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سکونت در ایران، همواره به دنبال فرصتی برای تنظیم  به هنگام     

هیم ارزشمندی بودم که توسط پدربزرگ برایم به یادگار مانده مفا

های ایشان را در ها و گفتهام، نوشتهبالی که یافتهبود. و اکنون با فراغ

و کنم که به دنبال فهم خود قالب این کتاب تقدیم خوانندگانی می

 .که گلوی ملّت ایران را فشرده است هستندهایی سامانیچرایی نابه

را  ادیان ابراهیمی ،برای نوة خود با نگارش این سطور ثرا اشوان،می     

غیر الهی کاری  مرامِ با هیچ مسلک و رااشوان  است. دهنقد کشیبه 

خطر سقوط اخالق این بوده که ادیان ابراهیمی  اعتقاد او بر ؛نیست

 در جنایات تاریخی، ا انجامب و؛ اندزدهدامن طول تاریخ  در انسان را

 . اندر شدهمتبحّو جنایات  فریب و دروغ نشر

ردهای نَکَردها و کَکه کسانی  آن دسته ازبه  کند:اضافه میو      

 هاآسمان درنامریی جایی  که ازد ندانمیادیانی  خود را منسوب به

برای ادیانی چنین  قطعاً و گوید: اعتمادی نیست. قرائت شده است،

لوحة سر رازمینی  وداتموج ترور فرمانزمین،  در ت خودثبت هویّ

 احکام خود از که مدعی اخذ دینی .داد دنخواه قرار احکام خود

 .را به تمسخر خواهد گرفتما انسانی شعور  است، آسمانی نامریی

سلک ی محتّ شوان، همواره با احترم از زرتشت و بودا وااما      

ر این رغم انحرافاتی که دعلی»گفت: و مدام مینمود؛ هندوها یاد می
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برای  این مکاتب،باز،  اما، حادث شده استنوع بیان از نظر  ها،اممر

این مسالک : »گفتمدام می و .«هستند خطربی ها،انسانشعور  تهویّ

ی که دارند، تا ادیان کمتری برای نوع بشر خطربه مراتب  الهی، غیر

 . «دانندخود را الهی می

 :فرمودند «اشوان»بزرگم روزی پدر

س مراقب پ! هاتدبیر انسان ،رتغیی و؛ هاستتقویم آدم دیر،تق     

 مسلخ خویش قربانی خود درتقدیری،  را،ان تمبادا تدبیر تا ،یدباش

 طاقچة در را، شکتاب که ،یدجوکنوجست جائی ،را خِرد کند.

 .اندنهاده امانت به اخالق،

 مهتاب ،اندکرده نهان یجهل برِاَ پس در کهرا  خردی خورشیدِ     

 که ،یدمزن خَش را خورشید زمان هیچ .خواهدکرد کدر را شعور

 !کرددخواهی سو کم را مهتاب

 نشانه را انسانی شما که خردِ دین، مُبلّغین نابکارِ از یدکن حذر     

های اما همة تمدن است، دهدین شروع نش با نی،که هیچ تمدّ اند؛رفته

 ،همیشه این که یدبدان اند.کشانده شدهیاحکام ادیان، به تباه بشری، با

 هیچ به اف،شفّ سخنان .است محتاج تفسیر به که است لهمَمُ سخنان

 و دارد، نهان در را دروغی که سخنی، مگر .نیست نیازمند تفسیری

این  کند. آلودة خود راانسانی ت خردِ توجیه، و تفسیر با خواهدمی

 .امور سان است، نه توجیه کردنِان ر لوحة شعورِکه سَ است توضیح
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 مقدّمه

د انسانی رَ، نه تبلیغ خِمختصرمة مقدّاز نگارش این هدف فرزندم!      

های بشری. نه برتر دانستن افکار او بر دیگر اندیشهو  ،زرتشت است

 در هادروغ ازچگونه بیاموزی  تو تا ناست،این مع مقصود فقط در

همه  کنند،تبلیغ می و یان ادیان ابراهیمی ترویجمتولّچه امان باشی. آن

 که هر یاد داشته باش،های تاریخ است. به ترین دروغبزرگاز 

ا به حذف که تر مذهبی، ودین  اعتقاد و ومسلک و مرام 

 شروع .دید مکندروغ بودنش تر کند، درمیتشویق  هاغیرخودی

 آغاز -شوزرتشتاَ -اخالق  بزرگ ممعلّ از کالمی با را سخن

مثلثی  رد د،محمّ وعیسی  موسی، ها قبل ازکه قرن مردی کنم؛می

تعالیم  در آدمیان را ی،لمتعا شعور از ایچکیده ل بهبا توسّ طالیی،

آن  کالف در ،درَخِ تربیت هاییدرست که همة .به تعالی خواند خود

 کردار و گفتار، پندار» جز ،تمام شده یاین سه معن .شده است معنا

گیرد، منشأ این سه اصل نشأت می تعالیمی که از .، هیچ نیست«نیک
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های ن طایفة بزرگ چیچستهما ،زرتشتقوم  .هاستهمة خوبی

)پدر پارتیان  پارتئا،آتئا که آنان را است؛ دریاچة ارومیهحاشیة ن ساک

به زبان  و ند،یدنام( میهای امروزآذربایجانی) هاوپادگانیآتر یا (اولیه

تمندی راز فرهنگ قد بایداین قوم،  دند.مونم میتکلّ نیززرتشتی 

میان  از ،بزرگ و می این چنین بیدارکه معلّ بوده باشند، خورداربر

 این قوم، باید ،ه به نوع فرهنگ آنانتوجّ و با کرده است. آنان ظهور

 این که باشند بوده ای برخوردارنانهمتمدّ و معتبر کتابی خط و از

از نظر  ،قومی اند.ن ضبط نمودهوَّدَمُ های فرهنگی خود را،چنین داشته

مضامین  با حفظ و نشر که این چنین، توسعه یافته،به غایت  فرهنگی

شرایط بَدَوی  صورت مکتوب،ه آن هم ب ،تا امروز ،اخالقی انسانی و

ای و ناستودهی دوَهیچ قوم بَ .استپشت سر نهاده خود را روزگاران 

حیطة اخالق و فرهنگ بیان  ین چنین سخنان کلیدی درا تواندنمی

تجهیز شده ، العادهخارق اینکه به توسعة شعوری بالغ و مگر نماید،

بزرگ، زرتشت فکار اشوا مجموعة در ی یک موردحتّ باشد.

 ترور و ها،خودی ذف غیرح بر که حکمی دالِّ ،دد پیداکنیتوانینمی

سخنی در ارتباط با انهدام  یا و شده باشد. بیان م،احکاآن  در ها،انسان

ادیان فرهنگ  و افکار در اما .ها، نوشته شده باشدنو نابودی تمدّ

 توانیدمی به وفور -است قرآن نیزکتاب آنان  آخرینکه  - ابراهیمی

دستورات  ،هاخودیغیر کشتار و، هاخودیرغی حذف ارتباط با در

به  چون بودا،هم این معلم بزرگ، زرتشت، .دیبیاور مثال ری راالیتغیّ
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سیر  هاآسمان را فرستادة خدایی نامریی که در هیچ عنوان خود

 معرفی نکرده است.، کندمی

 شدیدترین در ،سال قبل هزارحدود چهار  که کسی دراین باور     

تا این درجه، به شعور انسانی  دتوانسته باش ت بشری،ویّدَبحران بَ

 چند یکی از ،متأسفانه است. رغیر قابل تصوّ تجهیز شده باشد، وسیع

به تعالیم  ،طول زمانانسانی زرتشت بزرگ در دِرَل سقوط خِعل

 و یانمتولّ گردد.می انسانی باز یان این کیشمتولّ و غاننادرست مُ

و  قدرتکسب  ازهای ناشی طلبیزیادی با زرتشت، ان عقایدربشّمُ

ادغام  هات حکومتحاکمیّ با زرتشت را تعالیم کتاب و ثروت،

گر سلطهام کّحُتِ انسانی زرتشت با حاکمیّ روزی که خرد از نمودند.

 و .به حراج نهاده شد بزرگ، این مرد پیاماصالت  گره خورد،

شمایل  ،هاتهای حاکمیّاستبا ممزوج شدن با سیحقیقت تعالیم او، 

های جسارت یافتند تا داشتهمغرضان  و از دست داد. ود راحقیقی خ

 های زمان خود،تشت بزرگ، برای آدمزرقیمه کنند. را قیمه او

ه به با توجّ ها،قرن از که هنوز بعد آورد،ارمغان خردی معنوی به 

یان لّمتو و انمداردنیا ط مغرضان ونمودن رسالتش توسّ دارهخدش

ن تارک تمدّ بر هنوز ،یان اسالمولّبخصوص مت وادیان ابراهیمی 

  .درخشدمیبشری 

ها که با این نام ند،باشکتاب می قلم و ص وحُّفَهمة آنان که اهل تَ     

 ،نیچه ،دکتر گیگرکسانی چون  به خوبی آشنا هستند. کنم،ذکر می

 ،پروفسور میه ،ستاولوبونوگ ،ساموییل لنک فسور هرتسفیلدوپر
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 ،خانم فرانسیس پاورکاب ،جان هینلز سوروفپر ،توماس هاید ،گوته

و  هگل ،موریس مترلینگ ،نات تاگورار رابیند، فسور هانری ماسهوپر

بزرگانِ معرفت و تاریخ و  و دیگر از فرهیختگان زمان ما، یبسیار

 تحقیقی خود به تقدیر از هایباکت بارها در ،علم و فلسفه و ادبیات

 آنان و از ی یک نفرحتّ .نگاشته اند هاشت مطلباشو زرت عقاید

تعریفِ موسی  و یک سطر در خصوص تمجید چون آنان،هم یکسان

به  اما همة آنان که اند.، کالمی بر زبان نیاوردهمحمد و عیسی و

 از یا زنند، بال استثناء،تمجید از موسی و عیسی و محمد، قلم می

روشان عقایدف یا از تب هستند، واخوران همان مکپاچه و خورانجیره

ت موقعیّ باشند، که به امید کسب مال ویداری مدالالن دکان و

ت همّ ،گان خدای نامرییایی این برگزیدنمبه بزرگ اجتماعی،

 1511اسالم،  ظهور از هنوزکه  !مباش فرزنده داشته توجّ اند.نهاده

نقد  چگونه باادیان ابراهیمی  آنیم شاهد که ما است،سال نگذشته 

 در .اندملل مختلف مواجه شده دانشمندان ان وهولناک خردمند

سال قبل  ت آن الاقل به سه هزارکه قدم ،زرتشت افکار صورتی که

هزاران بلکه  نقد نشده است، وزتا امر نه تنها رسد،م میاسال از

مة مختصر را مقدّاین  اند.ستودهت وّرا به قُ احکام انسانی او خردمند

ه این معنا فرزند عزیزم را متوجّ تو نظر تا عنوان کردم، از این نظر

 غان برشنیع مبلّ افکارِبا ، ت رااانسانی که هیچ زمان خرد نمایم،

که  !کنمممزوج  اریکة قدرت نشستة ادیان ابراهیمی
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شعور دریدن  جز ،های وقیحانة آنان در طول تاریخدروغ

 . ها هیچ نکرده استانسانی انسان
 صبه دید تفحّ ،گذارممییادگار به  عزیزم ذیل برای تو آنچه در     

ها فهم این نوشته در ضعفی نیز و نقصی ،بعدها اگر .بنگرت و دقّ

- تحقیقی خود با مطالعات کلیدی و ،آن ضعف و نقص را ،نمودی

 .اصالح کن قانهای محقّبه شیوه -که نه تبلیغی خود 

پلید خود را ات تا نیّ اند،ای کردهادیان ابراهیمی، اخالق را وسیله     

همین بس که  ،ابراهیمی احکامِ این ادیان دّدر رَ به کرسی بنشانند.

ز روز چه که ابر آن ،آنان در طول تاریخ نتوانسته است یک ازهیچ

 ند.، پای بند بماها مقرر شده بودنخست بر آن

می بزرگ و کوچک  فرقة 311 به بیش از ،انشقاق در دین اسالم     

اما هر  قبول دارند؛د را محمّ ن وآقر ،همة آناندر صورتی که  رسد.

 ترور! داند و مستحقِّمردود میرا  گروه دیگر  گروه،

را،  هاترین آنخبیث م،اسال در میان این مسالک انشقاق یافتة در     

ی یهاترویج دروغ طول زمان، با که درداده است؛  شکلع مذهب تشیّ

ل به توسّ با و م مذهبی،مراس دیگر و شورا،عامراسم  هولناک از

اخالق و فرهنگ ایرانی که ریشه در تعالیم زرتشت دارد، اباطیل بی 

انکارناپذیر تبدیل کرده است؛  به حقیقتی ،خودساخته رااساس و پایه 

که تاریخ گواه  شده است؛ با نوع بشر ی هولناکجنایاتمرتکب  و

 .استهآن



 دین، اسپرم مقدس شده

 

11 

 

ردهای خود را منسوب نَکَردها و کَکه  ادیانیآن دسته از  !فرزندم     

قرائت شده است،  هاآسمان در جایی ناپیدا که از داند،میبه دینی 

ترور  فرمانزمین،  در ت خودچنین دینی برای ثبت هویّ قطعاً

که دینی؛ داد خواهد قرار لوحة احکام خودسر ،رازمینی  موجودات

را به تنی  نامریی  است، شعور  انسانی آسما از احکام خود عی اخذمدّ

 .تمسخر خواهد گرفت

 
 دکان قدیس سازی متولیان ادیان

تربیتِ  و شعور که گری،تحلیل ل وقِّعَتَمُ انسان هیچفرزندم!       

 ترسیمکه ایگونهبه ادیان، بودن دروغ در یافته، قوام او در انسانی

 آسمانی از ،شده گفته که کتابی به و .کندنمی شک است شده

 الهی ادیان به اصطالح شده است. فرستاده آنان ایبر نامرئی،

 هیچ طول تاریخ، آدمیان در خون ریختن جز خاورمیانه و هرینالنّبین

ه وَهُیَ این اهلل واحکام گی مایکم در .است نکرده بشریت برایکاری 

مردم  جز همین بس، که با تلسکوپ کهکشانی خود، گاد، و

وجودی را در هستی رصد نکرده مهیچ  ،هرینالنّبین خاورمیانه و

تا  گرفته، گفت مایاهان شآمریکا با آن تمدّ از مردمان قارةاست! 

 .دیگر نقاط دنیا و چین و خاوردور

هرین، النّو بین خاورمیانه جماعتِ جزشعور،  به خاطر فقراین اهلل،       

گسیل  جنس خود آنها، پیامبری از برای آنها نیز تا است، هیچ ندیده

 بزرگ هایدروغ از که- مجعولش کشتی آن با گرفته، نوح از .رددا
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کتاب  با هاستسال که موسی، تا -است یهودی هایخاخام تاریخِ

 و ،استه کشید خون و خاک به را گناهبی انسان هزاران ،هاخامخا

 عیسی و موسی خدای میان که هاجنگ همه این و .شدکِمی هم هنوز

 نرفته بین از اینان نزاع میان در که هانتمدّ چه ؛شده پا بر و محمد

 انسان هزاران خون ها،کتاب این مروّجین و هاکتاب این .است

ت نوع بشریّ به ند،تااهریخت خاک بر هیچ، برای امروز، تا را گناهبی

 محمد، و است. خدایان خدای ازآنان، یک کدام خدای کهبقبوالنند 

 با را، موسی کتاب خشونت که ان،تازی زارشن سرزمین از استهخبر

 سالگی نود درسنت ختنه شدن موسی  و ،یهوه با موسی گرفتن کُشتی

 اصطالح به این - ازعیسی کالمی با به دست همسرش از ترس یهوه،

 عقاید و ایرانمانی  و هرپرستیمِ و زرتشت کالم با – خدا فرزند

 هم در ، خائن فارسی سلمان هایآموزه با را، کهنهای روانزُ

و  چوب و درفش و داغ و چماق ضرب به و ساخت قرآنی و آمیخت

به  ،«اهلل»در قالب  یهوه را،مگر  تا ،فروکرد  خالئق حَلق در ،شمشیر

 اصل در تازیان،که اکبراهلل ندای با ،محمد و کند. احیاء نو، ایشیوه

 به را گناهبی انسانِ هزاران خون ،است یهود «الوهاهِکبِئِر» واژة همان

 در هم و ،امروزی عربستان نام به ایجزیرهشبه در هم ؛خاک ریخته

 .همسایه  کشورهای

 باه  تاا  ،محماد  کتااب  تعلیماات  توسط ، تاریخ طول در که خونی      

 خاواری خاون  هیچ ،شده ریخته خاک بر گناهبی هایانسان از  امروز،
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کاه  ،قیقتیح اثبات برای هم آن .است نریخته زمین بر تاریخ، طول در

 استالین. یسی میلیون از بیش ی کشتارحتّ . ندارد خارجی وجودِ

هااای در کااوره انسااان میلیااون شااش سااوزاندن بااا کااه هیتلاار، و       

 کشاتار  کتااب  پاای  باه  اناداخت،  لارزه  باه  را ، جهاان سوزی خودآدم

 .رسد نمی محمد

 خاویش  خاناه سالخ به را آدمیان خود، اثبات برای محمد اهللِ چرا       

 باه  تاا  انساان  هازاران  قرآن، در هجا هر و نقطه هر برای ؟کشدمی فرو

 تااریخ،  طاول  در بشاری  هاینتمدّ انهدام و .است قربانی شده امروز،

 است. و انکار باور قابل همه، غیر کتاب، این یانمتولّ توسط

 پیاروان  کتاابِ  قَادر  باه  تااریخ  طاول  در قومی هیچ و کس هیچ        

 بااه .اساات نکشاایده آتااش بااه ،را بشاار کهاان و پایاادار نتماادّ محمااد،

 بشر تاریخ که دار،کتاب و نمتمدّ تملّ دو ؛مصر و ایران در خصوص

  . بود خواهد و آنهاست نتمدّ مدیون اعصار و قرون در

 تازیاان  طتسلّ لاوّ سی سال عرض در فقط نگاران،تاریخ گواه به        

 پسار  و دختار  و بچاه  و زن ر،هازا  پنجااه  و سیصاد  از متجاوز ایران، بر

از  را فاجعاه  عماق  .گماشاته شادند   تازیاان  کنیازی  و غالمی به یایران

 هاا انسان منزلت کردن پایمال .کرد فهم توانمی فاجعة تاریخی،همین 

 کساانی  فقط ندارد؛ اشکالی هیچ عرب، اهللِ نظر از هاخودی غیر برای

 لبیاک   تازیان اهلل کتاب به که ،بایدگفت شانانسان هستی کرة این در

 بایاد  ،تازیاان  اهللِ ذناِ به که هستند چهارپایانی ها،انسان مابقی. اندگفته

 .شاوند  گرفتاه  خادمت  به ،پرستاهلل تازیانِ ناتمام حقارت خدمت در
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 ،«ارفّا کُباا باه اصاطالح     اسالمی جهاد» عنوان تحت همیشه ،مسلمانان

 ممالاک  باه  چپاول، و غارت برای ،که خود نیز مبتکر این واژه هستند

 شاارافت و را هاااانسااان مااال و جااان و شاادندماای ورحملااه اطااراف

 . کنند جلب را خود اهلل رضایتِ تا ،بردندمی غارت به را شانانسانی

 مشامول  فقاط  شامهربانی ،«مهربان بخشندة اهلل» این دانمنمی من       

 روی هاای انساان  مابقی اهلل ،اهلل این یا ،است بوده خورآدم تازیان حال

 بوده و هست؟! نیز زمین کرة

 و کسبی که دهید قرار اسیرانی آن شرایط در را خود لحظه یک      

داده   انتقااال عربسااتان، برهااوت بااه ممکاان، وضااع باادترین در مظلااوم

 را روزگارشاان  گرسانگی،  و شاالق  تجاوز و فشار زیر در و شدندمی

 التهمَا مُ و روایات نقل با اهلل، دین یمتولّ جماعتِ این .کردندمی تباه

 خاود   رذیالناة  اعمال دارند تالش هاست،آسمان در که هیاللّ زبان از

 دلیال  یاک  و هازار  باا  ،تااریخ  طول در که این بدتر و ؛کنند توجیه را

 بسایار  و .کنناد می نیز خود اعمال دادن جلوه هموجّ در سعی تر،هملمُ

 .هساتند  معصاوم  ،شانیسانقدّ که، تا به نوع بشر بقبوالنند دارند اصرار

جاز   .دهاد می معنایی چه معصوم، که کنم فهم نتوانستم زمان هیچ من

 تااریخ  حَلاق  در یهودیاان،  هاای خاخاام  واژة معصوم را دانماینکه می

 منجمد، برای مطامع خویش ها راتا شعور انساناند؛ کرده روانه بشری

 .کنند

 در و ،کناد مای  مازاج  دفع ئیدستشو کاسة در که کسیدانم می و      

 انساان  و رسااند، مای  صابح  به را شب ،جوروا و مردان جور زنان بستر
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 و ،بخشاد داری را، روناق مای  و نظاام بارده   کناد، مای  فاروش  و خرید

 تمعصاومیّ  از تعریفیچه  د،رَبُُمی طبق تعاریف مکتبش سر ها راانسان

خته و پرداختاة  یساان ساا  قدّ نوعِ جانسِ روانه کرد؟  اوتوان بر جان می

 آن فهام  باه  مرا امروز تا که ؛نیست بیش ایطهغلَمَ تاریخ، در هاخاخام

 ،مهمال  کتااب  جلاد  اینان، هزاران نادان پیروان و. است نمانده مجالی

 هر برای تا دارند، و انددیده تدارک خصوص این در طول تاریخ، در

 .وکنناد ناادان عاوام فر   جماعات  حَلاق  در را مهمال  ایای،گفتهناگفته

 ایان  یملّا  کاالن  هایسرمایه با ،ایران در حاکم دینی یانمتولّ نیز اخیراً

 را خاود  تباار  حماقت تا اندافتاده تاریخی هایکتاب جان به سرزمین،

 امروز، قانمحقّ خردمند نسل مقابل در که اندشده همتوجّکنند!  اشینقّ

 هاای کتااب  از را مطالاب  از بعضای  بایدو  نیستند؛ علمی پاسخ به قادر

 آوریجمااع بااه اقاادام کااه هاسااتتماادّکننااد؛  حااذفخود، تاااریخ

 تااریخ  مانناد  اناد؛ کارده  مختلف سطوح در تاریخی مرجع هایکتاب

 تجدیاد  و تاریخی، مرجع یهاکتاب آوریجمع با و .را غیره و طبری

بخشای از مطالاب ایان     سانساور  باا  و هاا، کتااب  ایان  رمکرّ هایچاپ

 باازار  رواناة  را خاود  مقاصاد فریاب   ،دمجدّ نشر با دارند، سعی ها،آن

 اماروز،  نسل؛ است شده دیر بسیار که است خوشحالی جای اما .کنند

 بهارة  ،ساواد  از چناد  هار  نسال  ایان  بیشاتر  .نیسات  دیاروز  احمق نسل

 .بهره کافی  برده است  انسانی شعور از ولی باشد،  داشته کمتری

 در اساتثنا،  بدون همه کنید؛ه توجّ عتشیّ جماعت امامان زندگی به       

را کنیاز و غاالم    هاای آزاد تاا انساان   ؛ناد اهباود انسان   فروش و خرید
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 اسات؛  باوده  معروف القطَمُ به که شیعیان دوم امام حسن، امام بنامند.

 داد، طاالق  و درآورد خاود  نکاح به و فروخت و خرید دختر کهبس 

 سات. اة تاریخ بشاری گترین طالق دهنداو بزر! دادند لقب القمُطَ اورا

جاوئی طاالق   کاام از را بعاد  ختردو یا نود  هفتاد، از بیشکه  اندنوشته

آیاا  شده است. ومین میکجا تأة اینان از. به راستی  پرداخت مهریهداد

 ؟  است یا نهوجود داشته  وقاحت کار ای درمَهریه اصالً

ی اشدهکنیز یک فرزند ،که در مشهد دفن شده رضا امامهمین      

 هشت یا هفت سن در ،فرانسه مارسی بندر از که ،مکتَتُ ِاسم به است

 گرفته اسارت به یا و ،دزدیده فروشبرده مسلمانانِ توسط سالگی

 در، سنش که خترید. دخری شیعیان هفتم امام را، دختر این .بود شده

 ،من .کردنمی جاوزت سال، ده چهار از شاید ،تمفبه امام ه فروش زمان

 و پدر اگر اندیشممی پردرد مسئلة این به، پدر یک عنوان به همیشه

 ،خود فرزند دوری از باشند، زنده مانده آن دوران تکتم در مادر

 را خود دلبند فرزند نتوانستند دیگر عمر پایان تا. نداهنکشید که هاچه

 و برادران و پدران و مادران نیز، فرزندان و باشند داشته کنار در

 بی و کسبی و تنها اسیر، دختر این و کنند فهم را خود خواهران

. است نکشیده که هاچه کم، سن آن با پدر و مادر فراق در حامی،

 قویاً ،ماندة فرهنگی عقب مملکت همین درنوجوان ایرانی  یک

 معامله که کندمی فهم خوب و ؛است ناپسندی کار داریبرده داندمی

 و بودند امام که آقایان اما ست؛ا ناشایستی کار هاانسان منزلت با

 انسانی شعوری خود،عملاین  قبح به زمین، روی بر اهلل گاندفرستا
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 هاانسان فروش و خرید در فروشیبرده بازار در مدام و؛ نداشتند

 ةدر دور سرمایه. و سهام صاحب نیز، خود معرکه، این در و .بودند

د بازی یا مرَاَ خراسان آن دوران، منطقةدر  ،رضام همین اما

درباریان و بخصوص فرزندان  میان در ،روخوابگی با پسران خوبهم

، رواج مون نام داشتندکه امین و مأ -خلیفة عباسی-الرشید هارون

این امام  و .داددلبستگی نشان می و خود امین راساً به این کارداشت؛ 

از فهم  یلقل ردخِ چنین یک بافرمودند. در این ارتباط هیچ نمی ،رضا

؟ دگردیمی خورآدم مکتب این در ایثمره چه دنبال به انسان، منزلت

 من که است، شده قائل انسان منِای بر منزلتی چه هی،اللّ چنین یک

 از کاری ،ریزیخون و کُشتن جز تاریخ طول در آیا کنم؟ او پیروی

 ها،خودیقتل غیر را بهان خود پیرو مدام است؟ زده سر اهلل این

ای را برهنه تنِ ست؟طعام داده ا ای راگرسنه آیا کند.یق میتشو

آیا  ؟حل کرده است معضالت علمی جهان را پوشانده است؟

 و ؟، درمان نموده استکه خود به خلقتش حکم کرده خردی را،بی

 یا و ؟نموده است رمنوّ به فضیلتِ شعور، ،را سفیهی این اهلل، آیا

ردمندی را شفا د ک وهلَبیماری مُ ای و ؟تمداوا کرده اس مجنونی را

 خود هایکتاب به زمان طول در اهلل این آیا؟ عنایت فرموده است

، را هرمُ به سر رازی یا و را، علمی ةناگشود فرمول یکاست  توانسته

 سرگردانیِ این از انسان من تا؟بازکند انسان منِ برای هستی، در

 ناتمام رنج این از و شوم. ام خالصای که در آن درماندهچه دانمنمی

 برسم. فهمی به ،هاییچرا
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 وعدة جز چیزی کتابش، در اهلل این هایداستان و هاپردازیخیال     

ت خواهیم داشت، برای منِ بهش که در تناسلی، آلت از اقیانوسی

 است! نبوده  هیچ ،انسان

 چون هاده و کلثومام و خدیجه و فاطمه و زینب روز و حال      

 زریقت هاتوده مغز در را، شانبودن العادههمواره خارق که ،ینانا

 برای را، هااندوه و اهگریه .نیستند گریستن سزاوار، کنندمی

 به شهربانوهای و دیگر بانوی هزاران و« بانوجهان» و« شهربانو»

 گریستن مستحقّ اینان،. شتدا نگاه باید ایران، از شده گرفته اسارت

 هائیانسان و ،بودندتو  و من دودمان و تبار از نیز، همه که هستند

 نهایت در که .شدند تازیان ناتمام مطامع قربانی مظلومانه که ،بودند

 ؛کردند غارت را شاناموال ؛کشتند را خانوادة آنها حقارت،

 به را شانمادران ؛سوزاندند را شاننتمدّ؛ دادند باد به را شانمملکت

 اهلل،تجاوز ذناِ به آنان ةهم به ،قصاوت نهایت در و؛ بردند اسارت

 زدند. گردن تازیان اهللِ سفرة در را، آنان انسانی تهویّ همةو  ؛کردند

 ،جماعتن آ نه ،هستند واقعی مظلومان ،درمانده گانِبند رفتبه  این

 که؛ کنندرا تلقین می انشیس بودنقدّ تِهویّ ،ما مغز که مدام در

 عُمر کشی، انسان و پروریبرده و داریبرده در را عمری تبارشان،

 گریه شما، دارد؟ گریه ساله هفتاد زینب حال کجای .اندگذرانده

 ابت ،خود ظریف و نحیف جثة با که ،ایرانی آن بانوی حال به کنید

 جوانی، سن در و ؛نیاورد را حسین فرزند ،العابدینزین زایمان لِتحمّ

 تاریخ چرا. خرید جان خاندانش بهو فروپاشی  هغصّ و غم از را مرگ



 دین، اسپرم مقدس شده

 

18 

 

 ،بالیا این در نگارانتاریخ چرا و است؟ کرده سکوت موارد این در

گناه پسران بی دختران و زنان و بر و ،رفت گناهبی دختر این بر که

 یسقدّتَچه  محمد، دختر فاطمه؟ است شده نگگ حد این تا ،دیگر

 برادرانش هم و شوهرش هم که عرب، سالة شانزده دختر یک دارد؟

 داشتند، نقش دیگر ملل و ایران تملّ کشتار در همه ،هم فرزندانش و

 و ندیده کتاب سوادِجوان بی دختر این؟ دندار قداستی چهاینان 

بعد از  و ،شودنُه سالگی، زن علی می که در نخوانده، کتاب

 از بعد رمکرّ هاییماناهای ناشی از زعفونت ازهای پی در پی زایمان

 در چهآن هر و دنیااز  رود،روز فوت محمد، از دنیا می از ،تاد روزهش

 فهم را خود زمان علوم از ایهذرّ قدرِ به آیا ؟ستهدانمی چه ،بوده آن

 یا و ق؟محقّ و مکتشف یا و ؟بوده است ادیب آیا است؟ کردهمی

 انسانی شعور تا اندساخته یسیقدّ او از چرا ؟بوده مخترع و نویسنده

 کنند؟  فلج  را هاتوده

، و ارزش انسانی مطلوبی برای خانواده خود از ،اگر فاطمه     

 هشت روز بعدهفت یا  ،علی دقیقاً چرا بوده، خوردارعلی بر

 عزاداری و آیاکند؟ زن دیگری اختیار می ،مرگ وی از

خانوادة  وبرای علی  فاطمه،کسی چون دست دادن  اندوه از

 ؟ته استداش ارزشروز  چند، فقط او
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 جلوه بزرگخواهند، با می اسالم و عتشیّ مذهب یانمتولّ     

 در را، -عیسی مادر- مریم جای -محمد دختر- فاطمه دادن

 !نشود  حاصل رنجشی را، عرب اهلل تا؛ کنند تنگ هادل
 بوده خود زمان دختران دیگر دختری چون نیز مریم هرچند،     

ه حیلة ب ،او نیز که (نکنیم دجودش تردیوت صحّ در ه اگر)البتّ

 بر تیمزیّ هیچ و شکل گرفته است، تاریخ، درهای یهودی خاخام

منظوری  و حیله که به ست،ه ابود ایزادهیهودی .نداشته دیگران

 پرورش یافت. ها،خاخام آستین در ،خاص

 تمامی که گریست،باید پناهیبی اسیران آن همه و ،اشهربانوه برای

 را شانانسانی شعورِ ،خوارِخون تازی شتیمُ نگالچ در را خود عمر

 نه دارند، گریستن تاریخ، شدة فراموش بیچارگانِ این .زدند شالق

 آنان.  مابقی و حسین حسن و و فاطمه و زینب

 غلتیدة خون به دختران و من مملکت مادران برای کسی چه     

به  پاسخ یی براتوان، راعرب اهلل آیا ؟گریست خواهد من، سرزمین

 هم آن است؟ مهربان و ری بخشندهبّکَتَمُ ،فقط یا ؟هست دردها این

 از نه و فهمی است من در شابخشندگی از نه که مهربانی بخشندة

 مشتی برای است ای شدهبهانه اهلل، این .اثریدر هستی  شامهربانی

! خورنده بغوط زنان تناسلی آلت خزینة در که آشام،خون تازی

 اجازه کسی ها بهترور انسان با ،امروز تا ،دین خورِآدم یانِمتولّ

هست  که گونهآن را حقایق و یابند، این فجایع راه درستیِ به اندنداده

 نوئی سخن هیچ دهند.می تعلیم  همگان به که گونهآن نه ،ندنک فهم
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 این .باشد نگفته کسی، هاکتاب این از قبل که ،نیست اینان کتاب در

 یک و دارد باطنی معنای  یک هاکتاب این که یدکنن باور را لمهم

 ؛تازی را نه درکی به ظاهر است، و نه فهمی به باطن .یظاهر معنای

چه امروز نچنارطوبت آلت تناسلی زنان است و بس!  ،آنانخوراک 

 نیز شاهد آنیم.

 اسااالم دیاانِ یااانمتولّ نظاار از همااواره امااور، تحلیاال و ورزیخارد       

 اگار  بخصوص؛ عقوبت مستوجب همیشه ،گرانتحلیل و ده.بو مردود

تحقیقای از   رِتفکّا  اصاالً  باشاد.  رفته نشانه را دین حیطة ،این تحقیقات

و دارندة چنین صفتی مستوجب مارگ   ؛مداران مردودنظر دین و دین

 است. 

  کتاابی  ،قارآن  چاون  تواناد نمای  کسهیچ: گویندمی دین یانمتولّ      

 ظااهر  در سخن این. است تاریخ مغلطة ترینبزرگ ،کالم این .بیاورد

 کاه، ایان  بارای . نیست بیش ایمغلطه ،اما رسد،نظرمی به درست بسیار

 سعدی هایوکتاب مولوی مثنوی و حافظ دیوان چون هم، کس هیچ

 و کتااب  هار . کناد  خلاق  تواناد نمای  غیره و نیچه و هومر و شکسپیر و

 تواندنمی کسهیچ و شود،می خلق  کتاب آن خود نویسندة با نوشته،

   .بگوید و بنویسد او چون

 . تباه خواهد کرد ،بلوغِ خِرد را ی که قانونمند شد،امغلطه     

 هااااای باااازرگ تاااااریخ را، مغلطااااه هااااا وروغد اینااااان،

 . ت بخشندمصونیّتا دُکّانِ تزویرِ خود را  اند،کردهقانونمند
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 ایان   کاالمِ  در اها گاوئی مغلطه گونهاین به شدن لمتوسّ       

 در هاا انساان  تحلیلای  خِارد  روزگاار  از دمار ها،کردهگم تبار

 هساتند   دنیاا  در ادیبانی ،گویممی یقینامروز به  .است آورده

 در اماا  دارند، نوشتن توان ،قرآن کلمات از ترقوی  بسیار که

 هاای تروریسات  و کاش آدم یانمتولّ این ترس از تاریخ، طول

 .گویندنمی هیچ و شده، هاشان حبسهسین در اسالمی، نفس

 از ، باه تقلیاد  «الفرقاان »کتابی به ناام   ادیبی فرهیخته، اخیراً     

هاای اینترنتای پخاش    در سایت و ،نوشته به زبان عربی قرآن،

بای بسایار   کاه باه زباان عر    ،به گفتة دوستی ادیبشده است. 

ی قادر ه ، با اصول ادبی  ونظر نظم  این کتاب از ،استط سلّمُ

 و .باشاادت کااه قاارآن در مقاباال آن هاایچ ماای اسااسااتحکم م

برسااند    خواساته  ،با نوشتن این کتااب  دقیقاً نویسندة الفرقان،

گویناد  کاه مای  آناان  و بیان کرد. از قرآن نیز شود بهترکه می

ادی گویاان شایّ  د، مُهمال تواند بهتار از قارآن بیااور   کسی نمی

 . داندیشنکه جز به منافع خویش به هیچ نمی هستند

 فاقیاتّ چه بود، نیامده بشر تاریخ در اسالم اگر دانم،ب خواهممی     

 فاقاتّ چه کتاب، این از بعد اصالً و؟ افتادمی تیّبشر برای

 مارا پیوست،که وقوع به هاانسان دردهای درمانِ برای ایغیرمنتظره

 تاریخ، طول در پیامبران، این هایکتاب و نادیا نیست؟ خبری ازآن
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 خرد کشیدن اسارت به و بشری منزلت و بقا برای مزاحمت جز

 اند.نکرده هیچ ها،انسان تحلیلی

 رفااه  جهت در یو ابزار وسیله ،ادیان جهان یانمتولّ و صاحبان آیا      

 باا  ایناان  فریب کار؟ اندکرده اکتشافی یا و نموده ت اختراعبشریّ حال

 هاا ایان  .است نبوده هیچ ،هانتمدّ ها وآبادی ویرانی جز ،اهلل دستیهم

 را،انسان فکری بلوغِ  و ،را بشری حیات تامنیّ اند،توانسته تا امروز، تا

 و نتاه چَ از و .اناد کارده  متزلازل  را انساان  تهویّ و .اندانداخته خطر به

 صاادر  کالنای  هاای یاوه خود، از ترمُهمِل یانمتولّ و خود مُهمِل دستارِ

 اند.  کرده

 تقویات  را شعور بشری تا ،اندکرده خلق نوئی مضامین هاینا آیا        

 ،کاه این مگر اند.نکرده هیچ سفسطه، و مغلطه صدور جز باشد؟ نموده

   .اندنموده و اهداف خود را، عقیم خود، خردِ نوع بشر

 خاک بر خود، نیّات قتحقّ برای ادیان، یانمتولّ که خونی      

 در آن را کاه  است هیمضامین اللّ از بهاتر پُر بسیار اند،ریخته

 .  اندکرده فرو تبشریّ حلق
 الیانمُ و مسیحی کشیشان و یهود هایخاخام که هاستقرن      

 در ،سال هزار کشیشان .ریزندمی خاک به را آدمیان خون ،اسالم

 و نتمدّ عقاید، تفتیش خوفمَ مراکز ایجاد با دنیا، نقاط دیگر و اروپا

  .انداختند تعویق به را بشر تعالی

گااروه  کااه از ،مساالمان خااورآدم جماعاات ایاان ،اواخاار همااین در     

 دینَسَا  کاه  را، باودا   بهاای گران و عظیم مجسمة دو ها بودند،طالبانی
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 دل در ،افغانستان بامیان شهر در و ،هبود تبشریّ گذشتة نتمدّ بر معتبر

 خیتااری  قادمت  ساال  هازار  شاش  و باود،  شاده و بنا  اریحجّ کوهی

 ارتفاع متر صدیک که هائیمجسمه .دینامیت منفجر کردند با داشت،

 هکرد نیست به سَر و کشته اندتوانستنه تا امروز تا جماعتاین  .داشتند

 کنند.   جایگزینِ همة کرامت انسانی را خود اهلل تا اندنموده ویران و

 جنگای کشاید؛   طاول اروپاا   صلیبی هایجنگ سال ده صد ویک      

 ریختاه  زماین  بار  کاه  هاخون چه ومسلمانان؛  و مسیحیان میان خوفم

 و نشادند  یتایم  که کودکانی چه و نشد ویران که هاآبادانی چه و نشد

 بیاوه  کاه  زنانی چه و ندادند دست از را خود فرزندان کهمادرانی  چه

 آن از مان  اندکهچه کرده تبشریّ برای  ادیان این دانمنمی من. نشدند

 .خبرمبی

 ،ایاران  ه شایعه در صافویّ  نی در ترکیاة اماروز، و  ی عثماا نّخلفای سُ     

اناد.  کاه روی تااریخ را سایاه نماوده     اندکرده کشتار قدر جنایت وآن

 ، عمیقااً دت مطالعه کنیبه دقّ اگر ای خلفای حاکم در ایران راهسلسله

هااا همااین .شااد دخواهیاا آگاااه جااوجماعاات اهللجنایااات ایاان  بااه 

 .«زیر پای مادران است ،بهشت» :ویندکهگمی

 یاها تان  جراحاتِ پاهاا، و  هاای پُر زخم آنگاه که من،! کدام مادر؟    

کاه   های داغ مدیناه، در برهوت شن مادران ِ به اسارت گرفته شده را،

گاو،  تارین دروغ دانساتم،که بازرگ   دیادم،  رفتناد را می برای کنیزی 

 تادارک س کتاابی مقادّ  های بازرگ خود، که برای دروغ استکسی 

 .  بیندمی
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 را تبشاریّ  جهاان  خاود،  اختاراع   صادها  باا  ادیسون، چون انسانی     

 هاار کاش، آدم کنااانِتکلیاف دیان  ایاان. کشاید  جلاو  بااه ساال  هازاران 

 دردی کاه ایان  جز .است رانده عقب به را آدمیان سال هزار ،روزشان

 تااریخ  طاول  در را، بسایاری  هاای خاون  و افازوده  هاانسان دردهای بر

 از همیشه کنند.نمی و اندنکرده هیچ اند،ساخته جاری خاک بر بشری

 بگیرم عهده به را  کتابی تاوان من باید چرا و چه برای  امپرسیده خود

 پرتاو  در ،جاو ایان جماعات اهلل   آیاا  و نادارد؟  مان  باه  ربطای  هیچ که

 نتمادّ  ،خاود  دینای  هاای کتااب  کتااب و  همین تعلیمات و دستورات

 تااریخی  ساابقة  داشاتن  از را آناان  و نکشایدند؟  شآت به را ملل بیشتر

 بااد  باه  را گذشاتگان  ساالة  هازاران  زحماات  و نکردناد؟  محروم خود

هازاران   و ناد؟ نکرد   تهای  علمای  ذخاائر  فهم از را تبشریّ و ندادند؟

 اند؟به انجام نرسانده، دیگر مگر

 باه  چیازی  چه تبشریّ برای جنایات، همه این مقابل در هادین این     

جهانم و بهشاتی کاه باه مهماالت آناان ساواری         جزاند؟ آوده ارمغان

  دهد؟می

 آدمای  مرتباة  بارای  کااذبی  منزلات  چنان شانکتاب در تازیان این     

 خاود  جماعت این. است ممکن غیر باورش که انددیده تدارک خود

 تاا ، نمایناد مای  قلماداد   معاالَ  موجاودات  دیگار  کشاتار  برای قّحِمُ را

 کنند. نهان را خود یتاریخ حقارت

 هساتی  ایان  در ای،پشاه  و ،تاو  من و میانِ آفرینش در برتریّتی هیچ     

 هماان . نیسات  دیگار  مخلوقات بر اشرف موجودی هیچ .ندارد وجود
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 ایپشاه  ،مداریا  حیاات  حقِّ خویش، شعور مقیاس به من و تو که قدر

 زائیادة  ماا  هماة  کاه  .دارد حیاات  حاقِّ  خاویش،  شاعور  مقیاس در نیز

 است. کرده احاطه را هستی که هستیم اتیذرّ

 را دهناد مای  تو به که کاذبی تهویّ این فریب زمان هیچ       

 باا  مقایساه  در تارا  کااذب،  تهویّ این نمودن باور که مخور،

 .کرد هستی، هار خواهد هایپدیده دیگر
 مخلوقاات  تماام  بر اشرفی راستی تو، به که کرد، خواهی گمان و      

ه حضورشان را در هستی موجّا  تا ،نیست فضیلتی چون را تازیان .معال

 تاا ، کنناد مای  قلماداد  مخلوقاات  اشرف را خود چنین این ،جلوه دهد

 در تاا  باشاند  داشاته  مجاوزی  و؛ کنناد  تماام  را خود ناتمام  هایعقده

  .کنند عَلَم قد  دیگران جان مال و غارت به ز،اجو آن پرتو

 در قادر هماان  انساان . نیسات  مخلوقات اشرف وجه هیچ به انسان       

 کارة  ایان  در حیاات  حاقِّ   ایپشه یا و کرمی که است ممهّ هستی این

 .دارد خاکی

 
 جنایات تازیان

 دویسات  از متجاوز ،آنان پیروزی و ایران به اعراب حملة لاوای از      

 ؛کردناد  تجااوز  و غارت و کشتند ها،عرب تو، و من سرزمین در سال

. کشیدند نابودی را به ها خانهکتاب و سوزاندند را ما نتمدّ یهاکتاب

 لمبادّ  خاکساتری  باه  خود، جهل آتش در را ما گذشتة پدران یادگار

 . سوزاندند خود جهل آتش در را ما علوم کتب تمامی؛ و کردند
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 را خاود  باودن  نمتمادّ چوب  ایران، تملّ تاریک، دوران آن در        

 اگار  را.هاا آن خاواهی ، و زیااده دین زرتشات های غخیانت مُ خورد و

 آناان  مانناد  و کردناد می رفتار شانهحّوَتَمُ ،هاعرب مانند هم ایران تملّ

 بار  تازیاان  که نداشت امکان می نمودند، عمالاِ وحشیانه را خود نیّات

 .شوند چیره ما

 گیرکردناد. ، غافال را خسته از جناگ باا رومیاان    ایرانیانِ ،هاعرب      

اند. ناوع  گذر هاعرب تیغ دم از را آنان ایران، نمتمدّ تملّ ئیجوصلح

ت ایران به نوعی اخاالق جمعای   کای ملّاتّ، و یدینتی نگرش یکتاپرس

 مشاتی  الاِ و اعاراب گشات؛   هجاوم  آنان در مقابل رفتارباعثِ تواضع 

 ،خنجار  و چوب و چماق و داس با نشان، و نامبی صحراگردشِ متوحّ

بند نبودن اعراب به پای د.کن سرنگون را نمتمدّ یتملّ توانستمی کجا

ان که هر ابازاری  و داشتن این معنا در بین فرهنگ تازی ،اصول اخالق

از  وری بخشاید؛  روَت سَا کند، آناان را بار ایان ملّا    هدف را توجیه می

شکست  رومی و هراکلیوساز جنگ ایرانیان با  خستگی ناشیطرفی، 

فَاوّارة   و هام دادناد،  دست به دسات   ،همه ،یان از روموحشتناک ایران

  . کردندسرنگون بخت را، ن این سرزمین نگونبخت تمدّ

-فارسای  سالمان  باه  بملقّا - روزباه  چاون  پیشگانیخیانت خیانتِ     

 دیان  یاان متولّ و هامغ خیانت هم و ؛شد خاک و آب این تباهی باعث

 زامارو  کاه  کااری  .کارد  تماام  تازیاان  دست به را ایران کار زرتشت،

 باازی،  دموکراسای  و بشری حقوق اطوارهای کردن پیشه با ،اروپائیان

 مملکات  باا همدساتی چناد    ایاران،  اساالمی  جمهوری دهندمی اجازه
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 تامین را آنان مالی منافع که چرا. بکند خواهدمی هرچه هاآن با عربی

هماان بالیای کاه    ، روزی خواهاد رساید  باا شارایط حاضار،     کنند.می

 برمسالمان، این جماعت افراطی یهودیان آورد،  رس مدینه بر محمد در

 . امریکائیان خواهندآورد اروپائیان و سر

 اندوزیمال غرق در قدرآن امروز، دنیا مدارانسیاست و یانمتولّ      

 اخالق کتاب رفت، باال ارهقدّ که یجای در دانندنمی که اندشده

 .شودمی قربانی

 هار  نفت و طال و شمش از یا باشد، ردال از است ممکن ارهقدّ این      

 خاود  باازی دموکراسای  غفلات  خاواب  از اروپائیان اگر .دیگری چیز

 ایان  بابات  از -نیسات  دور هم زیاد - که رسدمی روزی نشوند، بیدار

 و متعصاب  مسالمانان  باه  خاود،  خفتاة  دالر قناداقِ  در بازیِدمکراسی

 .کنند پرداخت  سنگین تاوانی افراطی،

انتظارِ ریختن  ب، برای رفع حوائج خود، درست که اهلل عرهاقرن       

 یبا این اوضاع به زودی، ها نشسته است.انسانکمینِ  در خونی کالن،

 خااطر  باه کاه   چارا  مین خواهاد شاد.  ، خواستة اهلل تأکه در پیش است

 کاه باه   -اهلل  ایان  عقایاد  محتویاات  اشااعة  و اهلل تی بنامبُ عقاید ترویج

 تحات  حاد،  ایان  تاا  را گوناگون اقوام و ملل -دهدست محمّد خلق ش

 خادایان  خادای  را، خاود  اهلل تاا ، اناد داده قرار غارت و کشتار و فشار

 است. خدایان خدای عرب، اهلل که ؛کنند فرو تبشریّ حَلق در و هدکر

ای عنایت کرده اسات  ه تُحفهخود، چ اهلل، به منِ انسانِ درمانده در این

 کاه هماه در  هاائی وعاده  ؟ جاز را یااری کناد  م من، تعالی خِرد که در
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ماتی که مرا، مشاغول خاویش کارده    هّوَو تَاست؛ ها نهان شده آسمان

 . است

میاان   در هاای دور گذشاته  مبتکر نام اهلل نباود. واژة اهلل از  ،د) محمّ     

و بتای  تاداول و شاناخته شاده    خصوص قوم قاریش مُ ه بایل عرب و بق

یعنای   ،اهلل بوده است، عبدده نام پدر محمّچچنان بوده از بتان این قوم.

 (نامی بوده است. «اهلل»بد و بندة بت کسی که ع

 و درماناده  انساان  هزاران کتاب، این تعلیمات پرتو در گذشته، در      

 سار  «اساالمی  جهااد » عناوان  تحت ،هاجنگ در گروه گروه را مظلوم

 جنگای  غنائم با برده، عنوان به را، شماریبیاسیران  و وکشتند بریدند

 را پنااهی بی کودکان و زنان ؛کردند عربستان خاک روانة حساب، بی

 قارار  تجااوز  ماورد  مظلومانه بود، شده کوتاه جا همه از شاندست که

 باه  هام  هناوز  و – بردندمی بردگی به و -دهندمی هم هنوز و - دادند

 در اهلل را اعماال  ایان  هماة  و – شاود می تکرار اعمال آن،نو هایشیوه

 را مادرشاان  و پادر  کاه،  کودکاانی  !اسات  کارده  توجیاه  خود کتاب

 را شانعواطف تا ،بردندمی خود با برده عنوان به را هاآن و کشتندمی

 شاان سمقادّ  کتااب  تعاالیم  هایچکمه زیر در را شانانسانی منزلت و

 بیگااری  و کاار  باه  محصول، بی زاریشن در را آنان تا. کنند مالپای

 را خاود  جنسای  تمایالت مظلوم، کودکان این تن از هم و ندکن وادار

 آغاوش  هاای ناوازش  باه  هناوز  کاه  سنی، کم کودکان .دهند تسکین

 را پنااه بای  و دردمناد  هایانسان آن همة .بودند دلبسته سخت مادرانه،

 در و کشایدند مای  بردگای  بارای  امااکن دیگار   ه ومکّ و مدینه تا پیاده
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 ساخر مَتَ باه  خناده  ،آناان  لباان  تشانگی  بر ،عربستان سوزان زیرآفتاب

 مان . زدناد مای  شاان شالق خود، «مهربان بخشندة اهلل» نام به و زدندمی

 ساوز انساان  و درد پار  لحظات آن در که ستا هیاللّ چه این دانمنمی

 و شودمی خود کهکشانی سفر عازم دهند،می عذاب را او مخلوق که

 ساوزان  صاحرای  در را خاود  مخلاوق  دردآور و پرساوز  هاای رارتمَ

 از ناه  و ،هسات  و باود  خبری شامهربانی از نه .کندنمی فهم عربستان

 عاذاب  قدرآن را، افتادگان اهلل کتابِ دام در این. اثری شابخشندگی

 نیاز  اهلل و کنناد  وادار خود تن از کشیدن نوازش به را آنان تا دادندمی

 هست... و بود نشسته تماشا به چنانهم

 بار  کاه  عااطفی،  فشارهای و صدمات ،ضربات درد توانیدمی آیا       

 ؟دکنی تصور راوارد گشته  شده جدا مادر آغوش از کودکان این

 از را دفااع بای  کودکاان  ایان  چگوناه  کاه  دکنیا  رتصاوّ  دتوانیا می     

                فروش به تازیان فروشانِبرده بازار در و کرده جدا شانمادران آغوش

 آیااا؟ دناادنموماایتحقیرشااان  و کاارده تجاااوز آنااان بااه ؛رساااندندماای

 رپُا  شاالق  زیر در را پناهبی و گناهبی طفالن این درد وسعت دتوانیمی

  و کودکاان  باه  تجااوز  و د؟رکنیتصاوّ  خاور، آدم کشاانِ آدم این زخم

 باه  تجااوز  از کاه  تیهویّبی تازیان هم آن ؟دکنی فهم را جوان دختران

 !شتندندا ابائی هم چهارپایان

 ذیلتای رَ. باشاد  داشاته  تیمزیّ تا نداشت، فضیلتی قوم این اصالً     

 کارده  پاوش کفان  را، انساانی  فضایلت  که شاننِفِّعَتَمُ جان در بود
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 کنااری  باه  را یرذیلتا  تاا  ،ندکردنمی فهم را فضیلتی اصالً و .بود

 بگذارند.

 در مه آن ؟دکنی فهم را انسان شدن غالم و کنیزدتوانیمی آیا     

 بازارهای در دتوانیمی امروز آیا و فضیلتی؟بی ذلِرَ قوم چنین دست

 !؟درکنیرا تصوّ کسان خود و را خود رفتن فروش به فروشی،برده

 و خرید مرکز ترینبزرگ ،عربستان روز آن مدینة کاظ وعُ بازار      

 این نزدیکی در را، سشمقدّ کتاب ،اهلل که جائی .بود هاانسان فروش

 مکانی جا،آن .بود ردهک نازل خود مخلوق ترینبرگزیده به ان،مک

 مخلوق ترینبرگزیده محمد، و .هاانسان منزلت کشتار برای بود شده

 و بود، رانده خشم به بهشت از اهلل را، نام «آدم» اشلیهاوّ پدر که اهلل،

 . است خوانده خود  ابدی مطرود را او

ل شده است! بدّیس ازلی مُبه قدّ ،مطرودی ابدیکه چگونه  بنگر      

تعالیم کتاب  آن را جزو داری را لغو نکرد، ودهبر اهلل، پیامبر دمحمّ

نام  شخصی به اماکند؛ ها را بردة تازیانا انسانت ،نمود منظور خود

کرة زمین برای  این رسم شوم را در آمریکایی، «ابراهام لینکلن»

 .دانستآدم زمینی مییک خود را  که؛ کسی همیشة لغو نمود

 کاه  هاا آن اناد، شاده  تقسایم  دساته  دو باه  هاا آدم عرب، اهلل نظر از     

 غیر که هائیآن و ؛کنندمی اطاعت کتابش و اهلل از و شوندمیخودی 

 . کنندنمی اطاعت اهلل از و هستند خودی

 باه  مان  خادای  مگر !کنندنمی اطاعت ازاهلل که هاآن حال به وای      

 هاا آن انساانی  منزلات  و جاان  انتظاار  در کاه  هاچه که برسد هاآن دادِ
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 انسانی منزلت. داندنمی دموکراسی و آزادگی  اصالً عرب، اهللِ. نیست

 کاساب  ،عارب  اهللِ. شناساد نمی  آزاده زندگی شناسد،نمی و داندنمی

 و نخاوت و  رکبّا تَ با هم او ،کردی او برای کار اگر گر؛معامله و است

 ،برای خاود  ،برکات و برشمردن طوماری از ،خود ن ازکال با ستایشی

که باه   ،خود دروغ هایوعده با هم آن،کرد خواهد تو برای را کاری

 خواهاد  جباران  اینسایه  به را تو نقد پاسخِ و .جهانی نامرئی تعلق دارد

 و زمینی هایجنتا  دهد،می نبردی، را فرمانش اگر و؛ کندمی نمود و

 کبابات  مای جهنّ آتاش  درتارا   و بکَنناد  را تو سر پوست ش،اآسمانی

 ...گُنجدنمی تو باور در رشتصوّ که کنند

 هیچ ها،آن کتاب و اعراب اذهان در انسان، منزلت و دموکراسی       

 تمااامی باشااد، تهاایانسااانی  ازفضاایلت کااه قااومی ناادارد. هیجایگااا

 هاای رثوماه جُ چنین برای .بود خواهد رذیلت از سرشار نیز نمادهایش

 ساوداگر  یک ،عرب اهللِ منظورکرد؟ توانمی فضیلتی چه خوری،آدم

 نیاز  مان  ،رسااندی  انجاام  باه  ،گفاتم  کهاین اگرکند می حکم و است

 او معاملاة  در نقادی  هایچ ! کرد خواهم اینسیه به ترا کردة آن پاداش

 در یانشمتولّ توسط که ستا شالقی تو، به او نقد! کرد توانینمی فهم

 !انه خواهد شدتو رو جان

 ذات باه  اصاالً  که هستند هائیآدم ،لاوّ دستة :گروهند سه آدمیان     

 ذات، باه  اصاالً  دوم، دساتة  وکنناد؛  مای  نیکو کارهای و خوبند خود،

 اامّا  ؛باشاند  خاوب  توانناد نمای  و اسات  دویده هاآن خون در شرارت
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 کاه  هساتند  هاائی آن ،اشارارند  از تار خطرنااک  بسایار  کاه  سوم دستة

   .اندکرده پنهان دین لباس در را خود هایارتشر

 تاا . زماین هساتند   روی بار  موجاودات  ترینِخطرناک از دسته این      

 باا  ایناان  کاه ؛ یاد کن دوری شرارت از گُرگرفته دسته این از دتوانیمی

 و بکشاند.  خاود  سالطة  تحات  را شاما  خواهندمی خود، فریبندة ظاهرِ

، به نفع را شماتا جیب مادی و معنوی ؛ کنند خود آنِ از را شما تمامی

 خویش مصادره نمایند. 

 کنناد، مای  باحمُ را خونت فهمی،می که بفهمند ،کارانتبه این اگر     

 مباااح  تاااریخ طااول در ماارا خااون و ماارا تبااار خااون کااه  طااورهمااان

 ،ادرتاد ا فار، ک: چاون   الفااظی  باا  اسات،  هناوز   کاه  هنوز و؛ اندکرده

 اذهااان تشااویش  عمااومی، نظاام در خاااللا سااات،مقدّ بااه تااوهین

 کشای آدم ماشاین  نظام  در تشاویش  و اخالل ،اصل در که... عمومی،

 مفساد   اهلل، باا  بحاارِ مُ مشارک،  چاون  هاائی واژه و ،است آنان خود

 مختارعین  از ،نیاز  خاود  اینان،که چون واژه هزاران.. . ووو االرضفی

 نیسات،  اطالعای  هیچ معانی این از را خدا که هستند، هاواژه این قابل

 مگار  تاا  کنناد؛ مای  هثلِا مُ و بُرناد می سر و رندبَمی  مسلخ به را هاانسان

 برای رفتن به  اینان نیست. بیش جهنمی که کنند، هدیه هاآن به بهشتی

 .کنندفهم نمی خود در هاریختن خون انسان جز ایچاره بهشت،

 تدارک میانآد خون را، آن محرکة ماشین سوختِ کهبهشتی       

 ادانشیّ احکام بیشتر به است، خلقتِ انسان مَنیّتِ مزاحمِ د، وبینمی

 هستند مزاحمی هایخاورمیانه، اهلل هایاهلل. اهلل کالم تا دارد، شباهت
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 و هاتوده برای ها،کتاب این کنند.می احکام خود ترا درماندة که

 ارمغانی فقر، و بدبختی و عذاب جز تاریخ، طول در مردم عموم

 زیر احمقِ تودة آن که ،گفت باید سفتأ کمال در .است نداشته

 را خود مدام و؛ نمود نخواهد فهم را خود حماقت زمانهیچ سلطه،

 او ناتمام دردهای به درمانی هیچ که کرد تفاسیری خواهد سرگرم

 طول در پرست،آدم هایگوساله و پرستگوساله جاهالن این. نیست

 دست هم مدرن تجهیزات به بلکه نشدند، عوض  تنها نه تاریخ

 همواره،. اندکرده کسب هم بیشتری رتبحّ هاآدم کشتار در و اندیافته

 و تهویّ هالکت در نو، هایشیوه و هاواژه ابداع با تاریخ، طول در

 .اندکرده و کنندمی  تالش هاآدم ما انسانی تشخصیّ

 هائیکتاب یانِمتولّ توسط ه،خبیثان تعالیم و وحشتناک عمالِاَآن  همة

 بر گاد، و یهوه و اهلل وارثین و صالحین از را خود که شودمی عمالاِ

 اند. کرده و کنندمی قلمداد  زمین روی

 ذات به اسالم»: گویندمی که هستند هم جاهالنی میان این در       

 خواهممی!« ماست مسلمانی از هست که عیب هر؛ عیبی ندارد خود

 مسلمانی از عیوب این اگر بپرسم، سازو مغلطه گویاوه کالشان این از

 هم سرائینوحه ،برای اسالم که شماست چون پیشگانیحماقت

جدا ها خودیاز تن غیر سر آن،متون  و به نامِ همان اسالم وکنید می

 در پس این عیوب اگر اسالم به ذات خود ندارد عیبی، کنید،می

 این از را خود نحس اینان وجود ؟آمده است کجا پیروان اسالم از

 آیاکه  کنیم،با تحلیل و نقد این دین فهم  تا کشند،بیرون نمی دین
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 کنند بااینان سعی می نه؟ یا دارد وجود مکتب این در هم صداقتی

 شعور به ؛ وبگذارند پوش سر را شانتعلیمات حماقت ها،مغلطه

 و اراجیف چنین نشر با ،کشاندماین آ .دکننمی توهین هاانسان انسانیِ

 ،آستین دارند که در فریبنده هایمغلطه و ،فریبانهعوام مهمالتِ

 را خود قوام و دوام هاانسان خون با که کتابی بفهمند خواهندنمی

بارها به هایش سخن خمینی در .ندارد بیان ارزش است، زده رقم

شیوخ و . «خواهداسالم خون می»که عنوان کرده است صراحت 

اندازی راه با های بادآوردة فروش نفت،باپول ابی عربستان،وهّ

  اند.، تجهیز شدههای تروریستی در جهانترین شبکهبزرگ

به  هاست،مش، منوط به ریختن خون انساندوا دینی که قوام و    

 ،برسانی مکتب به را ایگوساله سال هزار اگر خورد.هیچ دردی نمی

 !شد نخواهد بیش گاوی نهایت، در هک نبایدکنی تردید

 حاد  این تا پیروانش بود، خلل از خالی تعالیمش و کتاب این اگر      

 ساعی  و. شادند نمای  مشاغول  آدمیان، خون مکیدن به  تاریخ طول در

  ایان . عَلَم کنندشان برای کتاب این همه تفسیر ،امروز به تا کردندنمی

 از تار مهمال  تفاسایر  ایان  ادند جلاوه  هموجّا  برای ،وقیح سرایانمهمل

 و دهناد مای  ارائاه  هام  شاان حماقات  از تار مهمال  لای دالی شان،تهویّ

 خیلای  هناوز  که است زیاد قدرآن قرآن  ةخَفیّ مضامین که: گویندمی

 طاول  تماام  در کاالم  ایان  از تروقیح بیانی. است نشده کشف هاآن از

اطر ت کااه بااه خاااناادی سااال اساا و 1711ام. نشاانیده ازکساای عماارم

را تاا  کسای   شود، وکشته می گروه گروه انسان ،مندرجات این کتاب
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ه تا ایان  دینی ک! ه آن خبری نبوده استخفیّامروز به رمز و راز معانی 

ر هادایت معناای خاود، درماناده     خود د ، وحد بغرنج و نامفهوم است

مانِ انساان، مایاة هادایتی شاکل      ذلیل  تواند در خردِمی است، چگونه

 دهد.

 :گفتمی مپدربزرگ     

 مان  چاه ثماری دارد؟   بگویاد  ساخن  افشافّ  تواناد نمای  که هیاللّ     

، را ساخنانش  گنگی را، و بیانش و نارسائی خامی خدائی که دانمنمی

  دردی چاه  باه  نمایناد  اصاالح  بایاد ، بهشاتش  از ابادی  مطرودِ بندگان

  خورد؟می

 از مطرود قمخلو توضیح و تفسیر به کالمش، فهم که هیآن اللّ     

 درمانوامانده در خود،  من از دردی چه است، محتاج بهشتش

  کرد؟ خواهد

کند، چگونه نمی فهم خود را با بندگان آشتی رِسَ که هیو اللّ       

 رهدایت کند؟مخلوق خود را تواندمی

 با، شودمی محسوب نابخشوده جُرمی کالمش، که نَقد هیاللّ و        

 خواهد حرام من بر را زندگانی حتم،به  من، انج در خود تحمیل

بهشت  زمانی در اد،شیّ یانمتولّ این نقل به که آدم نام،ایآفریده کرد.

 نیامده نائل خود اهلل فهم به آن مکان، در است، و اهلل بوده جوار و در

 چگونه و ؟زمین، به فهم آن اهلل نائل آید در تواندمی چگونه است،

 از مطرود موجودی چنین به را، خود کالم تفسیر التوک هیچنین اللّ

 شکل بدترین به را وکیلی که او به هم آن؟ است کرده واگذار خود،
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 این؟ استبیرون رانده شبهشت از خود، به جهل او به خاطر ،ممکن

 به را او بار، دگر و راند،می خود از را خود بندة که است هیاللّ چه

 جای یکباید ؟ کندمی منصوب زمین، در خود تفسیرکالم وکالت

باره به به یک ،خود را که مورد مغضوب! باشد داشته مشکل ،اهلل این

 تا همواره، اند،دیدهآنان که تعلیم  کند.می لمبدّ ابدی،مقبول موجودِ 

تا خود را  به حتم مجبورخواهند شد را رقم بزنند، دیگران تدبیرشان

 به دست تقدیر بسپارند.

که خود  کنند،به فضایلی هدایت می ما را ادیان، ادِشیّ یانِاین متولّ      

که  اندکرده پیشة تعالیم خود خدایی را از و تفسیرقویاً فاقد آنند؛ 

کن حذر برند.می به سر جهل غفلت و در یاربس آن خدا، فهم از خود،

 لبه شک الفاظ، و با تفسیر تو، در را خدا دارند که سعی کسانی از

 .بنشانند

تظاهر  و جاهل، عَقد دایم بسته است. با قشر دین که،بدان     

یک بستر به  در نام خدا،ه با معشوقی ب شب، کند که هرمی

حسرت  جاهل را در قشر تا همواره به این حیله،رود! خواب می

 ه دارد. در انتظار نگا ،وصالی موهوم

یان دین به متولّ با ،این خصوص توانی دربه هیچ وجه نمی تو      

 نداشته باشند، یان دین، فشنگی برای کُشتن تومتولّ اگر بحث بنشینی؛

 خُرد خواهند کرد. جمجمة ترا شان،با قنداق تفنگ حتماً

 از کاه  کانم نمای  بااور  مان  .خاورد نمی دردی هیچ به هیاللّ چنین      

 که بیکتا گذاربنیان و ممعلّ .شود خلق کودن شاگردی وارسته میمعلّ
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 توانمی انتظاری چه پیروانش از دهد،می را بشری نتمدّ انهدام فرمان

 جز چیزی عرب، اهللِ توسط هاغیرخودی جمعی کشتار حکم ؟!داشت

صاد  ،که سید رضیسیّ ةالبالغ درنهج نیست. اهلل آن  خود بقای حفظ

: گویاد مای  روشانی  به ،زبان علی نوشته شده است ازسال بعد از علی 

 . «کنیممی حمل شمشیرهایمان با را نهایمانآرما ما»

 اسات  طبیعی د،کنمی حمل شمشیر با را هایشآرمان که مکتبی        

و  ردیوو الجا  خلخاالی  و خمینای  و رمَعُ مال و الدن بن چون ثمراتی

 پرورش خود مکتب در دیگر کشآدم و قاتل هزاران ابی ومالیان وهّ

 کاالم  در قصاار  کلمات و عرب، اهللِ گفتنِ صلح از سخن .ددا خواهد

   .نیست بیش تزویری و دروغ ش،گفتار و

 نیاماده  بیرون ابلهی دهان از ای،سنجیده سخن هیچ کهیدبدان اما         

 ت.اس

 یکی آورند:می زبان پسند برمحکمه سخنان که گروهند دو       

 تاریخ شعوربی کشانآدم و جالد، حاکمان و گرانتوجیه و ابانقصّ

 ریختن در و است شده نهادینه ضمیرشان در آنان یّاترّش که هستند،

 .اندکرده کسب کمال به ریتبحّ نیز آدمیان خون

 مفاهیمِ برای خَلقِ که تاریخند، خِردورزِ مظلومانِ دیگر، گروه        

مندشان درداز خونِ جانِ  ،را هایشانقلمجوهر  ،انسانی و متعالی

    .اندتدارک دیده

 ییهاخلق واژه و تولید یان ادیان،های گران متولّیکی از حیله      

اذهان عمومِ  برای منظوری در ای،دوره هر مان وهر ز ست که درا
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 از نمونه کنند. یکوررا بار ات پلید خوددهند،تا نیّرسوخ می جامعه،

 دخو زمان به مربوط مالیان شدة بندیطبقه و ساده بسیار سازیواژه

 حجابی زنان،زدند که بیگام نخست انقالب، جار می در .ستما

به مقصود  ،زور فشار واز چون بعد  .جامعة ما را فاسد کرده است

واژة  چند سال بعد برای ایجاد مزاحمت دوباره، خود با زنان رسیدند،

حجابی را رواج و چندی بعد واژة شل بدحجابی را متداول نمودند.

 یک با مردم  عموم که 1354 سال در دارم خاطر به خوبدادند! 

 -نادانی درکمال - شانمشترک منافع کسب اصطالح به صدا، برای

  ،رسیده راه از تازه آخوندی عقاید استقرار برای ،ایران یهاخیابان در

 نادانان این به دل ته از من زدند،می خورش هوارآدم فقه آن با

 فهم ،گویندمی هک را چهآن دانستممی چون ؛گریستممی شعوربی

 تربیش مرا که چیزی و ؛دانندخواهند نمیمی که را آنچه و کنندنمی

 تودة این با هاکردهتحصیل همراهی ،کردسف میهمه متأ از

 تکهتکه هااحمق آن همة زمانی اندک از بعد هالبتّ که .بود دخوارخِرَ

 ستد به آنان از بسیار. دادند پس را خود حماقت تاوان  و شدند

درست کاری  .شدند مخوف هایزندان یا روانة اعدام و مالها همین

 در که کسانی آن ةهم بعد از رسیدن به قدرت کرد. که استالین،

 قربانیان لیناوّ خود ،بودند کرده تالشها قویاً ،حکومت این استقرار

 پانزده سال از بعد را، سرزمین این مردم شعور گوئی .شدند مالیان

 «شیبانی حارثةابنمُثنی»  چون کُشانیآدم هایراهزنی شروع با هجرت

 قادسیه دو در و سی سال در ایران شکست و «عَجلی قُطبةابن یدوَسُ» و
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 قبل از شعورشان که گوئی .اندکرده فاضالب روانه ،جُلوال و

 سوزدشان میحال به دلم بود. رفته به غارت شانفرهنگ و شاناموال

 و کودنی در ،فرهنگ و نتمدّ طوالنی سابقه این با تملّ این چرا که

 دامان به گوش بسته و چشم را خود نیز، امروز و اندمانده جهل

  روزگار این به هاآن دست به پیش هاقرن که اندانداخته هائیهمان

  اند.شده مبتال ،نکبت

 همیشاه  و دانناد می خوب  را خود کار ها،واژه مخترع مالیانِ این      

 کنناد مای  آلودة کاالم خاود   چنان را آدمیان فریبنده، مغز توجیهات با

 است تصور قابل غیر ،آن فهم که

 :گفتمی مپدربزرگ       

 چنان خود، دینی مهمالت برای، اعصار و قرون درطول مالیان،      

 و من اگر ،هاآن متون  استناد به که اندکرده فراهم قطوری هایکتاب

 مانخالصی بیندازند، ساختة خود هایقانون واب این کتمیان  در ترا

 توضیحات از که هرجا .شد خواهد غیرممکن آنان بند از

 به مغلطه و ل شدنتوسّم با مانندمی باز امری، انسانیِ پسندانةمحکمه

 و تعاریف و ،اهلل زبان از شده جعل هایمصلحت تفاسیر و و سفسطه،

ل شدن به احادیثی که فاقد توسّم با و خود، توی در تو هزار تفاسیر

که همه نیز از قرن دوم هجری برای - ستا تحلیل عقالنی تعقل و

کرامتِ  روزگارِ از دمار -است داران دین رواج یافتهمطامع دکان

 .آورنددر میها انسان
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 را انسان هزاران ،قاجار دوران یعنی در ما، نزدیک دوران همین در    

 جرم به -آن حوالی و اصفهانمثل  – یرانشهرهای ا در مالیان همین

 و رساندند قتل به و سوزاندند زنده زنده  بابی  دین به اعتقاد

 در بردند.  غنیمت به مشرک و کافر مال عنوان تحت را شاناموال

 و جانی مالی دو امروز، شهرخمینی یا شهرهمایون یا اصفهان سدة

 ،ای مختلف ایرانشهره محلة هر در البته) داشت وجود کشآدم

 داشتند؛ را خودشان شرعی حکومت فساد هایجرثومه این از یکی

 شاننام (بودند کثافات آن همة هایسرآمداز جمله  دو، این ولی

 هم پسر و پدر که- «محمدتقی شیخ» و« باقر مالمحمد شیخ حاج»

 هر و -لبنانی دوران صفویهمعروف نامِ آن دو شیخ ، درست همبودند

 کرده سیاه را سده مردم روزگار مال، دو این .مالیان شقما از دو

 دلش که را هرکسی خود احکام با محمدباقر، شیخ این .بودند

 حضور در بابی دین نامه ب مخصوصاً عقیده فساد جرم به خواستمی

 افرادی را مقتولین این از زیادی بخش کهداد؛ فرمان می قتل به خود

 و حقّ بود کافی .نداشتند هابابی به ربطی هیچ دانندکهمی تشکیل

 و زکات و خمس شامل خورکهمفت جماعت این شرعیة حساب

 تصمیم ایبیچاره یا شدمی پرداخت دیر ،بود هااین مثل یموارد

 این به حسابی و حقّ یا و کند دور جماعت این از را خود گرفتمی

 ایادی طتوسّ ،شهر در فرد بابی بودن آن وقت نپردازد،  جماعت

 و فرد کردن محکوم زمینة تاشد، می شایع مالمحمدباقر همین

 بر، رشتی مالمحمدباقر .گردد امهیّ عموم انظار در او کردن سالخی
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 خدا رسول و بیتاهل از جگرسوزی شیون و گریه و سوز با منبر باالی

 ایهعدّ ازدست ،زمین برروی عرب اهلل برگزیدگان این رنج و علی و

 آن؛ نمودمی اعالم را فرد شدن بابی نهایت در مرتد، و کافر و فاسد

 صادرشده فتوای استناد به ،باقر مالمحمد خورانجیره و  اوباشان وقت

 محکمة در ،ممکن زمان کمترین در را بیچاره فرد ،طرف او از

 به کردن نمدمال .کردندمی محکوم شدن نمدمال به مال، فرمایشی

 و بستند می محکم را فرددهان  و پا و دست لاوّ که بود صورت این

 طناب با و پیچیدند،مینمدی  بزرگ سفرة داخل را، محکوم فرد بعد

 تا غلتاندندنمد می آن داخل در را فرد قدرآن و کردندمی محکم

 برای مال،نمد اناستاد که کاری درست، شود. تنش خارج از جان

 و پیچیدندمی مدن داخل نیز را هابعضی و .کنندمی نمد فرش پرداخت

 امباد که .بسپارد جان تا زدندمی چماق و چوب با  را فرد قدرآن

بعد،  و کند، نجس را زمین و بریزد زمین به مالیان فتوای طبق خونش

به  ،بود که در داخل آن با فرد محکوم، پیچی شده را،نمد طناب

   .دکشیدنآتش می

 ایان  ، باه آذربایجاان  یازد و  کرماان و  و اصفهان در ها رااکثر بابی      

 نجاس  هاا باابی  خون که بودند داده فتوا  مالیان چون .کشتندمی شیوه

کاه   را از کشاتن  شایوه  ایان  الجارم  .شود ریخته زمین به نباید و است

باه کاار    بابیاان  کشاتن  بارای هاا باه ارث بارده بودناد،     از مغول مالیان

 احماق  الحکوماة یاب نا و شعوربی ابله لطانالسّظل دوران در .دندبرمی

 از بسایاری  خَلاف،  باه  صخلّتَمُا  شیرازی خان سلیمان میرزا نامه ب وی،
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 امیرکبیار   زمان در. رساندند بقتل  به اصفهان در را شده شناخته بابیان

 هاای انسان، چشید کاشان فین حمام در را اعمالش جزای که معروف

 هاا، آن انساان  یکای از  ند.رسااند  قتال  باه  مالیان و ،او امر به را زیادی

و  ساواد و فرهیختاه باود،   با که زنی بسیار «العینقرت»بانوئی بود به نام 

به قاوانین حجااب اجبااری اساالم      سال، 1711از  که بعدزنی بودتنها 

 و، خفه کردند؛ ة مالیانبه توطئ و امیرکبیر ، به دستوراو را پشت کرد.

واقاع در   ان،در چااه بهارسات   را هنوز نیمه جانی داشت، او هنگامی که

که امروز بانک ملی مرکزی ایران، بر روی هماان چااه سااخته    تهران 

را بخوانیاد،   «یحیای  حیاات »کتاب چهار جلادی  . انداختندشده است 

 .  آن استنکات مفیدی در

یان دین که متولّ یداین حقیقت تاریخی را همیشه به یاد داشته باش     

 به نفع خود ،تلفسرقت علوم مخ در ،عناصر ترینسارق اسالم،

آمد سر این امر که در ع،تشیّی متولّصوص جماعت خه ب هستند.

با مصادرة علومِ مختلفِ اقوامِ تحت  دوران هستند. این جماعت،

سعی  طول زمان، در آن علوم به نفع خود استعمار خود و ثبت

در . ه جلوه دهندموجّ ،اند دین اسالم را به عنوان یک دین علمیکرده

 . میل به آشتی ،علومین را، نه با عِلم کاری است و نه با که دحالی 

به میان سخن  هاآن متون اسالمی از که در طبی، علوم بهداشتی و    

اهل کتب  در قبل از اسالم،های دور و از گذشته همه، است، آمده

عل این جماعت با ج دارد. داشته و اقوام مختلف وجود و علم دنیا

 ،کنندمی اند وکرده سعی گان خود،کردسیاز زبان قدّ احادیث،
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  اع و کشف و فهم این علوم در جهان،که ابد ،طوری وانمود نمایند

از زبان  مدام با نقل احادیث، و ط مسلمانان صورت گرفته است.توسّ

القاء  سوادذهن شنودة بی که در ارندسعی د پیامبر و امامان خود،

از  اند.ت ارزانی کردهبشریّ را به که این امور نمایند اینان بودند

ون همه به نوعی در مت ؛تا مابقی امور بهداشتی گرفته، مسواک زدن

و ایران  چین و روم و مصر شامل ،ی باستانکهن مللِ گوناگون دنیا

 . داشته است وجود

، طبیبی بزرگ معرفی کنند این جماعت سعی دارند امام رضا را      

 کسی فقط یکء دهند؛ امکان ندارد را ارتقا زلت امامی اومن تا مگر

 کتب چین و در که آن مطلب، ،مورد از امام رضا نقل مطلبی کند

  وجود نداشته بوده است.ستان ایران با

خصوص مسائل طبی  نقل شده  همة صفحاتی که از امام رضا در     

کند، که آن نیز به مانند کتاب پنجاه صفحة  تجاوز نمی از  ،تاس

ین که آن مطالب، همه در متون طب چلی بیش نیست؛ البالغه جعنهج

به نوعی کپی همان مطالب کهن  باشد. وو ایران باستان موجود می

زبان او نقل شده  بلکه از ،ننوشته است رضا امام را نیز هاکه آن .است

ی اقدام عباس خلیفة دربار در شان،حیات زمان در ا امام رضا،آی است.

ی یک حتّ ؟اندو احشاء فرموده امعاء و مغز به جراحی آپاندیسیت و

خصوص  رضا عملی در مورد در تاریخ سراغ نخواهید داشت که امام

آن سخنان  شان  صورت داده باشند.زمان حیات طب و پزشکی در

 طبابت همة است. اعتبار کنند، فاقدمی ع نقلکه جماعت تشیّ مهمل
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اندی سال  وصد شته از که بعد ستا یهایبه معجزهمربوط  ان،ایش

 پرورِینِ خرافهالدّیخاندانِ صف توسطتوس)طوس(،  شان درمرگ از

کوران و  و که شَالنسرزمین تدوین شده است؛  این در صفویة ابله،

 از هم بعدآن اعجاز خود، کبیر به کتابِ ،معلوالن را بواسیریان و

است که مشروط به این  نیز آن درمان شیوة .کنندشان درمان میمرگ

به ضریح مبارک ایشان قفل را  گردن خود سگان،چون همبیمار، 

 را ی خودودَم عیسَ های ملکوتی،نفس در ندائی غیبی، مگر تا د،کن

 اما همین انسان ملکوتی، .حاصل شوددرمان الزم  تا مگر عیان نماید،

خلفای عباسی  و خود جای تاریخ از جنایات تبارچ هی در یک سطر

 چه بر خور،که این قوم آدم فرمودنددرج ن جاهیچ در و کندنقل نمی

 اند.روز آوردهتِ بدبختِ تیرهسر این ملّ

های سالم انسان کشتار در امام هشتم، پایه وهمین طبیب بلندآیا         

 اما شالن و کنند،خلفای عباسی سکوت می و خود به دست تبار

اما در  .شاناز مرگ عدب هاآن هم قرنفرمایند؟ مداوا می ،کوران را

 ست خلفای عباسی،مردم ایران به د در مقابل کشتار شان،زمان حیات

  کنند؟سکوت می کامالً

طعمة  فاضالب اشغال خواهدکرد.گندابِ  را، تربیت نشده شعور    

اینان جز برای به قدرت  سکوت ست.اطمع به مطامع دنی سکوتی، هر

 رسیدن هیچ نبوده است. 

