افتخاراتش که دربين مسيحيان از اھميت خاصی بر خوردار است، ھمين اشتغال به جنگ ونه ترسيدن از به 

.  محمد وصدر اسالم، جنگ نکرده باشدۀبه اندازخود  شايد اواصطالح دشمن ومستقيماً رو در رو شدن با آن ھا است، 

دکتور به . مبنای ھمان دساتير در انجام ھيچ گونه جنايتی غفلت نورزيده اندمگر پيروانش از ھمان زمان تا اينک بر 

 انجيل را مرور مختصر نکرده است، که دست به ۀداده وترجمنجای اين لفاظی ھای پوده چرا يکبار به خود زحمت 

  } سازد؟دامان دروغ دراز نموده وبه چه آسانی وخيال راحت دامن مسيحيت را از خشونت وانسان کشی پاک می

پيغمبر  که . عايشه نيز سر درد گرفته بود ومی ناليد؛ وای سرم، وای سرم. }رھا.س-محمد{ عايشه وارد شدۀبه خان...«

 روشن از لبخند برھمسرش وارد شد، }چھره ای{ھمواره رنجھای بسيارش را در بيرون خانه می گذاشت وبا چھره ئی

چه ضرورتی داشت که تو پيش از من می مردی !  سرم، ای عايشهتو نه، بلکه من به خدا وای: درجواب عايشه گفت

: عايشه بی درنگ گفت! ومن بر جنازه ات حاضر می شدم، کفنت می کردم، برتو نماز می خواندم وخاکت می کردم؟

 پس از چند...پيغمبر لبخند زد وشوخی را ادامه داد! بعد ھم به خانه برمی گشتی وبايکی از زن ھايت خواب می کردی

  »..برخاست وبه خانه ھای زنانش يکايک سر زد وباھريک سخن گفت. ساعتی درد کمی آرام گرفت

 انشای دکتور شريعتی را از ميان اين جمالت جدا ۀ گرامی اگر دراين جمالت دقت کنيد، در صورتی که نمرۀخوانند

می ماند؟ کسی باقی در اين گفته ھا ديگر به جز يک سکس نامه چيزی ديگری آيا کرده وبرای خود دکتور پاداش بدھيم، 

 ۀ سال عمر، آخرين آرزويش، گسيل کردن نيرو برای يک جنگ بيشتر ودر قدم دوم، درحالی که به گفت۶٣که به بعد از 

 چگونگی خوابيدن با زن ھای ديگر وسکس کردن با ۀاست، آخرين سخنش حرف زدن دربار» درحال احتضار«دکتور، 

در وجود کسانی ديگر ھم پيدا خواھد  کنيد که به راستی اين شکوه وعزمت به جز در محمد، آنھا باشد، شما خود قضاوت

 زن در حرم سرايش موجود بوده وشاه نيز به نوبت از ٣٠٠چندان دور وطن ما، شاھی بوده که در تاريخ ن! شد؟

از اين که اين شاه به چنين عملی  سکسی داشته بوده؛ اما می بينيم که، بعد ۀھرکدامش کامجوئی می کرده وبا آن ھا رابط

 امور کشورکامالً دورماند وتمام امورات ومسائل داخلی وخارجی ۀشد از ادار» زنکه باز« عوام؛ ۀروی آورد وبه گفت

کشور نيز به دست فراموشی سپرده شده وھمه چيز فلج گرديدند، شاه چندان در اين کار خود مشغول شد که ديگر حتا از 

 خود شان؛ از مھرويان کشور بودند، ۀ زن که به عقيد٣٠٠ه وتمام ھم وغمش در داخل قصر با قصر ھم بيرون نشد

ش س در کار سکره بيشتر تفحص کنيم، می بينيم که شاه زن با)مزدور بيگانه( اين شاهۀزمانی که دربار. خالصه می شد

ش به تأخير سسی بسازد تا مبادا کار سکنيز ناتوان شده ونياز به کسی پيداکرده بود که ھمواره برايش دوای تقويت جن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

حاال سؤال اين جاست که آيا محمد بدون اين که لحظه ای از جنگ وستيز عقب بماند، به کار . افتيده ومشکالتی پيش آيند

