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 نییک هان و یک 

 ،ه استجون درین پورتال به نشر رسید 27معنون به "ماجرای هم جنس بازی" مرا که بتاریخ خوشحالم که نوشتۀ 

ر بنمایند. پس ب تبصره نیز نبر آرا هم بر خود هموار نموده اند تا این قدر زحمت ، بلکه خواندهنه تنها اقالً دو نفر 

  و بر هر تبصره جوابی واجب". ستتشکری الزم ’خوانش‘"بر هر شیرازی سعدی گفتار سبیل 

اردو تۀ به گف - شانو مثبت منفی  -نوشتۀ بنده را باب دندان یافته و باحمایت هر دو محترمان ازینکه  رتشک آغاز با 

  .ن مورددر همی جاللواب من به نوشتۀ آقای ج" کرده اند. حال بیایم باالی  افزایی"عزت  در حقم زبان

ل اما چون آقای جال یم. بدهباحث دینی را با علمی خلط نوشته اند، ما نباید م بور احمدکه طوری که آقای صاینآغاز با 

 :نمایم و به شرح ذیل ستوارا یه های دینیا بر پات خود راجوابباید ناگزیر  همموضوع را دینی ساخته اند، پس بنده 

، سنگ وغیره مرسوم تاز قبیل درخ فزیکیاین که من نوشته ام که در ادیان شعیروی تقدیس ساختار های  - اول

اوالً ستاره ای را دیده رت ابراهیم خواندیم که آن مبارک بوده، هنوز هم مورد تأیید من است.  در داستان زندگی حض

ید. به پرستش مهتاب گرای ،فول نمود و ماه بر آسمان برامدبعداً که ستاره ا. رار دادقش شپرستمورد شته او آنرا خدا پند

 هب قرآن عظیم الشانسکینۀ دلش را پرستش خداوند یکتا و الیزال فراهم نموده و خره تا باال آمدبه همین منوال آفتاب 

ر پیغمب نقل شده که "اگر به چشم خود نمی دیدم که)رض( دگر اینکه از قول حضرت عمر فاروق . دادلقب حنیف وی 

م". درین دو داستان ستاره، مهتاب، آفتاب و گذاشتمی ن، هرگز به این سنگ احترام ه استاسالم حجر االسود را بوسید

   بوده نمی تواند.چیز دیگری به آنها اشاره کردم ائری که من عز همان شغیر اه ب حجر االسود همه

میدان گذاشته و مدعی گردیدند که جوهر ه طلب پا بهای فرصت  من نوشته بودم که "بعداً یک عده از انسان –دوم 

خوبی از عهدۀ رفع حاجات جامعه بدر آیند. گروه دیگر نیز ه قدسیت در وجود آنها نیز نهفته است و آنها می توانند ب

برد این حیله تشویش مردمان را رفع نمایند. درین مقطع، یک عده خوش ساحر و جادوگر کوشیدند تا با کارنام ه ب

بال همین اشخاص رفته و در نتیجه بازار هوده، دَم، ُچف، تعویذ، شویست، توتکه و غیره رونق گرفت که دنه باور ب

اگر با خواندن این مطلب گرفت آقای   ت".چنین روندی نیز تا هنوز هم در بسی از جوامع بشری از بین نرفته اس

تن ارائۀ دو مقدسیت پیغمبران انکار نموده ام، جوابم را به  ازفوق جمالت  من با ذکرگویا ین بوده باشد که چن لجال

هر دو در خطاب به رسول که دهم  مجید می ز نص قرآنا فصلت سورۀ 6و آیۀ  سورۀ کهف 110مشابه از آیات 

مثل تو بگو که  مردمبه  ]ای محمد[ یعنی "قُل اِنَما اَنَا بَشٌَر ِمثلُکُم یوحی اِلََی..."مقبول به این متن نازل گردیده است: 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Moosa_D/d_moosa_yak_haan_wa_yak_ney.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Moosa_D/d_moosa_yak_haan_wa_yak_ney.pdf


  
 

 

 2از 2

لیسی تفسیر انگ. در نازل می گرددوحی خداوندی تو بر ا اینست که آنهو تو فقط فرق بین . یباش یک انسان می آنها

نه  )ج(د نونی پیامبر خداعیدو آیه عالوه می نماید که این امر بدین معنیست که آرندۀ پیام یوسف علی در توضیح این 

گزافه گویی منع کرده است، صفت  را از )ص(نص قرآن پیغمبر اسالم  هب )ج(خداوندچون خداست و نه فرشته. پس 

ی باید قبول کنیم که یگانه ذاتهم و  ،هی باالی آن مبارک و انبیاء دیگر اطالق شده نمی تواندجبه هیچ و ""فرصت طلب

 .د و ال غیرهُ حضرت باری تعالی باشخود همانا ، باید "تواند ات جامعه برامده میجرفع احتیا"که از عهدۀ 

را خوانده باشند، باید ادراک شان این باشد که آن حضرت  )ص(اگر آقای جالل کتابی از شرح سیرۀ محمدی  -سوم 

 یک یره نگردیده بودند. تامس کارالیلبه غیر از دعا هیچ گاهی متوسل به دادن تعویذ، دم، هوده، شویست و غ )ص(

یک موضوع همگی غیر ممکنات را از بین ببریم، پس آنچه که باقی می دانشمند انگلیس گفته است که "اگر ما در 

 ".چیز دیگری نباشدحقیقت غیر از ه بماند، باید 

طوریکه آقای که  شان به عرض برسانم حضور ه نیز بخواهم به اجازۀ آقای جالل این موضوع را  میدر پایان 

رای ب را تنها با اتکاء بر ایمان و عقیده قبول نموده ونیز به نحو دیگری اشاره کردند، ما باید مسائل دینی  احمدصبور 

و منطق هم به منطق قوی تر  ،به علم قویترفردا اند وت زیرا علم می  .از اصول علمی و منطق کار نگیریماثبات آنها 

 لهگردد، اهل علم و منطق به اصطالح دُ یا منطقی غلط ثابت میعلمی ر واقع هر گاهی که یک پرنسیپ د فی گردد.ن

یافتیم که در ناکنوببینید که ما چطور تا کنون به خطا رفته بودیم در حالی که "را به گردن انداخته و جار می زنند که 

   د.  هللا یاور.ننداریی را در بر ین انعطاف پذیری چناما دین و مذهب   ."واقعیت به نحو دیگری بوده است

 

 

 

 