ایران دوران صفویه نقل  کتابِ سفرنامة کِمپفر، از نیز از نقلی       

میالدی که  1651د سال ، متولّاح آلمانیانگلبرت کِمپفر سیّ ؛کنممی
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خود که به دوران صفویه در سفرنامة  ،سالگی مُرده است 65در 

 ، که خود شاهد بوده چنین نوشته است133در صفحة  مربوط است،

  کنم:نقل می عیناًمن 

، دفن خراسان مرکز خاک ایران یعنی مشهد، امام هشتم در رضا،»      

شده است. شهر مشهد در وهلة اول، به خاطر این که مدفن امام 

 و -شمار رضاست، به شهرت و اعتبار رسیده است؛ زیرا زائران بی

اکناف  برای زیارت قبر امام، از اطراف و -شیعیان ایرانبیش از همه، 

امام جعفرصادق، چنین  پس از حضرت علی و زیر هستند.بدان سرا

 ل هستند.س قائتقدّ ،دیگران پیش از، برای رضا هاکه آنپیداست 

 ل شدن به او،وسّبا مت دنتوانکه نابینایان می پندارندخصوص میهب

ی تقویت خیلی شده است که برا را باز یابند. روشنی دیدگان خود

اند که خود را به ر کرده، کسی را واداام حرمدّخُ اعتقاد زائران،

ل به امام رضا ظاهراً اثر توسّ در هنگامی که این مرد ابینایی بزند!ن

کنندگان را فراهم ، گروهی از تحسینخدام ،هباز یافترا  بینایی خود

 دهندةکرامِ شفااِ و جاللبه نشانِ اِ یافته را،که این شفا آورندمی

حین  در ند.مشایعت کن مشهد یهاکوچه در نقاره، با طبل و س،مقدّ

این معجزة  خاطرةبرای حفظ  زائری، هر ای،حرکتِ چنین دسته

با خود  و دکَنَمی س راقدّم بردارلباس این کاله ای ازقطعه ،بزرگ

 ازیگر اصلی)شفاب ،رسیدهنگامی که این نمایش به پایان  می برد.می

که هدایای حالی  گیرد و درمی ، لباس نویییانمتولّ ( ازیافتة قالبی

ها رود! از این نمایشبه چنگ آورده است، پی کار خود میبسیاری 
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که به معجزه ، به جای آندهند که اهالی محلزیاد ترتیب می قدرآن

 افتند.می ها، به خندهاز دیدن این نمایش احترام بگذارند،

باه  ط اماام رضاا، هماه،    توسّ شالن این قضیة شفا یافتن کوران و         

مالیااان  باااز  ع وی تشاایّلّوقیحانااة جماعاات متااوشاارِّ  از ة سرشااارحیلاا

لوح مردم ساده شکال مختلف ادامه دارد. ووز هم به اَکه هن گردد،می

ع یاان تشایّ  ساختة دست متولّ گونه اراجیفِبه این ،زدهمذهب نادان و و

 . بند هستندپای

نباود   شات و مردم به دلیل ضعف بهدادر ایران آن دوران، بیشتر         

 وم راخُمباتال باه تَا    اماور،  سوادی مطلاق در و بی ،ی درمانیهاواکسن

نهایات، منجار باه کاوری      درشدند، که های چشمی میدیگر بیماری

 تعاداد  ،های غیار قابال عاالج   دیگر بیماری شد. فلج اطفال وها میآن

قدری زیادکرده بود، که ه های آن دوران را بچالق شالن و کوران و

یان دیان  این متولّ! مردم امروزی، غیر قابل تصور است در فکر باورش

، برای ت نیزست که از درد و بدبختی ملّا ریشان طوتعالیم ،و مذهب

بخشای  شاایعة شفا  کنناد. مقاصد  شوم دینی و مذهبی خود حذر نمای 

 توسط ایادی ،اذهان عموم مردم نادان و دردمندِ جامعه را در امام رضا

روز بیشاتر از   حارم اماام رضاا را هار     تا مگر کنند؛یخود مدام تبلیغ م

 کاالن خاود،   تا در این میان، سود ریز نمایند؛جو، لبار شفاوّپیش، از زُ

، باا تازئین ایان بارگااهِ باه      ارنِ مکّا راکاامروز نیز این تبه کنند.حاصل 

 ت ناادان فارو  حَلاق ایان ملّا    در س، واتیکاانِ دومای را،  اصطالح مقادّ 

 ، با آن هماه کارخاناه و  امام رضا ری عظیم اقتصادیامپراطو اند.کرده
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یاان  هاای ماالی متولّ  کترین قُلَّمالکیت، اکنون یکی از بزرگ لک ومِ

روارتار  روز پَ هار ت، قات ایان ملّا   کاه از حما ؛ استع شدهمذهب تشیّ

 .شودمی

      
 !کندرا توجیه میوسیله ، هدف برای مالیان

جا فاواحش شاهر   آن که درهران؛ محالت ت ای بود ازهمحلّ شهرنو،     

خاناة  ، فاحشاه ایان قلعاه   و؛ هام آماده بودناد    گارد  گیر،اوباشان باج و

صاادق   شیخ ه رااین محلّ ،54انقالب تقلبی  . دررسمی شهر تهران بود

آن  فااواحش بساایاری در آتااش کشااید و کااار، بااهخلخااالی جنایاات

ایان  . اما ساخن  جان باختندو زنده زنده درآتش سوختند سوزی آتش

آن دسته از فواحش را که به درد حکومت جمهاوری اساالمی    است،

داری ایان  برای نگاه ، اما .محل بیرون کشیده بودند از قبالً د،نخورمی

نایال   آناان تا باه ساود دوگاناه از    اندیشیدند،یم ایحیله باید فواحش،

زیباا   کاه جاوان و   اساس همین حیله، بیشتر فواحش تهاران را  آیند. بر

تارین  کاه یکای از بازرگ    «ثابت پاساال »شدة  ه خانة مصادرهبودند، ب

یاان  خارجی  ایران در زمان محمدرضاشااه باود و بازار   داخلی و ارتجّ

 انحصاار جنااب پاساال  قارار     شان کاه در تجاری کار کسب و هم در

ای بزرگ، باا  خانه منتقل کردند. دل خوشی نداشتند، از او ،گرفته بود

 ،ه مساحتی حادود ده هازار مترمرباع دارد   که گفته شد دیوارهای بلند

انتهاای   در ،واقع در خیاباان فرشاتة تهاران در کوچاة شامارة چهاارده      

 توبااه داده، و جااا ،آن ایاان فااواحش را در .خیابااان جااردن وگاناادی 
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مصارف   و .مرحمت فرمودند، تا مُحجّبه شوند سرشان چادری سیاه بر

بساتر   فقاط در  ،د راتا مگر نجابت باز یافتاة خاو   ،عمومی نداشته باشند

م هاادی غفااری را   االساال جنااب حجات   مالیان رژیم خرج کنناد. و 

ای بارای  یدهکه باه راساتی، سامت پساند     کردند، مسئول این فواحش

کاه   ،سات ا شاعوری این هادی غفاری  همان بای  !چنین موجودی بود

یکای از هازاران کارخاناة مصاادره شاده در       ،بعد از انقاالب  خمینی،

) کاه باه   ارخانة جوراب اساتارالیت باود باه او بخشاید    که ک ایران را،

برای مان نقال کردناد    ق شاهدان موثّ .جوراب آسیا تغییر نام داده شد(

تاا  ه بودناد؛  این خاناه جماع کارد    فاحشة جوان را در 311که بیش از 

 رتصاوّ  اهاالی محال نیاز، باه     و! گردگیری کنند نانجیبی مهبل آنان را

هاا  آن کمتر با ، سعی داشتندلمیّه هستندعها خواهران حوزه که ایناین

باا نظاارت    و ط ایاادی حکومات،  توسّا  ،این فواحشدر تماس باشند! 

آناان،   از هاای ویا،ه،  باا کاالس   شدند.ل میهادی غفاری سخت کنتر

شد. سرکردة ایان فواحش،کاه   های سودمندِ حکومتی ساخته میمُهره

م معاروف  ها  «فیلسوف  فاواحش » به خاطر داشتن سوادی مختصر، به

 ،؛ ایان زن (!مانادو زهرا ک« )زهرا خانم»ای بود به نام فاحشه شده بود، 

باا فاواحش    ل انقاالب، ساال اوّ  پنج که در ،بودای هرزه همان بدکارة

هم زدن  خود، مسئول برصاحبانِ  ان، به امرهای تهردیگر، در دانشگاه

هماین زن   بودناد. و  جمهاوری اساالمی   ع دانشجویان معترض باه تجمّ

از ناحیاة   ری،بُا تران دانشجو را، به ضرب تیغ موکتدة زیادی از دخع

ی چهرة دختران جوان این مملکات  زیبائ و سر و صورت، ناقص کرد؛
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خانة ثابات   این  فواحشِ ساکن در ینی نمود. از، قربانی حماقتِ خمرا

شاالق زدن زنادانیان    و بارای نگهباانی   هاا را نیاز  ترین آنپاسال، قوی

تهاران منتقال   های به زندان خصوص،ه های مالیان، بنسیاسی به زندا

گاری  ، شغل شاریف شاکنجه  شانبه قاعدة توان کردند؛ و به هر یک،

 گنااه هاا،  زنادان  در کام اسالم عزیاز مرحمت فرمودند، تا با اجرای اح

بازجویاان در   گاران و شاان بخشایده شاود. بهتارین شاکنجه     فاحشگی

ل یشاک تهشات، هماین فاواحش     های خمینی را تا سال هفتااد و زندان

آمد مابقی بود، زنای باود   از این فواحش، که سر یکی دیگر ند.دادمی

علای  »هاا معشاوقة   تگفتاه شاده کاه مادّ     ؛«مقاامی فاطماة قاائم  »به نام 

فات  لُکُگاردن العات خمینی بود. و با دیگار مالیاانِ   اطّ وزیر« فالحیان

زرگای در  و برای خود امپراتاوری ب  ؛ی داشترّسِ و رسَ حکومت هم،

عماال  اَ باط باارت اسرار زیادی در و .الیان تدارک دیده بودمجموعة م

که  ذخیره کرده بود، حافظة خود طول زمان در پشت پردة مالیان، در

همین امر باعث شد تا باه حکام فالحیاان  باه دسات شخصای باه ناام         

 جاان ایان فاحشاه،    کتابِ اسرار جمع شده در ور شود، وتر «سَنجری»

از هماان زماان    دقیقااً  ،های ایرانه بسته شد. فساد در زندانبرای همیش

حاریصِ تاازه   بانان گرفته، روابط نامشروع این فواحش با زندان شکل

از کشته شدن به دست  ،بانانترس این زندان و به مسند قدرت نشسته،

هاا، باه   در زنادان سالمی، اوضاعِ اخالقِ انساانی را  یان جمهوری امتولّ

حب برای تصا . و رقابت مردان و سرکردگان رژیم،ودتباهی کشیده ب

حاال،   .سات ا خاود مقولاة دیگاری    ند نیاز، وَتن این فواحش جوان و لَ
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های جمهاوری اساالمی باا زناان     افتضاح افشای رابطة مسئوالن زندان

زندانیان بخش مواد مخدر و عمومی به جاای خاود؛ کاه باا مشاخّص      

ان در دهة هشتاد، معلاوم  شدن بیماری ایدز رئیس و معاون زندان کرم

هاای زنادانیان ماواد مخادر رابطاة نامشاروع       گردید این دو با خانواده

 وسیله تسهیالتی در اختیار شوهران آنها قرار دهند!  اند تا بدینداشته

، حکومت در سار داشاته باشاد    مذهبی که داعیة بدانید که دین و       

شانده  ابازاری کُ  جماعتِ فواحش را نیز به ؛چه حاصلی خواهد داشت

خواندید که چگوناه   تا بقای خویش حاصل کند.تبدیل خواهد نمود، 

نیاروی انتظاامی(    )داروغه، سُباشی  ، به اشرارِاشی راعیّ ، ابزارِتندتوانس

که روزگاری  وسیلة شادکامی بودناد، باه حیلاة     مبدل کنند. فواحشی

عمالِ وقیحاناه،  اَل شدند. این دّبَمُک این جماعتِ دَجّاله، به زَهری مُهلِ

کاه مادام    ،ام دینی این جماعت پفیوز دفع شاود تواند از احکفقط می

 .به بهشت خویش هدایت خواهندکرد دارند، ترا، اصرار

 که دینیآن  !دین برای انسان نه است، آمده انسان برای دین     

کرامت انسانی منِ  به حتم خواند،می خود خادم مرا تعالیمش، در

 حترم نخواهد شمرد.انسان را، م

 :می گفت مپدر بزرگ     

 که بوده کرده، این تاریخ درطول که کاری تنها اسالم، دین     

 اجیورّ را، با یهودی هایخاخام هایاست، دروغ توانسته

 و کند، عجتمَمُ مُالیان کتاب در را، پرستانزِرّیّاتِ بت و کشیشان

 کتب در مهمالت این لتکمی و تبدیل برای امروز، تا ،نیز مالیان
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 شده آلوده گناهبی انسان هزاران خونِ به شاندست خود، فقه

 این قتحقّ برای، ونمذهبیّ این که داندمی خدا فقط .است

را  گناهبی هایانسان از میزان چه خودساخته، اباطیل اندرزهای

 اند.کرده نامگورهای گم روانة بشری، تاریخ طول در

 هاستقرن را، خدا که خدافروش، مُبَلّغان این دست از امان     

مرا  داممُ واند؛ کرده دفن خود معابد حماقت و جهل قنداق در

 برای آنان بیمار ذهن که کنم ستایش را خدایی تا ،دارندمیوا

 .است طرح کرده پروریبرده

 
 چماق دین!رد، با کشت خِ

 کنند تحمیل شماو  من به تا اندآمده دین چماق با ایهعدّ امروز     

دی درست رَبه پرورش خِ ایم تا شما راآمده ،بهتران شما از که ما

 .ایت کنیم که تعالی شما در آن استهد

 .ندارد فهم ارزش و است، باطل بنیاد، از اندیشه، و این عنوان     

ترین خبیث از یکی ،جهان در یان آنمتولّ وادیان،      

که هیچ مالیی شوند؛ محسوب می  آدمیان ردخِ کنندگانمصادره

 س شعور نیست!درّمُ

 سامان را مهمالتش و کرده، رشد انسانی ردخِ پناه در دین،        

ن را دی ،ردیکه خِ جاآناست؛  شده خرد قاتلِ عمالً خود، ولی داده،

تأیید  به که خرد، جاشود؛ ولی هر، مردود شناخته میدرَبَمی السؤ زیر

 خود بزرگ دشمن را، خرد دین، ه شده است.ستود آید،دین می
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 داند،می خردمندانه را خود هایداده همة اما جالب است که داند.می

 است رسیده جائی به کارش و کند خود بندة را، خرد خواهدمی ولی

 و درست گرداب در را، خرد و گیردیم خُرده خِرد، بر یحتّ که

 . است کرده خود گرفتار ی،نادرست

، در ل شدن به دین بخواهد خود را سامان دهاد ردی که با متوسّخ      

 .عقالنی امور دچار مشکل خواهد شد فهم

 مقاصااد بااه  رساایدن یعناای شااعور،باای انسااان باارای دادن شااعار    

 ادراکی انسانی، شعور فهم به شعوریبی هیچ .ایلحظه و  مقطعی

  رحّا تب باه  معاانی،  فهام  در کاه  گفات  تاوان  باالغ  را خردی ندارد.

 است. مقدم دینی، هر بر اخالق، که کتاب؛ است رسیده

 تااریخ  طاول  در اخالق، کتاب سارق ترینبزرگ دین،     

  زدن گاردن  باا  اعصاار،  و قارون  طاول  در کاه  ؛است بوده

 بارده،  سارقت  به را آنان بهایگران اخالق،کتاب صاحبان

 جامعاه  عموم در را خود اتنیّ اخالق، کتاب تحریف با تا

 .بخشد قوام را، خود بقای تا کند، تزریق

 کتااب  در تاوانی می را، تاریخ رنگِخوش ضخیم های دروغ همة     

 اسااس  و پایاه  بای  معجزات تا گرفته، قصص مهمل از .کنیپیدا ادیان

 عقل! خرد و از دور

ماا حوالاه دادن   ا ی نیست،شکّ است محدود انسانی خرد کهاین در     

  تواناد باشاد.   تارین ساخن ممکان مای     ملهم غیب، خرد انسان به عالم
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به کشف آناان نایال    ،انسان خرد هنوز که هستند،  علومی مجهوالت،

  .نیامده است

 بشار  که هستند هائیدروغ از سرشار وخاورمیانه، هرینالنّبین ادیانِ     

 عقایاد  قباول  باه  ملازم  خاویش،  خاونین  هاای ارهقادّ  فشار و یوغ در را

. دنا کننمای  هایچ  آدمیاان  خاون  ریخاتن  جز که اندکرده آمیزیجنون

  باه  بخشایدن  جان تا و موسی کارشعبده عصای تا گرفته نوح ازکشتی

هایچ   !توساط او  ه نماودن مااه  شاقّ  و محماد  تاا  و ،عیسای  توسط مُرده

 دو  به را ماه رةکُ کسی که امنشنیده هاگوئییاوه این کالنی به مهملی

باه   ایشاانزده سااله   نوجوان های زنحیله کسی که از !باشد کرده نیم

کسی که از توطئة زنان  ، و، غافل باشداو بودهبستر که هم« عایشه»نام 

 کاه در جناگ بادر، باه ضاربة چاوب و      کسای  ،وخود بی اطالع است

ه، از مکّا  کسی که برای فرار وشود، دندانش شکسته می سنگ کسی،

..چگوناه  و و و  .... ،کناد مای  گاذارد و فارار  علی را در خانة خود می

و نظاام ثابات   کارده   هشقّ کائنات ای با آن عظمت را درکُره تواندمی

 از کاه  هساتند  گوییدروغ جماعت ،مالیانگون کند؟ خلقتی را دگر

جعاال  سااخن و حاادیث خااود، ننگااین بقااای باارای نیااز، االغاای زبااان

 کنند. می

 که االغی و پایانی نیست و نخواهد بود. را شعوری این جماعتبی     

ادرار  و کنناد! می خطاب« عفیر جناب» را، هشدمی سوارآن  بر دمّمح

 و برویاد ! کنندشان توصیه میتشوی مهبل زنانشان را، برای شسشتران

تارین   که یکی ازمهم؛ بخوانید را مهمالت این ،کافی اصول کتاب در
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 دمحمّا  باا  عربای،  زباان  باه  االغای  کهع است؛ کتبِ جماعتِ اهلِ تشیّ

که من همان االغی هستم که پدرانم مرا وعده داده ؛ است سخن گفته

، باه  تازیاان را  پیاامبر  د،محمّ و !من سوار خواهید شد دند که شما بربو

ایان جنااب االغ    کردنی نیست!فهم این راز، فهیم نموده است که باور

 هنگاام  به و ،نوح تا خود پشت در پشت نسبِ شمارش ضمن ،نامعفیر

هماان   ،روزی او بودند گفته او به پدرانش که فرمایندمی نوح، طوفان

نیسات  معلاوم  ! شاد  خواهاد  ساوار  او بار  دمحمّ که بود، خواهد خری

خاری ناامعلوم بساته     مِحِرَ ش دراو نطفه ،هنوز به دنیا نیامدهخری که 

کاه   ،به اوگفته شاده باشاد   قبل سال هزارشششود، چگونه می ،نشده

 حافظة سوار خواهد شد؟! تو که محمد بر همان خری خواهی بود و،ت

 کلینای در ، حقیقتاً معجازة آفارینش اهلل اسات!    تخم این خردیجیتالی 

باا نقال ایان     ،عفیران است نیز از خود که او کتاب اصول کافی خود،

 گویاد مای  االغ از کمتار  هایآدم دسته از آن زبان االغی، به مهمل از

جازو   را، دمحمّا  باه  دادن ساواری  ،همة حیوان بودنش که آن االغ، با

 شاعور،  صااحب به اصاطالح   هایآدم شما داند،می خود هایفضیلت

 خاوراک  تریادِ  را، تباار او  و دمحمّا  مدفوع ،رمکرّ هایوعده در باید

 خودکنید!

 بنشاینند،  صاحبت  باه  بااز بلقایس   سالیمان  با زبان، بی موران وقتی،     

 باا  نیاز،  عفیار  چاون  شناسای نساب  و دار نساب  خاران  که است طبیعی

 نشست! خواهد سخن به زبان عربی به تازیان دمحمّ
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 باه  و تاوهین  و فریاب  جاز  تااریخ،  شاان کِماتحات  بار  زنگوله این      

 این از فراتر توهینی چه .اندنکرده هیچ انسانی منزلت کشیدن حقارت

 منزلات  کاه  اناد،  کرده محکوم مهمالتی قبول به مرا انسانی شعور که

 .کندمی دارخدشه را ماانسانی

جفات   زماین را،  میلیاارد موجاودِ مخلاوق در   بایش ازشاش   نوح،       

ا و آمازون امریک چین و هند و ژاپن و پنج قارة کرة زمین از جفت، از

 دهاد؛ جای مای  کشتی خود در و آوری کرده،جمع آفریقا و همه جا،

ه طای  را مترهازاران کیلاو   و کردناد را فهم مای  آنان نیز زبان اوو همة 

خطار غارق شادن و     آناان را از  تاا  به کشاتی ناوح برساند؛    د تاانکرده

سوزد ایی میهه خصوص دلم به حال آن پنگوئنب انقراض حفظ کند.

را تاا خاورمیاناه باه جاان     روی ساال پیااده   باه مادت دو   که از قطاب، 

 اباراهیم در هماین   ! معجزة اهللشانیک جفت هم فقط،آن اند؛ خریده

اطاعات  ناوح   ازم باه اذن اهلل  عاالَ  شاعور وجاودات بای  همة ماست که 

از فرماان   ،اسات  که خود، صاحب شعور ،همین نوح پسرِ، اما کنندمی

طوفاان غارق    درتی بنشایند، و  در کشا  تاکند اطاعت نمی اواهلل  و پدر

عات  اطا غیاره،  تمسااح و عقارب و   درخات و فیال و   اما پشه ونشود؛ 

جفات باه   از هزاران نوع موجودات، فقط به قید قرعاه یاک    کنند.می

ساپارند و هایچ   جان می طوفان مابقی در و یابند،کشتی اذن دخول می

 مااه  در طول این دو کشتی نیز،ع شده درجتمَام از این موجوداتِ مُکد

گیاهان در این میان معلوم نوع اما تکلیف اند! کاری به کار هم نداشته

 نیست.
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وراک و باا خا   ،در یاک مکاان   ع شدن این همه موجودجتمَبرای مُ     

، باید کشتی باه وساعت   ماه هم به مدت دو آن ،آب علوفه وگوشت و

این همه موجودات مختلاف  استان اصفهان ساخته شده باشد، تا بتواند 

، با ایان امکاناات   ة عظیم را اگر امروزجای دهد! این پروژ را در خود

خاوراک و   انباارِ  !بارد وسیع شروع کنند، حداقل پنجاه سال زمان مای 

ز آوری ایان موجاودات ا  ، و گارد ایان موجاودات   آب، برای علوفة و

 سترالیا و...ا و هند و چین و اآفریقهای آمازون وقطب شمال تا جنگل

باز که سلیمان بلقیس دیگرشان، آن پیامبر خود، دروغ عجیبی است. و

ش اچاون زباان ماادری   موران را هام  زبان پرندگان و گوینداست، می

 !کرده استفهم می

شااکافته و چااوب ی ماایبااه اشااارة عصااای نیاال را  رود موساای، و      

ض یاک  رودی باا عار   حتّای یاک باار    و !شده استمی ش مارادستی

است تا قومی ابله و نادان دریده  را، جگر کیلومتر و عمق سه تا ده متر

ایان بشاوند کاه     پرست بشوند. وآن عبور دهد؛ که نهایتاً گوساله ازرا 

 امروز هستند. 

همین  امادهد؛ کوران را شفا می و کندزنده می عیسی مرده را و        

 باه او  ،ار نازدیکش یا  و داناد. هیچ درمانی نمای  شعوران را،بی عیسی،

 تا به صلیبش بکشند. کند،خیانت می

منازل   بیناد کاه در  جا میآن علی را ورود؛ به معراج می د،محمّ و      

نشساته   جاا آن ،آسامان  در دمحمّا  حضاور  قبال از  ها،در آسمان ،خدا

کاه بادون    ،پیامبرش باالتر بوده منزلتِ علی از ،نزد اهلل گویا در! است
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 را از دتاا محمّا   ،خواناده اسات   ه مهمانی خاود علی را ب د،الع محمّاطّ

یاک از ایان   ا هایچ اما ب کناد!  گااه خاود متعجّا   پایش  علی در حضور

قادر نبودناد   ن، بر روی زمییک از این منتخبین اهللهیچ و ،پیامبران اهلل

هاا  شاعوری باه آن   د، وهاا را درماان کننا   بیمار انساان  رد ناقص وتا خِ

ماامِ آفرینشای خاود    تا این حاد، در حماقاتِ نات   رمایند، کهمرحمت ف

کاه ایناان باا     از این جماعت ندیادم هیچ نقلی وکتابی  در غرق نشوند.

یااا،  واشااند! مدار نمااوده بو احمقاای را شااعور نااادان معجاازات خااود،

 در جاز  طبابات ایناان،   خالص کرده باشند. از بند سفاهت، یهی را،سف

نیز،  و اخیراًنبوده است!  کوران و بواسیریان وکچالن، ن وخدمت شَال

اناد!  شده ام اس قه، مشغول مداوای  انواع سرطان ورفت علم فبا پیش

شاود کاه در   یمارانی میمربوط به ب ،تمامی مراحل شفابخشی این ائمه

 گنجد؛ مثل درمان کچلی و فلجی!یفهم عوام م

 بینناد، کچلی را، عوام مای  کوری و فلجی و ی به مانندنقص عضو     

. اما دنکنمیرویت ناشی از درمان را عوام  و به محض بهبود، تغییرات

کاه   جهال،  حماقات و  ، قادر به درمان بیماری نادانی وهمین امام رضا

 که جهل و چراباشد؛ ، نمیهای سفیه استجان این آدم دردِ نهفته در

فقاط   بیمارستان اعجاز اینان، قابل رؤیت نیستند. برای همین، ،حماقت

 های عضوی، قابل مراجعه است!ماریبرای درمان بی

در ساالن   1352ساال   کاه کانم،  نقال مای   مهملی راسخن ماجرا و      

 :هاتفاق افتادآن نان کارک ری ازدر جمع کثی ،ایاجتماعات اداره
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خصاوص مساائل    نرانی در، کاه بارای ساخ   عتشیّ شعوراین مُبلِّغ بی     

هماین  ، تاا  دعوت شاده  ،!!دین و ارشاد کارمندان المذهب دوران شاه

را، باا   انقاالب اساالمی کارده بودناد    خودشاان  ی که کارکنان المذهب

 ومناقاب   زِرّیّات کثیری کاه در  از عدب دی آشنا کند!اسالم ناب محمّ

حلق  و فضائل جماعت صدراسالم، در آنان، و معجزات اوصاف ائمه

باه گریاه    ساکوت  در ،لحظااتی  بعد از ،کندمی فرو شعورجماعت بی

 خاود، نقال معجازة دو    ودهاای نمایشای بغاض آلا    گریه در و؛ افتدمی

 د.کشا مای  عریفبه ت آن بوده شاهد که امام رضا، از را هفتة قبل خود

حاضار  کارگران ابلاه   ندان وکارم ای ازعدّهکه گریة گفته نمانداه نالبتّ

درونام  هفتاه   دوکاه   ناد فرمایمای آقا حاج .سالن نیز تماشایی است در

 بار اختیارآقا )امام رضا( مرا طلب فرمودند؛ بیکه ویی گ؛ انقالبی بود

ف شارّ بوسای ایشاان مُ  پابه  ؛ تاعازم آستان قدسی آقا شدم سفر بسته و

ی نماز شب، به صاحن  که برای ادا ،ساعت دو سَحَر همان روز. گردم

و بااورنکردنی،  ، باا صاحنة عجیاب    مبارکِ آقا مشارّف شادم   ر وطهّمُ

هاا  ایرانای  هاای ی باه قیافاه  شخصی که هیچ شباهت دیدم .مواجه گشتم

 ، خاود را باا زنجیار از   گاذرد ساالی از عمارش مای    51حدود  وندارد 

 ب کاردم و تعجّا  .، قفال کارده اسات   آقاا مباارکِ  باه ضاریح    گردن،

آن نزدیکای باود    ه درمی کداخ ؟ ازتا ببینم این کیستجکاو شدم کن

ادوارد » ، پروفساور ! ایان آقاا  ان فرمودناد حااج آقاا   ایشا  .سؤال کاردم 

احای مغاز و اعصااب و یاک     ص جرّانگلیسی است که متخصّا  «جیمز

آقاا   رشود که به صحن مطهّا ای میاست! یک هفته مسیحی کاتولیک
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در  اینجا و مسیحی سورپروفبا تعجّب گفتم  حیران شدم وآمده است! 

ام ست که به یاک بیمااری باه ناام      تی ا: مدخادم گفت ؟!!خدمت آقا

تواناد حرکات   ینم نش فلج است. وبد ی ازمبتال شده است و نیم اس

 دانم این بیماری دیگر چطاور مَرَضای  که من نمی کند. و اضافه نمود،

 .ستا

آقاا ایشاان را    ،لهاا قبا  که سال انگلستان، ای درفا یافتهوصیة شبه ت     

بگیارد و  را شافایش   آقاا،  ازهام   او تاا  آماده،  شفا مرحمت فرمودناد، 

 .گریه کاردن  بهکند میحاج آقا شروع  شدنِ این سخن، با تمام برود.

بارشاان   اداماة ساخنان گاوهر    در ناد. گیرو دَم میاکارکنان ابله نیز، با 

ادای  گلیسای مشاغول  بیست متری ایان پروفساور ان   : من درفرمایندمی

بخاوانم و   صابح را نیاز   که نمااز  ؛م تا اذان صبحشد فرائض دینی خود

کناار   از ،ساعت شش که عازم هتل بودم .برومبرای استراحت به هتل 

یح چسابانده و باه   این پروفسورگذشاتم، دیادم کاه سارش را باه ضار      

نیسات   پیش خود گفاتم باد   که برم؛حرکت کردم  خواب رفته است.

ربع ساعتی باه   و بعد بروم.از آقا بطلبم یچاره هم برای این بشفایی که 

رفاتم، و نایم    ،و بعد حرکت کردم که به هتل برسام  دعا مشغول شدم

 خیابان نزدیک حارم  عجیبی لةلوِکه وِ ساعتی از رفتن من نگذشته بود

کاه   ،نجکاو شدم و برگشتم ببینم چه شاده ک .و داخل حرم شنیده شد

 هواسات!  هاای ماردم در  انگلیسای روی دسات   م هماان پروفساور  دید

و ادای احترامای باه آقاا     چند صلوات فرستادم ایستادم و و خشکم زد

ظار  من بیات را، در پیروان اهل ، وعکه آقا، جماعت تشیّاز این و کردم؛
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خواب  .گنجیدمپوست خود نمی در ،یک مسیحی رو سفید کرده بود

حااج   باه حارم و  را باه   خاود  فته بود.خستگی از تنم ر و هاز سرم پرید

 ،رو خاادم دائامِ حارم مطهّا     دوستان قدیمی بنده هساتند  دوستی که از

: ایشاان گفتناد   ال کاردم. اوضاع را ساؤ  قضایا شوم. یتا جویارساندم 

اناد  ای دیاده هعادّ  فقط نزدیک سحر ؛میدانزیادی نمی واهلل ما هم چیز

گریاه   گویاد و هاایی مای  زباان انگلیسای چیز   باه  که این مرد خارجی

ب گفتناد کاه مرتّا   انگلیسی بلاد بودناد، مای    وبچه هایی کهبَر کند.می

دام باه  مُا  و شاود!  شایعه  د وادتین را بخوانا خواهد شهگوید که میمی

رایگاان   ،، چشم آقا، مان هماة شایعیان تارا    قاچشم آ گفتهمی انگلیسی

)یکای نیسات   طور که تو مرا درمان کردی! همان ،درمان خواهم کرد

 انکه شما قاول درمانشا   کننددرمان نمی امام رضا چرا آقا بپرسد خود

بادنش   ی ازدانام کاه نیما   فقط این را می دهید.(میبه آقا امام رضا را 

گفاتم چاه   غاذا بخاورد.    توانست درستتی نمیطوری فلج بود که ح

خادمی کاه در ایان چناد روز از او     :گفتداند؟ قضا را می کسی کلِّ

؟ فرمودندکاه  بت کانم شود بروم و با او صحگفتم میکرد. مراقب می

، بسااتری درمانگاااه  حاارم ن در:  ایشااان اآ؟ فرمودناادتم چاارانااه، گفاا

رای سرکشای باه ایشاان    صبح کاه با   آخر :هستند. پرسیدم چرا؟ گفت

زباان   ، باه ، با کسای و احترامی تمام شان با ادبمی بینند ایرفته بودند، 

 شاده  و شاان هام بااز    زنجیر گردن وانگلیسی در حال صحبت است؛ 

 و در ؛سالم روی دو پاا ایساتاده اسات    م فلجی مثل ایشان صحیح وآد

صاورتی کاه کلیاد     ادب با کسای در حاال صاحبت اسات، در    نهایت 
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خادم هرچاه نگااه    است. من ، در نزدگردن ایشان بوده زنجیری که به

 با این ادب باا  ن حوالی نمی بیند که این انگلیسی،آ کرده کسی را در

ن کاه ایا   شاود ه مای یک دفعاه متوجّا   اشند.بایشان در حال مکالمه می

هاوش  و بی کندغش می ؛ خادمکرده استقا صحبت میبا آ انگلیسی

، کمی مجروح شاده  دن به زمینت خور، به علّ؛ سرشدافتبه زمین می

 که جای نقل ندارد. ر که عنوان کردمهمالت دیگ و است؛

عاالیم  ت ،این جماعت چگونه در کاار شایّادی خاود   که  ه کنیدتوجّ     

کااه  هاام پیچیااده، چگونااه مهملاای را در انااد، وشناسااانه دیاادهروان

 . و اعصاب انگلیسی است ص مغزقهرمانش یک پروفسور متخصّ

 .، نهان شاده اسات  شعوریصدها جانور بی ،اشکلمه در پشت هر      

داناد  مای انگلیسای چاه    یک از شهادتین گفتن یک انگلیسی که اصالً

 و ص مغاز زنجیار باه گاردن یاک متخصّا      تا قفل وشهادتین چیست؟! 

 ان آمادن او؛ از انگلسات  تا مسیحی و کاتولیاک باودن او، و   و ؛اعصاب

شاهرهای خودماان باه     از کاه ماا   پیاام دهاد   خواهد به من وتو،که می

صی اسات از  متخصّ پروفسورولی کسی چون او که  ،رویممشهد نمی

پرفساور  آیاد؛ آن هام یاک    میانگلستان به زیارت امام این  جماعت 

 و سار  تاا نمااز شاب خوانادنش و     و .جراح مغز، که جاای خاود دارد  

بیاداری   اده کاه از فااق افتا  ای کاه اتّ ل صبح بارای معجازه  اوّ صداهای

تاا انگلیسای   دهاد؛  ر مای هنگاام نمااز صابح خبا     جماعت مسالمان در 

م رضاا زباان   کاه اماا   تاا وانماود کناد    باا اماام رضاا!    صحبت کردن او

ریازی   داساتانش یاک برناماه    ة کلمااتش و هما  دانناد. انگلیسی هم می
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شنوندة عوام را، بارای    ودآگاه،که ناخ ی است،ادقیق و مهندسی شده

دانناد کاه چگوناه باا     کند. اینان خوب میخود قفل می تحلیلی در هر

را در امعااء و   ، ماتو خرد انسانی من و این مهمالت در عنوان و تزریق

 فروکردن مشاتی مهمال در   هضم کنند. شعوری خوداحشاء جانور بی

 تجرباة  تارین بادیهی  این اینان است. ، جزو دروس الینفکّحلق مردم

 مدام تا ،هوآموخت داده عادت را خود که تیملّ. است نمتمدّ ایجامعه

 آسایب  نظم بخشد، را خود حیات اخالق، کتاب با و اخالق کتاب از

 ،خِااردِایاان جماعااتِ نااادان باای  .خواهاادکرد خااود همتوجّاا کمتااری،

 .دانندرا، زیوری برای جان خردمندان می مهمالت خود

    :گفتمی مبزرگپدر     

 تضامین  زماانی  تای، ملّ هار  بقاای  دارم، ایماان  من !فرزندم     

 از را، دیان  کتااب  بتوانناد  ،اخاالق  ساین مدرّ که شد، خواهد

 کنند. حذف همیشه برای خود، دروس سرلوحة

 گارداب  در خردشاان را  نناد، کمی تدریس را دین کتابکه  آنان     

 کنند،میما  با کاری اند. اینانحماقت خود قربانی جهل خویش کرده

؛ شاود مای  خاود  سارگردان  خاود،  فهام  در تو، و من انسانی شعور که

 تاا  پوشانند، میاهلل لباس با را، خود ننگ از پُر رنگین هایدروغ اینان،

 فهم در راتو  و من تا دهند، جلوه هموجّ بیشتر هرچه را، خود مهمالت

 .کورکنند استداللی هر

 نیستند. تحقیق قابل ،گانگرفتستقدّ که ام گفته همیشه    
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 ،بشرند. ایناان  تاریخ گویانمهمل ترینبزرگ از ،یهود دین یانمتولّ    

 ت،بشاریّ  جاان  در اماروز  تاا  که هستند مهملی ماتتوهّ همة گذارپایه

 .است دوانده ریشه

 تباار  انساانیِ  ذهن خمیرة قبل، هاقرن از منحوس، جماعت این      

 آبادنشاینان  ناکجاا  و یساان قدّ باا  نتاوانیم  کاه  اندداده عادت را، ما

 هاای چرائای  از را آناان  و هماة  بگاوییم  تحقیاق  باه  ساخن  تاریخ،

 ما در و ،آموخته اند را ما تبار و را ما و داریم. دورشان به تحقیق،

 ماا،  باورهای در یسان،این قدّ که اندنشانده ثمر به را باور این تخم

 باه  قلام  ایان جماعات،   محور در نباید و هستند. دیگری جنس از

 را ماا  کاه  چارا  گفت. تحقیق به سخن و کرد باز صتفحّ و تحقیق

 موجاود  اهلل، قادرت  کاانونِ  دور از انساان، باه   کاه  اناد، داده تعلیم

 فهام  به تواندنمی ،ما چون حقیری موجود و .نیست بیش حقیری،

 ناوعی  خصاوص را،  ایان  در تحقیاق  آید. الجرم نائل یسانقدّ این

 کاه اناد  قبوالناده  ماا  باه  اند ودهنشان باور به ما در نابخشودنی گناه

 و انبیااء  و خادا  درخصاوص  نادارد  حاق  ماا،  چاون  پستی موجود

 بنشاند. تحقیق به قلم آنانذهن  ساختة یسانِقدّ

 موسای، باه   اوالد و عشیره زا کهای نَصایح شریفه و ،الواح این     

 شاده،  داده خاور آدم جماعات  این دست به و است، مانده یادگار

باه نظار مای     نااممکن   اماری  گرفتنش پس باز ،خون جوی به جز

   .رسد
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 تریااد د وآل اومحمّاا باار صاالوات در را خااود نااان کااه کساای     

 کاه  خاردی  نیسات.  انسانی برخوردار شدة اغناء شعور کند، ازمی

 فهام  در جهاان،  باه سِایاحتِ سایرِ    ناه   و ،خازد می دِیری عُزلت به

 در کاه  را خادائی  آن نخواهاد کارد.   اماور  فهامِ  خاویش،  منزلتِ

 آدمیاان  جاانِ  کاه نیست!  بیش کالشی کنند،می مشق دِیر، عُزلت

 کااه همااة ذَّرّات اساات؛ گرفتااارکرده خااود حماقاات درحاابس را،

  .یردِ طویلة در نه کندمی هستی سیر کهکشان و در خدا،

 :گفتمی مبزرگپدر     

 و مکتشاافان و خردمناادانپاایش از  را خااود رابطااة کااههاایاللّ     

 نظاام ساارایان،نوحااه و خوانااانروضااه بااا قااین،محقّ و نویسااندگان

 دَم خادائی  باا  .زناد می لنگ شکار جای یک قطع،به  بخشد،می

 کاه  .، نه شیون شامارا دارد تردوست را شما ةخند که شوید، خور

 پاذیر نخواهاد باود.   خلال  حاتم  باه  خادائی،  چناین  باتاث صفات

 تواناد نمای  زناد، مای  رقام  اماور،  توجیه در ،را معنا که هرکالمی،

 تباااه ،راانسااان  شااعورِ ،چنااین کالماای .کنااد لتحمّاا را، توضاایح

 کند.می

 اناد، نساته نتوا ماا  تباار  وماا   زماان،  هیچ که است، اساس همین بر       

 از را، دمحمّا  کاس، هیچ .کنند برمال نروش و افشفّ را، اینان حقیقت

 قابال  انساان  یاک  عناوان  باه  امروز، به تا اسالم، دین بندانارهقدّ ترس

 کودک این که برسند فهمه ب همگان تا به نقد نکشیده است؛ ص،تفحّ
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 در و ؟شد چنین چرا و ؟است کردهمی چه عربستان، برهوت در یتیم،

 از پیاامبری  چارا  .نامیاد  پیامبررا  خود او چرا برهوت، زارشن این میان

پیاامبری منصاوب    آمریکا پوستانسرخ میان از چرا نیامد؟ چین یا هند

 پیاامبری آسامانی ناازل نشاده و     ،ملل دیگر میان از چرا و چرا؟ نشد؟

 ؟است نیامده

 خاورمیانااه و  بسااتة کپااک مِحِاارَ مااا بهتااران، از از همااة ایاان چاارا     

 گرفتاار  بشر تاریخ امروز کهاند؟ شده جاستخرا عربستان و هرینالنّبین

 شاان، نشااندنِ کتااب   قبه تحقّا  خاطر به امروز، که تااست؛  شده آنان

 شد چه .گذرانندمی و اندگذرانده تیغ دم از را گناهبی انسان هامیلیون

 ایاان - و عیساای موساای کااهشااد  چااه و ؟شااد دمحمّاا د،محمّاا کااه

 هستند؟ کهشدند  این -ناصری  زادةیهودی

 و تعقیااب بااه چنااین ایاان را ایدرنااده شااکارچی هاایچ     

 در نقاارآ بکتااا در کااه کننااد،نماای تشااویق شااکار کشااتن

 هاای انساان  کشاتن  بارای  ،را انانِمسالم  کاردن  کماین  سو هر

 است. کرده سفارش  خودیغیر
 ایاان السااؤ «باشااید. آنااان کمااین در سااو هاار و» :دگویااماای کااه     

 کساای اگاار ؟شاانداب چیاازی چااه و ،کساای چااه نکماای در اساات،

 ساار و ،بااود کمیاانش در بایااد باشااد، نداشااته قبااول را دمحمّاا و قاارآن

 بخشانده  اهللِ کاه  کارد،  عناوان  هام  وقاحات  باا  و ؟کارد  جادا  تنش از

 کااه ،اساات هاایاللّ چگونااه عاارب اهلل اساات؟! فرمااوده  مهربااان و

 باای نشااینوکَپر نتماادّباای و ابلااه و گااردبیابااان  نفهاام  عااربِ مُشااتی
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 ردیگاایااک ماتحاات دریاادن از ،آب ایقطااره یباارا کااه را، سااواد

 کااه اساات، مااودهن یهااایانسااان کشااتار مورمااأ ،نداشااتند باااییاِ نیااز

 رقاام چنااین ایاان شااانخلقاات نخسااتِ روز از شااان،حیااات حااقّ

 بهتااار هسااات، نشاااشآفری در شاااکالیاِ اگااار را اهلل اسااات. خاااورده

 را آدمیاان  سَار  ناه  بزناد؛   خاود  خلقاتِ  دکاانِ  و خاود  باه  سَری است

 و خاور آم مشاتی  طتوسّا  هام  آن دهاد.  مکا حُ ،تَان  از کاردن  جادا  به

 هسااتی از فهمای  هایچ  ،شاان تناسالی  آلاات جاز  کاه  شاعور، بای  و ابلاه 

  .است نشده تعبیه هایشانکَلّه پوکِ کاسة در

 هاایچ ،اموکاارده کاانمماای فهاام و شناساامماای ماان کااه ئیخاادا        

 نداشاااتنِ و داشاااتن جُااارم باااه را خاااود آفریااادة لاااوقمخ زماااان

 .دهدنمی شانکشتار به  حکم ،ایعقیده

 خااود مخلااوق کااه دارد! فتاایکُلُ شااکالاِ جااایش یااک اهلل ایاان        

 او ساالیقة مطااابق چااون و د؛کنااماای گاازینش ،خِلقاات از بعااد را

 کاامحُ زمااین، روی باار خااود جَعّااالِ یااانمتولّ طتوسّاا شااوند،نماای

 و را خااود آشااامیخااون شااور مگاار تااا ،کناادماای صااادر را شااانقتاال

 و خمااس و کاااتز و هاااآدم ساار بریاادن حیلااة بااه ،را یااانشمتولّ

 پُرکند. ،فدیه و جزیه

شاروع   باا  ساال پاانزده هجارت    بعد از مردم این سرزمین را، شعور     

ابان   ساوید » و «مُثنی ابن حارثاة شایبانی  » کُشانی چونهای آدمزنیراه

 جُلاوالء،  و قادسایه  در دو و سی سال شکست ایران در و «قُطبة عَجلی

شاان و  اماوال  کاه شعورشاان قبال از    گاوئی  اناد. کرده فاضالب روانة
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ایان   که چرا سوزدشان میدلم به حال شان به غارت رفته بود.فرهنگ

جهاال  ودنی وکاا فرهنااگ در ن وایاان سااابقه طااوالنی تماادّ ت بااا ملّاا

هاائی  گوش بسته به دامان هماان  امروز نیز، خود را چشم و اند. ومانده

مباتال   نکبت، به این روزگار هابه دست آن ،ها پیشاندکه قرنهانداخت

و  دانناد را خاوب مای   خاود  هاا، کاار  ع واژهاین مالیانِ مختار  اند.شده

 مغز آدمیان را چنان آلاودة اهاداف خاود    همیشه با توجیهات فریبنده،

  ر است.، غیر قابل تصوّکنند که فهم آنمی

 خااک  در خوار،خون قوم این طتوس که نکردنی باور جنایات این     

 نقال  تااریخ  اوراق از مان  کاه  نیست این همه شده، زده رقم تو، و من

 . مکنمی

 روی بار  اهلل جینِوّرَمُا  ایان  وکشاتار  تاراج از مختصری ها،نقل این     

 قارن  دو در اینکارده  ناواز، حَصیله و بازخُصیه تازیان این است. زمین

 آن بار  بتاوان  کاه  نگذاشاتند  جای بر سرزمین این در خود حضور لاوّ

 را اساکندریان  و مغاوالن  عماال اَ  کاه  .کارد  معطاوف  انساانی  دیرَخِ

 خواند. خواهی که است جنایات آن بر فرَشَ

 قادر  به سرزمین، این تاریخ در قومی هیچ هکگویممییقین  به     

 غاالم و  عناوانِ  باه  را، خااک  و آب ایان  آزادة هایانسان تازیان،

 است. نبرده سرقت به خود با کنیز و بچهغالم

 آبِ جاذبِ  باه  اسفنجی، چونهم از که کسانی هستند میان این در     

 اساالمِ  تبلیاغِ  فایضِ  باه  و بندناد پاای  خود، تبارِ نِ چرکینِ مخدومِفِّعَتَمُ

 حَلاق  در ،رناگ ارنگ هاای حیلاه  باه  دارند سعی و اند،سپرده دل ،عزیز
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 گاران  نیتمادّ  سارزمین،  این در ماسال حضور که کنند، فرو جماعتی

 است. کرده تملّ این تهویّ روانة

 هماة  در کاه  ،بودند یوحش ولگرد و تازیان، قومی تمدن؟ کدام        

 معاالَ  هاای رتارین متبحّ از ملال،  نِانهدام تمدّ زدائی ونتمدّ در تاریخ،

 و  را کتااب  حرمات قادرند  خورانیچگونه چنین آدم .اندشده دادقلم

 ند؟کن فهم خود، باور در را، انسان منزلت

 ؛نیسات  نتمادّ  ،زادهمقبره و امام و پل و تکیه و جدمس ساختن     

 حوالاه  تاانساانی  منزلات  باه  تارا  کاه  سات ا پایداری ردخِ ،نتمدّ

هائی باه حقاارت   چنین ابنیه ترا در پرتوِ ساختِکه آننه دهد؛ می

 نشاند.

 ناه  ،اسات  روارتار پَ وا انساانی  فضایلت  کاه  اسات،  نمتمدّ قومی   

 تر.   آنان پُرشکوه ابنیةکه این

 نهاان  انساانی  فضایلتی  او، ردخِا  در که کنیمی پیدا مسلمانی کمتر     

مسالمان  غیر یهاا و پایمال کردن حقوق انسان گوئیدروغ ؛باشد شده

اماری  شاان،  اطبق تعالیمِ متون دینی برای آنان، ،شانکیشانی همحتّ و

چاه   ،یهاات فقها  ، از توجیههای خودتمام رذیلتو برای مباح است؛ 

 .  کنندنمیها که تراشیدلیل

ورقِ  اگار  .ناد زمین روی هاای آدم تارین جانی شانباسوادترین بیشتر    

م کتاابی  ن ها آ. کارد  خواهند جدا تو، تن از سر بکشی، را شانکتاب

 اند!نخوانده که هیچ زمان آن را
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 به ریختن خاون،  جز، خورجماعت آدم این گرفتة باورهای تعلیم       

من هیچ مسلمانی را ساراغ نادارم کاه     .شودنمی مست ایشربهاَ هیچ با

ت مطالعه کرده باشاد، اال مالیاان و   طورکامل، با دقّه کتاب قرآن را ب

  دانند.ی نشر این کتاب میمتولّ که خود را یان این کتاب،متولّ

 خاون  از دریاائی  بار  را، ودخا  اساتقرار  مباانی  تعالیمی که و کتاب     

 نخواهاد  فهام  را، انساان  انساانی  کرامات  اسات،  کرده استوار هاانسان

 .کرد

 خاود،  فریاب  مشاق  در چناان  خاور، آدمروّزَمُ گانِکردگم تبار این     

 ،الفااظی مجعاول   از دارناد،  ساعی   مادام  کاه  اند،کرده کسب مهارت

 ایان  هماة  کاه جویناد؛   ساود  اماور  در ه نمودن اعمالِ خاود موجّ برای

 است. برخوردار مردم عموم اذهان در عاطفی کالنِ بارِ از الفاظ نیز،

 دادقلام  علمیاه  حاوزة  را، خاود  شاعوری بای  مشاق  مدرساة  اینان،       

 و عالماه  و االساالم حجّاه  و هللاآیات  را، خود نِفُّعَتَ از پُر تن .کنندمی

 بااور  اینبه  ا،ر عموم تا ،خوانندمی دیگر مهملعنوان  هزار و روحانی

تان   مخاتصِّ  الفااظ،  این کسب و .برترند همگان از ،اینان کهبکشانند 

 اتااق  در کاه  ،الفاظ نیست این از استفاده اجازة را کسی و است، آنان

  است. شده حبس آنان ممنوعة

 خاناة سالخ در را هائینسل سرزمین، این در تمام، قرنِ دو از بیش      

 بکشاانند  های اللّ فهام  به را، بازماندگان آنان ات؛ اندکرده سالخی دین،

  .است کرده کتاب خود را، قربانی آنان انسانی تهویّ همة که
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 و اسالم تمظلومیّ دمیدن که، به کسانی هستند هنوز میان این در و     

 .   شوندمی متوسل تبلیغ کَرنای به آن، متولیان ، واهلل

 کس اسات، آن هزاران  زکه یکی ا مطهری، مرتضی چونکسی        

 جنایااتِ دارد  ساعی  خود، ایران و اسالم متقابل خدمات کتاب که در

 کتااب  تاا  کناد،  نقاشای   فریبناده  اوراقای  به را، عربِ خود تبارِ کالن

 ساعی  خاود  مجعاول  هاای نگااری مهمل با و کند. ترکلفت ، را فریب

 اقات حم خدنگ نشانه را، هاانسان انسانی شعور و تحقیقی خرد دارد،

 .  خودکند

 خِشاتَکِ  از را، شاان قلام  جاوهر  مادام،  کاه  هساتند  جمااعتی  اینان     

 کنند.می ابتیاع تنبانِ تازیان، مرطوبِ

 قَاوام  تاا  ،اناد کارده  سعی مهمل خود، هایکتاب نگارش با ،اناین       

 کنند. تردوامخوش اذهان عموم در را، خود پرستیبت

 باه  تااریخ،  در تازیان کالنِ جنایاتِ زا را، خود فهم ،جماعت این      

 کاه  یدباشا  داشته نظر ،گفته این به همیشه .کنندنمی ای فهمپشه قامت

 ساپاهِ  متماادی حضاوِر   قارن  طاول  در ماا،  تاریخ در کشتار کثرت این

 از تازیاان،  دیان  رَدِّ بار  بزرگای  گاواه  خود ایران، در اسالم آشامِخون

هاا، باا   مطهاری  کاه مطهاری و   ن،نه قباول آ  است، بوده ایرانیان جانب

 موجه نمودن آن دارند. مهمالت خود سعی در

 را ایرانیاان  مقاومات  آشکارا زمین، روی بر اهلل متولی جماعتِ این     

 نفاع  باه  را تااریخ  خواهندمی .خوانندمی تاریخی دروغ خود، برابر در

 نای به ، را سعی دارند، جماعت و .کنندمصادره  خود کارجنایت تبار
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 باه  سار  کشتارش که اسالم دین و محمد کتاب قبول که بنشانند، باور

 باوده  ایاران  ملت خود خواست به ،است رسیدهمی انسان هزار هزاران

 .  انآن کشتار و نه به زور شمشیر است

  رضاایت  دیان  ایان  قباول  باه  خاود  ایرانیاان  کاه  ،بگوید کسی اگر     

 که .است تاریخ گویانوغدر ترینبزرگ از گوینده، که یدبدان دادند،

 . است رفته نشانهاین ملت را  انسانی شعورِ هویت

 ایان  باه  بایاد  چارا  باشاد،  داده دینای  قباول  باه  تان  خاود،  که ملتی     

 چونقومی هم ؟باشد شده جدا تنش، از سر وحشت، از پُر گستردگی

اند باه فهامِ منزلاتِ    توچگونه می کنیز است، که طالبِ غالم و تازیان،

 ؟گرددنی انسان، فهیم انسا

 ساخنان  قناداق  در را خاود  هاای  خباثات  و جنایاات  که دینی     

 داد. خواهد فریب ترا، انسانی شعور کند،می بَزَک فریبنده،

   .   تاریخند رسِمدّ کارانِفریب ترینبزرگ ینانا      

ب، تنها که تعصّ .است شرط تعالی جان انسان ،امور بتعصّ بی فهم    

 .ت که خردِ انسانی ترا کودن خواهد کرداس جانوری

 کِشات  فقاط،  را، ای عقیده و دین هر قمسُ و تصحّ  میزانِ تعیین      

 .  هاانسان کُشتن ، نه زندمی رقم هاانسان از او

، دوام خااویش وهرة دیناای کااه بااا خااون مشااق شااده اساات    جاا      

 . خواهد، نه قوامِ ترامی

 اال داشات،  نخواهاد  ایکناد، مزرعاه  ن فهم را کِشت ایر عقیدهاگ     

 در طاول   خااک، و اعظام ویرانای ایان آب     .خاناه ساالخ  و کشتارگاه
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ثاات  هماه در پرتاو خبا  ، ساال گذشاته   پانصاد  و یک به یک هازار نزد

 . متولیان دینی صورت گرفته است

 دیان در  ،ه یاا ملتای  کلیدی یک جامعا  س اموررأ زمان که در هر      

 .حرز بوده استاهی آن جامعه م، تبگرفته مصدر امور قرار

 از ساخنی  ،5 صافحه  2 جلاد  قااهره،  چااپ  عقدالفرید کتاب رد       

 گوید:می که شده نقل ،پادشاه ساسانی پرویز، خسرو

 .دنیا کار در نه و ،یافتم نیکو خصلت دین کار در نه هیچ را اعراب     

  قدرت. و قوت اهل نه و دیدم، تدبیر و عزم صاحب نه را هاآن 

 باا  هاا، آن کاه  باس،  آنهاا هماین   همت پستی و فرومایگی بر گواه     

 از را خاود  و برابرناد.  مقام و جای در آواره، مرغان و گزنده جانوران

 و گرسانگی  اثار  بار  را یکادیگر  و کشاند مای  نیازمنادی  و بینوایی راه

 و هااالااذت و هاااپوشاایدنی و هاااخااوردنی از .خورناادماای درماناادگی

 اند.بهرهبی سرهیک جهان نای هایکامروانی

 
 نقل چندی از حقایق تاریخی

 1346  یعنای  هجاری،  56 شاود می تقریباً که میالدی، 636 سال تا     

 ایان ، بودند ایران به یورش و حمله حال در مدام تازیان، که قبل، سال

)ایان   .رسایده اسات   ثبات  باه  تااریخ  در خواناد،  دخواهی که جنایات،

  (می شودنقل  ن است کهجنایات آنااز  ناچیزبخشی بسیار 

-خاود   «ساکوت  قرن دو» درکتاب کوبزرین عبدالحسین دکتر      

 : است نوشته -است کتاب همین نیز او کتاب بهترین شاید که
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 کشتار .گرفتند پی را گانگریخت ،(است تازیان منظور) فاتحان»      

 و زن هزار دصسی تنها که، بود ایاندازه به گیریتاراج و شماربی

 «شدند. کشیده بند به دختر

 ،یدباش داشته توجه .زن و دختر اسیر صدهزارسی ؟دشدی همتوجّ     

 چقدر اند،شده گرفته اسارت به که کثیری جماعت چنین برای که

 فقط دختر، و زن هر برای اگر .باشند شده کشته آنان نزدیکان از باید

 هم است،آن ممکن حداقل که ،دکنی منظور هرخانوادة از کشته سه

 مهم مطلب این فهم. امروزی ایران نه روز، آن زمین ایران سرزمین در

 جمعیت چهارمیلیون به نزدیک شاید کالً روز، آن ایران که است،

 ایران در کشینسل فاجعه وسعت و عمق به توانمی، است داشته

  دهکر اسیر را انسان هزار صدسی اگر که؛ گشت فهیم تازیان طتوسّ

 از غیر به این. باشند کشته را انسان میلیون یک باید حتمطور  به باشند

 ترینبزرگ ،کشتار این .ستهاعربدیگرِ  هایتباهی و ویرانی

 .استبشر  تاریخ کشینسل

 و زنان) آنان از تن هزارشصت دهد،می ادامه کوب، زرین دکتر     

 به خمس، تباب سیم و زر شتر، بار صد نه همراه به( دختران

 برده بازارهای در را دختران و زنان و .شدند فرستاده دارالخالفه

)اسیر بند در دختران و زنان با و رسیدند، فروش به اسالمی فروشی

 و شدند خوابههم (نوبت به گویدمی یدکنتوجه) نوبت به ،(شده

که  ،جاست)جالب این. نهادند برجای بسیاری پدرناشناختة فرزندان

جمهوری مسئوالن ممیزی سکوت،  قرن دو کتابِ شرناز  بعد
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منابع این کتاب را نادرست   رکردند، تازرین کوب را وادا المی،اس

ام؛ اما که من آن کتاب را ندیده آن بنویسد. و کتابی در ردّ .بداند

داشت مراسم بزرگ ،کوببعدها به پاس همین خدمت، برای زرین

 (مفصلی با جوائز ترتیب دادند!

 در نامشااروع فرزناادان خصااوص در ،تازیااان حقااارت بااه )راجااع      

 جاای  بار  از تازیاان  چارا  کاه  عنوان خواهد شد، مطالبی بعد صفحات

 ملال  میاان  در خودشاان،  قاول  باه  زادهحرام نامشروع و فرزندان نهادن

 میاان  در تااریخی  حقاارت  ایان  ؛کردندنمی دریغ خود اطراف متمدن

 (خواند.دواهیام که ختوضیح  داده را تازیان

 مساالمان اعااراب و بساایار مقاوماات مااردم، سیسااتان، بااه حملااه در      

 بارای ( عرب سردار) زیاد ابن ربیع کهطوریه ب؛ کردند بسیار خشونت

 صادری  تاا  داد دساتور  آناان  مقاومات  شاور  از کاستن و مردم ارعاب

 هم روی را جنگ شدگانکشته اجساد یعنی) کُشتگان آن از بساختند

 ابان  ربیاع  و ،سااختند  ههاا گاتکیاه  کشاتگان  آن از هم و( دندکر انبار

 نشست. برآن ، وشد بر زیاد،

 به مرهَدِ(میلیون یک)هزارهزار سیستان از سال هر که شد قرار و     

 .وکنیز بچهغالم هزار با دهند )خلیفه ( امیرالمومنین

 ایناان . گویناد مای  ساخن  قااطر  و گوساله از گوئی ؟دداری توجه)      

 و بچاه غاالم  چناین  ،کساان  چه از و خانواده کدام از! خورندمی نسانا

 ملتای آزاده و متمادن را باه غالمای و    ؟! اناد کارده  درخواست را کنیز

هاا را  انساان  ،هام ها آن اهللِجاست که جالب این . وخواهندکنیزی می
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 از یاا  سات، هاانسان میان از کنیزها و هابچه غالم این آیا .داندبر میبرا

 ایمعاهاده  چنین عقد در ؟عرب مهربان و بخشنده اهللپایان  چهار یانم

  ؟ودب رفته کجا این دوگروه میان

 علی و اسالم برایامروز خود را  که نیز کرمان مردم اینکه، باز و     

 اعراب برابر در اجدادشان و پدران هاسال ،دهند!!می رجِ او تبار و

 نهایت در ولی کنند، حفظ را خود یحقیق دین کردند تا هامقاومت

 و دِرهم میلیون دو پرداخت با عثمان، زمان در خوردن، شکست با

 مهاجم اعراب با ساالنه، خراج عنوانه ب کنیز، و بچهغالم دوهزار

به عنوان غالم  را،کرمان پسران درماندة مردم  دختران و .کردند صلح

 ،هاعرب تا ،کردند داخانواده ج پدران و آغوش مادران و از کنیز و

به بخرند و  و بفروشند فروشیدر بازارهای  برده روزان رااین تیره

 .خود بکشندجماع  بستر

 کنندنمی گیریتصمیم چنین این نیز چهارپایان و هاگوساله مورد     

 آنان خواهندمی که اندگرفته تصمیم هائیانسان منزلت برای اینان که

 .کنند تربیت دموحّ و پرستاهلل را،

 در کاه  عزیاز،  اسالم کشتار پر دوران این در یمبپرس خود از گاهی     

 ،کردناد مای  ذبح اهلل خانةسالخ در را آدمیان جان ،خون و قدّاره لوای

 کجا زمین، روی بر خداولیّ و اررّکَ حیدر شیرخدا، مرتضی، علی این

 بار  خاود  های اللّولایّ  قادرت ناتماام    از نتوانستند که داشتند؟ تشریف

بگیرند؟  کمک اسیر و درمانده بیچارة جماعت این نفع زمین، به روی

 رمکارّ  هوارهاای  در باار  سه روزانه سرزمینِ این مساجدِ هایمنارهکه 
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 مرتضی علی این .کنندمی دادقلم زمین روی بر اهلل، ولیّ را علی خود،

 گاین ن دادن باه  را، علای گاو،  مهمال  شاهریارِ  قاول ه با  کاه  خدا شیر و

 پرکاردن  بارای  کاه )شاهریاری   .کناد مای  مفتخر  گدایان به پادشاهی

ابااائی الح و بازنویساای اشااعار خمیناای نیااز  اصاا از وافااورش سااوراخ

 بار  بَسات   یاک  حرمات  گاویی چاون شاهریار،    برای مهمال  ،نداشت

حیاف باه چکاماة نغماة     . ملاتش  شدن قربانی منزلت دارد به وافورش،

  .(ه از قلم او جاری شدهک حیدر بابا،

شاان بیارون   از جاان  ،ها راکه نگین منزلت انسان کسی است علی،     

نگاین   ،ایانتوانساته باه گاد   چگونه مای  ،چنین موجودی .کشیده است

 هاا را، در زیار  کسای کاه کرامات انساان    ؟ پادشاهی مرحمت فرمایناد 

 خود، له کرده است! شمشیر

ی باه اساارت   هاا انسان منزلت بازگرداندنِ  در علی، این پس چرا       

گویناد  مای  که علی این چرا است؟ آورده کم حد این تا ،گرفته شده

 خاود  ها،انسان منزلت کردن مالپای در است، ارکرّ حیدر و خدا ولیّ

 دادهمی نشان کمال به یترغب کنیزان، و ها بچهغالم کسب فیض به نیز

غالمای   و خدا، مخلوق خدا را، به کنیزیچگونه است که ولیّ است؟

  نده است؟کشا خود،

 ءشااعار اغنااا شااعور تربیاات شااده را، : گفااتماای مبزرگدرپاا      

 . کندنمی

   هزاران خانواده را، به گدائی کشاند! که همان کسی است ،علی     
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از دیان اساالم بار     ،ای از قبایال اعاراب  ، عاده بعد از فاوت محماد       

را  ه ایاران آشاام عارب کا   ولید )هماان ساردار خاون   کشتند و خالدبن

هاا  سارکوبی  ایان  را سرکوب کناد. ان مور شد تا آنمأ (ویران کرد بود

تااریخ   ار وجلاد چها   در تااریخ طباری،   «.رده» هف شاده باود با   ومعر

ه فرمان اباوبکر و علی،کاه باه    ل است که بنق ،االنبیاو قصص بالذری،

گردن بزنناد   رگشته باشد، یاکسی از دین بابالغ شد تا هر ولیدخالدبن

آناان را باه غالمای و کنیازی     های زن و بچه ش بسوزانند، وآت یا در و

 .  بگیرند

 خلاق  ،هااین کتابِ برای هاانسانآیا  که ،هیچ زمان فهم نکردم من     

 . است ها آمدهانسان برای اینان کتابِ یا شده،

و   66ص  17جلااد  ،اثاار ابااوالفرج اصاافهانی« االغااانی»در تاااریخ       

 :نقل است که  247و  242ص 2ر جلد یابن اث «کاملِ»تاریخ 

ا برای سارکوبی قبیلاة  بنای    ولید ردر دوران ابوبکر، همین خالدبن     

ولای   فرساتادند.  -رئایس قبیلاه   -لک بن نویره برای سرکوبی ما ،تمیم

خالاد را باه مهماانی     ،ت خاود نیّا سن مالک تسلیم شده و برای ابراز حُ

خواباه  میم گرفت باا او هام  ، تصبا دیدن زن زیبای تمیمخالد،  خواند.

تنور آتش افکند  سرش را در ، وبکشت تمیم را ن ضیافت،آ . درشود

 ،ابوبکر این قصه را شانید وقتی  خوابه شد.هم ر اوهمان شب با همس و

 : اسالم به چنین سرداری،ه گفت کهبلکتا او را تنبیه کند.  حاضر نشد

 ه،گذشت هایسال )در طول نیاز دارد. «رده»برای خاموش کردن غائلة 
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هماین قاانون    دقیقااً  ،که جمهوری اسالمی ناام گرفتاه  مملکت این  در

 ( .ولید رعایت شده استخالدبن

ماندگاری دیانش،   برای ،های محمدترین حیلهکی از بزرگی     

رم کردن عموم ، با سرگکه محمد ،این معنا خالصه شده استدر 

ناان را مشاغول   آ دیگر قبایال، باه جناگ باا    اعراب مسلمان شاده، 

 برسد. ات خودخویش نمود، تا بتواند، به نیّ

از  بعاد  ،ری که در زمان خلفای چهارگاناه هام  کا چنین نیز شد. و     

 را چارة ماندگاری دین خود . محمد،گذاشته شد فوت محمد به اجرا

تازه مسلمان شادگان را، صااحب ثاروت     مگر تا دید،می این حیله در

قتال   از ب ورزناد. بعاد  در دین خاود تعصّا   تر،هرچه بیش تا آنان، ،کند

هاای دوران  کاه ثروتمنادترین   ،آناطاراف   و مدیناه  عام یهودیاان در 

برای شاروع   دوام دهد. قوام وتوانست بقای دین خود را،  خود بودند،

دینش، اموال خدیجه الزم بود، و بارای مانادگاری    تبلیغات و استقرار

کلیاد اصالی    و ثاروت را، ایان د . واجاب  ، ثروت یهودیاان مدیناه،  آن

باه تااریخ توجاه     اگار دقیقااً   تثبیت دین محمد باید باه حسااب آورد.  

کاه چارا محماد باا     آن این ود شاد؛  مهم خواهیا  متوجه یک امرد، کنی

ایان   کاری نداشت. مسیحیان  مدینه و اطراف آن وزرتشتیان، مانویان 

ساه  کثار جماعاتِ ایان    . اهاآن بدِ مالیوضعیت  گردد به میبرمطلب 

 فقط یهودیان بودناد کاه ثاروت    خوار یهودیان بودند.دین، خود جیره

بازرگ ایان    گرفته تاا تجاار   جواهرسازان اختیار داشتند. از در یکالن

هاای  باا تادراک بهاناه    مانان،مسال  و شهر، همه یهودی بودناد. محماد  
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یکصااد و پنجاااه   در و مدینااه،غااارت امااوال یهودیااان   بااا متفاااوت،

ثاروت  شاد،  گفتاه مای  « ناحیه خیبار »که به آن  ،کیلومتری اطراف آن

 اماوال یهودیاان غارق در    دناد. تادارک دی  برای مقاصد خاود،  کالن،

باه دوران  اندوزِ غافال از نیاات محماد، مسالمانان تاازه      مال تجارت و

آرزوی داشاتن  عماری در  اعراب،ثروتی که  رسیده را، ثروتمند کرد.

غاالم   و کنیاز  ثاروت و  از آناان نیاز،   چاون یهودیاان،  تا همند؛ آن بود

بنای   چاون ، هام زیادی برخوردار باشاند. ثاروتِ قبایال شاناخته شاده     

 هماه در  القاموس، و کل ناحیة قلعة خیبر، ،قاعینُقَ مصطلق و بنو نضیر،

 پساران و  شاد. باه اضاافة دختاران و     انیب مسلماناز یک ماه نص کمتر

 ها.زنان آن

اعراب با دمشان که  این ثروت و مکنت بادآورده کاری کرده بود     

 قبل، با حسرت به دختاران و  یمدت عربی که تاآن ! شکستندگردو می

خاود صااحب   اکناون   کردناد، نگاه مای  ثروت کالن یهودیان زنان، و

عاام یهودیاان و   ساال هفاتم هجارت، باا قتال      .بودناد  هها شاد همة آن

، ساال برکاات   مدیناه و اطاراف آن   های آناان در ب همة دارییتصاح

   !روز تثبیت دین محمد بود و ،لمانانای مسکالن بر

 فهام  در یاباد، پارورش مای   حوصلة شعوری در که ردیخِ     

 .شودمی رمتبحّ مهمالت
 که: و باز این     
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 و پایاداری  شاهر  ماردم  ری، به اعراب حمله در ،در سرزمین ایران     

 در (عارب  آشامسردارخون) مُغیره کهطوریه ب ؛کردند بسیار مقاومت

 . داد دست از را چشمش جنگ این

 شدند کشته هاازآن چندان و ،کردند پایمردی و جنگیدند مردم      

 نصیب ری از اهلل که غنیمتی و کردندشماره «نی» با را گانکُشت که

ه اهلل توجه فرمودید ک) بود. مدائن غنائم همانند ،کرد مسلمانان

 به حمله در د(فرماینغنیمت اعطا می گان خودچگونه به پرستند

 که ایگونهه ب ،ردندک بسیار مقاومت و پایداری مردم نیز شاپورگندی

 هنگامه ب کهچنانآن؛ شد مجروح سختیه ب( عرب سردار)عبیداهلل

 کنند؛ عام قتل را شاپور مردم او، خواهیخون به تا رد،کوصیت مرگ

        .دبکشتن را شهر مردم از بسیاری و کردند چنان نیز عرب سپاهیان

 او است. نبوده انسان کِشت به تازی، کُشآدم سردار این وصیت)

 جحانرُ منزلتی هر بر ،مقدسش متون به اصطالح اساس بر را کُشتن

 این در را، او  آمدة آسمان از خاندان و علی باز و. است دادهمی

 (!نیست سراغی سوزانسان معرکة

 وساعت  در ریاضی شمارش شعور چون را تازیان که،این توضیح      

 وا شامارش  در ،کارد مای  تجااوز  صاد  از اعاداد  تعداد وقتی نبود، باال

 باود  متاداول  آنان میان در ،«ینِ» نامِ به واحدی ،همین برای ماندند!می

 اماروزی  مداد نیم قاعدة به ها،نی قطر که؛ بودند گرفته یهودیان از که

 هانی این وقتی .داشت مچ تا آرنج یک قامت به ایاندازه نی، هر .بود

 نای  واحاد  یاک  این گفتندمی و بستندمی راآن ،رسیدمی عدد صد به
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 .نای  واحد یک شدمی  تازیان شعور در نی عدد صد یک یعنی .است

 شااپور گنادی  بازرگ  دانشاگاه  کاه در  است زمانی با مصادف این، و

گرفات  مای  صورت ایرانی پزشکان توسط ،آپاندیسیت جراحی ایران،

 شد.ضی و ادبیات تدریس میریا ، هندسه،نجوم، کردندمیین رو سزا

« علامِ  تااریخ »  کتاب به ایران،  در دوران آن علومِ از بیشتر فهمِ برای)

تااریخ  »به کتابِ ارزشمند  و سارتون جرج شناس،محقق بزرگ خاور

  شود( اثر سیریل الگود مراجعه «پزشکی ایران

   :اینکه باز و     

 در ایاران  و عارب  ساپاهیان  باین  ساخت  جنگی الیس، به حمله در     

 معروف« خون رود» به بعدهاکه  جنگ همین سبب به که رودی کنار

 گرفت. در گردید

 ولیااد،خالاادبن ایرانیاان،   سرسااختانة پایاداری  و مقاوماات برابار  در     

 کاه  بکشام  هاا آن از چنادان » ،پیروزگاردم  ایرانیان بر اگر که نذرکرد

 شادند،  مغلوب پارسیان چون و ؛«گردد روان دشانرو در ،هاشانخون

 ،بودناد  گرفتاه  اساارت  باه  که را هاآن از گروه گروه» خالد دستوره ب

ناذر  ) بریدناد. زدناد و سار مای   مای  گاردن  رود کناار  در و آوردندمی

کرامات دیان   ها ازبریدن سر انسانسردار اسالم را مالحظه فرمودید؛ 

 (ست!ین ااسالم و مروجین و متولیان این د

 پیاپی روز سه و بود، هاآسیاب رود،( روی) بر» که گوید غیرهمُ      

 بودند، بیشتر یا کس هزار هیجده که را سپاه تقوّ آلود، خون آب با
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 هفتاد الیس در( را پارسیان) کشتگان... کردند آرد( هاآسیاب در)

   .بود  تن هزار

 که:این باز و     

 شادند،  باخبر اعراب الوقوعقریب تهاجم از وقتی مردم شوشتر، در     

 صاحرا  در و( خااردار  سایم ) ساختند بسیار آهنین پهلوی سه خارهای

 و دسات  باه  خارهاا  رسیدند، حوالی آن به اسالم قشون چون. پاشیدند

 تصارف  از پاس . کردند توقف جا آن در مدتی و بنشست، ایشان پای

 کاه  را وآنانی ختندپردا غارت و قتل به شهر در اعراب لشکر شوشتر،

ایناان جاز   . )زدناد  گاردن  ،بودناد  کارده  خاودداری  اسالم پذیرفتن از

 شناسند!(رائی برای تزریق اهلل در بدن نمی، هیچ مجهاگردن انسان

 :کهاین باز و     

 و دادرسیبهانة  به ،اسالم خلیفة مورمأ حازمبنعبداهلل چالوس، در     

 هایمکان در را آنان تا ددا دستور مردم، شکایات به رسیدگی

 و طلبیدند حضور به یکیک را مردم سپس و ؛کردند جمع متعددی

 زنده کسهیچ روز آن پایان در که طوریه ب .زدند گردن مخفیانه

 هاسال تا که کردند خراب چنانآن را چالوس( شهر) دیة و...  نماند

 .بردندمی زوره ب را مردم مال و امالک و نشد آباد

 شاان کتااب  و ایناان  جاان  در کاار، بنیاان   هماان  از ،تزویر و حیله)     

خواهناد  امروز می این قساوت کالن، این جماعت با .بود شده نهادینه

 (.، درس اخالق بدهندبه من و ما

 :که این باز و      



 

83 

 

 اماشد؛  موافقت که ؛خواستند امان مردم نیشابور، به حملة در     

 مردم غارت و قتل به داشتند، کینه شهر اهل از چون مسلمانان

 و کشتندمی شام نمازِ تا صبح وقت از روزآن کهطوریه ب پرداختند،

 .  کردندمی غارت

 :کهاین باز و     

 ساختی  باه  اساالم  ساپاهیان  باا  ماردم  گرگاان،  به اعراب حملة  در     

 وحشات،  از( عااص  بان  ساعید ) عارب  سردار که طوریه ب جنگیدند،

 ند!خوا خوف نماز

 جاز ه با  را شاهر  ماردم  هماة » مسالمان  سرخس، اعراب به حمله در     

 (!تن یک جزه ب شده گفته که یدباش داشته دقت)، کشتند. تن یک

 اماان  گرگاان  ماردم  سرانجام مقاومت، و پایداری هامدت از پس      

 یاک » خاورد  ساوگند  و داد« امان» آنان به عاص ابن سعید و خواستند

 اماا  شادند،  تسالیم  گرگاان  ماردم  .«کشت نخواهد را شهر مردم از تن

 در و تان؛  یاک  جاز ه با  رساانید،  قتله ب را مردم  همة عاص ابن سعید

 از تان  یاک  کاه  بودم خورده قسم من گفت: خود شکنیپیمان توجیه

 هشاتاد  ،گرگاان  به حمله در عرب سپاهیان ! تعدادنکشم را شهر مردم

 .بود تن هزار

 فهام  خاوب  شانسمقد کتاب متون اساس بر را اینان تزویر باز و)     

 خاود  دام در را آن بتاوانی  تاو  کاه  نیسات  جانوری ،شعوریبی ؛یدکن

 (کنی گرفتار
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 شاده  نهان مذهب و دین جان در شعوری،بی  کولونی ترینبزرگ     

 هساتند،  دیاسان ا بهتارین  ،طول تاریخ در ،متولیان دین عمالِاَ و .است

 مکاتب. این نهِدرکُ نهان خباثت فهم برای

 که:این باز و     

 باه  سار  ،جاآن مردم( هجری 31-28 سالهای) «استخر» فتح از پس     

 کشتند. را شهر عرب حاکم و برداشتند شورش

 محاصاره  را دوم اساتخر  باار  بارای  شادند  مجباور  مسالمان  اعراب     

  اسااتخر فاااتح کااه بااود چنااانآن ایرانیااان پایااداری و مقاوماات. کننااد

 کاه طاوری ه با کارد؛   خشامگین  و نگاران  را ساخت (عامر بن عبداهلل)

 خون پس .براند خون که، استخر مردم از بکشد چندان خورد سوگند

 از خاون ) رفات نمای  خاون  که کشتند چندان و گردانید مباح همگان

 و برفات  پاس  ،ریختناد  خاون  باه  گارم  آب تاا  (شدنمی پاک هازمین

 .بودند  کشته هزار چهل ،شدگانعدةکشته

 و ست.هم دانا وهم حکیم  هم مهربان و هم بخشنده و ها،)اهلل این      

این صفات را هم  ، اگرنهاده است خویش که خود بر این صفات را

 ( !کردها که نمیداشت، با این مخلوقات چهنمی

 در اسالم سپاهیان تصرف به سخت، جنگی از پس نیز، رامهرمز     

 کودکان و زنان و ؛کشتند را دممر از بسیاری عرب، فاتحان و آمد،

 . آوردند چنگه ب  هنگفتی  متاع و مال و ساختند خود بَردة را فراوانی
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این  در ،سالممتولیان اتوسط  این مقوله جنایات، هزاران از     

کتاب مقدس آنان  که همه، از .صورت گرفته است ،مملکت

 استخراج شده است. 

 دیاار،  آن تصارف  و اول، قارن  رد مصار   به مسلمانان حملةپس از      

 هاای تون در را امپراتوریاین  بزرگ تمدن هایکتاب ،ماه شش فقط

شاان را  زباان  فرهناگ و  و .کشیدند آتش به مصریان، خود هایحمام

 تااریخی  خصاومت  ایان  مصریان چرا که تعجبم در من .عربی کردند

 چااک  ،اساالم  بارای  ساینه  هنوز و کنندفهم نمی  خود بر را مسلمانان

 ؟!کنندمی

 تاا  گذشاته،  سال 1732 طول در ایران تمدن تمامی انهدام خاطر به     

 سالة هزارده سابقة با ،ایران متمدن و بزرگ ملت قبل، قرن یک همین

 نبودناد محققاین   اگار  و؛ باود  بیگاناه  طورکلیه ب خود، تمدن و تاریخ

 بار  هاای باکتا  و ،علام  این بزرگان شناسیباستان کشفیات و اروپائی

 ایارانِ  و ایاران  از ،تاو  و مان  اماروز  قادیم،  یونان دوران از مانده جای

 .  دانستیمنمی هیچ گذشته

 ملات  بارای  کورش نام حتی پیش، سال  پنجاه و صدیک همین تا      

 و پریاان  پرداختة و ساخته را جمشیدتخت مردم، این !بود بیگانه ایران

 اماروز  ساوز، تمادن  رمتحجّا  جماعات  هماین  !کردناد می تصور  هجنّاَ

 گذاشاتة  جاای  بار  تاریخ خونین دیوارهای کردن نقاشی با خواهندمی

 صاورت  مجعولشاان،  تاریخ و تفسیرشان هایکتاب و تبارشان و خود

 در .کنناد  پااک  سرزمین این در را شانسوزیتمدن و کشتارها مسئلة
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 مگار ؛ است نبوده هیچ غارت و کشتار جز مملکت، این تاریخ همیشة

 اسایران  و ساساانی  شااهزادگان  عُمَر، زمان در جنگی غنائم تقسیم در

 خاود  باین  در را، مادائن  و تیسافون  از رفته غارت به اموال و را ایرانی

د علی کاه قادیس اماروز    فرزن ،حسین امام همان مگر ؟نکردند تقسیم

یاا   آذربایجاان ) گاان آذرآباد و (طبرستان) تبرستان در ،این ملت است

 خااک  بار  خاود  عربای  ساربازان  باا  ،را ملات  ایان  خون( آتروپادگان

 نریخت؟!