زنانش نيز به خير وخوبی رسيدگی می کرد، کسی بود تا برايش از اين دواھای تقويت جنسی  آميزش جنسی ومعاشقه با

اين سؤال نياز به تحقيق بيشتر دارد تا ديده شود که آيا در آن زمان ھمچون داکترھائی، يا ھنوز در علم !! د؟؟تدارک ببين

ولی در رابطه با جنگ جوئی محمد وصدر اسالم بايد برای ھر !! طبابت چنان پيشرفت ھائی به وجود آمده بود، يانه؟

باشد، باالخره که بوده زير ھر نام وشعاری  - انسان کشیمحققی ثابت شده باشد که، در آن دوران به جز قتل نفس و

  . از صلح ومصالحه، آشتی وھمديگر پذيری خبری نبود-ناعادالنه وآزمندانه بود

ودر اين جا از کسی که با لفاظی وکودنی، کسی که تحقيق ناکرده حق سخن را به خود می دھد، بايد پرسيد که؛ آيا او 

  !موھوموش قربانی می کند؟کيست که ھمه را به پای معبود 

سخنان درافشان دکتور قرين به اين موضوع است که حتماً بايد کسی بوده تا به طور منظم ودقيق از اين دواھای تقويت 

جنسی برای محمد بسازد، تا مبادا عايشه يا خديجه وياھم کسانی ديگر ازاين که محمد با آنھا کم تر می خوابد، ناراحت 

  :شود

نزد ام المساکينی که ده دوازده سالی از خودش بزرگتر . چند تا زن دارد:  قدر ساده واين قدر دقيقزندگی ئی اين«

ھمان اندازه !) که ھم سن وسال پيغمبر است، آمده به خواستگاری پيغمبر برای مامانش-پسر ام المساکين-وپسرش(است

می شود، مگر وقتی که مريض می شود وبايد در تمام طول عمرش يک استثناء قائل ن. می رود که نزد عايشه می رود

  »...يکجا باشد،

خيلی عجيب است که پسر ھا برای مادران شان خواستگاری می کردند وھرزنی که ولو در ھرسن وسالی : اول! احسنت

مگر محمد ديگر چه خصوصياتی را دارا بوده تا اين که تمام !! باشد، بايد زن محمد می شده تا به آرزويش می رسيد

نان بيوه وغير بيوه در آرزوی ھم خوابه شدن با او بودند، تا آن جائی که پسران شان را روان می کردند تا از محمد ز

آيا اين نظم دقيق وساده، بدون کدام دوای تقويت جنسی برای يک : ودوم! برای مادر شان خواستگاری می کردند؟

ه محمد نه يک نفر، بلکه شايد چندين نفر را گماشته بوده تا  آن نيست کۀتمام اين ھا مگر نشاندھند! شخص مقدور است؟

  !!به وجود بيايد؟» يک استثناء«برايش دواھای تقويت جنسی بسازند، تا مگر در کار سکسش

  : الوداع، پيامبر دستور دادةدرھنگام حج کردن، درحجت

رانجام آن ترديد کردند، پيغمبر سخت اين کار بر بسياری گران آمد ود...ھرکه قربانی نياورده است، عمره بگذارد «

! ھرچه را دستور می دھم انجام دھيد: برآشفت، چھره اش از خشم برتافت وبا آھنگی که از غضب می لرزيد، گفت

البته بايد متوجه بود که اين چيزھا از ساده ترين مثال ھای ھستند که می توان در اين ارتباط برشمرد وآنھم روی اين {

سانی است که خودشان مسلمان ھستند ودرحال انجام حج می باشند، وخشونت محمد ودينش را باکسانی سخنان محمد با ک

از ....  خويش رفتۀخشمگين به خيم}رھا.س-که دين اسالم را نپذيرفته بودند، جدا از اين نوع خشونت بايد بررسی کرد

اگر می !...ی دھم واينان گوشم نمی دھندچگونه خشمگين نباشم، من دستور م....غضب حالت عتاب به خود گرفته بود

 : الوداعةوازديگر سخنان محمد در حجت» .دانستم، من ھم قربانی نمی آوردم تامن ھم مثل آنھا احرامم را باز می کردم

