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  خالق داد پغمانی

  ٢٠١٣ نومبر ١٠
  

   عطره ازمحمد و چرائی استفاد
  

  !خوانندگان نھايت عزيز

ح بشرمم، بار ديگر نيز می افزايم که کار داده ام، بدون آن که از تذکار آن به اصطالذ ھر چند اين نکته را بار بار ت

سندگی و قلم زدن يامر نودر نه تنھا من را و متصديان مھربان و دانشمند آن »  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد «پورتال 

نموده مديون کمک ھای شان ساخته اند، بلکه اگر پای خالقی و پيامبری در ميان باشد، دستم را گرفته راھی جھنم نيز 

  .اند

حال نمی خواھم بنويسم که تمام مسؤوليت متوجه آنھاست، مگر اين را گفته می توانم که اگر پای پورتال و ھمکاری با 

  که خود را به صد آب و آتش زده مادۀ مورد ضرورت خود را می يابد، من ھم آن در ميان نمی بود و به مانند يک معتاد

دم، به يقين افکاری که اينک از آن بوی کفر و الحاد می آيد، با اين و در ھر شرايطی سری به پورتال نمی زھر روز 

  .غلظت دامنگيرم نمی بود، شايد بپرسيد، کدام افکار؟ پس لطف نموده اين مختصر را بخوانيد

اشاره ای چند به گفته (نوان مطلب شان را زير ع» رھا. س«از نخستين روزی که ھمکار دانشمند و مبارز پورتال آقای 

شان آن را با دقت   به مانند تمام مطالب ديگرتقديم داشتند،)»ويژگی ھای شخصيت پيامبر«در رابطه با» شريعتی«ھای

ی شد، در  مطلب، انگيزۀ مطالعۀ آن مخالف مطالب قبلی که ثبات قلم شخص نويسنده قبل از آغاز. کامل دنبال نمودم

 ٢٠وطن ما پای پيش نموده تا به اصطالح فيلسوف قرن اينجا عنوان مسأله و ھمين که سرانجام يکی از ھمرزمان ھم

  . آغاز مطالعۀ آن مطلب بودايران را رسوا نمايد، انگيزۀ 

جای بسا افتخار است، که با قلم توانای شان به ھمه کس نشان » رھا«برای پورتال و به خصوص برای شخص آقای 

 در اساس با نوشتن خزعبالتش چه ھدفی را تعقيب می  و فھمش از اسالم تا چه اندازه بود؟دادند که شريعتی که بود

  ؟؟نمود

به درستی افکار شريعتی را نقد نموده اند، می توان به تأئيد بحث ھای ايشان، » رھا«ھر چند در تمام بخشھائی که آقای 

ود را محمد ثلث عايد خ«د که نبحث ھای تأئيدی نمود، مگر در بخشی از قسمت آخر آنجائی که از قول شريعتی می نويس

 گذشته از شريعتی ،، سؤاالتی نزدم به وجود آمد که اميد است در ارائۀ پاسخ به آن»به خريد عطريات اختصاص می داد

  :شناسان ساير طرفداران و پيروان محمد نيز دريغ نفرمايند

 را در اينجا به مثابۀ گفتار  و آنچهشريعتی آشنائی ندارم» انسان«قبل از آغاز بحث بايد بنويسم که با تأسف خودم با کتاب 

و دقت کار » رھا« بر مبنای اعتماديست که به قلم سره نويس ھمکار پورتال آقای در واقعشريعتی به نقد می کشم 

  .دارم» می پالندموی در خمير «ستاران پورتال که اوير
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، نمی دانم در اينجا يعنی وقتی از آنجائی که شريعتی در ساير کتابھايش خود را کمتر در قيد دادن مأخذ احساس نموده

ثلث عايدش را « و يا آداب نظافت و پاکيزگی وی مانند » موی ھای سينه اش«راجع به خصوصيات جسمی محمد مانند 

 زده است و يا به مانند ساير نوشته یخذ و مدارکی حرفآ، قلمفرسائی نموده است، آيا از م»بابت عطريات مصرف نمودن

در صورتی که پای مآخذی . » آدم ابلھی بنشينداگر خواست خدا باشد به دل«يکی فير نموده تا ھايش، فقط تيری در تار

، در قدم اول وظيفۀ تمام مسلمانان اعم نشأت نموده باشد در ميان نباشد و تمام اين حرفھا، از فکر ناقص شخص شريعتی

رداشته، بدون کمترين مجامله ای اعتبار از ھوداران و يا مخالفان وی است، تا نقاب کذب و ريا را از چھرۀ وی ب

 با رد چرنديات وی، پيامبر اسالم نيمت ندانسته فرصت را غکتابھای وی را زير سؤال ببرند، تا ديگر کسی به مانند من

  . نزند»ته و باال«را حرف 

تا افغانستان، با در ايران و ح» نمايندگان خدا برروی زمين«مگر چون در تمام اين سالھا به خصوص بعد از حاکميت 

 وجود مساعدت شرايط نه تنھا کسی ثابت نساخته که شريعتی فردی بوده بی اطالع از اسالم و يکی از آن دروغپردازانی

حرف زده است، بلکه ھنوز که ھنوز است، کتابھايش از طرف مراکز مذھبی تجديد چاپ » صادقانه«که در زندگی فقط 

م، که اين حرفھای ته است، اصل را بر آن قرار می دھ حکم قرآن جديدی را ياف»دنيا بی خبران«شده و برای برخی از 

 و مجلسی از اعتبار کامل برخوردار است» بحار االنوار«و » ابوھريره«وی نيز مستند به کدام حديثی از نوع احاديث 