تااریخ قاوم شکسات     و! دیپشت تاریخ را بخوان و یدبخوان را تاریخ     

 بینایم مای  اما. دکنی پیدا دست وقایع بیشتر فهم به تا؛ یدخورده را بخوان

 و کوبناد مای  هلّا کَ و سر بر  حسین برای  ساله همه ابله، ملت همان که

 کناد، مای  و کارد مای  انسان نوع منِ برای فرقی چه .ندکنمی عزاداری

 بی تبارانبی این که دیگری، اهلل هر یا باشد، عرب اهلل زمین خدای که

 گذشاتة  و مارا  پادران  ساله هزاران تمدن خود، تعالیم سایة در هویت،

 تادارک  بارای  مان  پدران هاقرن کهکردند؟  نابود زمانی اندک به مرا

 ؟بودند هکشید هازحمت تمدن آن
 
 

 

 

 
 

 جویی محمد با یهودیانکینه

سال سوم هجرت در  از عمالً ،ی محمد با یهودیان مدینهجویکینه     

رنگ  سال هفتم هجرت به بعد، از و از شد؛آغ گشت از جنگ بدرباز

با یهودیان  در ارتباط ،نیات محمد را ورا نمایان نمود؛  حقیقی خود

دی به شوخی، جوان زرگر یهومدینه، یک  کرد. روزی در آشکارتر

نشسته  و کاربه کسب  مقابل مغازة او که در پوشش زنی مسلمان را،
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 وقتی زن مسلمان از جایی مشابه آن بست. اش یامغازه در به بود،

و او، نیمی از تنش عریان شد؛ کشیده شدن پوشش  با ،جای برخاست

 سی میانسیا اختالف عمیقِ تاریخی و آغازِای بود برای بهانهاین 

 .مسلمانان و یهودیان

 تیره شدن هرچه بیشتر روابط میان مسلمانان و ، عاملاین واقعه     

 طرف محمد و های شدیدی ازکه باعث واکنشیهودیان گردید؛ 

 پوشش و حکم بامصادف بود  نیزچرا که این دوران  مسلمانان شد.

 ،دیاین حرکت جوان زرگر یهو مدینه. حجاب برای زنان مسلمان در

و  ؛قاع فراهم شودینُباعث شد تا بهانة الزم برای تهاجم به قبیلة بنوقَ

تسلیم  را خود، این قبیله، بدون قیدوشرط م کرد تاحک محمد

ای مستحکم به قلعه و نپذیرفتند. رااین  قبیلة بنوقینقاع، کنند. انانممسل

 طول ولی در ها کمکی کنند.شان به آنارانی شاید تاپناه بردند، 

ها آن و ای به کمک آنها نیامدند،هیچ قبیله ،محاصرة قلعه پانزده روز

گردن  محمد قصد داشت مردان آن قبیله راو  ناچار به تسلیم شدند.

کالمش  و بران عرب مدینه بودره که از ابی،ساطت ابناگر و بزند.

 حتماً نبود، داد،یاران او بوی تهدید می ارتباط با عمل محمد و نیز در

اهداف رسیدن به محمد برای  کرد.کشتار آنان اقدام میبه  مدمح

گذاشتن  با ،ینقاعقبیلة بنوقتا  موافقت کردروط صورت مشه ب ،خود

 چنین نیز و برای همیشه ترک کنند. را مدینه، این شهر در اموال خود

 صاحب اموال این قوم ثروتمند، مسلمانان با تصرف اموال و شد.

و بحران  مسلمانان گفته شد. «المالبیت» آن، که به کالنی شدند
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ه خواست شخصی به نام گویا ب با قبیلة بنونضیر مدینه بود. بعدی نیز

دو نفر را به میان این قبیله  ،محمد برای تبلیغ دین خود ،ابوالبراء

چون  شود.دست رقبای ابوالبراء کشته میآنان به  که یکی از ،فرستاد

خون بهای از این قبیله  محمد داشت، ضیرنوابستگی با قبیلة نبو قاتل،

 و محمدند. محاصره نمود قلعه رامسلمانان مطالبه کرد.  را مقتول

تظر پاسخ سران قوم مانده ها منمدت دژ، یارانش چون در خارج از

 و بعد نیز ترک نمودند. را جا آن و ردنده را فهم کوی توطئب بودند،

برای  باالی قلعه، را، ازفالخنی  کعب، عمروکسی به نام  معلوم شد

 ت تاخواساین قبیله نیز از محمد کرده است.آماده می محمد، ترور

چون موافقت  گویند. و ترک مدینه را چون قبیلة بنو قینقاع،هم

های بزرگ خارج ، تا نخلستانبه مسلمانان حکم کرد ، محمدنکردند

نگ فره هرچند، ویران کنند. لق به بنونضیر بود،که متع قلعه را از

 کرد.می خود کار ولی محمد اعراب مخالف با بریدن نخل است،

 درست مثل قبیلة گذاشتن اموال خود،جای  بر با الخره بنونضیراب

 161فاصلة  که در به قلعة خیبر، ترک کردند و رامدینه  بنوقینقاع،

قتی یهودیان محمد را مورد خطاب و ناه بردند.کیلومتری مدینه بود پ

 کردی؟! گونه کارها نهی میه مگر تو نبودی که از اینقرار دادند ک

بریدن  قرآن برای آرام کردن اعراب به خاطر در حشر، سوره 5آیه 

 ها راکه آن گفته شده: آن درختان خرماکه در آن ها نازل شد؛ نخل

فاسقین  ،این راه ا ازریشه بریدید، همه به اذن اهلل بریده شد، ت از

 محمد رسید. ای به دادقرائت آیه با ،بزنگاه سرِ ،اهلل باز روسیاه شوند.
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 باز هم دوباره اموال و مِلک و مالِ مردم به غارت برده توجه نمودید!)

ها اعالم  حاکم این غارتاهلل و المالِ مسلمان گردید،روانة بیت و ،شد

 مالی برای اهداف بعدی، از نظر مسلمانان را ( این غارت،گردید!

توجهی یهودیان را توانست بیبه هیچ عنوان نمی محمد ترکرد.قوی

محمد با هجرت  گیرد.یده بناد اش،کرده آیات نازل سبت به خود، ون

نوع نگرشش به  خاطر به را، که یهودیان او کردمی تصور به مدینه،

موحدین ابراهیمی  ای خاص ازودهحنیفی که تدین  دین ابراهیمی و

زمان طول  در اما داد، دخواهن قرارحمایت  مورد عربستان بودند، در

به  بلکه، اعتقادی ندارند، دینش و ه این قوم نه تنها به اوک متوجه شد،

یهودیان جنگ خندق،  در دهند.می قرار تمسخر نیز مورد را نوعی او

 ،همه این امور، خودداری کردند.کمکی به محمد،  ردادن ه حتی از

که  این بود شته بود.محمد کادل  در بیشترهرچه  به یهودیان راکینة 

صفحة تاریخ منطقه حذف  از عی داشت آنان راترفندی س به هر وا

یعنی  اندی،و طول یک سال  کار خویش مشغول شود. درتا به  کند،

ری درگی مسلمانان دیگر میان قبایل یهود و سال هفتم هجری، تا

قبیلة یهودی  چپاول دو های ناشی از. غنیمتنگرفت صورت

هزار پنج خورو مفت کارجماعت بینسازهای توانسته بود  ند،ثروتم

آنان  ورده کند؛ خوبی برآوه در این مدت ب نفری مسلمانان مدینه را،

برای  ی باشدپاداش و نماید. امیدوارتر هایی که اهلل داده بود،به وعده را

 ،رفتن به مکه آن سال از اعت مسلمان را درکه جم قرارداد حُدیبیه،

 اشته بود. باز د
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، محمد که به فاصلة فقط پانزده روز، مکه بودراه  در بازگشت از     

که  را صادرکرد. قالع خیبر نین یهودی درتحصّعلیه مُ حکم جهاد بر

 محمد، با این حکم،بود.  کیلومتر 161 فاصلة آن تا مدینه

که مسلمانان دیبیّه جبران کرد؛ از قرارداد حُ را سرخوردگی مسلمانان

حکم مسلمانان، کم برای حاین  از زیارت کعبه باز داشته بود.را 

پیدا  دجدی ایهبهانزن،  شنة مال واعراب ت که، چرا مطلوبی بود.

به فراموشی قتاً دیبیه را موو قضیة حُ به غارت مشغول شوند، تا ،کردند

 میان ایران وثمر ه خمینی، با هشت سال جنگ بیکاری ک) بسپارند.

این مملکت تصمیم به  کاری که در توجه عوام را از ات عراق رقم زد.

 ازهیچ تصوری  ملت ایران، ثمر نشاندنش داشت منحرف کند.

 مملکت در که امور تا بدانند داشتندخود ن شعور انقالب اسالمی در

 این جمهوری اسالمی چگونه خواهد شد.( باآینده، 

های خلستانن اببود؛  خود ترین مناطق روزگارآباد یکی از ،خیبر     

 جماعت یهودی بود. اختیار که دربزرگ و کشاورزی وسیع؛ 

را نگاه  ی جنگی خودهاآذوقه و سالح ،آن منطقه در یهودیان

 در ندین قلعة مستحکم شکل گرفته بود.خیبر، از چ داشتند. منطقةمی

هیچ کمکی   حملة مسلمانان به قالع خیبر، از طرف اعراب آن ناحیه،

ها قلعه یکی از به مانند قبیلة عرب قطفان. .گرفتورت نبه یهودیان ص

یهودیان درآن پناه  بخشی از و ،که به قلعة القاموس معروف بود

چه آن انان،مسلم و کرد. به دست مسلمانان سقوط گرفته بودند،

 و دختران زنان و شان،اموال و ،شتندک یهودیان را توانستند از
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جاست جالب این به غارت بردند. و شان را به اسیری گرفتندپسران

ز ا ، همسر کنانة بن الربیع،«صفیه»به نام  قلعه زنی بود  این درکه 

ابن  گفتة تاریخِ به زیبا بود. وان وج که بسیار بزرگان قبیلة بنونضیر،

 آوردند. محمد نزد واسیر کرده  این زن را ،ن اسالمریزاخون ،هشام

صفیه  سر راب ردای خود را برطبق سنت اع محمد با دیدنِ صَفیّه،

به مالکیت  را او و به من تعلق دارد. غنیمت،که، این یعنی اینکشید؛ 

مندانة مسلمانان پیروزبازگشت  هشام گوید که درآورد. ابن در خود

که بستر شد. راوی تاریخ گوید راه هم محمد با این زن در از خیبر،

مد به نام از نزدیکان مح توسط شخصی قدرآن ،شوهر صفیه

شکنجه آهنی گداخته،  که صحابی خاص محمد بود، با العوام،زبیربن

را  های یهودمگر جای گنجینه تا که باور کردنی نبوده است. ،شد

اموال و انسان  تاریخ گوید: جان سپرد. شکنجه زیر که در کند،عیان

که  نصیب مسلمانان شد قدرآن ،ادة تحت عنوان کنیز و غالمآز

که  اطراف خیبر، در یکه ساکنانهمین جنگ بود  در .حدی نداشت

د، آنان را نیز به همدستی که مبادا محمبودند، از ترس این یهودی نیز

نخلستان بزرگ  از تنشان جدا نماید، سر و ر متهم کردهخیب نضیربا بنو

به پاس  نیز محمد و به محمد بخشیدند. که فدک نام داشت، را خود

که خیبر،  جنگها در تار جمعی انسانکش در خدمات گرانِ علی

 واقعة زا قبل طول تاریخ، گاه یهودیان درترین کشتاربزرگ ،خود

 25مات علی ران خدبرای جب جهانی است،جنگ دوم  و دلف هیتلرآ

 سالة خود 17دختر  ،فاطمه، به ساله، این ملک را عیناً 28ساله یا 
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بیش وسعت  تانی بانخلس چرا نپرسید خود از کس نیز،هیچ و بخشید.

که فقط  دادندرمربع را، باید به فاطمه میپنجاه هزار مت ودویست  از

توانست به علی، به خاطر سال داشته است؟ محمد، چون نمی 17

، به بدهد ماز بقیه انعا بیشتر ة او برای نابودی یهودیان،تالشِ یک ماه

مات علی را تا خد فاطمه را بهانه کرد، ،ای به این بزرگیوسیلة هدیه

که تحویل غنیمت  ،شتکه این امکان وجود دا چراجبران کند؛ 

 و محمد، بین کند.مسلمانان را نسبت به محمد بد بیشتر به علی،

لک را به فاطمه این مِ ای نازل نماید! به همین دلیل،آیه مجبور شود

، این ملک الی نماند.سؤکسی را نیز ش کند، واا علی پاسداریت داد،

که جماعت شیعه، خودشان را برای  ک معروف فدک است،همان مل

 دهند!ر میآن جِ

زل شد )احزاب  به دست مسلمانان نا خیبر، تسخیر آیاتی در باز و     

با  ن بحران مسلمانان با یهودیان نیز،و آخری (21و 12و فتح   24و 26

 با تسلط کامل، که محمد به اتمام رسید. ،دینهم قریظه درقبیلة بنو

 و بسیار وسیع مدینه، در ای بودمحله .اختیار گرفت نه را درمدی

 کردند.آن محله زندگی می های یهودیان، درثروتمندترین و ،بزرگ

که  است،شدهچندین محله تشکل می شهری از هر ،نیز هاگذشته در

به  را، مناطقی از شهر ن،ادی و مالی، قومی، به مقتضیات شرایطمردم 

را  قوانین خود ،عمجمو در ،محله هر دند. ودااختصاص می خود

هزار ده بالغ بر مجموع، در ،مدینه در دی موجودسه قبیلة یهو داشت.

در زمان  مدینه بود. ضلع جنوب غربی قبیلة بنوقریظه در شدند.می نفر
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 ،نظر جغرافیایی از ،، این محلههجرت 5سال  درمدینه  حملة قریش به

 ودیان بنوقریظه درکه یه ریش بود؛جماعت ق ترین موضع بهنزدیک

 ها برای کشتارمدینه، مدت خارج دژ در ها،قریشی ن ساکن بودند.آ

محاصره را  نتیجه،مدتی نیز، بی مانان مجتمع شده بودند، و بعد ازمسل

بحرانِ جنگی  توجهی یهودیان دربی گشتند.ه بازو به مک رها کرده

خود  همیشه با که محمد، ای بودکینه ها،مسلمانان با قریشی میان

 به نوعی تالفی توجهی آنان را به خود،بی این ندروزی بتوا تا داشت،

های ها و گروهب، دستهایران با احزا خمینی در)کاری که  کند.

مدینة  در محمد که کاری بودهمان  دقیقاً ،دینی اعمال نمود سیاسی و

همیشه  ،محمد .(یهودیان، احزاب و ادیان به انجام رساند با آن روز،

سخت  در جنگ خندق تنها گداشته بودند،او را  ،که یهودیاناین از

سال گذشته سعی داشت به نوعی  ین دوطول ا مدام در کینه داشت و

قدرتی  اما چون هنوز جان یهودیان بنوقریظه بریزد. در را خود زهر

 عام دوکه بعد از قتلاین تا این خصوص صبر پیشه کرد؛ در نداشت،

ثروت  قریظه فراهم شد.بنو ، فرصت تالفی باقینقاعبنی و نضیربیله بنوق

پنج  بیش از بهکه  نیروی فزون جنگی محمد، و خیبر، غارت شده از

 کرده بودسرمست  و مغرور چنان مسلمانان راشد، میهزار نفر بالغ 

مد مح این بار، نداشتند. خود ترسی در ،ریهیچ ام کس وهیچ که از

ه و برا گرفته ها طرف قریشی آن زمان، این قبیله، درکه نبه تالفی ای

 این قبیله نیز، نت کرده بودند، بدون هیچ دلیلی ازمسلمانان خیا

گذاشتن تمامی  جا بر باخواست تا  نضیر،بنو درست مثل بنوقینقاع و
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متحدان عرب  که از اما قبیلة اوس، ترک کنند. مدینه را اموال خود،

 در این جماعت نیز، عمل شدند. وارده قریظبنی به نفع بودند، محمد

محمد برای این که تشنجی  کردند.یمحالت مدینه زندگی م یکی از

 وداوری  نهاد بزرگان قوم اوس،به پیش شود،میان مسلمانان ایجاد ن

، نقش بسیار مهمی ت در میان اعرابمیَّکَ)حَ.مطرح کرد را حکمیت،

حران برای حل ب ،رامعاذ عدبنشخصی به نام س ،محمد کرد(بازی می

 عمد،به  محمد، داوری کند. اوکه نهایت قرارشد  در و پیشنهاد نمود.

جان خود  بنوقریظه را در کینةقبل  که از کسی به داروی برگزید

 گان قبیلة اوس بود. او همان کسی بود،ربز از معاذسعدبن کاشته بود.

 در هنوز، و بود، اشتهزخم سختی از قریشیان برد جنگ خندق، که در

زخم خود را، ناشی از خیانت قبیلة نبوقریظه  سعد، بیماری بود، بستر

 دل داشت. بنوقریظه در کینة سختی از ودانست؛ این جنگ می در

عقاید خود  مور حکمیتباید مأ دانست چه کسی راخوب می محمد

 طوره ب ،، از این واقعههشامیرة ابنس در شد. سعد حَکَم امور و کند.

آن  هشام نوشته است وقتی که سعد، باابن .ل گفته شده استمفصّ

 محمد ساکت درداوری نشست، رای به جلسه آمد، و ب حال بیمار

روی به  سعد، همه بودند. انصار نیز مهاجران و. ودای نشسته بگوشه

پس من هرچه حکم  عُهدة اهلل هستید، شما در ،و گفت انصار کرد

 و ،کرد روی به محمد بعد نیز و گفتند بلی. انصارآن کنید؟  کنم شما

 سید، از سالم )منظورلاد علیهسیّ و ،گفت همان سخن را به ایشان نیز

خطاب  دسیّ و یاران محمد، او رااصحاب  ،گذشته در .است محمد
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پس سعد گفت، حکم من بر  و محمد نیز پاسخ مثبت داد. (دکردنمی

هرچه  وجمله را بکشید  د،ایشاننهرچه مردان  قریظه آن است که،بنی

ه ب مال ایشان را نیز وبرده گردانید  آنان را ،زنان و فرزندان ایشانند

 این سخن بگفت، چون سعدتمامی میان مسلمانان قسمت کنید! 

قریظه در بنو حکم که تو ! این: ای سعدگفت ،السالمسیّد علیه محمد،

 بفرمود تا پس بکردند.باالی هفت آسمان  چنان است که در بکردی،

ان گردن ایش مرد از 211 تا وانداختند  قی فروخند بازار مدینه، در

کنندگانِ مسلمانِ قبیله که یکی از محاصره ها زنی بودمیان آن. زدند

جریان  رد کشته بود.، فالخن پرتاب کرده بود با سنگی که از را،

ند به صدای بل غالباً و صحبت بود، عایشه مشغول با ،این زن کشتار،

این مورد  عایشه در خود احضار کردند. را که او یتا وقت خندید.می

 :و گفتدارند؟ خندید  چه کار با تو :او پرسیدم : ازگویدمی

که من هم برای این :گفت ؟پرسیدم چرا سرم را بزنند. خواهندمی

سرش را  رفت و گاه خداحافظی کرد وآن .امکشته ار هایکی از آن

را در لحظاتی که  قسم که هیچ وقت چهرة آرام اوبه اهلل  بریدند.

به نوشتة این  کنم.فراموش نمی ،دانست در چند قدمی مرگ استمی

 وای نشسته گوشه خاموش در تمام این جریان محمد خود سعد، در

 .داشتول رس تمام این مجازاتی بوده که دشمنی با اهلل و بر ناظر

که بزرگان این  ،بودمحمد درست مثل ،مدرسة رفاه خمینی در رفتار)

بام مدرسة رفاه پشت در ،اولین روزهای انقالبش مملکت را در

 وبود؛ ای نشستهدر گوشه ساکتخمینی  و کرد،باران میتیر
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تیرباران بزرگان این آب و  مشغول ،چون خلخالیهمجالدانش 

 شب،رسیدن  فرابا  سرانجام،( بام مدرسه بودند!پشت درخاک، 

 در .بریدندسر ها،مشعل نور در ،را قریظهان بنیآخرین یهودی

 بر ان فریاد اهلل اکبرمسلمان شد،ی که بریده میاتازه سر هر با کهحالی

این کشتارها بوده  های اساسی درمهره علی یکی از و داشتند.می

که داده عامیفتوای قتل پس از ،معادسعدبن هشام،به روایت ابن .است

جاست، ب اینجال و باز زخمی که در تن داشت مُرد. خود نیز از ،بود

 دهد،می که تاریخ گواهی اورنکردنی،ب فجیع و کشتارپایان همین  در

 زنی از روی زمین است، بر که پیامبر اهلل السالم،علیه سید محمد،

 دبرای خو ،بوده است زیبا که زنی بسیار نام ریحانه، به یهودیان را

زنان  مشمول دختران و که راقی اسیران درمانده ابم وگذارد، می کنار

دانه  به قدرِ)اگرکسی را  گذارند.به فروش می پسران یهودی بودند، و

های آن صحنه و حسّ سمتجّ با، باشد داشته انسانی شعور ارزنی

 فضا را پر زنان قربانی وپناه مظلوم بیهای کودکان فریاد که فجیع،

، ؛ که فرستادة اهللیافتجعه بشری فهم به عمق فا توانمی کرده است،

جداکردن  محمد مصطفی به پا کرده بود. شیون کودکان و زنان،

 مادران برای بردن به اسارت و کتک و مظلوم از گناه وهای بیبچه

این  زدند؛گردن می شان راپدرانشان، چشمان که جلو شکنجة آنان،

تواند داشته ه تعریفی میکشتارها به راستی چنای عملِ فرستادة اهلل در

ا شروع به نزول اجالل هآیه در توجیه این کشتارهای خونین، (باشد؟

، به همین واقعه 26احزاب  و 62و  61های انفال سورهفرمودند! آیات 
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او، از مظلومیت و کودکان و و نه رسول  اما نه آن اهلل د.پردازمی

 ه ذکر است که درالزم بگویند. ین واقعة شوم، هیچ نمیدر ا زنان،

شیوة  دقیقاً ،17و  11 آیات باب بیستم تثنیه، فرِسِ تورات، کتاب خود

 ، نقلی آمده است که عیناًمدینه شد یهودیان در خود کشتاری که از

پس  دست تو بسپارد،ه ب آنان را خدایت، ،چون یهود و نویسم.می

 ات وحیوان اطفال و زنان و ش وشمشیر بکُ مبه دَ انش راجمیع مرد

برای خود به  یعنی تمامی غنیمتش را که در شهر باشد، چه راآن

 دهد بخور. خدایت به تو «هوَهُیَ»که  را غنایم دشمنان خود و تاراج ببر

ادیان رخنه کرده  خون پیروان این جنایت در ادیان ابراهیمی، در     

بان ز همل ازهزاران مُ وزیستن ندارند؛  توان بدون خون، است؛

ردیف  شانبرای توجیه اعمال ،که هویتش نامعلوم است یل،جبرئ

 مدینه، ن بنوقریظه درمیا کشی درنسل و برای همین کشتار کنند.می

این  در رسماً اهلل،  که جبرئیل و فرشتگان ندکطبری)تبری( نقل می

زبان شخصی به نام  طبری، از اند.نقشی اساسی بازی کرده ،کشتارها

 هنگام ظهر، همان روزکند، صحابه بوده نقل می که از زهر،بشهاابن

ای عمامه ،جبرئیل راوی گوید:رفته است.  یل پیش محمدجبرئ

 (ای )لنگقطیفه استری که زین داشت و بر و ؛داشتسر استبرق بر

گفته ای؟پیامبرح بنهادهسال بود. پرسید: ای پیامبر!آن بود سوار  دیبا بر

تعاقب  و اینک ازاند ح ننهادهت: اما فرشتگان سالجبرئیل گف آری.

به  من نیز ی ورَو قریظهکه به سوی بنی دهداهلل فرمان می یند.آقوم می

قتاً تماشایی است که فرشتگان حقی ،این اهلل )کار .رومها میسوی آن
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راوی ادامه  ( وفرستد!مک محمد میکاستر به  بر سوار را خود

به   صورین، در رسد،ظه بقریکه به بنو آن از پیش پیامبر، دهد:می

گفتند آری!  کسی را دیدید؟پرسید  هاآن از گذشت و یاران خود

استری  و بر جا گذشت؛دحیة بن خلیفة کلیبی را دیدیم که از این

 پیامبر ای دیبا بر زین بود.داشت و قطیفهکه زین  سفید سوار بود،

ظه فرستاده قریرا به بنی که اهلل او : این دحیة نبود، جبرئیل بودگفت

زیرکی ) دلشان افکند! ترس در بلرزاند و حصارهایشان را تا است،

 ق است.(محمد، برای فریب مشتی احمق، قابل تعمّ

خلیفة این دحیة بن اصالًخواهد! مینبوغ  جهل هم، سودجویی از     

چگونه با چِفت و بست دادن جنگ خندق مُرده بود!  در کلیبی گویا،

سپاه  اهلل، دهند.موجه جلوه می را ة خودرذیالنعمال امور به هم، اَ

گسیل رای سوزان عربستان به صح ل،سرداری جبرئیفرشتگانش را به 

 از سر و مصادره کند، به نفع محمد، را، خود تا مخلوقات ،فرمود

 و بردگی برای را، آنان کسان و دختران و زنان و تنشان جدا نماید.

 اهلل پیامبر و بگذارد. محمد در اختیار اننقاط عربست اقصا در فروش

 و ،باشد سوزسانناظر همة این فجایع ان سکوتِ تمام بنشیند، و در نیز،

 !هیچ هم نگوید

 دارد. یترورزی محمد با یهودیان ریشة قدیمیسابقة عداوت     

 تغییر هودیان شد،که باعث جدال مسلمانان با ی امور، از یکی دیگر

چون با هیچ محمد  به سمت کعبه بود.المقدس بیت از ،قبلة مسلمانان

برای پذیرش دین  دل یهودیان راه بود نتوانستسیاسی و دینی  حیلة
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تصمیم گرفت تا راه خود را به نوعی از یهودیان  نرم کند، نهایتاً خود

 برای پذیرش برای نرم کردن دل یهودیان، محمد، امید ا نماید.جد

را برای اهداف خود  و یهودیانبود؛ ه ماند قطع ناموفق طوره ب اسالم،

 اوایل که های نرمی راآیه که محمد این شددید. سخت مزاحم می

به تبدیل  ،، به یک بارهکردمورد یهودیان نازل می در کارش،

یان این عمل یهود و نمود.یهودیان ارتباط با  ها درترین کالمخشن

به  و دادند. ال قرارسؤ وردم استهزاء، مخالفتی آمیخته با با را، محمد

 سورة بقره در پاسخ به یهودیان نازل شد. آیه از همین جهت دو

آنان  (که چه چیزد )منظور یهودیان استسفیهان گوین»     

 آوردندمی ای را که به سوی آن نمازرا واداشت تا قبله ()مسلمانان

که هر و او .ق و غرب مال اهلل است( که شربگو )محمد ؟تغییر دهند

یدیم نه گردانما شما را امتی میا .را خواهد، به راه راست هدایت کند

ه که ب ای راقبلهو  شما، بر داوری پیامبر و تا داورانی بر مردم باشید.

که  ،تنها برای این وضع کرده بودیم وردید،آمی سوی آن نماز

 گیرندبرمی را که راه خود هاییآن از پیروان صادق پیامبررا،

 (173و172 ،بقره )سورة« دهیم. تشخیص

سوی آن نماز ه ای را که بو قبله ،داوری بر شما پیامبر....      
 که پیروان صادق پیامبر ،ده بودیم، تنها برای این وضع کریددآورمی
حقیقت  تشخیص دهیم.، گیرندمیبر هایی که راه خود راآن ازرا، 

دیم تا شما آدم که ما تا حاال صبرکر ؛عناستاین م کالم محمد در

مشخص است  کنید،ید نمیچون تأی ید کنید.را تأی ن مادی بشوید، و
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روشن  ما تکلیف خودمان را با شما خواهید با ما باشید. وکه نمی

طوری است که انگار خمینی سخن  کالمطق ونوع نُ کنیم. )دقیقاًمی

 (!گویدمی

با  امت،روز قی راهلل د و» :فرمایندمی 146-147و بعد: سورة بقره      

عذابی الیم  شان نخواهد ساخت وپاک گفت و آنان سخنی نخواهد

زیرا اهلل کتاب را به حق نازل کرده است )یعنی  بدانان خواهد چشاند.

مورد کتاب  هایی که درآن ( وشان ناحق استتابیهودیان وک

های بعدی سوره در« گزینند.از حقیقت دوری می کنند،اختالف می

ها گفته شده ان سخننکوهش یهودیان و باطل بودن آن در زقرآن نی

 .   است

-13مائده ،155نساء  ،-111-45آل عمران  چون هایی سوره در     

 ، 142و 146اعراف ،146و 147 و111 و172 و173و113بقره ، 67

 . 5جمعه  ،41و41و 63و   13 و 62مائده

 هار  بارای  هام  ناوز ه نویسام، مای  را سایاهه  ایان  من که امروز تا        

 قرباانی  را انساان  هازاران  اسات،  آماده  قارآن   حروف در که اینقطه

 تاا  کاس، هایچ  کاه  برساانند  قتحقّا  به را چیزی تا ؛کنندمی و اندکرده

  !چیست داندنمی امروز

شاکل ممکان اصارار       به هر مکتبی که در نشر عقاید خود، هر     

 .یددروغ بودن آن تردید نکن در ،ورزدمی

 قربانی اخالق، کتاب ،شودمی باز مذهب و دین پای که هرجائی     

 دینی هر بر اخالق کتاب و اخالق اصول که امگفته همیشه .گرددمی
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 اگر که هستند جاهل و نادان قدریه ب مردم، این بیشتر. است مقدم

 که باید دهی، انتقال را شعور معانی از واژه یک فقط آنان به بخواهی

 .نشود دریده اینان تیغ به تا باشی تجگر مراقب

 این همیشه .ارزدنمیپشیزی  به دینش باشد، اخالق فاقد که قومی      

 به شمشیر، و زور ضرب به را، اخالق کتابِ که است بوده دین

 اخالق کتاب از را سوءاستفاده نهایت و ،است کشیده خود خدمت

های آخرت هوعد در کن را،اخالق خراب . نمونة بارزاست کرده

 .توان فهم کردیان ادیان میمتولّ

 هفتاادهزار  که ،ستا نفر، قصری نا به گفتة متولیان دین، برای هرب     

 هفتاد آن، تخت هر در و تخت هفتادهزار آن، اتاق هر در و دارد اتاق

کاه هار    اسات،  تناسالی  آلات  هازار  هفتاد را هرحوری و حوری هزار

 را ارقاام  ایان  کشد. اگرمینی طول مینوبت جماع با آنان هفتاد سال ز

 تناسالی  آلت از اقیانوسی میان در که دید خواهی ،کنی ضرب هم در

 دانشگاهی نه و است مُحَقِّق آن در نه که بهشتی !ایآمده گرفتار زنان

 تاا  ،تحقیقااتی و ناه کسای    مراکاز  ناه  و ایخاناه کتاب نه و کتابی نه و

 پاساخ  را رفتانم  و آمادن  چرائای  خود، در درماندة انسان منِ به الاقل،

 هام  جاا آن .بگویاد  مان  باا  الیتنااهی  کهکشاان  این عظمت از و .دهد

 اسایر  بهشاتی،  وسیله شدة زنانِ تناسلیِ آلتِ دخلِمَ در مرا خواهند،می

 فقاط آلات   پیشاه،  رذیلات  قاوم  ایان  برای !نگاه کن را حقارت .کنند

ارتبااط   یاث دیان،  این متولیان خب .بهاست نه خود زنان پر زنان تناسلی

 باا زناان دچاار    ت،یک قانون شارع و سانّ  و این جهان با هزار  درما را 
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 در بهشت، چهاارده سااله نماوده، و    اما همان زنان را اند.مشکل کرده

کاه   شاعوری، مداران بای همین دین کشانند.به رختخواب من و تو می

ا، خود در ایان دنیا  کنند، وشی با زنان آخرت سفارش میآغبه هم مرا

 و .اندکنیزی و حقارت گرفتارکرده اسارت و شان زنان را دربا قوانین

          قلام   آن، بارای  قادر نآ محمد، تا ابراهیم از خود، کتب دینی همة در

، با تعالیم دینی شعوران تاریخر بیبَاین اَ که باور کردنی نیست. اندزده

مخلاوق   ایان  تاا  ،کنناد مای  تهویّبی و ختهاَ کودکی، از را زنان خود

 هرچاه  بتوانناد  تاا . ردبَا نَ پای  خود، انسانی  جایگاه و منزلت به وارسته،

 سود آفرینش، موجود ترینمتکامل این از کردن سوءاستفاده در بیشتر

 .  جویندخود  اشیعیّ

 را محققاان  .نهناد مای  ارج را مبلغاانِ خاود   و کشاند می محققان را     

 سخنی کسی مبادا تا ؛نشانندمی درص بر را مبلّغان و ،کنندمی مصلوب

بر  های آنان راکسی دروغ تا مبادا رد؛وَآ زبان بر آنان باتوّصَمُ سوای

 .مَال کند

 قبل، سال هزار چهاراز  که گویندمی را یمهمالت همان اینان     

 هیچ؛ کنندمی و کردندمی نشخوار خود کُتب در یهودی هایخاخام

  هاآدم و هاستحماقت همان ها،حماقت! است نشده عوض چیزی

 این انتقال و تعلیمات نحوة ،شده عوض که چیزی تنها. هاآدم همان

 .ستا بشر نوع و تو و من به مهمالت

 منزلات  از قادر هماان  عارب  اهلل !یاد مخور را مهماالت  این فریب      

ر آن گااادی کااه د و ؛گااومهماال یهااود وةهُاایَ کااه اساات غافاال انسااان
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 کشااانآدم و گاارانغااارت هجااومم ماای برنااد! از آن، نااا مساایحیت،

 ،هکارد  تیاره  را  ماردم  و مُلک این روزگار چنان اسالم، دین متعصب

 کاه  را، هرکسای . اسات  نمانده نو ایعقیده ابراز جسارت را کسی که

 جادا  تانش  از سار  زماانی،  انادک  در ،هسات  ایعقیاده  اباراز  جرأت

 . کنندمی

 
 های متولّیان دینکاریفریب

 دیادیم  و؛ آورد ایران را به تصرف خاود در  ،اره و زوربا قدّ ماسال     

 ثبات  باه  ما، فرهنگ در را، خود کشتار، و و زور شمشیر با چگونه که

 آزادی، اساتقالل،  شاعارِ  با  خمینی که  1354 سال مانند دقیقاً. رسانید

 قربااانی گسااتاخانه، را، آدمیااان منزلاات و شااعور اسااالمی، جمهااوری

 دسات  در قادرت  زمام گرفتن با. نمود خود مذهبی و دینی هایفریب

 از ناه  و نشاان  استقاللش از نه و ماند اثری شاآزادی شعارِ از نه خود،

 زمااان  همچااون دقیقاااً مانااد؛ خااورآدم نظااامی دفتااری، شاجمهااوری

   !ایران به تازیان هجوم

 بان  قُتیباه » ،«اصوقّا ابای  بان ساعد  » اصده، خمینی انقالب دل از        

 بان  یزیاد » و «ثقفای  یوساف  بان  اجحجّا » ،«عااص بان   عمرو» ،«مسلِمُ

 و ماردم  ایان  با کردند،مینباید  که را آنچه و آمدند بیرون ها، «مَهلب

 کنند.می کردند و سرزمین این

 در تاو  و من امروزکه چونهم) خون و خوف پر روزگارانِ آن در     

 کشای،  نماایش  به را دیرَخِ و باشی اندیشمند خواستیمی اگر ،(آنیم
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سااالم ادیاان  و مااذهب مالیااان و متولیااان  فیلتاار و غربااال از کااه بایااد

 و گرفتای مای  ماندن اجازة ،شدیمی واقع یدتأی مورد اگر .گذشتیمی

 فارو  خطار  گاودال  در دودمانات،  هماة  و جانات   شدنت، مَال بَر با اال

 هاائی ایدئولوژیست آموز دست گرانتوجیه گویان،یاوه این .رفتمی

 ،زناد مای  رقمرا  تاانسانی منزلت که فهمی به ترا گاههیچ که تند،هس

 ساخنوری  در مهاارتش  کاه  شریعتی علی مانند .کرد نخواهند هدایت

 دانشاجویان  و مارا،  زماان  فکار روشان  جامعاة  و ؛باود  همگان زد زبان

 به دلیالِ فقارِ فهام  از اساالم و     ،را مردم مختلف اقشار و را هادانشگاه

 مکتاب  فاضالة  مدیناة  جااق ا در هاایش، نوشاته  با زمان طول در ،عتشیّ

 هماناد  بااقی  وی از مقاله و کتاب صدیک از بیش و ؛کرد کباب عتشیّ

 و اساالم  از ایفاضاله  مدیناة  چناان  خاود،  مُبلّغاناة  هاای دروغ با ؛است

 کاه  کارد  خلاق  روز، آن ایاران  فرهنگای  بیمار جامعة در عتشیّ مذهب

 باه  شاد،  زده غربای  کشاورهای  و یخمینا  توسط انقالب،  کلید وقتی

، نیاز  دانشاگاهیان  جماعات متأسافانه   و فکاران روشن تمامی باره،یک

 اشاتباه  باه  زماانی  روزان،تیاره  ایان  و انداختناد  خمینی دامن به را خود

 .بودند شده گاهقتل روانة همه که بردند، پی خود

 هبماذ  فقاه  ازکتاابِ  که بود، زبردستی گرتوجیه قدرآن شریعتی،     

  استخراج و خلق دینی دالیل معده، باد دفعِ غ ووآر درمان برای شیعه،

 و بازرگاان  و دستغیب و مطهری مرتضی و احمد آل جالل و کردمی

 خاود،  از وامانادة  هزارانو  ...در دوران ما  خیلی های دیگر و سحابی
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 خِاارد زَرسااتانِ زِرّیاتشااان، بااا مااا مظلااوم تاااریخ در اینااان، چااونهاام

 دادند. یغما به تاریخ، در چندم بار برای ،را مانخاک

 :گفتمی مپدربزرگ     

 هر مُحقِّقان، که شو، خورمدَ آزاده مُحقِّقانِ با توانیمی تا     

 ،مُبَلغّان از کن دوری و .کردخواهند قَمُحقَّ درستی، به ترا السؤ

 از را، خود رّافیحَ تمشروعیّ که هستند گویانیدروغ مُبَلّغان، که

خوند آ ،خوب آخوندِکه بدان .اندکرده اخذ دین کالش قاضیان

 !فرزند شان استشهوت بازترین شان،بهترین .مرده است

 
 مختصری از تاریخ تحوالت در ایرانسیر 
 قلیال  بسایار  ،رسایده  ماا  باه  هجری دوم سدة بزرگانِ از که آثاری     

 خلاوت  در ایا  و بودناد،   گمناام  یاا  خاود،  زمان در بزرگان آن .است

 در تحریار  رشاتة  به  را کتابی اشاره، و ایماء و ترس هزار با یا نشسته و

 آن در خارد،  صاحبان و بزرگان و اندیشمندان  از بسیاری آوردند.می

 جاای  بر آنان از اثری هیچ و مردندمی و ماندهمی فهم برزخ در دوران

 کاه  باتتعصّ نای با دانستندنمی بیچارگان این. است نمانده و ماندنمی

 و نقاد  باه  توانندمی چگونه ،ریختندمی خاک به را شانخون فتوائی به

  وئیگا رمز جاز  راهای  هام،  قلیال  ایهعدّ برای و کنند؛ عَلَم قد تحلیل

 را، خاود  زمانة ابله مردم اشاره، و ایماء با کردندمی سعی و بود نمانده

 کاه  نیسات  آن حقیقات  که بگویند  آنان به و بکشانند فهم نوعی به به

 ماردم  باه  کردندمی سعی .گویندمی شما به دین، متولیان و مالیان این
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 کاه  دینی هایکتاب این و نیست دین فقط عالم، علوم که کنند تفهیم

 . دهندشما می به

هاا  اسالم و جنگ نگاری ازتا قرن سوم، هرچه هست، تاریخ تقریباً     

ین سه قرن خبار  ر علوم در او روایات و موارد این چنین است. از دیگ

 .چندانی وجود ندارد

تقی محمااد آخونااد» نااام بااه بااود آخوناادی ه،صاافویّ دوران در     

 تارین کثیاف  از یکای  کاه باقر مجلسای  پدر همان مال محمد ،«مجلسی

ان صافوی  باه   لبنان توسط شاه از همة دوران تاریخ است؛ وی مالیان

 زیار  اصفهان روز آن آخوندهای درس حوزة ایران دعوت شده بود و

 ،تااریخ  شاعور بای  ربَاَ این (زدرست به مانند امرو) شد،می اداره او نظر

 در تحریار  رشاتة  باه  هاائی کتاب خود از بدتر هایصنفهم کمک به

. اسات  ردخِا  تلَّا ذِ و عقال  تفَّخِ مایة بشر تاریخ همة برای که آورده

 ردنکا  ویاران  برای مذهبی، مجنون این  مهمل هایازکتاب جلد یک

 کند!می کفایت یک تمدن بزرگ

 هاایی شایوه  ابداع با و آمدند فکریخوش هایانسان ششم، قرن از     

 بااب  ادبیاات  در را گفاتن  پهلوساخن  دو معانی، و مفاهیم انتقال در نو

 در خاود  دوران دینای  مفتیاان  و حکومات  دینی اشرار شّر از تا کردند

 .نمودند خود پیشة را گفتن سخن راز، و رمز پر قالبی در و باشند امان

 بات،  دلادار،  زلاف،  خاال،  ابارو،  ازگرفات؛   نو معنائی شانهایقلم و

 و خانقااه،  رناد،  کاده، یمِا  پیار،  مهار،  یار، زهد، خط، عشق، معشوق،

دهناد.   انتقاال  را هاشاان اندیشاه  تاا  خواساتند  مادد  دیگار  واژة هزاران
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ت ایان  طر مقبولیّا باه خاا   ها نیز در ادبیاات ایاران،  ین واژهاستفاده از ا)

ه مساائل جنسای   کاه آناان را با    ،مذاق جماعاتِ دینای باود    ها درواژه

 پُار  عرفان، کتاب که خوانی،می و بینیمی امروز که (کرد!هدایت می

 قادر آن ایاران،  در اعاراب  حضاور  اول قارن در  .هاا واژه ایان  از است

 اباراز  جارأت  کسای،  اگار  کاه  ،بود مهلک و دردآور قلم اهل شرایط

 بسایاری . شاد می واجب قتلش حتم، به داد،می خود به را نو ایشهاندی

 حفاظ  را خاود  ماادری  و ملای  زباان  فقط، بتوانند کهاین برای مردم از

 بردناد مای  بیابان و کوه به را شانفرزندان گوناگون، هایبهانه به کند،

 حااکم  هایعربهرگاه . دادندمی فارسی زبان مشق و درس آنان به و

 شاود، مای  داده درس فارسای  زبان جائی، در که فهمیدندمی ایران در

 باود،  سعادت بسی ،برد می بدر سالم جان دژخیمان، دست از فرد اگر

 .  کردندمی خراب سرش بر را کارش محل و خانه حتمطور  به ولی

انااد ، ت نهااان خااود را قاای نکااردههااا تااا زمااانی کااه هویّااآدم     

 کاه باه الغ )شاوخی و    خاردی  شان آشاکار نخواهاد شاد.   ماهیت

 ای خواهد داشت.گی( زدن مشغول شد، شعورِ دلقکانهمسخر

 و شااد؛ آورتاار درد بساای ورزان خاارد مظلومیااتِ هفااتم، قاارن در     

 چناین  در. نداشات  پاداشای  مارگ  جاز  ناوگفتن،  ساخنی  و اندیشیدن

 آن و بازارگردیاد  رواناة  دیگاری  کنای ختاه اَ خِرد اَبزارِ یک اوضاعی

 یافته تمام حاکمیتی دوران، این در اشعری اندیشه. ودب شعریاَ اندیشة

 داده رسوخ لشگری اداری و، علمی مجامع درسی سطوحِ تمامی در و

 یمتاولّ  همیشاه  هاای حکومت حمایت تحت مکتبان،اشعری .بود شده
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 جامعاه  فرهنگی اندیشة رب چنان زمان، مالیان و مملکت، این در دین،

 ایرخناه آن  بدناة  در شاد  نمای  جاه وهایچ  باه  کاه  بودند انداخته سایه

 و مصاائب  هماه  و داشاتند  اعتقاد امور در جبر به هااشعری ایجادکرد.

 .دانساتند مای  ،اهلل تقادیر  و تمشایّ  ،را هاا ماالل  و هاا رناج  و هابدبختی

 هاای مطلاوب  باه  مصادره و هاگریمغلطه و مهمل احادیث از بسیاری

 تاریاک  دوران ایان  در ،دینای  و تاریخی هایدروغ و ،کن اخته خرد

 جبار  باوی  هماه  کاه ؛ است کشورگردیده این ادبی متون وارد ،تاریخ

 و....  علای  خانادان  و حساین  قتال  هاای داساتان  خصاوص  به دهد.می

 گوناه ایان  و قادر  و قضاا  ،تقادیر  ،تمشیّ چونهم مضامینیطور همین

 .  اساس و پایه بی مهمالت

 :گوید که «راوندی مرتضی» نام به ،بزرگوار عزیزی قول به      

 زور بااه را فاسااد نظااامی کااه یافتااه پاارورش محیطاای سااعدی در»     

 افکاار  بایاد  منظاور  این برای و دارند نگه خواستندمی کهن هایسنت

 یگاناه  اسات،  جبار  بار  متکای  کاه  اشاعری  کالم .کنند تخدیر را عامه

 مادارس  در لهاذا . کارد مای  مینتاأ  را منظاور  ایان  کاه  بود ایدئولوژی

 در اشعری، کالم مبانی هرکس بود؛ اجباری کالم آن خواندن نظامیه،

 بهتارین  راحاضار   موجاود  وضاع  دیگار  یافات،  می رسوخ اشاندیشه

 را تلَّذَمَا  و بادبختی  گوناه هر و دادمی قضا به تن او. دانستمی وضع

. کارد مای  لتحمّا  استوار(، و ثابت امری )یعنی محتوم قضای عنوان به

؛ نادارد  دعاا  جز ایچاره که بود معتقد فت،گرمی قرار ستم مورد اگر

 و اکفّسَا  امیارِ  بار  کاه  بودند کرده تحمیل او به هاتنّسُ همان در زیرا



 

112 

 

 و چاپلوسان و متملقان. کرد دعا را او باید فقط و شورید نباید ستمگر

 که منطق و فلسفه ؛بودند بسته خردمندان و فرزانگان بر را راه ،ثاننَّخَمُ

 کتاب  و رفات مای  شمار به زَندَقه و تعطیل علمی د،بو اندیشه روشنگر

 ساوختن  و حرق و تاراج و غارت و هبنَ خوشدست فلسفی و علمی

 «د.نبو امان در اینان گزند از خردمندی هیچ و گشتمی

 و بیسات  قرن در امروز که، ندارد تازگی ایران در اندیشه گونهاین     

 ایان  در هام  هناوز . دهباو  چناین  ایان  همیشاه ؛ هستیم روبرو آن با یکم

 اعاراب  حملاة  از ،سارزمین  این در سوزی کتاب .است چنین مملکت

 هناوز  مان . دارد اداماه  مملکات  ایان  در هم امروز و ؛است نیافته پایان

 از را 58 و 54ساال  یعنای  انقاالب  اوائال  هاای سوزی کتاب امنتوانسته

 در گساترده  هاای ساوزی  کتاب شاهد مدام دوران، آن در. ببرم خاطر

 عماومی  مراکز وها خانه، کتابمدارس هایکتاب .بودمشهرها  طحس

 خااطر  باه  خوب .بودم هاآن شاهد خود، من که سوزاندند؛می را شهر

و  چاوب  باا  ایعاده  هاای شاهر،  یکی از خیاباان  در که را روزی دارم

 و حملاه  هاا فروشای کتااب  باه  ،گویان« رهبر خمینی اکبر، اهلل» چماق،

 کردناد  پرتاب خیابان میان به بغل، بغل را، هافروشیکتاب هایکتاب

 و کارده  جماع  جایک در را هاکتاب هم، دارانچماق آن از ایعده و

 ایاان اصاالی رهبااران اصاال، در کااه دیاادمماان . کشاایدند آتااش بااه

 پیرتار  مالیاان  از کاه  اناد تشاکیل داده  جاوانی  مالیان را، سوزانکتاب

 گرفتاه  دساتور  ماذهبی  هاای حاوزه  و خاور آدم هایمدرسه در مستقر
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 جماعات  کاه ایان   کانم  فراموش روزی را توانمنمی وقت هیچ .بودند

   .کردند چه خور، خِرد

 یاک  .داشتم ، حضورعروفم افیصحّ هیک کارگا در 62سال  در     

 دوسوار بودناد؛   سه نفر به اتفاق راننده شد. محوطه وارد خاور ماشین

 کناار  فارد  باود،  رانناده  رکنا در دیگری و نشسته هاکتاب روی بر نفر

 کاه  افرادی آن یکی از به خطاب ،ماشین از شدن پیاده از پس ،راننده

 بریزیاد  را طااغوت  اراجیاف  ایان : گفات  بودناد  نشسته هاکتاب روی

. کنیاد  خمیر هم را هااین :گفت افیصحّ مسئول به خطاب بعد و پایین

 .کنیممی  حساب بعد ؛است تُن  نیم و دو حدود کالً

 و کتااب  یاا  پارورش  و آماوزش  باطلة هایکتاب کردم رتصوّ من     

 یکی که را هاکتاب بسته اولین. است نخور درد به و پاره هایروزنامه

 و خااوردم یکّااه جااداً ،کاارد پرتاااب زمااین بااه کااارگر کااانردَمَ آن از

 ادبیاات ایاران   تااریخ و  و مرجاع  هاای کتاب از همه دیدم. زد خشکم

 و شاایرازه کارگاااه، طااهمحوّ دیااوار ارکناا در کااه بااود کتاااب اساات.

 ایان  باه  غارور  باا  چنان ،ردکانمَ آن از یکی. پاشیدهم می از جلدشان

 هاا انساان  منزلات  و بشری تمدن گوئی که بود مفتخر خود کثیف کار

 گااه  ،بلناد  صادای  باا . کناد مای  خاالص  مخاوف  اشراری دست از را

 سات؛ ا ماناده  باه خااطرم   کاه  جملاه  ایان  مثال  ؛خواناد می هم رجزی

 کارده  بادبخت  را ماا  کاه  سات ا طااغوتی  هاای کتاب همین :گفتمی

  هام  را طااغوت  معنای  حتای  ماردک  ایان  که خورممی سوگند .است

 چارا  .مینی در اذهان مردم باب کارده باود  این کلمه را خ .دانستنمی
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 فقاط  ایناان . اندفریدهبرای اصالح نیا را حماقتی هایجرثومه چنین که

 ایان  هرچاه  داد اداماه  و د باشاند. و مقلّا  نناد ک اطاعات  کاه  اندآموخته

 .شوندنمی تمام کنیممی پاره و سوزانیممی  را چرندیات

 آن ،هااااحماق  ایان  کاه  کنناد نمای  تخلیاه  چناین  ایان  هام  را زبالاه      

 حیارت  در چناان . کردناد مای  پرتاب ماشین از رابها  گران هایکتاب

 و ناگ گُ و ماات . کانم  جماع  را خودم توانستمنمی که بودم رفته فرو

 .  کردممی نگاه منظره این به خیره و بودم مانده حیاط وسط گیج

 پاا،  دو موجاود  آن ،موقع همین در .بود نشسته تنم در سردی عرق     

 ازگفتناد.   هام  باه  چیزهاائی  و آماد  بیارون  اطاق از صحافی مسئول با

 شاده   مثانه و  گوارش ریختگی همبه  دچار اندوه، و اضطراب تشدّ

 و حیاران ؛ بکنم باید چه بودم مانده بود؛ داده کف از اختیار تنم. دمبو

 گرفتاه  امگریاه  .رسااندم  دستشاوئی  باه  را خودم .بودم مبهوت و گیج

 اما باشم، آرام که دادممی دلداری را خودم. بکنم چه دانستمنمی. بود

 آن در کااه بگااویم چگونااهو  بگااویم تااوانمنماای واقعاااً. توانسااتمنماای

 کاف  ،آمادم  بیارون  شوئیدست از وقتی .گذشت من بر هچ ،لحظات

 خشااک را شاان حماقات  عارق  و بودنااد کارده  تمیاز  را خااور  ماشاین 

: گفات مای  صاحافی  مسئول به اصلی موجود آن که شنیدم. کردندمی

 آرام .کردناد  گم را گورشان و رفتند! شود خمیر همه که باش مراقب

 قلابم  ضاربان . کشااندم  هشاد  پاره هایکتاب از یلّتَ نزدیک به را خود

 باه  مارا  و راگرفات  دساتم  دیاد  مرا حال که....ب.. آقای .بود شنیدنی

 همیناه  ر!باراد  بخور :وگفت ریخت برایم چائی یک و برد اتاق داخل
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 فات: گ و کارد  مان  باه  نگااهی  بودناد؟  کای  هاا ایان  گفتم .هست که

 و هستنداسالمی!  ارشادکل فرهنگ و  اداره از که گویندمی خودشان

 طااورهمااین و دولتاای مراکااز همااة هااایکتاااب آوریجمااع ئولمساا

 کاه  اسات  سوم نوبت این کرد اضافه و... شهر یمهای عموخانهکتاب

 بیست قرن در. بودم شده گیج جداً. آورندشدن می خمیر برای کتاب

 گور ای. افتادم اورول جرج 1287 کتاب یاد سوزی؟! کتاب و یکم و

 چون تبارهم !انسوزشکتاب اسالم آن و انارشادش و انشفرهنگ پدر

 باار ! گذارناد ارشاد می کشند و نامش رابه نابودی میتمدنی را  ،خود

 خااطرم  در زیادان  جرجای  «اساالم  تمادن  تاریخ» کتاب مطالب دیگر

 تساخیر  و قادسایه  در ایاران  شکسات  و اعاراب  حملاة  زمان. شد زنده

 تیسافون،  و مدائن غارت و شوش شاپورگندی عظیم دانشگاه و اهواز

 و قلم و کاغذ ،عمرشان تمام در که وحشی گردبیابان اعراب دست به

 یاا  خاوردنی  قلام  و کاغاذ  دانساتند نمای  اصاالً  و ند؛بود ندیده  کتاب

بردناد   چپاول و غارت به را تمدنم هرمظا همه چگونه است، نوشیدنی

 به اعراب وقتی اند،نوشته خینمورّ .سوزاندند خود جهل آتش درو یا 

ایاان  یافتنااد، دساات ماادائن و شاااپورگناادی عظاایم هااایخانااهبکتااا

 در کتااب،  هماه ایان  عمرشاان،  تمام در که فرهنگ،بی هایتهویّبی

  بایاد   چاه  کتااب  هماه  ایان  باا  کاه  بودناد  مانده بودند، ندیده جا یک

دشاان  ،کتاب باه در نبال زن و طاال و زیاور آماده بودناد    آنان د. بکنند

 از و بارد  رمَا عُ به خبر وقاص،بن ابی سعد طرف از مخبری خورد.نمی
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 چاه  هاا کتااب  این با که شد جویا مسلمین جاهلِ و سوادبی خلیفة این

 .کنند

 یعنای  - اسات  قارآن  لَاه  بار  هاا کتااب  این مطالب اگر: گفت عمر     

 باه  احتیااجی  و هسات  هم قرآن در مطالب آن همة که - نآقر موافق

 صاورت  دو هار  در؛ بادتر  کاه  تاس قرآن علیه بر اگر و ؛نداریم هاآن

 حاافظ  و ناقال  کاه  مسالمین  خلیفة استدالل )به !بسوزانید را هاآن همة

 یافتاه  پارورش  عزیاز  اساالم  ساایة  در کاه  کنید، توجه است اهلل کتاب

 !( است

 خاائن  فارسای  سلمان همان یا روزبه توصیة به علی میانی در پا اگر     

 هام  رااساب   و شاتر روی محمولة کتااب   پانصد یا چهارصد آن ،نبود

 ساوزانده  هام  را هاا آن رساندند، عمر گریخلیفه حیاط محوطة به که

 هاای بادبختی  خیلای  باعث بعدها ها،کتاب تعداد همان هرچند. بودند

 از یکای  کاه  اسات؛ مجزّ داساتانش  کاه  ؛شاد  مملکات  این برای دیگر

 «غاه البالنهاج »  ناام  که به هائی بود،نوشته پیدایش بعدها های آننمونه

 وقاصابی بنسعد .آمد بیرون هاکتاب آن دل از که معروف شد. علی

 را ساوزی کتااب  هماان . نابودکرد و سوزاند را مدائن بزرگ کتابخانة

 باا  عااص بان  عمارو  اساتخر،  بازرگ  خاناه کتاب با اسکندر زمانی که

        ند.کرد بغداد خانهکتاب با هالکوخان و اسکندریه بزرگ خانةکتاب

 چناد  تاوانم مای  گفاتم  دوساتم  به ،شد بهتر حالم که دقایقی از دبع     

 پارک طوری را ماشین برو گفت ببرم؟ خود با را هاکتاب این از جلد

یعنای  داریم) دو نفار آناتن  . نشاوند  متوجاه  کارگااه  کاارگران  که کن
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باا   متأسفانه رفتم، ماشین آوردن برای که همین. (اللهیچین حزبخبر

وارد  صاحافی  بارای  تاازه  کاه  هاائی کتاب خلیهت برای کارگرانورود 

 ها را نجات دهم و خود را کناار محوطه شد، نتوانستم چند جلد از آن

 . ...  کشیدم

 خاود  باا  ماشاین  فرماان  پشات  م،رفتمی که به سمت خانه جاده در     

 قاوم  این حماقت میان در من. کردممی لمس خوبیبه  را تاریخ تکرار

 .امشده آنان از یکی نیز خودم که ؛اممانده

 کارة  ایان  روی بر که انسانی میلیارد هفت این کنممی فکر همیشه      

 کال  ادارة محضارخانة  باه  هام  باا  هماه  اگار  ،کنناد می زندگی خاکی

 مسالمان  ماا  کاه  بدهند عرب تعهد اهلل محضر در کتباً و بروند کائنات

 بختیبااد اول تااازه یااا !شااود؟ماای تمااام غائلااه آیااا شاایعه، و ایاامشااده

 خواهاد  چاه  نهایات  در ،بشاوند  مسلمان هم دنیا تمام اگر ؟!هاستآن

 دیگار  کاه  اناد زده بشریت سر به لیگُ چه ها مسلمان این حاال تا شد؟

موجاود در   ش و ناادانی و تاوحّ  فقار  و نکبات  ! بیشترِاند؟نزده مکاتب

، بیانم کاه در جهاان اماروز    ن مای ما  و .است مسلمانان میان در ،جهان

  میان مسلمانان هستند. کش، ازهای آدمریستبیشتر ترو

 و دیان  ایاادی  یاان متولّ دیگر و مجلسی دستور به صفویه دوران در     

 زناده  ،جهاان  نقاش  میادان  در را نقاشای  و موسیقی هنرمندان مذهب،

 کاه  حکاومتی  گاروه  دو توساط  هام  آن ؛کشایدند مای  آتاش  به زنده

تقی مجلسای  ش محماد پدر و مجلسی باقرمحمد ،مُدرّسان و متولّیانش

باه شامار    دوران سارآمد  آشاامی خاون  در کاه  ؛بودناد  هاا آن و ایادی



 

115 

 

 در دوگاروه،  ایان  باود،  ارّبَا تَ الها ووَتَ ،های این دو گروهنام .رفتندمی

 هماان کاه   روتارش  جویاان علای  یا توالها .نداشتند نظیر هاآدم کشتار

 ،ر باه دسات  بَان تَکنندگتوبه نیز، اهاتبرّ و بودند، کشآدم هایقزلباش

 جماعت به و خلوص و ارادت خود به حکومت وقت، اثبات برای که

 شدند.می مشغول خوری کشی و آدمآدم به ،هاآن از ترخشن الها،وَتَ

 جنایااتی  ،صفویه حکومت سال دویست طول در ،دیوانه جماعتِ این

درست باه مانناد زماانِ مان و      .است باورنکردنی که ندشد مرتکب را

و چندین گاروه   ،ه نام سپاه و بسیجب رسمی گروه با دو ،که مالیان ،تو

اهلل حزب ی مثل سربازان گمنام امام زمان!و جماعت پنهان و غیر رسم

 .کنندرحم نمیبه جان و مال و نوامیس مردم  اهلل و ...و انصار حزب

تااریخی   حقاایق  نشار  از توانند،می تا تشیع، هاست که مالیان)سال     

کنند( تاریخ پنهاان  می جلوگیری های گوناگونان صفویه به حیلهدور

خاوران دوران صافویه   آدم ،هیچ زمان .یدشدة دوران صفویه را بخوان

گفتند ( میراناخوین، )به زبان ترکی یعنی خامیی، چیهارا که به آن

بودند که همواره در خادمت  ای توده این جماعت، ید.کننرا فراموش 

 ،باه اشااره او   و ،محضار شااه   در ،وصفویه حاضار بودناد  شاهان  دربار

در حضور هماین   و خوردند!نده، تکه پاره کرده و میها را زنده زآدم

ایان   . وناد کردو ایادی او چناین مای   پدرش،مجلسی و  باقرمال محمد

علای   و اکبار و اهلل اهلل؛ و تباارک نشستندجو نیز، به تماشا میمتولیان اهلل

 ند.گفتاهلل میولی
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 لَر، به زبان ترکی، یعنی خامیَنییچی)، لَر(یگینچیها)چگین     

 درنده جانوران چونهم صفوی، شاه اشاره به ،این جماعت ،(خوارها

و در  صحن دربار، در ، وشدندمی ورحمله غضب شاه، فردِ مورد به

 وروحانیون  طرافیان را،آن ا که اکثر اطرافیان او، و شاه حضور

ا زنده، ب را زنده دانند، فردِ مورد نظرارشد تشیع تشکیل می صوفیان

مجلسی صاحب  باقرمحمدخوردند! می و کردندقطعه میقطعه دندان،

، محصول چنین او الامث و ،«بحاراالنوار»صدجلدی کریمة کتاب یک

های شراب درست جام، مقتول سر کاسة ازحکومتی هستند؛ که 

 گروه که کنندینقل م نگاران تاریخ زبرخی ا و ،شاردن .کردندمی

امام اهل  12نفری به نیت  12 )و بنا به روایتی ها،چگین نفری 71

 که چیز خوردندزنده چنان می زنده رامورد غضب  شخص ،(تشیع

 گو و! این جماعت علیماندنمی باقی قربانی بدن از زیادی

طوری  ،کشیدبه فلک می ، سرشانکه حیدرحیدر گفتنپرست، علی

 کار و و ،هیچ شرمی نداشتند این عمل خود که از تربیت شده بودند

راه  در حتی نوعی عبادت و ت مذهب شیعه،طبق سنّ اعمال خود را،

و  نویسرمان ،وی. اس. نایپل)دانستند! تشیع می علی و دین و

، 2111برندة جایزة نوبل ادبیات در سال  بریتانیایی ونویس مقاله

مالقات کرده بود، درباره  1242که خلخالی را در سال 

 :نویسدها میگویی او در دادگاهبذله

ها کرد حول و حوش احکام و اعدامهایی که میبیشتر شوخی»

سو و زنان خودشان را اینقهقهه ،گر افراد حاضرچرخید و دیمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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شدگان چنان کسانی، جز این از تربیت«!! دانداختنسو میآن

 انتظاری نیست!(

با آن کتاب  ،پدرش مجلسی و قربارض کردم که مال محمدع     

 در ،عباسشاه محصول تربیت چنین مکتبی هستند. االنوارش،بحار

 و که نماز بیت کرده بودتر نینی راممؤ حکومتی خود، کاخ

معتقد  قویاً -علی – ارحیدرکرّبه والیتِ  و؛ شدترک نمی شانعبادت

از یک ربع  در عرض کمترزنده ها را زندهآدم این جماعت، بودند.

که به دست  ،سیرجانی سعیدی اکبرمرحوم علی !خوردندمی ساعت

 رخوبازماندگان همان تیرة آدم از که م جمهوری اسالمی،اکّح

 زمینة در که بود نویسندگانی معدود از به قتل رسید، هستند،

 تاریخ طول ایران در بر حاکم هایسلسله وجماعت تشیع  خواریآدم

 چگونه کهدهد می شرح او .رسید هولناکی نتایج به و کرد؛ تحقیقاتی

 را خود مخالفین مذهب، دین و اصول به بندپای مذهبیِ هایحکومت

چنین  را نیز او ه خودک)چنان کشتند.می ممکن کلش ترینفجیع به

با  خود،چگونه متولیان دین، با تعالیم مزورانة  ،راه این در و .(کردند

در  را هاآن ،امور دین درترین منمؤ و معتقد، مسلمانای عدهپرورش 

 هاحکومت در اهداف خود برای، آدمخوار و کشآدم و جالد نقش

 چنینخود،  «هاالتفاقیّوقایع» کتاب مقدمة در سیرجانی. کنندمیآماده 

 چگین نام به جالدانی خود دربار در ،صفوی عباسشاه: نویسدمی

 که بود این هاآن کار .داشت( خورندمی خام گوشت که کسانی)

 سر بر هاچگین یعنی .خوردندمی زندهزنده شاه امر به را محکومان
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 و کنده زندهزنده را او بدن از ایتکه، دندان با و ریخته محکوم

 دربار رسمی خمورّ ،«الصفویهروضه» نویسندة روایت به خوردند.می

 که ،بودند حکومت غضب و سیاست آلت ،فرقه آن صفوی،

 و؛ ربوده یکدیگر از را )سزاوار تنبیه(یرالتعزواجب کارانگناه

 بلع و نموده قطع دندان به را ایشان( گوش) ذناُ و( بینی)نفاَ

 داده فصالاِ دندان به را ایشان بدن اعضای بقیة چنینهم و رمودندفمی

 لیفتأ ،اول عباسشاه زندگانی) !!خوردندمی و( کندندمی یعنی)

 . 125(صفحه دوم، جلد فلسفی، نصراهلل

 وکرد،  غلبهازبک  خانکیبَشِ بر کهآن از پس ،اول اسماعیل شاه     

 و ،انداخت صوفی نینمتدیّ و ینمنمؤ میان به را اشجنازه ،کشت را او

 دشمن این گوشت از، دارد دوست مرا سر هرکه :گفت صوفیان به

 دربار دینی علمای جزوهمه  ،صوفیان که این ناگفته نماندبخورد! 

 محمود خواجه .باشند هاچیگین که رسمی خورانآدم آن نه بودند،

 فرمان از پس که، است گفته ،بوده حاضر معرکه آن در که ساغرچی

 جسدِ خوردن برای گو،حیدرحیدر و گوصوفیان علی ازدحام شاه،

 خوردن برای و کشیدند، تیغ جمعی که رسید جایی به ،خان شیبک

 آغشته خون و خاک به مردة آن و افتادند! یکدیگر جان به جسد، آن

 خوردند.می و ربودندمی دیگریک دست از خوارانالشه مانند را،

 یه(الصفوروضه از نقل)

 از جمعی کبیر، عباسشاه بزرگوار پدر :است کهنقل شده  باز و     

 از بعد ،نموده جمع مجلسی در را طوایف صوفیان و سفیدانریش
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 خطاب ایشان به -است معمول صوفیان میان در که -ذاکری و ذکر

 او تنبیه نماید، عمل درشِمُ سخن و اراده خالف کس هر: کرد

تشیع  به دین اسالم و دتعبّمُ و نمتدیّ و منمؤ) جماعت آن چیست؟

 بر و ...!خورد خواهیم خامخام را او بدن گوشت :که گفتند( عزیز

 (    خالصةالتواریخ از نقل) !!کشیدند اهلل نیت، اهلل این

شان  هایوادهخوان با خاناین آدم حکومت صفویه، تعداد در اواخر     

ترس  از ،عادی مردمِان، اصفه ها در شبکه  ه بود،ه قدری زیاد شدب

بخشی از  وند.خارج ش های خودخانه ازتوانستند خوران نمیاین آدم

معتاد  آلوده و شدیداً ن،در طول زما ها،این جماعت چیگین

 ، وشده بودنددرمانده  وآنان پیر  ای ازهچون عد خوری گشته؛ وآدم

تند توانسنمی خود چهرة زشت پیری و به خاطرشاه هم،  دربار در

زی)یعنی محل ای به نام سگها را به ناحیهآنالجرم  دوام بیاورند،

 از تا دورمنتقل کردند؛  سیر اصفهان به کوهپایه(م زندگی سگ، در

مزاحمت برای مردم عادی فراهم نیاورند. اوضاع این  و شهر باشند

بودند. برای  شهر که در مراتب بدتر از بقیه بود جماعت تبعیدی، به

خوران، این آدم اما ند.ه بودچنین کرد نخورند، ردم عادی راکه ماین

یا  ای وکه بچه روزی نبود وخوردند! را می اهالی شهر دزدانه،

 .اصفهان مفقود نشود ی درسالبزرگ

 در ،یان افغانیلشکر کار هامدت حملة افاغنه به اصفهان، بعد از     

خوران این آدمکشتن  شناسایی و شهر اصفهان، در زی وسگمنطقة 

 و کرد.مشاه معدونادر نیز،را  خورو بخشی از این جماعت آدم بود.
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مسافران  ،آن دوران در اصفهان برچید. شهر از سفرة این جماعت را،

عازم  و قهرود، قمصرکوهپایه و نواحی یزد، میبد،  یادی که ازز

همواره به نوعی  ،یا از اصفهان عازم آن مناطق بودندو  ،اصفهان

این جماعت  .شدندتکه پاره می و خور شدهآدم این جماعت تارفگر

 همه  ثمرة مکتب تشیع بودند. خور،گوی آدم«اهللاشهد ان علیاً ولی»

به عهده ایادی او  مجلسی و باقرمحمد که سردمداری آن را، مال

فرهنگ این  روزگارِ نی خود،های یک مَآن عمامه که باد؛ داشتن

به توصیة خمینی  ، امروزشانهاییدند! و کتابتباهی کش به ملت را

فرهنگ این ملتِ درمانده  مرجع قانون و این مملکت، در چیگین،

 .شده است

ای تحفه چه حاال تا اسالم و اهلل اسالم، متولیان دانممن نمی     

 خود عقاید انتقال در قدراین که است، کرده مردم این لةابها حوگران

ششم  در ،خمینیکه  سخنی !یدکن توجه نکته نای به هستند؟ حریص

در جمعی ، مسلمانان پیامبر محمد تولد روززمان با هم ،63 سال آذر

، این آدم نیز .خوری نداردفرمودند، هیچ کم از آن دوران آدم عنوان

  .و یکم اما در قرن بیست یافتة همان مکتب است؛پرورش

 آدم بکند، جنگ بکشد، رشمشی تا است آمده پیغمبر» فرماید:می     

 نکند جنگ که پیغمبری. مردم این بشوند تربیت کهاین برای بکشد،

 این برای هم خلیفه که طورهمان نیست؛ پیغمبر اساساً ،نکشد آدم و

 رسول که طورهمان ،کند سارسنگ ،بزند حد ببرد، دست که است

 ندیجُ همه ما ائمة. کردندمی ما ائمه که طورهمان کرد،می اهلل
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 لباس با بودند؛ و جنگیبودند  سردار ،بودند )نظامی و جنگی(

 مکان یعنی محراب زیرا کشتند،می آدم رفتند،می جنگ به سربازی

 بیشتر چهچنان شود، پیدا جنگ باید هامحراب از (،)جنگحرب

  «شد.می پیدا هامحراب از اسالم هایجنگ

کند. امامان ان میدروغ بزرگی است که عنو ،این سخن خمینی     

کدام در هیچ هیچ -حسن و حسین -، به جز علی و دو فرزند او تشیع

 جنگی شرکت نکرده اند.

 دیان  تااریخ   متاولی   هازاران  آن از یکای  اینچنین دقت کنید هم     

 ،ریازی خاون  و کشاتار  و شای کُآدم جز ؛ کهاسالم و تشیع عزیز است

 اهلل و کتااب ایان جماعات    و  بهشت  اگر ما. ندارد گفتن ی برا سخنی

 ماا  سرِ منزلت انساانی   از دست هاآن تا بکنیم،  باید  چه  ،نخواهیم  را

 د، به ارمغاان ببرنا  را برای همان تازیان کشیو این عقاید آدم بردارند؟

 این از بسیاری و من؟ اندهای داغ بیابان خو گرفتهشنکه به لمیدن در 

 انشا دسات  باه  را ایناان  مقادس  کتااب  ،فائقاه  احترامات با اگر ملت،

 کتااب  ایان  کاران بای  هاان رحمات  از را ماا  و دببرنا  تشریف تا بدهیم

   !بکنیم؟ باید چه ،دبفرماین محروم سوزآدم

 جاان  تاا این، برای بهشت رفاتن ساراغ ندارناد،     کلیدی بهتر از آیا     

 ؟ ننمایندجان انسانی را به خاطر عقاید خود بی

جاحظ، کاه  « البیان»کتاب دراست  -محمد –از سخنان پیامبرشان      

، در شمشایر  چه نیکوستو آن ،اممن با شمشیر فرستاده شده»: فرموده 

 «.ام تا درو کنم نه بکارمو با شمشیر است. من فرستاده شده
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مااا » :فرمایاادماای115 صاافحة  ،«البالغااهنهااج»در کتاااب  ،علاای و     

  «نیم.کمان حمل میهایشیرا با شمرمان هایآرمان

 اسات  ساال  اندی و چهارصد و هزار ،اسالم هبامتولیانِ دینِ و مذ     

 .دهناد مای  آزار کرامت انسانی ما را، و خرد ما را، و همة جان  ما را ،

باه  دار باه شااگردانی چناین وفاا     ،گشات اگر محمد بن عبدهلل  باز مای 

با  ،خمینی خمینی و امثالود! فرممدالِ لیاقت عنایت می ، حتماًمکتبش

سعی دارناد  اخاالق  را هام باه شایوة خاود       کش خود آن عقاید آدم

مااردم فاارو  تعلاایم دهنااد. کلمااات را بااه هاازار تفساایر مهماال در حلااق

شناسی را، با این هماه  توانند خداالناس بدبخت میکجا عوام کنند.می

بای دغدغاه     ،اناد خلق کارده ها غرنجی که اینواجور و بُمهمالت جور

 اهلل شاده اسات،    یری کاه بارای فهامِ   ران تفسیر و تعبهزا از فهم کنند.

 «تفسایر المیازان  »کتااب   ها باه مانناد  خواندن فقط یکی از ایان تفسایر  

 . کندآدمی  کفایت می، برای تباهی تمامی عمرطباطبائی

 اینان ه ک ،، تا ما به فهم آن برسیماست دشوار مطلب این فهم آیا     

است؟ کرده تبشریّزندگی و مرگ  وکیل کسی چه را،   

 داشاتن  باه  مارا  که اند،اندوخته ایتوشه چه مسلمانی از ،من درانِپ     

 ایشایوه  باا  اساالمی  مملکات  یک شما، کنید؟می ترغیب دینی چنین

 ملاتش  کاه  بدهید نشان من د، بههستن مدعی دهند ومی وعده اینان که

 د.باش آن دومی هم، ایران کشور تا ملت و باشند، متمدن و خوشبخت

 سالیان پس از به قادرت رسایدن مالهاا،   در این  ،روز این ملتو حال 
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بارای   م دیان اساالم و ماذهب تشایع،    صاداقت احکاا   بار  گواهی بارز

 جهان است. برقراری عدالت در

 ق زنادگی علّا کارة مُ  این روی بر که اسمی مسلمان میلیارد یک از      

 کاه  دهیاد ب نشاان  مان  باه  معادودی  باه میازان   فقط شمااگر  کنند،می

 سااوگند باشااند، امااان در آنااان بمتعصّاا زبااان و دساات از جمعاای

جماعِ   کشید. خواهم طالنبُ خط اعتقاداتم و هاگفته همة بر خورم،می

 دانند.هستی می ی همةکه خود را متولّ شعورند،کثیری بی

 عقایاد  شنیدن توان دین، و مذهب یمتولّ آدم یک که امندیده من     

شاان  گنشان تمام شود، با قنداق تفاگر فشنگ .شدبا داشته را مخالف

 جازو آن دساته از   زده،تارا متالشای خواهنادکرد. جماعات دیان     مغز 

 مشاتی  ت دارناد. در مقابل استدالل مصاونیّ  که قویاً موجودات هستند،

کاه   ،هساتند  پرستشهوت و کشآدم و حریص و ریاکار و گودروغ

 کنفَا مُ شاان انساانی  نزلات م از را هاا انساان  تاا  اند،شده جمع هم گرد

 . نمایند سیراب را اهلل تاریخی هایمگر حقارت تا کنند،

اصالح  وقت یک انقالب به اصطالح ل است که هرجَّسَمُ این امر     

دل  از ست مواجه شود،با شک اگر یابد،ای شیوع میجامعه طلبانه در

 فاجعة گیرد.می شکل بمتعصّ گویهذیان هایدسته وها آن، فرقه

های دل همین فرقه از های انسانی،فضیلت ترور وها توده کشتار

 کهجماعتی  از کنید حذر شود.می ب انقالب زده، استخراجمتعصّ

 و هاآسماناز  کتابی فرستندة که خدائی بدهند، شما، به خواهندمی

 .ستخلق وعده ها امور در صی کارآمد،متخصّ
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 درخات  کاه  گویاد مای  خمینی مانند ینید بندقالده  نفر یک وقتی     

  کارده  روشان  را ماا  انساانی  منزلات  تکلیاف  ،خواهاد مای  خون اسالم

 شرِّ از تا ببینیم، باید را کسی چه ،نخواهیم را درخت این اگر ما است؛

 را درختاای مااا ؟شااویم خااالص ان،شااتعلیمااات و  کتاااب و آنااان

باا   ،تعاالیمی  چناین  !خون با نه شود،می آبیاری آب، با که خواهیممی

 روشان  پایش  از را انساان  منزلات  تکلیاف  ،گونه نگرش باه انساان  این

 تاااریخ گویاااندروغ پردازتااریندروغ از یکای  خمیناای،. اساات کارده 

. اسات ه زیرکشاید  باه  دینای  هاای حیلاه  باه  را، انساان  نشاأ  کاه  است،

 .نیست آن، حیاتی در که کندمی تحمیل ما به آغاز در ماتیمَ خمینی،

 اسااس  بار  را شاهادت  اسات،  تااریخ  شرِّ  عصارة خود که خمینی،     

 گفتاه  بارهاا  و داناد می الهی فیض» ،سشبه اصطالح مقدّ کتاب متون

 هایچ  جااودان،  عمار  ایان  باه  خاود  اماا  است، فیضی الهی شهادت که

 ایان  خودتاان  چرا است، چنین اگر پرسممی .است نداده نشان تمایلی

 هماین هنگاامی کاه    ؟ردیاد نک و کنیاد نمای  انتخااب  را جااودان  عمر

 واقاع  پهلاوی  حکومت غضب مورد ،شاه محمدرضا دوران در خمینی

را  شریعتمداری کاظم آخوند اکیپ آخوندهای حوزه جهلیة قم، ،شد

 رهااائی محمدرضاشاااه دژخیمااان چنگااال از را او تااا ردناادک واسااطه

 از خمینای  آزادی از بعاد  مبادا به فیض شهادت نائلش کنند! تا؛ بخشد

 باه  شاان کادام  هار   ایناان  .تبعیدکردند عراق به  را او نهایتاً شاه، زندان

 روز یک مذهب، جنون به مبتال این خمینی،! کنندمی عمر فسیلی قدر

: گویدفتوائی می دیگر، در روز و است مردم یرأ میزان: که گویدمی
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 از نظاام  حفظ که باشد قرار اگر. «است واجباتاوجَب  از نظام حفظ»

 بار ؟ دهاد می معنی چه گفتنش، مردم یرأ میزان، پس، د،باش واجبات

 ،شاماذهبی  مجناون  دیواناة  پیاروان  ایان  با او، مهمل سخن این اساس

 خاون  و رسااند  قتال  به هاخیابان در را مردم نظام، حفظ برایشود می

 بارای  خاود،  مهمال  ساخن  ایان  باا  او. ریخات  بر زماین  را شانانسانی

 یقین من کرد، صادر را آدمیان کشتار ةاجاز خود، از تر دیوانه پیروان

 بایش  تیهاویّ بای  و گاو دروغ ش،عارب  اهلل مانناد  باه  نیاز،  او خود دارم،

 آدم هاای کاوره  در تااریخ،  طاول  در را، انساان  هامیلیون اال و نیست،

 روی هاای اهلل دیگر بر را شانعربی اهلل تا دکردننمیکباب  شانسوزی

 خواهند به تاو که می اعتی هستندجم همان اینان، .دهند رجحان زمین

 وند؛ انساانی بسااز   تاوی آدم،  از وزریق کنند؛ درس عرفان و اخالق ت

   لق آنند.بهشتی کنند که خود خا روانة

 با که ، نادان مردم این هفت و پنجاه سال احمقانة انقالبِ از     

 شکل روسی، هایایتوده خزندة طرح با ،آمریکا و انگلیس دسیسة

 چون نیجالدا دست ،نویسممی را سطور این من که امروز تا گرفت،

 ها،، فالحیانها، الجوردیهاایاژه، هامرتضوی ،هاخلخالی صادق

 گناه بی انسان هزاران خون به ،هاو غیرهحاج رحمانی ها وبشارتی

 هیچ که گویم،می امیدی نا کمال در. شودمی و است شده آلوده

در  این ملت، چرا که جاناست؛  نمانده مردم این رستگاری به امیدی

  تر است.بستر جهل آسوده
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های پس را در سال« قنات»شاید مردم جهرم خاطرة جنایات گروه      

کشان حکومت، به رهبری امام جمعه به یاد داشته باشند که آدم 54از 

 شد وزیر کشور دولت رفسنجانیکه بعداً محمد بشارتی) شهر و علی

(، هر در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه اوستو اکنون نیز 

کسی را که مخالف عقاید خود یافتند، به بدترین شکل ممکن 

های اطراف شهر انداختند. نقل شکنجه کردند، کشتند و در قنات

و بشارتی، برای  -امام جمعة جهرم –الهی کنند که حسین آیتمی

ان تأکید خورتقویت و استمرار خوی درندگی گروه، به این آدم

خری را  ،گر کسی را برای شکنجه و قتل پیدا نکردیدا»کرده بودند 

بر لب قنات ببرید و پس از کشتن خر به ضرب گلوله، او را درون 

 « قنات بیاندازید.