اين ملک را صد واند ھزار چاکر است، چرا خطاکاران را سياست نمی کند، کو جالد؟ چرافرمان قتل عام نمی ...«

مردی است که }رھا. س- پيامبر{او...  دست به محاسنش می کشيد ودائماً دستور می داد ولعن می فرستادحتا«....»دھد؟

است » پيامبر مسلح«به قدر خشونت وقدرت دارد که حتا دشمنان پيغمبر، وقتی که می خواھند به پيغمبر فحش بدھند، او

  .»، در تاريخ به اندازۀ پيغمبر ما نجنگيده استھيچ ژنرال رومی، آرامی، يونانی وآريائی....ودينش دين شمشير است

  !! ديگر از اين قبيل مھربانی ھای محمد ودينشۀده ھا نمون
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 تورقی بيشتر کنيم، فکاھيات و مضحکات خيلی خنده آور ديگر ھم می بينيم، ھرچندخوشبختانه، اثر دکتور شريعتی را 

دانست، ورنه ذکر چنين خصوصيات برای افراد ديگر، » ويژگی ھای شخصيت پيامبر«که آنھا را نيز بايد به حساب 

  :از جمله.  ننگ وشرم بايد باشندۀافرادی که خواستار رھبری يک جامعه می باشد، ماي

يک سوم ھمه پولی که داشت، مربوط به آرايش (يک سوم ثروتی که داشت، در کار آرايش وعطر خود می کرد«

  ».تچه نگويم؟ اصالً باورش مشکل اس!) وعطرش بود

 عشقی بر ۀکسی که با تردستی وچاالکی مختص به خود، توانست به زودی بايک زن سرمايه دار وتاجر رابط! عجبا

ل خود بکشد، کسی با يک لشکر تمام تا توان در کف داشت، دست به ورا به زير قُ قرار کرده واز اين راه، تمام ثروتش 

 خود انتقال داد، ۀبه خزان» غنيمت اموال مفتوحه«د، به نام غارت مال واموال ديگران زد وھر چيزی که به دست آور

کسی که با ھزارويک ترفند ديگر ده ھا انسان ديگر را در پيش خود برده ساخته وچندی ديگر را ھم به بيگاری گرفته تا 

وط به مرب«برايش سود بياورند، در آخر يک سوم تمام آن چيز ھائی را که به ھرشکل ورقمی به دست آورده بود، 

آيا خداوند از ! خود سازد، اين عجيب نيست، وبه راستی، باور کردن اين موضوع خيلی مشکل نيست؟» آرايش وعطر

که بايد مالئکه گفت، چون زمانی که کسی به {!آرايش زياد وعطر ھای خوشبو وقيمت بھا خوشش می آمد، يا مالئک؟

يا زمانی که خود } د به جای ملک ھای مرد، زن تشريف بياورداين سرحد خود را آرايش نموده وعطر استفاده نمايد، باي

!! را آرايش می کرد وعطر ھای خوشبو استفاده می کرد، می توانست وحی را به صورت خوبتر وبھتر دريافت دارد؟؟

!! ديگر چه ضرورتی داشت که در آن زمان يک مرد يک سوم تمام ثروت خود را مصرف عطر وآرايش خود سازد؟

ای باشد که دکتور برای »رياضيکی-نظم فيزيکی«کند، اين ھم يکی ديگر ازاره نيز آدم به شک می افتد که ندر اين ب

  !!!پيامبرش ساخته است

 عمر ۀودر پاکی چنان که ھم.  از شانه تا شانه موی رسته وبا خطی تا ناف پيوسته}رھا.س- محمدۀسين{سينه اش«

  »...دوبار، يک حوله را به کار نبرده

!  عزيز، اين مضحک است يا درد آور؟ فکاھی بپنداريم، يا حقيقت؟ دکتور چرا تعداد آن موھا را نشماريده است؟ۀخوانند

  !!آيا موھای ديگر قسمت ھای بدن محمد چگونه بوده؟

آيا دکتور از اين بت موی دار خود، کدام عکس در اختيار نداشته که به خاطر اعتبار بيشتر آن را در معرض ديد 

 ھای اثرش قرار می داد، که آيا اين گفته ھای دکتور حقيقت است يا الف، دکتور چه وقت ناف محمد را ديده ويا خواننده

