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  کرمانشاه –) روزنامه نگار( سید علیرضا جمشیدي
  
  

 نیست این یدؤم عمل این و کار این اما .است رفته نشانه را مقدسات مغرض، اي عده طرف از ناجوانمردانه تهاجم و حمله که است مدتی
  .باشند شده همراه موج این با نیز منصف یعیانش که
 تقـدیم  را آن اکـراه،  هیچ بدون و تعصب از خالی و طرفانهبی که است کرمانشاهی جوان نگار روزنامه جمشیدي، علیرضا سید از زیر متن

 اشسنی خواهران و برادران به را وحدت پیک و مریضان دل این به را خود انزجار پیام طریق این از تا است کرده "ما راه" در دوستانمان
 کـه  باشد مریض فکرهاي تاریکی به ايدریچه است امیدوار و است پرداخته ورزيغرض این دالئل به کینهبی دیدي با که .باشد رسانده

  .ندارند دیدن تاب را حقیقت نور
 آن است امیدوار و نهاده ارج پیامبر سنت و قرآن هب تمسک با ايفاضله يمدینه ایجاد براي پیام این کاست و کمبی درج ضمن ما راه
  .پاسدارد را

 شـاهراه " بـه  مـا  يهمـه  کـه  امیـد  این به .باشد داشته همراه به را تفکر یک روشنی تواندمی که پیچیده چندان نه دالیلی با روان قلمی
  "باشد غش او در که هر شود رويسیه" تا برسیم "اتحادي

 در دسـت  روزي تـا  بگشـاییم  شدن یکی سوي به ايدریچه آن درج در امانتداري و امانت حفظ با و ارينوشت چنین پاسداشت ضمن ما 
  شویم همراه رستگاري سوي به دارد اشاره پیامبر که ايجاده به مسیر، هم و همپا هم دست
   :ما جوان دوست مطلب این و شما این

   
  

  خدا نام به
  

ـ  هايانسان به معصوم اسالمی فلسفه در  اطـالق  اکیپ
 سر آنها از گناهی هرگز ناخواسته یا خواسته که شودمی
 تشخیص سن از قبل تا را خردساالن معموالً .باشد نزده
 بلـوغ  سـن  از که کسانی تمامی و دانندمی معصوم گناه
 خواهنـد  مختلفی و متفاوت هايگناه و خطاها گذرندمی

  .شوندنمی قلمداد معصوم دیگر و داشت
 14 تنها که است این بر اعتقاد اسالم دین بزرگان بین در
 سـن  وجـود  بـا  کـه  دارند وجود تاریخ طول تمامی در نفر
 اکـرم  پیـامبر  .اندمانده معصوم نیز خردسالی سن از باالتر
ــد ــطفی محم ــرش ،rمص ــه دخت ــرت ،)س(فاطم  حض

 معصـومیت  آنهـا  بین از که .ایشان از بعد امام 11 و )ع(علی
 از بـود  دوشـش  بـر  کـه  یرسـالت  علـت  به هم آن rپیامبر
 مـذاهب  و هـا فرقـه  تمامی و است برخوردار خاصی ویژگی
 را معصـومیت  آن باتفـاق  جهـان  مسـلمین  همه و اسالمی
 ايهدیـه  را پیامبرشان معصومیت القولمتفق و دارند قبول
 معصـومیت  و پاکدامنی و عفت حافظ و دانسته خدا جانب از
  .دانندمی متعال خداوند از را او
 بـه  ورود اجـازه  هرگـز  پیـامبر  کـه  است آمده هاایترو در

 نداشـته  را ناخواسته اشتباهات حتی یا و خطا و گناه قلمرو
 در او مـانع  کـه  بـاالیی  معرفـت  و حکمت تنها نه و. است

حضــور  و خداونــد ياراده بلکــه اســت گنــاه بــه ارتکــاب
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 یـا  گنـاه  بـروز  از مـانع  درگـاهش  فرشـتگان همیشگیِ 
  .است شده او در خبطی
 تمـامی  براي را عظیمی سعادتمندي آیین rمحمد پیام
 آلـوده  راهبـري  چنـین  اگـر  و است آورده هستی جهان
 و او بـر  تـوان می چگونه دیگر شود هاگناه ترینکوچک
 انسـان  عقـل . کرد اعتماد است حق جانب از که پیامش
 کـه  الهی گرروشن گنجینه آخرین این باید گویدمی نیز

 رسـم  و راه دربـاره  خداونـدي  هايراز تمام کنندهکامل
 گونـه  هـر  از مبـرا  دنیاست، در رستگاري و سعادتمندي
 بـه  بتـوان  او شـیوه  بـه  توسـل  بـا  تا باشد بوده خطایی
  .رسید خدا درك درجات باالترین

 درجـه  و میـزان  و حالـت  و نـوع  درك در بتـوان  شاید 
 کـه  هـایی مثال ترینواضح از یکی ،rپیامبر معصومیت
 را کننـد می بازگو هادبیرستان در معارف و دینی معلمان
 زمـان  در rمحمد حضرت بازي مثال، آن و کرد عنوان
 نگاهبانی تأیید براي و دینی تاریخ در. است اشکودکی
 rمحمـد  حضـرت  معصـومیت  حفـظ  جهت در خداوند
  :که دارد وجود قرار بدین داستانی
 عربسـتان  سوزان و گرم صحراي در نشین بادیه اعراب
 آن زیـر  در تنشـان  و کردندمی تن بر بلند ايامهج تنها
 بـه  ساله r 7محمد .بود عریان بلند، و تیکه یک لباس
 در .بودند مخصوصی بازي سرگرم دیگر کودکان همراه
 جمـع  جـایی  از را هـایی سنگ قطعه کودکان بازي این
 آنجا در و کردندمی حمل دیگر مکانی به خود با و کرده
 خـود  مخصـوص  محـل  در امکد هر و هایشانسنگ با