که مدتی  -یکی از افراد جدا شده از این گروه -کریم یعقوبی     

تراف ، اعگذشت اش گفته شد بر اثر سکته قلبی درپس از جدایی

 :که کرده بود

کردند، یک نفر که او را ما را در اتاقی جمع می ،هر غروب»

 ایقربانی ةخواند، و بعد دربارمان آیاتی از قرآن میبرای ،دیدیمنمی

جا ما همان ؛گفتبود، سخن می «ضد انقالب»فرد  گفتة آن به که

با گفت که ما شدیم. آن فرد به ما میمأمور قتل آن ضد انقالب می

 ،ها به قناتتعزیر و کشتن این ضد انقالبیون و انداختن جسد آن

 «!!تشود و به بهشت خواهیم رفشسته میهایمان گناه



 

124 

 

 و مردم، پیش و پس کنترل صرف را خود تالش همة که دینی     

 یک به حتم، است، کرده مرد و زن جماعت ادرار و مدفوع مجاری

 چرا دین، این زنانِمردان و  و مذهب، و دین این؛ زندمی لنگ جایش

این مدت  از بعد من؟ کنند خارج مجاری این مدخل از سر توانندنمی

 و خون و رگ و پوست در کهبفهمم  نتوانستم و نفهمیدم عمر،

 است،شده پنهان رازی اسالمی چه ممالک زنان تناسلی آلت گوشت

 مدام و کنند خارج مدخل آن از سر توانندنمی دین این مروّجین که

 دختران، و زنان تناسلی آلت چربی به را خود (سبیل) سِبِلت و ریش

 قوانین خود، فرمایشی گزاریقانون در مجامع مدام و .کنندمی چرب

 و .رسانندمی تصویب به دختران و زنان تناسلی آلت رایب رنگ،ارنگ

 عزیزشان اسالم تعلیمات سایة در اسالمی، ممالک مردان کرذِ و فکر

 و زندمی دور و مدفوع ادرار مجرای رمحو حول تشیع، مذهب و

 آلت چربی بدون وقت،هیچ نیز، مذهبش و دین انمتولی سِبیل و ریش

 فهم این به روزی، شما اگر !گیردنمی خود به خضاب ،زنان تناسلی

 مرا که گوری، به سنگِ د،یافتی هم مرا رگو روز، آن اگر و درسیدی

به گوش  شاید، تا ،یدکن بازگو را مُهر به سَر راز نای اند،نهاده آن در

 و هااهللآیتاین  کلة نامبارک و سَر که برسد، اسکلت من نیز

 ممالک تبارِ عرب هایمفتی و خصوص شیوخه ب و هااالسالمحجت

 فاحشة مردان؟ گرددمی چه دنبال به سوراخ، این مدخلِ در اسالمی،

 برای و کنندمی خواهدمی شاندل که گیقَحبِ هر اسالمی، ممالک

 تدارک شانسمقدّ کتاب از مشروع جوازی نیز، شانعمالاَ همة
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 کل ادارة ایوان از مسلمان، دخترِ و زن یک اگر، ولی؛ انددیده

 آن ،واشریعتاگویان کند، ارسال زمینی مردِ یک به چشمکی کائنات،

 فضا، مامنات خالء در هستی، ایوان همان از را، بیچاره دختر و زن

 نظام در را شریفِ تعلیمات این واریبزرگ عمقِ .کنندمی مُعلّق

 .کنید فهم ابله جماعت این شریعت

 دارد،نمی نگه را خود دختران و زنان حرمت که ایجامعه     

 شرافت به ندارد امکان و؛ دید نخواهد خوشبختی و سعادت روی

  .آید نائل خود انسانی و کرامت 

       یاد نیکی به هنوز بود، هخامنشیان پادشاه که ،وروشک از اگر     

 را، شاپادشاهی حرمت و اندداده لقبش تاریخ مردبزرگ و کنندمی

 خود روزگار جامعة او، که روست آن از اند،متمایزکرده دیگران از

 مردان از فراتر بسیار را، زنان حرمت کهه بود کرد اجبار تعالیمی به را

 بر بوسه  و اذن بدون. بود چنین نیز خود کوروش، ست.ا زدهمی رقم

 .داد نمی در تن هیچ کاری به خود مادر و همسر هایدست

 که جمشید،تخت معماری در شاغل هنرمندِ زنانِشمارِ بی حضورِ     

 حرمت راستین گواه دارد، وجودآن  اسناد و تاریخی اوراق همة

 ،اسالم سالة1711 تاریخ در .است دوران آن در زنان منزلت به نهادن

کر قابل ذ که است نشده ثبت علم، در کانون ،نامصاحب زن یک

 .باشد

، زنان آورده است سر بر طول تاریخ، مصیبتی که اسالم در     

 های تاریخِ بشریت است.تریناگفتهن
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 دور ،زندروغ مالیاان  ایان  دیان  اخاالق و  تعلیمات از دتوانیمی تا     

 اجباار   زناان  دادنِ تخفّا  باه  را، شما تا داد خواهند یتعالیمکه  یدشو

 هار  را خاود  انساانی  منزلت تا یدبگذار احترام دختران و زنان به. کنند

 تشاکیل   مادگاان  ،را آفارینش  جاوهرة  که یدبدان. دکنی فهم بیشتر چه

 حرمات  باه  آناان  با و یدحرمت کن را آنان بسیار ،دتوانی می تا اند،داده

 معناای  تاا  ،یدباشا  داشاته  احترام از سرشار محبتی آنان به و یدکن رفتار

  د.کنی فهم وجود تمام با را انسانی خود

          
 تربیت شعور، برای فهم امور

 کرة این روی بر حیات، تاریخ سال هامیلیون وارث من، تنِ و من،     

 از. داشت وجود زایشم احتمالِ هنوز ،بودم نشده خلق تا. است خاکی

 لحظاه،  هماان  از مان  شاد،  بساته  زنای  محِا رَ در من نطفة که ایلحظه

 اداماه  هساتی،  حیاات  تااریخِ  تابادیّ  تاا  کاه  ام،شده مرگی به محکوم

 .  داشت خواهد

 یاک  بساترِ  در ابادی،  مرگای  بارای  تااریخ،  از قطاع مَ ایان  در من،     

شامایل   باه  زنای  محِا رَ در ماردی  اساپرم  باه  میلیاونی،  چندین احتمالِ

  ناه  و آمد خواهد نه آفرینش در تو، و من چون دیگر که بدان ام.آمده

 آفارینش  در هساتی  فارد  باه  منحصار  نساخة  ،ماا  از کادام  هار . آیدمی

 از لیدَبَا  نیاز  آن که تکثیرکنند علمی شیوة به را ماکه این مگر. هستیم

   .ما خود نه  ماست
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 صاد یاک  از آفارینش،  هستِ هستیِ در احتماالت کتابِ که، بدان     

 روزی چناین  بارای  مان،  و تاو  آفارینشِ  انتظاار  در پایش،  سال نمیلیو

 گردوناة  در در این مقطع که اما شویم، آفریده تو، و من تا ،بود نشسته

 نهایات بی تا قطعاً که عمر، سال هفتاد برای شدیم، آفریده احتمال این

 . ردمُ خواهیمنیز تاریخ

 انسان، از بیشتر سیب انسان، با قیاس در خود قامت قوارة به ای،پشه     

 و احمقاناه  چاه  وانساان!   مانِ  تا کند،می عمر خاکی کرة این روی بر

 در اسات  تیاشارفیّ  چاه . اناد کرده قلمداد مخلوقات اشرف مرا، ابلهانه

 ؟نیستم واقف خود آفرینش در شرف آن من، به که من،

 بای  عظمت این مقابل در ،کم یا با مختصری زیاد عمر، سال هفتاد     

خیار   نیماة  دو از. است ناچیز و اندک بسیار بسیار لیزَاَ و دیبَاَ ایمنته

 ، هام  و آئای،  نائل خویش فهم بههم  تا مشو، غافل خود، درون شّرِ و

 .ایدر آن شده مردن و ماندن به محکوم آن در که محیطی فهم به

را  کسانی مگر ،یدکنن باور خود دلِ و ردخِ کتاب جز ،را کسهیچ     

 را تانخود حقیقت شان،دل و خرد در شفاف، ایآئینه نچوهم که

 سیراب دادن شعار با را خود خِرد امورِ قوامِ که قومی .دکنیمی فهم

 .بود خواهد بهرهبی بسی خویش، انسانی شعورِ فهمِ از کند،می

باشد،  ترضخیم تاانسانی جان شعارهای ضخامت هرچه     

 خود ذائقة که ملتی. بود رخواهدتنازک ت،اانسانی کرامت شعورِ

 شهدِ طعم زمان هیچ داده، عادت شعار بستة کپک نانِطعمِ  به را

 . کرد دنخواه فهم را، خِرد



 

131 

 

 گفت:می  مگربزپدر     

 کاارگر آن  در دروغای  هایچ  ،دکردیا  شفاف را انتجان وقتی     

  بود. نخواهد

 هشاتی ب کاه  ،یاد مخور بهشتی ناامرئی را  دهندگانوعده فریب     

 !ندارد وجود، است شده نهان ما در که اندیشه، و خِرد جز

 کاه اسات   حقیقتای  تنها شده، نهاده آن بر ،تانپای که، خاکی     

 احتاارام بساایار باادین خاااک . دارد وجااود ،شااما فهاام عااالم در

 .خواهدکرد دفن ،ما در ما را همة روزی که ،یدبگذار

 مراقاب اگار   کاه  نیسات،  جهال  از تار ساوزاننده  جهنمای  هیچ     

 .کرد خواهند ،کبابر خودتنو در را شما د،نباشی تانخود

سات، کاه هماة منزلات     ا ایگداختاه  ترین تنورنادانی، بزرگ     

 . انسانی انسان را، به خاکستر مبدل خواهد کرد

کتااب   هاست که برای آدمیان،اهلل، قرن دارِاین جماعت دکان     

خاویش را   ودِس رجینِگر، خُتا م نویسندچگونه زندگی کردن می

 . کنندترهر چه بیشتر، فربه

، خادا  کسی که با تالوت احکام اهلل و ،یداین را خوب فهم کن     

تواند شاما را باه فهام    کند، نمیکیسة دنیوی خود را فربه میمُدام 

را، باه بلاوغی انساانی فارا     خدائی هدایت کناد کاه کرامات شاما     

 ، ناه خریادنی  فهممشمش ومیدانکه من می آن خدا، خواند.می

 ست و نه فروختنی!ا
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 :   فرمودندمی مبزرگ پدر     

 جارم  باه  ترا نادان، هایآدم این بکشی، را نفر یک تو،  روزی اگر     

 کجاساات، دانساات نخااواهی کااه ایمحکمااه در نفاار،  یااک آن قتاالِ

 دیگار  هاا لقاب  باه ده  و کاش آدم قاتال،  تارا،  و خواهندکرد محاکمه

 خواهناد  ممکان  شاکل  ترینسخت به را جانت و نمود ندخواه مفتخر

 وخاون  خااک  باه  چاون اساتالین،  ، هام را نفار  هازاران  اگار  اما؛ ستاند

 خواهند نیز و کبیر قهرمان ترا که گرفت، خواهی مدال تنها نه بِکشی،

 باه  تارا  و ؛خواهنادکرد  نصاب  شهر میادین در تو از تندیسی و ؛گفت

  حافظاة  در همیشاه   برای ترا، ،تاریخ و ،رساند خواهند نیز الهی درجة

 .  کرد خواهد ثبت خود

 روزی اگار  و! نکشای  را نفار  یاک  زماان  هایچ  که کن سعی پس،     

 تان  هازار  صاد یک از کمتر به  کن سعی ،داشتی سر در کشتن هوس

 را نفار  هزارصاد یک که نتوانستی و نبودی قادر اگر و !ندهی رضایت

 بیهاوده  تاا  ،نکنای  آغشاته  یکسا  خاون  به را دستت است بهتر بکشی،

 تو آینده برای که نکشی، یدک تتهویّ کنار را، کشوآدم قاتل لقب

 نیست! برازنده چندان فرزندان تو، ،وتو تبار و

 بادون  یاا  دیان،  باا  :باود  گفته خردمندی که خواندم جائی در     

 هاای انساان  کنناد و مای  خاوب  کارهاای  خاوب،  های، انساندین

  باه   هاای انساان  کاه، ایان  بارای  اماا  .اربا  شارارت  کارهاای ، شرور

عصاارة   .دارناد  نیااز  دیان  بکنند، به شرورانه کارهای ظاهرخوب،
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توانی عمقِ همین معنی، می اریخ، درطول ت را، درهمة مصائب بشری 

 .کنیفهم

 کاه  آناان : گروهناد  دو تاریخ کشانآدم و ریزانخون ،کشندگان      

 !کشندمی «کین» خاطر به که آنان و کشندمی «دین» خاطر به

 والغ  باه  را آدمیان حیات که هستند یکی اصل در گروه، دو این       

 از را خاود  کشاند، مای  دیان  خااطر  باه  کاه آناناند؛ گرفته خود سُخرة

 بارای  کاه  آناان  وکنند؛ می دادقلم زمین روی بر اهلل منصوب یسینِقدّ

 زمااین روی رباا خاادایانِ و اهلل دیاان وکیاال را خااود کشااند،ماای کااین

  دانند.می

 در کاه  بایاد  و ؛اناد گرفته خو آدمیان خون سرخی به دوگروه، این     

 ،باشاند  داشاته  هام  زیمجوّ خود حیوانی خوی این برای  ،تاریخ طول

 پساند محکماه  دالئال  ،خود عمالاَ دادن نشان جهموّ در بیشتر هرچه تا

 تعاااریف کااه باشااند گرفتااه منبعاای از را شاااناحکااام و دهنااد، ارائااه

قارار   خاودفروش  خاواص   و ناادان  عوام دتأیی مورد ،آن پسندمحکمه

 .  گیرد

 کاه  ناکجاآباادی ناامرئی   از ز،مجوّ این که این، از بهتر یدیتأی چه     

 در ایبهاناه  هایچ  کاه ، باشاد  شاده  صادر اوست، ایادی و اهلل به قمتعلّ

 از تاااریخ، گااانگرفتستقاادّ کااه کشااتاری؟! نشااود شاانیده آن عمااالاِ

 . است تاریخ مدارانکین از بیشتر بسی کنند،می و اندکرده آدمیان
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 اصاطالح  باه  ادیاان  کتااب  صااحبان  و پیامبران عقاید که کشتاری     

 در موجاودی  هایچ  اسات،  کارده  زماین  در امروز به تا آدمیان از الهی

 است و نخواهد کرد. نکرده عالم

 درماناده  و گنااه بی انسان ارانهز امروز، به تا قرآن،  نقطة هر برای     

 هشایرخوار  کودکاان  از. اناد شاده  کشایده  خون و خاک به خبر،بی و

 باید که است کتاب این در چیزی چه. عاجز و دردمند پیران تا گرفته

هنوزکه هنوز اسات،   و کشندمی آدم آن برای امروز تا که یابد قتحقّ

 ق نیافته است.حقّت

 که باید ریزند،می خاک بر که را یخون تاریخ، سالخان این      

 را تاریخ گناهانبی عموم بتوانند تا د،نباش گرفته جائی از را حُکمش

 اهریمنی عمالاَ اال و .کنند متقاعد خویش، وقیح عمل این باور به

 ،راناین مزوّ ید ازباش رحذرب .گرفت نخواهد جهموّ صورت آنان،

، به کِشت شما خیر کالبدِ در زیرکی، با ،را شرّ تخم ،که روزی برای

توانستند  وقتی .کنند فراهم خود، امیال برای ابزاری ،شما از تا؛ ننشانند

 دخواهی باوری به شما، بکارند، شما خیر کالبد در را، شرّ تخمِ

 از را شما که شد خواهد یحقّ ست،ه شما در باطل هرچه که نشست،

 و روشن، مرا این در را شما که چهآن .بود نخواهد گریزی آن

 شما در که ،است خیریعنی  ،شعور شدة تربیت نَفَس ،کندمی هدایت

 متون طبق .دتی تمام کنیبه تربیت آن همّ باید، شما و ستا جاری

 اهلل بهشت و اهلل درگاه از مطرود و شده رانده آدم، هرین،النبین ادیان

 مطرود یک دارد امکان چگونه. ابدی ستا ایشده رانده و است
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 همان ولّی بتواند اند،داده نامش آدم که اهلل، درگاه از ابدی شدة دهران

 ، ولی او شده است؟!که علی ،بشود زمین روی بر اهلل

 بار  خود، طردکنندة ولیّ یا نماینده تواندنمی لیزَاَ مطرود هیچ     

 !شد نخواهد ابدی مقبولِ ازلی، مطرود هیچ که .باشد زمین روی

 چناد  خااطر  به خود، آفرینش ابدی و ازلی ابکت بر که هیاللّ     

 باشید.  مشکوک شاخدائی بر حتماً کشد،می  بطالن خط نفر،

 اسات،  بهشات  از ازلای  مطارود  اینان، دینی روایات طبق که دم،آ     

 بااره  یاک  باه  ساوزانی چاون عربساتان،    صاحرای  در تواندمی چگونه

 گردد؟ محسوب اهلل ابدی مقبول

 باودن  ولای  برای ،علی و ،پیامبری برای محمد بودن ازلی بر اعتقاد     

تواناد  مای  خادا  ولای  علای  ناه  دروغی بزرگ است. بر روی زمین،او 

 بشریت.   هدایت این انپیشوای فرزندانش نه و باشد،

 به باره  یک به آدم، نام به ازلی مطرودیامکان دارد،  چگونه     

 ترکُلفت ،دهی تاب چهرا هر شود؟ مهمالت مبدل محبوبی ابدی

 محمد که است بوده این بر ازل روز از اهلل حکم اگر و؛ شوندمی

 نیز، علی چون کسی و شود اهلل پیامبر ،عربستان در روزی نامی،

 شود کشآدم هم هیتلری و ،باشد  زمین روی بر اهلل آن ولیّ ،روزی

و  مغول چنگیز و شاعر حافظی و ،شود عارف نامی هم مولوی و

 که باشند آن نیز دیگران و، دنباش آشامانیخون هم استالین و غیره

آن  جهنم و بهشت ،ردی باطلخِ چنین کتابِ در دانمنمی من ،هستند

 ،است قرار وقتی ؟دارد و باشد داشته تواندمی معنائی چه ،اهلل
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 در ،پیش از شانتکلیف و باشد خورده رقم ازل از هاآدم سرنوشت

 اینان که خوردمی درد چه به یدین تعلیمات این پس ن،معیّ هستی

 برای  جهنم و بهشت این اصالً و ؟کشندمی آدم آن برای مدام

 وکیست؟ چیست

 را غیاره  وصدام حسین  خمینی و و استالین و هیتلر امثال که هی،اللّ     

 یاا  اسات  دیواناه  یاا  اهلل این ببرد، مجهنّ به را هاآن بعد، تا کندمی خلق

 شاریف  اوقاات  تاا ؛ کناد مای  دیگار  ایعده بانیقر را، ایعده که ابله،

 !کند سپری را خود

 تشایع،  اهال  ماذهب  پیشاوایان  و امامان نامحدودِ منزلتِ به ت،دقّ با     

 رناگ  ،ماذهب  و دین این دنیاپرست نادان یانمتولّ توسط نیز، همه که

 کجاا،  تاا  و چگوناه  کاه  یاد ببین و یاد، کن تحقیاق  باه  نظاری  اناد، گرفته

 در فهام،  غیرقابال  نهایاتِ بی تا را، معمولی آدم مشتی قامم اند،توانسته

کاه فهام    اناد یسای سااخته  آنان قدّ از و دهند، عروج خود، پیروان دل

چاون   یس شده، همه،های قدّآدماین  ؛منزلت انسانی آنان محال است

جانس مان و تاو     که هماه از  اند،نیا نهادهم زنی پا به دحِرَ تو، از من و

 !کمترنه نه بیشتر و هستند،

 گفت:می مپدر بزرگ     

 و ،دین مآبسمقدّ بینمتعصّ و ،شعوربی مداراندین     

 قدر به که ،هستند طلبیشهوت هایآدم آنان، داران جاهلطرف

 با الجرم، .اندنکرده سکس خود، شخصی زندگی در کافی

 با دارند سعی محیط، به خود جنسی هایعقده حقارتِ تحمیلِ
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 ،را خود جنسی حقارتِ از ناشی کاستی دیگران، دنکر قربانی

 !کنند جبران

 به را، خدای گوئی، که اند،کرده یسقدّ آنان را، قدرآن      

 قدرآن وخدا!  خادمی به را اینان نه گماشت، باید اینان خادمی

 فربهخود،  پیروان دل در ، را معمولی  هایآدم این منزلت

 د!انهکرد تنگ ها،انسان دلِ رد را خدا  جای که اند،نموده

 تو،  اختیار، بی شد، نمزیّ انسانی تربیتی به خِرَدت اخالقِ وقتی     

 تو به که نیست هیچ گناه معنای .شد نخواهی مرتکب گناهی هیچ

 .کنیمی  روانه دیگران جان در که رنجی مگر، ؛دهندمی تعلیم

 خلق را هائیواژه ،اهلل زبان از اینان .ستا ایبهانه اینان، برای ،خدا     

 ،هاچپاول و غارتها، آشامیخون مگر تا کنند،می و اندکرده

 در نیز، همه که را شانهایرانیشهوت و هاخوریآدم ،کشتارها

  شیعیان اول امام زندگی .کنند توجیه است، شده دفن  تاریخ تاریکی

 ؟اندرسانده کجا به کجا از را علی که کن، مطالعه بادقت را، -علی -

 سرزمین ،عربستان؟ اندداده جای هستی این کجای در را او امروز و

این  در ت،انسانیّ و انسان منزلتِ فهم که است علفی و آب بی

 .  است شده دفن میجهنّ دیارِ این داغِ زارهایشن قعر در سرزمین،

و  کشاتار  در ایلحظاه  درنادگان،  چونهم آن، در ساکن جماعت     

 ،فرصات  اولین در قبیله هر .کنند نمی و کردندنمی درنگ هم دنِدری

 تیاغ  دم از را خاود  نوعاان هام  و کارد مای  غارت را جوارخودهم قبیلة

 باا  خاوابگی هام  و کنیزی به را اسیرشده زنان و دختران و گذراند،می
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و  ؛باود  ممکان  واژة معناترینبی ،اعراب میان در اخالق، .بردمی خود

 هنوز نیز هست!

 یاک مرکاز قضاائی و داوری  و    ،ی برای نمونهتا قبل از اسالم، حتّ     

کاه باه تادریس     ،م سوزان ساراغ نخاواهی گرفات   این جهنّ علمی در

 .مشغول باشد ،و علماخالق 

خاود   که نفع تمام افراد ،ختهساخود ایبه شیوه ایهر قبیله و طایفه     

کارد،  مای  مگی خاود بقیة طوائف را، قربانی خودکا دید،آن می در را

 .  مگر بقای خود را دوام دهد تا

 آفتااب  و شان  پر مسمومِ بادهای از را آنان تا بود، کپر هایشانخانه     

 بارای  اتاق، و منزل و دروازه و خانه ،دوران آن در. کند حفظ سوزان

ه و یا فکّا  هبکّ یا همکّ مردم که شانتریننمتمدّ .نداشت معنا عرب قوم

 صدیک از جمع، در شانزندگی محلّ بودند، (شته شده)یعنی شهر بر

 خاناة کعباه  بات  دور به هم آن که کرد،نمی  تجاوز کپری خانه واحد

 اساتثنای  باه  ایاوانی،  ناه  و حیاطی نه و داشتند دری نه. بود شده ساخته

 تاجر. مشتی

 حماقات  از کاه ، بودناد  نگهادار بت و گیرباج مشتی ،جماعت این     

 هنرمناد  و خطیب یک .گذرانیدندمی روزگار قبایل، دیگر پرستیبت

 باه  حاتم  به بود، اگر و ؛شد نمی یافت میانشان در نویسنده و سخنور و

 یاا  و عارب نبودناد.   ، کاه اصاالً  داشات  قتعلّا  ایران و مصر ،شام قبایل

 مکاان  ایان  باه  خود، کسب سود برای که بودند طلبیفرصت مسافرین

 گیهمسااای در هاااباساوادان آن  ،جماعاات ایاان میاان  در .بودنااد آماده 
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یران، در جاان آناان   که فرهنگ ا کردند،می زندگی تیسفون و مدائن

 .روانه شده بود

 
 شناسی در میان اعرابنَسَب

 شناسای نساب دفتارِ   آن و داشاتند  دفتر یک های شاخص،عرب اما     

 ناشای  هام  امر این دلیل ؛شمردندمی را شانپشت ده تا بعضاً. بود آنان

 مردماانی  کاه  یهاود  قوم مقابل در بود آنان بینیکم خود و حقارت از

 بودند. قلم اهل و باسواد

  و مصاریان  و شاامیان  و رومیاان  و ایرانیان با را خود وقتی ها،عرب     

 حقیار  بسایار  را خاود  کردناد، می مقایسه نمتمدّ ملل دیگر و یهودیان

        خاود،  بسَا نَ ششامار  باا  ،بردندنمی پیش از  کاری چون و دیدندمی

 تااریخی  ساابقة  باا  مردمای  کاه  تفهیم کنناد  ملل دیگر به خواستندمی

 شاده  نهاان  معناا  این در هم امر این دالیل  ترینعمده و ؛هستند گران

 وجاود  و جنسای  رواباط  در بااری  و بناد بای  خااطر  باه  اعراب که بود

 هاااماتّ معاارض در همیشااه پاادر، تهویّاا از نشااان و نااام باای فرزناادان

زادگان کثرت حرام همین! قرارداشتند هایهودی سوی از زادگیرامح

 بعار  قاوم  تماام  تاا  بود شده ایبهانه، یهود قوم برای ،میان اعراب در

 . کنند هممتّ زادگیحرام به را،

 هماین  در ریشاه  تااریخ،  طاولِ  در یهود، قوم از اعراب ناتمامِ کینة     

ام آنااان را تحقیاار  فرهنگاای دارد؛ کااه یهودیااان، مااد   هااایحقااارت

   .کردندمی



 دین، اسپرم مقدس شده

 

171 

 

            کوچااک و تحقیاار ،زادگای حاارام بهاناة  بااه را هاا عاارب یهودیاان،      

 افتااده  کارسااز  بسیار عرب، جماعت در تحقیر ابزار این و ؛نمودندمی

 از و کنند دور را خود هامات،اتّ این از بتوانند کهاین برای اعراب. بود

خاود رواج   باین  در شناسای نساب  هنساخ  دهناد،  نجات هاحقارت این

 .کننااد هممااتّ زادگاایحاارام بااه را آنااان نتوانااد یهااود قااوم تااا ،ناادداد

 شناسای نساب  ساندِ  ،اعراب میان در قومی و فردی هر سند ترینگران

 . رسندمی مردی چه به پشت به پشت که بود آنان

 یحتّاا کااه اساات اماار ایاان شاااهد تاااریخ اسااالم، اول دوران در     

 شاان تهویّ تا ،کردندمی گذاری نام شانمادران نامه ب را انزادگحرام

  ،اعاراب  میان نویسینسب این .معاویه ناتنی برادر مانند بماند، محفوظ

 .کنناد  توجیاه  ،یهود  روز آن جامعة در را حضورشان تا شدمی باعث

که  -معناواژة بی این سنگین عاطفی بار شرِّ بشری از جامعه نیز، امروز

 . دکن خالص را خود است نتوانسته -ن مبتکر آن بودندیهودیا

 جامعة به خیانتی ،تاریخ طول در ،خاخام های معابدآن و یهود قوم     

 آن شارِّ  از هاا زودی ایان  باه  بتواناد  تناوع بشاریّ   تاا  اناد، نکرده بشری

 . شود خالص هاخباثت

 طتسلّ از بعد کهبود  اعراب میان در تاریخی حقارت همین     

 را هاتملّ نتمدّ مظاهرِ مامت ،قوام مختلفا بر تازیان کرلش

 و قوم تا؛ دهند تنزل خود قوارة حدِّ به را دیگر ملل تا ؛نابودکردند

 .  کند تحقیر ،را آنان تا نماند باقی هاآن بر رجحانی ،را تیملّ
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 در . مالیانانجام دادندایران  در مالیان 54 سال از که کاری دقیقاً     

 چون هم، ایران علمیه اصطالح به هایحوزه نشستة حقارت

هر  و ،کنند برابری خود زمان دانشمندان و قینمحقّ با توانستندنمی

 که ایران، مردمانقالبِ  مصادرة محض به ،شدند می ترروز منزوی

 ترور و قتل حکم ،گرفت صورت کشتار و تزویر و دروغ با نیز، همه

 گردن مالیان اطاعت و غالمی به که دکردن صادر را کسانی تمامی

 صاحب و لشکری و قمحقّ و دانشمند، خود ،مالیان و نگذاشتند.

 مدرک صاحب و دکتر هزاران و کردند تربیت فرمایشی منصب

 ناتمام هایحقارت تا؛ کردند فرو مملکت این حَلق در ،را سوادبی

 رورشپ خود سلیقة با مطابق ،را یکسان و؛ گذارند سرپوش را خود

 این دارد. آنان علمیة هایحوزه تعالیم در ریشه که ،دهندمی و دادند

 ،همکّ خوران درآدم همان پیروان خور،آدم و کشآدم جماعت

 .اندکرده دره ب ایران خاک از سر که هستند بودند و یافته پرورش

 خوب ،روزگاران آن در را قوم آن فرهنگی شرایط کنید سعی     

 را شما دوران، آن فرهنگی شرایط فهم که چرا کنید. و فهم مطالعه

 کند.می هدایت  انتسرزمین ام امروزحکّ گویاندروغ فهم به

 نه ،دشوی طرف قانهمُحَقِّ ،ایپدیده هر اتواقعیّ با دخواستی وقتی     

 از دبتوانی که باید ،دببری پی آن هایچرائی و فهم  به و ،غانهمُبَلِّ

 هر که ؛دباشی بدور عوامانه هایگرایش و بغض و بتعصّ هرگونه

 بطالن  به ،را قیمُحَقَّ غی،مُبَلِّ هر و ،کندمی قرا مُحَقَّ قِی، باطلمُحَقِّ

 .کشدمی



 دین، اسپرم مقدس شده

 

172 

 

 باورهاای   دسات  از را خاود  دنا تواننمای   زماان  هایچ  النااس، عوام     

 بررسای  قاناه محقّ را مسائل دخواهیمی اگرکنند؛  خالص دینی تربیت

 تحلیلای  و تحقیقای  و علمی قویّ پشتوانة یک داشتن ،آن الزمة ،دکنی

  است. جانبه همه تعصب بدون

 
 و سلمان پارسی شیعیان امام اولین

 ، وهاشام  فرزند او ، وعبدالمطلب فرزند او ، وابوطالب فرزند علی      

 هاشام  فرزناد  ،اساد  دختار  فاطماه  مادرش و ؛است عبدمناف فرزند او

 چهاار  تا کنی فهم باید جااین ض کردم،عر که را شناسینسب) .است

 ( شود معین علی نسل سالمتی تصحّ تا است آمده فعالً پشتش

 اززماان   ساال  سای  یعنای ؛ اسات  الفیال عاام  امسی سال در دشتولّ     

 شاود مای  کاه  ؛اسات  گذشاته  همکّا  و ویرانای  غارت برای اَبرهِه حمله

. یاد کن هت توجّا باا دقّا   ارقام این به... )هجرت از قبل سال سه و بیست

 و بیست یعنی علی. است ارقام همین فهم در تاریخ، مطالب فهم اصل

شاود  باا ایان حسااب مای     .اسات  شاده  دمتولّ هجرت به مانده سال سه

 بناا  و اسات  داشاته  سال وسه سی ،محمد فوت زمان در علی گفت که

 عنفاوان  باا  مقاارن  محماد،  فاوت . ساال  یاک  و سی دیگر مدارکی به

  است. بوده علی جوانی

 باوده و   جوانی سن در  کامالً علی ،کندزمانی که محمد فوت می     

 اماوال  روز آن تا دنیا مال از که ،محمد مطلق فرمانبردار و مطیع مردی

 عمار  و عثماان  و اباوبکر  اماا  .شمشایر  یاک  جز ،نداشت توجهی قابل
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 و ؛عارب  قاوم  میاان  در شاده  شاناخته  افارادی  و بودند مکنت صاحب

 میاانگین  شانکدام هر و قومی قویّ پشتوانه با و ومیق شهرت صاحب

صات کاه  مشخّ این تر؛بزرگ سال  بیست حداقل علی از سنی، نظر از

 خاواهی  حکومات  داعیاة  کاه  ،شاده  علی باعث  سن کمی و ،شمردم

از حکوماات کنااار  عمااالً علاای شااود، و منتفاای محمااد از بعااد علاای،

 د.گرد نشینخانه و منزوی گذاشته شده و

 جامعاة  در پیرسااالری  فرهناگ  تسالط  امار،  ایان  تعلّ ترینعمده     

 . دارد ادامه هم هنوز که است، اعراب

نقش مهمّای   ،جامعه اعراب رسیدن در تبرای به حاکمیّ افراد سن     

 اماور  مساند  در پیاران  ،عمومااً  که شده باعث امر همین کند.می بازی

 اختصااص  خاود  باه  ،را همة اماور  در یصدور رأ حقّ شوند، و حاکم

رأی  پیران و جرگة در ،لیاقت باشند صاحب کهاین ولو جوانان .دهند

 .آنان جائی ندارند

 جاوان  دمحمّا  با قریش بزرگان درگیری دالیل ترینعمده از یکی     

 باود،  خااطر  همین به اهلل و اسالم نام تحت عقایدش اعالم اوائل در نیز

 خود قومی  تحاکمیّ مسند رد را محمد نام به جوانی توانستندنمی که

 بود. پیران به قمتعلّ مسند این کها باشند؛ پذیر

 بلکاه  ،شاد  مباتال  وضع این به محمد فوت از بعد جوان علی تنها نه     

 کشیدند. وضعی چنین به نیز ،را محمد جوان صحابة و یاران بیشتر

 لیال د باه  باود،  اباوبکر  و عمار  سانِّ هم که تقریباً نیز فارسی سلمان     

 ناام  ،سالمان  .باود  شاده  گذاشاته  کنار امور از دخالت در نبودن عرب
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 شده بندپای مانی اعتقادات به که بود ایبچه مغ و ،«روزبه» شاپارسی

، اندای نیز نوشتهعده و بود. له عقاید مانی بر و هامُغ علیه بر ایران در و

 تحریاک  باه  باود  شاده  باعاث  امر همین .کردمی تبلیغ تبرای مسیحیّ

 اسات  داساتانی  که؛ شود داده قتلش حکم ایران، امحکّ طتوسّو  هامغ

 بمتعصّا  اعاراب  هم، نام تغییر از بعد یحتّکه  کنیدمی مالحظه. امجزّ

 جماع  در خاود  ناوع هام  عناوان  به سلمان قبول به حاضر ،ن،ادپرست و

 گفتناد مای  و بودناد  کارده  او نام پسوند را پارسی کلمه و نبودند خود

 باود  نماناده  او برای  توانی که عُمر، اواخر در سلمان. «فارسی نسلما»

سان هفتااد و پانج     گویاا در -خالفات عُمَار    دوران در نوبات  یک در

 را (اماروز  دکیلاومتری بغادا   31)در مادائن  حکومت یتصدّ -سالگی

 عمارش  و باود  پیاری  دوران در کاه  دلیال  این به همآن شد، دارعهده

 دلجاوئی  بااب  از ،عمار  و نباود  کااری  باه  قاادر  دیگر و بود شده تمام

 در مادائن  هماان  در نیاز  بعد چندی که نمود، اعطاء او به سمتی چنین

 (هجری) قبل از باه حکومات رسایدن علای     35دوران عثمان در سال 

 کاه ؛ شاد  ساپرده  خااک  به مدائن کاخ نزدیکی همان در و کرد فوت

 را حکومتی عمر، .وجود داد مدائن محلّ همان در ،نیز گورش ،امروز

 حکام  شهر همان از دور چندان نه روزگاری در که کرد واگذار او به

 داده ایاران  روزگاار  آن تسانّ  و مغاان  باه  خیانتش خاطر به  را او قتل

 (جای گِای )  ناحیاة  در را خاود  کاودکی  ،سالمان  اناد، نوشته. بود شده

 اشاراف  فرزناد  ،سالمان  .رساید  جاوانی  سن به تا بود گذراند اصفهان

 حااافظ و نگهبااان مهیااار، پساار خفاارّ پاادرش بااود، سااواران از ایزاده
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 ایان  و ؛باود  دوران آن ممهّ بسیار مشاغل از بانیآتش و بود کدهآتش

پادرش در  . باوده  خاود  روزگاار  هایسمت ترینمهم از یکی ت،مَسِ

فاارس باوده و   ون رزاند که او از کاای نوشتهعده بدخشان کاهن بود.

 .ة محلة چی یا گی اصفهان بوده استو زاداند که اای نیز نوشتهعده

 راای اودارد. عدهوجود  ت مختلفی راجع به سلمان در تاریخروایا     

 سااکن  خوزساتان اماروز   کاه در  ؛اندها گفتهفرزند کشیشی از سریانی

کاه در دوران   اندشام دانسته یحی ازای او را از مهاجران مسعده .بوده

 اند کاه در گفته اند.یران مهاجرت کردهبه ا ،انوشیروان و پسرش هرمز

آریااه »هااای مساایحی خااانواده از یبساایار ،دوران انوشاایروان و هرمااز

به خاطر وجاود همسار آریوسای و حنیفیای      ،شام «نسطوری»و  «وسی

ناحیاة   د و درباه ایاران آمدنا    ،خسروپرویز کاه دختار قیصار روم باود    

. مهاجرت تنده و فرات، برای خود کلیساها ساخوسیعی از حاشیة دجل

هاای خاونین   نزاع همه ناشی از ،سرزمین ایراناین جماعت مسیحی به 

کنعاان و غیاره باوده     شاام و مصار و   ماذاهب در  میان ادیان و ،مذهبی

هایی چاون جنادی شااپور و    باه ایاران گریختناد و در شاهر     است که 

اء مااو  ،آذربایجاان  کرکاوک و  وموصال   و بابال و  رامهرمز و شاوش 

 باا هام در  به صورت پنهانی  نیزایران  در این مهاجران،اما  داده شدند.

یة یثرب در حاش)جدال داشتند.  سر نیززرتشتیان حتی با  ؛جدال بودند

 کردند که مسیحی بودندقومی زندگی می ،و بخشی از مرکز عربستان

د کاه عیسای   ان معتقاد بودنا  اینا  وف به دارندگان دیان حنیاف؛  و معر

هاام  اماروز  .اسااتی و اباراهیم  چااون موسا و هام  ؛نیساات ناد خادا  زرف
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آناان   از در قارآن نیاز   د.نا فریقا وجود دارآخاورمیانه و  شان درپیروان

ها گفتند که بعدمی «آریوسی» ،هارا عرب. این جماعت شده است یاد

معاروف شادند؛ یعنای تحات     « وسای آریاه »باه   ،با وارد شدن به ایاران 

در جناگ  ( اهآریه وسی )ها همین مَلکانی ت حکومت آریایی.حمای

 ،سالمان  (وقاص با ایرانیان سخت جنگیدند.بیبن اقادسیه، همراه سعد 

 از یکای  سلمان پدر پرویز از ایران فرار کرد.اوایل حکومت خسرو در

 سمقادّ  آتاش  بار  هیازم  کاه  بود زرتشتی نفوذ با و قدرتمند روحانیون

 و پاادر محضاار در کااودکی از ساالمان .بااوده او وظااایف جاازو نهااادن

 سالمان  .شد برخوردار باالئی سواد از، خود ةعمّ خصوصه ب بستگان،

 شد، بزرگ اشهعمّ تعالیم سایة در و داد دست از را مادر کودکی در

 در که بود کرده تربیت طوری را سلمان. بوده آگاه و روشن  زنی که

 گذشاتة  تااریخ  در زناان  تهویّا . )باود  شاده  زیرک علوم و امور فهم

 گذشاته  در ایاران  زنان. دهند می تعلیم ما هب که امروز نیست این ایران

 ت زن و لیاقات و ویّا باه خااطر حرمات باه ه     عزیز، اسالم از قبل یعنی

 گماشااته لشااکر فرماناادهی و ساارداری بااه حتاای ،منزلاات انسااانی او

 شاورش  باه  سار  ،خاود  زماان  موجودِ فرهنگ علیه سلمان،( .شدندمی

در تعاالیم   اگار  د.کار مای  تبلیاغ  را او اعتقاادات  و ماانی  و بود برداشته

بسایاری از مباانی اعتقاادی    کاه  ، خواهید دید دت کنیمحمد دقّ اسالم

مانند نماز ه است؛ تعالیم اسالم گنجانده شدو در دستورات  عیناً ،مانی

هاا  مواردی مشابه. این حیلاه  کات وپنج وعده، خمس و ز خواندن در

لمان سا  هماه باه خااطرِ حضاور     ،ت اسالم  جاا افتااده  قواعد سنّ که در
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  تعلّ را مغان عمالاَ سلمان، همان یا روزبه .کنار محمد بود فارسی در

 محاض  باه . دانسات مای  روز آن ایران فرهنگی و نظامی و اداری فساد

 اصافهان  از ،اشهعمّا  کمک به ،حکومت ازسوی قتلش حکم صدور

 باه  سالمان  گاریختن  علت .برساند شام )سوریه( به را خود تا گریخت

 و زارشان  سارزمین  از هاا ایرانای  که بود این هم، زارشن نواحی و شام

  روحیة خاطر به اصالً و بودند بیزار آن اطراف بالد و عربستان برهوت

 را ایاان نیااز ساالمان و ؛بودنااد بیاازار بیابااان از داشااتند کااه نشاااطی بااا

 تاا  آماد  نخواهاد  او ساراغ  باه  کسای  ،مکاانی  چنین در که دانستمی

 و گرفتناادماای را او ،رفات ماای روم و چااین  باه  اگاار .کنااد گرفتاارش 

 بود خواهد راحت مکان این در ولی ؛دادندمی ایران حکومت تحویل

 نشاان  خاود  از جاائی  چناین  در ،او گارفتن  برای رغبتی ،ایرانی هیچ و

)اگر نقشة جغرافیاای آن دروان را نگااه    .برود او پی در تا داد نخواهد

 هانف این سرزمیتصرّبه  د دانست که چرا هیچ پادشاهیخواهی د،کنی

 از و رسید شام به سلمان که نگذشت چیزی (.رغبتی نشان نداده است

 باه  عربساتان  صاحرای  در که برود، یثرب به تا بود موصل عازم جاآن

سالمان را ماردی از    .کردناد  اسیر را او آمد. در کلببنی قبیلة اسارت

. بارد  یثارب  هب برده عنوان به اری کرد ویدقریظه یهودیان خرقبیلة بنی

 آن شاهر  در سالمان  شد، یثرب وارد یارانش فاقاتّ به محمد که زمانی

، معاادل  وقیاه  که هر) یه،و چهل وق چهل نان خرماقیمت سلمان،  بود.

بارای پاول    ،ها کلماة واحاد درهام را   یهودی هودی بود.چهل درهم ی

دراهاام  خامنشاایان گرفتااه بودنااد. هخامنشاایان، بااه درهاام، خااود، از ه
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 فاراوانش  اطالعاات  و معلوماات  و بسایار  ساواد  دلیال ه ب و .(گفتندمی

 تارین گاران  جازو  ،زماان  علاوم  و مختلاف جهاان   ادیاان  از بخصوص

سالمان   ،محمد، با زیرکی سیاسی که داشت آمد.می حساب به هابرده

دانسات کاه   خاوب مای  محماد   .مالکش خریاد  ا به بهائی گزاف، ازر

میان اعراب پیدا نخواهاد   رقلم د کسی چون سلمان را، از نظر سواد و

. خاود ابتیااع کناد    یگان سوداهای کالن او به رداشته تا بتواند از ،کرد

 زادة ایرانییک بزرگنه تنها  نست که سلمان و یا روزبه ایرانی،دامی

دانست کاه  می ، ویک فراری سیاسی از موطن خود است ست، بلکها

س حضاور چناین   پا  ت رفتنای؛ ، نه راه بازگشات دارد و ناه قاوّ   سلمان

. لاذا  کارسااز خواهاد باود    بسیار ،و دینی اودستگاه سیاسی  نعمتی در

از ایان رانادة واماناده، ساود      وی را به قیمتای کاالن خریاد تاا بتواناد     

 . سیاسی خود را کسب کند

 محماد  خاود  باا  تقریبااً  کاه  مارد،  ایان  معلوماات  و سواد از محمد     

 در خصوصه ب ؛برد یادیز هایبهره زمان طول در ،بود سال و سنهم

کاه در   هااز آناعم  ،قرآن در شده نوشتههای ها و آیهسوره با ارتباط

اساتفاده  ، ها که در مدیناه نوشاته شاده باود    آن، و چه ه نوشته شدهمکّ

 ؛بود باسواد مردی ،سلمان. شد محمد محکم یاران جزو سلمان،. کرد

 در و؛ داشات  لکاما  طتسالّ  فنیقای، ، سریانی و رومی و پهلوی زبان به

نشان  ریتصوّ قابل غیر برتری خود اطرافیان تمام بر ،نوشتن و خواندن

 خاود  ذهان  در جاامعی  اطالعاات  ،پهلاوی  هایباکت متون از داد؛می

 عقایاد  بر بود؛ کرده فهم خوبی به را او آیین و زرتشت و بود، پرورده
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 عاات اطال ،هناد  ادیاان  دیگار  باا  رابطاه  در وباود؛   طمسلّ بودا، و مانی

 خااوبیه باا را ایااران هااایخانااهکتاااب و هااا کتاااب و داشاات جااامعی

 و ساواد  نظار  از دانست؛می خوبی به را کتابت و دبیری و شناخت؛می

 تارین نزدیاک  از و ،داشات  برتاری  محماد  اطرافیاان  همة بر معلومات

 و شعرشناسی و نوشتن در و قلم صاحب. بود پیش بسیار نیز وی یاران

؛ دانسات مای  خاوبی  بهرا  ایران تاریخ. بود خود دوران سرآمد ادبیات

 و دیان  نشار  کاار  در کسای  چنین بود؛ لعمطّ طبیعی و جغرافیا علوم بر

ه و محماد نیاز ایان را با    . اسات  باوده  گاذار  اثر بسیار محمد اهللِ کتاب

 تواند در جهت اهداف اوچقدر می ،دانست که چنین کسیخوبی می

 از تار زیارک  محماد،  صحابة نمیا در خود کم سن با علی .مفید باشد

 و توصیة به و سریانی را پهلوی کتابت و خط و زبان که چرا بود، بقیه

 هماین  در اصالی  سخن. بود آموخته خوبی به سلمان از اصرار محمد،

 هاای زمیناه  در ،سواد کسب و نوشتن و خط آموختن با علی ؛ جاست

 صادها  محماد،   یااران  و کساان  بقیاه  از ،سلمان نزد در علمی مختلف

 .  بود گرفته پیشی گام

 نوشاتن  و خوانادن  ساواد  هایچ  سالمان،  باا  ازآشانائی  قبال  تاا  علی     

و  ؛رسااند نمای  انجام به محمد فرمان به کشیآدم جز کاری و نداشت

 کرد!کتابت فهم نمی شعوری بر سواد و خط و اصالً

 و باود  انادی  و ساال  بیسات  ازبیشاتر   علای  باا  سالمان  ینّسِا  فاصلة     

علای  . آماد می حساب به علی ممعلّ مقامِ در ،داشت که ینّسِ با ان،سلم

 .ساال بیشاتر نداشات   ، یا هفده دهحدود شانز ،مدینه در ،آن دوران در
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 شااگردی  و بردمی پیش خوبی به را خود کار ،تدریس امر در سلمان

 از بعاد  بلکاه  ،خاود  دوران در تنهاا  ناه  ،ادبیات نظر از که داد پرورش

 چاون  ؛باود  اماور  حاشایة  در همیشه سلمان خود .شد دسرآم ،نیز خود

 در اماا . است شدهمی مشورت  وی با امور همة در چند هر .بود ایرانی

  عمار  پایان تا گاههیچ سلمان .است شدهنمی گرفته جدی چندان ظاهر

 ،یافتاه  پارورش  ناز درای بچهمغ. ببیند را خود ةعمّ و بستگان نتوانست

 سار ه با  اعرابای  بردگای  در اینک ،خانوادگی قةساب و سواد همه آن با

 ؛بودناد  داده لقاب  عجم ،را او خود و را ، تبارشآن اعراب که بردمی

 در عمار  پایاان  تاا  ،غریاب  و تنهاا  سالمان . و کودن احمق یعنی ،عجم

 همااة کااه شااد، باااز او روی بااه ایااران دروازة زمااانی و مانااد عربسااتان

 و ؛باود  شاده  کشیده نابودی هببه دست اعراب  ایران نتمدّ و هاآبادی

 .  شده فنا نیتمدّ و بود مانده ایویرانه ،ایران از

 و متاون  مطالعاة  ساایة  در هماه  شاد،  علای  علام،  کار در علی، اگر     

 آموختاه  سالمان  از ،را کتاب  این خواندن سواد که ؛بود ایرانیان کتب

 متاون  مطالعاة  باا  نشاینی،  خاناه  ساال  پانج  و بیسات  مدت در علی. بود

 باه  دوران عمار از ایاران   در کاه بیشاتر ایان متاون     ،زرتشاتی  و لویپه

 یافت. دست ایوی،ه علمی کمال ، بهبود رفته غارت

 علای  قصاار  کلمات از بسیاری  که است الزم مسئله این یادآوری     

از  ساال بعاد   311 ،د رضای ط سایّ توسّ در نهج البالغه، علی، نام به که

 عینااً  کاه  ؛است زرتشتیان کتب از است، شده ثبتآوری وجمع ،علی

 اساالم  لشاکریان  کاه  زماانی . دارد وجاود  نیاز  امروز یزرتشت متون در
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 طاور  باه  -هجارت  دو و سی سال در - عمر حکومت دوران در عزیز

 باا  رسایدند،  مادائن  باه  وقتی رفتند،می پیش کنانویران را ایران کامل

 در کاه  رگباز  ایخاناه کتااب  باا  و ؛شدند روبرو نکردنی باور نیتمدّ

 را، نیتمادّ  به فرماان عمار،   وقاصبن ابی سعد. گنجیدنمی تازیان باور

 داد. سوختن امر به

 بازرگ  تای ملّ نتمدّ ای را به آتش کشید کهخانههای کتابکتاب     

 را، گویاان اهلل تماام  جهال  باود؛  آورده گرد خود در زمان طول در را،

 کاه  بودند کسانی تنها سلمان، و علی. کرد توانمی فهم عمر کالم در

 و بدهیاد  حکمای  چناین  نداریاد  حاق  شما که کردند اعتراض عمر به

 کتااب  صااحب  را آناان  محماد،  ماا  پیامبر که بسوزانید را تیملّ تمدن

 و پیاامبر  نظار  از کتااب  صاحب تملّ هایباکت سوزاندن است؛ گفته

 . است گناه اهلل نظر از هم

 تان  ،داشات ن ایبهاره  سواد و علم، از که بمتعصّ رِمَعُ که بود این     

 ،باود  زرتشات  دین به مربوط که را، متون از بخشی تا داد، رضایت به

 .  دهند آتش کام به را هاباکت مابقی و کنند حمل مدینه به

 ،نجاوم  و شناسای ساتاره  ،ریاضای  طاب،  از اعام  علمی، کتب تمام     

 یاا  و اندندساوز  درآتاش  را...  ووو شیمی و ادبیات و جغرافیا و تاریخ

 و گلاای الااواح و ؛دادنااد باااد دساات بااه و کاارده تکااه تکااه و پاااره

 اساب  و شاتر  چهارصاد  تنهاا . سااختند  ناابود  را بسیاری  هایپاپیروس

 حمال  بغاداد  به بود، ادبیات و زرتشت دین دروس شامل که را کتاب

 محوطااة و باااز صااحن در عربسااتان سااوزان آفتاااب زیاار در و کردنااد
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  ،تاوحش  پر دوران آن در. ریختند زمین به رعم خالفت و دارالحکمه

. نداشات  وجود عربستان در اسناد نگهداری برای محلی و خانه و انبار

 نگهداریجایی  در تا نبود اسنادی ،سوزانی جهنم چنین یک در اصالً

 خاناه کتااب  و نداشاتند  ایبهره  کتاب ذخیرة و فهم از اعراب و .کنند

 فاقاد  هاا عارب  مساکونی  هاای خانه  که جائی در. چیست دانستندنمی

 چاه  ساواد،  و کتااب  و درس ناام  به ایمقوله بود، در و دیوار و حیاط

 بارای  اساناد  حفاظ  اصاالً  و ،باشد داشته توانستمی آنان برای معنائی

آموختن خواندن و نوشتن را  اعراب اصالً .نداشت معنائی قومی چنین

 !دانستندنوعی توهین به خود می

 خاود  خاناه  به سلمان مشورت با را کتب این از زیادی بخش علی،     

 ماناد؛  گریخلیفه صحن در هامدت چنانهم مابقی. کند مطالعه تا برد

 .ردببَ سودی هاآن از تا ،نداشت کتب این بر فهمی عربی هیچ که چرا

 دستور به که نکشید ماهی به ،ومهدارالحک محوطة در کتب این ماندن

 بارای  را ارزشامند  کتاب  ایان  هماه ، انطبق گفتاة جرجای زیاد    عمر،

 چهال  و ،دادناد  بغاداد  هاای وایینان و حمام هایتون تحویل سوزاندن

 ایاران   نتمادّ  از عزیاز  اسالم برکت به هانانوائی و حمام هایتون روز

 و .شادند  داغ زماین ایاران  نتمدّ با آنان آتش هایکوره و ماندند گرم

 و گردیاد.  امهیّ پرستهللا عربِ کنندگانجماع غسل برای گرمی آب

 هاام هنااوز و ؛نکاارد فهماای سااوزینتماادّ ایاان درک بااه عرباای هاایچ

 و بیسات . باود  ویرانای  این بانیان از یکی خود که ،روزبه االکند! نمی

 را شمیشارش  او تاا  ،علای  بارای  باود  نعمتی علی، نشینیخانه سال پنج
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 و ملال  رفتاة  تاراج به ثروت از و ،گیرد دست به کتاب و بگذارد کنار

 از پاار کااه ایااران  مااالی کااالن خاازائن  غااارت و تخلیااة خصااوص بااه

 و بگیارد  کاالن سااالنه   همالسّحق ،بود مسکوکات و طال و جواهرات

 زندگی راحتی به غالمان ایرانی خود و کنیزان جمع در و باشد راحت

 .  کند

 کااه فتذیرپاا نبایااد کساای از را مهمااالت ایاان  عنااوان هاایچ بااه     

 هاایش دسات  کاه  باود  زده بیل قدرآن خود مزرعه در علی گویندمی

 جاهال  جماعات  ایان  خود اِشکم از همة چرندیات، این. بود بسته پینه

 ،آدم کشااتن و زدن شمشاایر فاارط از علاای. اساات شااده اسااتخراج

 علای  دسات  پینة !مزرعه در کارکردن از نه ،بود بسته پینه هایشدست

 کشاتار  بارای  کاه  باود  شمشایری  حمال  ساال  14 باه  نزدیک از ناشی

 از کااالن وجااوهی اشخااانواده و علاای. فشااردماای مشاات در آدمیااان

 انضامام  باه  ؛کردناد مای  دریافات  سااالنه  حقوق بابت گانه،سه خلفای

هاای آزادة  انساان  ایان  و ؛بودند ایرانی همه که کنیزان و غالمان سهم

 باه  راعلای   خاناة  از بیارون  و خاناه  اماور  کاه  ،بودند هشد غالم و کنیز

 و سایاه  باه  دسات  نشاینی، خاناه  از بعد گاههیچ علی. رساندندمی انجام

 بااور  کسای  از گاههیچ را، تاریخی بزرگ دروغ این. است نزده سفید

 .یدنکن

 بیل تواندنمی ایگرفته خو شمشیر به آدمِ هیچ که بدان را این     

 خاک بر خون که کسی .باشد داشته مشت در کشاورزی

 د!کننمی کِشت کخا در گاههیچ ریزد،می
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. باود  کارده  سرمسات  ایاران  از شده غارت کالن ثروت را اعراب      

 حسااب،  بای  جاواهرات  و پسار  و زن و دختر اسیران هزاری هایتوده

 و لبریاز  ناازپروری  باادة  از را اعاراب  ،مدیناه  و همکّا  و بغاداد  در همه

 م،بانیان اولیة دین اسال و سران که بود طبیعی این. بود نموده سرمست

النه سا، مالی علی آمددر .باشند برخوردار هاغارت از بیشتری سهم از

 ،یهودیان غارت شده بود که از مدینه، فقط از نخلستان فدک واقع در

ساال   درمیلیاون دالر  بیسات   به بیش از ساالنه، امروزی شاید، به دالر

بای  علای  ایان   ،شاد صال مای  ابا این در آمد که از فادک ح رسید! می

)درست به مانناد انقاالب    .زده استمزرعه بیل می چقدر دربضاعت، 

، باه  تحاکمیّا  مالیاان در  و تثبیات  ه بعد اساتقرار ک ،در ایران 54 سال

هاا و  ایادی او، مالیان، صااحب کارخاناه   و ،دستور و خواست خمینی

ماردم،  اماوال   واز دوران محمدرضاشااه شادند؛    اموال  مصادره شاده 

 صهیونیسات  ، طاغوتی، بهائی، یهودی،تحت عنوان عناصر رژیم سابق

 اصاالً  هاا، گردید؛ گوئی خود این پتیااره مصادره  ،مهمل دیگرا هو ده

 (    خوانند!کنند که دیگران را مفسد میفهم فساد نمی

 را بعر وحشی اقوام از عظیمی ، بخشبعد از غلبة تازیان بر ایران     

 نعماات  از ایران سبزسر نواحی در تا دادند کوچ ایران مختلف نقاط به

 اساالم  عزیاز  فرهنگ گهدارین در هم و شوند برخوردار سرزمین این

 ری سارزمین  باه  کاه  کُام،  کشآدم بزرگ قبیلة مانند. باشند هوش به

 مادفن  کاه  گاوئیم، مای  قام  شاهر  آن باه  اماروز  ما که شدند کوچانده

 در سات ا شاهری  و ؛اسات  -شیعیان هشتم امام - رضا خواهر معصومه
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  ی کاه مالیاان  اسات؛  عتشیّ مکتب مالیانِ پرورش بزرگ مرکز و ایران

اوضااع آن  ! دانناد مای  زماین  روی تبشریّ و جهان همة یمتولّ را خود

ارث یکای  ، ومالیی با ایادی خود که هربود درست مثل زمان ماروز، 

 .از شهرهای ایران شده است

 و او باه  غاالم  و کنیاز  صادها  کاه  باود  ساران  این از یکی، نیز علی     

  هاه ما هماه  که کالنی حقوق طورهمین و بود شده بخشیده فرزندانش

 از یعنای  .شاد فرزنادانش مای   و او نصایب  الماال بیت از ساله همه یا و

 انسان هزاران خون کتابش، ترویج در که ،اهلل عزیز مسلمین المالبیت

 است. ریخته برخاک را گناهبی

 ایاادی  تاو،  و مان  زماان  رد ،مملکت این در امروز که کاری دقیقاً     

حکومات جمهاوری    زادگاان وابساته باه   ة آقاو هما . کنناد می خمینی

در  آوردة این مملکت،ای کالن و بادهبرکت ثروت ، ازاسالمی ایران

 برند.و نعمت بسر می ناز در اقصا نقاط دنیا،

پسار    33، علای   324 صفحة ،، جلد یک«اعیان الشیعه»طبق کتاب      

 هماه  بود، ماند جا به علی از که فرزندی سه و سی نناداشت.  و دختر

 فرزناد  ساه  و سی نان. شدمی دیده تدارک عزیز مسلمین المالبیت از

. شاد مای  امهیّ المالبیت از همه ،شانفرزندان و همسران به اتفاق علی،

 آن .فرمودناد نمای  میال  هاوا  باد علی، جناب نشستة ناز به فرزندانِ این

هاای ایرانای   غاالم  و کنیز همراه به ،زن چندین زا فرزند سه و سی هم

باااه مانناااد اماااروز، نظاااام اداری    ،انعربسااات روزِ آن در تبارشاااان.

و صاانعتی  مراکااز تحقیااق علماای و تی وعظاایم صاانع یهاااکارخانااهو
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طویال اداری   های عاریض و سازمان دانشگاه و مدرسه و وکشاورزی 

خارج   این ادارات،و ؛ در آن کاری به انجام برسانند وجود نداشته که

غاارت و   ی وادمعااش ایناان  باه شایوة شایّ      د.نا مین نمایجماعت را تأ

 بیالِ  قدرت، و نیرو باتمام علی، .گرفتیکدیگر صورت می چپاول از

 در تاا  کوفات،  تو و منمنزلت انسانی  و نتمدّ فرقِ بر، را خود شمشیرِ

 .کنندزندگی آسودگی با ،تبارش و خود خاکِ

 پایاة  بار  روز، نخساتین  هماان  از کارشاان  همة اهلل، اننکُاین بزک      

 .هست و خواهد بود و بود شده استوار دروغ

 دو و هفتااد  علای  شاده  گفتاه  دیلمای،  «القلاوب  ارشااد » کتاب در     

 ایاران،  تساخیر  از قبال  تاا  جناگ،  هار  در اگار  داشاته،  جناگ  مرحلاه 

 د،باشا  کشاته  خاود،  دسات  به را نفر صد حداقل و حداقل در میانگین

 قاوم  باه  حملاه  در فقاط  کاه  صاورتی  در .نفر  4211 شودمی جمع در

 حضااور در علاای، هجاارت، سااال پاانجم در قلَصااطَمُبناای تبااارِیهااودی

 مانناد  را انساان  711 سار  ش،انهمدسات  هماراه  به روز، یک در محمد،

که غرق  شان،در حضور زن و فرزندان، را آنان جسد و بریدند حیوان

 پایش  از قلعاه  کناار  در کاه  خنادقی  باه  گدل با بودند، وحشت و ترس

انسانی است  آن تعداد از غیراین به  .زیرکردندسرا ،بودند کرده آماده

 باه  زیبا بانوئی که را قبیله رئیس همسر و کشتند.که برای تصرف قلعه

 لاذت  تا ،فرستادند محمد رختخواب به شب همان ،بوده «جویریه» نام

 و اساات رتصااوّ قاباال غیاار نماا باارای. ببینااد تاادارک را محمااد بسااتر

 را ایدرماناده  وکودکاان  زنان فریادِ و ناله و هجّضَ کنم باور توانمنمی
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 امکاان  چگوناه . بودناد  خاود  کساان  باا  بازرگ  جنایات این شاهد که

 بساتر  در را شاب  و بگاذرانی  تیاغ  دم از را تای ملّ ،غاروب  که تا دارد،

 و شپدر شوهرش، که ،شوی مشغول خود جنسی امیال یتسلّ به ،زنی

 را خاود  کاه  کسای  هام  آن؟! بریادهای  سار در همان روز  برادرش را

 آماده  آدمیاان  درد درمان برای است که مدعی و خواندمی  اهلل پیامبر

جاان آدمیاان رواناه     بار  تواناد دردی بازرگ،  می چگونه خود، ،است

  کند؟

 را کودکان نشاندة بیماری به ، روحسوزدر این کشتارهای خانمان     

 ایان  در گنااهی بی طفالن باید چرا؟ به عهده خواهد گرفت سیک چه

اهلل خویش  که به تثبیتِشدند، ای میتودهشعوری قربانی بی ها،جنگ

 چاه  را اهلل گاوش  و چشام  دهاد؟  پاساخ  بایاد  کسی چه ؟دارند اصرار

؟ اسات   شاده  بساته  تاریخ مظلومین روی بر که ،کندمی نظافت کسی

 سار  بریادن  شااهد  کاه  را خبار جاا بای   مهه از مظلوم طفالن این پاسخ

 خاواهران  و ماادران  رفاتن  کنیزی به و ،خود کسان و برادران و پدران

 پاساخ  بایاد  کسای  چاه  را بودناد  عزیاز  اساالم  یاان متولّ دست به ،خود

 و یهاودی  ،خاود  و؟ بودناد  زادهیهاودی  کاه  این خاطر به فقط بدهد؟

 لاذتی  چاه  عمال  این از عرب اهلل؟ بودند آمده دنیا به ،هغیر و یزرتشت

 این موجودات، آفریادة او  مگر نیست. فهمی آن فهم به مرا که بردمی

  ؟نیستند و نبودند
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  آیا؟ است آمده «حیمالرّنالرّحم» قتحقّ برای اهلل گویندمین مگر     

 چرا کند؟می محّرَتَ و بخشدمی گونهاین ،مهربان و بخشنده اهلل این

 ؟نحِرما ها،غیرخودی برای و است رحمان هاخودی برای

 از کثیاری  خاون  ریخاتن  و قتال  صادور  باا  که است هیاللّ چه این     

 گفتاه  لبیاک  او به که ،اندک ایتوده آسایش به فقط خود، اتمخلوق

و رنج کودکانی کاه ناه فهمای از     این اهلل، چرا به درد ؟اندیشدمی اند

 .ه بوده استتوجّبی تا این حدّنه درکی از اسالم،  یهود دارند و

 مهرباانی  و بخشاندگی  خود، پرستندگان با که است هیاللّ چه این     

فرقای   و دهاد؟ مای  هدیاه  عاذاب  و قتل خود، غیرمطیعان به و کندمی

 یاا  و کور؛ دختر و یا زن یا است کودک ،غیر این که ،برای اهلل ندارد

 هساوز با  هاای خانماان  در این جناگ  را، همه .عاجز یا و علیل و بیمار

 جنایاات  ایان  باه  پاسخ توان اهلل، این منطق در آیا .راندمی چوب یک

  بودن یهودی جرم به را انسان صد چهار سر شودمی مگر دارد؟ وجود

  !نکرد؟ هم گناه احساس و برید ایبزغاله مانند به

 را قسااوت   گیارد، خاود مای  ه با  ایدئولوژی رنگ که ریتفکّ     

  کند.نمی فهم

 چناان  هیتلر و کندمی چنین خمینی و کند؛می چنان وسیر ستالینا     

خاواهی  و اند کاه خاواهی خواناد    ردهک آن و مابقی جباران تاریخ نیز

 .دید

 و القلاب یصّا قَ حاد  این تا تواندمی طورچ ،انسان نه که آدم، یحتّ     

 سار  روز یاک  در کاه  نادارم  سراغ را سالخی هیچ من ؟باشد رحمبی



 

152 

 

 بریادن  و رسول اهلل هم به تماشاا بنشایند.   باشد، هرا برید گوسفند 711

 و او زخام  و درد و اسات  شاعور  و احسااس  از سرشاار  که انسانی سر

 خاود  کشاندة  همانناد  و اسات  من همانند او احساس و او رنج و اندوه

 .اوست

 نابااور  روح در را سانگین  درد این توانستمی که بود کسی کاش     

  شاود مای  را نتَا  هازاران  ن،تَا  یاک  رخاط به چگونه که ،کند آرام من

 بازناده  هازاران نفار   یاک نفار،   گااهی بارای برناده شاده     کرد؟قربانی

 . اندشده

 ساال  پانج  و بیسات  از قبل به کشتارها این همة ،یدباش داشته هتوجّ     

 جاوانی بیسات و   هناوز  علای  کاه  زمانی. گرددمی باز علی نشینیخانه

 کشاتار  بارای  دسات،  در را خاود  ندةربُ شمشیر و نبود بیش چند ساله 

 کُشاتن  باا  را اهلل رضایت تا دادمی صیقل پیش بیش از روز هر آدمیان

 .کند فراهم هاانسان

 و باساتان  ایاران  متاون  در مطالعه به را خود نشینی،خانه از بعد علی     

 و میتارا  و مهار  آئاین  و زرتشات  آیین هایکتاب و کهن ایران ادبیات

 می رسید، او به که را هائیکتاب کلیة و مجبورکرد یهود، و تمسیحیّ

 را او ،امر این در داشت، را او استادی نقش که هم سلمان و خواندمی

 و کاش آدم علایِ  از مشاق،  مطالعاه و  ساال  پانج  و بیست .دادمی یاری

 و ادیاب  کارد، نمای  دسات جادا   از شمشایر  ایلحظه که القلب،یصّقَ

 از بعاد  کشای بارای اهلل،  آدم ویخا  همان هرچندساخت؛  نویسخطبه

. کارد  اداره را خاونین  جنگ چندین و شد بیدار او درهم  باز خالفت
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 کشاته  هم هنوز و شدندمی کشته احکام اهلل خاطر به که بود آدم باز و

طباق نوشاتة    ،نیاز  خاود  ماه نه و چهارسال حکومت در علی. شوندمی

 36 درسال لجم جنگ در ،212دیلمی صفحة  «ارشاد القلوب»کتاب 

 باه  صافین  جناگ  در و گذاشات  جاای  بار  کشته نفر هزار 22 هجری

 هازار   28 هجاری،  38ساال   ،نهروان جنگ در و نفر هزار12  ایگفته

نگاران وابستة به کردند. مهملتوبه ه هزار نفرددواز و شدند، کشته نفر

 ناه  فقاط  علای  یااران  از ،نهروان جنگ در اند،نوشته تاریخ، حُکّام در

 شدند! کشته نفر

 کاه  کنناد  وانماود  طاوری خواهناد  مای ؟! بینی می را دروغ فربهی     

 که آنان و داشتند کمتری تلفات ،بوده حق که این دلیل به علی لشکر

 هازار  28 مقابال  در نفرکشاته  ناه  .داشاتند  یبیشاتر  تلفات ،نبودند حق

 مقابل! نیروی از کشته

 توانستهنمی، باشد کرده هم شیمیائی و میکروبی جنگ اگر علی     

 هیچ بگذارد! جای بر کشته نفر هزار 28 مقابل در کشته نفر نُه

 منِ انسان را به که دهدنمی در تن ها،دروغ این فهم به درازگوشی

 هیچ دین،کَالش  وارثان جز را، دروغ کتاب .اندکرده اجبار آن قبول

ست ها نیز در د. که افسار همة این دروغندکنمی تقویت کس

 های یهودی نهان شده است.خاخام

 او زنادگی  برای شد،می علی نصیب المالبیت از که ثروتی باری،     

 اساارتش  در کاه  غالمانی و کنیزان طرفی، از و؛ کردمی کفایت بسیار

  از ،نیاز  کنیازان  و غاالم  آن بارای  و ؛دادندمی سامان را شامور ،بودند
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 در دوران ایان  در علای  .باود  هشاد  نمعیّ حقوق عزیز اسالم المالبیت

 نیاز  گاهی و بود مشغول خود زنان از لذت و مطالعه به ،آرامش کمال

 کارده  اعاالم  را خود حضور تا زدمی سری دارالخالفه به لطف سر از

 .کالنش را تقویت کند مواجب تا باشد

  زمااان آن بااه نزدیااک نگااارانتاااریخ را علاای فیزیکاای صاااتمشخّ     

 کاه  تاس سری با گونگندم و قد کوتاه مردی علی اندکهنوشته چنین

 باا  و برآماده وچااق،   تقریبااً  شاکمی  باا ، داشاته  ماو  سارش  پشت فقط

 آن ناه  اسات  علای  فیزیکی صاتمشخّ این. بزرگ و خشن هائیدست

 کاه  .دهناد مای  علای  چهرة از شما و من خورد به امروز، که تصویری

 در ایبهاره  زیباائی،  چناین  از لبناانی  سالة روی چهاردهزیبا دختر هیچ

 ساواد بای   کامالً کودکی علی هم، معنوی نظر از .است نبرده آفرینش

 )پادر  رانده شده، ،مالی فقر دلیل به، پدر خانه از و بود ندیده کتاب و

 خود فرزندان مخارج توانستنمی ،تنگدستی و فقر دلیل چون به علی

 کاه (!کارد  تقسایم  فامیال   میان را فرزندانش بنابر این، ،نماید مینتأ را

 کرده ازدواج خدیجه با که زمانی در هم آن بزرگ کرد. را او محمد

 .باود  برخاوردار  مطلوبی مالی وضع از کالن خدیجه، اموال سایه در و

 گویند،مییان دین اسالم ست که متولّآن زنانی ا یکی از این خدیجه،

تای  حرمآن دوران  زناان در  اگار  اسالم حرمتای نداشاتند.   زنان قبل از

، چاون هناد  هام دیگر از زناان قاریش    یخدیجه و بسیار چرا ،نداشتند

 صاحب مکنت و مال بودند؟  
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 کاه  علای،  ناام  باه  خاود  عماوی  فرزنادان  از یکای  قباول  با محمد،     

 کرد. اصالح را او مالی مشکل یحدّ تا ،نبود بیش کودکی

 ساال  چهار و سی حدود میانگین، ،علی و محمد میان سن، تفاوت     

  سان،  در طوالنی تفاوت این. نیست کمی زمان ی،نّسِ تفاوت این .دبو

 تنهاا  نه ،محمد به علی سرسپردگی. است پسر و پدر میان سن از فراتر

 باه  هم شخصیتی و اعتقادی نفوذ بلکه بوده، محمد به دین اَدای نوعی

و  بیست طول در که بود شده باعث قبیل این از مسائلی .آمدمی شمار

 هار  باه  دسات  او فرماان  باه  و شاود  محمد مطلق مطیع لیع سال، چند

 .  بزند کاری

 کندمی فهم  معنائی چه آوردن اسالم از ساله ده یا کودکِ نه یک     

 یاان متولّ کاه  یا نیااورد که به آن ایمان بیاورد  داندمی چه اهلل از اصالً و

 کاه  باود  کسای  اولاین  علای  کاه  اندکرده کرنا و بوق در شیعه مذهب

 رواناه  مردم جان در که ستا هائیمغلطه آن از هم این ؟آورده اسالم

 اندیشاه  مجاال  را کاس هایچ  و ،دهناد  ارتقااء  را علی منزلت تا کردند

 .نگذارند باقی علی بودن زمینی برای

 خاود  آورنان عقاید به که است کشیده زحمت خیلی بزرگوار این     

 کننادة  مینتاأ  که شده کسی مطیع و آورده فرود تسلیم سر -محمد –

 است! بوده او پوشاک و خوراک

 هم دینی کم،سنِّ آن با شدن، مسلمان از قبل ،سالهه نُ علیِ مگر     

 او، امروز شدن مسلمان و؛ است آورده اسالم اکنون که است داشته

 محمد دین قبول به علی پاسخِ اصالً؟ شود دادقلم امتیازاتش جزواو، 
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 محمد، خانوادة و تِ اعرابسنّ طبق که هبود کودکی علی .ندارد معنا

 . است شدهمی مسلمان ناخواه خواه و باید

 عی مذهب تشیّمتولّ نگارانتاریخ برای موضوع این حد این تا چرا      

مدام سعی دارند این موضوع را باه   خود تبلیغات در و است شده مهم

مهام جلاوه   تاا موضاوع را   نناد،  ک حَلق پیروان ُخود در پای منبرها فرو

 پادر  خواسات محماد،   به کس،بی درمانده و این کودک علی، .دهند

 و تماام  مطیاع  علای،  محمد، عمرِ پایان تا .است داده تن خود، خواندة

  بَدَوِی و پرست بتهمه  محمد، و علی اجداد. است بوده محمد کمال

 یبهارة کما   ساواد  از کاه  باود  عبادالمطلب  فقط ،او خاندان در بودند.