  !!اگر عکسش را ديده در اختيار ھمگی قرار دھد که ما ھم ببينيم؟

رمانه به نظر من اين درد آور است، خيلی درد آور، مگر کسی از موی ناف محمد چيزی پرسيده بود، که دکتور بی ش

ويژگی «آن را تشريح می دھد، يا چه ضرورتی به تشريح موی ناف محمد است در اينجا؟ مگر موی ناف ھم جزئی از 

يا ھرچيزی را که محمد دارا بود، مقدس است وقابل پرستش، !! است که آن را شرح می دھی؟؟» ھای شخصيت پيامبر

ر کمی از موھای ناف ھم پائين تر آمده وچيزھای بيشتری در اين صورت آياخوبتر نبود که دکتو!! حتا مو ھای نافش؟

  !!را تشريح می داد؟

مھم ترين شخص نيز در ھمين دين است که  بنيان گذار دين بودا واولين و» بودا«يا ھمان» سيدارتا گوتاما«در دين بودا، 

ن دينی را که می پرستند، اساس در نزد بودائيان از احترام خاصی برخوردار است، تاجائی که بايد آن را بپرستند، چو

 يعنی بودائيان ھر آن چيزی را که از دين شان -ومی شود -است که آن ھم بايد پرستيده شود» سيداراتا« گذارش ھمان

؛ ولی ھنوز در ھيچ جائی ديده نشده است که »سيدارتا«، يعنی »بوديزم«است وخدای دين » سيدارتا«دارد، در واقع از 

از «نيز پرداخته وبيان دارند که » سيدار تا«ريح خصوصيات خدای دين شان، به شمار موھای ناف بودائيان در وقت تش

واصالً ضرورتی نيست تا کسی ! زيرا چنين چيزی به يک الطائل می ماند، تا يک حقيقت» شانه تا شانه موی رسته بود
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 جائی اين جمالت را از زبان يک دکتور اگر در!! باخبر باشد» سيدارتا«از چگونگی موھای بدن وخصوصاً ناف 

!!  پيامبر شان يا خدای دين شان گفته، چه واکنشی از خود نشان می داد؟ۀبودائی يا مسيحی می شنيد که در بار

کم تر انسان کشته باشد وکم تر غارت کرده } شايد{درصورتی که مسيحيت را فقط به خاطر اين که کمتر جنگيده و

  !!می خواند؟» يم ذلت وتسلۀفلسف«باشد، آن را 

آيا به نظر می رسد که يک شخص فقيری باشد؟ » درھمه عمر دوبار، يک حوله رابه کار نبرد« دکتور ۀکسی که به گفت

ۀ ما به زبان ساد{ سال پيش نه، که امروز در طول عمر خود يک بار ھم نمی توانند يک حوله١۴٠٠مردمان فقير 

با اين ثروت، کسی که !!  جان پاک جديد استفاده کنندپارچهيک از ار حمام بخرند چه اين که در ھرب} ، جان پاکافغانھا

  !!يک سوم آن را مصرف آرايش وعطر خود سازد، به نظر شما چگونه يک شخص بايد باشد؟

قسمی که معلوم است، کم کم با دکتور به آخر بحث رسيديم وخواستم از آنھائی که به دنبال حقيقت اند، اين است که؛ 

، سکس بازی، دروغ وعوام فريبی زير ھر نوع شعار  ناعادالنهشی، غارت، تجاوز، خشونت، جنگ جوئیانسان ک

ورنگی که صورت گيرد، قابل دفاع نبوده وبايد افشاء شود، اميدم بر اين است که در اين چند سطر توانسته باشم، اندکی 

 بود، انجام داده باشم وکسی که خواھان پرواز افتهنگارش ي يکی از ھمين عوام فريب ھا قلماز اين افشاءگری را که از 

  . تنگ وتاريک است، منحيث يک سفر خرچ خود از اين افشاءگری استفاده کندۀاز اين قفسچ

شما ھمه بال برای پرواز داريد، پرواز کنيد، شايد دنيائی، بيرون از قفسچه ھم وجود داشته باشد که آسمانش رنگ 

  !ديگری دارد

 

 