  .می توان به خود حق داد تا آن مطالب را به نقد کشيد

  : ھفته فام را آن نوشته به خود مشغول داشت، اين بودسؤالی که ذھن مننخستين 

 از شانه تا شانه موی رسته وبا }رھا.س-  محمدۀسين{سينه اش«« :چنين جمله ای چه چيزيستتی از بيان شريعھدف 

به چه طريق رسيده، نياز بيان آن چيست؟؟ آيا شريعتی می  به چنين حکمی صرف نظر از اين که، »خطی تا ناف پيوسته

ته راجع به فردی صحبت نمايد که ادعای پيامبری داشته و اصوالً برای چنان ادعائی به عوض ساختمان ظاھری خواس

، و يا اين که با در نظرداشت ی ھای سينه اشوآن فرد می بايست، تفکر و محصول دماغش معرفی می شد تا م

در آن زمان را می خواھد به تصوير »  مردمرد«امبر اسالم الگوی يک يدر پای منبرش نشسته بود، از پکه خانمھائی 

  .فرق بين تبليغ مذھبی و تبليغات پورنوگرافی قايل شودبکشد؟ و يا اصوالً بيچاره توانمندی آن رانداشته تا 

» پلی بوی«چه تا جائی که اينک از مطالعۀ مجالت و جرايد به خصوص آن عده مقاالتی که برای مجالتی از سنخ 

در يکی » مدل«ا به مثابۀ ت و اميدوار آن است ساحه می باشد،آن م کسانی که متقاضی شغلی در نگارش می يابد و يا ھ

حين ارسال مشخصات بدنی شان از آن چيز ھا ياددھانی بر می آيد گويا از شاخه ھای پورنوگرافی به کار گرفته شود، 

ارائه داده،  نی خود را لو داده بر مبنای معلومات و نگويند که بلی سرانجام پغما اميدوارم کسانی پيدا نشوند–. می نمايند

 -که ايکاش چنين می بود حد اقل من ھم قيافه و اندام موزونی می داشتم. خود جھت جذب در آن شاخه ھا، تقاضا داده بود

تعريف پيامبر اسالم را که بنا به » فرا زمانی«شريعتی با اين کار خود اگر بر محمد تھمت نبسته باشد، سيما و جذبۀ 

در قيد ارزش ھای زودگذر و زوال يابندۀ دروغپردازان اسالمی در حسن و جمال دست يوسف را از پشت بسته بود، 

شبيه سازی می نمايد که ھيچ زنی، به » مرد پشمآلوئی«دنيای معاصر قرار داده، بيچاره محمد را با آن تصوير به 

که سمبول ھای جذباتی مردان به ھمان شکلی نمايش داده می  و ھشتاد ميالدی ٧٠چه خالف دھۀ . طرفش نگاه نمی کند

برکت ، اينک از ندھا نمايندگی می نمود» شون کانری«آن سبول ھا را شد که شريعتی در بارۀ محمد نوشته است، و 

مکش «، سينۀ آقايانی که مدل می شوند، به خصوص مدل ھای »ليزر«ھای رقم به رقم و از آن گذشته اشعۀ » موی بر«

 براين مبنا و از .آن قدر پاک و صاف است که کف دست دختر شاه نيز آنچنان نمی باشد» پورنوگرافيک«و » رگ مام

جشک ، گنبه سر برد، تصوير شريعتی از محمد به جای مشتری يابی» فقر النساء«ديد آن که بيچاره پيامبر عمری در 

  :چه شاعر گفته استچنان. رمان به دل می گذاردآرا » ناديده«پرانی نموده، آن 
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  دشمن دانا بلندت می کند    بر زمينت می زند نادان دوست

  :و اما در باب استفادۀ محمد از عطريات

 پولدارش خديجه، در رفاه -  بخشيد ھمسر- شوھربا در نظرداشت آن که محمد ھم در زمان حيات در مکه از برکت 

 - بخوانيد تاراجگری-ع غزواتونايمی که از مجم خصوص غبعد از آمدن به مدينه و بهاقتصادی به سر می برد و ھم 

زمان خودش زيسته و در تنعم جان سپرد، آوردن رقم ثلث عايد، ھا به دست می آمد، به مثابۀ يکی از پولدار ترين افراد 

م که در مورد  انداخته است، بايد بپذيريی منجالببه چنينوغی نباشد که دوست نادان با آن بيچاره محمد را راگر باز ھم د

  :محمد يکی از اين حاالت صدق می نموده است

 با آن ھميشه فکر می کنند، چيزی را در بدن کمبود درگير روانی دچار بوده که افراد مريضیاز  يا نامبرده به نوعی -١

 شکلی از اشکال  به کوچک است، لذا بايد شانه ھاید بپوشند، سيندارند، مثالً قد شان کوتاه است، لذا بايد بوت کری بلن

 بعضی اوقات زنان حامله به چنين - بوی بدی از بدن خود استشمام می کنندسته و بزرگ بنمايانند، سينه ھا را برج

 در عصر قسمی تغييردھند که آن کمبود مرفوع شده بتواند،را ابرو، چشم، موی و تمام بدن  می گردند، دچارمريضيی 

 به خالی ھای رنگارنگ» پورفون«يشگری با قيمت ھای سرسام آور حاضر بخشی از سرمايۀ صنعتی در بخش آرا

  .کردن جيب مردم اشتغال دارد

يعنی خدا نخواسته يک .  يا خود را ھميشه در نقش آنھائی احساس می نموده که بايد به ديگران عرضه بدارد-٢

  »ژيگيلو«

    .می رسانيده است و يا ھم خيلی بد بوی و متعفن بوده که چنان سرمايه ای را به مصرف -٣

  ....در غير آن برای معاشرت عادی چنان مصرفی 