 .بودناد  ساواد بای  و پرسات بت دو، هر نیز محمد پدر و مادر .بود برده

 اما .بودند جاهل و پرستبت نیز، شانوابستگان همة و هادائی ،عموها

حتای   .کناد مشارک خطااب نمای    کس آناان را هیچ ،تاریخ اسالم در

ه با  درگااه اهلل،  در محمد و پدر مادره جلوه دادن و بخشش برای موجّ

تااریخ اساالم    در نیاز  جعلای   نقال  ث وکلی حادی  آنان، شرک خاطر

  .  خلق شده است

 رختخاواب  در ه،مکّا  در کاه  زمانی تا ،علی زندگی از هیچ ،تاریخ     

 نتوانناد  کش،آدم و خورآدم قریشیان تا خوابدمی او جای به و محمد،

 بعاد  .نادارد  یاد بههیچ  ه،مکّ از محمد فرار تا ،برسانند قتل به را محمد

 آماده  میاان  باه  ساخن  علای،  تاریخ از در کمکم که بود، واقعه این از

 ساال  15 از کمتار  باود،  خوابیده محمد سترب در علی که زمانی.  است

 محمدِ امر به که عراق، با جنگ در ما خود زمان بسیجیان عین .داشت
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 هاا، تاناک  زیر و هامین روی بر ،های جنگدر جبهه -خمینی – زمان

و باه گفتاة خمینای     بروناد،  بهشت به تا دکردنمی تکهتکه را شانجان

 در نیاز،  خمینای  خاود  و .باود  آناان  انتظاار  در ،اهلل حاوری  هزار هفتاد

 و او خااود سااکونت محاال کااه ،و رفاااه علااوی مدرسااة بااام پشاات

 را مملکات  ایان  رتباة  عاالی  نظامیاان  و خارد  بزرگان بود، اشخانواده

 بیشاترین  علای،  تشخصایّ  از .کند میجهنّ را هاآن تا کردمی تیرباران

 هاای کشای آدم و هاا جناگ  اسات،  ماناده  تاریخ حافظة در که مطلبی

 تصاویری  جاا هر .است داده انجام تثبیت اسالم و نشر برای که؛ اوست

 نیاز  بریدهمی آن با را آدمیان سر که شمشیری حتماً اند،کشیده علی از

 کاه  قارن  همین در که چرا اند،نداده هم راهبی البته .اندداده دستش به

نگااه   را عربای  تلویزیاون  کانال هر ،کنیممی زندگی آن در شماو  من

 حتمااً  اسات،  اصای رقّ و رقص مشغول که عربی هر دید خواهیکنی، 

 تا چرخاندمی هوا در راآن مدام و ،دارد دست در را تفنگی یا شمشیر

 . کند خود ریزخون حضور همتوجّ را دیگران

 اباازار و خااون باادون نیسااتند قااادر و دتوانناانماای قااوم ایاان اصااالً     

 شاناهلل مانند به دقیقاً .کنند زندگی شانهایرقص در یحتّ ،خونریزی

بای   حیاوان  میلیون سه یا چهار از بیش حداقل، سال هر اگر که هستند

شک ندارم  گیرد.نمی آرام ،نبرند سر برایش همکّ صحرای در زبان را

ساه یاا    ریدن سَرِه جای بب ،ساله، همه اگر برای مسلمانان امکان داشت

 هاای غیار خاودی را،   سار انساان   شاتر،  گوسفند و چهار میلیون گاو و

 .کردندجدا میاز تن  ک کعبه،کردن قلّپر  برای اهلل و
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 و ،علای  هاای کشای آدم از چقادر  نویساان تااریخ  کاه  ایان  عجیب     

 سَار  ی راهاای انسان چگونه که اند،کرده تمجید تاریخ، در او دستانهم

 کارده می حذف تاریخ صفحة از چگونه را اسالم مخالفین و بریدهمی

 است.  دادهمی صورت اهلل  خاطره ب  هم را کشتارها این همة و

چاون او   و ،کندمی خلق را انسانی ست کها ایدرمانده اهلل چه این     

 بارای  زناد؟ مای  گاردن  دیگار  انسانی دست به بیند،را موافق خود نمی

 دسات  باه  را، خاود  نیاات مَتَ کاه  باس  همین هیاللّ چنین ورشع ضعف

 خلقات،  اول روز از و اوست خالق خود که کند،می اعمال موجودی

 ،توگاوئی ایان اهلل  اسات!   کارده  خاویش  بهشاتِ  درگاه مطرودِ را او

دسات باه داماان مطارودان از      نقص خلقتِ خاود،  به خاطرِ ،عمالً

زماین   ود را درنقاصِ خلقات خا    تاا  شاده،  زماین   رد بهشت خود

 . اصالح کند

 تهویّ نتوانسته است سال1711 از بعد که دینی دانمنمی من     

 یکِ دیگر سازد،تثبیت  واقعی خردمندان میان در را عقالنی خود

 اثبات رساند؟ بهرا  خود دتوانمی

 بشری سرنوشت تمام بر دارد سعی حد این تا ،عرب اهللاینا چر     

 به دلیلِ ضعفِ در پیروانش گذرد،می که هم روز هر؟ باشد حاکم

 .شوندمی ترآشامخوناحکامِ عقالنی، 

 اهلل ایان  ،هسات  هاا انساان  هایرگ در خونی تا کنممی رتصوّ من     

 بار  را هاا آدم خاونِ  تماامی  تا و داشت برنخواهد بشر این سر از دست

 کاه  ردکا  کاری باید. داردنمی بر هاآن این سر از دست نریزد، خاک
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 تاا  شاود،  جاری دیگری آدمیان، مادة این هایرگ در خون، جای به

 باه  را آدمیان و بردارد درمانده جماعت این سر از  دست اهلل این شاید

 فهم اعمال این قبح به دوران آن نگارانتاریخ اگر .کند رها خود حال

 اساالم  پیادایش   تااریخ  مارز  و حد بی جنایات از ما امروز داشتند،می

 حماقات  ممهّا  وجاوه  از یکای  ایان  .ماندیممی خبربی و اطالع بی الًک

 باا  قاومی  .دنا ندار فهمای  خاود  اعماال  قابح  به که است تاریخ جباران

 شافاف  ملال،  میاان  در را، خاود  نشااندة  انجام به جنایات خود، دست

 تا آینده گان، .کند دارینگاه تمام وسواس با آیندگان،برای و بنویسد

  عه نمایند.را مطال آن

 رود،ماای از بااین جامعااه،یااک  فرهنااگِ در عملاای بحقُاا وقتاای     

 خواهاد  لمبادّ  فضیلت به جامعه، درآن هارذیلت که است طبیعی

 ستقادّ  رناگ  رفتارها بارترینشرارت و رفتارها ترینشنیع و ؛شد

 .گیردمی خود به

 اماوال  غارت و کشتن، هاانسان خون ریختن ای،در چنین مجموعه     

 حساب به غیراخالقی و ناپسند امری ،او فرمان و اهلل احکام تحت آنان

 هر تحت و ممکن، شکل هر به اهلل، هایخواسته قتَحَقُّ و .آمد نخواهد

 و .شاد  خواهاد  محساوب  پُرفضیلت عملی ای،هعدّ دست به ،شرایطی

 نیاز  بهشاتی  پاداشای  باا  و ابدی جوائزی اعطای با اهلل خواستة هر انجام

 فرهنگای،  چناین  با ،تیملّ چنین است طبیعی این .شد خواهد همراه

 ربا تیملّ وقتی .دید خواهند فضیلت لباس در را، خود هایرذیلت

  تماامی  و بیناد می فضیلت را خود رذیلت از پُر فرهنگی وعاطفی 
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 و همسایگان اموال چپاول و غارت به ها،بیابان در را خود زندگی

 ناپساند  اعماال  در قبحای  دیگار  کند،می سپری همسایگان کشتار

 آدمیاان  کشتاراگر  نخواهد بود، عجیب و .کرد نخواهد فهم خود

 باه  غیراخالقای  و ناپساند  و خرداناه بای  عملی عنوانی، هر تحت را

 .نیاورد حساب

 کشتار از نیز، آنان تاریخی ثبت و نگاریتاریخ اوضاعی، چنین در     

 افتااده  پاا  پایش  کامالً امری ها،جنگ در ملل و قبائل غارت و آدمیان

 در یکام  و بیسات  قرن تا حماقت این که اینجاست جالب. بود خواهد

 ایان  هاای  نوشاته  باه  شاما . دارد اداماه  ویرانگار،  قاوم  ایان  پیروان بین

 از افتخاااری چااه بااا دیدکااه خواهیااد بزنیااد، سااری مااذهبی جماعاات

ایان جماعات    .دانا زده قلام  هاا جناگ  در یاارانش  و علای  کشتارهای

 ایان   قُابح  درک باه  ست کاه ا طوریشان جهل وسیع دامنة ،کشآدم

بارای تازیاان بای     ،غیر انسانی اعمالِ چرا که قبحِ .ندارد فهمی ،عمالاَ

 . ستا معنی

. است بارزتر کشیآدم سایة در آدمی فضیلت کنندمی گمان اینان     

 بودند، ما راندو درکه  هم های دیگرخیلی و خلخالی چون شرورانی

 که تاریخ، بزرگ جالد این نظر زیر و دستورخمینی هب ،رتفکّ همین با

 گاروه، باود،گروه  فروکارده   ماردم  حَلاق  باه  یسینقدّ لباس در را خود

 دساته  گورهاای  در شابانه  کشایدند و  گااه قتال  به وحشیانه را هاانسان

 لاوم مع  گورهاا  ایان  مکان امروز تا که ؛کردنددفن ینامگمبا  ،جمعی

 باا  و کشاف  اتفااق  برحساب  گورهاا،  ایان  از بعضای  اگر .است نشده
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 ایان  سار  بر چه داندکهمی خدا شد، نمی روبرو جهانی جامعة اعتراض

 .آوردندمردم می

 باا  چارا  کاه  بم،تعجّا  در تملّا  ایان   بالهات  پر خُوی از همیشه من     

 در ؛فرساتند  مای  صالوات  او آل و محماد  بر هنوز چراغ، شدن روشن

ه با   خاود  زنادگی  در را، محمد آل و محمد اعمال نتیجة که یصورت

م بطاالنِ اعماالِ خاود    اما چرا این جماعت نادان به فه بینند.می خوبی

 . فهمی ندارند

 :به من گفت مبزرگپدرروزی      

 بطاالنِ یاا   تحقانیّا یاا نادرساتی،    درساتی  بر خواستی که زمان هر     

 ،داوری این در ،تمالک کنی، اوتقض ریتفکّ تحاکمیّ و ایاندیشه

 آدم زماان،  طاول  در اندیشاه،  آن و تحاکمیّا  آن آیاا  کاه  باشاد،  این

 باه  شاندست ر،تفکّ آن یانمتولّ و اندیشه آن بانیان و نه؟ یا است کشته

 تیحاکمیّ هر؟ خیر یا است شده موجودی آغشته و قومی ،کسی خون

 باشاد،  زده آدمیاان  ارکشت به دست خود، پیام و فکر راراستق برای که

 ماالت مه .مکان  تردیاد  بُطالنش بر و است، مردود ممکن شکل هر به

 .مکان  بااور   عناوان  هیچ به ،باشند پیچیده هم ینزرّ فحُصُ در ولو را

 گروهای  و کسای  کشاتار  بارای  را، گروهی هیچ و را کسیهیچ خدا،

 دهنکار  موردیگر مأ جمعی کشتاررا برای جمعیهیچ  و است فریدهنیا

 در باشاد،  بیشاتر  فکاری  هار  طِتوسّ آدمیان کشتار میزان هرقدراست. 

 .باش مشکوک بیشتر فکر، آن حقّانیّت
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 هاار دخالاات باادون تواناادنماای و توانسااتنماای خااود خاادا، مگاار     

 و را کسای  نشود مجبور تا بپوشاند عمل جامة خود تنیّ به ای،آفریده

 رو کسای،  باا  خدا، رمگ؟ نمایددیگر  گروهی کشتار مأمور را کسانی

 سار  بریادن  ماأمور  را، خود آفریدگان از گروهی که دارد، بایستی در

  کسای  خداوند که یدنکن باور را مهمالت این !کند؟می دیگر گروهی

 مخالفاان  و را کاافران  پیاروانش  طتوسّا  تا فرستاده زمین به کتابی با را

 ،تسا ا تااریخی  بازرگ  حیلاة  یک ،«کافر» کلمة .بزند گردن را خود

 یهاود  دیان  یاان متولّ تااریخ،  در بار اولین برای که کشتارآدمیان، برای

 دینای   مضامین با وبگیرند؛  بازی به را هاانسان خِرد تا ؛کردند اختراع

 م کنناد. لَا هاا قاد عَ  چپاول منزلت انساندر  ،نبود بیش فریبی که خود،

 را، خاود  احکاام  همة حیله، و نیرنگ به ،توزان همیشة تاریخاین کینه

  فقاط  را خاود  و دانناد؛ مای  کناد مای  سایر  هاا آسامان  در که «یَهُوَه» از

رمای را  جُ و هاامی تاا هایچ اتّ   آورناد مای  حسااب  به احکام این مجری

 نیاماده  هاا انساان  آراماش  بارای  ،نیاز  تازیاان  اهلل ه خود نکنند.متوجّ

 آفریاده  عارب،  اهلل دوامِ بارای  کاه  یناد هانانساا  ایان انگار  ؛است

 .اندشده

 بهاائی  ،و تازیاان  اهلل پیشگاه و موجودات در هاانسان جان و منزلت     

 کارة  ایان  روی یهاا انساان  و موجودات همة اگر اینان، نظر از. ندارد

 مُعاذّب  عارب  اهلل کاه ایان  تا ،است بهتر  مراتب به شوند، نابود خاکی

 در حاج،  امایّا  در زبانبی حیوان میلیون چندین کشتار گویندمی .شود

 را سانت  این ،اهللخلیل ابراهیمِ و؛ است ابراهیم تسنّ عربستان ایصحر
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 تنهاا  ایان  تقادیم  را، تسانّ  و کتاب این اهلل، و است، آورده آسمان از

 هدیاة  تنهاا  عناوان  باه  تاا  اسات،  کارده  خود رودة و اِشکم بی آفریدة

 .دهد تعلیم زمین، در بهشت، از مطرودِ خود بندگان بهاهلل  بزرگ

 غیربشاری  موجاود  تنهاا  اباراهیم  و اسات  اهلل باه  قمتعلّ که آسمانی     

 اسات  شده هاآسمان تصاحب به مفتخر شریک اهلل، و همراه که است

 اهلل پاس  .هستی است آفرینشِ زمین و در اهلل شرط و قید بی شریک و

 چون و. است اهلل از نوعی به هم ابراهیم و است ابراهیم از نوعی به هم

 خواهاد  آنِ اباراهیم  از هم اهلل احکام پس است، هیمابرا از نوعی به اهلل

 ایان  باه  بنا پس آفریده، اهلل را، موجودات و را، گوسفندان چون و بود

 باا  دارد حق ابراهیم پس دارد. قتعلّ هم ابراهیم به اموال، این همه امر،

 را هاآن همة ولو .بکند خواهدمی هرچه خود اموالِ شریک شدة با اهلل

 !ردبُبِ برای اهلل سر عربستان، زانسو صحرای در

 !هستیم ابراهیم اموال جزو هم تو و من اهلل، ریزخون تِسنّ این طبق     

 یاک  قرائت با ابراهیم، انتموالی مبادا تا ،یدباش انتاعمال همة مراقب

 ،شااما از خااود، آساامانی کتاااب آن از ای،آیااه در چاارکین  تساانّ

 آن ماننااد بااه نیااز را اشاام کناادماای حکاام وقاات آن شااود، خشاامگین

 تاا  ؛رناد بُبِ سار  عارب  اهلل پیشاگاه  در عربستان، صحرای در چهارپایان،

 را زده اهلل اباراهیمِ  سه این رسالت .دنکن جلب را هاآسمان اهلل رضایت

 کاه  هناوز محماد؛   و ، عیسای موسای . یاد کن فهم خوب زمین، روی بر

 کاه  قرائتای  انهم استناد به، دور خاور و آفریقا و آسیا در است، هنوز

 هاااآدم بااا حسااابتسااویه و کشااتار مشااغول اساات، آمااده آساامان از
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 شاریف  شاغل  باه  امریکاا،  و اروپاا  در ،ها نیزآن و بخشی از باشند.می

دل مشااغول  مکتااب خااود، غیااری هاااهاام آدم دیگاار، ویااک کشااتار

 کارة  ماردم  نکارده،  اَلوهاا  یاا  و نکارده  اهلل وقت یک مبادا تا ،اندکرده

، «یهاوه » کاه  برود یادشان داشته باشند و خوش روز ای،هنقط در زمین

 !خواهدمی خون خود، بقای برای «اهلل»یا « گاد»

 آن بیانم نمی اصالً و دانممی بعید. ناپیداست قعری را هاداستان این     

 خادایان  سر از دست زمین بتوانند در نادان هایآدم این که را، روزی

 ،مگار  تاا  شاوند،  خاود  کاار  مشغول و ندبردارو ابراهیم  یهود، مخلوق

 . رندبَبِ جائی به راه خود، انسانی فهم در شاید

 ندارد، شعورفهمِ  خود درون قدِّصَمُ به که، زمانی تا آدمی     

 فهمِ تا کن، تربیت را خود شعور .کند طلب را مطلوب تواندنمی

 جماعتِ این درونِ قانصدّمُ. دهی نجات اینان دست از را، خود

 سعی .است رفته فرو غفلت خواب در که ستا عمری ادان،ن

  .تریدکنی اینان جهلِ کاسة را، در فهم تا مکن بیهوده

 غیرممکن فضیلت، و رذیلت میانِ تمایزِ شعور،بی موجود برای     

 و ترفهم قابلِ غیر و تر،پیچیده مضامین، قدرنکن هر فراموش ت.اس

 اگر .است محتاجی بیشتری تو رد های توتفسیر به باشد، نارساتر

 امدیده .نیست محتاج تفسیری هیچ به ،باشد روشن و سنجیده سخنی

 سعی گوینده که هستند، اساس و پایه بی مهمالت این همیشه، که

اال،  و کند. زریقت ،مخاطب خود مغزِ به راآن کردن، تفسیر با کند،می

 که بدان .نیست نیازمند تفسیری هیچ به فهم، قابل و شفاف مطلب
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 برای ما .را دلّستَمُحَکمات مُ نه ،کنندمی تفسیر را مهمالت همیشه

 و دهیم را توضیح موضوع فقط داریم حقنهایت  در ،مفاهیم انتقال

 خواهد،می توضیحپذیرد؛ نمی را توجیه خردمندِ، انسانِ شعور .همین

 .توجیه نه

 تفاسیرِ در خِرخِره، تا کتابش و مضامین آیات، که دینی     

 .خوردنمی من،  خدافهمی درد به است، شده غرق رنگارنگ

 آن، کلیدی یانمتولّ که مکتبی هر ،یدباش داشته هتوجّ     

 شادیتواند نمی قطعاً د،نخورمی نان خود، پیروانِ باگریاندنِ

 .کند تحمل را، پیروانش

 حمبا را،شما انسانی هایشادی که مکتبی هر از یدکن حذر     

 کپک شریعتِ چةبُق در ،را شما انسانی منزلت همة و داند،نمی

 انخردت و؛ کندمی تعریف خود، کشآدم فقه تعالیم و خود زده

 به باشی،که پذیرا را ناکجاآبادی مهمالت تو، تا کند،می دمقیّ را

 زخمی شدته ب را شما انسانی خرد و؛ خورندنمی دردی هیچ

 کند.می

   !انسان فهم بهشت واست؛  انانس جهل م،جهنّ     

 حتم به کند،می دینی آلودة ،را شما جان اخالق کتاب هرکسی     

 هیچ .دهد سقوط جهل گودال به ،را شما انسانی منزلت خواهدمی

 چون هائیانسان ذهن زائیدة جهان، ادیان همة که؛ یدکنن باور را دینی

 ذهن وقمخل خدایان از یکهیچ که یدباورکن و ستشما و من
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 رسم به کتابی ما برای تا ،اندنداده تکیه کهکشان کرسی بر آدمیان،

حیاتی این آن هم برای ؛ کنند تدوین مان،حیات برای تعلیمی

 شود.به هیچ شمرده نمی پی که در این هستی الیتناهی،میکروسک

 
 نقرآزبان بیان و نگارش 

ای اعاراب  هکال قارآن، زباان محااور     شناساان، طبق تحقیقان زبان     

 حبشی قادیم،  ،سامی کهن هایکه کلماتی از زبان بوده است، شمالی

 .آمیخته است آن در ، عبری و سریانی باآرامی

های غیار عربای   واژه تعداد خود، «جامع الصغیر»سیوطی در کتاب      

جفاری   تاور رآ و کرده است.و هفت کلمه ذکر صدن، یکرا در قرآ

 قاارن گذشااته نیااز  دو در .اساات گفتااه 245ة ایاان کلمااات را شاامار

از زبان  فنیقی، شاامی و   یهایواژه شناساییبا  غربی،ق محقّمستشرقین 

در  ،ها رااین واژه ،در قرآن النهرینخاورمیانه و بین یهادیگر گویش

 .اندن کردهمعیّ 245همین حدود 

 قرآن .ق استمّ، قابل تعتهویّاین قوم بیاین نکتة ظریف در میان      

از مارگ   حدود ناوزده ساال بعاد    بود،ها آورده برای آن که محمدرا 

ناد.  دآور و به صورت کتابی در و تدوین کردند؛جمع آوری  ،محمد

ول این ناوزده ساال   فرهنگ در طدهد که این قوم بیاین امر نشان می

 های خود نداشتند!شعوری به داشته

رساید،  اد ساله هفتچون نوبت خالفت عثمان  ،بعد از ابوبکر و عمر     

حماد در مساند خالفات جاای     فاوت م از که حدود سیزده ساال بعاد   
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اختالفات روز افازون  بروز به دلیل  ،آوری قرآنگرفته بود، فکر جمع

 .؛ که شارح آن در تااریخ موجاود اسات    پیشنهاده شدن در قرائت قرآ

 وبن یمان باود   فةکه فردی به نام حذی یکی از صحابی نزدیک محمد

همدان و ری به دست او فتح  ی ازبخش ،اعراب به ایران زمان حملة در

بااب   میاان لشاکریانش در   ه شدکه درحمله به ارمنستان متوجّ درشد، 

کارده اسات و هرکسای چیازی      قرآن سخت اخاتالف باروز   یاتی ازآ

خلیفاه   از ای نوشات و باه عثماان ناماه    ه ساریعاً کا  گوید. ایان باود  می

تا به مانند یهودیان و  ،ام کندن اقدآوری قرآجمعخواست تا نسبت به 

 این پیشانهاد را  عثمان نیز، بین مسلمانان اختالفی بروز نکند. ،مسیحیان

، زیدبن قت نمودندچون همة شیوخ و صحابه مواف وگذاشت؛  به شور

که خود از کاتبان اصلی در زمان حیاات   این کار نمود مورثابت را مأ

هاا ماورد قباول    تاا مادت  عثمان اقدام چند هر .رفته شمار میب محمد

لجاجات    ایان کاار   گرفات و در عضای از صاحابه قارار نمای    و ب هعامّ

ت ایان  ولی قطعیّ .ی امکانش فراهم شدتا حدّ ی نهایتاًول ،ورزیدندمی

 ادامه داشت. «مکَبن حَمروان »خلیفه  امر تا زمان

و ه یهودی باود  و قبالً محمدکه از صحابة نزدیک  حذیفةبن یمان     

ی از افاراد مخاالف تادوین    یکا ، آماد به حسااب مای   مد نیزکاتب مح

و احاد و خنادق حضاور    های بادر  جنگ همین آدم که در قرآن بود؛

کاه در هایچ    کرده باود منظاور اضافی  ن خود دو سورةآدر قر ،داشت

و « حفاد » نام ایان دو ساوره   ؛های زمان او وجود نداشتنیک از قرآ
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ة رساو  . و دونادارد  جاود ن عثماان و آدر قار امروز هم که  ،بود «خلع»

 .ندیک سورة واحد بود ،او هم فیل و قریش

بن  عبداهللشخصی بود به نام  ،یکی دیگر از صحابة نزدیک محمد     

 او نیاز، . ه باود را بریاد  -عماوی محماد    -ابوجهال  سرِ که مسعود،

« الفهرسات »کتااب   در داد.عثمانی را مورد انکاار قارار   نآاصالت قر

نیاز   خاوارج فرقاة   .سات ن خصاوص آماده ا  شارحی در ایا   ،ندیمابن

 اعتقااد دارناد   شایعه نیاز   التغُا  را انکارکردند. سورة یوسفلت اصا

ساورة  آیاات  آیه، درست باه انادازة    43جای ه که که سورة احزاب ب

ساورة   و آیه باوده؛  121، آیه 67جای ه ور بو سورة ن بقره بوده است؛

 آیه بوده است.  121،آیه 22ه جای ب ،جرحِ

فاراد باه عناوان کاتاب ثبات      ، نام این ابخاری« صحیح» کتاب در     

بان  عثماان، علای    طالاب، ابای بان  زید بن ثابات، علای    شده است:

 ،علاای .آن را از حفااظ داشااتندقاار هماة کسااانی کااه  بودنااد و ؛کعااب

 ه،حذیفا  عثماان،  بان جبال،  معاذ  کعب،ابی ابن بن مسعود،عبداهلل 

 .  بردنام باید را  موسی اشعریابو ابو دردا،

بان ابای   عباداهلل  یکی از کاتبان اولیة محمد، شخصی باود باه ناام         

ز، گااهی بار کلماات محماد اضاافاتی      این فارد چاون خاود نیا    . سُرح

کارد، باه هماین خااطر بار      افزود و محمد آن نوشته را نیز تأیید میمی

 .  حکم به کشتن او داد نیز محمد و برید از او و محمد بی اعتماد شد،
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در دسات  چنادی   یهاهایتاً قرآنن ،تالش عثمان و دیگرانرغم علی   

 ع عموم بودند.ورجوجود داشت که مورد افراد معتبر 

قرآن ابی ابن کعاب در دمشاق، قارآن    ، قرآن ابن مسعود در کوفه

 سِنَا اَروایات  هایی که بار اسااس   نآو قرموسی اشعری در بصره ابو

نیاز   اییها هاا دخال و تصارّف   نآکاه در   شاد؛ قرائات مای   بن مالک

اصاالح  را  نآقار ماتن  نوس در کلماات ناماأ   . ماثالً صورت گرفته بود

 .  کرده بودند

  صاد و بیسات و دو هجاری   سیسال تا ها این اختالف در قرائت     

در  «مجاهاد ابان »فقیهای باه ناام     ،که در این زمان تا این ادامه داشت،

فاه  خلییاد  کاه ماورد تأی   ،ن را به هفت قرائت تادوین کارد  آقر ،بغداد

باه   هاا نهایتااً  اماا بعادها ایان قرائات      ،قرار گرفت «باهلل المقتدر»ی امو

 . این همان است که حافظ گوید:قرائت رسید  چهارده

  خود باه ساان حاافظ    ور ،عشقت رسد به فریاد

 روایاات  چهااارده بااا  ،یبخااوان ر بَاا ن زِقاارآ

 

 امار در این  ،دانستندعثمان می که خالفت خود را از یامو خلفای     

دوران  در به همین دلیل، ق یابد؛تا خواستة عثمان تحقّ بسیار کوشیدند

تاش  آجا یافتند به هر ،های غیر عثمانی را، تمامی قرآنخودحکومت 

د تعقیاب و  را نیاز ساخت ماور    ییهاا نآو دارندگان چنین قر کشیدند

هاای  هتاریخ آمده اسات کاه نساخ    دربه صراحت ؛ دادندمی تنبیه قرار

 چهال و  ساال  ربنا به گواه تااریخ د  .آتش کشیدند ن را بهآمتناوب قر

هاایی  ن عثمانی تفاوتآن هم که با قرآآخرین نسخة قر ،شش هجری
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 بااود، – و همساار محمااد رمَاادختاار عُ - هفصِااحَدر دساات  داشاات و

در  -خلیفاة اماوی   -م کَا بان حَ مروان ، به فرمان مرگش فردای روز

 . آتش سوزاندند

بودند که از فهم در دنیای آن روز، تنها قومی اعراب  ،طور قطعه ب     

عنصاری باه ناام قلام و      و اصالً ؛بهره بودندکلی بیطوره کاغذ و قلم ب

نشاانی از   تارین تاوان کوچاک  برای همین نمی شناختند.کاغذ را نمی

ت جهان، به معرض تماشاا گذاشات تاا هویّا     ن این قوم دروجودِ تمدّ

طور قطاع،  ه ر ملل معرفی کرد. بتاریخی و فرهنگی این قوم را به دیگ

آثاار خاود شاعوری    آوری نوشاته و سات در جماع  توانمیتی نچنین ملّ

و یااا  مطالااب را باار روی اسااتخوان کتااف شااتر  عموماااً داشااته باشااد.

که جوهر نوشتند؛ های خرما میچرم و شاخه سنگهای پهن، گوسفند،

 شد.طبیعی قابل دسترس تدارک دیده می این کار نیز از مواد

اعاراب   ثبات بارای  نگارش و  ،شام و مصر ف ایران،تصرّاز تا قبل      

مملکات   دسترسی باه کاغاذ   ،ف ایرانتصرّ ولی باعملی ناممکن بود؛ 

توانساتند  کاتبان  و ؛را برای اعراب راحت کرد ی این امرچین، تا حدّ

 .   اقدام به نگارش کنند

ه کردن متوجّ ،نخصوص تدوین قرآ هدف از نقل این مختصر در     

حاال   .اسات دوران آن  در ساامانی اماور   و ، باه بای سار   هخوانند ذهن

ن را مادون  آقر ،محمد زمان خود در خواستند، اگر میر بفرمائیدتصوّ

  شد.چگونه میو ثبت کنند، 
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 ها از یک ساو، ای میان ناقالن آیات و سورهوجود اختالفات ریشه     

و ، از سوی دیگار ها متن درستاثبات و مقابلة  وثبت  امکانات نبودو 

از باارزترین   کاه  طایفاه،  ه ویلا به نفع قب، نمودن امور کملّتَطور همین

اصال نساخة    بر داشتنِ اصرار و ،سویی دیگر هاست ازخصایص عرب

ترین معضالت ممکان  رگیکی از بز ای،طایفه فرد و قرآن توسط هر

 .سات باوده ا عثمان زمان  آن درقر هایبرای یکی شدن آیات و سوره

باه   آوری وخلفاای اماوی جماع    قرآن توسط عثمان و های هاگر نسخ

مسالمانان، یاک    گروهای از  دساته و  هار  شد، امروزآتش کشیده نمی

دتر از و اوضاع بدادند؛ می مرجع خود قرار اهلل را مورد نآنسخه از قر

تاا   اسات خاطر ایان  ه ذکر این معانی ب غرض از شد که هست!این می

 .ارزدکه به شنیدنش میم نقل کنم بزرگموردی را از پدر

حروفای   ،نآقار  بعضای از آیاات   شروع در ،ه کرده باشیداگر توجّ     

ساخت   ،یان دین اساالم متولّ و ندارند؛درج شده است که هیچ معنایی 

کاه   ؛ن هساتند جزو رمزهای الهای قارآ   ،عی هستند که این حروفمدّ

 تا امروز نیز ودهد. داند که این حرف چه معنایی میاهلل می فقط خود

 و یوحشا اهلل چرا باید برای مشتی که این  خود نپرسیده است کسی از

کاه   کتابش درج نماید چنین رموزی را در کش،انة آدمدیو مجنون و

 به آن نیست؟ کس را فهمیخودش هیچ جز

کاه نوشاته شاده    ت چیسات  ف برای بشاریّ ت این حروخاصیّ اصالً     

ناازل   عارب  سواد و محروم و پستای بین برای طبقهآقر مگر است؟

 ؟بودندیومیة خود نیز دچار مشکل کالم نشده است که در فهم معانی 
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 هماه در  ،هاا درج شاده  آغاز تعدادی از سوره که در این حروف،     

ترتیاب   طاور هماین  و ؛قرآن درج شده است دوران عثمان برای تنظیم

تاا قبال از    ،عارب  ت.همین قماش اس ها نیز برسوره گذاری درشماره

چگوناه   شناخت،نمیرا  شمارة صد به باال از ،نگ ایرانآشنایی با فره

)بناا باه    آیاه مثل بقره به دویست و هشاتاد و شاش     ایاست که سوره

 در مااثالًشااود؟ ماای تقساایم( هشااتاد و پاانج آیااه  روایتاای دویساات و

ساجده نوشاته    لقماان و  روم، ،عنکباوت  ،های بقاره، آل عماران  سوره

 ،فخارُ زُ ،شاوری  ت،فصالّ  من،ماؤ های و یا در سوره« الم»است شده 

و چهاارده   صاد یک از «.حم»احقاف نوشته شده است جاثیه و  ،دُخان

شاروع  ایان حاروف   کاد   وسوره با نشاان  و نه  بیست ،نآدر قر سوره

 و که نشاان  ایسورهتنها  و می باشد. و کد فاقد نشانمابقی  و شودمی

که نوشاته شاده    ،مریم است ةسور ،نی استبسیار طوال آن  د شروعکُ

شاروع   «ن» باا حارف  ة قلام اسات کاه    رین آن، سورکمت و «کهیعص»

 .شودمی

که نزدیک باه سای و شاش ساال از قرائات شافایی       ه به اینبا توجّ     

حافظاة خاود    در را هاا ایان نوشاته   هرکسی بخشی از و آن گذشته،قر

 کاه جاایی و   رساد، طبیعای باه نظار مای     ایان کاامالً   ه بود،ذخیزه کرد

 شاده   شاکال دچاار اِ  ،با دیگر نُسَخمطابقت  آن درکتاب قر جاهایی از

و  و کلماات  هاا آیهزیادی و یا کمی در توانست  می لشکاباشد. این اِ

حافظه باود   رپُ که زنی بسیار ،کسانی چون عایشه ن باشد.آقرجمالت 

 ،میبرد نامدر فوق خود داشت و همة آن کسانی که  ینی نیز براآو قر
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ایان  همة  که ،حافظه داشتند درن را آهایی از قری نیز بخشو خود عل

ایان  ر کامال  وطا ه ، با ،  هیچ یک به دلیل حجم باالی کتابگاندارند

زنم تا موضوع مثالی می داشته باشند. یک جا توانستندمجموعه را نمی

 نوشاتند، هار  روی کتاف شاتر مای    بر را قرآن . اگر متنجا بیفتدبیشتر 

خاود   مطلاب را در  مربع متریسی سانت ودتوانست تا حدشتر می کتف

شاد  ، فقط مای نوشتندآن می ه به نوع نیش قلم که بابا توجّد؛ جای ده

خواستند اگر می دهد،خود جا  تا پنج آیه را در چیزی درحدود چهار

شصت کتف شاتر   به بیش از، ر کتف شتر بنویسندفقط سوره بقره را ب

کتاف شااتر   خواساتند باار اگار تماام  قاارآن را مای    حاااال .داشاتند نیااز  

کتاف   صدچهار صد یاسی هزار وبه تعدادی نزدیک به یک ،بنویسند

سای  تاا   بیسات باین   باا قطار  ، ه به انادازة قلام  البته با توجّ نیاز بود؛شتر 

چیزی حدود یاک   کردند،ها اشغال میکه این کتفی فضایامروزی، 

باه دلیال    ،عربساتان  دوران درآن  چاون در  !شاده میمتری  پنجاهاتاق 

 ای وجود نداشت، تا بشود از پار دهمرغی و پرن ،گرمای بیش از اندازه

 با پر یاپس کاتبان مجبور بودند  استفاده کرد.برای نوشتن آنان نازک 

 .  و شام و مصر های حاشیة دجله و فراتها بنویسند، یا با نیمرغشتر

ن توانساتند قارآ  رسد که نمیمی طبیعی به نظر کامالً ،با این شرایط     

بن زید  ، در دوران عثمان،لهذا. محمد تدوین کنندخود را در دوران 

علی و سالمان   که، ن این امرناظرا فاقبه اتّ مور خود،گروه مأ با ،ثابت

کساانی   کلِّ از و اقدام به چنین کاری کردند. ،بودندو چند نفر دیگر 

 امار رای مشاارکت در ایان   با  ،ن را داشاتند آقار هاای  آیهکه نسخی از
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دیگار  بعضای  خود علی و عایشه و سالمان و   ،از جمله .نددعوت نمود

ن خواساته لبیاک   ها به ایعضی. ب، در این امر پیش گام شدندصحابهاز 

 والماال عثماان   بیات  ر به همکااری نبودناد.  ضها نیز حاگفتند و بعضی

 یحتّا  اد وبا خرید افر تا ،رکردشروع به کادر چنین شرایطی  ،مسلمین

را  باه همکااری باا     حضارات  کالن به آنان، پرداخت وجوه صحابه و

چاه  الزم باه ذکار اسات آن    .دنراضی نمای و همکاران او بن ثابتزید 

ی باا نموناة   تحات هایچ شارایط    ،در ذهن ما وجود دارد امروز از قرآن

 صورت کاامالً ه ب ،نهای قرآ، نوشتهدر گذشتهسابق آن منطبق نیست. 

 آن در دسات کسای و یاا    به جمله بوده. و هار جملاة   و جملهپراکنده 

باه ناام بقاره وجاود      ایساوره  افرادی بود. به مانند امروز نبود که ماثالً 

ر ایان تصاوّ   .در فالن سوره وجود داشاته باشاد   هاییآیهو باشد داشته 

 ،کلماات قارآن  محمد در زمان قرائات   باطلی است که ما گمان کنیم

 «الام » ده باشاد و بعد ادامه دا« الرحیمهلل الرحمن بسم ا»  ته باشدفاول گ

 .و اال آخار « الکتااب الریاب فیاه هادی للمتقاین      ذلک» و بعد بگوید

قره را که دویسات و هشاتاد و شاش    خوانم سوره ببرای شما میپس، 

هماان لحظاه    ،ها همقرائتو بعد شروع کند به قرائت و آن  آیه دارد؛

یاا چناد جملاه     هی یک جمله وگا از . محمد، هرندشودر جایی ثبت 

تش بااه زبااان و شاارایط سیاساای حاااکمیّ یبنااا بااه مقتضاایات زمااان  ،را

توانسات سیاسای،   مای هام  شارایط   و اماور  درایان اقتضاا    و آورد؛می

کساانی کاه    باشد.و یا هر مورد دیگری ، فرهنگی و اخالقی اقتصادی

یقای  باه طر  تبااً این گفته را یا حفظ و یاا ک  ،آن محل و مکان بودند در



 دین، اسپرم مقدس شده

 

182 

 

آیاة   ماموری باه ناا   ،وران محمددر د . اصالًکردندضبط میگفتم که 

. هماة ایان اماور را هماان     خارجی نداشات  وجودفالن   فالن و سورة

 ه ساامان بخشاید   ،در زماان عثماان  ید بن ثابات  ط زتوسّل هیئت متشکّ

 آوری و در، جماع مختلاف باود   در دسات افاراد   کهرا  هاآیه و ؛است

، دسات ماسات   در هاا را باه شاکلی کاه اماروز     آن و چیدناد کنار هم 

ا، ناامی  ها که بعد از تدوین و مانظّم شادن آیاه   گذاری نمودند. شماره

یاا ساورة    رة بقاره و ساو  ماثالً  .آن نهادناد  فاالن بار   تحت عنوان سورة

زماان   در اًقطعا  هاا، ه جا نهادن ایان آیاه  آوری و بدگر .غیره یوسف و

 ای هیئت این امر بوده است.ا برفرسکاری بسیار مشکل و توان عثمان،

 حماقات در  خواهی وو خود رتکبّ میان اعرابی که نخوت و آن هم در

قانع نمودن  و ،این جماعتع کردن جتمَمُ  .رواج داشته استشان میان

تالف اخا  ،گذشاته از ایان   وساختی باوده؛    کار حقیقتاً رآنان به این ام

 خاود  نیاز  ،رداربا نساخه  و گار تدوین و موجود میان نفرات هیئت ناظر

  6236یاا   و 6235 سااده نیسات کاه بشاود      .معضل دیگری بوده است

بنادی و  ، ناه تنهاا دساته   آن امکانات بسیار ضعیف فرهنگای  را با جمله

 هاا ای هم به آنت و شناسنامهو هویّ کرده گذاریجدا کرده، بلکه نام

جاا  ایان عمال را    ،بشود در میان عموم و خواصبعد نیز  نمود و اعطاء

 انداخت.

ه ایان معناا بار    ، بیشاتر با  باشاد چه در این مختصر منظور نظر میآن     

 دقیقااً  ،مده اسات ن آآحروف که در اول قر ها وگردد که این کدمی

را مشاروح آن  که ذیاالً  ؛گرددبر میها آنتدوین  آوری وبه نوع جمع
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هاا و  از جلاب رضاایتِ دارنادگان ایان آیاه     باری بعد  .خواهید خواند

در گیری کم امور تدوین به حال شکل، کماز افراد خرید آیات اًبعض

که هیئت تادوین کننادة   ؛ هداشتبر در شروطی را نیزاین امر ولی  .آمد

آیاات و   کننادگان اهدا. اسات ه کارد د مای قیّا بدان مُ ،راعثمانی  نآقر

نیاز   و امتیاازی   یطوشار  ،خاویش  مهمّ کاربرای این به حتم  ،هاسوره

 خاااطره آنااان، باا  انی ازنشاانااد تااا بااه شااکلی    اهنمااودماای منظااور

ن عثمان و دوین قرآدفتر هیئت ت درهایشان در این خصوص همکاری

ایان امکاان وجاود    ی یاا حتّا   و .ن بر جای بماندآخود قر در یا احتماالً

دی را برای کُ ر برای حفظ امور،به ناچا ،نآتدوین قر هیئت داشته که

 ،افارادی  ها کسی وکه بعد ای اینبر .گرفته باشدنظر در هکننداهدا هر

 د.نباشان ها داشتن بخشی ازآیات و سوره عیِدَّمُ اقدام به جعل مطلب و

ها تر در باب ثبت آیهبیش برای امنیت بخشیدن هرگذاری دکُاین شیوه 

ق باه  ها، متعلّا ندگان بدانناد ایان ساوره باا ایان کاد      تا خوان الزم بوده،

ید هیئت تدوین زیاد  رد تأیست که موای اسوره طور،همین و ،کیست

آشافته   آن شارایطِ طبیعی بود که در این امر .ارگرفته استبن ثابت قر

 نباوده آن  بار  یی کاه همگاان را فهما   های خاصّرمز ها وکد از بازار،

نساخة  یاا  و  انتواند اول حروف ناام کاتبا  ها میاین رمز. کننداستفاده 

رماز   یاا هار   باشاد و  هاا آیاه دة ننام فرد دار یا ید قرار گرفته ومورد تأی

ی بار  رماز یاا   ،نام ناظر ،یا قبیله و فرد نامیا  ،نام کاتب اعم از دیگری؛

 در .شاته دات کنتارل  و یا هر رمز دیگری که قابلیّا  ؛هاجنگغزوات و

اول  دراین حارف   ،که اختالفی وجود داشته استها آن سورهتمامی 
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 و منباع  از و ها که اختالفی نباوده آن درج شده است. اما درسوره  هر

این حارف وجاود    بوده، به فرد و منحصر ،ق نقل شده استفردی موثّ

  -اسات  نقرآ ةسورهشتاد  که متجاوز از -ها سوره که در بیشتر ندارد.

حاایز   بارای زماان خاود بسایار    این عالیم چنین عالیمی وجود ندارد. 

امروز  تا هماند چنان محفوظطول زمان نیز هم در و .اهمیت بوده است

مکتب اسالم، این حروف را جازو  یان و متولّ غان. مبلّاست رسیدهبه ما 

د دانا می اهللگویند فقط می کنند ومیداد ن قلمهر قرآر به مُهای سراز

پرساد کاه چارا ایان     خاود نمای   اماا کسای از   که این حروف چیست.

در اول اهلل چارا   ن وجاود نادارد. و  قارآ دیگار   هاای سوره در ،حروف

و در بعضای دیگار ننوشاته    ایان حاروف را نوشاته     ا،ها سوره بعضی از

، هیچ ها با آیات دیگر قرآناین آیهصورتی که میان معانی  در است؟

 فرقی وجود ندارد . 

هاا را  کاه بعضای آیاه    شاوخی دارد،  سرِ گویی اهلل با کالم خود نیز     

 کند!را نیز به امان خود رها می و بعضی ،کندگذاری میکد

 اولین کاار که  ،عثمانن قرآ گرتدوینهیئت روش که  شک ندارم     

دیاوان اداری  از  باه تقلیاد   شاود، محساوب مای   نیزاداری تاریخ اسالم 

از  کاار نیاز  برای سامان دادن به ایان   وصورت گرفته است؛ ساسانیان 

و  آوری جماع وقتای   کالنای بارده اسات.    سود، بند در ایرانیان اسیر و

اصلی کتاب روی  صدها نسخه از ،رسیدیان ابه پن عثمانی قرآ تدوین

به اساارت   ط کاتبان، توسّگرفته بود شورا قرار ید اعضایورد تأیکه م

بارداری  هنساخ رسیده است، ها نفر میکه تعداد آنان به دهگرفته شده 
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به تماامی باالد    ن،ی کپی شده، به عنوان اصل قرآهاآن نسخه ، وهشد

، ، والیاان  ،ة لشاکریان و کلیا  ؛اسات  شاده ف اسالم ارساال  تحت تصرّ

 ،هریاک  فه،کشاورهای متصارّ   در ،مسااجد و  زماان  یها، مفتیمالیان

 را حالّ  ، امورآن قرآن شدند، تا مگر به استناد آن ای ازصاحب نسخه

تحت هیچ  طول یک قرن، خلفای اموی در ،برای همین و فصل کنند.

قارآن دیگاری را باه نماایش      کسی  شرایطی به کسی اجازه ندادند تا

ساخت   ،را ن عثماانی دارنادگان هار قرآنای باه غیار از قارآ       و گاذارد 

را به هماراه فارد دارنادة     نسخة قرآن غیرعثمانی کردند ومجازات می

 . ندسوزاندمیآتش  درآن 

 
 قضای حاجتبه  ،بنا به روایتی یا ؛شدن گردنبند عایشهدروغ تاریخی گم

 عایشه رفتن

 - محماد  همسار  و اباوبکر  دختر - عایشه کهدر تاریخ آمده است      

 در صاحرا  و ماناد می عقب لشکر از جائی در ،محمد سفری همراه در

    اطاالع  بای   او از کاروانیاان  هماة  روز، ساه  و شاب  دو و شاود گم می

  گردنبناد  چاون  عایشاه  کاه  اناد نوشاته  تواریخ در نهایت در و مانندمی

 کااروان  از ،آن گردنبناد  یافتن سراغ به ،ودنم گم سفر این در را خود

 را کسی و شودمی گم عایشه و رودمی محمد کاروان .گشته بود جدا

 کااروان  چناان  در هام  آن -اسات  محماد  همسار  که زن این غیبت از

پاانزده   دختار  کاه  عایشاه،  مثال  کسی و .شودنمی خبری هیچ -جنگی

 کااروان  از ،زن ایان  .شاناختند مای  را او هماه  کاه  اسات،  ابوبکر سالة

گویاا هایچ    و د.رَبَا نمای  پی غیبت این به کسی و ماندمی جنگی عقب
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تاا  ؛ یاباد  آگااهی  غیبات  ایان  باه  تاا  نبوده عایشه خدمت در هم کسی

 بارود  که نبوده هم کسی هیچ .شودمی گم عایشه دیگران را خبرکند.

 .رفات می خودش باید حتماً بیاورد. و کند پیدا را خانم این گردنبند و

تنهاا   ،بیاباان  در  راحتای  این به وزر سه و شب دو مدت به خانم این و

ای کاه غارق ثاروت و    عایشاه  .د خود را پیدا نمایدنبگردن تا، ماندمی

 سوسمارها حرکت که لشکرگاه اطراف بیابان هم در آنمکنت بوده؛ 

ایاان  انگااار! رویاات آدم بااه رسااد چااه شااود کنتاارل کاارد،ماای هاام را

 یکساا کااه اناادکاارده گاام آمااازون جنگاال در را عایشااه جماعاات،

 ،بیاباان  در کسای  اگار این واضح است که ! کند پیدا را او نستهتوانمی

 عایشاه،زن  .دیاد  دور از را او شاود مای  ،باشاد  کیلاومتری هام   پنج در

 گاام محمااد، کاااروان شاادة شااناخته  زن تنهااا ابااوبکر، دختاار محمااد،

 پیاداکردن  کاه،  ایان  تار جالب و .مانندخبر میو همه از او بی شودمی

 و  رمیسّاا لشااکر اطااراف بیابااان در محمااد فاااتح رلشااک باارای زن یااک

مایاة سارافکندگی اسات.     ،این برای یک لشکر جنگی .نیست مقدور

 زنای باه ناام عایشاه     کاردن  پیادا  از کند،کشورگشائی می که لشکری

ر تاا ننگای را سا    ،اندداده نشر که ستا بزرگی  دروغ این .است عاجز

 . ن شده استپوش بگذارند. تلخی حقیقت در جای دیگری نها

 در و ؛داشات  وجاود  محماد  لشاکر  در کاه  باود  زنای  تنها ،عایشه      

 نزدیاک  از و ؛باود  محماد  هماراه ، ق یهودیاان لَصاطَ مُبنی قلعة به حمله

 قاوم  و ریخات  فارو  قلعاه  وقتی. است اموربوده جنایات و همة بر ناظر

 اسااارت بااه و کشااتارها، هاااغااارت و خوردنااد شکساات مصااطلقبناای
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 ناظر امور این همة بر عایشه شد، شروع اهلل لشکر طوسّت مردم کشیدن

 را اسایران  وقتای . اسات  دیاده مای  نزدیاک  از را امور این همة و بوده

 دختار  «جویریاه » بناام  مصطلقبنی قبیلة رئیس همسر کردند،می تقسیم

 و کارده  اسیر را او که بود، اسرا جزو نیز، ضرارابی فرزندو او  ،حارث

 ایان . گذاشاتند  کناار  محمد برای را دیدهداغ زن نای ،علی پیشنهاد به

. باود  برخوردار علمی کماالت از و ،زیبا و سیماخوش بسیار زنی زن،

حادود سای ساال از عمارش     . نباود  عایشاه  در یاک هیچ که امتیازاتی

 وقتای . خاوش آماد   بسیار را محمد یهودی، زن این دیدن گذشت.می

 کاااخ بااه اسااتراحت یباارا محمااد شاادند، قلعااه وارد اسااالم لشاکریان 

 محماد  در اختیارش گذاشاتند و  را زن این و ،رفتیهودیان  حکومتی

 شوهرش و ،برادر پدر، پیش ساعت چند تا که نشست، خلوت به او با

 را اشخاناه . باود  هاا آن غام  ماتم در زن این و ،بود زده گردنعلی را،

 دبودنا  کردهغارت  را اموالش و زده گردن را بستگانش، کرده ویران

 باه   را زنای  چناین  محماد   .بردناد مای  کنیزی و اسیری به را او خود و

 اهلل پایاان  بای  برکاات . شاود مای  او آغاوش  ساوار  و خواندمی خلوت

 .چقادر بخشانده و مهرباان اسات    هش اللّکه  ،دکنی فهم رااسالم عزیز 

 دهد. یتسلّ را خود امیال پرستندگان تا ریزدمی را کثیری خون

یک نکتة مهم دقّت کنید: طبق احکاامی کاه ماذاهب    جا به در این     

دانناد،  بر خود واجب می -ل سنت و چه شیعهچه اه -مختلف اسالمی

چاه  چناان زایناده)غیر یائساه(   در صورت مرگ شوهر یاا طاالق، زن   

باردار نباشد، باید عدة وفات یا طالق نگه دارد؛ یعنی مدتی را پس از 
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ازدواج نکارده و رابطاة    مرگ شوهر یا جدایی، با هایچ مارد دیگاری   

اماامی و  جنسی نداشته باشد؛ که در مرگ شوهر طبق اجمااع فقهاای   

شود زنای  ، چهار ماه قمری و ده روز است. حال چگونه میاهل سنّت

تارین شاکل ممکان بیاوه     که سااعاتی قبال، باا بادترین و وحشایانه      را

اناد، باه همساری خاود در آورده و باا او هام بساتر شاوند؟! باه          کرده

  تی، زن در قاموس اینان از چه ارزش انسانی برخوردار است؟ راس

 شاده  محماد  باا  جویریه باعث رابطاة  و بانی ،علی چونبه هر حال      

 از دو ایان  هرچناد . بیدارکرد علی به نسبترا  عایشه کینة امر این بود،

 علاای هاایچ زمااان بااه ایاان .داشااتند هااائیعااداوت هاام بااا نیااز گذشااته

 فاایمعرّ در را علاای عایشااه، .دادهان نماایدخترجاوان روی خااوش نشاا 

 ،علی به نسبت  عایشه کینه هرچند. دانستمی رمقصّ محمد به جویریه

 تحمیال  محمد به را زنی تا نبود، میل بی علی. نبود ربط بی هم چندان

 بای  هایدخالت و کند، کمرنگ او نزد در را عایشه تموقعیّ که ،کند

 زن ایاان وجااودش دهااد. حکوماات کاااه امااور در را عایشااه محابااای

 و نظرجماال  از هام چراکاه   .باود  امار  این برای گزینه بهترین ،یهودی

 ثمارة ایان  . نداشت هیچ کم یهودی، زن کمال، این نظر از هم و ،بدن

 ساال  در جمال  جناگ  آمادن  وجود به محمد مرگ از بعد هاعداوت

 .از مرگ محمدبیست سال بعد  یعنی حدود. بود هجری شش و سی

 دچاار ، محماد  نازد  در خاود  تموقعیّ  با ارتباط در عایشه فیطر از     

 دل ،وجاهات  و زیباائی  ایان  با زنی چراکه،؛ بود شده شدیدی نگرانی
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 و سیاسای  تموقعیّا  شادن  متزلزل یعنی ،خطر این. بود ربوده را محمد

 محمد. نزد در عایشه زنانگی

 ،محماد  نازد  در را هشجایگاا  شادن  قرباانی  توانسات نمای  عایشه     

 و محماد  میاان  لفظای  نازاع  و درگیری. بپذیرد یهودی جویریه طوسّت

 ترک به مجبور محمد کهبود  شده قوی قدرآن ،زن این سر بر عایشه،

   کرد. طرد خود از را او و شد عایشه دیدار

ط توسّا ، محماد  درکاار  ایحیلاه  هایچ  ناه  و رهاشَا تَ نه و هانه گریه  اما

 نازاع  ایان  در عایشه و بردارد یهجویر از دست تا ،نیفتاد عایشه کارگر

 باا  کارّر م هاینوبت در شدن خوابههم با محمد. ماند تنها و شد بازنده

 تشادید  باعاث  امار  هماین  و گرفات  کنارخودر د بیشتر را او ،جویریه

 زیارک  و هاوش  تیاز  زنای  که عایشه. گردید عایشه نفرت و حسادت

 زهر تا نشست فرصتی انتظار در، بکند باید چه دانستمی خوب و بود

 بود شده  ایگونهبه  محمد با عایشه رابطة .بریزد فرو محمد بر را خود

 تماام  و نگرفات  عایشاه  از سراغی هیچ محمد هفته، یک مدت در که

 بارای  سوزجان داغِ این و .بردسرمی به یهودی زن این با را خود وقت

 علای  باه نسبت  روز هر را عایشه کینة و؛ نبود تحمل قابل جوان عایشة

 از بعد اسالم لشکر کهاین تا. کردمی ورشعله پیش از بیشتر ،جویریه و

 مصاطلق،  قلعاة بنای    تماام  ویرانای  و اسایران  و غنائم تمام آوریجمع

 جلاب  بارای  عایشاه  لشاکر،  عزیمت از بعد روز یک .شد مدینه راهی

 شاب . شاد  خطرنااک  بسایار  اما ،زنانه ایحیله به لمتوسّ محمد، هتوجّ

 خاود  عایشاه  پرداخات،  استراحت به منزل اولین در کاروان هک هنگام
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 رواناه  ساپاه  عقب سمت به و جداکرد کاروان از نامعلوم نیرنگی به را

بارای   ،و دیگاری گفتاه   ،باوده جات  یکی گوید بارای قضاای حا   .شد

 بندخود.نپیداکردن گرد

 از عایشاه  کاه  دارم شاک  شخصااً  من اما گوید،می طوراین تاریخ     

 کااروان  باا  اصاالً  عایشاه  کانم مای  رتصاوّ  من. باشد شده جدا کاروان

 هماان  از بلکاه  ،بود نشده خارج مصطلقبنی قوم محلّ از محمد لشکر

 را محماد  حساادت  ناوعی  باه  تاا  اسات  باوده  صافوان  هماراه  به محل

 بکشااند  چالش به را محمد ،خود عمل این با نوعی به و کند تحریک

 و نمایاد  محاسابه  را محماد  یبعاد  حرکات  ،عمل این با کرده سعی و

 یاک  و لجبااز  زنای  عایشه .کند فهم بیشتر خود با ارتباط در را او نظر

 هایچ  از مقصاود  باه  رسایدن  بارای  ؛ وباود  جساور  و پرحرارت و دنده

 .کرددریغ نمی کاری

 باه  شااید  تاا  کارد  پنهاان  یمحلّا  در را خاود   ،مساافتی  طی از بعد      

 بی داد، ادامه خود راه به لشکر و دنش خبر را کسی اما ؛بیایند سراغش

 و حساادت بار   شادت  باه  امار  این. بگیرد نشانی عایشه از کسی کهآن

 .کارد  ممصامّ  تصامیمش  باا  ارتباط در بیشتر را او و افزود عایشه غیظ

 او یاافتن  بارای  را کسانی و شده او غیبت همتوجّ راه، روز نیم در گویا

 او تاا  کردمی پنهان ویندگانج دید از را خود عایشه اما ،کردند مورمأ

 کاس  ناه  بیایاد  ساراغش  باه  محماد  فقط خواستمی او. نکنند پیدا را

 جویریه به سرش که چرا ؛آمدنمی و نیامد او سراغ به محمد اما. دیگر

 که بود دوانده ریشه عایشه جان در قدری به حسادت شدت. بود گرم



 

121 

 

 محمد اما. بود هنرسید کردمی تهدید بیابان در را او که خطری فهم به

 .شدند حرکت به مجبور دوباره لشکری، کاروان و نیامد یافتنش برای

 از پیروزمنداناه  بازگشت در محمد لشکرکه  نمانَد ناگفته موضوع این

 باه  ،داشات  خاود  هماراه   که زیادی اسیران و غنائم به هتوجّ با ،جنگ

 کااروان  دنباال  باه  هم پیاده پای کسی اگر .کردمی حرکت آهستگی

 دیگری جای مشکل. برسد کاروان به زود خیلی توانستمی رفت،می

 حتی بشود، گم آن در کسی که نیست طوری اصالً محل شرایط .بود

 محمد، زن هم آن؟ شودمی گم عایشه چطور. باشد کودک یک اگر

 کاه  بود شخصی محمد سپاه عقب در اما با آن زیرکی. ابوبکر دخترو 

 لشاکر  باه  پشات  از دشمنی مبادا تا داشت، عهده به را سپاه داریعقب

 ساپاه  دارانعقاب  و جلوداران است ذکر به الزم. شود ورحمله محمد

 فهام  نظار  از هم و ،بدنی نیروی نظر از هم که هستند کسانی از همیشه

 را لشاکر  دارند وظیفه هااین. دارند برتری نیروها دیگر بر جنگی فنون

 صافوان  ناامش  ،شخص این. ندکن لعمطّ دشمن طتوسّ غافلگیرشدن از

 و ؛سایما خاوش  و تنومناد  و جاو جنگ بود جوانی و سَلمی معطل پسر

صافوان نیاز    و شاناخت مای  خاوبی ه با  را سیماخوش جوان این عایشه

 .شناختعایشه را می

 باه  صفوان تا کرد، پنهان گران جووجست چشم از را خود قدرآن     

 در عایشاه  دیدن از و ناختش را او ،رسید او به صفوان چون. برسد او

 را عایشه هایدروغ و گرفت خود پناه در را او و خورد هیکّ بیابان این

 در روز ساه  و شب دو عایشه. کرد باور لشکر و قافله از ماندن جدا در



 دین، اسپرم مقدس شده

 

122 

 

 و صاد یاک  قادر  باه  ایفاصله یعنی این .بود مانده تنها صفوان با بیابان

 به نه. برود تاخت به تواندمی که، سوار اسب یک برای کیلومتر پنجاه

 لشاکر  بارای  بزرگای  فاجعاة  ،عایشاه  شدن گم .کند طریق طیّ آرامی

 باه  ایان  و شاده  گم پیامبرشان همسر. بود آورده پیش اسالم پیروزمند

 عایشاه  بایاد . نبود قبول قابل محمد سپاه در کسهیچ برای عنوان هیچ

 عایشة .ودب عایشه شدن گم نگران شدت به محمد و کردندمی پیدا را

 علاف  و آب بی زارشن در است روز سه که ندیده آفتاب پروردة ناز

 و آن هام گرسانه و تشانه و بای پنااه،      ،اسات  شاده  گم سوزان بیابانی

 را عایشاه، خاود   چراکهکنند؛  پیدا را او توانستندنمی جوگرانوجست

 روز هر و .بود گم کرده را . عایشه خود، خویشدادنمی نشان آنان به

 ساوم  روز تاا  .دادناد می گزارش و گشتندمی باز تریوسمأ قبل وزر از

 از لشاگرگاه،  ای از فاصاله  در، جاوگر وجست سواران از ایدستهکه 

 چاون . آیاد می شانسوی به سوزان بیابان در که دیدند را سواری دور

 را عایشاه  کاه  باود  صفوان او. شناختند را او ،رساندند سوار به را خود

 از بیاباان،  در سارگردانی  روز ساه  قطعاً. بود نشانده دخو شتر پشت در

 باه  شاباهتی  هایچ  بودکاه  ساخته حالیآشفته محمد، پروردة ناز عایشة

 فارو  هام  در و حاال  پریشاان  و ساوخته  صاورتی  .نداشات  قبال  عایشة

 هایچ  ،باان یهساا  بادون کجااوه و   ،عایشاه  جباروت  و غارور  از. ریخته

 باود  ریختاه  هام  در و احوال یضمر چنان، دردمند و ناالن .بود نمانده

 بااه را او. نیساات پاایش روز چنااد عایشااة آن عایشااه، ایاان گااوئی کااه

 باه   ابوبکر پدرش جمله از نزدیکان، همة و پیامبر و رساندند لشگرگاه
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 که افتاد لشکر در نجوا که بود نگذشته قضیه از چندی. بالینش آمدند

 یعنای  ایان . است ودهب تنها هابیابان در جوان، صفوان با روز سه عایشه

  ...پیامبر همسر و منانمؤ مادر یا المومنینام شدن آلوده

 عارب  قاوم  فضائل از ،آشامیتهمت زدن و خون و بهتان، سفانهمتأ     

قاومی کاه    .است  دوانده ریشه نیز ایرانیان ما در که شود،محسوب می

پارورش داده  خاوارترین موجاودات عاالم را    نان خونآ فقر طبیعت از

ای یاره بخشند. شابه جز ، بقای خود را قوام میز حیوانیود، که با غرایب

 آفتاب سوزان و خشک. مربع شن وسه میلیون کیلومتر با حدود

 با را محمد دینی و سیاسی شرایط جویانه،تالفی اقدام این با عایشه     

 خطر این تشدّ و ؛بود انداخته خطر به پیروانش میان در ،شایعات این

 ،تموقعیّا  و اوضااع  دیادن  مناساب  باا  علای، . شاد مای  بیشتر لحظه هر

ة عایشا  باه  علای  ضاربة  دوماین  این .کرد عایشه دادن طالق به پیشنهاد

 . کرد فهم نیز، راضربة علی  این ،او که بودجوان 

  دوسات  بسایار  را عایشاه  کاه  محماد  اماا  گفتناد؛  چناین  نیز دیگران و

            کااری  چناین  باه  نتا  اباوبکر باود ،   شنازدیک  دختر یاار  و داشت،می

 باود  توانسته عایشه گوئی .بود شده عجیبی اوضاع. بدهد توانستنمی

 خاود  قادرت  همتوجّا  را او و کند متزلزل را محمد جانبة همه موقعیت

. هسات  کااری  هار  به قادر که دبده را الزم هایپیام محمد به و نماید

 عایشه ناپاکی تشایعا که بود خود نقاهت دوران بستر در عایشه هنوز

 بزرگ رسوائی این از درمانده محمد و ؛گرفت تقوّ همگان جمع در

 گرفتاار  او خاود  همسار  حااال . بکند باید چه که خود، پیروان میان در
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 شارایط . باود  داده تعلایم  آن بحقُا  باه  را دیگران عمری که شده بالئی

 یکلّا  باه  جویریاه،  از کاه  باود  گشاته  تنگ و نامطلوب محمد بر چنان

 ساخنان  باه  توانسات مای  نه و خواستمی نه محمد که .بود شده لغاف

 باه  قاادر  طرفای  از ؛بدهاد  طاالق  را عایشه و کند هتوجّ لشکر بزرگان

 باه  درمانادگی  شارایط  این در محمد .نبود هم عایشه گناهیبی اثبات

 اعاراب،  ناامرئی آسامانی   اهلل از و شد لمتوسّ خویش نبوغ به بارهیک

 بار  او اعماال  و محماد  از چشم مدام هاآسمان از هک اهلل و طلبید اریی

، خاود  کهکشاانی  عظایم  رصادخانة  تلساکوپ  باا  مادام  و داشت،نمی

 را محماد  الینحالّ  بازرگ  مشاکل  د،کار مای  رصد را او تبار و محمد

 باه  ،مَلِاک  و پاری  و اناس  و جان  باا  قوا، تمام با را خود و کرد درک

 باانوی  ایان  نجابات  رد بلناد  و سالیم  ایآیه و کرد تجهیز محمد یاری

 و ؛کارد  فارو  - محماد  - خاود  دیرین دوست کرانبی ردخِ در نجیب

 تارین پااک  از جهاان،  مسالمین و  منینالماؤ ام عایشاه،  که داد شهادت

 یعنای  دو ایان  باه  هارکس . نجیبهاست تریننجیب از صفوان و هاپاک

 طارف  هایمآسمان و زمین اهلل که من با ،بزند افترائی  عایشه و صفوان

 تماام  بااره یاک  باه ، سوزخانمان و بحرانی بدان ایقضیه و شد خواهد

 لکمَاَ نجابت به  همه شایعات، و هانانجیبی تَبِ !سادگی همین به شد؛

 هساتی  و هاا نامرئی آسامان  اَبَرآفرینندة این ،اهلل میانی در پا. شد تبدیل

 چهاارم،  )باه ساورة ناور، آیاات ساوم،      گشاست.مشکل معضلی هر بر

 ،کار رسوایی عایشه و صافوان . ن مراجعه شودآو هفدهم در قر یازده

،کاه فاردی   یبَا بان اُ داهلل عبا ناام  ه بقدر باال گرفته بود که شاعری آن
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. ایان آیاات   ای برای این واقعه سروده استترانه و سرشناس بود، شعر

صاورتی کاه    در .ر از یک ماه بعد عنوان شده استبیشت سوره نور، در

هاا نازول اجاالل    آیاه  ، ایان زماان  و روزنند همان کمی رهمگان تصوّ

محماد را کالفاه    ،گوناه نباوده. ایان رساوایی    این ه اصالً. قضیّاندیافته

توانست گوشه میتوانست از عایشه دست بکشد و نه ؛ نه میکرده بود

خواسات اسام زنای    می . و نه ل کندهای اطرافیان خود را تحمّیهو کنا

 مجبور شد! . اما نهایتاًوان کندکتابش عن از زنان خود را در

عمارِ   پایان تا او که آورد وارد محمد به ایضربه چنان عایشه حیلة     

 تکارار چناین مساائلی،    تارس  از زماان  هیچ ،خود ماندة دو یا سه ساله

 همراه به را او شرایطی هر در همیشه و کردنمی جدا خود از را عایشه

 در اماا . بارد مای  خود با جا ههم وکرد می دارینگه الحفظتحت خود

 او رخ به را خود قدرت و داد محمد به بزرگ درسی عایشه ،میان این

 .کرد چنین نیز اطرافیان بقیة با و کشید

 باه  را ما انسانی شعور و خرد چگونه ،کشآدم سوسمارخوران این     

 خاود  ذلیال  چنتة در که چرندی هر برای و اندگرفته و گیرندمی بازی

 قرباانی   را ماا  انساانی  شاعور  هاا، آسامان  اهلل یااری  باه  اندکرده ذخیره

 ؟کنندمی خود ناتمام مزخرفات

 نکتاه  ایان  فهام  باه  د،کنیا  مراجعاه  محماد  عمار  آخر تاریخ به اگر     

زنان  مندترینقدرت از یکی عایشه. یافت دخواهی عمیق فهمی باریک

 باساتان  مصار  یکلئوپااترا  با را او شودمی. بود خود زمان مدارسیاست

 بیسات  یا نوزده فقط ،عایشه، فوت کرد محمد که زمانی. کرد مقایسه
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هایچ زماان    محماد ) .شدمی دادقلم  مسلمین منینالمؤو ام داشت سال

باه تالفای    شه به او زده بود را فراموش کناد. ای که عاینتوانست ضربه

 .گرفااتتمااام زنااانش ماارگش، انتقااام باادی از قباال از ،رفتااار عایشااه

الفای رفتارهاای   باه ت  باود.  تار هماه جاوان   کاه از  عایشه، صوص ازبخ

 مارش نتواناد،  ع تماام  کاه عایشاه در   عایشه آورد بالیی به سر عایشه،

آن هام   نایل آیاد.  به امیال زنانة خود ،آغوش هیچ مردی در آشکارا،

ت جاوانی در  زنی چون عایشه، در عنفوان جاوانی، باا آن هماه حارار    

 یاو کسا  کرده که بعد ازحکمی صادر وتش،فاز ل قب مدمحخود. اهلل 

انتخااب کناد و زناان     باه همساری خاود    ،تواند زنان پیامبر خدا رانمی

 نبایاد  مردی هیچ منان ومؤ یعنی مادرلمؤمنین اعالم کرد؛ ارا، ام پیامبر

 بستر شود.(هم منینمؤ مادر با

 د،نباو  او باا  افتاادن  در تاوان  را کسای  و مند باود عایشه زنی قدرت     

 رهباری  عایشاه  را لشکر مقابل که لمَجَ جنگ در نتوانست علی یحتّ

 نتوانسات  علای  عایشه، لشکر شکست از بعد کند. مقابله او با کرد،می

 او. بارد  همکّا  باه  احتارام  باو  الحفظتحت را او و بکند کاری عایشه با

 و شاده  خواناده  پااکی  به عرب، اهلل طرف از و خورده منینالمؤام مُهر

زمااان حکوماات معاویااه هاام  در .اساات کاارده یاااد او از نیااز رآنقاا در

در  اهلل کاه  را موجودی خوردار بود. چنینی براحترام خاصّ همواره از

 در تااوانی بااود کااه را ماارد کاادام ،اساات گفتااه سااخن او کتااابش از

 .   بکند تعرضی او به یا و رود بخوابش رختخواب
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 و سااتارگان و اتوکاار هاااآساامان اهلل ایاان عالفاای و کاااریباای     

 هساتی  ایان  در کاه  ،کارد  بایاد  فهام  درساتی  به را الیتناهی کهکشان

کس را باه فهام آن   هیچه ک کمالِ خود،غرق درپیچِ   در پیچ کرانِبی

 صاحرای  در را ابوبکر دختر ساله،ة شانزده عایش چگونه ،فهمی نیست

 باا  را او و است بخشیده نجات نابخشودنی رسوائی از عربستان سوزان

 گویندمی را این. است کرده تضمین تاریخ همیشة تا دامنی،پاک هرمُ

 فرامااوش هرگااز را پیااامبرش همساار و را پرسااتندگان خااود کااه اهلل،

 نجاات  برای را خود ق،لَّمُعَ لِجَاَ چونهم بحرانی شرایط در و کندنمی

 رساند.می زمین به هاآسمان از خود صخلِمُ بندة

مجاروح   د و گرسانه و بیماار و  انسانِ دردمن هانمیلیو همان اهلل، اما     

دهند، و می جان گرسنگی از دنیا نقاط دیگر و آفریقا در که ،را عاجز

 باه  شاوند را ها خاوراک کرکساان مای   بیابان در کودکان مظلومی که

 از سار  کاه  مظلومانی طورهمین و .کندو فهم نمی شپشی محاسبه قدر

 فریااد  و .گیردنادیده می را شودمی جدا کتابش یانمتولّ طتوسّ شاننتَ

 و هاا سایالب  و هاا زلزلاه  و هاا قحطای  در که را، مظلوم انسان همه این

 ؛کناد نمی فهم  اصالً دهند،جان می دیگر، مصیبت هزاران و هاجنگ

 باه  شاتاب  با با تمام امکانات، هستی، لیهاهانتَمُ از ابوبکر، دختر برای اما

 رساالت عنایات   مُهارِ  را ایشاان  نجابات  ات دفرمایمی اجالل نزول زمین

 بخورد! تکان محمد، او همسر و عایشه دل در آب مبادا تافرماید؛ 
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 را کاه مهماالت   سراغ نخواهی داشات،  اییافته پرورش خرد هیچ     

فریب  ترفندی هیچ به شود،می شعور به آغشته که خردی .کند لتحمّ

   .نخواهد خورد

 انساانی  جاان  سات ا عمری ،الهجّدَ ماعتج این نیافتة توسعه شعور     

مهمالت، به  توجیه .است کرده مبتال ایناشده درمان هایزخم به مرا،

ده هاا ز هاست جان انسانی مارا زخام  سال، خنجریچون هم ت اهلل،قوّ

 . است

 از و کارد  زنادگی  قادرت  و اقتادار  کمال در عمر، پایان تا عایشه     

هیچ زمان نتوانست آشاکارا باه    ؛ ونشد زاده فرزندی هیچ زن این بطن

 گو باشد.تمنیات زنانة خود پاسخ

 این مهمالت از بسیاری نادرستی به ،مکنی فهم خوب را تاریخ اگر     

 برد. مخواهی پی سوز خِرَد ادانشیّ

 داستان ترینمهمل معرکه، این در عایشه بندگردن شدن گم حیلة     

 فرو خردمندی حلق در شودمی که است تاریخ در ممکن پردازی

 در را خویش رفتة دست از تموقعیّ تا ،کرد گم را خود عایشه. کرد

 .پیداکند محمد، سیاسی و دینی حکومت و مسلمانان میان

 خود سمقدّ کتاب در را او نام شود مجبور محمد تا کرد کاریعایشه

خود  زنان مقام دوم درجة در را، یهودی ةجویری وبرساند؛  ثبت به

 تنها محمد، عایشه کنیز هاو ده زنو سه  از میانِ بیستو  ؛دهد قرار

 او کتاب در نامشمحمد،  سیاسی حکومت نظام در که ستی ازن

 .است شده ضبط
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بخشانده و   اهللایان  چارا   و چارا  کانم  درک و فهام  تاوانم نمای  من     

 قاوم  مگرمصطلق را فهم نکرد؟ پناهان قوم بنیو بی دردمندان مهربان،

 باه  نبودناد؟  آناان  خاود  چونهم هاییانسان ،دیگر اقوام و مصطلقیبن

 جنایتی چنین ،شانفرزندان و زن هایچشم مقابل در چرا و جرمی چه

 آن ناتماام  دردهاای  گویپاسخ کسی چه داشتند؟ روا آنان حقّ در را

بودناد؟   جنایاتی با عزیزان خود  چنین شاهد که بود خواهد کودکانی

کند؟ و دردِ بی درماان  ها، سکوت میدر این همة کشتارچرا این اهلل، 

نمایاد؟ اماا بارای    فهم نمای  ،هاریزیدر این خون های خود را،آفریده

گناااه و آلااودگی، ارسااال   ا ازباارّآیااة مُ لیااه هسااتی،عایشااه، از منتهاا

 فرماید؛ به راستی چرا؟می

 ایان  در تاو،  و مان  هادایت  بارای  زماین،  در آسمانی انسان حضور     

 ناقصای  تواناد نمای  ناقصی هیچ .نیست بیش مُهمَل، سخنی خاکی کرة

 از مقاادس هااایکتااب  آورناادة عیاندّمُا  .برساااند تکامال  بااه را دیگار 

 از تار نااقص  بلکاه  و ناد، بود تو و من چون هاییانسان ،همه ها،آسمان

 و مارا  چاون  ناقصای  خود، در نقص با توانندمی چگونه اینان !تو و من

 . کنند درمان ترا

 های اللّ از کتاابی  با خود، هایشرارت بر نهادن  سرپوش برای اینان     

بشار  این حَلقِ  در را خود ناتمام هایکینه تا، اندساخته چماقی ،نامرئی

 کنند. نادان فرو

 نیااز او کااه ،ناصااری پیااامبر اصااطالح بااه ایاان عیساای، بااه بنگاار     

 در هااا،خاخااام دیناای کتااب طبااق زادگاااهش و اساات ایخاورمیانااه
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 جماعات  .نادارد  غارب  و اروپاا  باه  ربطای  هایچ  و است بوده اورشلیم

 عناوان  باه  او از خاود،  حماقات  بر گذاری سرپوش برای نیز اروپائیان

 خاود  مطاامع  بارای  را او کتااب  و را او و .کنناد مای  یااد  ،خاود  پیامبر

های ها و فیلمها، نقاشی؛ و بر خالف واقع، در داستاناندکرده صادرهم

او را بااا چشاامان آباای و موهاای بلنااد و صااافِ روشاان معرفاای  خاود،  

 کنند؛ تا از او پیامبری اروپایی به نمایش جهانی بگذارند! می

 آدمیان خون ریختن دین، قاعدة تواند بهنمی ابزاری که، هیچ بدان     

 . دهد جلوه موجّه اشرار، شتیمُ خنجر به را،

 آدمیان خون ریختن در که ست،ا اَبزاری ترینشدهشناخته دین،     

 همین احکامش، قطعی احراز برای و ؛نیست محتاج زیمجوّ هیچ به

 ممهور را حکمی ،هیلّال جوهر به دین، یانمتولّ از یکی مُهر که بس

 هستی، این در که ،بایدکرد فهم درستی به را، معنا این د.کنن

 دل با متوأ خِرد که اگر ،آفرینش، خود انسان است پیامبر ترینبزرگ

 .کند خود جان سمدرّ را، خود خِرد با توأم دل و را خود

  جورواجاور  کتاب  در جماعت، آن از که معجزاتی و مهمالت آن     

 نشر با  اینان .است تاریخ بزرگ هایدروغ همه، است، شده نقل دینی

 در تااریخ،  طاول  در هماة آن احکاام نیاز    کاه  فات، لُکُ هایدروغ این

 ایان  باه  فقاط  اسات،  شده لمبدّ انکاری قابل غیر ینیق به ،اقوام اذهان

 کارده  تقویات  خاود،  اتنیّا  بارای  را بشر جهلِ نوعی، به تا بوده، دلیل

   .باشند
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 در آن مختلاف  اقشاار  رسایدگان شاهرت  باه  که ایجامعه دربِدان      

 هناری  و فرهنگای  بناصمَ فریب، و دروغ و ریا و مذهب و دین پرتو

 حقوق و رفتن ملموس قابل حقیقت دنبال به کنند،می اشغال را جامعه

 !باشد تواندمی ممکنه کار ترین مبتذل جداً شمردن، محترم را فردی

 بااه  چنااین چنگااال دررا  خااود کااه اساات ایجامعااه باادبخت     

 حقیقای  و حقاوقی  سرنوشات  ،کارده  گرفتار نوکیسه رسیدگانِقدرت

 ،مفعااول گیرناادةتصاامیم هااایهاارهمُ چنااین دساات بااه را، خااود

 .کندواگذارمی

 باین  از نیاز،  اشهنری و فرهنگی سرکردگان که است ملّتی بیچاره     

 . دنباش شده انتخاب ریاکار هایتوده همین

 برای تالش ،شد اجباری افکار بندیجیره ،ایجامعه در وقتی     

 فکر، بندیجیره .نیست بیش بیهوده سخنی نو، اندیشة یک رلوُبَتَ

 تهویّ منزلت ای کهجامعه دراست؛  اندیشیدن از آدمیان ترساندن

 هایطلبیاصالح که کرد باور تواننمی ،کنندمی مخدوش را هاانسان

 .نباشند بیش هاییدروغ اند،گرفته ودخ به بندیجیره رنگ که دینی

انسان  انسانی شعورکرامتِ  ، بهراندمی حکمی ناکجاآباد از که کتابی

 .ندارد فهمی

 آن، جزءجزء در که ستا ذرّاتی تکامل هستی، و هانانسا جان     

 آن فهمی فهم به را، کس هیچ و مرا که است، شده نهان خالقی تبلور

 نیست.
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 عقایاد،  تارین ناسنجیده و ترینشلَ ترین،رمقبی ایجامعه در وقتی     

 و تارین مستدل و نشیند،می امور صدر بر و گیردمی قرار یدتأی بوتة در

 هاای گرایای ایسام  منفاورِ  هاای برچساب  باا  شده ارائه افکار ترینپخته

اضامحالل   کاه  گفت تواننمی آیا شود،می خاموش و خفه خطرناک

 از را تکلیفش -فرهنگی نوع ازهم  آن - ایچنین جامعه در تجزیه، و

               ؟است کرده روشن پیش

 ملموس هستی در وجودش حقیقت که مذهبی و دین خدای     

 اندوه، و شادی که بدان !کن تردید کالمش فهم به قطعاً ،نیست

 .ددار خدایشان با مستقیم رابطة ها،آدم اجتماع سالمتی و ترَّسَمَ

 دمتولّ آن در که است سرزمینی با مطابق خدائی، هر شعور تِهویّ

 هایشادی فهم به را، زارشن حشرات سَمّی نیش .است شده

 .نیست ذوقی انسانی،

 فضلی به فهم، .است دردآور مردم عموم برای فضیلت کسب     

 یکی از .اندنداده تعلیم آن مشق به را عوام که است، محتاج کالن

 صدچهار این دره خصوص ب ع،تشی مذهبِ فرهنگِ وجوه ترینمهم

 ،همرثی سوگواری و ها، ونقبرستا ورها قب آبادانی فرهنگ ،اخیرل سا

 از تشدّه ب روان این مکتب را،پی و مکتب را، اینه ک استه بود

 .است زارکردهبی زندگی هایشادی

 آن ها، پیش ازبا به بازی گرفتن مبانی معنوی انسان قوانین ادیان،     

ف به معطورا،  کند، دستورات خودهها توجّنسانت جان اکه به معنویّ

ادیان  االجرایی درهیچ قانون الزم کنترل جسم آدمیان کرده است.
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 جهل، خردی وکه کسی را به جرم نادانی و بی نخواهی کرد،یافت 

 اما برایخوانده باشد؛  اخروی خود مجازات دنیوی و مشمول تنبیه و

ای را برای قوانین اجتماعی وی،ه سامان دادن به مطامع دنیوی خود،

اختراع نموده است؛  ابداع و خود، کتب جورواجور در ها،جسم آدم

مکانی  و خدابا منتسب کردن به  امین را،آن فر ازکه بخش وسیعی 

مربوط به  ترین بخش آن قوانین،ه مهمک داند،االجرا میالزم نامریی،

یان دین که به شیوة خود متولّ هاست،فصل امور جنسی آدم و حلّ

  !تدوین شده است

 :جز دو مورد هیچ نگفته است خدا در قوانین ادیان ابراهیمی،     

تحت  شکل ممکن و حیوانات، به هر ها ون انسانریختن خو :اول     

 .هر شرایطی؛ تا بقای این ادیان را تدام بخشد

 کنترل سه عضو وبرای اداره  قوانین جورواجور، احکام و: دوم     

طبق متون  که اجرای آن احکام نیز تن آدمیان، در موجود جنسی

ته که چنان به افراط رفو در این بخش، آن ابدی  شده است.دینی 

پیروانش را به وادی انحرافات اخالقی کشانده است؛ تو گویی در 

افکار و اندام آدمیان، جز دو عضو از این سه عضو، بخش دیگری 

  وجود نداشته و آفریده نشده است! 

 توان کرد:زمین را به سه گروه تقسیم میمردم ایران ه اعتقاد من،ب     

شعور  به دلیل داشتنِ را، جامعه انمرد و زنانمالیان!  و مردان زنان،

اگر قدرت همة خدایان  امابه قانونی انسانی ادب کرد؛  شودمی نسبی،

 -گویندمال میکه -را زالو این قشرِ  ید توانستنخواه ،دع کنیجتمَرا مُ
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با دزدیدن افکارِ  گو،این جماعت یاوه .دوادار نمائی به فکر کردن

 کنند.ره میدیگران، بقای انگلی خود را ادا

 ن جماعت معنا نشده است، شعور است.تنها اموری که در جان ای     

را که  اشد، محمدب قرار که اگر شعورند،به قدری فاقد  این قشر،

 برای محاکمه حاضر هم، با شده، هاکه امام اول آنعلی  و ،پیامبرآنان

ه ک احمقند، و فکرکوته قدرآن نادان، ب واین جماعت متعصّ کنند،

داده باشند! این تا جانِ علی را نجات  کشند،می  را به حبس  محمد

رسانند پرست، در بسیاری از موارد کار را به جایی میجماعت بت

نشانند و در همة امور شان هم باالتر میکه علی و فرزندانش را از اهلل

 طلبند!ها کمک و یاری میدرمانی، اقتصادی، ازدواج و ... از آن

ست که ا ترین لباسیمحترمانه ،ریاکاری ای این جماعت،بر     

 .هندپرفضیلت جلوه د را متواضع وتا آن د،نپوشانمیتن دین  در

خوانم، بیشتر می ت مندرجات کتاب ادیان راوقتی با دقّ من،     

شان احکام در فقط یک مورد اگر !برمپی می طبعی خدابه شوخ

به من  درمان کرد، فیهی راتوان سفاهتِ سکه چگونه مییافتی 

 تردید نخواهم کرد. او نیزدرستی مابقی احکام 

ه ب را ما ادیبان و قینمحقّ اصطالح به از کثیری جمع زمان، دیر از     

 بدون را مضمونی هیچ درماندگان این که اند،داده آموزش صورتی

 مصلوب این گوئی .کشندنمیتحریر  رشتة به ،و منبع مأخذ ذکر

 را خود انسانی شعورِ تِهویّ مأخذ، نقل بدون توانندمین شدگان

 را ایتازه سخن هیچ که اندداده پرورش طوری را اینان. کنند تحلیل
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 نمی فهمند، و توانندنمی اصالً و  ؛دانندنمی قموثّ مأخذ، ذکر بدون

 .دنمو ارائه نو ردیخِ، معنائی در قشود با تعمّکه می

 این. شد خواهد تهی معنا از مأخذ، رذک بدون شانقلم گوئی     

 رتصوّ ندارند. نو خردی بر فهمی اصالً ادیب، اصطالح به جماعت

 بر گذشتگان از که عنوانی و مطلبی در تصرفی و دخل اگر کنندمی

 مرتکب و اند؛زده هم بر را، هستی تسنّ نمایند، اعمال مانده جای

 هایکردهتحصیل انمی در رتفکّ نوع این. اندشده ینابخشودن گناهی

 . انسانی علوم دیگر تا خوردمی چشم به بیشتر ادبیات و تاریخ

 هاای گفتاه  تماام  بار  شاود مای  کاه  ندارند فهمی اصالً جماعت این     

 اسااس  بار  ،تحلیلای  و عقالنای  نقادی  هاا، آن هاای کتاب و گذشتگان

 خارد  جاز  ؛نباشاد  محتااج  مأخاذی  هایچ  باه  کاه  نوشت؛ زمان شرایط

 . هاآن خودِ انسانی

 ایان  کاه  باشاد  ایان  از ناشای  نیز امر این عمدة دلیل کنممی رتصوّ     

 خِاردی  بند در را، خود تحلیل کاسة اندنیاموخته شده، ادیب جماعت

 شاان کاالم  ،منبع ذکر بدون اندکهآموخته اینان را .کنند استوار مستقل

  قالنای ع معانی  که است، تسنّ حفظ همینِ سیاقِ بر .فاقد اعتبار است

 تیسانّ  سمدرّ و حاکم مداردین مشتی انحصار در هجری، دوم قرن از

  .است مانده حبس در

 بان  مصاطفی  بان  مرتضای  بان  نقی بن حسن گویند،می تو به وقتی     

 کاه  اسات  کرده روایت هندلی، گاو ابن از او، و ،کوهی پشت محمد

 !!باشاد  تچپا  شاانة  از ترپائین باید راستت شانة کردن قمبل هنگام در
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 و  دانیمی گفته آن انجام رعایت به مجبور را خود خردی هیچ بی تو

 دانای، می مردود را نقل این تردیدی در هر ناقل، کالم وحی استناد به

 در تارا  تاا  کنناد مای  رواناه  جانات  در نابخشوده جرمی نپذیری، اگر و

 .برسانند تاوان به ایمحکمه

 چگوناه  قمبال،  بان  قمبال  نایا  کاه  پرساد نمای  خود از کسی هیچ     

 و کاغاذ  بادون  نسال  باه  نسال  را مهمالت این سال هزار است توانسته

 تا شمارندمی پشت ده نادان جماعت این ؟!کند منتقل دیگری به دفتر

 دهند. جلوه هموجّ را مهملی

 یااازدهو بااه روایتاای  هدجمعیاات دواز از ،قاجااار دوران همااین در     

و وبا  قحطی جنگ ومیلیون نفرشان از هارچ تقریباً ،میلیون نفری ایران

 از جاان باختناد.   ،ب آن بودندبّها مسو انگلیسی هاو طاعون، که روس

 خوانادن  ساواد  نفر یکنفر،  هزار ده هر از، شاید ماندهباقی آن تعداد 

 بادوی  و شآن دوران تاوحّ  درمی شود که چگونه  نداشت، نوشتن و

 حادیث  همه این ،امروز تا قبل سال و اندی چهارصد و هزار از ،عرب

 عارب  مشاتی  از هام آن ،باشاد   مانده برجای ،روایتو  نوشته و نقل و

ه، دانسات که خواندن و نوشتن را برای خود ننگ می ،رذیلت از آکنده

نوشاتن و   و نداشاتند. چنتاة خاود    ساوادی و قلمای در   و هیچ شعور و

اد دناوعی تاوهین باه خاود قلام      ،شاان فرهنگ بدوی، طبق خواندن را

   ؟!کردندمی

تااریخ تمادن   »و  «طباری تااریخ  »و  ،«بهَالاذَّ مُروج»های در کتاب     

هاای جاالبی وجاود    نوشته های دیگر،خیلی و جرجی زیدان، «اسالمی
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خاردی  چند مورد بارای نموناه، از بای    که ارزش خواندن دارند. دارد

 کنم:عی فهم خدا نقل میاین قوم مدّ

ر مَکه نمایندة خلیفه عُ )خالد ابن قسری (یکی به اسم خالد قسری      

رانای  در ساخن  بخواناد.  باه برای ماردم خطا تا رود می باالی منبر بود،

باه اشات  نیاز  که بقیه را این از خواند وا اشتباه میقرآن ر ،خود، چند جا

ای  زند:حاضران فریاد مییکی از کند.نخواند، خطابة خود را قطع می

عاقل که قارآن را   مرد ،دحفظ نداری رآن را ازد که قیامیر، نگران نباش

  کند!حفظ نمی

باه کتااب خودشاان     چگوناه   .این تمام شعور این جماعات اسات       

ز پاانزده ساال از عمارش    آن هم باه کتاابی کاه هناو     ؟کنندمی توهین

 نگذشته است.

 واماق و «کتااب  دهاد،  مای  بن طاهر، دستوربه نام عبداهلل  ایدیوانه     

و باه دسات کاتباان ماغ      داستانی بود زمان انوشیروان، که در را «ذراعَ

 ازکاه  می بودئ. ایان کتااب جازو غناا    به آب انداختند نوشته شده بود،

، هاای دیگار  کتابو حجم این کتاب  دائن، به مدینه حمل شده بود.م

و یاا پوسات،    بار روی پااپیروس  کاه یاا    ،شاان ه به ناوع کتابات  با توجّ

گفته  و است. هرسیدمکعب میبه یک متر شده است، شایدنگاشته می

مد، به هیچ کتاابی احتیااج    ت مح: ما به غیر از قرآن و حدیث و سنّکه

 «البُلادان تقسایم »کتاب  در . سخنی که عمر نیز بارها گفته بود.نداریم

مااه   ارزد. درنَقلَاش مای  باه  اسات کاه    فهمای  ، 4 صفحة ،اثر ابوالفدا

تردیاد   در ریخی بارآن نباود و عمار   رسید که تا ای به عمر، نامهشعبان
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 اصاحاب کریماة خاود را کاه تاا      .کادام شاعبان اسات   شد کاه منظور 

کاه منظاور از     بارای مشاورت فراخواناد،   علم غرق بودند!  خره درخر

که باید از  ، یکی از صحابة شریفه فرمودندخرهالاب این شعبان چیست.

مادد   د،ساواد هساتن  ر، مردماانی عاالم و با  جمیاع اماو   کاه در  ایرانیان،

فرمودیااد؟  هتوجّاا) تقساایم امااوال را، و راه ضاابط اوقااات و .جااوئیم

 ( وکرشااان مااال و زن اساات ذِ و گویااد تقساایم امااوال را. فکاار  ماای

آنان بیاموزیم.  همه را از توقیت مکاتبات، و مواقع معیّن طور درهمین

 اُسرای صاحب مقام، داد تا هرمزان پارسی را که یکی از دستور عمر،

در ایان  سلمان خائن  )احتماالًایرانی بود، حاضر کردند.  و صاحب نام

 .بساانی ارائاه دهاد   ( تا طریقی برای ایان نا زمان والی تیسفون شده بود

 اوقاات و  تاهی  با تعالیم خاود چناین کارد. و   هرمزان نیز در مدت کو

 و عمار  سال به تازیان آموخات.  ام و روزِایّ اساس بر ام و شمارش راایّ

اسااس   و صاحابه، بار   خود، و صالح دید عموم شیوخع جمَبا شیوخ مَ

 را، ه باه مدیناه  مکّا  تااریخ هجارت محماد از    تعالیم هرمازان پارسای،  

تااریخ    قارار اسات. در  بر که تا امروز نیز .تاریخ عرب قرار دادمالک 

 نقلی در این خصوص آماده کاه عینااً    ،هم 115ة صفح ،7طبری جلد 

 کنم:تکرار می

کشان آدم یکی از صحابة معروف و از عری، کهموسی اشابو     

 یطوالی ید ،نیز محمد زبان از حدیث جعل در و، استبزرگ تاریخ 

 محمد زبان از حدیث هزاران از بیش است که شده گفته ودارد، 

 از که هایینامه که نوشت، اینامه عمر به ،روزی، است جعل کرده
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که تاریخ  پرسید خوداطرافیان  از عمر .ندارد تاریخ، رسدمی به ما تو

 نشان یا گفت که تاریخ، همان اطرافیان به او یکی از! یعنی چه؟

ن کردن زمان برای یّارسال کردن و مع مشخص کردن زمان نوشتن و

 و دارند.خود روا می مان بر امورجَعملی است که عَ ی و هرکارهر

یخ هجرت کند که تارحکم می ،از شنیدن این موضوع عدب عمر

عرب را بر مبنای امور قرار دهند، و تاریخ ه به مدینه را مکّمحمد از 

 . اساس آن روز رقم بزنند

هاای  اس آلماانی در فهرسات جغرافیاای شاهر    شنلد، باستانرتسفِهِ     

آن  بارد، کاه از  ناام مای   صاد شاهر  از یاک  دوران ساسانیان، در ،ایران

فتاه  اعاراب قرارگر حملاة   غاارت و  مسایر  در سه شهر تعداد، هشتاد و

 واقاع  تارین شاکل ممکان، ماورد کشاتار جمعای      رحمانهبا بی بودند و

بارای همیشاه از صافحة تااریخ      ها،شده؛ بخاش وسایعی از ایان شاهر    

 حذف شدند. 

 اگر عربی،مسلمانان به ایران،  یورش از حدود یک قرن و نیم، بعد     

را  دیگار عرباان او   ،پرداخات مای  نحاو  صارف و  به آموختن کتابت و

ولیاان را  سات مُ کار پَ ،ابن فالن گفتند کهردند و به او میکمیت مَّذَمَ

 «یاساالم تمادن  تااریخ  »کتااب   حکاایتی را در  پیشة خودکرده است.

روزی مرد عربی، به یاک  کنم: می نقل عیناً جرجی زیدان خواندم که

است،  «سیبویه»مشغول خواندن کتاب  که او دید و مرد قریشی رسید،

 باه او  کناد. و توهین مای  شود و به اوانی میعصب دست او ت ازشدّه ب
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ای و باه آداب  سات کارده  پَ را ت خاود کاه همّا   تاو  گوید: وای برمی

 .ایبندگان روی آورده

عناوان   چهارصد نام و بیش از بی گویند که تازیانعلَثَ س ون فارِاب     

فرهنگ  ، درخار بیابان و سوسمار نخل و و بچه شتر و عربی برای شتر

وجاود   شاان فرهنگ کاغذ در اما یک عنوان برای قلم و ،ندخود داشت

کلمااة  قاارآن آمااده اساات، ناشاای از   کااه در کلمااة قلاام، ! نداشاات

«Calamos»،صاورت  ه که در التاین با   یونانی است«Calamus » د رماو

   .گیرداستفاده قرار می

پاارة وقایح را، در دوران   نِ ایان جماعاتِ تنباان   تمادّ  دود شاعورِ ح     

طاور  ه با  آن دوران، . ازتوانید استنباط کنیدین معانی میا از ت،جاهلیّ

تاوان  نمای  وحقاوقی اصطالح سیاسی، علمی  ی یک واژه وحتّ طلق،مُ

 نقل کرد. اما تازیان، برای آلت تناسلی مردان، نزدیک به هزار اسام و 

آن جاان   از را که منظور« نقش نفیس»حتی کلمة  کنیه داشتند! لقب و

ای آلت تناسلی خود اختصاص داده بودند. ایان  بر ،معنوی انسان بوده

تاا   ،میان تازیان، باعاث شاده   ، درخرد انسانی نوع نگرش به زندگی و

 چنانی درپرداختن بهشتی آن در نهایتِ هوشیاری، با ساختن و محمد،

کتااب  اهاداف   گرفتاار  را اطرافیاان خاود   و تعالیم خود، شعورِ کتاب

 .کندخویش 

امروز هماین   بوده است. مورتازیان در فهم ا رشعو کلّ ،این معانی     

 ةسااطاوبااه  انااد تاااآمااده ،افتاااده آلاات تناساالی گیاار بنااد جماعاات در

 در     دهنااد! یمرا تعلاا کراماات انسااان بااه ماان فهاام    شااان مالیااان
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مسعود بن که نامش عبداهلل  یکی از صحابه،آمده است « تَذکَرةالشُعَرا»

غنیمت باه مدیناه آورده بودناد،    ه به هایی را کداد کتاب دستور ،بوده

کاه   شاد،  نیاز هماین   شان پاک شود وتا نجاست آب بشویند همه را با

کاه باا   باه خااطر ایان   اماا   ،را در آب انداختند تا بشاویند ها تمام نوشته

ایان هماان    پااک شادند!  ها تمامی نوشته ،چینی نوشته شده بود جوهر

، این احماق  .ن بوده استآو حافظ قر محمد کسی است که از صحابه

دو نایم   را )پااره و « رمَا القَشَقُّ»ن جانوری است که داستان مجعول هما

 و وارد ؛دهکار ( برای بزرگ جلوه دادن محمد، جعلاه راکردن کرة م

و  بِتُالکُ عَن )فی( اسامی الظنونکشف»کتاب  در تاریخ نموده است.

وزی که ر روایت است، سعید الخدریز ا :که نقل شده است «الفُنون

اجاازة   اسالم عزیاز،  اسالم اجازة نوشتن کتاب نمود، پیامبر امبراز پی او

 .  کار را به ایشان مرحمت نفرمودند این

 تماام  میاان  در کاه  ساواد بودناد؛  بی و تی به کمال وحشیتازیان ملّ     

 کالّ  اسات.  شاده نمای  پیادا  ساواد  و قلم صاحب چند نفرآدم ،قبائلش

کاه   کرده،اد انگشتان دست تجاوز نمیتعد ازباسوادان دوران محمد، 

کاه هماة ایان    ناام آناان را ذکرکارده اناد؛      «هبالاذّ ماروج »تاریخ  در

 ی سوادی بودند به شرح ذیل بودند:جماعت که دارا

 ف سلمان پارسی خائن لَ، شاگرد خَبیطالبعلی بن ا -1

کام  نوشاتن   حاد خوانادن و   عمر بن خطاب که ساوادش در  -2

 .بود

 طلحه بن عبیداهلل -3
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 بن سعید عثمان -7

 بان بن سعید اَ -5

 سفیانبن ابی یزید -6

 خاطب بن عمر -4

 عالءبن خضرمی   -8

 ابوسلمه بن عبداالشهل -2

 عبداهلل بن سعد -11

 حویطب بن عبدالعزی -11

 ابوسفیان بن حرب و پسرش معاویه   -12

   جهیم بن صلت -13
 ا دوازه نفار باا ساواد و   در حجاز هم گفته شده است، که هفات یا       

 رفتند. اما درمیمانی پست به شمار مرد نظراعراب، که از کاتب بودند

آلات   اساب و بسایار مهام باوده اسات: شمشایر،       عراب ساه چیاز  بین ا

 اسب های جنگی و، بهترین سالحشمشیرشان شده است تناسلی زنان!

تکلیاف آخِاری هام     های ساخت دنیا وهترین ماشینب ،شان شده است

  !ابق مشخص استالسّکمافی

 بان  قایس  از مصاطفی  بان  صایف  :بود نوشته که خواندم جائی در     

 روایات  ()زن محماد  سَالمی م اُ از او و یقضای  بان  سالمان  از او و کباد

 آل و محماد  بر صلوات سه رسید،می آب به که هنگامی است، کرده

 .بفرستید محمد
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 امثاال  و مان  ،آب دیادن  باا  چرا بپرسد االغ این از نیست یکی اوالً     

 چاه   ،آب دیادن  بفرساتیم؟  لواتصا  محماد آل و محماد  بار  باید ،من

 ؟!دارد آب ندیدة او تبارِ و محمد به ربطی

چهاار   مهمال،  کاالم  این بپرسد ابله این از نیست یکی که،این دوم     

 فقاط  را راوی هار  سانّ  میانگین اگر .است شده دست به دست  پشت

 صاورتی  درساال؛   چهال  دویست و شودمی کنیم، منظور سال شصت

. اسات  شاده  دفاع  ماادرش  از ساوم  قرن در خود ،مهمل این راوی که

 روزی تاا  اناد داده امانات  باه  پسر به پدر از را سخن یک سال صدسی

 کسای  زباان  از مهمال  ایان  قباول  باه  را، ما تا بنویسند، کتابی در راآن

طاوری   و .حفظ ایان ساخنان  اسات    گرو شان درانکه ن کنند مجبور

 غاالم  و کنیازدار  تباارِ  و دمحما  به فرستادن که درود کنند،می وانمود

   .اصول حتمی خرد انسانی باید باشد جزو، او پرور

 ساخن  این که نبوده کتابی و قلم هیچ محمد، دوران خود در گویا     

 زن سَالمی مّاُ از مساتقیماً  ،سات آن ا در تبشاریّ  نجاات  کاه  را گهربار

ت آن همّا  یکی به نقل و ثبات  صد سال بعداما سی .کند حفظ ،محمد

 .استهکرد

 و کشای آدم و جنایاات  تمام توانستندمی پتیاره، جماعت همین اما     

 جازء  به جزء ،بودند انداخته راه به اهلل خاطر به که را، خود هایغارت

 ماا  کاار .کنناد  نقل افتخار باخود از روز نخست قیام محمد،  تاریخ در

 کشایده  کجاا  باه  ت،هویّا بای  کردگاان گام  تباار  این دست از هاانسان

 چاالش  به مرا، خرد انسانی ،سوادهای عرب تبارِ بیسَلمیمّاُ که است،
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ثماری بارای   که هیچ ، بردة مهملی کنندلت انسانی مراتا منز ،کشندمی

 شود.  آن، فهم نمی تعالی کرامتِ انسان در

جماعاتِ دیان    هاای بادر کتا  دیتوانهزاران از این مهمالت را می     

 زده فهم کنید.

ادیاان   خِردخاورِ  حااکم مَ قادر  باه  هساتی،  در ایحکمهم  هیچ     

 در هراسای،  هایچ  و اسات،  باه مارگ نداشاته    ابراهیمی، محکاوم 

 .است نداده عذاب را آدمی خردمندی، قدر به هستی،

 ورزد،مای  عشاق  سارخ  رنگ به بیشتر تعالیمش، در که مکتبی     

 کند؟ فهم را سبز رنگ تواند،می چگونه

 رناگِ  از هاراسِ . اناد داده تااریخ  خنجار  باه  سرخ، رنگِ اینان     

 هاای حجاره  غااکِ باه ظلماتِ مُ   ن نشستة اینان را،جانِ به تعفّ سبز،

 .است کشانده مورشاننَ

پیدا  س ادیان ابراهیمی،ب به اصطالح مقدّتُکُ در ی یک سطرحتّ     

من پیرو آدم برو دنبال کارت!  گفته باشد،د که به شما کنینمی

چنان  خود، عقاید منگنة فشارِ در راشما  شرمانه،یخواهم. اما بنمی

الی که هیچ زمان برای هیچ سؤ کند،به قبول تعالیم ثابتی می مجبور

 . دجو نمی یابی مجالِ پرس و

به پیروان  و ای فکرکردن،هذرّ ،یان ادیانشد به متولّاگر می     

 بخش وسیعی از جهان، به حتم، تزریق کرد، کمی شعور ،آنان

 دید!خود میه آرامش ب روی
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 مجال فهم بهشت را ما شکل داده است، م درترسی که جهنّ     

 جووبه تباهی کشانده است. حقیقت فهم را جایی جست در ما،

 .دهندتعلیم نمی مانش، لعن به شیطان را،تعلّکه مُکن 

 کالشاان  تاا  اسات  شاده  ای وسیله ،ما جان در آخرت از ترس     

 بارای  را ناآگاه میلیونی هایتوده ربه،حَ این طسّتو به بتوانند دینی

 باه  باا  مادام  و. حبس کنناد  خود، استعمار زندان در بیشتر، تطمیع

 هاا تملّا  بارای  کای هلِمُ اَبازار  ،شایطان  کیناة  و اهلل قهر کشیدن رخ

 را، فرهنگای  زدةجهال  هاای تاوده  بتوانند بهتر تا اند،دیده تدارک

 و هاا تاوده  انداختن خوف به با مدام و. دارند نگه خود اسارت در

 فقاط  کاه  کنناد  تفهایم  مَاردم  باه  ،دارند سعی رنگارنگ هایحیله

 هاای غضاب  آن از را شاما  تاا  ،باشایم  رحمتای  قاادریم  کاه  ماییم

  ایناااان خااادای گاااویی .بخشااایم نجاااات آخااارت، در هولنااااکِ

 تاا  اسات  کارده  قرُقُا  را هساتی  ساوق  چهاار  که است بندیارهقدّ

 اره کند!پ را خود مخالفانشکم 

 خوفِ بانی ،خود که غریبی هستند، رانزوّمُ ،شعوربی جماعت این     

 پااک  بارای  شاوند مای  ایواسطه بار، دگر و شوند،می خالیق جان در

ت درماناده، باا چناان    ایان ملّا   .آدمیاان  اذهاان  از هاا، خوف آن کردن

ر که تصاوّ  اند،حد شدهجهنم متّ نکردنی برای بازکردن درِ رتِ باورقد

 بهشت، جایی برای آنان نمانده است! در کنند،یم
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که  ،یددینی را برگزین ،دبه دینی یقین بیاوری داگر روزی خواستی     

سرلوحة همة  داند.مجاز نمی راگویی دروغ تحت هیچ شرایطی،

 ترا لة اول تعالیمش،دهد. دینی که در وهرا دروغ شکل می هاخباثت

 را، خود  تکلیف بقیة امور دهد،دروغ گفتن به همسرت تعلیم میبه 

 .ن کرده استپیش معیّ از

سعی کنید برای  ،دبه بهشت بروی دخواهیمی راستی به اگر     

 !جهنم را فراموش کنید همیشه،

 کاتب خود سرح،بیبن احکم قتل عبداهلل  روزی که محمد،     

 خواست بگوید،می د شدن صادرکرد،رتَمُ موهوم را به دلیلِ

کتاب من  و من، که جز دهد،می معنا ییجا اسی دینی،دموکر

امروزه نیز، یکی از . حضورداشته باشد جا،کس نباید آنهیچ

ترین عبارات و عناوینی که در این کشور ترین و مهملمسخره

است! مگر  «ساالری دینیمردم»شود، زده تکرار میطاعون

الری یعنی سارا در یک جا جمع نمود؟ مردم روز و شب توانمی

کار و ابزار چه مردم یک جامعه به عنوان هدف و یا راههر آن

خواهند، تبیین و مهیّا شود و این یعنی رسیدن به اهداف می

اختیار؛ اما کار دین، ایجاد و تعیین تکلیف است نه اختیار؛ و 

توان اختیار و تکلیف را در یک جا جمع نمود. چگونه می

کنیم و چیز به تکلیف عمل می گفت که ماخمینی همواره می

ت نداشت، مگر آن دیگری از جمله، نظرات مردم برایش اهمیّ
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جا که به عنوان حربه و ابزاری برای محو رقیبان و مخافان به کار 

ها آمد؛ در چنین مواقعی، میزان رأی ملت بود! رأیی که تودهمی

شورای اعضای فسیل باید میان عوامل سر سپردة او که توسط 

 کردند.مایشی نگهبان قانون اساسی تأیید شده بودند، تقسیم میفر

های خود را خواسته قدرآن طول تاریخ، یان ادیان ابراهیمی درمتولّ     

اند توانسته ای،شرایط وی،ه که نهایتاً، در اند،سنگین کرده سبک و

ل کنند. همین جامعه مبدّ را به یک ضرورت اخالقی در ات خودنیّ

عملی، ولو غیر اخالقی  که این جماعت را برای هر ت،ورت اسضر

 جلوه داده است. مُحِقّ

ت خود یّلّبه ادراک کُ بدون فهم جزئیات، ای،اندیشه و هیچ خرد     

ئیات جان خویش نائل نیامده زمانی که به جز آدمی تا نخواهد رسید.

 .ت خویش سخن براندتواند از کُلّیّنمی ،است

ر طول د ها،آسمانی آن هایکتاب پیامبران واین به اصطالح      

مگر مغشوش ت نکرده است؛ سال گذشته، هیچ برای بشریّ هزارچهار

 .آدمیان برای فهم امور ثابت جهان کردن ذهن

ب خدا جان ری ازپیامب را آن کسانی که خود و دیان،کتاب ا     

 یات وح کورنقاط  و رموز، هیچ رمزی از امروز، تا اند،نمودهداد قلم

که  قانیمحقّ آن گروه از مگراند؛ رمزگشایی نکرده انسانی را ورشع

ک دین، و دین، مُهلِ سَمِّ مبانی علم، اند.شده  به اخالق علمی تجهیز

 .شوکران جام عالمان است
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طول  تنها کاری که در عیان کتاب آسمانی، و پیروان آنان،مدّ     

 اندنِ شعورندن و به تاریکی کشت نشااند، به ذلّتاریخ به انجام رسانده

جمعی  کشتار گواه بزرگ این امر، ادراک بشری بوده است. و

این  زدة بوده است.یان دینلّبه دست این متو ها،وقفة انسانبی

ل اند، با متوسّپاسخ به حقایق هستی کم آورده جا که ازهرجماعت 

ت، ومیّمعص و قداست ت،شیَّمَ و مصلحت و قدرو  شدن به ابزار قضا

 در آنان را تا اند،عَلَم کرده طرفداران خود و خوددیوار بلندی میان 

کدام مجهول  تا امروز، کنند. مات خودوهّعقیم تَ ،فهم اکمل هستی

 ،هستی عیان کتاب خدا درکشف شدة علمی، به دست این مدّ

 کنند.هیچ نمی ،مهمل راز و رمز خلق جزست؟ شایی شده اگرمز

حکم قطعی به  که یا دستوراتی است همه، نان،کتاب ای و عقاید،

 تا یا دعوت به سکوت؛ است، و دادهآدمیان اطاعت محض بردگی و

سپردن وثیقة  با و آدمیان ممانعت کرده باشد. ور شدن شعوربار از

، همة ممکن آنان را ناممکن جهانی نامریی های ناممکن ازوعده

 . اندکرده

 دکرد، ونبه حال خویش رها نخواه راآدمیان  ،هیچ زمان ،انادی     

 .اندتر نمودهدار، اقساط آنان را سنگینمدام با پرداخت وامی مدت

اساس قوانین  بر تا دهد،اجازه می مکتبی که به خود هر     

ترورکند، هیچ زمان  را به نام خدا خود مخالفان ،خودساخته

 .تعالی انسانی آدمی را بارور نمایدتواند نمی
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 احکام ادیان، و مذاهب دراخالق،  دروس که داشتم باور میشهه     

مهمالت  سرگردان امروز تا را ما همة که، هستند ایبدون پشتوانه

 تنی و ،گرسنه شکمی با توان،می چطور دانمنمی .اندکرده خود

بارگانِ زن و ل،متموّ پرورانشکم که برد، فرمان رااحکامی  عریان،

 ند.احکام آن انبانیتاریخ، فلة سِ

خواهد  ارمکّ و ررا، مکدّ شد، عقل مذهب به آلوده که خونی     

 انسانی شما تِهویّ به را، خود جهالت خونی، همة چنین صاحب .کرد

  نمود. خواهد تزریق

 و قرآن و خدا ترسیم مثلثِ با فقها، است، بینید که عمرینمی مگر     

 تکفیر هانسل در را، شیاندینو هر مجال خاک، این آب و در ت،سنّ

 اند؟کرده

گاه نخواهد هیچ شود،می گرفتار ومشُ این مثلث که در آن     

 چنین تهویّ همة که چرا .کند فهم را خود انسانی حقیقت تا توانست

به تعریف کشیده دین،  یانمتولّ کتابِ در، پیش از گرفتاری، موجودِ

 نو، تعریفی تا به بود، نخواهد و موجودی قادر نیستچنین  .است شده

 فهم کند. جهان این در خود، انسانی تهویّ

 فکر زحمت از ترا تا است، شده ابداع سبب آن ازنیایش  و دعا     

 حوائج برای که انسانی خالص کند. ،تتهویّخصوص  رد کردن

 .است کرده ذلیل را خود انسانی خرد، شودمی لمتوسّ دعا به ،خود

 سعی موذیانه همواره فریبنده، طَمطُراقِ پر صفتِ این دارندگان     

 یسِر یک تکرار که خود، افیونی اعمال دادنِ جلوه موجّه با اندکرده
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  تفهیم ما به را معنا این است، ابداعی مشروطِ و ایکلیشه الفاظ

 .ترندالهی آنها، ما، با مقایسه در که نمایند،

 از فقط ،هستی آفرینش رایب ،شمریدان مانند ،نیز ی اینانخدا اگر     

 هاایچ او خااود جااز امااروز دارم یقااین کاارد،ماای اسااتفاده دعااا اساالحة

 هایچ  !نداشات  خاارجی  وجاود  کاران بای  آفارینش  این در ایآفریده

 و تان  ،خااکی  کرة این در دینی و مذهبی اعتقادات اندازة به طاعونی

 است و نخواهد کشید. نکشانده گاهقتل به را آدمیان جان

 میاان  دیان،  و ماذهب   انادازة  باه  بتواناد  که موجودی، ندیدم هیچ     

 باا  ناوعی،  باه  نیاز،   کشتارها این  همة که کشتارکند، بشری هایتوده

 .گرفته است پایان و آغاز سمقدّ نامی

بخش وسیعی از حماقتِ نوعِ بشر را، جز به تعلیماتِ مهملِ دیان و       

کاه   ،یدگاوش بساپار  به این حقیقت تلخ  .شود توسعه دادمذهب، نمی

سازند، تاا  ابزاری می برای اهداف خود، امکانی، وسیله و هر از اینان، 

 .  ات خویش جامة عمل بپوشانندمگر به نیّ

 طااول در زمااین، روی باار اهلل یااانمتولّ طتوسّاا هاااانسااان کشااتارِ     

  .است آنان احکام نادرستی بر بزرگ گواهی خود، تاریخ

ساات کااه جااان   ا ایین کُناادهتاارفااتلُکُ باورهااای دیناای،      

 بارای گادایان و   ،ایان کتااب   ساوزاند. خاود مای   را در ماا  انسانی

تان تاادوین شااده، تااا  شاابه جزیاارة عربساا  جاااهالن و محرومااان 

کااه باورهااای آنااان را باارای کتاااب  پرتااوِ ایاان درهااا بتواننااد آن



 

221 

 

ملاال را بااه زور  کاارد، نااان دیگاار تقویاات ماایهااا کشااتن انسااان

 خالص شوند.  به دری، گرسنگی و درتا مگر از  بستانند؛

شااریعت اسااالم  در «ساااب کااردنخشااکه ح» ایاان دسااتوراتِ     

ملال   رگارفتن از دیگار  هاای ناانِ باه زو   شایوه  از دیگار یکای  نیز، 

 دیااه،فَ ساایر کنااد. شااکمِ جماعااتِ گرساانة تااازی را،  تااا اساات،

، همااه از چنتااة و غیااره، کَفّاااره زکاااتفطریااه، خُمااس،  زیااه،جَ

 شده است.ن استخراج زادگی تازیاگدا

، همااه دلیلاای باار ایاان  شااودایاان آیاااتی  کااه در ذیاال نوشااته ماای      

 اصااطالح ابراهیماای  بااه ادیااان بااا ماان سااخن طاارفِ .هاسااتگفتااه

 و کننااد؛ماای کاارده و دادقلاام آساامانی را، خااود کااه احکااامِ اساات،

 کجااا داناام نماای از کااه دانناادماای ناکجاآبااادی از را خااودمعااانی 

 مکااان آن از فهماای هاایچ ماارا کااه انااد،ن آماادهباای و نااام نشااا آبااادی

 .گرفت تواننمی  سراغ م،اانسانی خرد در

 این دوام توانند،می که هستند، توجیهات فقط ،یدباش داشته هتوجّ     

 حکم هر عقالنی. پسندمحکمه توضیحاتنه  زنند،ب رقم را، هاکتاب

و مردود  اینان،از نظر  زد،ندارا به خطر می هاآنعقلی که منافع دینی 

 مستوجب عقوبتی بس دردناک است. 

 رقاام امااور، توجیااه در را، خااود تموجودیّاا کااه هرکالماای،     

 توجیاه  باا  بایاد  مادام  .کناد  لتحمّا  را، توضایح  تواندنمی زند،می

 کند.تباه  را، توضیح شعورِ خود، کردن
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 ر،تفسیاین همه  امروز تا گویندمی که است، قرآن آن، بارز مونةن      

 باه  اساالم،  گونااگون  ماذاهب  و مسلمان رانط مفسّتوسّ کتاب،از این 

ه با  را، آن در مندرج مطالب اند،نتوانسته هم هنوز و ؛آمده استعمل 

که مصرف عقالنای  ، برسانند تماما به پسند،محکمه و عقالنی صورت

 مهماالت  کتااب،  این موضوعات تفسیرِ در مدام .شته باشدانسانی دا و

 ،خاردِ خردمنادان  اقنااع  آن، بارای   از معنائی مگر تا ،بافندیم هم به را

 است. نشدنی امر، این امکان اما، ؛کنند استخراج

بارای هماین هام     مداران است.ت دیندِ حاکمیّیَ ، درتاریخ اخالق     

 ایرناده و ایان، هماان تیاغ بُ    .خصوص آن تحقیقای کارد   شود درنمی

 بینممی و امدیده دهند.لم نمییچ تحلیلی را اجازه قهآن  که در ست،ا

 زیار  در دیان،  کتااب  صااحبان  را، اخالق بشری تاریخ، همیشة در که

 حقیقات  کاه  ،را تااریخ  از بخاش  آن و اناد کارده  کباود  ،خاود  شالق

 در و اساتخراج  ،تااریخ  دل از دهاد، مای  نشاان  هموجّا  ،را آنان هموجّنا

ن اساتخراج  آ از تاا ساود خاود    اناد. نماوده فرباه   فقیهاناة خاود،   دستار

 .گیرند کاره ب خود، تِحاکمیّ منافعِ سودِ به و نمایند،

 گفت:می مبزرگپدر

 کسانی در همواره را، جهالت عصارة که! فرزندم کنفهم     

 تعقیب به ،خود را مدام ،خدا کردن با رها کهجو کنی وجست

 شیطان به مدام را، کسی خِردِ وقتیکنند! می تشویق شیطان

سرقتِ  به چگونه تو، که کرد نخواهد فهم او، ،کردی مشغول

 اَبَر همة ،کههستی. بدان مشغول اوی مادّ معنوی واموال 
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 تهویّ و تو جیبِ من و کردن خالی برای جز تاریخ، شعورانِبی

 به را کسیخِرد  توانستی وقتی .اندنکرده عَلَم قد تو، و من انسانی

 یک که کرد، هدنخوا فهم هرگز او کنی، مشغول شیطان خطر

 .است شده مشغول تجارت با تو به چگونه فقیه، و مال

 کاه  کنیاد،  فهام   عمیقااً  را هاا درستی که کنممی نصیحت  شما به     

 تحلیال  و تااریخ  حقیقات  .ستشما خودِ فهمِ در بهشت و جهنم کلیدِ

 درسات  فهمای  ،تااریخ  از خواساتید،  زماان  هار  کاه  ،اسات  این تاریخ

د بدانیا  ها.نانوشته به ناگفته ها و ،نظرکنید تاریخ پشت به ،باشید داشته

 پیاروز  قاوم  که را تاریخی و نویسد؛می پیروز قوم را، تاریخ که کتابِ

 تااریخ  ،کنیاد  سعی همیشه شما .خوردنمی دردی هیچ به ،باشد نوشته

 قااوم ،را تاااریخ حقیقاات کااه کناای، مطالعااه را خااوردهشکساات قااوم

 .داد دخواه نشان شما، به خورده،شکست

ه باا، مضااامین هنااداخوماایبااه نااوعی   یااان دیاان ابراهیماای،  متولّ     

، بااه اینااان میااان فاارو کننااد. حَلااق آد اصااطالح آساامانی خااود را در 

 ، معااانی روشاان مناادرج در اناادهاازاران حیلااة ممکاان، سااعی کاارده  

ن عقلاای باا ماوازی   هاا را، ایان نوشاته   تاا بتوانناد،  قارآن را تغییار دهناد    

بتواننااد بااه نااوعی  ایاان معااانی    تااا شاااید د.انطباااق دهناا لیو اسااتدال

 .ق کنندقِین مُحَقَّاذهان مُحِقّ در را،

، اگار باه تفاسایر    کانم ذیال نقال مای    تی که از قارآن در همین آیا     

، یااان  شااده اسااتب وهااا شاایوة مختلااف، تفساایر ده بااا  د،مراجعااه کنیاا

خِاارد  ، درخواهناادکااه خااود ماای   روشاای، بااه تااا معااانی آنااان را  
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اصاالِ فهاامِ معااانی ، از خاارد انسااانی را وبنشااانند؛  ، بااه باااورهاااانسااان

 آیات دور کنند.

طبااائی طبا «تفساایر المیاازان »از  ماان ایاان آیااات مختصاار را عیناااً       

ت بااه ایاان باا دقّاا  نقال ماای کاانم.  ،کاه مشااتمل باار بیسات جلااد اساات  

 ید!ه کنمعانی توجّ

آن دلیاال باار درسااتی  ،ایبدانیااد کااه کثاارت جماااعتی باار عقیااده      

 زمااین مساالمان هسااتند،  آدم در چااون یااک میلیااارد  ؛عقیااده نیساات

 بایاد کارد   فهام  ایان را  آناان اسات.   حاق باا   یقین کنای حتمااً   پس تو

یاااان ادیاااان در ساااینة  از تااارس متولّهاااا، درساااتی کاااه بسااایاری از

 . های خردمند مانده استانسان

 ت مانااده رازلَا تااا خاردِ خِردمنادانِ در عُ   یاد جاو کن وبسایار جسات       

ناازد آنااان بااه اماناات    در ،هااادرسااتی کااه بساایاری از  ،دفهاام کنیاا 

 سپرده شده است.

 
 هایشقرآن و داشته

 ،ه در قرآن فراوان استکاخالق و معنا  تضادّ ر ازنظصرف     

، نیز اثبات رسیده است بهتناقضات علمی موجود در آن که امروز 

  :به مانند این کالمکم نیستند؛ 

هُااوَ الَّااذی خَلَااقَ لَکُاام  مااا فِاای ا  َر ضِ      » :22سااورة بقااره آیااة        
إِلَاای السَّااماءِ فَسَااوّاهُنَّ سَااب عَ سَااماواتب وَ هُااوَ بِکُاالِّ  جَمیعًااا ثُاامَّ اس ااتَوی

 «ءب عَلیمٌشَی 
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مااین را باارای شااما خلااق  اساات کااه همااة موجااودات ز  او کساای     

هفاات آساامان  آن بااه خلقاات آساامان نظاار گماشاات و پااس از کاارد.

 .چیز داناستدیگر برافراشت و او به هرراز یکرا بر ف

در قاارن حاضاار کااه  ،علاام قااینِباار اساااس شااعور تحقیقاای محقّ      

. ارائااه شااده اساات  خااالف ایاان نظاار    ، دقیقاااًحاصاال شااده اساات 

در ایاان کاارة  ،بشاار هااا سااال قباال از، میلیااونة زمااینموجااودات کاار

آن موجااودات منقاارض  بیشااتر کردنااد کااه ناایمِی ماایگخاااکی زنااد

بااه صااورت  ت آنااان،شناساانامة هویّا خاش وساایعی از  کااه بانااد؛ شاده 

آن وقاااات اهلل  دارد. اختیااااار انسااااان امااااروزی قاااارار در فساااایل،

بیناای ن موجااودات را باارای ماانِ موجااود ذرّه   فرمایااد کااه ایاا  ماای

سااخن از هفاات طبقااة    ،و اهلل .الخلقااه، خلااق کاارده اساات   ناااقص

ای ، طبقااهمااا در هسااتی  ؟طبقااه کاادام هفاات کنااد. آساامان ماای 

 .ای داشااته باشاادتااا طبقااه نیساات، هسااتی سااطحی در اصااالً داریم.ناا

  کااامالً ،سااطح، وجااود ناادارد هسااتی  ن درای معاایّودهوقتاای محااد 

باار اساااس تعلاایم قااوم  ،جماعاات مساالمان نیااز معنااا خواهااد بااود.باای

مُاادام  و بسااتگی عجیباای دارنااد!دل داد هفاات و هفتاااد،، بااه اعاایهااود

 رقم بزنند.   این ارقام، اساس را بر های خودشتهدا سعی دارند

 ،اسااتناد سااخنی اساات بااس قاباال فهاام و  ،31،آیااه در سااورة بقره     

 آدم وردِطاا دلیلاای محکاام باار دروغ بااودنِ خااود، ،فهاام ایاان آیااه کااه

 ،ایاان آیااه معنااای بااا فهاام اصااالً و اساات.بهشاات  ط اهلل از، توسّاااحااوّ

آدم و نااه را فریااب داده و  ایی آدمشااود گفاات کااه نااه حااوّ    ماای
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هاا را از آن مکاان بیارون    ، کاه بعاد آن  اناد وارد بهشاتی شاده  ایی حوّ

یااان سااط متولّتوّ، مااروزایاان خصااوص تااا ا  چااه درآن کاارده باشااند.

در ایاان آیااه  .دروغاای باایش نیساات ،شااودان ابراهیماای بیااان ماایدیااا

 :گفته شده است که

یفَااةً قَااالُوا  وَإِذ  قَااالَ رَبُّااکَ لِل مَالَئِکَااةِ إِنِّاای جَاعِاالْ فِاای ا َر ضِ خَلِ »      
أَتَج عَااالُ فِیهَاااا مَااان یُف سِااادُ فِیهَاااا وَیَس ااافِکُ الاااد مَاء وَنَح ااانُ نُسَاااب حُ   

 «بِحَم دِکَ وَنُقَد سُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَع لَمُ مَا الَ تَع لَمُونَ
 فرشاااتگان را گفااات، مااان در زماااین، ،اهللگااااه کاااه آن آر بیااااد     

آیااا !گفتنااد ای اهللای )از جاانس بشاار( خااواهم گماشاات؛    فااهخلی

 هااا ریاازد،خاون  د وزمااین فسااد کناا  هی گماشات کااه در خااوا کسای 

 و اهلل کناایم؟تاارا تساابیح و تقاادیس ماای  کااه، مااا خااود،  حااال آن و

ایاان اهلل، همااواره  .دانیاادداناام کااه شااما نماایماان چیاازی ماای: گفاات

 داند!داند، که هیچ کس نمیهایی میچیز

مااین خلااق شااده،  شااود آدم در زوقتاای بااه صااراحت گفتااه ماای       

پاس راناده شادن او از بهشات و هبااوط بار زماین دیگار چاه معنااایی         

 تواند داشته باشد؟  می

چنااین ایاان آدماای کااه آفریااده شااده، باااالخره از چااه بااه      هاام     

آدم را از  اهلل،یااات آمااده کااه  آدر بعضاای از وجااود آمااده اساات؟  

ل یاااات دیگااار اشااااره دارد کاااه از گِااا   آخااااک و در برخااای از  

 گویااد از لجاانو در جااای دیگاار ماای( 11فات، آیااة )صااا چساابناک

 و در جااای دیگاار از گاالِ خشااکی چااون ساافال   ( 26) حِجاار، آیااة  
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ای آفاارینش آدماای از  ؛ در آیااهه اسااتآفریااد (17)الاارحمن، آیااة  

ای دیگااار، خلقااات او از خاااون  ( و در آیاااه57آب )فرقاااان، آیاااة 

، «آدم»اصااالً عنااوان  اساات!  ( صااورت گرفتااه 2بسااته )علااق، آیااة   

از  -ادیاام»یعناای  ؛فااظ عبااری و مربااوط بااه قااوم یهااود اساات  یااک ل

 «.جنس خاک

و اما به خشونت این اهلل و توجیهات پیروانش برای رفع و رجوع      

 سید المیزان تفسیر کتاب از نقل .توبه سورة212 آیهآن دقّت کنید: 

  :نهم جلد 672 صفحة  ،ئی طباطبا حسین محمد

 وَلِیَجِادُوا   ال کُفَّاارِ  م انَ  یَلُاونَکُم  الَّاذِینَ  قَااتِلُوا   نُاوا  آمَ الَّاذِینَ  أَیُّهَاا  یَا »    
 «ال مُتَّقِینَ مَعَ اللّهَ أَنَّ وَاع لَمُوا  غِل ظَةً فِیکُم 

 را شاامایند ناازد کااه یکااافران ایااد،آورده ایمااان کااه کسااانی ای     

 بااا اهلل کااه بدانیااد و بیابنااد را تشاادّ و درشااتی شااما در تااا بکشااید!

 .است زکارانپرهی

 بااه کاانم.ماای نقاال طباطبااائی کتاااب از عیناااً را آیااه ایاان تفساایر      

 هتوجّاا شااعوریباای پاارورش بااا ارتباااط در ،انایشاا نگااارش نااوع

 شود.

   :فرمایند می اهللآیت جناب       

 داده عمااومی جهاااد دسااتور آن رد کااه اساات شااریفه آیااة ایاان      

 چااون دهنااد. شگسااتر را اسااالم ،دنیااا در طاارف هاار از تااا ،شااده

 جااوارهاام ارکفّاا بااا بایااد منینمااؤ از طایفااه هاار» فرمایااد:ماای وقتاای

 و ،اساااالم دادن گساااترش هماااان معناااایش کناااد؛ کاااارزار خاااود،
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 ساااکنین تمااامی باار و دنیااا؛ باار اساات اسااالم ساالطنت کااردن قااراربر

 «مسکون. ربع

 جاااایاان از ،هللاآیاات ایاان مغلطااة و سفسااطه و مهمااالت بیشااترین      

 :یدکن هتوجّ خوب ودشمی شروع

 و تشاادّ غلظاات، ،فاایکم واولیجااد جملااة در ،غلظاات معنااای»    

 ایاان معنااایش و اساات؛ ( )اهلل خاادا خاااطر هباا دادن ننشااا سااختیسر

 تقساااو و اخالقاای بااد و ساانگدلی و خشااونت ارکفّاا اباا کااه نیساات

 از یاک هایچ  باا  ناا مع ایان  زیارا  دهیاد،  نشاان  مهاری بای  و جفا و قلب

 فهاام را سفسااطه و مغلطااه ایاان) .«نیساات رسااازگا اسااالم دیاان اصااول

 کاه  دیان،  ایان  شادة  ندوَّمُا  اصاول  باا  ،اساالم  دیان  انگاار  ؟دکنیا می

  کااه: کناد مای  اضاافه  و (دارناد  فارق   هام  باا  اسات،  قارآن  اسااس  بار 

 آیااات و انااد،کاارده تقباایح و تمَّذَمَاا راآن ،همااه ،اسااالمی  معااارف»

 کاه  کارده،  ینها  جفاائی  و ظلام  و یعادّ تَ هار  از هام  جهااد  هب مربوط

  «گذشت. بقره سورة در شرحش

 از  اسااالمی معااارف ایاان کااه اساات ایاان لاسااؤ ؟دداریاا هتوجّاا      

 آیااا محمااد، تساانّ و ،نآقاار کتاااب باادون آیااا انااد؟ آمااده کجااا

 و نقاارآ ، را اسااالم معااارف دهااد؟یماا هاام معنااائی اسااالمی معااارف

 ة)اداما  هاا ایان  از غیار  باه  کتاابی  ناه  ،اسات  داده تشاکیل  محمد تسنّ

 (یدبخوان را سفسطه و مغلطه

 بااه لهاایا ایسااتوعااده  ،المتقااینمااع اهلل ان واعملااوا  جملااة و»     

 و کنااد،ماای تااانیاااری خداونااد کنیااد، پیشااه تقااوی اگاار کااهایاان
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 همااواره اینکااه بااه ساات،ا مساالمین ارشاااد بااه آن معنااای گشااتبر

 از خااود بااه نساابت را خااود پروردگااار مقااام و د،باشاان خااود مراقااب

 ایشااان مااوالی و ایشااان بااا خاادا کااه باشااند همتوجّاا و رنااد،نبَ یاااد

 وعااده خاادا ،دهنااد خاارج بااه ویتقاا و کننااد چنااین اگاار کااه اساات،

  «.گرفت قرارخواهد عالمیان همه افوقم و باال دست که ،داده

       عنااوان بمتقلّاا اهللآیاات ایاان کااه مهمااالت، ایاان از یااکهاایچ     

 . ناادارد وجااود آیااه آن فارساای شاادة ترجمااه معنااای در ،اناادفرمااوده

 .اساات یکاام و بیساات قاارن در قاارآن رسّاافَمُ تاارینباازرگ آدم، ایاان

 در فارساای بااه را آیااه عرباای معااانی اصااالً فرمودنااد سااعی ایشااان

 در معناا  اصال  فهام  باه  خواننادگان  هان ذ مباادا  تاا  نکنناد،  نقل کتاب

 از معااانی،  کااردن اشااینقّ بااا دارد سااعی طفقاا ؛ودشاا روشاان آیااه

 دیگاری  جاائی  باه  را هخوانناد  ذهان  تاا  ،باشاد  کارده  در حرفای  خود

 بتوانااد، تاا  زناادمای  گاره  هاام باه  ار ریسامان  و آساامان نمایاد.  حوالاه 

 بااه عطااف هاام آخار  در بزنااد؛ گریااز ،درآیاه  افشاافّ معااانی اصال  از

 شاارحش بقااره سااورة در معنااا ایاان فرمایااد:ماای و کناادماای ماساابق

 هبقاار سااورة بااه ،آیااه معنااای فهاام باارای چااون و .اساات شااده داده

 سااورة در و توبااه سااورة بااه دهاادماای حوالااه تاارا ،نمااائیماای مراجعااه

 طاور هماین  !محماد  و اباراهیم  ساورة  باه  دهاد مای  والاه ح ترا هم توبه

 کنااد، خااود ساارگردان را خواننااده ذهاان مگاار تااا آیااات؛ دیگاار بااه

 چااه و هسااتید، چااه دنبااال بااه کااه کنیااد فرامااوش اصااالً شااما تااا

   .خواستیدمی
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 گسااترش طاارف هاار از را اسااالم هکاا تاساا گفتااه چاارا آنقاار     

 بااه گساترش  ایان  ؟دهناد  گساترش  را سااالما بایاد  چارا  اصاالً  ؟دهناد 

 را اسااالم دارد لزوماای چااه اصااالً و ؟شااد خواهااد تمااام قیمتاای چااه

 را، خااود قیقااتح ،خااود باشااد، حااق سااخنی اگاار دهنااد؟ گسااترش

 و درفااش و داغ و ارهقاادّ اِعمااال بااه نیااازی داد؛ خواهااد گسااترش

  .نیست خنجر

 یااا ،فیزیااک در مااثالً علماای، تئااوری یااک اثباااتِ باارای ،مااا آیااا     

 انسااان هاازار چناادین تاانِ از ساار بایااد ،غیااره و ریاضاای یااا و طااب

 خاااود تئاااوری قباااول باااه را کساااانی یاااا ،کسااای تاااا جاااداکنیم،

 خااود، ،باشااد حقیقتاای تعریااف، و تئااوری اگاارآن مجبورنمااائیم؟!

 فقااط یکساا اگاار .داد خواهااد جااای عمااوم اذهااان در را خااویش

 عااالمی کااه بدهااد نشااان نماا بااه بتوانااد ،بشاار تاااریخ در مااورد یااک

 را شااماریباای یهاااانسااان ساار خااود، علماای تئااوری اثبااات باارای

 کشااید. خااواهم بطااالن خااط هااایمگفتااه همااة باار ماان ،اساات بریااده

 دانام نمای  نیاز  مان  کاه  ش،خاصّا  تنسابیّ  نظریّاة  اثباات  برای ین،انیشت

 از را، سااوئیس مااردم از نیماای سَاار ،1215 سااال در بایااد چیساات،

 ایاان و مااود،نماای چنااین نیااز دیگااری آن و کاارد!ماای جاادا تاان

   .چنین نیز دیگری

 کساای هاار گویاادماای ؛اساات واضااح و روشاان کااامالً آیااه معنااای     

 و بکشااید! را او ،کناادنماای قبااول را محمااد و قاارآن کتاااب کااه

 هاایچ افشاافّ و روشاان معنااای ایاان شااود.ماای تمااام جملااه معنااای
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 ؟کنااد تفساایر بایااد اهلل بناادة مگاار را اهلل کااالم اصااالً .اردنااد فساایریت

 شاده  مطارود  بنادة  تفسایر  باه  کالماش  فهام  کاه  سات ا های اللّ چه این

 ؟است محتاج بهشتش از

 آن در را معنااا بااودن روشاان تااا بخوانیااد، دیگاار بااار یااک را آیااه     

 کساای اگاار .ناادارد تفساایری هاایچ معنااا ایاان کنیااد. فهاام خااوبی بااه

 انسااانی خِاارد در ،تفساایر بااا را واضاح  و روشاان یمعنااا ایاان خواسات 

 خواهاد مای  کاه  !نیسات  بایش  ،شاعور بای  گاوئی مهمال  ،کندفرو شما

 کند. خود حماقتِ آلودة ترا جان ،مغلطه و سفسطه با

 مهماااالتِ الحَمّااا را، انساااان خااارد تاااا دارناااد، رساااالت ایناااان،     

 آناان  مهماالت  کاه  نخاواهیم  تاو،  و مان  اگار  و کنناد؛  خود شعوربی

 فقااه تیااغِ ِحاااللِ را مااانخااون ،خودساااخته حکماای بااه بپااذیریم، را

   کنند.می خود

 کاااه ،ایآفرینناااده ةذرّ هذرّ شاااود،مااای مگااار و ساااتا چگوناااه     

 واقاف  تاو،  خلقات  قبال  باه   تاو،  عماال اَ بار  تاو،  در توست همة خالق

 باود؟  خاواهی  ساان چِ ،آفارینش  حکام  از بعاد  تاو  کاه  نداناد  و نباشد

 چگوناااه و ؟زیسااات خاااواهی چگوناااه و ؟شاااد خاااواهی نسااااچِ و

 چاون  کشاتارِ  مورماأ  تارا،  خاود  جانس  از ایعاده  بعاداً  تاا  ،شاوی می

 !کنااد حسااب  تساویه  خاود،  مخلاوقِ  تااوی چاون  باا  تاا  نکناد؟  ئیتاو 

 آفاارینش در خلقاات، روز نخسااتین از ،خااود هاایاللّ چنااین گااوئی

 وخواسااته بااوده ناااتوان ،تااو و ماان آفاارینش درسااتی بااه و تااو، و ماان

 مااا، هاادایت و تربیاات باارای را، تااو و ماان جاانس از یکساا ،بعااداً
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 بااه را، رسااتگاری راه مااا، جااان گاارفتن و رساااندن قتاال بااه بااا هاامآن

  .دهد نشان ما

 جاان  ؛شاده  خَلاق  باار  یاک  فقاط  کاه  انساانی  بارای  شود،می مگر     

 باااز جهااان ایاان بااه دیگاار و ،شااده داده او بااه مصاارفی باااریااک

 هسااتی صاافحة از نیااز، تاااریخ همیشااة باارای و ،گشاات نخواهااد

 ،خاااک ایاان در و صااادرکرد؟ دسااتوری چنااین شااد، خواهاادمحو

 شارساتگاری  باه  ،کناد مای  جادا  تان  از را او سار  کاه  غای تی حکم به

 نقااصِ قربااانی را، خااود آفریاادة کااه ،سااتا هاایاللّ چااه ایاان ؟کشااید

 ناادانم نقااص بازیچااة ،را خااود مَخلااوقِ و کنااد؟ماای خااود آفرینشاای

    ؟!نماید می خود هایکاری

 کتاابی،  متاون  اسااسِ  بار  و ،حکمای  باه  کاه  اسات  های اللّ چاه  این     

  ،اساات شااده عنایاات او بااه بااار یااک فقااط کااه را، آدم هسااتی همااة

 نخسااات، روز از اهلل اگااارآن ؟دهاااد تااااوان یمرگااا شاااوکران باااه

 شااعوری آنااان بااه و ،کااردماای خلااق لتکامِاامُ را خااود هااای آفریااده

 بارای  کاه  ،داشات  ازینیا  چاه  دیگار  فرماود، مای  عنایات  یافته توسعه

 و داغ و وچماااق چااوب بااا ،آنااان خااودِ جاانس از خااود، آفریاادگان

 و ؟دفرمایااا مرحمااات کسااای ساااطتوّ باااه راهنماااا کتااااب درفاااش،

 تااا کنااد، نمعاایّ زمااین در احکااام آن اسااتقرار باارای نیااز، را یااانیمتولّ

 عنااوان تحاات ،معناااباای کلماااتی حکاامِ بااه ،برگزیااده یااانِمتولّ آن

 باای را هاااانسااان انسااانی جااانِ همااة ،غیاارهو مشاارک د،رتَاامُ کااافر،
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 بارای  آدمیاان  یاا  ،اسات  آماده آدمیاان  بارای  اهلل دیان  آیاا  .کنند جان

 اند؟آمده دنیا هب اهلل، دین

 گویاااد،مااای ساااخن کتاااابش در آن از طباااائیطبا کاااه معاااارفی     

 از ،معااارف ایاان اساات. شااده اسااتخراج قاارآن از کااه اساات، همااانی

 ، را اسااالم معااارف ،طبااائیطبا ابجناا تااا اساات، نیامااده مااریخ کاارة

 ،کننااد فرمااایش و بدانااد، محمااد ساانت و نآقاار کتاااب از مجاازای

 .ندارد سازگاری اسالم، معارف با نیمعا این که

 الینفااکِّ جاازو ،سفسااطه و مغلطااه  قالاابِ در تعااالیمِ شاایوة     

 ایاان بااه .اساات تاااریخ باازرگ شااعورانِباای ربَاااَ ایاان دیاانِ مشااقِ

 در نهااان مغلطااة تااا یااد،کن هتوجّاا خااوب تااهفگ طباطبااائی کااه جملااه،

 بااه نساابت را خااود پروردگااار مقااام و :گویاادماای .یاادکن فهاام را آن

 مااوالی و ایشااان بااا خاادا کااه باشااند همتوجّاا و ،نبرنااد یاااد از خااود

 خاادا دهنااد، خاارج بااه تقااوی و کننااد چنااین اگاار کااه اساات، ایشااان

 رقاارا عالمیااان همااه مااافوق و باااال دسااتِ کااه  داده وعااده (،)اهلل

  .گرفتخواهند

 ایاان اسااتناد بااه ؟چااه یعناای جملااه ایاان معناای دبفهمیاا دتوانیااماای     

 را شاما  اهلل ،دنکنیا  پیشاه  را گویناد مای  ایناان  کاه  تقاوایی  اگار  ،کالم

 اهلل :اینکااه یعنای  تقااوا کاردن  پیشااه و داد؛ نخواهاد  قاارار هماه  ماافوق 

 مااةه و بکشاای آدم وتاا کااه دهاادماای قاارار همااه مااافوق تاارا زمااانی

 دم از نیسااتند، معتقااد او تساانّ و محمااد و قاارآن بااه کااه ،ار آنااان

 کناای. آنااان کتاااب هااایباور قربااانی را شااانجااان و بگااذرانی؛ تیااغ
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 هاام آن فرمااود؛ خواهنااد عنایاات واال منزلتاای تااو، بااه اهلل موقااع آن

 و شمساای منظومااة زا خااارج کااه ،آخاارت جهااان در و نساایه! بااه

 دو و بیسااات باااا کاااه ،ناااامرئی جهاااانی در و اسااات؛ هساااتی تماااامِ

 اند! کرده بَزَک تو برای زنانه تناسلی آلت میلیون

 محمااد باار اتصاالو ساافینة بااا فقااط تااو، کااه نااامعلومی مکااان     

 مقااام طااایاع انگااار .کنیساافر مکااان آن بااه تااوانیماای او، وآل

 اساات، خااونی میاازان بااه وطمناا ،آدمیااان بااه تازیااان اهللِ طتوسّاا

 !کرد خواهی روانه خاک بر خود، عِنوهم حُلقُوم از تو، که

 یافاات انسااانی ربااط هاایچ اینااان، مغلطااة پُاار جمااالت اشااینقّ در     

 جایگاااهی ،انسااان شااعورِ سِقااامو پایگاااه در اصااالً و کاارد، نخااواهی

  .است نشده اکیحکّ معانی این برای

  :کتاب همان نهم جلد 232ة صفح 7 آیه توبه سورة     

 حَی ااااثُ ال مُش اااارِکِینَ فَاااااق تُلُوا  مُال حُاااارُ ا َش ااااهُرُ انسَاااالَخَ فَاااااِذَا»     
 فَاااِن مَر صَاادب کُاالَّ لَهُاام  وَاق عُاادُوا  وَاح صُاارُوهُم  وَخُااذُوهُم  وَجَاادتُّمُوهُم 

 غَفُااورٌ اللّااهَ إِنَّ سَاابِیلَهُم  فَخَلُّااوا  الزَّکَاااةَ وَآتَااوُا  الصَّااالَةَ وَأَقَااامُوا  تَااابُوا 
 .«رَّحِیمٌ

 هاار را مشاارکان آنگاااه ،آمدساار بااه محاارا هااایماااه چااون پااس»     

 و .کنیااد محاصااره و دسااتگیر را هاااآن و .رسااانید قتاال بااه یافتیااد جااا

 بااه نماااز و کردنااد توبااه چااهچنااان .باشااید هاااآن کمااین در سااو هاار

 اهلل کااه ،بداریااد دساات هاااآن از پااس ،دادنااد زکااات و داشااتند پااای

  «.است مهربان و آمرزنده
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 یااانشمتولّ سااطتوّ ،هاااآدم بااا راتشدسااتو و اهلل ایاان کااار چااون     

 بااه گشاات، جاااری و قرائاات نیااز حکمااش و ،شااد تمااام زمااین در

 پاای  باه  نمااز  :فرمایاد مای  و گاردد؛ مای  مهرباان  و آمرزناده  باره یک

 ،پاانج روزی کردنااد قبااول اگرجماعاات و ،دادنااد زکااات و داشااتند

 اهلل یااانمتولّ بااه هاام زکااات و کننااد شرنِکُاا اهلل باارای مرتبااه سااه یااا

 و شااود،ماای حساااب خشااکه نیااز زکاااتش  .سااتا تمااام کااار هناد، بد

 وجااه ایاان کااه اساات. اهلل یااانمتولّ بااه نقااد پااول کااردن پرداخاات ،آن

 اهلل و !تاساا تمااام کااارت اال و ،کاارد خواهااد مصااون تاارا جااان ،نقااد

 را فدیاااه و جزیاااه و خماااس و تزکاااا اسااات. مهرباااان و بخشااانده

 اهلل تااا نمائیااد رساارازی زمااین روی باار اهلل یااانمتولّ جیااب در خشااکه

 غیاره  و خماس  و زکاات  !بخشانده  هام  و شاود،  مهرباان  شاما  باا  هم،

 و بخشااانده اهلل وقااات نآ گیرناااد،مااای زور باااه و مطالباااه مااان از را

 شود!دانامی و حکیم و مهربان

 .شودمی ترفتلُکُ ،دهی تاب چه هر را مهمالت     

 کشااتن و تعقیااب بااه چنااین ایاان را ایدرنااده شااکارچی هاایچ     

 کمااین سااو هاار در کتاااب، ایاان در کااه کننااد،نماای تشااویق شااکار

 اند.کرده سفارش هاانسان کشتن برای ،ار ِمسلمانان کردن

 ایاان سااؤال باشااید. آنااان کمااین در سااو هاار و فرمایااد:ماای اهلل     

 قارآن  کسای  اگار  ؟باشاند  چیازی  چاه  و ،کسای  چاه  کماین  در است

 ساار را او ،وودباا کمیاانش در بایااد باشااد، نداشااته قبااول را محمااد و
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 بخشانده  اهللِ کاه  کارد،  عناوان  هام  وقاحات  باا  و ،کارد  جادا  تنش از

   . است فرموده  مهربان و

ساات ا  ایتاارین کُناادهکلفاات باورهااای دیناای، کااه باادان         

ی باارا ایاان کتاااب  سااوزاند.خااود ماای مااا را در کااه جااان انسااانی

شاابه جزیاارة عربسااتان تاادوین    نمحرومااا جاااهالن و گاادایان و

کاه باورهاای آناان     ایان کتااب،   پرتاوِ  در ،هاا بتوانناد  تا آن ،شده

ناان دیگاار   کاارد،هااا تقویات مای  انساان و غااارتِ را بارای کشاتن   

، دریگرساانگی و دربااه   از تااا مگاار لاال را بااه زور بسااتانند؛   م

 خالص شوند. 

  :کتاب همان نهم جلد ،277صفحة 11آیه توبه سورة     

 دِیااانِکُم  فِااای وَطَعَنُاااوا  عَه ااادِهِم  بَع ااادِ م ااان مأَی مَاااانَهُ نَّکَثُاااوا  وَإِن»     
 «یَنتَهُونَ لَعَلَّهُم  لَهُم  أَی مَانَ الَ إِنَّهُم  ال کُف رِ أَئِمَّةَ فَقَاتِلُوا 

 دیاان در و شکسااتند خااود سااوگند پیمااان، تنساابَ از پااس اگاار»     

 رساام را ایشااان کااه کنیااد قتااال کفاار پیشااوایان بااا زدنااد، طعاان شااما

 «.ایستند باز خودکردار از که باشد نیست، داشتن نگه سوگند

 تاااا تنخسااا روز از را، اساااالم خلفاااای هماااة سرگذشاااتِ اگااار     

 هااانوشااته و هاااگفتااه ایاان فهاام و درک بااه د،کنیاا مطالعااه امااروز

 هااایانسااان کشاایدن بردگاای بااه از .یافاات دخواهیاا فهاام ،بیشااتر

 هااایزیباااجاانس هاام تااا دختااران، و زنااان نمااودن کنیااز تااا آزاده،

 تااا کردنااد؛ماای عقاایم و ختااهاَ را آنهااا کااه جااوان ن پساارا بااا آنااان

 و ادیااان یااانمتولّ کتاااب در همااه شااوند. بسااترهاام آنااان بااا بتواننااد
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 بودنااد. بااازجاانسهاام اسااالم اکثرخلفااای دارد. وجااود عزیااز اسااالم

 هماااین از یکااای رضاااا، اماااام دوران در عباسااای، خلیفاااة ماااأمون

 فشاار موجااودی چنااین کنااار در ،هاام رضااا امااام و اساات، انرجااانو

 داشتند.حضور

 عقایااد قبااول بااه مجبااور ،زمااین کاارة هااایانسااان تمااامی انگااار     

 در  تازیااان مااالی نفااع اگاار ،بندنااد ماای کااه پیمااانی در هسااتند. اینااان

 پیمااان بهانااة بااه و ،گفاات خواهنااد شااکنپیمااان تاارا ،نباشااد آن

 و نز و دارائاای و امااوال تااا داننااد؛ماای ماارگ بااه محکااوم شااکنی

 هایچ  میاان،  ایان  در اماا  کنناد.  مصاادره  خاویش  نفاع  باه  تارا  فرزندان

 منظااور شااانپیمااان شکسااتن یِچرائاا و شااکنانپیمااان باارای حکماای

 بااارای هساااتند ایوسااایله مسااالمان، غیااار جماعااات نفرمودناااد.

 کنند. تدارک را آنان معاش و عیش تا مسلمانان،

 خوشاای تااا اساات، ایاان در مساالمان جماعاات خوشاای ،اصااالً

   !بزنند خیش را اندیگر

 تااارینشااانیع کاااه هساااتند، خطرنااااکی موجاااودات ایناااان     

 خااود باارای ،اهلل از مجااوز کسااب بااا را، انسااانی ضااد تارهااایرف

 صایغه  کاه  اسات،  شانیع  قادری باه  ایناان  وقاحات  ند.اکرده هموجّ

 داننااد.ماای هموجّاا عملاای ،را شااتندا کنیااز و داشااتن زن چهااار و

 از متجااااوز و رسااامی زن ساااه و بیسااات ش،پیاااامبر کاااه دینااای

 در کنیااز، عنااوان تحاات را، شااده اساایر آزادة زن و دختاار هاااده
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 داشاات؟ بایااد انتظاااری چااه پیااروانش، از داشااته، خااود کنااار

 و دختااران کشاااندن بااا خااود، اهلل از مجااوز کسااب بااا اینااان،

 و قارآن  باه  تکیاه  باا  و شاده،  مناد قاانون  فحشاایی  باه  جامعه نانز

 امیااال چااةبااازی را، زنااان کراماات ،خااود مجعااول احادیااث

   .اندردهک خود جنسی

  :کتاب همان نهم جلد، 374 صفحة 42 آیه توبه سورة     

 یَق رَبُاااوا  فَاااالَ نَجَاااسٌ ال مُش ااارِکُونَ إِنَّمَاااا آمَنُاااوا  الَّاااذِینَ أَیُّهَاااا یَاااا»     
 یُغ نِاایکُمُ فَفَسَااو  عَی لَااةً خِف ااتُم  وَإِن  هَاااذَا عَااامِهِم  بَع اادَ ال حَاارَامَ ال مَس ااجِدَ

 «حَکِیمٌ عَلِیمٌ اللّهَ إِنَّ شَاء إِن فَض لِهِ مِن اللّهُ

 سااال از و ،نجسااند مشاارکان ایااد،آورده ایمااان کااه کسااانی ای»      

 نااواییباای از اگاار و شااوند، نزدیااک الحااراممسااجد بااه یاادنبا ،بعااد

 نیازتاااانبااای ،شیخاااو فضااال باااه ،بخواهاااد اگااار اهلل ترساااید،مااای

 «.است حکیم و دانا هللا زیرا خواهدکرد.

 گارو  در تازیاان  ناان  کاه  ناام،  کعباه  چهااردیواری  ایان  حفظ     

 داسااتانی ت،بشااریّ باارای شوجااود ،اساات شااده نهااان آن حفااظ

 ،ریبشاا جامعااة امااروز، تااا کااه دردناااک، و بااارغاام بااس اساات

 پرداخاات چهاااردیواری نایاا ماناادگاری باارای ساانگینی تاااوان

 .است کرده
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 و گویااد:ماای چااه کااه یاادکن هتوجّاا آیااه یاانا از بخشاای معنااای بااه     

 بای  شیخاو  فضال  باه  ،بخواهاد  اگار  اهلل ترساید، مای  ناوایی بی از اگر

   کرد. خواهد نیازتان

 بای   ناام  باه  معناایی  خواهاد. نمای  یاا  خواهاد مای  یا همیشه اهلل این     

 اهلل ایاان قاااموس در طرفاایباای و کنااد،نماای فهاام را امااور در یطرفاا

 هام  معلاوم  وهایچ  ،خواهاد مای  چارا  نیسات   هام  معلاوم  ندارد. وجود

 چنااین بخواهااد اگاار گویااد،ماای ماادام خواهااد.نماای چاارا نیساات

 !کندمی چنان نخواهد اگر و کندمی

 حااادودِ محماااد، دوران در ،کعباااه خاناااة اطااارافِ محااادودة در     

 بار  و سااخته  خاناه،  عناوان  تحات  مفلاوک،  رپَا کَ ،کمتار  یاا  صاد یک

 بتاانِ  مناافعِ  حاافظ  کاه  ،دباو  افارادی  باه  قمتعلّا  ،هماه  بودند؛ نموده پا

 پارساای نااامی ،همکّاا یااا ا)مکّاا ،بودنااد همکّاا در عربسااتان قبائاالِ دیگاار

 چاون  کاه  (شاود مای  برشاته  آندر چیاز  هماه  کاه  جاایی  یعنای  .است

 کعبااهدور هباا مکااه، در شااانبتااان زیااارت باارای قبائاال ساااله، همااه

 ایاان کثیاار اجتماااع ( امااروز ماننااد بااه )درساات ،کردناادماای اجتماااع

 ساااکنین ی باارا ،بااود کااالن متااینع ،مکااان ایاان در نااادان جماعاات

 از ببینااد. تاادارک آینااده سااال یااک باارای ار آنااان نااانِ تااا ه،مکّاا

 بتااان؛ ایباار  حیوانااات کااردنِ قربااانی تااا گرفتااه یاهاادا و نااذورات

  جماعاات  و هشااد ماای  عمجتمَاا  ه،مکّاا  در مااالی،  منااابع  ایاان  همااة

 محصاورِ   بتاانِ  ارِوّزُ روضا ح برکات  از سااله،  هماه  نیاز،  همکّا  گرسنة

 امااروز ماننااد باه  درساات ) نااد.دآورمای  در عاازا از شااکمی کعباه،  در
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 روانااة سااالیانه کااه ،کااالن ثااروت ایاان از سااعودآل جماعاات کااه

 یااک باارای و (برناادماای دالری ردمیلیااا هایسااود ،شااودماای همکّاا

 بااه وّار،زَ ایاان نبااودِ کردنااد.ماای ذخیااره الزم توشااة ،خااویش لسااا

 همکّاا پااارة تنبااان جماعااتِ ادنِافتاا گرساانگی و یتنگاا در معنااای

 دِّجَاا ،باادالمطلبع نیااز، را گاادایان ایاان بیشااتر سرپرسااتی کااه ،بااود

 از شاده  عمجتمَا  ناذورات  از صادی  در کاه  داشات؛  عهاده  باه  محمد

  تقسااایم همکّااا گرسااانة کنینِساااا میاااانِ ،کعباااه خاناااة در را قبائااال

 معناا  ایان  باه  اسات،  شاده  اشااره  آن باه  آیاه  در کاه  مطلبای  کارد. می

 همکّاا بااه اروّزُ ایاان نیاماادن نگاارانِ ،همکّاا جماعاات ای کااه اساات

 را، شااما سااال قُااوتِ کااه ؛کنااد چااه داناادماای خااود اهلل کااه یدنشااو

 نشااان محمااد، طتوسّاا آیااه ایاان عنااوان ،عنداالقتضااا ببینااد. تاادارک

 عاادم از بااوده، همکّاا جماعاات میااان در باازرگ نگراناای یااک از

 باااد باار را خااود سااال قُااوتِ کااه قُلّااک. ایاان دورِ بااه زُوّار حضااور

 اساات بااوده نویدبخشاای ارتبشاا آیااه، ایاان طاارح .دیدناادماای رفتااه

    !است نموده درمان ،ایآیه به ،را نگرانی این اهلل تهالب که

 ندارنااد: هاام بااه ربطاای یچهاا کااه هساات آیااه ایاان در جملااه سااه     

 های اللّ .اسات  خاود  مُخلاوق  باودنِ  نجاس  باه  اهلل خطااب  کاه این اول

 در قطااع، طااور هباا ،کناادماای خطاااب نجااس را خااود وقمُخلاا کااه

 نقااصِ بااه نجاساات، ایاان ،قطعاااً کااه کاارد؛ ایاادب تردیااد بااودنش خاادا

 خااود آفریاادةای،آفریننااده چگونااه گااردد.ماای باااز او خااود خلقااتِ
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 مخلااوق بااه ناااقص خااردی هاایاللّ چنااین چاارا ؟خواناادماای نجااس را

      بداند؟ مرگ مستحقّ و نجس را هاآن بعد تا دهد،می خود

 اهلل ،را شاااده گفتاااه نجاااسِ و مشااارک جَماعاااتِ ایااان مگااار     

 خطاااب نجااس را آنااان تازیااان اهلل کااه اساات، کاارده خلااق دیگااری

 ؟بخوانااد نجااس را خااود شِآفاارین تواناادماای چگونااه اهلل کنااد؟ماای

 نقااصِ بااه بایااد وجااودارد، نجاسااتی نااام، آدم آفریااده ایاان در اگاار

  او. نامِ آدم مخلوق نجا به نه بازگردیم، اهلل آن خودِ آفرینشِ

 نیساات، خااود خِلقاات بااه تیُقااوَّ را، مخلااوقی  هاایچ اینکااه، دیگاار     

 بااه شااود،ماای چگونااه شااود؛ آگاااه خااود، در خااویش نقااصِ بااه تااا

 ،مشاارکی حکاامِ ،خااود تخَلقاا اصااالحِ در قُااوَّت باادون موجااودی

 همااین کااه صااورتی در ؟گفاات مشاارک را آنااان و کاارد قرائاات

 معنااایی هاایچ ،اسااالم و او کتاااب و دمحماا آماادن از قباال تااا قومخلاا

 و مشااارکی از ه،مکّااا جماعااات اگااار .دانساااتندنمااای مشااارکی از

 پاادر ،دیگاار دانسااتند،ماای خااود، انسااانی شااعور در معنااایی کااافری،

 مشااارکانِ مجموعاااة ایااان جااازو ،محماااد خاااودِ کساااان و ماااادر و

  گرفتند!نمی قرار وکافران

 خااود رددا سااعی خااود کتاااب در داممُاا اهلل ایاان کااهایاان دیگاار و     

 درساات دهااد. نشااان ... و و و مهربااان و دهبخشاان و حکاایم و دانااا را

 ،را خااود تحصاایلی ماادرک دارد، سااعی اممااد کااه کساای ماننااد بااه

 بااه ن،ماا کااه ،کنااد وانمااود همگااان بااه و بکشااد، راندیگاا رخ بااه
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 فهاام و .دارم برتااری شااما همااة باار تحصاایلی، ماادرکِ ایاان پشااتوانة

 شماست. عقالنی تِهویّ بر اکملِ ،من مدرکِ

 کااادام بخشاااندگی؟ کااادام حکمااات؟ کااادام داناااائی؟ کااادام     

 کشاایدن نهشااا و شاااخ ،هساات و دارد چااههر را، اهلل ایاان ؟مهربااانی

 هاای بادبختی  چناگ  در کاه  اسات  هاایی آدم بارای  کاردن  قُلدری و

 در ،هاااآن چااارة همااة و انااد؛گرفتارآمااده زمااین کاارة ایاان در ،خااود

 .اسات  شاده  کشایده  حابس  باه  انشا تیّا هو فهامِ  گیبیچاار  فاضالب

 کااه،باادان .دانناادماای واحااده اُمّاات را خااود ،مساالمان جماعاات

 تهویّاا هاار نیساات. فهماای مجاازا، ردیخِاا باار را، واحااده هراُمّااتِ

 فااردیِ ردِخِاا باار دیگاار د،شااتباادیل مااا بااه اگاار ،فااردی از منفاارد

 ادبیاااااات )در.داشاااات  نخواهااااد   فهاااام   حوصاااالة  خااااود، 

 شاامار بااه ناساازا، یااک ،فردگرایاای لنینیسااتی، و مارکسیسااتی

 کااه، بااود ایاان نیااز، لنینیساام هااایبلشااویک هاادف رفاات.ماای

 از تبعیاات بااه مجبااور را فاارد تااا کننااد نااابود را، فاارد تِفردیّاا

 تحمیاال هاااآن باار را خااود اهااداف بتواننااد تااا نماینااد جمااع

   (کنند.

 شاادنش، مااا جمااعِ بااه امااور، فهاام باارای مساالمانی، هاار خِاارد     

 امااور در شااةاندی بااه قااادر تنهااائی هباا خااود، و ،اساات وابسااته

 شااده، مااا تِاُمَّاا ایاان هاادایت رد نفاار، یااک همیشااه و .نیساات

 شااده تربیاات طااوری جماعاات ایاان جمعاای خِاارد دارد. نقااش
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 و دخاال آنااان، احساسااات در شااودماای راحتاای بااه کااه اساات،

  .کرد تصرّف

 از هاار ،دیاان یااانمتولّ چگونااه کااه ،دیااد دخواهیاا و دبینیاا ماای     

 هاا خیاباان  باه  ایشاده  تربیات  هاای بهاناه  باه  را، عات جما ایان  گاهی

 رسَاا آنااان  منااافع ابتیاااع باارای را، الزم وارهااایهَ تااا ،کشااندماای

 و ،بااود نوشااته رشاادی ساالمان کااه کتااابی یباارا زدن هااوار دهنااد.

 بااارای نزد هاااوار و آمریکاااا، در ساااوزیقااارآن بااارای زدن هاااوار

 تاساا ودیناااب حااال در کااه اسااالمی باارای زدن هااوار و حجاااب،

 ایاان همااة کااه دیگاار؛ مساائلة یااک و هاازار باارای زدن هااوار . ووو

 بااه اسااالم، دیاان یااانمتولّ منااافع مینتااأ  باارای جااز ،جمعاای هااایهوار

    .خوردنمی دیگری درد هیچ

 :نهم جلد کتاب همان ،362 صفحة 82 آیه توبه سوره     

 مَااا یُحَرِّمُااونَ وَالَ اآخِاارِ مِبِااال یَو  وَالَ بِاللّااهِ یُؤ مِنُااونَ الَ الَّااذِینَ قَاااتِلُوا »     
 ال کِتَاابَ  أُوتُاوا   الَّاذِینَ  مِانَ  ال حَاقِّ  دِیانَ  یَادِینُونَ  وَالَ وَرَسُاولُهُ  اللّاهُ  حَرَّمَ
 «صَاغِرُونَ وَهُم  یَدب عَن ال جِز یَةَ یُع طُوا  حَتَّى

  آورندنمی ایمان قیامت روز و اهلل به که کتاب اهل از را کسانی»     

 حرام خود بر ،است کرده حرام پیامبرش و اهلل که را یزهاییچ و

 خود دست به که گاهآن تا شید،بکُ پذیرندنمی را حق دین و کنندنمی

 .«بدهند جزیه تذلّمَ عین در

 کااه گفتناادمای  آنااانی هماة  بااه کتااب  اهاال کیسات؟  کتاااب اهال      

 لبتااها .زرتشااتی و یهااودی مساایحی، مثاال ؛بودنااد معتقااد خاادا بااه
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 ساالمان کااه انااد،گفتااه تااابک اهاال از دلیاال ایاان بااه هاام را شااتزرت

 چااون و بااوده؛ ویمااان یااا و زرتشااتی ،اسااالم پااذیرش از قباال خااود،

 و گرویااد؛ اسااالم بااه دیااد،ماای اسااالم در را خااود سیاساای منااافع

 بااین رد زرتشاات آیااین گنجاناادن باعااث محمااد ناازد در او حرماات

 عااداوتی ازی،تاا جماعاات اال، و .شااد کتاااب اهاال و ابراهیماای ادیااان

 اهاال را ایرانیاان  وجااه هایچ  باه  و .دارنااد و داشاتند  ایرانیااان باا  دیریناه 

 شااناختندنماای رسامیت  بااه را آناان  دیناای کتاااب و دانناد نماای کتااب 

 تاااریخی هااایحقااارت خاااطر بااه تااازی جماعاات شناسااند. نماای و

 خوانناد؛ مای  عجام  را ایرانیاان  .هساتند  تشانه  ایرانیاان  خاون  باه  ،خود

 ده نمتماادّ تِملّاا مااا کااار اساات. احمااق و نااگگ معناای بااه عجاام،

 ماارا ،خااوراسااهلپکَ عرباای کااه ،اساات کشاایده کجااا بااه ساااله، هاازار

 نیاز  یهودیاان  و مسایحیان  باودن  کتااب  اهال  کناد.  مای  خطااب  عجم

 نااوعی بااه محمااد کااه اساات بااوده خاااطر ایاان بااه صاارفاً ،قاارآن در

 سااایدقُ رناااگ تاااا کناااد.مااای دادقلااام  اباااراهیم تباااار از را خاااود

 هموجّاا دیاان، دو ایاان بااه معتقااد عااوام قلااوب در را، خااود ایهااگفتااه

 کتااااب و پیاااامبران آن نفااای ،تصاااور ایااان غیااار در دهاااد. جلاااوه

 تکاماال را خااود او شااد!ماای کتااابش و محمااد خااود نفاای هااا،آن

  .آنان کنندة نفی نه د،دانمی ادیان این دهندة

 بااه اگاار ،هسااتند کتاااب اهاال کااه آنااان همااة ،شااده گفتااه آیااة در     

 ،باشااند اشااتهند ایمااان او کتاااب و محمااد اعتقااادات و قیاماات زرو

  هاام باااز ندهنااد. جزیااه تفَّااخِ بااا اگاار البتااه !بکشااید را آنااان هاام باااز
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 کاااماح ... !اساات کااردن حساااب خشااکه ،اهلل ایاان کتاااب و حساااب

  زمااین در را، یااانشمتولّ جیااب تااا دهاادماای تغییاار را خااود آساامانی

 ؛کناد  تکمیال  را ادیاان  آن تاا  اسات  آماده  قارآن  گویناد مای  کند. رپُ

 و کشااتار و کشاایآدم و بریاادن ساار بااا کااه اساات تکاااملی چااه ایاان

 و را، خااود فقااط و اساات؟ یافتااه دیرینااه تاایلفَاُ ،اسااارت و خااون

 کاادام ؟داناادماای حااق دیاان ،را خااود کتاااب و را، خااود احکااام

 ساار بریاادن بااا کااه گرفاات تااوانماای سااراغ هسااتی در کاااملیت

  ؟باشد خورده رقم هاانسان

 شااودماای پااول بااا را امااور همااة اسااالم در ،آیااه ایاان طبااق باار     

 پااول بااا شااودماای هاام را او مانیآساا احکااامِ و را اهلل یحتّاا خریااد.

 پُاار ار شااانجیااب و دادی پااول آنااان تبااار و تازیااان بااه اگاار خریااد!

 ،کاردی  لبریاز  خاود  اماوال  باا  را، ناپذیرکعباه سایری  قُلّاک  و نمودی

 خواهااد گرفتااه نادیااده ،تااو دیاان و ،تااو اعتقااادات و تااو امااور همااة

 اسااس  بار  .گیارد مای  نادیاده  تارا  دیان  و تارا  الاعما  و ترا هم اهلل شد.

 زمااان، طااول در اسااالم، دیاان یااانمتولّ کااه اساات کاااماح ایاان اصااول

 خاود  توانناد مای  تاا  و دانناد مای  هاا انساان  ماالِ  و جاان  یلّمتو را خود

 مااال و دزدی و ساخااتال همااه ایاان کننااد.ماای هربِاافَ مااالی نظاار از را

 کشااور عمااومی امااوال آوردنِ در انحصااار بااه و ،خااوردن را لااتم

 طتوسّاا ،ایااران در اخیاار دهااة سااه ایاان در ،ملّاای هااایساارمایه و

 تعلیمااات باارای بزرگاای گااواه خااود اسااالمی، جمهااوری یااانمتولّ

 است. کتاب این یانمتولّ عمالاَ ،وکتاب این
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  :جلد هیجده به بعد، 361صفحة  همان کتاب از 7محمدآیه سورة     

 أَث خَنتُمُااوهُم  إِذَا حَتَّااى الرِّقَااابِ فَضَاار بَ کَفَاارُوا الَّااذِینَ لَقِیااتُمُ فَاااِذا»     
 أَو زَارَهَاا  ال حَار بُ  تَضَاعَ  حَتَّاى  فِادَاء  وَإِمَّاا  بَع ادُ  مَنًّاا  فَاِمَّاا  ال وَثَااقَ  فَشُدُّوا
 بِاابَع ضٍ بَع ضَااکُم لِّیَب لُااوَ وَلَکِاان م مِاان هُ لَانتَصَاارَ اللَّااهُ یَشَاااء وَلَااو  ذَلِااکَ
 «أَع مَالَهُم  یُضِلَّ فَلَن اللَّهِ سَبِیلِ فِی قُتِلُوا وَالَّذِینَ

 چااون و بزنیااد. را شااانگااردن شاادید، روباارو کااافران بااا چااون»      

 ببندیااد. سااخت و کنیااد اسیرشااان فکندیااد، فاارو سااخت را هاااآن

 باه  جناگ  کاه  آنگااه  تاا  فدیاه.  باه  یاا  کنیاد  آزاد تنّا مِ باه  یاا  گااه آن

 آنااان از خواسااتماای اهلل اگاار و اهلل. حکاام اساات ایاان و آیااد. پایااان

 بیازمایاد.  دیگار یاک  باه  را شاما  تاا  خواسات  ولای  ،گرفات مای  انتقام

 باطااال را شااااناعماااال ،انااادشاااده کشاااته اهلل راه در کاااه آناااان و

 «.دکننمی

 و ؛دکننااماای ساالب را هاااانسااان آزادی ،خااود ،جماعاات ایاان     

 را هاا آن ،شاان اهلل ردساتو  باه  بعاد،  و ؛گیرناد مای  اساارت  باه  را هاآن

 اساااارت باااه چااارا اسااات: ایااان ساااؤال کنناااد؛مااای آزاد تمنّااا باااه

   !؟کنید آزاد تمنّ با دوباره تا ،گیریدمی

 کرامات  کشایدن  تخفّا  باه  و سار  بریادن  بارای  اهلل فرماان  هام  باز     

 کساای بااه وقتاای یاادگوماای دگاار جااائی در کااه هاایاللّ .هاسااتانساان 

 را تمنّاا ایاان خودشااان امااا ،مگااذار تمنّاا او باار ،کناایماای لطفاای

 کنیااد. آزاد را اساایران ،تمنّاا بااا کااه کناادماای اماار و ،گذارناادماای

  چیست؟! مِنّتَش پس است، کار در لطفی اگر
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 و خریاد  دوبااره  و .خریادن  را خاود  یعنای  فدیاه  فدیاه،  هام  باز و     

 مااالی ایبیچاااره اگاار  امااا پااول! و خشااکه صااورت بااه انسااان فااروش

 ساارش باار چااه بپااردازد، را خااود خریااد و فدیااة تااا باشااد نداشااته

 نااد،اهنفرمااود مرحماات قااانونی هاایچ اینجااا، در )اهلل آمااد؟ خواهااد

 پااولی کااه رفتااه، ارسااارت بااه دردمناادانِ آن رتاسااا تکلیااف کااه

 (شود. می چه ندارند

 نتقااااما آناااان از خواساااتمااای اهلل اگااار و :کنااادمااای اضاااافه و     

 بیازماید. دیگریک به را شما تا خواست ولی گرفت،می

 را مااا خواهاادماای اهلل چااه باارای ؟دهاادماای معناای چااه جملااه ایاان     

 بناادگان از خواهاادماای اهلل چاارا اصااالً ؟بیازمایااد دیگااریااک بااه

 ناشاای هاااآدم بااا ،اهلل دیرینااة کینااة ایاان بگیاارد؟ انتقااام خااود مخلااوق

 ایاان ریشااة ؟دارد ایکینااه خااود قمخلااو از اهلل، مگاار چیساات؟ از

 کاااه اساات  خاااود مخلوقااات  حااادّ در اهلل، گاار م کجاسااات؟ کینااه 

 ؟بزند خود مخلوق از گرفتن انتقام به دست خواهدمی

 کُنااه بااه و ناادارد، فهاام خااود، آفریاادة مخلااوقِ باار ،اهلل ایاان مگاار     

 بیازمایااد را او خواهاادماای کااه اساات نبااوده آگاااه ازل از او آفاارینش

 و اسااتاندارد ازه،انااد چااه تااا ،او کارخانااة تولیاادِ محصااول ببینااد، تااا

 غیاار گسااترة ایاان در کااه آدم، چااون مخلااوقی !؟اساات قبااول قاباال

 باا  اسات  ایکیناه  چاه  را اهلل ارزد،نمای  پشایزی  باه  هساتی،  فهام  قابال 

 و درمانااااده باااادبخت مخلااااوق ایاااان از خواهاااادماااای کااااه ،او

 میاادان اهلل کااار مگاار بگیاارد؟ انتقااام  خااود، ناااچیز میکروسااکپی
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 هااام جاااان باااه را، هااااآدم کاااه ،اسااات زورآزماااائی و کاااارزار

 تاا  نشایند؛ مای  تماشاا  باه  آفارینش  گاود  کناار  در ،خاود  و اندازد،می

 بیشااتر کساای چااه زور کااه برسااد، ایاان فهاام بااه تااا ،بیازمایااد را آنااان

  ؟ستا

 ایاان ،اساات بیشااتر کساای چاه  زور کااه شااود صمشااخّ  کااه گیارم      

 هسااتیِ ایاان خااالقِ را خااود کااه ،اهلل ایاان مشااکالت از مشااکلی چااه

 کرد؟ خواهد حل ،داندمی کرانبی

  ایااان در ،آدم ناااام باااه ناپیااادا، غبااااری انمیااا ،ایمقایساااه چاااه     

 کااه دارد، وجااود اهلل و ،هسااتی درک و فهاام قاباال غیاار الیتناااهی

 ؟شود جلب رضایتش تا بیازماید، دیگریک به را ما خواهدمی

ز موجاود اسات باه نقال ا    ملاة جاالبی   ج)در تفسیر ساوره محماد         

اساات کااه گفتااه  66 ةآیااهااا ، در بعضاای قاارآن64سااورة انفااال آیااه

 اساایری را آزاد ،چ پیغمبااری حااق ناادارد بااا گاارفتن پااول  :  هاایشااده

و  زمااین بریزیااد کنااد خااون ناپاکااان را بساایار در و اشاااره ماای کنااد

: پااس اکنااون هاار چااه غنیماات   فرمایاادهاام ماای  68یااا  62در آیااة 

خاداترس و پرهیاز کاار باشاید، کاه       ؛ حاالل شاما بااد!   ریاد بیابید بخو

 .ند آمرزنده و مهربان به خَلق استخداو

ه هم مربوط ب شعورِ انسانی یک انسان، در ،معانیاین  از یککدام     

یا خون ناپاکان را بر زمین پرهیزکار بودن،  خداترسی واست: 

مال مردم یا  ؛کندص میهم اهلل مشخّ د این ناپاکی راکه حدون؟ ریخت

که اهلل  ؟ این خلق،اهلل و مهربان بودن ه؟ یا آمرزندرا به امر اهلل خوردن
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تازیان حالل  رایب؟ اموال کدام مردم را ه کسانی هستندچ گویدمی

 ،بردها را میآیا کسی که سر انسان ؟کیست و پرهیزکار کند؟می

 !؟کار استپرهیز

ها که تمام شد، و نسانخوب بکشد، و چون کشتن ایعنی پیغمبر      

ا را به هیچ طریقی هم هآن و ؛شد، شروع به گرفتن اسیر نماید پیروز

 یا باید کما ًحُ سرشان بیاورد؟ چه بر آزاد نکند، گرخوب ا آزاد نکند.

خرید و فروش انسان  نهایت باز که در رد،بَبه غالمی و کنیزی بِ

 ا خواندن این آیه یادب) ها را گردن بزند.ا باید همة آنی و خواهد بود

ط مسلّ از ها بعدل افتادم که خوکجرج اُروِ «حیواناتمزرعة »کتاب 

همة حیوانات با هم » که رساندندتصویب قانونی به  رمزرعه،شدن ب

ها خوک حال خود که این قانون شامل!« اما عده ای برابرترند ،برابرند

، قیة حیواناتب ت مزرعه رسیده بودند.که به حاکمیّ شدمزرعه می در

دیگر خالیق  ، برجا هم تازیانِاین (باید باشند. هاخوک ارمدر استث

این  ،کسی نیزشوند!  طریق ممکن باید برابرتر به هر ،روی زمین

خالق  و کندمی یرها سِآسمان که در کندمی دتأیی را،شانبرابرتر بودن

آن فهم یک میلیاردُم  همة آن چیزهایی است که تازیان را، به

  شعوری نیست!

        :کتاب همان جلدنهم، 115صفحة  38 آیه انفال سوره     

 فَاااِنِ لِلّااه کُلُّااهُ الااد ینُ وَیَکُااونَ فِت نَااةْ تَکُااونَ الَ حَتَّااى وَقَاااتِلُوهُم »     
  «بَصِیرْ یَع مَلُونَ بِمَا اللّهَ فَاِنَّ انتَهَو ا 
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 اهلل دیان  ،هماه  دیان  و نباشاد  ایفتناه  دیگار  تاا  کنیاد  نبارد  آنان با»     

 «.بیند می را کردارشان اهلل ،ایستادند باز اگر پس ؛گردد

 ؟چه یعنی بیندمی را کردارشان اهلل       

 شای، کآدم و جناگ  نماناد؟  ایفتناه  تاا  کنناد  نبارد  کساانی  چاه  با     

 همااة باار معلَاااَ خااود وکشااتن، کشاتار  هاساات؛فتنااه همااة منشااأ خاود، 

 همااة منشااأ خااود وجااودی،م هاار حااریم بااه زتجاااو هاساات؛فتنااه

 امااا .«شااود اهلل دیاان همااه، دیاان و» نااد،کماای اضااافه و هاساات.فتنااه

 خااود بیااان در را گااوییتناااقض بدهنااد. جزیااه یااا و فدیااه ،نشااد اگاار

 دیاان باار و بدهااد جزیااه ساایک باشااد قاارار اگاار ؟دکنیااماای فهاام اهلل

 در اهلل یاانا .شااودنماای اهلل دیاان همگااان، دیاان دیگاار بمانااد، خااود

 کااردن رصااد الاِ ،ناادارد کاااری چهاای ،انتهاااباای کهکشااان ایاان

  را او کساای چااه و پرسااتد ماای را او کساای چااه ببینااد کااه ،هاااآدم

 و بینااد،ب را شاااناعمااال ،ندپرسااتنماای را او کااه آنااان و پرسااتد.نماای

 چاااه دیاااد، را شاااانعماااالاَ حااااال ،خاااوب آورد. در را پدرشاااان

 فرمااان خااود یااانلّمتو بااه کااه شااودماای ایاان نتیجااه ؟ شااد خواهااد

 بااااز و فرمایناااد. اباااالغ زماااین در تااان، از را آناااان گاااردن بریااادن

 در ماان اساات! حکاایم و دانااا و اساات مهربااان و بخشاانده خداونااد

 بااه دسااتش کااه ناادارم سااراغ را دانااائی و حکاایم هاایچ ،تاااریخ طااول

 حکاایم هاام کااه تازیااان؛ اهلل اال ،باشااد شااده آلااوده موجااودات خااون

 یهساات مخلوقااات اشاارفِ و مهربااان. و خشااندهب هاام و دانااا و اساات

 و نااادان و شااعورباای اساات، نسااانا همااین اهلل خااود گفتااة بااه  کااه را،
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 طتوسّاا تااا ،اساات آن سااتحقّمُ اشاارف ایاان و اساات؛ آفریااده ابلااه،

 سااو،  یااک  از .شااوند  زده گااردن  همااه  ،زمااین  در گانشگزیااد بر

 نجااس را او طرفاای از و داناادماای خااود مخلوقااات اشاارف را بشاار

   زمین! در یانشمتولّ طتوسّ مُردن، مستحقّ و کندمی خطاب

 کتاااب و محمااد بااه کااه ،هسااتند هااائیآن فقااط ،اشاارف گااوئی،     

 خلقااات، و عاااالم موجاااودات ماااابقی و اناااد.آورده فااارود سااار او،

 سااواری بنااد،ارهقاادّ یهااااشاارف ایاان بااه بایااد کااه ،هسااتند لیساافَاَ

  !دهند

 :کتاب همان نهم لدج 32 صفحة 11 آیه(جنگی غنایم)انفال سورة     

 آمَنُااوا  الَّااذِینَ فَثَب تُااوا  مَعَکُاام  أَنِّاای ال مَآلئِکَااةِ إِلَااى رَبُّااکَ یُااوحِی إِذ »     
 ا َع نَاااقِ فَااو قَ فَاض اارِبُوا  الرَّع اابَ کَفَاارُوا  الَّااذِینَ قُلُااوبِ فِاای سَااأُل قِی
 «بَنَانٍ کُلَّ مِن هُم  وَاض رِبُوا 

 بااا ماان کاارد: وحاای گانفرشاات بااه ارتپروردگاا کااه گاااهآن و»     

 هااایدل در ماان داریااد. وا پایااداری بااه را منااانؤم شااما شاامایم.

 را شااانانگشااتان و بزنیااد هایشااانگااردن افکنااد. خااواهم باایم کااافران

  «.کنید قطع

 روی مخلوقاااتِ کشااتار باارای سااتا کاامحُ تاارینتلااخ آیااه، ایاان     

 کاادام .ناایک فهاام ،اهلل نااام بااه خااالقی زبااان از تااوانیماای کااه ،زمااین

 کااهاندگزیااده وامااأ هسااتی ایاان کجااای فرشااتگان ایاان فرشااتگان؟

 اساات؟ شااعور ماأوا  آن فهاام بااه را، تازیاان  و ،را تازیااان محمااد فقاط 

 کافران؟ کدام ؟ مؤمنان کدام
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 یعناای ،اساات کاارده فرشااتگانش بااه گویاادماای اهلل کااه وحاای ایاان     

 توانناد نمای  کاه  اسات  ساانی ک یاا  کسای  باه  قمتعلّا  وحای  اباالغ  ؟چه

 .دکننااماای رویاات عیناااً، را، اهلل کااه اهلل، فرشااتگان نااه ببیننااد، را اهلل

 اهلل جااوار در خااود فرشااتگان، دیناای، دارانکتاااب خااود گفتااة طبااق

 وحاای بااه نیااازی چااه ،اساات اهلل جااوار در کااه موجااودی .هسااتند

  ؟!دارد

 بااه ارتباااطی هاایچ مااالتج ایاان !یاادکن تدقّاا جمااالت معنااای بااه     

 ایعاادّه تااا ،زناادماای گااره هاام بااه را ریساامان و ساامانآ ندارنااد. هام 

 از .دهااد فرمااان دیگاار ایعاادّه انگشااتان و ساار کااردن قطااع بااه را

 عقالناای تعریااف هاایچ فرشااتگان ایاان تهویّاا کااه گرفتااه، فرشااتگان

 کجااای در نااامریی موجااودات ایاان نیساات علااومم اصااالً و ناادارد،

 یااا تندهساا محتاااج هااوا و اکساای،ن باه  آیااا و دارنااد جااای هسااتی ایان 

 هیبتای  چاه  هساتند،  جسام  اگار  چیسات؟  شاان کاخاور  و خاورد  نه؟

  انسااانی جساام بااا توانناادماای چگونااه هسااتند، نااور اگاار و دارنااد

 تااا ؟اساات چگونااه آنااان فیزیکاای ساااختار و باشااند؟ داشااته تماااس

 چاااه خَاااأ از ارسرشااا فضاااای ایااان در نیسااات معلاااوم کاااه ه،اجنّااا

 ایاان جااان بااه را نااامریی داتجااووم ایاان همااة اهلل، ایاان کننااد؟ماای

 هاام بعااد و کننااد اشپااارهتکّااه تااا انداختااه، ناقاباال و دردمنااد آدم

 !سااتادان و حکاایم و اساات مهربااان و ندهبخشاا اهلل کااه :فرمایاادماای

 نااامِ بااه ،ناشااده تعریااف یجنساا از ،عظاایم انپاساادار سااپاه و بساایج

 تاادارک خااود باارای نااامریی ساامانیآ در را، پااری و جاان و فرشااته
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 را، آدم نااام بااه موجااودی نقااص از سرشااار هسااتی تااا اساات، دیااده

 ادب مناساب  ماواقعی  در را هاا آدم ایان  بتواناد  تاا  کنناد؛  رصاد  داممُ

 رمومااأ را، نااامریی موجااودات ایاان از کثرتاای نیااز گاااهی و کنااد.

 قااارار محماااد اختیاااار در ،آدمیاااان هماااین کشاااتن بااارای کماااک،

 جالاااب .بزنناااد گاااردن را کاااافران و مشااارکان تاااا دهاااد،مااای

 رتبحّاا مخلوقااات، ایاان زبااان فهاام در محمااد، هکاا جاساات،ایاان

 دارد! عجیبی

 :کتاب همان شانزدهم جلد 533 صفحة 61 آیه احزاب سورة     

 «تَق تِیلًا وَقُتِّلُوا أُخِذُوا ثُقِفُوا أَی نَمَا مَل عُونِینَ»     

 گردنااد دسااتگیر بایااد ،شااوند یافتاه  هرجااا شاادگانند.لعناات ایناان »     

 «.دشون کشته سختی به و

 لعناات را خااود مخلااوق کااه هاایاللّ ؟شاادگانند لعناات کسااانی چااه     

 لعناات معیااار .بااود مشااکوک آفرینشااش بااه بایااد خوانااد،ماای شااده

 ایان  ؟اسات  کارده  نمعایّ  زماین  روی بار  کسای  چاه  را آدمیاان  شادن 

 مخلااوقی از را، خااود آفاارینش نقااص تاااوان کااه اساات هاایاللّ چااه

 خاارد اینااان چاارا اساات؟ نمااوده شخلقاا ،او خااود کااه گیاارد،ماای

 خاود  پلیاد  اتنیّا  تاا  دهناد، مای  تعلایم   باطال  گردشای   باه  را هاانسان

 در اهلل را معیااار ایاان گوینااد،ماای ؟کننااد روانااه انآدمیاا جااان در را

 گوینااد:ماای ؟کتاااب کاادام پرساام ماای .اساات کاارده حکاام کتااابش

 ؟اساات کاارده نااازل کساای چااه باار پرساام ماای قاارآن. نااام بااه کتااابی

   ؟کیسات  محماد  پرسام  مای  اسات.  شاده  ناازل  محماد  بار   گویندمی
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 گویناادماای ؟کیساات اهلل پرساامماای اساات. اهلل پیااامبر گویناادماای

 ؟چیسات  نقارآ   پرسام مای   بااز  و .اسات  کارده  ناازل  را قرآن کهآن

 باااز و .اساات شااده نااازل محمااد باار هکاا کتااابی گویناادماای باااز و

 اساات اهلل پیااامبر کااهآن گویناادماای ؟کیساات محمااد پرساامماای

    !!!.ووو..

 چاارخش بااه باطاال دوری در ماارا انسااانی خاارد ؟فرمودیااد هتوجّاا     

 کننااد؛ماای مطلااوب بااه مصااادره را امااور و دارنااد،ماای وا خااود بااا

 خااود حماقاات درحاابس ماارا انسااانی خاارد و ماارا تااا  کااه قاادرآن

 و واضااح دلیاال هاایچ .کننااد خااود از خسااتة ماارا و ،نماینااد گرفتااار

 و نشساات خواهاادن فهاام بااه ماان در ،تسلساال و دور ایاان از روشاانی،

 و نیساتم!  بایش  ناادانی  کاه  بپاذیرم  هایات ن در کاه  کنناد می اجبار مرا

 از کااه شااده، درج آنااان کتاااب در فقااط همااه، هااادانااائی همااة

  کتاااب آن قبااول بااه اگاار ماان و اساات. آمااده فاارود نااامرئی آساامانی

 نخواهنااد اهلل، آن خواساات بااه ،ماان بااا کااه هاااچااه ناادهم، در تاان

 مهرباان  و بخشانده  خداوناد  هکا  :دیا فرمایما  بااز  کاار،  پایاان  و کرد.

 باایش ایداللااه ،کناادماای لعناات را خااود مخلااوق کااه هاایللّا اساات.

 ،خااود مخلوقااات کااردن لعناات بااا نااوعی بااه خواهاادماای نیساات؛که

   بگیرد. آنان از را، خلقتش حماقت تاوان

  :پنجم جلد تفسیر همان  726 صفحة 32 آیه مائده سورة     

 ا َر ضِ فِاای وَیَس ااعَو نَ وَرَسُااولَهُ اللّااهَ یُحَااارِبُونَ الَّااذِینَ جَاازَاء إِنَّمَااا»     
 خِااالفب م اان  وَأَر جُلُهُاام أَی اادِیهِم  تُقَطَّااعَ أَو  یُصَاالَّبُوا  أَو  یُقَتَّلُااوا  أَن فَسَااادًا
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 اآخِاارَةِ فِای  وَلَهُام   الادُّن یَا  فِای  خِااز یٌ لَهُام   ذَلِاکَ  ا َر ضِ مِانَ  یُنفَاو ا   أَو 
 «عَظِیمٌ ذَابٌعَ

 بااه زمااین در و جنگناادمااى او پیااامبر و اهلل بااا کااه کسااانى ساازا »     

 دار باار یااا ؛شااوند کشااته کااه نیساات ایاان جااز ،کوشااندمااى فساااد

 خاااااالف در شاااااانپاااااای و دسااااات ایااااا ؛گردناااااد آویختاااااه

 ایان  .گردناد  تبعیاد  سارزمین  آن از یاا  شاود  بریاده  دیگار یک جهت

 خواهنااد باازرگ ذابىعاا آخاارت در و دنیاساات در آنااان رسااوایى

 «.داشت

 حکااایم و داناااا اهلل بااااز و اسااات! مهرباااان و بخشااانده اهلل بااااز، و     

 زمااین روی باار او مخلااوق ترینشااعورباای ،انسااان ماانِ و  !اساات

 شایوة  باه  مان،  انساانی  شاعور  بایاد  یاانش، متولّ کماک  باه  کاه  هستم؛

 و .خویشام  فناای  باه  مَحاض،  یمُحِقّا  اال و شاود؛  تربیات  آناان  تعالیم

 پیااامبر و اهلل تااا ،رناادبُبِ بایااد  ریدَضَاارب صااورت بااه  را پااایم و دساات

 تااا شااوم، رانااده ساارزمینم و وطاان از یااا شااود. حاصاال رضااایتی را او

 مبااادا، تااا گااردد. نصاایب فراواناای نعماات و ترگشاااد جااای را تازیااان

 ایااان .گاااردد حاصااال تیعیشَااامَ ساااختی را، دریاااده نباااانتُ عربااای

 ،غیرانسااااانی یماااااتتعل چنااااین سااااایة در ،کااااشآدم جماعاااات

 هاااگااودال روانااة را، هاااانسااان و را آدمیااان خااون کااه هاساات،قاارن

 ریشااة هاایچ کااه ،سااوارکنند او جااان در را مهمالتاای اتاا انااد؛کاارده

 ماان شاادن تنبیااه عیااارم کاارد. نخااواهی فهاام آن در انسااانی القاخاا

 محکاا کااه اوساات؛ اهلل و محمااد دیاان قبااول عاادم ،زمااین در انسااان
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 ناد. اهفرماود  مرحمات  دریضارب  صاورت  باه  مارا  پاای  و دسات  قطع

 محمااد از اطاعاات عاادم جااز معنااایی کااردن، فساااد زمااین در گااویی

 .نیست  عرب اهلل و او کتاب و

  :تفسیر همان پنجم  جلد  511 صفحة  43آیه مائده سوره     

 م اانَ نَکَاااالً کَسَاابَا بِمَااا جَاازَاء أَی اادِیَهُمَا فَاااق طَعُوا  وَالسَّااارِقَةُ وَالسَّاارِقُ »     
 «حَکِیمٌ عَزِیزْ وَاللّهُ اللّهِ

 را شاااندساات ،اناادکاارده چااهآن ساازا  بااه را دزد زنِ و ماارد و»   

  «.است حکیم و توانا اهلل و ریدبُبِ اهلل جانب از کیفر  عنوان به

 هاام و توانااا هاام اساات حکاایم هاام اهلل، ایاان نیااز، جااا همااه در    

 بااه امااروز تااا ،فاتصاا ایاان از یااکهاایچ امااا مهربااان! هاام و بخشاانده

 باه  یحتّا ) اسات.  نخاورده  مسالمان  غیار  و عارب  غیار  انساانِ  منِ دردِ

 و حکماات داناامنماای ماان (اساات! نخااورده نیااز مساالمانان خااود درد

 اسات،  شاده  نهاان  او هاای فرماان  و اعماال  کجاای  در اهلل ایان  دانائی

 داناد نمای  داروئای  و درماان  را، العضاوی نااقص  و خارد بای  هایچ  که

 خاود،  حکماتِ  باه  را، عقال  ناقاصاان  و خاردان بای  گار م تاا  ندارد، و

 یااانمتولّ بااه خااوب، بساایار را ریاازیخااون و کشااتن امااا کنااد. درمااان

 و حکیمااای اهلل، ایااان چااارا دهاااد.مااای تعلااایم خاااود یاااند نااااقصِ

 کااار هباا دزدان ایاان شااعور و عقاال سااالمتی باارای ،را شادانااائی

 داشااتنن و نااداری و فقاار خاااطر بااه ،درماناادگان ایاان تااا گیاارد،نماای

 کاامحُ نیااز اهلل آن تااا !؟نکننااد دزدی و نرونااد خطااا بااه الزمااه، شااعور

 ندهد؟ آنان کشتار به
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 زمااین، در هیماایابرا دیاان یااانمتولّ همااین خااودِ کااهایاان نااه مگاار     

 را شااعوریباای خااود، دیناای مهماال هااایآمااوزه در تاااریخ طااول در

 شاااکنجه، و چمااااق و چاااوب و درفاااش و غدا باااا و انااادداده رواج

 نآناا  انساانی  جاان  تاا  ،اناد کارده  دمقیّا  عقایادی  قباول  به ، را نآدمیا

 آنااان، از خااود، تعااالیم سااایة در بتواننااد تااا کننااد؟ خااود بااردة را

 تخاام کااه اساات بیعاایط ایاان دهنااد. پاارورش باازرگ، شااعورانیباای

 آورد. نخواهااد بااار بااه کااش،آدم و دزد جااز ثمااری شااعوری،باای

 و محمااد و اهلل از اطاعاات عاادم فقااط جماعاات، ایاان نظاار از فساااد

 فرهنااگ ؛هسااتند تباااهی و فساااد هیااوالی خودشااان .اوساات کتاااب

 و کنیاازی بااه را آزاده هااایانسااان د؛کننااماای ویااران را ملاال نوتماادّ

 بیماااران آنااان زا و کننااد؛ماای تجاااوز هاااآن بااه و نااد،ربَماای غالماای

 گاااروه افغانساااتان، در االن کاااه طاااورانماااه .ساااازندمااای روانااای

 خااود،  تاارور  و جنااگ  و کااار  نااوع اطرخاا  بااه  ،طالبااان  مساالمان

 معصاوم  هاای پساربچه  باشاند،  داشاته  زنای  خاود،  میاان  در توانندنمی

 شاااانناماااادر و پااادر از را آناااان یاااا و رباینااادمااای را، مظلاااوم و

 همااه و کنناد! ماای تجااوز  آناان  بااه «اَمارَد » عناوان  تحاات و ناد خرمای 

 و نااد؛کنماای برطاارف کودکااان ایاان بااا را خااود جنساای الامیاا ،روزه

 ایاان بااه ،شاادن قربااانی باارای را آنااان اهلل کااه مظلااوم، کودکااان ایاان

 تاااربااازرگ کمااای چاااون اسااات، فرماااوده مرحمااات جماعااات

 جااان بااه ،اِنتحاااری عناصاار عنااوان بااه را آنااان از ایعااده شااوند،ماای

 تااا کننااد، منفجاار مااردم میااان در را دشااانخو تااا اندازنااد،ماای مااردم
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 هااایباارات دشااای رونااد! بهشاات بااه و شااود بخشاایده شااانگناهااان

 را اساات شاده  تقسایم  اعضاا  باین  و چاااپ طالباان  توساط  کاه  بهشات 

 را اعضااایی یااا عضااو هرگاااه تروریسااتی، گااروه ایاان باشااید؛ دیااده

 ایبرگااه یااک هاار بااه دارد،ماای گساایل انتحاااری عملیااات باارای

 اَبَااار «!بهشااات بااارات» شاااده عناااوان آن روی بااار کاااه دهااادمااای

 قربانیاان  لبااس  در را اها برگاه  ایان  طالباانی،  کاار جنایات  شاعوران بی

 هااایآدم بااین در شاادن جاارمنف از پااس تااا دهناادماای قاارار خااود

 شااده، داده وعااده بهشااتِ بااه ورود باارای شاادن، تکااهتکااه و دیگاار،

 ماادخل مااأموران بااه هاااباارات ایاان ارائااة بااا و نشااده مشااکلی دچااار

 قاارار خااویش پیااامبر جااوار در کااوثر حااوض کنااار در اهلل، جَنَّااتِ

 کودکااان بااا بزنیااد، پاکسااتان جهلیّاة  ماادارس هباا سااری اگاار گیرناد!! 

 و شااده بسااته رنجیاار و غاال بااا کااه شااد خواهیااد مواجااه نوجواناانی  و

 اساااالم مُباااین دیااان احکاااام آماااوختن یاااا قااارآن قرائااات حااال  در

 و ماادّی  فقار  علّات  باه  کاه  هساتند  مظلاومی  کودکاان  هاا این هستند!!

 باارای تااا اناادشااده داده تحویاال مراکاازی چنااین بااه خااانواده، معنااوی

 آمااااده مختلاااف هاااایسااارزمین در عزیاااز اساااالم احکاااام اجااارای

 چااه افغااانی کودکااان بااا طالبااان کااه کنیااد دقّاات خااوب گردنااد!

 جماعاات ایان  طتوسّا  تشاادّ هبا  کاه  مظلاوم  ودکااانک ایان  کناد. مای 

 رواناای وضااعیت از انااد،گرفتااه قاارار جنساای اسااتفادةسوء وردماا

 باارای ماااًعمو .باشااند توانناادنماای و ،نیسااتند خااورداربر مطلااوبی

 آزار مااادام را شاااانجاااان کاااه رنجااای و حقاااارت از خالصااای
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 از تااا ،کشااندماای ماارگ کااام بااه را خااود میاال کمااال اباا دهااد،ماای

 و بخشاانده خداونااد» و شااوند؛ خااالص رواناای فشااارهای دساات

 نزماای در کااهآنااان فرمایااد،ماای اینااان اهلل هاام بعااد و «!اساات مهربااان

 هاایچ خودشااان، ارانگاا بکنیااد. انشااچنااان و چنااین کننااد،ماای فساااد

 و فساااد ریشااة اهلل، یمتااولّ جماعاات ایاان خااود کننااد.نماای فسااادی

 تاااریخ نماینااد!ماای فساااد بااه هممااتَُّ را دیگااران امااا سااتند،ه تباااهی

 تاارویج اول سااال دویساات در فقااط کااه بخوانیااد، را اسااالم پیاادایش

 اساات. رفتااه ایااران و خاورمیانااه تبشااریّ باار چااه عزیااز، اسااالم

 دوران هماااین در ،را بشااار تااااریخ در شااایکُنسااال تااارینبااازرگ

 ایاان  از هااا جا دیگاار  و هنااد  و ایااران  و خاورمیانااه  در دتوانیاا ماای 

 .دکنی فهم کش،آدم جماعتِ

  :دوم جلد  81 صفحه ،تفسیر همان، 121 آیه ،بقرهسورة 

 حَی ااااثُ م اااان  وَأَخ رِجُااااوهُم ثَقِف تُمُااااوهُم  حَی ااااثُ وَاق تُلُااااوهُم »     
 ال مَس ااجِدِ عِناادَ تُقَاااتِلُوهُم  وَالَ ال قَت االِ مِاانَ أَشَاادُّ ت نَااةُوَال فِ أَخ رَجُااوکُم 

 جَاازَاء کَااذَلِکَ فَاااق تُلُوهُم  قَاااتَلُوکُم  فَاااِن فِیااهِ یُقَاااتِلُوکُم  حَتَّااى ال حَاارَامِ
 «ال کَافِرِینَ

 را شااما  کااه جااا آن از و بکشااید بیابیااد را هااا آن کااه جاااهر»      

 مسااجد در و اساات. باادتر قتاال از فتنااه برانیدشااان،که انااد،رانااده

 بااا چااون و بجنگنااد. شااما بااا کااهآن مگاار ،مجنگیااد هاااآن بااا الحاارام

 «.کافران پاداش است این که بکشیدشان ،جنگیدند شما
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 فهاام کعبااه دیواریچهااار حفااظ باارای را ،اهلل زیرکانااة ساافارش     

 مگاار ،مجنگیااد آنااان بااا الحراممسااجد در گویااد،ماای کااه ؟دکردیاا

 آنااان برکُشااتن سااابق فاای کمااا هاام بعااد و ،شااویدجبورم کااهایاان

  دهد.می حکم

 سورة به ددهمی حواله را شما عالمه، جناب نیز ذیل آیة معنای در     

 .بکشید یافتید جاهر را مشرکان فرمایدمی که، 5 آیه توبه

 ایاان کااه کاانم عاارض نیساات بااد کااالم ایاان بیااان پایااان در و     

 قتاال از فتنااه» فرمایاادماای  81حةصااف کتاااب همااان در هعالماا جناااب

 ولای  بارد، مای  باین  از را دنیاا  زنادگی  تنهاا  تنکشا  زیارا  اسات؛  باالتر

 مهملای  عمارم،  تماام  در مان  .«شاود مای  جهاان  دو خرابای  باعث تنهف

 و فهمام مای  ناه  و خواناد.  خاواهم  ناه  و امخواناده  ناه  توقاحا  ایان  به

  ست.هامغلطه آمدسر ،انبی این فهمید. خواهم نه

 یزتاارینانگبر فتنااه از ،تاااریخ طااول در شاااناعمااال بااا اینااان، دخاو      

 ،نیااز وقاحاات کمااال در و .هسااتند و بااوده زمااین روی موجااودات

 خااون و بریاادن دساات و ساار و کشااتار .نمایناادماای تقباایح را فتنااه

 کااردن یتاایم و زنااان کااردن بیااوه و ا،هااانسااان سااارساانگ و ،ریاازی

 یناااابود و ،هااااانساااان باااردن  وغالمااای ی کنیاااز باااه و ،کودکاااان

 مااانخااانباای و هااا،خانااه زدن آتااش و هاشااهر ویراناای و هااانتماادّ

 فرماااوده اهلل چراکاااه نیسااات، فتناااه ایناااان نظااار از آدمیاااان، کاااردن

 ،نیاااوری رودفاا تعظاایم ساار او، قاارآن و محمااد بااه اگاار امااا اساات؛

 تباااه را جهااان دو کااه شااویماای کسااانی جاازو و شااوی؛ماای گاارفتنااه
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 هاام آن باشااد؛ نبایااد تااو انتظااار در ماارگ جااز جزائاای و ای؛کاارده

 ایان   گارفتن  اسات.  شاده  داده تاو  باه  باار  یاک  فقاط  که حیاتی برای

 ساااحت بااه تااو، ادب سااائةاِ تااا اساات بهتاار مراتااب بااه تااو، از حیااات

 پذیرد. صورت او کتاب و محمد و اهلل سمقدّ

 در امااا ،دهاادماای فتنااه مَشااقِ ،هاااایاان معااارف و تعااالیم همااة     

 و ؛کنناادماای فکناایفرا را، کاارده خااود هاااینااهفت ِوقاحاات، مااالک

 ایاان داننااد.ماای محمااد و نقاارآ و اهلل ذیرشِپاا عاادم در فقااط ،را فتنااه

 در عضااویّت پااذیرش یعناای ،هاااانسااان خاارد در معنااا، ثباات و اتتقااال

     .زمین در مجتمَع شعوریبی کولونی ترینبزرگ

 :جمپن جلد  51 صفحة ،کتاب همان 88 آیه( زنان) نساء ةسور     

 تَتَّخِااذُوا  فَااالَ سَااوَاء فَتَکُونُااونَ کَفَاارُوا  کَمَااا تَک فُاارُونَ لَااو  وَدُّو »     
 فَخُااذُوهُم  تَوَلَّااو ا  فَاااِن اللّااهِ سَاابِیلِ فِاای یُهَاااجِرُوا  حَتَّااىَ أَو لِیَاااء مِاان هُم 

 «نَصِیرًا الَوَ وَلِیًّا مِن هُم  تَتَّخِذُوا  وَالَ وَجَدتَّمُوهُم  حَی ثُ وَاق تُلُوهُم 

 شااما روناادماای کفاار راه بااه خااود کااه چنااانهاام دارنااد دوساات»      

 دوساتی  آناان  از یاک هایچ  باا  پاس  گردیاد.  برابار  تاا  شاوید  کافر نیز

 باااز ساار اگاار و کننااد. اجرتمهاا اهلل راه در کااه آنگاااه تااا مکنیااد

 یااکهاایچ و بکشااید و بگیریااد ،بیابیااد را هاااآن کااه هرجااا در زدنااد

 «.مگزینید بر یاری و دوستی به را هاآن از

 ساات!ا حکاایم و دانااا و سااتا مهربااان و بخشاانده دخداوناا باااز و      

 هاایچ دمیااانآ اعمااال باار امااا اساات. واقااف هسااتی امااور همااة باار کااه

            شااانپرسااتیاهلل فهاام وسااعت باارای را هاااآدم ماادام و ناادارد، فهماای
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 آناان  تیپرسا اهلل فهام  تاا  انادازد، مای  دیگار یاک  جاان  به و آزمایدمی

    .بیازماید و کند تقویت را

 محمااد کااه کسااانی یعناای ،زمااین مساالمانان غیاار همااة ،قاارآن در     

 خوانااده کافر،ندارنااد قبااول یااا و کنناادماای انکااار را او کتاااب و

 باار خااود پرسااتش باارای را اهلل کااه اساات کساای )کااافر .اناادشااده

 .(داندنمی او رسول را محمد و گزیندنمی

 شااده گفتااه ،115 آیااه ،بقااره ةسااور و ، 73 آیااه ،رعااد ةسااور در     

 ،کنناادماای انکااار را اهلل رسااول محمااد رسااالت کااه کسااانی اساات

 اسااالم پیامبر رسااالت منکاار  هاارکس لااذا  ؛هسااتند کااافران  جاازو

   شود.می محسوب کافر قرآن نظر از ،شود

به  یهنگام ؛ وناشنواست یبشر  یها هبه دردها و اندو گوش خدا،     

 !دنَزَرا بر هم  انآن یخواهد شادمانیکه م افتدیها مانسان ادی

با  بیشتر مواقع برای کنار آمدنها، نشدة آدممتأسفانه ذهن تربیت     

تنها  شعور تحلیلی، اندازد.را به دامن هر مهملی می خود مجهوالت،

. را از بردگی مهمالت خالص کند هاتواند آدمت که میابزاری اس

 لت خویش هستند.ها بردة جهاآدم

تا فهم  ه کنید،توجّ به معنایی خلق شده در آیات ذیل  سعی کنید     

د  گیرد که خوهی قرار میکرامت انسان چگونه مورد تهاجم اللّنمائید 

 . را خالق هستی قلمداد کرده است
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که اهلل گفته  وجود دارد، «فخرُزُ»سورة  یک آیه عجیب در     

 «تُح بَرُونَوَأَز وَاجُکُم   أَن تُم  اد خُلُوا ال جَنَّةَ» گوید:می، که 41است؛ آیة 

 . شویدتان، مسرور و شادمان، وارد بهشت می،  شما با همسرانیعنی

کتابش چه  در ربطگفتن این کالم بی نفهمیدم که اهلل از من اصالً     

پس آن  منظوری دارد. اگر قرار است من با همسرم وارد بهشت شوم،

 ؟که  برای من در بهشت کنار گذاشته است برای چیست همه حوری

یا  فقط قرار است برای من چایی آماده کنند، و ها،آن حوری آیا

مقابل  من در تاها آفریده است، اینکه آن یاهای مرا بشویند؟ لباس

مقابل چشم  در ،همسرم نیز وآغوش شوم! هم هاچشم همسرم، با آن

 از این نیز دو هر واشی مشغول شود! عیّ به مردان دیگر با همه، و من

گردیم؟  غرق شادمانی م،کنمی دیگر را در آن حالت تماشاکه هم

انسانی مرا به مسخره گرفته  یا شعور ویا احمق!  این اهلل یا دیوانه است،

 . است

  :ایقمشهالهی  قرآن از 56 آیه، نساء ةسور     

تِنَا سَو فَ نُص لِیهِم  نَارًا کُلَّمَا نَضِجَت  جُلُودُهُم  إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا  بِآیَا»     
 «بَدَّل نَاهُم  جُلُودًا غَی رَهَا لِیَذُوقُوا  ال عَذَابَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَزِیزًا حَکِیمًا

هر  .به آتش خواهیم افکند ،را که به آیات ما کافر شدند  آنان»     

تا عذاب خدا را  ،ن دهیمپوستی دیگرشا ، گاه پوست تنشان بپزد

  «.و حکیم است عزیز اهلل و. بچشند

: نویسدر میای در ترجمة این آیه در آخِجالب اینجا که قمشه     

ارش همه عدالت و از روی حکمت همانا خدا مقتدر است و ک»
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اری هّگر قَرحم و خشن و شکنجهاین اهلل چقدر می تواند بی« .است

عمال هلکی اِقات خود چنین رفتارِ مُباشد، که حاضر است با مخلو

وکیف  صورتی که خود او نیز خالق آنان است. و از کمّ در .نماید

خبر  باید کامالً خود به استناد حکیم و دانا بودنش،مخلوق  شعور

 داشته باشد.  

 :ایالهی قمشهاز قرآن  22آیه  ،کهف ؛سور     

اء فَل یُؤ مِن وَمَن شَاء فَل یَک فُر  إِنَّا أَع تَد نَا وَقُلِ ال حَقُّ مِن رَّب کُم  فَمَن شَ»     
لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم  سُرَادِقُهَا وَإِن یَس تَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء کَال مُه لِ 

 «یَش وِی ال وُجُوهَ بِئ سَ الشَّرَابُ وَسَاءت  مُر تَفَقًا
هر که بخواهد . استن سخن حق از جانب پروردگار شمای بگو»     

ما برای کافران آتشی که  .و هر که بخواهد کافر شود ،ایمان بیاورد

آب  ،و چون به استغاثه. ایمه کردهگیردآمادمی دود آن همه را در بر

ها کباب که از حرارتش چهره ،گداخته سِّاز آبی چون مِ ،خواهند

  «.. چه آب بدی و چه آرامگاهی بدشاننیمبخورا ،شودمی
 :ایالهی قمشهاز قرآن ، 142آیه  ،اعراف ةسور     

وَ لَقَد  ذَرَأ نا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ ال جِنِّ وَ ال اِن سِ لَهُم  قُلُوبٌ ال یَف قَهُونَ »     
بِها وَ لَهُم  أَع یُنْ ال یُب صِرُونَ بِها وَ لَهُم  آذانْ ال یَس مَعُونَ بِها أُولئِکَ 

 «هُم  أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ ال غافِلُونَ کَال أَن عامِ بَل 
ایشان را  ؛نس را بیافریدیمو اِ نّبسیاری از جِ ،مبرای جهنّ»      

 دان نمیهایی است که بِفهمند و چشمدان نمیکه بِ هایی استدل
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 ؛اینان همانند چارپایانند ؛شنوند دان نمیهایی است که بِبینند و گوش

 !«غافالنند اینان ؛هایندتر از آنی گمراهحتّ
 :ایالهی قمشهاز قرآن  42تا  21آیات  ،أبَنَ ةسور     

البِثِینَ فِیهَا  (22لِلطَّاغِینَ مَآبًا ) (21إِنَّ جَهَنَّمَ کَانَت  مِر صَادًا )»     
 (25(إاِل حَمِیمًا وَغَسَّاقًا)27ال یَذُوقُونَ فِیهَا بَر دًا وَال شَرَابًا) (23أَح قَابًا )

  «(24)إِنَّهُم  کَانُوا ال یَر جُونَ حِسَابًا  (26) اءً وِفَاقًاجَزَ
زمانی دراز در  .طاغیان را منزلگاهی است د.جهنم در انتظار باش»     

جز آب جوشان و . و نه آب ،نه خنکی چشند .جا درنگ کنندآن

زیرا آنان به روز  .این کیفری است برابر کردارشان .خون و چرک

 «.تندحساب امید نداش
 :ایقمشهالهی از قرآن ، 27آیه  ،بقره ةسور     

فَاِن  لَم  تَف عَلُوا وَلَن  تَف عَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَال حِجَارَةُ »     
 «أُعِدَّت  لِل کَافِرِینَ

پس بترسید از آتشی  ،و هر گاه چنین نکنید که هرگز نتوانید کرد»     

 «است ا شدههیّبرای کافران مُو ها هستند  هیزم آن مردمان و سنگکه 

 :11آیه  ،عمرانآل ةسور     

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَن  تُغ نِیَ عَن هُم  أَم والُهُم  وَ ال أَو الدُهُم  مِنَ اللَّهِ شَی ئاً »     
 «وَ أُولئِکَ هُم  وَقُودُ النَّارِ

ز از عذاب خدا نرهاند شان هرگفرزندان ها وکافران را دارایی»     

 «.مندهیزم آتش جهنّ، آنها خود
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 در دیوون یووانمتولّ و مالیووان طتوسّوو ،کووالم و معووانی القووا  شوویو  نووو 

 هاآدم ذهن
 بساایار ،دیگااریااک بااه نااان دادن قاارض در ،دیاان یااانمتولّ  همااة     

 کاغااذ بااه قلاام دیگاارهاام تعریااف بااه چنااان گاااهیدارنااد؛  رحّاابَتَ

جهاااانی  از آناااان، خطااااب ماااورد فاااردِ انگاااار کاااه رنااادگذامااای

 و رفااع ایلحظااه بااه را،  تبشااریّ مشااکالت تااا اساات، دیگرآمااده

 ماای عنایاات یکاادیگر بااه ناایپُرکُ نادهاا القاااب چناااننمایااد!  رجااوع

 حضااارت گویناااد:مااای .گنجااادنمااای رتصاااوّ در کاااه فرمایناااد

هُ سِاارُّقُاادَّسَ مکااان، تجنّاا، تعااالی اهللرضااوان ،العظماای...اهللآیاات

 از صادها  و لماا العُصَادر   ،لماا العُ خار فَ ،غیاب  علاوم  عالماة الشَّریف، 

 تااا کنناادماای دیگاارهاام حوالااة را اساااس و پایااه باای مهمااالت ایاان

 .رناد بَبِ فارو  حقاارت  در ،را خاود  اطاراف  جاهال  و ساواد بای  شنوندة

 .کنند هضم ،فتلُکُ الفاظ این معدة در را ردشانخُ شعور و

 دانناادمای  خاوب  .ناد اشاعوری باای  مکتابِ  نگاا گرفت مشاق  ایناان،      

 لاین اوّ در شاود مای  چگوناه  کاه مای بینناد    و اناد دیاده  تعلیم خوب و

، بااه خااویش مُشاات در را آنااان جماعااات، و هاااهتااود بااا برخااورد

گرفتاااة مکتاااب   درس یاااانمتولّ و مالیاااان ایااان .شاااندکَ اساااارت

  طااوالنی لحظاااتی باارای رونااد،ماای منبااری باار کااه هنگااامی ابااراهیم،

بااه   شااان،مااادری زبااان فهاامِ در کااه سااواد،باای و عااوام مشااتی ایباار

باه زباان عربای     را احاادیثی  و اناد، آیاات  ماناده  گال  مانند االغای در 

کاه   امی؛ عاو کنناد مای بَلغاور  ، حوصاله  و کیاد تأ باا  و شامرده  شمرده

 زبااان  بااه کااه احادیااث و آیااات  ایاان  از شااعوری و درک هاایچ
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 دهااان دریااده، ران وحیاا ناادارد، ذهاان در شااود،عنااوان ماای عرباای

   شوند!غرق تماشای واعظ می

شاانونده  نااامفهوم، باارای ذهاان   عرباای و بیااان آن الفاااظِ  ادامااة     

او را ناااخود  کااه نیساات؛ ،هاایچ چیاازی جااز، خنااگ کااردن شااعورِ  

بااه  ،مانااده اسااتمعااانی آن فهاام آگاااه بااه خاااطرِ حقااارتی کااه در  

 هشاانید معااانی از ،او فهاام و درک عاادم کشااد. وگنگاای فهاام ماای 

بِ یاااطخ بخشاااد؛مااای تحقیرشااادنش را تساااریع   زمیناااة شاااده،

مهمااالتِ  تااا کناادماای آماااده را، شاانونده بااا ادامااة سااخن، شااعور،باای

 رتصااوّ ،ساواد بای  و یامعا  شاانوندة .دکنا  تخلیاه  او ذهان  در خاود را، 

 غریاب  الفااظ  ایان  نشساته،  منبار  بار  خطیابِ  و گویناده  کاه  کناد، می

 باشااد  آورده جااائی از یاادبا شااود،نماای نائاال آن فهاام بااه او کااه را،

ایان اوسات، کاه احماق      و ؛نیسات  شاعوری جاا،  آن فهام  باه  را او که

عاادم   از ،حماقاات خااود را ،تااا مگاار کااه کاااری کنااد، بایااد اساات؛

 رِهای مکاارّپااس تأییااد در ،عنداالقتضااا .ی نهااان کناادانفهاام آن معاا

خطیااب،  دانااد، بااه، فهاام خااویش را از بیااان چیاازی کااه نماای  خااود

 .دهدانتقال می

، خااوبی فهاام کاارده اساات   ه را، باا کااه حماقاات او  و خطیااب،     

 در هرچاااه بیشاااتر ،معرفاات خاااود  ی باااه رخ کشااایدن ساااواد وباارا 

 کلمااات عرباای در بیااان و  ت بااه اسااتفاده از ، همّااخنااگ کااردنش 

 .   کندمیخود نطق 
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 تااا شااودماای گااوش سااراپا سااحور شاادة خنگاای،چنااین موجااودِ مَ     

ال، بااا پاسااخی یابااد. مُاا ا،ر خااود نشسااتة حقااارت در جااانِ نااوعی بااه

 سااخن ثانمحاادّ و راویااان از وقااار، بااا و ،ایحوصااله ت وچنااان دقّاا

 د،کنااماای رتصااوّ عااامی و سااوادباای شاانوندة کااه کشااد،ماای میااان بااه

 گرفتاه  الهاام  و کناد قاول مای  آناان نقال   از ، المُا  کاه  کسان، آن همة

  بااه ،را او کااه هسااتند، دیگااری جاانس از همااه گیاارد،ماای و اساات

 ربَا اَ خاود از  ثین،حادّ کاه بیشاتر ایان مُ   نیسات؛   فهمای  جنس،آن  فهم

هاای غیار   هاا، باا واژه  )کااری کاه خاارج رفتاه    . شاعوران تاریخناد  بی

 .(پارسی، با پارسی زبانان می کنند

 را خااود سااخنان تاارینمهماال خااور،آدم کااالشِ رانِماازوّ ایاان     

 همااین گااوئی کااه کنناادماای فاارو جماعاات حَلااق در حیلااه، بااا چنااان

 شااانرسااالت ادای باارای ،اهللاقدساایّة  آسااتانة از پاایش، لحظااة چنااد

 خاود،  مهماالت  میاان  در مادام  واناد!  فرماوده  اجاالل  نازول  زماین  به

آیااات  و عرباای الفاااظ از شاانونده، جماعاات کااردن تحقیاار باارای

 ایاان عااوام کااه ؛گذارناادماای مایااهباارای عااوام قاباال فهاام غیر قرآناای

نااه معااانی ایاان   .سااتنی عبااارات ایاان باار فهماای هاایچ ،را درمانااده

 و سااوادی هااا،کنااد و نااه در فهاام ایاان گفتااه   آیااات را فهاام ماای  

ق بااه متعلّاا «اصااول کااافی»کتاااب  داننااد،نماای  اصااالً شااعوری دارد.

 و یاااتاااریخ تااألیف کتاااب بااه کاادام دوره مربااوط اساات؛   کیساات و

 آن دیگاااار و ق دارد؛بااااه چااااه دوراناااای تعلّاااا ،لبنااااانیمجلساااای 

کناد  ر مای تصاوّ شانونده   هساتند.  چاه کساانی بودناد و    ،گویاان مهمل
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مااال، بااه فهاام  کااه فقااط مااا بهتااران هسااتند کااه اینااان موجااوداتی از

  .آنان فهیم بوده است

 و محمااد بار  ، تاااخواهاد از جماعات ماای  نیااز،  گااه  چنااد از هار  و     

 یسااانهقدّ عماال ایاان بااه نیااز، دیگااران و ،دنفرسااتات بصاالو او آل

، بااه وری آنااان راشااعا خسااتگی ناشاای از باای تاا؛ شااوندماای اجبااار

 مهمااالت  بیشااتر، بااه چااه هاار ،تااا در ادامااة کااالم  حوصااله بنشاااند،

شااعور انسااانی داده اساات،  ت نیاازداسَااقِ دان رنااگکااه بِاا ،خااود بیااان

 . آنان را فلج کند

 سَاار بااه تمااام جهاال در ،خااود مااادری زبااان فهاام از کااه عااوامی     

 فرامااوش  کااه شااود،ماای عرباای الفاااظ در غاارق چنااان رد،بَااماای

 الفعّا  فهام و تحلیال اماور    بارای  را، خاود  شاعورِ  بایاد،  کاه  کناد، می

 شااعوری در چاارا کااه، توانااد؛نمااینیااز اگاار هاام بخواهااد   و. کنااد

شااعوری در چَنتااة خااود  اصااالً و خااود، تربیاات نکاارده اساات،چَنتااة 

 .  تا فهم مطلب نماید ،کننددرک نمی

 مهمالت الِانتق در تواندمی تا مال، ای،شدهمسخ شرایطِ چنین در     

 مردمِ این کالنِ صیبتِمُ .درَبَمی کاره تالشی به کمال ب او ذهن به

 از گرفتنسواری .هاستسوادی آنبی از روز، همهتیره بدبختِ

 فقر خاطر به مالیان، طتوسّ این جماعتِ نادان، انسانی منزلتِ

 .هاستآن نیافتة تربیت شعورِ و ،فرهنگ

 نمودنااد،ماای تربیاات کااردن شااعور قمشاا بااه را، مااردم ایاان اگاار      

 بااااره،شاااهوت خاااورِآدم گاااویدروغ تااااریخ، مشاااتی  طاااول در
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 باارداریبهااره آنااان، انسااانی منزلاات از چنااین، ایاان توانسااتندنماای

 گشاااد هااایجیااب قربااانی را، شااانانسااانی منزلاات همااة و؛ کننااد

 .خودکنند

 :گفت مپدربزرگروزی      

 هاا انساان  ، جاان آناان  جاابر  امحُکّا  و دیان  یاان متولّ وقتای  !فرزندم     

 تاا  بااش!  هاوش  باه  اناد،  کارده  خاود  شادة  پاروار  هایدروغ ، انبارِرا

 آساامانی ماااتِتوهّ ای، قربااانیورطااه چنااین در ت،اانسااانی شااعور

 حقیقاات .نیساات او در هاایچ ،فضااا و راتکُاا جااز کااه نااامرئی نشااود

 را، خاویش  غاالف  ای،ارهقادّ   هایچ  کاه  کان،  جاو وجسات  جاائی  را

 .نکرده باشد ترک حامیانش، اتنیّ بیتتث برای

 موهااوم، بهشااتی هااایحیلااه بااه دیاان، یااانمتولّ کااه سااتا عمااری     

 اند.کرده لمبدّ میجهنّ به خود، فریب در را، زمین

 کاااه کنااای،ناااامرئی قرباااانی جهاااانی  را تاعینااای جاااان مباااادا     

 در تااو، بهشاات و توساات، تاان در تااو، معاااد. نیساات باایش مهملاای

 بااه تاارا کااه سااتا خیااری اترّذ گاارو در اینااان مااةه کااه .تااو خاارد

 کنم.می شفارش اترّذَ آن فهم

 پروار خِردت تا کن، تربیت خویش جان در را شعور نازکی تو،     

 تو که .نکنند نیّزَمُ دین، مهمالت با ترا، خِرد تا باش مراقب .شود

 تاریخ، بزرگ شعورانبی ربَاَ این که کرد نخواهی فهم زمان هیچ

 کنند.می قربانی امیال خود ترا، انسانی کرامت هچگون
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 غارتی به ترا، انسانی منزلت و ترا،انسانی  هایدارائیهمة  و     

 .کرد خواهند خود یاتنّمَتَ قربانی  نام، مشروع

شااعوری جااانور باای  جااان آدمیااان را،  ، بیشااترین اتاااقِ فرزنااد     

ه بازدیااد ، تارا با  کاه باه زیبااترین شاکل ممکان      ،اشاغال کارده اسات   

 عاااطفی در یهاااکااه بساایاری از دروغ  کنااد.ماای هاادایتاز خااود 

 جااانِ خااود فهاام کاان، اتاااقی را در تااو فرزنااد، ان شااده اساات.آن نهاا

 .کنیتردید نمی ،آنتی درس که در

حاادیثی وجااود دارد کااه  ، 5جلااد  ،«صااحیح بخاااری»در کتاااب      

 ناقل مطلب گوید:. دانندرا موثق میجماعت شیعه آن

از روح ابااان عبااااد، از علااای بااان ساااوید   محماااد ابااان بشاااار،»     

 :نقل شده است که  منجوف، از عبداهلل بریده

رسااول خاادا ، حضاارت علاای را بااه سااوی خالااد فرسااتاد تااا              

 .دخمس غنایم را برای پیامبر بیاور

ماان از دساات علاای بساایار ناراحاات شاادم. زیاارا بااه   گویااده بریااد     

شساات و بااا یکاای از زنااان   خااود را ، محااض وارد شاادن بااه سااپاه  

. و بااه خالااد گفااتم دیاادی علاای  نمااودقاارار ، رابطااة جنساای براساایر

   ؟  چکار کرد

جریااان را بااه او گفااتم.     ،گویااد وقتاای پیااامبر را دیاادم    هبریااد     

! آیاااا از علااای مُتنفّاااری؟  گفاااتم آری. و های بریاااد پیاااامبر گفااات:

علای   ، زیارا کاه ساهم    ر نبااش از علای متنفّا   !ای بریاده  پیامبر گفات: 

  «.از خمس غنایم بیش ازاین است
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 گوید؟ه شدید که پیامبرشان چه میمتوجّ     

تاارین رای ایاان جماعاات، ساااده غااارت مااال و نااوامیس مااردم باا       

شااان  وقاایح عماالِشااان نیااز کاام از ایاان هااایاماار ممکاان اساات. مُتعَااه

کرامااات  ،شااودوجااه نماای اساات کااه بااه هاایچ    ورآدرد . یسااتن

 .  ت نادان پاک کردن این ملّاز ذه ناکردة علی را

 
 سنّت شریف مُتعَه! 

، در 54انقااالب  از کااه بعااد  باشاایده داشااته بااه ایاان نکتااه توجّاا       

شااان در توانسااتند بااه خاااطر نااوع تعااالیم مالیااان نماایچااون  ایااران،

و عباساای و دیگاار سااالطین   فااای امااوی بااه ماننااد خل  ،طااول زمااان 

ت کشایدن  ا باه ذلّا  ، با سارا تادارک ببینناد   حارم  ،برای خاود  ،اسالمی

کرامااات زناااان در جامعاااة ایاااران، تماااامی ایااان سااارزمین را باااه    

نااا  و کاااری بااا زنااان و دختاارانِ  .تباادیل کردناادساارای خااود حاارم

توانیااد بااا  مملکاات نمودنااد کااه شااما بااه راحتاای ماای    ایاان   آگاااهِ

هااای در خیابااان ،سااراباادون داشااتن حاارم  کمتاارین هزینااة ممکاان، 

باارای ایراناای را زک شااده دختااران باا  و کشااورهای عرباای،  ایااران

ایان  یاا بادون    ،و آناان را باا احکاام صایغه     کارده؛ یات خود اجیار  تمنّ

 .  ی طالبان امور جنسی بکشانیدهاخواب، به رختکاماح

یاا صایغة کاردن    تعاه  کاه مرباوط باه سانُت مُ     نوشاته، این بخش از      

 و هازار  ساال  باه  ،شاود مای مرباوط   ،اساالم اسات   زنان و دختاران در 

 حادیااث راآن ا هفاات کااه دوسااتی فرهیختااه، و  شصاات و صاادساای
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حاایفم  ،ای نوشااتمایاان احادیااث، حاشاایه باارماان  و ت فرمودناادمحبّاا

 .یان کتاب اضافه نکنم و چنین کردمرا به پاکه آن آمد،

 چه بگوئی براسالم، هر مکتب یافته در پرورش جماعتِ از این     

، شودمیبیان  عهمطالبرای  که در ذیل را احادیث همین اگر آید.می

 دلیل و هزار خطر ببینند، در شان رامنافع اگر ،بدهی نشان آنانخود  به

صحیح بودن این تا بافند به هم می آیات را، نقل و حدیث و ن وبرها

 به ،افتد خطر شان درمنافع ،باز اگر و ندبنشان یدبه تأی ،احادیث را

ی تو ردیف مدرک برا و حدیث برهان و دلیل و هزاران ،تفوریّ

 خود را از و ها ترا قانع نمایند،این نوشته بودن جعلی درکنند تا می

ها ها که آن احادیث از آناین کتاب .کنند ابرّاین مهمالت مُ

یان جماعت برای متولّمعتبر  مرجعی کامل و نقل شده، و راج،استخ

ها کتابآن ی در درستی شکّ جماعت شیعه، و .ع استاهل تشیّ

 او پیرو ،مسلمانان جهان بخش وسیعی از که امروز بوحنیفه،ا .ارندند

جماعت  رهبر ،شش فرزند علی یا سی و ،پنج سی و یکی از هستند،

ع جماعت تشیّ راان اینگویند! ن میکه به آنان، اهل تسنّ ع است،تشیّ

ست که ا کسی اولین گویا ابوحنیفه، فوت محمد، از بعد قبول ندارند.

 وکسانی نیز) نقل کرده است. ،حدیث از او هزار ،همیّاُدوران بنی در

ه توجّ (دانند.ث اسالم میاولین محدّ ،را -عباس -عموی محمد

 در آن هزار حدیث، ؛اهمیت است حائز این مطلب یدداشته باش

حدیث هزارده بهدر عرض یک قرن  عباس،دوران حکومت بنی

بدبختی این  آن دوران تا اواسط قرن ششم که زمان ازافزایش یافت! 



 دین، اسپرم مقدس شده

 

247 

 

هزارحدیث افزایش  صدبه شش ز پیش رقم زده شد،ت، بیشتر املّ

 صد هزاراین شش ،کشة جانی و آدمرنکبت صفویّدر دوران پُ .یافت

که رئیس  ،محمدتقی پدرش مال و مجلسی به دست مالباقر حدیث،

 به دو مرحوم دکتر شفا(، روایتبود، )به  هصفویّ حوزة آخوندپرور

کتاب  در ،مجلسیرسید! حدیث هزار صدچهار میلیون و

اهلل سالم طریق ائمة طاهرین نویسد: این احادیث ازمی« االنواربحار»

 ه رسیده است.ضاعَالبِیللاین قَبه  بعد، ه ورسید به اساتید معتبر م،هعلی

معرفی  اساتید معتبر از گویان قبل خود را،اول مهمل ه نمودید!توجّ

تا هیچ داند؛ می ث کالم آن اساتیدِ معتبروار را کند و بعد، خودمی

  تردیدی در نقلِ مهمالتش باقی نگذارد.

چون ای همکند، عصارهحت به تن میلباس وقا وقتی جهالت،     

  کشد!م میسُّجَمجلسی را به تَمالمحمد باقر

     
 (مُتعَه) صیغه ت یاموقّ ازدواج توجیه

 جماعت کالنِ بتُکُ در یزیاد احادیث ت،موقّ ازدواج ثوابِ در    

 و ،ائمة اینان دتأیی و کیدتأ به حدیث، هزاران و ؛دارد وجود عتشیّ

 .   است شده نقل آن، انجامِ برای

 فرمودند: پدربزرگمروزی      

 لتبِسِ و ریش(  اسطبل)استبل زنان، تناسلی آلت !فرزندم     

 یهست در آخوری زنان، مَهبل جز است. اینان ادیان یانمتولّ

 که این محض به .ندارند سراغ خود تهویّ نشخوار برای
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 دروازة به کَکی،جَهشِ سرعت به ،را رها کنی  افسارشان

در  جز شان،تعلیمات همة! زنندمی خیز زنان تناسلی آلت

 به راهی آدمی، هیچ)اندام جنسی(  کافِ سه مثلثِ   قالب

 مخرج ازهمه  شان نیز،بهشت دروازة وشناسد! نمی رستگاری

  .شودمی هدایت، کاف سه این

 عامور تشیّ یانمتولّاین  از یکی اگر، که دارمایمان  فرزند!     

 طرح توسعةرا مشمول  ، خانة کعبهکنند هشهر مکّ را، شهردار

 دختر محمد، که فاطمة، ای راکوچه کند، تاعمرانِ شهر می

، نماید. اینانحفظ  نخوردهدست  ،استد شدهآن متولّ در

کالم  هستند. رد مبتالخِ یائسگیعمیقاً، به  هستند که جماعتی

یا ، زندمی ها دوردر فضایل ساختگی ائمة آن ، یااین جماعت

 آلت تناسلی زنان! رِحوَمِ در
در خصوص بد نیست این مطالب را  ،هتعَقبل از نقل احادیث مُ     

 .اشیدداشته ب ،علی

 
 البالغهاز کتاب نهج ،زنان   در بار ،طالببن ابیعلی  چند از یسخن

بیرون  توانی نگذارمی اگر دارد. مردم باز از حجاب، چشم زن را»     

 و ؛است شان بهترگیری در حجاب برایسخت خانه روند. زیرا از

خانه همانند این است که شخص غیرمطمئنی را  ها بیرون ازرفتن آن

 «ترا نشناسند! نی کاری کن غیرتوابه خانه بیاوری. اگر می
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 و غیرتِ زن، کفر است؛» ت به پسرش حسن گوید:وصیّ در      

بدترین صفات مردان است؛  غیرت مرد ایمان. بهترین صفات زنان،

به  ر باشد،زنی متکبّ اگر ترسو بودن است. و ر، خسیسکه همانا تکبّ

 را هرشو و مال خود بخیل باشد، اگرآورد؛ فرود نمی غیرشوهر سر

کاری که موجب خشم شوهر شود  از ترسو  باشد، اگرک؛ ظ میحف

این نوشته که در مورد غیرت زن از علی  نقل شده ) کند.دوری می

تا زمانی که فاطمه زنده  که علی، ،است، به این خاطر بوده و هست

، زن دیگری گذاشت علیجرات ازدواج نداشت و پیامبر نمی بود،

ار یسدیگر، ب بابت ازدواج علی با زنان از فاطمه،چرا که  اختیار کند؛ 

 با نقل این گفته که در پیامبر ،شد. برای همینو ناراحت می دلگیر

 و ،دانست فاطمه را پارة تن خود است،و معروف نقل شده نیز  تاریخ

به خاطر همین  و .داد کرددهندة خود قلم آزار را، دهندة او آزار

مرگ فاطمه، علی  از هشت روز بعدکه درست هفت یا  موضوع بود

 (آورد. ها نیز زنان زیادی را به عقد خود در! و بعدازدواج کرد فوراً

 :علی گوید     

تان ای کسانی که عقل و !شما نیست که مردانگی در انیای نامرد»     

  !«های تازه به حجله رفته استزن ها ومانند عقل بچه

؟ گوید زنان تازه به حجله رفته! من ه نمودیدبه معنای کالم توجّ     

؛ که علی تواند باشدزنان تازه به حجله رفته چگونه میدانم عقل نمی

با خود بگویند، چرا این مردان ابله را  این زنان، گوید. مگر این کهمی

  ایم!رای همسری خود انتخاب نمودهب
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داریوش  البالغةتاب نهجک 213صفحة  مطلبی بس جالب از     

  .کنمهین از علی نقل میشا

کنم که زنان از ایمانِ ه میآگا ! من شما راای مردم» علی گوید:     

 اندک است. اما و بهرة آنان از ارث ند،اهبهرخرد کافی، بی و ،عالی

وقت دوران ه بروزه است  نماز و شان به دلیل پرهیز ازایمان کمیِ

اما  گوید( و نان راعادت ماهانه در ز د و)زمان پریو و عادت. عذر

گواهی  شهادت و برای آن است که، ،خردشان اندک بودن اندیشه و

برابر  دو مردان، نصیب، ودر بهره  و ؛با یک مرد است زن برابر دو

کاری، شان، با ترس و محافظهداناز بَ برند. وزنان ارث می

 که حذرنمائید. شان بهترنیکان از و پرهیزکنید،

شان را فرمان نبرید، خواهش میل و پسندیده، ودر کارهای نیک     

رِ طمعِ کا در و ناروا استفاده کننده شما ب وجود که از مبادا

 «ای افتند.ناشایسته

 !جالب است واقعاً نشان دادن زنان، خردعلی برای بی استدالل     

ع چنان قانونی برای ارزش شهادت دادن واض، خود یان اسالممتولّ

 خردزنان را کمودشان هم به استناد همان قانون، زنان بودند و خ

 !خوانندمی

 شعوربی و خرددامانِ همان زنانِ کم این سخنان کسی است که از     

به دنیا تحویل  سی و شش فرزند گوید،می کم ایمان که او و ابله و

 حسین و کسانی چون حسن و دامان همان زنان، در و است!داده

به مادرانِ  ه داشته باشید،توجّاند! ها پرورش یافتهابوالفضل حنیفه وابو
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، به استناد بدبینی علی نهایت توهین را روا داشته است. فرزندان خود،

 .باراستدر ارتباط با زنان فاجعه ،سخنان فوق

 :یث متعهو اما احاد     

 :فرمودند پیامبر که اندکرده روایت     

 مانند به اشدرجه، کند متَعه ،خود زندگیِ در بار یک هرکس،»      

 اشدرجه کند، بارمتعه دو هرکس؛ و بود خواهد مجتبی حسن درجه

 را کار این بار سه هرکس وبود؛  خواهد سیدالشهدا حسین، مانند به

 متعه چهاربار هرکس؛ آیدمی نایل مرتضی علیِ درجة به ،دهد انجام

 ج «االخبار لیلئا» ازکتاب! «بود خواهد من همانند اشدرجه بگیرد،

 .273ص3

 تناسلی آلت تصاحبِ را، انسان کرامت درجة ،گفته نبه استناد ای     

 رقم کتاب، این کجای در زن، خود کرامت پس! است زده رقم زنان

 ؟!است خورده

 :کندمی نقل پدرش از عُقبه بن صالح     

 اگر: فرمودند ؟دارد هم ثواب متعه آیا: گفتم صادق امام به»     

 منکرانِ با مخالفت و خداوند رضایت کار، این با کننده متعه صِشخ

 زنِ)  متعه با که ایههر کلم برای خداوند باشد، خواسته را کار این

 بار هر یا و ؛نویسدمی برایش هنِسَحَ یک کند،می صحبت ( یاغهصی

 ثبت برایش حسنه یک کند،می دراز متعه سوی به را خود دست که

 خداوند،، خوابدمی او با و شودمی نزدیکش کهمیهنگا و؛ شودمی
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 اندازة به خداوند، غسل، هنگامِ در و ؛گرداندمی پاک او از گناه یک

 !!کندمی پاک را وان اگناه گذرد،می موهایش از که آبی

 «!موهایش اندازة به آری! :فرمودند ؟موهایش اندازه به: پرسید

 (3 ج الفقیهالیحضر من، 3 ج لئالی، 7لد ج الشیعهوسائل)

 :شد السؤ صادق امام از»     

  کرد؟ متعه خدا رسول آیا     

 !آری:  فرمودند      

 خشمِ از شود ایمن کند، متعه باریک هرکه: فرمودند پیامبر      

 و؛ شود محشور نیکوکاران با کند، متعه بار دو هرکه و تعالی خدای

 خواهد من با (بهشت) نانجَ روضة درجة در کند، متعه بار سه هرکه

 .«بود

 تبریک ،دارند مهارتیگونه امور این در که کسان آن همة به باید    

 و فرهیختگان از بیشتر ،بهشت در باز،فالن که این جماعتِ گفت

 محشور محمد با ،معرفت و علم بزرگان و دانشمندان و قینمحقّ

 !بود خواهند

 بعد و کند تموقّ ازدواج که هرکسی»: فرمودند صادق امام پس     

 خداوند چکد،می او غسلِ آبِ از که ایهرقط هر از کند، غسل

 طلب او برای تا روز قیامت، که نمایدمی خلق را فرشته ملک و هفتاد

 عمل این از کهکسی بر روز قیامت، تا و نمایند بخشش و آمرزش

     (777 ص 17جلد  الشیعهال)وسائ «.فرستدمی لعنت کند،دوری
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 بدنِ از آب لیتر یک فقط من،مؤ یک کردن غسل بار هر با یعنی    

 و سیسی 1111 شود می لیتر یک هر ؟!شد خواهد چه بچکد، منم

 یک در پس ،بدانیمقطره  21حدود به فرض، ،سی راسی یک هر

شودکه تا ملک آفریده می 1711111 گفت شودمی ساده محاسبة

 !!بود دنمن خواهدعا گوی این مؤ قیامت،

 حمام به و بخوابد خود متعة با ربا دو روزی من،مؤ این اگر حال     

 یک همین به چهچنان اگر و د؟افتا خواهد فاقیاتّ چه، دببر تشریف

 رد هم ماه یک کنیم، فرض و ،باشد کرده بسنده موقت ازدواجِ

 یامحاسبه در د،نباش شده متعه که گرامی بانویِ آن بستر خدمت

ناکجا  به سر ، منمؤ این طتوسّ آفریده شده فرشتگانِ تعداد ساده،

 !!زد آباد خواهد

 تا امروز از هم آن گو،حتسبی فرشتة تعداد این با که است بعید     

 در ازایِ رد فقط البته) چنین این عملی مدد به تنها که ،قیامت رو

 عزیز منینِمؤ برای گناهی دیگر (مکَرمه بانویِ یک گرفتنِ آغوش

 !بماند باقی

 خود، پربارِ و شریف عمرِ طولِ در بخواهد ،محترم منِمؤ این اگر     

 به و بارها ،بها پر وقیمتی  چنین این بانویِ چندین مثالِبی وصالِ از

 از هستی در را جایش اهلل باید گردد، مندبهره ،جماع بستر در دفعات

 در ن ابله،این نادانا! فرمایند مرحمت هامنمؤ این به ک،لِمَ کثرت

 سازان را برفاحشه، آسمانها در و کنند،می سارسنگ رازنان  زمین،

 . نشانندتخت عرش می
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 :گفته صادق امام»     

 و آمده من نزد جبرئیل فرمود رفت، معراج به پیامبر که هنگامی     

 گناهانِ من :فرمایدیم تعالی و تبارک خداوند محمد! ای :گفت

تر از این اهلل )من بیکار «.بخشیدم را شوند متعه تو، تامّ از که زنانی

 (3 ج الفقیهالیحضر من  ،3 ج لئالی  ،17 ج سائل)و !(ندیدم

شروع در این عظمتِ بیکرانِ الیتنهاهی درهستی،که بر این اهلل،     

پایانش مجالی نیست،به ادارة هیچ اموری مشغول نیست اال، تدارک 

 . هامانبرای آلت تناسلی جماعت مسل خوراک،

 :گفتهامام صادق      

« .کسی که قائل به حالل بودن متعه نباشد، از شیعیان ما نیست»     

 (6، ص 21وسائل الشیعة، ج )

گوید که خدمت امام صادق عرض نمودم: اسحاق بن جریر می     

توانم با او زنی مشهور به فحشاء است، آیا می -کوفه–در شهر ما 

خانه خود پرچم  ام فرمودند: آیا آن زن بر درِازدواج موقت نمایم؟ ام

گونه بود که گفتم اگر این )یعنی فاحشة رسمی است( آویخته است؟

شد! امام فرمودند: با او ازدواج موقت از طرف حکومت دستگیر می

نما. سپس آهسته به یکی از دوستان خود چیزی فرمود که من آن 

م چه مطلبی به شما شخص را بعدها دیدم و از او پرسیدم که اما

 فرموده بود؟

او در پاسخ گفت که امام به من فرمود که حتی اگر آن زن از      

فواحش رسمی نیز بود، ازدواج موقت با او گناهی در پی نداشت؛ 
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زیرا با این ازدواج آن زن را از عمل حرام باز داشته، به عمل حاللی 

 .«رهنمون می ساخت

 (26732وایت ، ر22، ص 21وسائل الشیعه، ج )

ترین جوامع روایی شیعه و از جمله کُتُب اربعه شیعه که جزو اصیل     

ها را منابع موثّق و غیر )و مالیان شیعی آن باشندمنابع روایی شیعه می

، هر کدام شامل بابی با عنوان متعه و جواز دانند(قابل انکار تشیّع می

 :هایمانند کتاب! آن هستند

 کلینی،تألیف شیخ  ،کافی -1

 تألیف شیخ صدوق ،الفقیهمن الیحضره  -2

 طوسی، شیخ تألیف ،االستبصار -3

 .لبنانی عاملی الشیعة تألیف حرّوسائل -7

از نظر پیروان دیگری در این زمینه وجود دارد که  های بسیارِو کتاب

 .قابل انکار نیستندتشیّع 

 351111 از بیش ، تاریخ و وکتب اسناد به بنا صادق جعفر امام از     

، متولدشد هجری 83سال در صادق جعفر امام .مانده باقی حدیث

؛ یعنی دوران ایران بر تازیان حکومت ترین دورانیکتار در یعنی

 وقت خلیفة طتوسّ) .یافته وفات هجری 178 رسال د و ه،امیّبنی

 روز از انسانِ، این اگر. کرد زندگی سال 65 یعنی( شده کشته عباسی

 نقل حدیث یک روز، هر و کرد،می باز سخن به زبان خود، دتولّ

 شصت و صدسی این اگرحدیث؛  361 شدمی سال طول در نمود،می

 21711 شودمی ،مکنی ضرب ایشان عمر سال 65 در را حدیث
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 چنین به دتولّ روز اولین از اگر البته....  !حدیث 351111 نه، حدیث

 دیگری امر به نیز گفتن حدیث جز و باشند داشته اشتغال کاری

 انسانی هیچ بوده، نشدنی حتم به کار این هالبتّ که .شدندنمی مشغول

آن  سخنان همآن بگشاید، سخن به زبان نخست روز از تواندنمی

 !باشد خصوص این در مواردی و امورجنسی به مربوط چنانی که

 رتصوّ. گنجدنمی من شعورِ در ایشان زبان از حدیث 351111فهم

 باشد، کرده اندازیراه هم سازیحدیث کارخانة آدمی ، اگرکنممی

 و کند، خلق خود از متناقض حدیث همه این بود، نخواهد قادر

 . نماید مشغول دل ،احادیث آن نوشتن به ،را نیز کسانی

 : که شده نقل محمد از ،«االخبارخالصه» در    

 رایمب پروردگارم از جبرئیل، برادرم: گفت یارانش به روز یک»    

من،  از پیش پیامبرانِ از یکهیچ به خداوند که آوردیی هاهدیه

 (273ص3لئالی االخبار ج) «.است متعه آن، و بود نداده هدیه

 گوید،می سخن جبرئیل از طوری محمد ،قدسی حدیث این در       

 محمد با روز هر واست!  شده زاده شکم یک از ،جبرئیل با انگار که

که این  جاست،جالب این و! خورندمیو  ارهان سفره، یک سر بر

این  نیستمعلوم  و است!ندیده  خود محمد جز ،کسهیچجبرئیل را، 

غذا  به قول اعراب،نه؟  کشد یانفس می تی دارد؟چه هویّ جبرئیل،

 و چه قد یا نه؟شود می یا نه؟ بیمار کندنه؟ دفع مزاج می خورد یامی

 یانسانشباهت  اصالً ؟زن ای است مرد ساله است؟ ؟ چندای داردقواره

حرکت  خالءاین درچگونه  آید؟می کجا از موجود نه؟ این یا دارد
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تواند نماد مادی که می کسی ؟گذردزمین چگونه می جَوّ از کند؟می

اد معنوی کسی که نم و ؟تواند معنوی گردد، چگونه مییردگ به خود

 به احتمال قوی، ظاهرشود؟ یهیبت مادّ تواند در، چگونه میدارد

 از برکات اهلل است که به خاطر محمد، ،قولرالعُیّحَهمة این کرامات مُ

ای هنادرستی تا زند،هم می آفرینش بر در را، ت خودتمام نظام خلق

 ،جبرئیل یا و اصالح نماید. محمد به کمک و محمد با خلقتش را

 وآید؛ می گی درحظه به رنل هر دین، یان نابکاراین متولّ مثل خود

را به عنوان  او که محمد هستی چیست؟ این جبرئیل در کار ،اصالً

تماس  در فقط هم با محمد، ومعرفی کرده است؟  خدا سفیرکبیر

ا آن قدرتی که برای خود ذکر کرده، اهلل ب انگار،نه غیر محمد!  است،

 تا بدمد، ت جانِ محمدمعنویّ در را های خودتوانسته است پیامنمی

اهلل را ابالغ های پیام ات محتاج کسی چون جبرئیل نشود، محمد،

این  گور از همه ریشه،بی اساس وو یه این مهمالت بی پا .دفرمای

هری زده مُ ت کار محمد،اهمیّ بر تاجماعت نابکار بیرون آمده است؛ 

 باشند.

قدر در نزد بشر امروز بی ارزش و غیر قابل باور چنین مفاهیمی آن     

ست که حتّی بخشی از پیروان محمد هم، بسیاری از این مفاهیم را ا

های در گوشی و به ای که در صحبتگیرند؛ به گونهبه سخره می

گازوئیل، برادر جبرئیل و »گویند: دور از چشم و گوش مالیان می

 «!!مسئول گاز رسانی و داغ نگه داشتن جهنم است
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ر همواره با تبا این اهلل،چرا  ام،کهاین معنا مانده من همیشه در     

دانشمند  فرهیخته و این همه انسانتماس است!  سواد ابراهیمیان دربی

تا برای بقای  اند،ها کشیدهطول تاریخ، رنج مخترع در ق ومحقّ و

های بی تالش آرامش او، راحتی و و او، نتعالی تمدّ ت، وبشریّ

تا  ،نداهول اجالل نفرمودنزها آن جبرئیلی بر هیچ زمان، و کنند،وقفه

ای چاره هاگشودة علمی آنهای نافرمول و کور،های گِره بر

 کالم وها ده باز،لذتِ بستر این جماعتِ زن اما برای تدارک بیندیشد.

فرموده  به زمین سرازیر جبرئیل، شای آسمانیط متولّتوسّ کتاب،

ها نازل آیه صفوان، اش بارابطه ی برای پاکی عایشه وحتّ است.

مفید به حال  رن هیچ عالمی را از رنج فهم یک اماما تاکنوفرماید، می

    خالص نکرده است . ،بشریّت

 خدا راه در که دِرهَمی رهزا از متعه برای ،خَرج دِرهَم یک»     

 آن ؛هاستبرترین ،متعه که سوگند خدا به .برتراست شود، خرج

 جاری آن بر تسنّ و هگفت سخن آن بارة در قرآن که است چیزی

 لئالی«).دهد انجام متعه که این تا شودنمی کامل من،مؤ .است شده

 (277ص ،1 ج االخبار

باال؟ آن باال ؟کدام ثواب؟ کدام ؟ کدام گناهدارید عنایت     

 در ،دارد جا که جا آن تا گویند.آن سخن می کجاست که اینان از

آن  کُنتورِ .کنندمی روف شاندنیوی مطامع برای خدا کتاب و حساب

  افتادن !شود نمعیّ کتابش و حساب تا ندارد، اندازباال که شمارش

 هجهلیّ هایحوزه شعوربی هایکولونی یانمتولّ را کنتور شمارة این
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 از انگار که گویندمی سخن خدا جانب از طوری فرمایند.می نمعیّ

 مهمانی در قبل شب که آورند؛می میان حرف به خود مرّکَمُ اخوی

 ی کهدعد هرگویی  طوری مدعی هستند، .نداهشتدا حضور او سفرة

 !کندمی دتأیی و دارد قبول، هاآسمان در اهللآن  بنویسند،

 ایجاد را هاآن بین پیوند کههرکسی برای و :فرمودند پیامبر ،پس»     

؛ 277ص ،1ج، االخبارلئالی) «.بود خواهد هاثواب همین باشد، کرده

 (17 ج الشیعه،وسائل؛  3 ج الفقیه،الیحضر من

 حضرت آن که کندمی نقل صادق جعفر امام از سالمبن هشام»     

 شما، مردان برای و کند متعه مرد که است مستحب :فرمودند

 متعه بار یک حتی که این بدون بروند، دنیا از که ندارم دوست

 (4 حدیث ،2 باب ،17 جالشیعه، وسائل) .«باشند کردهن

 غارتگرِ نوازِخُصیه و بازحَصیله جماعت این کرذِو  فکر)      

 را احادیث این و( نیست هیچ زنان تناسلی آلت جز چیزی کش،آدم

 تو، و من ذهن در آنان از قبالً که کنندمی جعل کسانی زبانی از

 فلج را ما انسانی شعور مگر تا؛ اندکرده آسمانی خلق یسانی الهی وقدّ

 باقی ما انسانی خرد در مهمالتی چنین اشاعة از الیسؤ هیچ و کنند،

 . نماند

 کردم، سوال متعه مورد در صادق امام : ازگویدمی حمدبن بکر»     

 و شود خارج دنیا از که را، مسلمانی مرد ندارم دوست من :فرمود

 سُنن آن از یکی متعه که؛ ندهد انجام را پیامبر هایتسنّ از یکی

 (3جالفقیه،  یحضرال من« ).است
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آلت تناسلی دور  بر محور های این جماعت،تچرا اعظم سنّ     

 زند؟!می

 من به او. شدم وارد صادق جعفر امام بر گوید:می ابوبصیر»     

 :فرمود

 خارج اتخانواده نزد زا که هنگامی زا آیا ابومحمد، ای      

 اندازة به :فتمگ ؟چرا فرمودند .نه: گفتم ؟ایکرده متعه ای،هشد

  .ندارم مالی توانایی کافی

 ترا فرمودند، و بدهند من به دینار یک دادند دستور حضرت     

    .«دهی انجام را کار این که آن مگر ،نروی خانه به که دهممی قسم

 (17 حدیث ،2 باب ،17 جالشیعه، )وسائل

زنان که گونه ، در هر محلی این)انگار در ممالک اسالم آن روز      

  (زده است!در انتظار صیغه شدن بودند موج می

 را، طرف که فرمائید،می مالحظه را تشیع جهان رمتفکّ رهبر خرد      

 امامش که مذهبی .دهدمی قسمبا زنان  شدن بسترهم و خوابگیهم به

بستر امامی که مرا، به هم و! مکتبش یانمتولّ حال به وای است، این

تواند دوا چه دردی از شعور انسانی من می دهد،می شدن با زنان قسم

 کند؟!

 من به صادق امام که کندمی نقل هاشمی فضلبناسماعیل     

 متعه ،ایشده خارج اتخانواده نزد از که هنگامی از آیا :فرمودند

 آن از مرا خداوند دارم، زیادی مشاغل چون کردم عرض ای؟کرده

 .است کرده نیازبی
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 که دارم دوست من باشی، نیازبی اگر حتی :فرمودند حضرت    

 (13 حدیث ،2باب ،17 جالشیعه، وسائل« ).نمایی احیا را پیامبر تسنّ

 را نهادن زنان مهبل در زبان که دندهمی پیام شاندارانطرف به)    

 مدام که است این محمد  تسنّ اصل که؛ نفرمایند فراموش  گاههیچ

کاری گوئی بشر را در هستی، .کنند خود پیشة را زنان با خوابگیهم

 (جز این نیست!

 مکتب در که نیست، راهبی هم چندان که اندیشممی این به گاهی     

 همة جان که ،را بزرگوار دختران و زنان االرثسهم  چرا ،اسالم

 به دو امور همة در است، شده خالصه آنان در هست، هستیِ خلقت

 سهم یک و مردان، برای سهم دو کنند،می محاسبه، با مردان یک

 . مرد یک مقابل در زن دو شهادت مثل ؟زنان برای

! بینندمی پائین به کمر نیمة از فقط را زنان تباهی، هایرثومهجُ این     

 نیمة و ؛کنند فهم قد تمام توانندنمی را دختران و زنان همین برای

 دخیل امور در ،است نانآ باالی به کمر از که را، دختران و زنان دوم

 یانمتولّ این برای ،دختران و زنان باالی به کمر از چراکه؛ دانندنمی

 این همیشه که است نگرش همین خاطر به .نیست فهم قابل

 حسن امام مقام و درجه بیانِ در کنند.بزرگواران را نصف محاسبه می

 عیناً و تاس تاریخی اسناد از این؛ کنید هتوجّ زیر به نوشتة ،مجتبی

 .باشدمی موجود

 به که است شیعیان دوم امام و علی ارشد ندفرز ،مجتبی حسن     

 زنان از یکی دست به ،کنممی ذکر که ها بازیسوَهَ همین خاطر
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 عنیی الق،طَمُ بهاست  بوده معروف اصالً حسن، امام .شد مسموم خود

 تاریخ در طالق خود، قهرمانِ زمان آقازاده ایندهنده.  طالق بسیار

 در را عرب آقازادة این رکورد امروز تا کسهیچ .است امروز تا دنیا

و استالین  کرة شمالی مگر رهبر دیکتاتور؛ است نشکسته مورد این

 یانمتولّ همین خود کتاب از روایاتی به و  تاریخ گواه به .روسی

 و کنیزان از غیر به) را عرب سرشناس دختر 21تا  41 ،عتشیّ مذهب

 از پس( دادند  زمان آقازاده این تحویل و بردند ایران از که یرانیاس

 از ایهعد! است داده طالق را همه آنان، با شدن بسترهم و تملک

 شکایت حسن از و روندمی علی نزد عرب، قبایلِ بزرگانِ سران و

 طالق چندی از پس و گیردیم را ما دخترانِ ،حسن که کنند؛می

  ت؟چیس  چاره ؛دهدمی

 البالغهنهجکتابِ  صاحب علی ؛است شنیدنی بسیار علی، پاسخِ     

 :دفرمایمی

؟! دهیدمی دختر واه ب چرا شما؛ است خودتان دست در رکا      

 ایشان که بودم نشنیده کسی از امروز تا محکمی این به استداللی

 امروز در اند.اش گفتهالبالغهصاحب نهج کسی را که .فرمودند عنوان

 دون پایة وزارت اطالعات و یک کارمند زده،همین مملکت شیعه

چه کند؛ برای خود پادشاهی می ه،حوزة علمیّ کاریک آخوند تازه

ام حسن هم در آن ام .های در طبقة قدرت نشستهبه آقازاده رسد

 نظرش، خالف بر که اگر هایی بودزادههمین آقا ، یکی ازروزگار

ب آن بّسَمُ و شد؛ای آفریده میفاجعه افتاد،فاق میجریانی اتّ
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د که شما فرمایداللی میوقت علی چنین استمستوجب عقوبت؛ آن

به پسرش حسن  که اگر دختر،دمایفردهید؟ اما نمیچرا دختر به او می

علی به جای ادب کردن ندهند، چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد. 

  دهد!با مغلطه پاسخ آنان را می فرزندش،

 العابدینزین نوشتة «حسن امام زندگانی» کتاب در مطلب ینع    

 ص، دوم جلد، 1346، هفدهم چاپ، زوار نشر. است شده نقل رهنما

211. 

یاد افاضات برخی از  به انسان را شاکی، جماعت به علی پاسخ     

مسئوالن و عوامل حکومت ضد انسانی جمهوری اسالمی می اندازد؛ 

به سایر « اهللروح»وبالگ خود با نام  در ها کهاز جمله یکی از آن

توان ساز و کارهایی با همین منطق می»دهد که مشی میآقایان خط

ض و مزاحمت به زنان بدحجاب را از رم تعرّجُ :عنوان مثاله ب ؛چید

به جدا کرد و در واقع برای مزاحمت برای جّحَمزاحمت به زنان مُ

ری چید و برای زنان بدحجاب تهای بسیار سنگینجرم ،بهجّحَزنان مُ

حجاب بدلیل مشارکت آن زن در ایجاد این جرم، تخفیف و و بی

ها که این قانون مجوزی برای مزاحمتو یا برای این؛ عفو فراهم نمود

زن بدحجاب که برای وی مزاحمت ایجاد شده نیز مجرم  ،نباشد

   «!!!و مجازاتی برای وی نیز تعیین گردد ،شناخته شود

یکی از مهمترین اند شعورانی، فراموش کردهنین بیچ     

، تأمین امنیت همة کسانی است که هاهای حکومتمسئولیت

دین، موقعیّت ن،اد، افکار، فرهنگ، سن، نظر از جنسیّت، صرف
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اجتماعی و اقتصادی، درون مرزهای جغرافیایی کشورشان زیست 

 .کنندمی

حقّ حسن، یک فرد عراقی به در سدة بیستم نیز یکی از پیروان بر      

رد تعداد همسران رکو ،زن 221با ازدواج با . او بود« یونس بحری»نام 

است!  خود اختصاص داده ا بهرها در قرن بیستم و فرزندان و نوه

بحری در روزهای پایانی هنگامی که یکی از خبرنگاران از یونس 

در  ،کردیدزنان ازدواج از چگونه با این تعداد زیاد  :پرسید عمرش

دهد که با بیش از هستید، و اسالم اجازه نمیکه شما مسلمان  صورتی

هایم از راه همه ازدواج پاسخ گفت:وی در  ار زن ازدواج کنید؟چه

گرفته کرده، انجام شرعی، قانونی و در چارچوبی که قرآن تعیین 

 «است!!

 .دهدمی پرورش شعوریبی جانور شعور،بی مکتب     

 گفت:می مگپدربزر     

به عجزی  ،شماراخواهند که مدام می ،یدیان دینی باشمراقب متولّ     

 در ،دایکه مرتکب نشده را ایگناه ناکرده که خروارها ندهدایت کن

ی شیون برا ل کنند.دّبگناهی کالن مُ به و ،تَلَنبار شماانسانی  جان

 الغر ربه وفَناینان جماعتی تَ .محض استحماقت  ،گناهی ناکرده

 در را، کفایتی خودبی های ناشی ازکه ناکرده جانی هستند،

پَرت کردن  اینان با کنند.ل میمبدّ به گناه، شما،های پُر کفایت کرده

 ،اندبا خُزَعبَالتی که از آسمانی نامرئی نازل کرده حواس انسانی تو،

 . ند، به انجام برسانبا قربانی کردن تو های خودرا،سعی دارند، ناکرده
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ت لیّ، قابدینی لکِه از نوع سیاسی و چه از سِ، چشعورانبی     

دارند؛ محیط  سواری گرفتن از با ارتباط ریب دری غرحُّبَ، و تَعجیب

 شعور خودتِ بیهویّ زا قِّنفوذ دادنِ آن شِ به کمال در ریآنان، تبحّ

 هستة جانِ انسانی تو، در آن بخش، تعبیه که همة دارند، تو در جان

 .شده است

این معنا  شعور، درر بیبَن جماعتِ دَجّالة اَدغدغة ای تنها خوف و     

 خَالیق را های آسمانی خود،به حیله که مبادا نتوانند، نهان شده است،

 . سو کنندبا  اهداف خود هم

برای  شما، رِبَ و های دورکه آدم د دید،خواهی و دایبسیار دیده     

 مدام با دانند چیست،که نمی انسانی خود وقحق تبلورِ آزادی و

تخلیه  فسِ نابالغ خویش رانَ های خیابانی خود،اعتراض هوارها و

ن کرده مدوّ ، قانونی سلیم،خواستة خودکه برای  آنبی  کنند،می

 که با شعورانی هستندهمان بی ،در اصل ک اینان،باشند. محرّ

تالش  رقبای خود برای قربانی کردن ها به خیابان،کشاندن توده

تا با پَرت  یدباش  مراقب. شما حقوق انسانیبرای کسب  نهکنند؛ می

 دشعوری خو، قربانی بیراشما کرامت انسانی  ،شما کردن حواس

 نکنند!

همی بود، هیچ ، فرا، به بُرّانی تیغ قَدّارة سالخگاو  یقین دارم اگر     

ین جماعت ااشت! گذاب نمیاختیار قصّ در را خود زمان پستانِ شیر

طویلة جهل  اینان در بُرّانی تیغِ سالخ نیست. رزده را، هیچ فهمی بَدین
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نشخوارِ به  ومشغولند؛  تِ انسانی خودهویّخود، به قربانی کردن 

 .می ورزندمهمالتِ آسمانی، عشق 

ت انسانی که ماهیّ حواله کنید، به جانِ کسانی نجیده را،سخنان س     

درازگوشانی  تیمار خود را به وقت ند. بیهودهکنمی فهم را،خود 

 . اندتعلیم دیده که در هدر دادن خود، ،یدکننصرف 

هنوز هم هستند مادرانی که از آخور  ،این آب خاک که دربدان     

 خود، رهای مکرّبرای دادن زکاتِ زایش ورند؛ خودین خوراک می

، با تا بدین وسیلهد؛ کننهای دینی میرا، تقدیم حکومتشان فرزندان

یان ابتیاع کنند؛ تا محضر مال بهشتی را در ،نی کردن فرزندان خودقربا

 بیایند. خجالت آنان در ازمی، آن دنیای توهّ درهای بهشتی، لمانغِ

: کالم چقدر پرمعناست؛ که گفته استاین و ،ائی خواندمج     

هستی را  ،که چرا خداوند در این معنا نیستهستی  ترین رازبزرگ

 قدرها را، اینشعور، بیکه چرا خدا بلکه در این است، آفرید؟

کنند؟! خودِ  او را  نیز فهم نمیکه ر خلق کرده است؛ گستاخ و منفو

 .امست که تا امروز خواندها هاییاین از شیواترین کالم

 یدسعی کنبهبود نخواهد بخشید!  شعوری رام بیزخ جهالت،     

 که به فهمِ حضورِ شاید؛ دکنیاسة فهم خویش تریدک در را جَهل خود

 .  ددست یابی نشسته است تانخردی انسانی که در جان

زندان احساسی غیر انسانی به  در شما را که یدمراقب باش بسیار     

 اسارت نکشند!
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 معرکه   در ،کن تیز رو نظر را

 ز که ، تا شناسی معنی تا را

  ، ای در تو منممنی و من تواَ تو

 سخن ! با خود بگو سِرّای تو من

  
این جماعتِ  معتبر کتب بسیار از شود،می کرذِه کتاب ک چنداین      

های جزو کتاب مذهبی اینان،مبانی  امور فقه و که در است، خورآدم

معرفت این  دفترِ از نیز، را پس این مختصر شوند.محسوب می مرجع،

های آنان وجود کتاب ت درکه هزاران از این مهمال ؛یدقوم بخوان

 دارد.

کامیابی از زنان، به اندازه صد  در در بهشت، توان بدنی انسان،»     

 (768، ص 17ال، جلدمّنزالعُکتاب کَ) «!گرددنفر می

بستری برای خیس خوردن  مرطوبی آلت تناسلی زنان، اینان جز     

تناسلی مرطوبی آلت  همة خیسی تن اینان را، .کنندشان فهم نمینت

شود! مکتبی که مقیاسِ دهد که از مهبل آنان جاری مییزنان شکل م

رتِ نف زند،ک میحَزنان مَ لت تناسلیو آ صیلة، با حَمنزلت انسان را

 تقویت خواهد کرد. را، شعور از

از نکاح  همانا بهشتیان به چیزی بیشتر» :فرموده اکرم)ص( پیامبر     

  (513)کتاب لئالی، ص  «برند.ت نمیاشتها ندارند و لذّ

 شعوری بر فهم آفرینش و بهشت نشستگان، در طبق این حدیث،     

برای اطفاء شهوت،  مانند زمین، جا هم دقیقاًآن چرایی هستی ندارند.

 دانممن نمی های هستی.نه فهم چرائی ت بردن است،آنان شرط لذّ
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 ن( که دربنا به گفتة اینا) نی معنوی،تَ در ی،ت مادّلذّ چگونه یک

آیا بهشت هم جایگاه  .قابل تعریف است اند،د شدهقیّدان مبهشت بِ

 ؟ی ماست که این جماعت، این چنین امور را وصف می کنندن مادّتَ

ؤمن بخرامد و روی به تخت م و حوری از خیمه خود بیرون آید»     

دیگر را های دنیا همسال آید با پانصد سال ازچون به نزد مؤمن می

گردد. مالل حاصل نمی خستگی و شان،کدامکه برای هیچ نندز بوسه

؛ آدمیان چهار زن از دهند وحوران می مؤمنی را هفتاد زوجه از هر

 ساعتی با یا ودارد و ساعتی با زن دنحوریّه صحبت می که ساعتی با

یکدیگر صحبت  اند و باها تکیه زدهکُرسیکند و برخود خلوت می

 154(ص ،8نوار، جلدالابحار)  «.دارندمی

آیا تمام شعور آدمی در بهشت به همین امر منتهی ام که من مانده     

رانی با زنان طی کند و گردد که دو سوم وقت خود را به شهوتمی

نشخوار خاطرات آن دو مشغول  ،البد در یک سوم خلوت با خود هم

 خودارضائی است؟!!سوم یا 

 دختران آن کناره در کهاست کوثر نهر از بهشتی نهرهای بیشتر»     

 (126ص ، 8ج بحاراالنوار،) «.رویندمی( گیاه مانند) نارپستان

 و کوهساران و درختان همة از بود، تیقوّ را، شعورانبی این اگر     

 تراش خود برای ،زنان تناسلی آلتهایی مانند حفره عالم، رانجانو

 .نندک فرو آن در را خود جواره همة تا داند،می

شود می مگر رود؟می کجا به کجاست؟ کوثر نهر سرچشمة     

 چگونهگوشتی،  درخت این رویاند؟ خاک از را بدن گوشت
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 هستند؟چه ساله چند؟ ندیرومی آن ازنارپستان،  دختران کهروید می

 .... وووووو زنند؟ می حرف زبانی چه به خورند؟می

   سفید باکرة دختران رفشط دو در که دارد وجود نهری بهشت در     

. هستند( خواندن آواز)ینّغَتَ مشغول و اندنشسته سفیدپوش و روی

 چنین تاکنون خالیق که خوانندمی صدایی چنان با دوشیزگان

 این ؛است بهشتی ماتعَنَ باالترین نعمت، این و اندنشنیده را صدایی

 . کنندمی ینّغَتَ( الهی صفات ذکر) تسبیح به دوشیزگان

 مبتال گوئییانهذ به خرد، شود،می قفلشعور  اقات وقتی     

 هم یانمتولّ طتوسّ شانمهمالت کهاین برای نیز و .شد خواهد

 را، گویتغنّ دوشیزگان ،نگیرد قرار اعتراض مورد شانصنف

 بیماری. فرمایندمی یتغنّ را الهی صفات فقط کهدانند می خوانندگانی

 نیز  بهشت در یحتّندارد؛  تمامی خود، وقِمخل از اهلل این تمجیدطلبی

  !کند خویش فهم ،خود بندگان  قتملّ بدون تواندنمی
 ساق سفیدی و اندپوشیده حُلّه هفتاد حوریان، آن از هریک»     

 آن از یک هر با جماع از. است معلوم حلّه هفتاد زیر از ایشان

 ( 8،ج االنوار بحار« ).یابدمی را مرد صد لذّت حوریان

 ابریشم نوعی از نازک بسیار ای پارچه که را، حُلّه هفتاد اگر      

 و میلیمتر یک حدود قطری دهی، قرار هم روی بر است، یابکم

 چه عبورکند، تواندنمی آن از هم نور که شد، خواهد تشکیل اندی،

 شعور،بی ابله جماعت این .حوریان پای ساق سفیدی دیدن بهرسد 

 . کنند می فهم خودشان چونهم نیز را شانحوریان شمایل
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 آمیزش و جماع حوری آن با جوان صد قوّت با مؤمن آن پس     

 متحیّر مؤمن. کشدمی طول سال هفتاد او با آغوش یک و کند

 پشت بر یا او روی بر بکند! حوری اندام کدام به نظر که باشدمی

 شدّت از، کندمی هنگا که او اندام هر بر او، ساق بر یا او (... و کفل)

 کَفلی برآن آفرین) .نمایدمی مشاهده آن در را خود روی صفا، و نور

 در پس (!خویش در من تلقَخِ حضور برای نماست، جهان آئینة که

 و روترخوش که گرددمی فشرّمُ او بر دیگری زن ،حال این

   ( 8 ج ،االنوار بحار) .«است اوّلی از بوترخوش

 را احمق که؛ بخوان اینان دیگر مهمالتِ از خود، تو ،را هاناگفته     

 . شد خواهد ترجاهل بیاموزی، چه هر

 پانصد خداوند، کهآن مگر ،شودنمی بهشت داخل مؤمنی هیچ»     

 کنیز هفتاد و غالم هفتاد حوری هر با که ؛فرمایدمی اعطا او به حوری

 «.باشندمی نمکنو لؤلؤ و منثور لؤلؤ مانند هریک که باشدمی نیز

 ( 8 ج ، بحاراالنوار)

 و کنیزان این اسالم، دیدة تعلیم و تازیان ،هم بهشت در حتم، به     

 !اند گرفته اسارت به نوعی به بشری ابناء میان از را، غالمان

از معجزات  یکی ،یانشمتولّ این اعداد هفت و هفتاد در متون     

 (کبیرة اسالم عزیز است

 این اهلل در کنند؟میغلطی  چه بهشت در غالم و یزکن دانمنمی من   

و  پیروان خود را حلّ غالم امور و بدون کنیز تواند،آن مکان هم نمی

 صالحان است. مکانی که مخصوص پاکان و آن هم در؟ کندفصل
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بهشت چه  در، جزو پاکان نیستندغالمان  و کنیزخوب اگر این 

 ؟ اندا غالم وکنیز شدهجزو پاکان هستند، پس چر اگر کنند. ومی

 بازیغالم از دست نیز، خود بهشت در مهربان، و بخشنده اهلل این     

 از بهشت در کنیزان، و غالمان این جنس؟ داردنمی بر ازیبکنیز و

، احتماالً دارند؟ چند سال؟ است شده دیده تدارک مصالح نوع چه

 در کنیز و غالم اصالً! ایرانیان هستند ن،اد از حتم به درماندگان این

 ناخودی و خودی ،هم بهشت در مگر ؟دارد مفهومی چه  بهشت

 غالم و کنیز را شعورذی ایعده چرا اهلل این اصالً و دارد؟ وجود

 هم بهشت در نکند؟ دهد عذاب را آنان انسانی حسّ تا، است آفریده

 یکدیگر به را هاآن تا بیندازد هم جان به راها انسان خواهدمی اهلل

 هایشانگفته فهم و تحلیل بر شعوری را نادان جماعت این! زماید؟ابی

 لیاقت کسی شعور،بی جماعتِ این دینی متون گفتة طبق نیست.

 و ؛اهلل پرستندةاز  و بوده، مناتمؤ و منینمؤ از که دارد، شدن بهشتی

 به راه که اهلل، برگزیدة یک شود،می چگونه .باشد اهلل برگزیدةآن

 او،  خود جنسِ از دیگر ایبرگزیده و .باشد کنیزِ و غالم ،یافته بهشت

 ها نیز، جزوآن کنیز و غالم اگر؟ کند خود غالم و کنیز را او

، پس چرا هنوز کنیز و انددهکه به بهشت داخل ش وارستگان باشند

 مبتال کیهلِمُ بیماری یک به باید اهلل، این کنممی رتصوّغالم هستند؟ 

 کند!مخلوقات خود چنین رفتاری میه با ک ،باشد شده

 عوام که کنند،می زَراندود چنان را، شانزِرّیّات شعوران،بی این     

 وانةپشت به جز دین، .دمانَنمی آنان مهمالت فهمِ به شعوری هیچ را،
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 این ابله در عوام تودة این. داشت نخواهد دوامی ،عوام حواس

 هستند. زنروغد جماعت این برای بهترین ابزار مملکت،

 :گفتمی مپدر بزرگ     

، ک راکَ و ؛کنندکه شپش را دباغی می ،جماعتی هستند مالیان،     

  !زننداحشاء آنان را مَک ب درند، تا خونِ مانده درشکم می

اصالح  شهوت، گو، جز به طعم خون وامور این جماعت مهمل     

 ،موجوداتن خونِ بدو اینان، قدّارة تیز هیچ زمان تیغة شود.نمی

 گیرد.صیقل به خود نمی

تا زنند؛ گردن می مداران راکه اخالق بازانی هستند،اینان اخالق      

 . روارترکنندپَ اقتِ خود را،حم کتاب قطورِ مگر،

تا کاری  ،آموزندمی و اندرا آموختهآخوند  مال و !فرزند     

 هیچ مال وها گوش دهند؛ که مردم همیشه به سخنان آن کنند

 اگر .شودشنیدن سخنان مردم تعلیم داده نمیبرای  آخوندی،

صاحب زبان  به جای داشتن گوش، که تو مالیی بداند

معرض خطر خواهد  که در مراقب سرت باشی ایدب ای،شده

 .بود
 :اندکهتهباز نوش و     

 ،1کتاب من الیحضرالفقیه، جلد « ).، آلودگی نیستدر ادرارِ ائمه»    

 (53ص
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کتاب من «).شودباعث کوری می ،نگاه کردن به آلت تناسلی زن»     

 (557ص 3، جلد الیحضرالفقیه

ه همیشه باالی قبر امام ک ،است لکی هست که اسمش مِنتمَ»     

 (583ص 7جلد  ،یکتاب اصول کاف) «.حسین است

 و؟ کجا دزدیده است از مِنت رانام  این معلوم نیست که کلینی     

حسین چه  رقب سر باالی نامعلوم، ت که این جانورمعلوم نیس اصالً

 به حالتا  کسی هم،هیچ وکه نامریی هم شده است!  کند؟غلطی می

ذکر  را این جانور که نام کلینی ابله، جز نت را ندیده است؛این مِ

آگاه هرهم بر این راز سر به مُ از ابناء بشری یکهیچ و، فرموده است

 .نیست

 زبان زرتشتی و در نت،واژة مِ بگویم،که  الزم به ذکر استا ام     

کنم کلینی این ر میتصوّ .شده استگفته می ایران باستان به ذهن،

رکرده تصوّ سوادی خود،قوارة بی در و یکی شنیده است، واژه را از

را بنا بر این، منت  شبیه آن. چیزی یا است، منت یک جانوراست که 

  کنارگذاشته است. ق برای بیان مهمالت خودوثّبه عنوان مدرکی م

که ختنه شده به دنیا ها ایناز جمله آن ؛امام ده عالمت دارد»     

 بخوابد، اگر شود.جُنب نمی شود.می دی متولّراحتّ به و با پا .آیدمی

 .ولی قلبش بیدار است ،خوابدچشمش می قلبش بیدار است.

صول کتاب ا) «.بیندعقب هم می از بیند،طور که از جلو میهمان

 (312ص ،1کافی، جلد
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 بهتان  است بر ،کالماین آید.ه شده به دنیا مینامام ختگفته شده      

این که  مگرست؛ ش نیشنآفری خلقت و که هیچ استثنایی دررینش؛ آف

 جود،آن مواری یا نقص در ترکیب خلقت موجودی، یک بیم اثر بر

به حتم امامان این جماعت باید  ،طبق این گفته ناقص خلق شود.

 .استشان متفاوت نوعانکه نوع خلقتِ آنان با بقیة هم ناقص باشند،

چرا باید ختنه شده به  اصالًکسی ختنه شده به دنیا بیاید؟  شودمگر می

این داشته باشد؟ تواند ختنه شدن چه امتیازی برای فرد میدنیا بیاید؟ 

ط که توسد؛ دار وجودالم، اس دین یهود و فقط درم ختنه، حک

سال قبل رواج  هزارشش از ،دوران فراعنه در مصری، کاهنان معابد

های یهودی وارد دین خاخام این رسم نامیمون را، بعد و؛ داشته

مسیحیان  وارد دین اسالم شد. ،بعدها همین رسم و کردند.موسی 

برای  حکومت فراعنه مصر،دوران  در کنند.ختنه نمی را خودفرزندان 

 در دیگر جماعت زمان خود از رباریان، د زادگان وکه بزرگ این

که همه کارة  کاهنان،به حکم قابل تفکیک باشند،  اس،مراحلی حسّ

 را آلت تناسلی نوزادان پسر پوست سردولت فراعنه بودند، 

 هر و قابل تشخیص باشند؛ دیگر نوزادان زمان خود از تا بریدند،می

این رسم کثیف  بزرگان مصری است. از ن موجود،که ای بداند، بیننده

دل  مصریان در به دلیل حقارت تاریخی که قوم یهود از غلط، و

 این کار در حقارت آنان را تا انتقال یافت؛ دین یهود به عیناً داشتند،

دربار فرعون  موسی که به نقل کتب یهود در سرپوش بگذارند.

نود سالی زنش  درنهایت  در اش نکرده بودند،ختنه بزرگ شده بود،
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لتش را آرا گرفت و سر  او لش گذاشت ون دنبابابه فرمان یهوه در بیا

 ،آلت تناسلی مردان در وجود این پوستتقدیم یهوه کرد! و  برید؛

 شودکه باعث میبرای آلت تناسلی است؛ خوبی  محافظ بسیار

 نبرید گردد. زنان بیشتر آمیزش باآلت تناسلی برای  ت سراسیّحسّ

 دلیل آن نیز کند.کمتر می آلت مردانه را ت سراسیّحسّ ت،پوس این

آلت با لباس  رکاک ساصط ین است که بعد از بریدن آن پوست،ا در

وجود این پوست  کند.تش کم میاسیّحسّ از طول زمان، دست در و

سفانه همین مصیبت متأ است. مردان در آلت تناسلی الزمة بدن، در

تا  سر دختران نیز می آورند؛ بر مذاهب اسالم عزیز، بعضی از در را،

جنسی آنان را کاهش  قدرت ودورکنند؛  شانت انسانیاز لذّ ان راآن

 در منصب مصری،زنانِ عالی طوری که تراشیدن موی سرهمان دهند.

را  کاراین که عوام اجازة شدهمحسوب می دوران فراعنه امتیاز

میان  در چانة افراد، شانی وپی ی درکه خالکوب طورهمان و نداشتند

نه رسم ختهندو متداول بود، آئین  بزرگان رهبران و گان وبرگزید

 .  ه استشداین مراسم محسوب می یکی از ،نیز

ص  ،الیقین)کتاب حقّ «شود!امام زمان لخت و عریان ظاهر می»     

374) 

 بشود؟ که چه شود؟عریان ظاهر می برای چه لخت و امام زمان،     

 کند؟نقل می ناقل احمقاین چه سخن مهملی است که این 

 (382ص، 1، جلداصول کافی«)شده است.فاطمه زهرا حیض نمی»     
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چگونه  شود،نمی: زنی که حیض گفت شعور بایدبه این ناقل بی     

بطن خود  نوزادی درشود؟ و گذاری در بدنش انجام میتخمک

 و؟ به خون محتاج است ،آن جنیند که برای رش خواهد داد، پرورش

از کجا آمده  جاری شده، وهای فرزندان ارگ خونی که درآن 

 .است تلقترین توهین به خبزرگ هتان،از بُ این کالمِ سرشار؟ است

مهمالتی، خود بیان چنین . پرستی نیست، تنها بتبودنشرک م

پریود شدن زنان و چنین، مگر هم .ترین شرک ممکن استبارز

شود که عدمش افتخاری تران چه زشتی و ننگی محسوب میدخ

 باشد؟

 نخورد، حضرت زهرا شیرسینة  امام حسین از»شده که  نقلباز،  و     

مکید و حسین می گذاشت ومی دهان او در انگشتش را بلکه پیامبر

باب مولد ، هجّ، کتاب الحاصول کافی)«.برای سه روزش کافی بود

 (.حسین ابن علی

برای چه خلق شده  ،فاطمه هایپستان و هااین سینه لوم نیست،مع     

آن  گویاکرده؟ ی آن انجام وظیفه میکه انگشت محمد، به جا ،بوده

ین وقیحانِ بی اگر اقط برای استفادة علی خلق شده بودند! ، فهاسینه

مابقی  حتم منکر به دستشوئی رفتن حسین وبه  شرم را، مجالی بود،

ت شده تاریخ ادیان ثب ای که درهر معجزه .شدندمیشان نیز امامان

ارادة  گوئی اهلل، تمام شده است. نیز،با محمد  و با نوح آغاز، است،

ه هیچ مخلوقی عنایت ب ان،یابراهیم به تبار جز را، معجزات خود

! این نگشت مخلوق خود، شیر استخراج کندا که ازنفرموده است؛ 
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کردند و به جوروا جور فرو می ا در مهبل زنانرشان آلت جماعت،

با پا  و خوردجا از انگشت شیر میاما آن ،وووو رفتندشویی میدست

ا ام شود،حیض نمی زهرا، و شودختنه شده خلق می آیند وبه دنیا می

 ووووو فرمودند؛آلت تناسلی  علی را خوب میل می

فید  از کتاب شیخ م« ).رعد و برق آسمان، از تدبیر علی است»     

 (63ص 

و  ،بستاناگین سوسمارخوران عربرای بذاق زهر این مهمالت، جز     

این شیخ  آید.خوش نمی هیچ موجودی را ع،ادان جماعت تشیّشیّ

ع است؛ مورد اعتبار جماعت اهل تشیّ وق آن مراجع موثّ یکی از مفید،

 . کندکه چنین حدیثی نقل می

ر سخّبرای علی مُ را، ابرها هللا کند.ها پرواز میروی ابر علی بر»     

)تفسیر المیزان  «.ردیدوَغرب عالم را در نَ ، از شرق تاو او ساخت؛

االنوار، ؛   و کتاب بحار342ص  ،13جلد   ،ئیجناب عالمه طباطبا

 (138، ص32جلد 

 ساخته است؟ ربرای علی مسخّ را، ابرها اهلل،این برای چه  پرسممی     

صحرای که  ساخته، رسخّبرای این مُ م،کنمی رتصوّ که چه بشود؟

درختان باور نکردنی  زیر پوششِ انبوه گیاهان و تان، درسوزان عربس

   !ریشخند بزند ن را،وزشکل گرفته است، جنگل آما آن که امروز در

کتب این جماعت  در معنا،بی ه وو تَ راین بیانات بی سَ از قدرآن     

 کتاب المفاسدِ ها،آوری آنعشود با جمکه می دارد وجودعالمه 
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این  کدام از قبول هرکه بزرگی برای تباهی بشر تدارک دید؛ 

 . شعوری سقوط دهددر چاهِ بی تا ترا، مهمالت ترا بس است،

کتب تاریخ و فقه  ها که ازیادآوری این نوشته نقل و من از     

ین مرا به ا اصالًندارم؛  نگارش تاریخِ فقه را قصداستخراج شده، 

هائی به فهم ناگفته شمامقصود من کشاندن  مهمالت اعتقادی نیست؛

را، قربانی  ن، همة مازما طول در ها،ناگفتهم آن است که به حک

، بخش وسیعی از قوانین قضائی این امروز اند. وکرده شعوری خودبی

ها، پایان نوشته در اساس همین احادیث تنظیم شده است. مملکت بر

خردی به فهم بی شما را بیشتر مقوالت را نقل کردم تا به عمد، این

 ربَد که این اَهیچ زمان فراموش نکنی شماتا  اینان هدایت کنم.

غرق  ،گرداب فریبی از جهل در ،را ست همة ماا عمری شعوران،بی

ای آلت تناسلی زنان تمنّ که جز ،به مقاصد پلیدشان تا خود،اند؛ کرده

 . ، دست یابندمات این زمین نیستعَنَ و

 
 شمار تازیان در ایرانبرگی از جنایات بی

نوشته است که  مطلبی« خیتار ظلم» کتاب دری لیخلی عل محمد      

 کنم:را نقل میآن ن عیناًم

ی اقتصاد علل به توانیم مروعاصعَ به  -خلیفة دوم - رمَعُ ةنام از     

  :است نیچن نامه نیا ةترجم .بردی پ اعرابیی گشا کشور و

 عاص عمرو به ، مومنان ریام، رمَعُ خدا بنده از»     



 دین، اسپرم مقدس شده

 

316 

 

 و من اگر که سوگند خودم جان بهو، مرعَ یا ،تو بر سالم       

 چیه ،دیسته ریس که همراهانت و تو ،میریبمی گرسنگ از همراهانم

ه ب! برس داده ب! برس داده ب !یفرستینم متیغن چرا ،دیشوینم نگران

 !«برس داد

 :نوشت نیچن پاسخ در عمروعاص و     

 عمروعاصاهلل  ةبند از ،منانؤم ریام ،اهلل ةبند به»     

 که فرستادم تیبرا خواربار از یکاروان ،کیلب کیلب ،بعد اما و     

 !!!  «است من نزد انشیپا و ،تو نزد آغازش

هی مایه کیسة اللّ جان آدمیان از ه در چپاول اموال وچگون     

در تاریخِ  و ؛کرده استشان فرومحمد در ذهنکه گذارند می

تمایل  خود با ت ایران،که ملّ شود،مدام عنوان می وابسته  نیز، خواصّ

، در رّان شمشیرِ تازیانمیلی که لبة بُ میل، به دین اسالم گرویدند؛ و

 است؟ اکی آن نقش داشتهحکّ

که  خود «الوّاخبارالطَ»کتاب  در ،ینورید داود بناحمد فهیابوحن     

 یدت کنخوب دقّ لطفاً) :سدینویم ،قرن سوم است مربوط به اواخر

ی اریشهر چون (ان ایرانی دارای چه منزلتی بودندزن ،گذشته که در

 که شد عیشا چنان اطراف در ،دیرس زیپرو خسرو دختر ،پوران به

 تن دو .اندبرده پناهی زن درگاهه ب و ستین  یپادشاه را پارس نیسرزم

 دری لجَعَ ةطبقُ بن دیوسُ و ،یبانیش ةحارثبن یثنمُی هابنام اعراب از

 را هرچه؛ پرداختند تاز و تاخت به دهقانان بر رانیای مرزها

 صحرا به ،گرفتندیم قرار بیتعق مورد چون و ربودندیم توانستندیم
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 وتاز تاخت ،رهیحی سو از، بود دلاهیسی زنراه که یثنمُ .ختندیگریم

 (.است افتاد اتفاق ابوبکر خالفت زمان در شامدهایپ نیا). نمودیم

ة فیخل به ،گرچپاول دزد نیای عن) ی نوشتی انامه ابوبکر بهی ثنمُ     

 تجاوز از را او و (بر روی زمین اهلل رسول نیجانش بر روی زمین و اهلل

ی و از و؛ ساخت لعمطّ رانیا اوضاعی شانیپر و نانیمرزنش به خود

 به، دیرس ابوبکر به نامه چون .کند امدادی لشکر به را او تا خواست

 از کهی عراباَ یسرکوب و هدّرَی هاجنگ دار رویگ از که دیول بن خالد

 رهسپار رهیحَ جانب به نوشت ،بود افتهی فراغت ،بودند برگشته اسالم

 قبایلی بودندکه بعد )رده،. پردازدب جنگه ب نیمرزنش انیرانیا با و شود

 را او همراه دزدان گرید وی ثنمُ و برگشتند( دین او مد ازمرگ مح از

 همه و کرد محاصره را مرتَنیع مردمِ ،خالد .سازد خود سپاهة میضم

 . کرد ریاس را شانفرزندان و زنان و زد گردن را

دان مردم را فرزن زند و زن وفرمائید همه را گردن میعنایت می      

 تا دیبنگراهلل عرب  رنوع تفکّ به .کشدمی به اسیری به نام اهلل عربستان

 و غارت وی دزد با کهی فرهنگ. دیبدان تازیان رای روزیپی هازهیانگ

 بخش در و ،شد آغاز کودکان و زنان بردن اسارت به و مردان کشتن

 یکس تا، امروز کجا دارد. در ریشه ،افتی گسترش جهان ازی بزرگ

شان را مادران و پدران کهی سانک همان ،بپردازد آن نقد به خواهدمی

 به ،اندبرده اسارت به و کشتههمین سرزمین ایران  در ،هاعرب

 مردمی باورهاعقاید و  اب درند کهو سینه می زندیخیم بر مخالفت

باورهائی که جز  آن هم ؟چه باوری و کدام باور !دیباش نداشتهی کار
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ان یل کشیده شدن دکّاز به تعط اینان نشده است. وربه نشئة خون، بار

گفتن این مهمالت  گروِ شان درنان این جماعت، ترس دارند. خود

 .است

 از ،زمحَ بن عمرو و حارثه بنی ثنمُ ،ابوبکر خالفت تمدّ تمام در     

 شدند.ور میحمله  سواد نیسرزم بر کنار و گوشه

م عراق آن دوران، همة مرد در .استی کنون عراقهمین  سواد،     

گفتند. سخن میسریانی  وو به زبان پارسی  پارسی زبان بودند ،امروز

 تا ه رافاصلة مکّ و ه رامکان مکّ ،ه نمائیداگر به نقشة جغرافیائی توجّ

مخوف بیابانی  ،محل میان این دو عراق و ایران فهم خواهید نمود.

ن مردم متمدّ به خورسوسمار های کَلپاسه و. این وحشیاست

های اطراف به بیابان ،گرفتندمی تعقیب قرار وردچون م تاختند ومی

 .رسی به آنان امکان نداشتگریختند که دستمی

 و دیرس خالفت به خطاب بنعمر و؛ درگذشت ابوبکر کهنیا تا     

 پدر – دیابوعب منظور نیبد ؛کرد عراقی سو به یکشرلشک آهنگ

 به و ؛داشت لیگس عراق بهی جنگ مرد ارزهپنج با را -یثقف مختار

 انیرانیا زنان و اموال چپاول و غارت به چنانهم که حارثه بن یثنمُ

 در .ونددیبپ دیابوعب به خود مردان ةهم با که نوشت، بود مشغول

 باعرا ازی ادیز ةعدّ و، برادرش و دیابوعب ،انیرانیا به ورشی نینخست

 عمر؛ نوشت عمر یبرا را واقعه ،یثنمُ .شدند کشته انیرانیا دسته ب

 لیقبا نزد به سپاهی گردآوری برا رای کسان و خواند جهاده ب را مردم

 بنریجری فرماندهه ب را عربان ازی بزرگ سپاه سرانجام و فرستاد عرب
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 و رفت هیّبعلَثَ به انبوه لشکر نیا با ،ریجر ؛فرستادی مثنی سوه ب ،عبداهلل

 به غارت منظور به را سواران و وستیپ بدو خود انیلشکر بای ثنمُ

 پناه دژها بهی رانیا دهقانان ؛فرستاد )عراق (سوادی هانیسرزم اطراف

 ریدل سواران از تن هزار دوازده -رانیا پادشاه - پوراندخت .بردند

ی سرسخت با انیرانیا؛ داشت لیگس رهیحَی سوه ب را آنان و دیبرگز

 خود شیری موها، رسُّحَتَ و خشم فرط ازی ثنمُ .کردندیمر کایپ تمام

 قتله ب -حارثهبنمسعود - او برادر .زدیم ادیفر و کندیم دست با ار

 نیا بر حمله دری کس مبادا! عرب مردانی ا زدیم بانگ ریجر .دیرس

ف ب اهلل استوخه ب نیسرزم نیا اگر چه! دیجوی شیپ شما بر دشمن

 ،دیرس تواندیمن بدانی عرب چیه که رای مقام ،بشود فتح شما دست

 و زن ،دیبجنگی کین دو ازی کی به دنیرسی برا پس ؛داشت دیخواه

 آخرت در لمانغِ و حور و نیبر بهشت و جهان نیا در خواسته

 بیترت نیبد ،(را گویند بهشتی های خوشگلپسر بچه مان،ل)غِ

 سخت انیرانیا بر باز و بازگشتند انیفرار و آمدند هم گرد مسلمانان

 دسته ب -رانیا سپاه فرمانده- مهران ،جنگ نیا در .آوردند حمله

؛ فرارکردند ،دندید را او ةکشت که انیپارس؛ دیرس قتله بی ثنمُ

 نتوانسته که را انیپارس ازی گروه و برخاستند آنانی پ از مسلمانان

آن روزگار در تصرف  در دجله و فرات امروزی که پل از بودند

 را رسپا بزرگان ،اهلل چون ؛دندیگذران غیت دم از، بگذرند ایران بود،

 رسّیمُ نیسرزم نیا بر هجوم ،دیرسان هالکته ب مسلمانان دسته ب

؛ شد دهیکوب هم دری گرید از پسی کی ،رانیا استحکامات و گشت



 دین، اسپرم مقدس شده

 

311 

 

 یرجَ آنان بر مسلمانان و دیگرد ختهیگس هم از شانیا کار ةرازیش

 و جیفالل و صراط و کسکر و سورا و سوادی هانیسرزم و شدند

 قرار چپاول و غارت و تاز و تاخت دانیم را بوم و مرز آنی هااستان

ی اهیقر ،رهیحَی کینزد در که دیرس خبری مثن به ،نیح نیا در .دادند

 بارکی ،ماه هر و دارد وجود بزرگ یبازار آن در که است

 به و ندیآیم جاآن به رانیای شهرها گرید و ،اهواز و فارس بازرگانان

 به تا ،گرفت شیپ ابانیب راهی مثن .پردازندیم اجناس فروش و دیخر

 کسی ثنمُ .گشتند نمتحصّ خود از دفاعی برا انبار مردم و دیرس انبار

 و نشست خلوته بی و با و داد امان را او و فرستاد مرزبانی پ در

 .کشمینم رای کس و دارم را دبغدا بازار چپاول قصد من :گفت

 منه ب را راه تای کن من همراه چندی انیاهنمار تو که خواهمیم

. بگذرم فراتی رو از تا ،یساز استوار منی برا را پل و انندیبنما

 خود اموال ،سامان آن مردم ؛گذشت پل ازی ثنمُ. کرد چنان مرزبان

 و طال از همراهانش و یثنمُ دست ؛ختندیرگشهر رونیب به کرده رها

 هبی مثنی روزیپ اخبار کهنیهم .شد انباشته گریدی کاالها و نقره

 انیجر و نوشت نامه خطاب بن عمر به ،دیرسی عجل قطبه بن دیسو

ی لشکر ،شتریب غارتی برا تا خواستی و از و دادی آگه بدو را امر

 زوانغَ بن هتبعُ، منظور نیای برا خطاب بنعمر .بفرستد او کمکه ب

 استیر به و دیبرگز بود کرده درک رامحمد  زمان که رای زنماَ

 بن دیسو به و فرستادی ثنمُ به کمکی برا ،نانمسلما از بزرگی سپاه

شهری در  - بلهاُ شهر به عتبه .وندیبپ سپاه نیا به هم او که نوشت طبهقُ
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 عمر به و بگرفت زوره ب را جاآن و دیرس -نزدیکی خرمشهر امروز 

 جانیا. کرد فتح ما بر را بلهاُ که را اهلل سپاس ،بعد اما... » نوشت نیچن

، ما ؛است نیهندوچ و ،فارس و نیبحر و عمانی اهیکشت لنگرگاه

 را سامان آن مردم فرزندان و اریبس زنان و اموال و کاال و، میس و زر

گوید، می گناه رابچة بی زن و !دکنییه متوجّ. )میگرفت متیغنه ب

، اهلل خواسته ب من و (.اندگویدکه به غنیمت گرفتهانسان را می

 زارمَ به، عتبه سپس .نوشت خواهم وتی برا رای روزیپ نیا لیتفص

ها )همة کار .بدادی روزیپ شهر آن مردم بر رای و اهلل و رفت)اهواز( 

 او عتبه و کرد گرفتار او دسته ب را جاآن مرزبان و (کندرا هم اهلل می

 را او سالح و جامه و ؛برداشت خودی برا را زنش و ؛شتبکُ را

 بود اقوتی و دمرّزُی گوهرها از انباشته که رای و کمربند و برگرفت

که  دادند بشارت را گریدکی، خبر نیا از نیمسلم. فرستاد عمری برا

 رغبت مردم ،رو نیا از .ورندغوطه میس و زر در بصره در مسلمانان

 آنان تعداد و ؛کنند غارت را انیرانیا تا ،شتافتند بصره به و دادند نشان

این حمالت، تنها  درست که )الزم به توضیح ا .گشت اریبس جاآن در

 را آنان ،عتبه.( شرکت داشتندبلکه غیر مسلمانان نیز  ،مسلمانان نبودند

 دشته ب آن از بعد و ؛کرد فتح زین را جاوآن برد بصره فرات به

 اخبار و ؛گرفت اریبس میغنا و کشت را جاآن مرزبان .رفت شانیکم

 عمری برا ،بود کرده رسّیم او دست هب اهلل که رای ارید و شهرها فتح

ی سوه ب ،غارتی برا عربستان سراسر ازی اریبس لیقبا پس؛ نوشت

 فرا را آنان گرداگرد اعراب که دندید انیرانیا چون .شدند روانه رانیا
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 زنان بهی ازیدست و شهرها چپاول و تاز و تاخت به ،گرفته

 روخس پسر ،اریشهر پسر زدگردی بزرگان سلسلة ساسانی، ،اندپرداخته

 ،زدگردی و ،برداشتندی پادشاه به ،بود ساله شانزدهی جوان که را زیپرو

 سپاهی فرمانده به ،بود دهیچش وگرم سردی مرد که را پسرهرمز رستم

 . دیبرگز

 سپاهی سردار به را اصوقّی اببن  سعد و ؛داد جیبس فرمان عمر     

 به را او زن ،سعد و درگذشتی ثنمُ هنگام نیا در .دیبرگز اسالم

 جنگ گرماگرم در؛ دیگرد ورشعله جنگ سرانجام ؛گرفت همسری

 پارس لشکر صفوف .رفت انیپارس چشمه ب و برخاست دیشدی غبار

. شد مزِنهَمُ او سپاه و دیرس قتله ب خزادفرّ رستم و شکست هم در

 و زهین زخم دص که افتندی کشتگان انیم در را رستم جسد مسلمانان

 «.نشد معلومی و اتلق و بود برداشته ریشمش

ه ب آفتاب رنگ چون»: سدینویم جلوال ةواقع در سندهینو نیهم     

 کشتار به شبانگاه تا و ،کردی اری را مسلمانان اهلل ،دییگرای زرد

هی که یاری دهندة کشتارکنندگان )عجب اللّ .شدند مشغول انیرانیا

 ینحوه ب (!کشندخون می را به خاک و و قاتالن است که مخلوق او

 در مسلمانان متیغن به ،بود اردوگاه در هرچه و انیپارس اردوگاه که

 بر رای زن؛ درآمدمی امهیخ به آنان اردوگاه در: دیگو علبهثَ .آمد

 .بود ماه قرص چون او ةچهر که دمید مهیخ آن دری خوابتختی رو

 او از و بردم ریام نزد خود با را او؛ ستیگر و دیترس دید مرا که نیهم
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خداوند بخشنده  و .کرد نیچن زین او و بخشد منه ب را او که واستمخ

 «.و مهربان است

 رزَ از افتی رای شتر ةمجسم ،انیپارسی هاسراپرده در تلّصَابن     

 نیزرّ ةممجسّ و افتهی شیآرا اقوتی و بهاگران رّدُ و دیمروار به که

 هر و کردند تکهتکه را مهمجسّ نیا .بود ستهشن آن پشت بر کهی مرد

  «ر.اال آخِ و... را با خود برد. آن ازی اهتکّی عرب

چراغی به محمد  با روشن شدن هر بینیمکه امروز می این شده و     

همة تبارمان  کنیم، لعنت میبا هر صلوات و؛ فرستیممی وآل او درود

ا من به دین ت خاک دادند؛ بر ، خون خود راهااین جنگ را که در

 مان بیاورم!اسالم  ای

 ای حقیردرحلقوم گوساله اگر همین اندک سخنان کلیدی را،         

هِیبَتِ  در زمان، طول در کنند، فرو م گاوی استخراج شده،حِرَ که از

 ش را،اای )بیضه( جوانیهخُصَیه هول فهم، از شعوری خود،حیوان 

از  ،درد دریغ و اماکشید؛ خاک می ها بهخَالشَة )خاشاک( دشت در

 در کلیدی موجود ی برای تماشای کلماتکه حتّ آدمیان، بعضی از

رسد  چه، دهندجنبیدن هم نمی شان، حوصلةاسفنگتر مبارک به خرد،

تِ انسانی آنان را تقویت برای فهم آن معانی کلیدی، که  کرام

 .کندمی

 ()تمام    «، یا بر دیوارة اهرام!رودمور، چه داند که بر خشتی خام می»
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 میثرا اشوان ،بزرگپدر چند از سخنی

، با شهادت دادن به رسالت رمتِ منزلتِ انسانی انسانحُ !فرزند»         

گرو  در تکامل تو، .تکمیل نخواهدشد او، تبار بر صلوات ومحمد 

معیار منزلت  و کند.هدایت می ،انسانی ترا که شعور خردی است،

 است. کرده بنّائی راآن ه خرد،ک ،است  شعوری گرو ردانسانی تو، 

کرامتِ  شوری برای فهمِ ترا شعوری نباشد، اگر فرزندم، دانبِ

   .«ماند ت نخواهداانسانی

خزائن مهمالت خود مایه  از اند مدامکه آموخته همة آن کسانی»     

ه ب تاوانِ خردِ جائی مجبورخواهند شد، در روزی و الخرهاب ارند،بگذ

  «.ود را جبران کنندحقارت کشیدة خ

 ق،عقالی محقّ ،را درستی شعور ابله نیست.الیق  ،سخن شایسته»     

  !«غمُبَلّهای قَ، نه فُکنندتعیین می

 شو. اند، دورنهاده خود ه دینی برکسانی که نام فقیتوانی ازتا می»     

ای قالده تشکچة خود، زیر که همیشه در ان همان کسانی هستند،این

 نیایشی هر اند.پنهان کرده انسانی تو، شعور و تو، دِگاه خرگلو برای

 ترلذلی و تر،کوچک تو، در خدای ترا، آموزند،می تو اینان به که

حضور  او در که منزلت انسانی تو، رنش مکن،کُ به خدائی کند.می

 «. ندارد
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ترین سخت در حماقت را شود،می تو، من و روزگار روقتی د»     

، باقی جائی برای فریاد بلوغِ خِرد دیگراکی کرد، یعت حکّعناصر طب

نهند می پاالنی که برگردة او فهمی بر یچ االغی،که ه نخواهدماند؛

قامت برابر دو  لگدی به قدر را لمس کنی، خُصَیة او اما اگر، .ندارد

سخنان  که، همین وچنینند  کند. بیشتر آدمیان نیز،میخود، پرتاب 

ابراز  هیچ فهمی برآن کالم، کنی،می رشان سوارعوش در سنجیده را،

 کردی، گوششان خُرد ای دره قاعدة خُصَیهسخنی ب اما اگرکنند؛ نمی

خود،  ذوقی گران از جهند، وجای می از قامت خودبرابر دو  به قدر

رة این ک که در هاست،کورفهمیبه خاطر همین  کشند.به نمایش می

 ،از کثرتی کالن گر،یّاس حیلهسَ و رمدااره، قلیلی دینهمو خاکی،

 «.گیرندسواری  می

فهام قیانوسی از اَبه ا را، ای از فهم، اوپیاله ک،برای انسان مُدرِ»     

پیاده گسترة فهمی  ساحل ِچنین در اگر، و نادان را،کند؛ میهدایت 

 رغبتی نخواهد بود. ماسه های جهل، ه بازی کودکانه درب جز کنی،

 که کسب شعور، چراپایانی نیست؛  ،کثرت جاهالن را ،که هیچ زمان

در حوصلة ابله  که این سختی، است، به زحمتی کالن نیازمند

 «جد.گننمی

که اگر بالغانه   ،ستا ایدوست داشتن، تنها مزرعهکه بدان »     

 ،یدکننفراموش  روز محصول بهتری خواهد داد. هر ،هَرسش کنی

جان آدمی  خراشی در بالغانه باشد،اگر  عشق به هستی و موجودات،
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در ه خیر، سر از خاک جان، ب نهالکه از هر شیارش هزاران  ،زندمی

 «کند.می

سرهای زیادی را  داشته باشد، سر دینی که داعیة حکومت در»     

 «، جدا خواهد کرد.برای بقای خود از تن

 کهریشه دوانده است، جان آدمیان  تخم جهالت از زمانی در»     

به آسمان بلند  هایشان رادست های خود،ان برای توجیه ندانستهیآدم

یاری  هبشان هایرهائی از نادانی برایرا  موجودی نامرئی تا ،کردند

تعریف  خود در ترا قبل از ،دینی که با احکام آسمانی خود د.بطلبن

که جسارت  کسی و ت زمینی ترا فهم نخواهدکرد.هویّ ،تکرده اس

 تواندنمیهیچ زمان  کند،فهم نمیخود  در دین راسالخی کردن 

 ترین مانع اصالح شعوربزرگ ،دین سخنان کلیدی را فهم کند.

  «.اوستنسانی ا در ارتباط با بلوغِ ،انسان

 که در است، شعور ،ترین همسایه به دانائینزدیکفرزندم! »     

 از امور در را خود شعور اگر؛ دارد واأم جان تربیت شدة تو

حرمت  مبادا شد. خواهدپذیرخلل ،ردتخِ مبه حت بدهی، دست

 !«کنی شعوری خودقربانی بی ،خویش راجان  همسایة

 ،ستوات تاز هویّهجان آدمی یکّ تا زمانی که دین درم! فرزند     

که همواره، ؛ به بار نخواهد نشست ،او در شعوری انسانی هیچ معنا

 «.دهدیم میتعل شعوری رابی کسوتِ شعور، دین در

سخن از آسمانی نامرئی به میان  مکتبی که برای ترویج خیر، هر»     

ی یپیدا تواندی، نمیگوئی بیش نیست. هیچ قُوَّت ناپیدایملمه ،کشید
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ت تا فهم عینیّنیست  به شعور تیقوّدر غیب نشسته را  ا هدایت کند.ر

  «کند.تو

دل م! فرزند .م استقدّک شده مُزَدلی بَ بر دلی بزرگ داشتن،»     

 که، دانبِ. فریب ندهد کی ترازَهیچ بَ تا ،رگ گردانخویش را بز

 ،شودمی نایلزیستی سالم هم و بالغانه شعور سعادت وه ای بجامعه

تعلیم  ،کهتبرّبیش از اماکن مُ کاغذ،و  ِقلم که جماعتش به حرمتِ

ن نوعی چورنش کردن به همخویش را به کُ کسی که عمر .انددیده

ش ابت پرستی هنوز که ،بیش نیست پرستیبت ،کندمشغول می خود

، یا کسانی ه زیارتِ کسیکه ترا بکسانی کن از حذر .برجاست پا

  «.ندنوعِ خود تواَکشند که جنسی از هم می

که کرامت  ،ینشکسانی به ادب بن محضر همیشه درم! فرزند»     

ه مشغول موجوداتِ دی کرخِ دهند.تعلیم می انسانی ترا، به تو،

هیچ موجودی به  برد. خواهد یاد از را انسانی خود فهم آسمانی شد،

که  ،خویش را دریاب خرد زش تکریم ندارد.ار شعورِ انسانی تو، قدرِ

همة  ،ز شدچون سب و شود؛ای سبز میخمیره هر شعوری درتخم بی

 «اسارتِ خویش، قفل خواهد کرد. جانِ ترا در

ه ب. ترا غرور ثروت، و کند،اغنا می رات برِکِ قدرت، !مدلبند فرزند»     

نه نَفسِ ؛ کنداحساس انسانی ترا آرام میکه  ،دنبال مقصودی باش

گرداب  ترا از نه ثروت، و، که نه قدرتتربیت نشدة درونت را؛ 

منوط به  ،وت خالصی نخواهند کرد. خالص اتنشستهجان  در جهلِ
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هدایت  ،تو پُر شعور تربیت شدة  خرد ،را که فرمان آن ستا شعوری

  «.کندمی

جهالت که مشق  ،پذیرندرا می شعوریبی تنها کسانی حقارتِ»     

که جان انسانی  ،مکتبی بگذاری را در خود پای مبادا بینند.می یمتعل

 .«دهدتحویل می شعوریبی به جانور ترا

 که با قرارگیری کسانی مقابلمبادا  تا ،مراقب باشفرزندم! »     

 با اینان رانند.حکم می ،دینیاجرای قوانین  در وسواس، پُر شوری

زدائی انسان اتنویّمَ ،سعی دارند ،اهلل جریمُ در نقش ،زکسب مجوّ

ترین این خطرناککه  .ه جلوه دهندموجّ ،احکام قانون با ،خود را

 کامِ،که مَالتی از خدا را، در احاندشکل دادهدین  یانمتولّ، مجریان را

 «.کنندصادرة خود، بَنّائی می

آن نهان  در پسِ ،خود را رکه تکبّ قدرنه آناما  !متواضع باش»     

 فهم در که تو، کنند،توآن می با ،غرور و کبر که گاهی دانبِ کنی.

 و ؛شویآنان می از ب تمجیدکس ردچا اطرافیانت، با ای سالمرابطه

حقیقت انسانی  ی همیشه،ابر که تو ایست،همان لحظه، دقیقاً این،

  «.کنیمیقربانی قضاوت دیگران  ،خود را

جر أمست ،آنگاه که زدی؛ تو مالکی، سخنان نزده را! دلبندم عزیز     

 تا مالکیت خود ،باش پس مراقب کالم خود گفتة خود خواهی شد.

که  سخنانت را به کسانی عرضه کن، .های خود نکنیرا قربانی گفته

  «.روا نخواهندکرد تو رب جاهالنه تحمیلی
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 او که در کاسة سرست ا شعوریگوشی، به قاعدة  هرفهم قوارة »     

رد گوشی نیست تا راه به خِ ،تربیت نشده را شعورکه ؛ است شدهنهان 

  «.برد

مشغول  ترا که عقیم، و ناپایدار ستا یسّحِ خوشبختی پدر، عزیز»     

 ی است زخم خورده وحسّ ،گونه که بدبختیهمان؛ کرد خود خواهد

 «کند.می ماندة خوددر که ترا ناخوشایند،

  خوشبختی و نه حسِّ که نه حسِّ! کن خود انسانی کار تو،     

آرامشی به  ،ترا د.کنننمی تعریف ،تو در ،اکرامت انسانی تر بدبختی،

هنگامة پیری فهم خواهی  ، دررا ماندگاری آن که کشدتعریف می

    «.کرد

یچ مخلوقی ه و صلحی نیست.محتاجِ مُکه هیچ اَصلحی،  کنفهم »     

 «بندة خالق خود نمی شود!

که شمایل  ست،ا ایآئینه تو،جان  ذَرّاتِ حاکم در همة که، دانبِ     

 . خواهد کرد، و ترا، در او، منعکس ، نمایانوت در خدایت را،

بقی ما و ،گوعربی مهملابن چونهم چانة، پر انگویاین مهمل     

 ،پروری هستند شعورجانوران بی ،همه ،تسنّ تاب قرآن وران کمفسّ

 ت اورا درسنّ کتاب و و محمد مگر تا شوند،می که هستی را منکر

 جهان قبل ازکه  کنندطوری وانمود می و حلق جماعت فروکنند.

 هر چه هست با پبدایش محمد و و خارجی نداشته. وجود اسالم،

 بیان میطوری این جماعت خود باخته،  شکل گرفته است! کتاب او

منوط به  ن انسان، همه،تمدّ هستی و وکه گوئی آفرینش جهان  کنند
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ارة تازیان عَلَم شده که با قدّ ؛اسالم است ظهورپس از سالة  1711این 

 جز سالة خود،صد چهار و رغم تبلیغات هزارعلی این جماعت، .است

این حقیقت   به فهماگر  تند.نداشدیگری  همتّ ن ملل،به ویرانی تمدّ

م خواهد گرداب مهمالت اینان، مُتوَرِّ در انت جان تاریخی نرسید،

 .شد

میانِ تاریکی  تا از این است، این جماعتِ درمانده، بر همة  قُوّتِ     

ساختة نی مهملی برای عرفانِ اسالمی خودمبا خونِ تاریخِ تبارِخود، پُر

 .شعور خود را، مطرح نمایندیتِ بهویّ اج کنند، تااستخر خود،

زنند؛ اسالم را ای دم از فلسفة اسالمی میدرست به مانند این که عدّه

رد انسانی ترا قربانی ای است که خِسفسطه ،همه ای نیست؛فلسفه

   . کندمهمالت خود می

عربی را مطالعه کنی، جز به های ابنکتاب بی ازکتا بار، صد اگر     

 وجمالت  کلمات و نخواهی رسید.هیچ به  ،وریشعتعالیم بی

 هابه تعریف کشیدن آن واژه کلمات وآن  تفسیر اصطالحات عربی و

آن  پرستی درفهم اهلل برای ،مبانیآن فروکردنِ  ردلق خِحَ در و

صدها  .کرامت انسانی ترا خواهد کندست که گورا طوری ها،نوشته

 روانة خرد گوناگون،تعابیر و ،شکال مختلفدر اَ جور راورواواژة ج

در  و نماید.قبول مهمالت خویش واداربه  ترا تا کندمی انسانی تو

شعوری خود قربانی بی ترا انسانی تو، شعورِبا خسته کردن  نهایت،

 .کندمی
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جا از منزلت ، هیچ انشعور تاریخِ به اصطالح عارفبی راین فوق ابَ     

ت از مَنیَّ آورد ون نمیسخنی به میا ،تِ هستِ توهویّ و نسانی تو،ا

 ت اوسنّ کتاب و و محمد گوئی جز بسیار هراسناک است. انی تو،انس

تمامی تالش  این عالم وجود ندارد. ت انسانی درنیّمَهیچ  وارثان او، و

 انی کرده است که نهایت فهمِ در، معطوفِ اثباتِ فهمِ عرفخود را

آسمانی بودنِ  به ترا، تاو قرآن اوست؛  به محمد اندن تو،رس ،آن

 .کنندهدایت می او تبار و محمد

و غیره به یک صفحه  اِشتاین()آیننیشتنکسانی چون گالیله و ا     

جلد  411نه با  ؛ ندرگون کردخرد انسان را در فهم هستی دگ نوشته،

 در بینش انسان را در یک صفحه، ن،یوتن و؛ و فرمولکتاب  و مقاله

 د.ارتباط با مبانی علمی تغییر دا

جلد کتاب و  411با  ر،شعور فوق تصوّبیربَعربی اَابناین اما         

، هیچ در آدمیان اندیشةل کردن رسالتی جز مَعطّ ،هامقاله، بعد از قرن

 مشتاق را،جماعت  این مالک حماقت، کند.خِرد ذلیل خود فهم نمی

، استکرده خودهای نوشتهدرماندة  شعوری خود،صفِ طویل بی در

کسی  دست  مبادا تا ؛جسارتی برای تحلیل امور بماند را کسی مبادا تا

 زمان، به فهم انسان،اینان، هیچ گو بردارد.مهملاز سَر یَهوة یَهودِ 

 چون خود آنان، در ز،نی یکسان وارثانِ چنین فهمی نخواهند داشت.

فهم  اینان، .اندرسیده ربه تبحّ آدمیان، شعوربرای  ،مهمالت خَلق

پیچ  گِل آلودة مفاهیم پیچ در گرداب در افی رای بدین شفّخدائ

را در  خود اند. این درماندة دریوزة بدبخت،کرده اندودگِل خود،
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به  جان آفرینش، در ها سال قبل،میلیون که ،دهداثبات امری جِر می

چنان  ،را هخواهند خواصِّ و درمانده را،عوام  واثبات رسیده است؛ 

کس هیچ اینان، که گوئی جز نموده،گرفتار  غلطة خودمَاباطیل پُر  در

 بهل شدن متوسّ با گاه، از هر و بود. فهمی نخواهد ا به فهم خدا،ر

شرایطی، خرد به اقتضاء  وگاهی، کنند؛ه میموجّ را خود امور ،خرد

پیچاندن  با و .کنندمیکباب  خودشعوری بی  تابة را در انسانی

فهم خرد  در را خدا و .زنندمیاو کلمات، مدام هوارِ فهم ذات 

که بدونِ  هاشان ندارند،این گفته شعوری بر اینان، دانند.، میمردود

 . یچ جا راهی نیستانسان را به ه پرورش خرد، و توسعة شعور،

ها و چون چند و و هاخالقیّت مشهودات،و هودات وهمه شُ     

 که زمانی تا. دبرنراه به جائی نمی جز به توسعة خرد، ،هاچرائی

 خود، شعور تربیت در و است، نداده توسعه را خود یمادّ خرد انسان،

. یافتنخواهد فهمی درون خود، تبه معنویّ است، نرسیده فهم به

 کشد.اند، فهم ترا، به وهم میکه اینان خلق کردهخدائی فرزندم! 

 .اسات  شاده  زاده او با کهآدمی است؛  اخالق و آدمی، خرد خدا،     

 هماان  باه  نیز خدایش یابد،می وسعت آدمی خردِ پهنة که میزان هر به

 باه  مان . نیسات  عارب  اهلل ،مان  خدای شود.می وسیع و گسترده میزان

 دانام نمای  باه  شادن  لمتوسّا  .ندارم نیازی جانم، خارج از خدائی هیچ

 دوا ماان از دردی اساات، عااوام بااه قمتعلّاا کااه ، نااامرئی کجاآبااادی

 قاطرساوارانِ  از چاه  د،نباشا  دارانمَادرک  از م،عاوا  این چه .کندنمی

 «.نشسته منصبِ در دوزِپاالن
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 مان  خادای  تواناد نمای  کنند،می مشق جماعت آن خدائی که این     

 الیتنااهی  ایان  در مارا،  که خردی است، با متوأ حِسِّ من خدای. باشد

 را خادائی  آن .اسات  کشیده  تمهویّ  فهم با جدال به هستی،  کرانِبی

  !شودنمی ، زندانیبسته کپک معابدی در ام،کرده فهم من که

 فهمای  اوج به  مرا که ستا ایپرنده مانند،ه ب  مَثَل، در من، خدای     

 .مجبور خود اطاعت وکُرنش به ، نهکندمی هدایت من، از

 کاه  سات ا ییخدا خواند،می خود از اطاعت فهم به مرا که خدائی     

 .است نشسته خود خودفروشی ، بهدخو تلَّذِ پر حقارتِ در

در جان خاویش فهام کارده     ،که خدایش را ،انسانی وارسته است     

 باشاد،  محتااج  کتااب  و تفسایر  هازاران  باه  فهماش  کاه  خدائیاست. 

 کانم مای  ساعی  مان  .اسات  نشسته من با معامله به که ستا داریاندکّ

 .نه شارحانه بیندیشم عارفانه

 کنناد، مای  تادریس  را خادا  کاه  آناان  د.کنننمی تدریس را خدا       

 ،ماتِ آفارینش  عظبارای فهام    را، انساان  شاعورِ  که هستند،  کالشانی

 اند.  کرده منجمد

 اوج باه  مان،  در را، فهام  تا است، این در من، خدای تالش تمامی     

؛ برسم خود باورِ به ،، منِ انسانمگر تاتثبیت.  نه خود را در من، ؛کشد

آن  .اسات  پرساتش  و عباادت  هار  از نیااز  بای  او کاه  .او به عباادت  نه

 بارای  مجاالی  کنناد، مای  سایر  او، اکمل در ،هستی اتِذرّ ،خدائی که

 قناداق  در کاه،  نای تَ داشات.  نخواهاد  ،خاود  مخلاوقِ  از بندگی طلبِ

 نخواهاد  وررباا  و، ورباا  را، خود انسانی شعور رسد،می بلوغ به مکتبی
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 پاروار  خاود،  مطامع برای را آدمیان مَکاتب، همة که چراکرد؛ 

 قرباانی  خاود  مقاصاد  بارای  را، عنداالقتضاا  آناان  تا کنند،می

 هماة  کاه  ،عزیازم  پادربزرگ  بااور  ، بهدارم باور سخت ،من و .کنند

 . است کشیده آغوش در خود، خِرد هالة در مرا، جان

هاای  با داشته، گرفته بودم را مبزرگچه من از پدرنآ !عزیزمفرزند      

 و همه را برای تو عزیزم به یادگار نهادم .   ،ختمخود در هم آمی

 فرمودند:گم میرپدر بز     

 کاه  سات، ا دردی از تار اغمااض  قابل مراتب، به مالی، دستیتنگ     

 جهال  تناورِ  در را آدمیاان  مادام،  جهان، در خدافروش اسِسیّ ایتوده

 هایچ  اصال،  در کاه  بیاموزناد  چیازی  آناان  باه  تا دهند،می تَف خود،

 آلاودة  را خاود  هایدست دستی مالی، تنگ از گریز برای مبادا .است

 فرود آید. تا به خاک کرنش ؛کنی خطائی

 مَادَد  شاالق  از خاود،  ذهنای  مفااهیم  انتقاال  بارای  کاه،  آنانی همة     

 .کنناد  تثبیات  تو نسل و تو در را، شانمهمالتخواهند میجویند، می

 انساانی  منزلاتِ  شاعور و  آناان،  باا  تقابال  زمان، در هیچ کهدار!  هوش

ت عقایم  امنزلاتِ  انساانی   کاه  ،در اختیاار آناان قارار نادهی     را، خاود 

 خواهد شد.

خاود   پسند انساانی در محکمه مفاهیم که ریهرتفکّباید کرد؛  فهم     

 .بودنخواهد محتاج شالقی  هیچ به ،است کرده ذخیره
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 .کناد یور نما ردر جاانِ خاود، باا    جز صُلح،ه ب عقیدة صالحی، هر     

، قُلادُری بایش   شود تحمیل می چماق، ای که به ضرب قَدّاره ویدهعق

    نیست!

 صاداقتش  در شاده باشاد،   خون آغشتة که دینی، هر! آری فرزندم     

 گاذر  اشارار،  تیمچاة  از اناد، کارده  فهم را اتریِّخَ کهآنان .کن تردید

 .کنندنمی

تش انیّحقّا  باه  نی،کنمی استشمام  آن از خون، بوی که مکتبی، هر     

 کرسای  بار  آدمیاان،  جاان  کاردن  بهاا  بای  بادون که ؛ باش داشته یقین

 کاه  سات، ا جاانوری   تنها قدرت، و .نیست پذیرامکان نشستن، قدرت

 . کندنمی فهم ،خود بقای بر قوامی خون، نشئة به جز

 هایچ  گشاتی،  نائال  خاود  درون هاای درساتی  فهامِ  باه  روزی، اگر     

 هدَرگَا  داورانِ کاه ؛ ماناد  نخواهد مجالی تو، قلب  تسخیرِ به را زیبائی

 نیست. صدورحُکم به میلی ها،درستی فهمِ به جز را، خِرد

*** 

ای اگار شاما را حوصاله    ؛شاد نقال   چه الزم بود آن ،هدر این نوشت     

بگذاریااد  تااا حقیقااتِ جااانِ   کنااار راب خااویش ، تعصّااباشاادمانااده 

بی بار  هیچ تعصّ من باز یابید. هاوشتهد این نجرّتان را در معانی مُانسانی

 ،خواهناد نگریسات   معانیب بر این تعصّ آنان که با ها ندارم.این گفته

بدانیاد کاه ایان     .هایچ نخواهناد کارد    خاود جز به زخم نشاندن جاان  

ت انسانی شما مانده هویّ اگر فهمی در ها برای زخم زدن نیست؛نوشته

باه   .جاان انساانی شماسات    یهاا زخمبرای درمان  ،هااین نوشته باشد،
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، کنناد ر فهم میصَکه امور را با بَ صاف در این معانی نظر کنید. آنانان

کسانی فهم  نکتاه  آن  .نشانندخویش را به زخم می نظرِ همواره شعورِ

 نه با بصر!؛ کنندمی امور را فهم ،که با نظر ،کنندمی

 کنایم  ، کشاف معاانی  مای   « نظار »با 

 کنایم ی  مای چرانا ، صورت« بصر»با 

  
 توانناد هایچ زماان نمای    ،کنناد چرانی میآنان که صورت     

 امور را فهم کنند. تِسیرَ

    اَشوان ، میثرا تو بزرگپدر                                                      
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