 نـوعی  و کردندمی هاییخانه و وسایل ساختن به شروع
  .ساختندمی سنگ از کودکانه بازياسباب
 کـه  مکـانی  به دوباره شدمی تمام هاسنگ که زمان هر

 هابچه .کردندمی مراجعه داشت وجود زیادي هايسنگ
 آوريجمـع  براي ابزاري و وسیله هر از که داشتند سعی
 لباس از آنها بنابراین کنند استفاده بیشتر سنگ الانتق و

 ایـن  در کـه  کردنـد مـی  استفاده سنگ حمل براي خود
 ظرفی بود، دامن همانند که لباسشان باالآوردن با حالت

 ایـن  و سـاختند مـی  بیشتر هايسنگ حمل براي ايپارچه
  .شدمی دیده آنها عریان بدن پایین تنه نیم گونه

 سـعی  خـود  همسـن  هايبچه با اهیهمر ضمن نیز پیامبر 
 پـایین  و کند استفاده هاسنگ حمل براي لباسش از که کرد
 بـدن  شـدن  آشـکار  متوجـه  امـا  آورد باال را آن مانند دامن
 بـراي  دسـتانش  از و زد سـرباز  کار این از و شد خود عریان
 تعریـف  ايگونه به داستان البته .کرد استفاده هاسنگ حمل
 لباس دامن و شد نازل )ع( یلجبرئ اول بار براي که شودمی
 خداونـد  اذن بـه  )ع( یـل ئجبر هـم  دوم بار و برد پایین را او

 خـود  کـه  ایـن  تـا  کنـد  تکرار را کار آن rپیامبر نداد اجازه
 شـدن  نمایـان  باعـث  کـه  کار این بودن اشتباه به rمحمد
  .ورزید اجتناب کار این از و برد پی شدمی عریانش بدن
 را مـا  معصومِ پیامبر آن که داد اجازه انتومی چگونه حال
 بـدکاره  کـه  کننـد ) عایشـه ( به نام زنی با ازدواج به متهم
 تمـامی  بلکـه  پیـامبر  معصـومیت  تنها نه گونه این و است
 مگـر ! برنـد؟ مـی  الؤس زیر به نیز را الهی عرش هايپایه

 کـرده مـی  محافظـت  پیـامبرش  از گونه این که خداوندي
 قبـول  اشفرستاده خانه در را اپاكن زنی وجود است حاضر
 اول امـام  چـرا  بـود  ناپـاك  و بـدکاره  زن اگـرآن  یا! کند؟

 منینؤامیرالم که اسالم صدر تاریخ چهارم خلیفه و شیعیان
 در جهـان  مسـلمین  تمـامی  و است معصوم 14 از یکی و

 یکصـدا  و جملگـی  خالفـتش  زمـان  در او عدالت حقانیت
 ایجـاد  باعـث  کـه  یاسیس اختالف یک از بعد ،دارند کیدأت

 خـودش  منـزل  به احترام و تعزّ در را او شد جمل جنگ
 هـیچکس  حق اشزندگی طول تمام در که او و بازگرداند

 داده تن عدالتیبی به شد حاضر چگونه است نکرده تباه را
  !نکند؟ مجازات ،نامندنشمی بدکاره که را زن این و
 در کـه  زنـی  هـا تن به را خیانت نام به ننگی دهیم اجازه اگر
 او عالقه مورد بسیار و آمد اشخانه به باکره پیامبر زنان بین
 کـرده  تعریـف  او خصوصـی  زنـدگی  از خاطره هزاران و بود
 آمـده  خداوند اشتباهبی کالم در او ییدأت براي ايآیه و است
 هـا مسلمان بقیه ناموس توانمی چگونه پس !بزنند؟ است،
 مرتکـب  rپیـامبر  که کرد ولقب توانمی آیا !داد؟ نجات را
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 نشان من به خواب در را شما دوبار گفت: من به rپیغمبر گوید:  (رض)عایشه

 همسر این گفت:می یکی داري، قرار حریر از ايپارچه در که دیدممی دادند،

 شما دیدم برداشتم را پوش رو  که وقتی بردار،  او روي از را پرده است، شما

 حتمـاً  خداسـت،  جانـب  از کـه  رؤیـا  ایـن  گفتم: شدم بیدار که همین بودي،

  بخشد.می تحقق را  آن خداوند
 المدینه هاومقد و عائشه : rالنبی تزویج باب ـ 44 األنصار: مناقب کتاب 63فی: البخاري أخرجه

 اختیار توصیفاتی چنین با زنی و شده بزرگی خطاي چنین
 نتوانسـته  پیـامبر  کـه  پـذیرفت  تـوان می آیا است؟ کرده
 خـود  خانه در را اسالم آیین و کرده تربیت را خود همسر
 پـس  نبـوده  کـاري  چنین انجام به قادر او اگر کند؟ پیاده
 بـا  کـه  شـوند  ئنمطمـ  تواننـد می چگونه پیروانش دیگر
 در را پـاکی  مـردان  و زنـان  اندتوانسته او روش از پیروي
  کنند؟ تربیت هایشانخانواده
 بـا  شـدن  همبسـتر  و ازدواج قصـد  rپیـامبر  که زمانی
 او مـانع  جبرئیـل  و خداونـد  چـرا  داشـت  را زنـی  چنین

 عریـان  ننـگ  از چنـین  زنـی  اختیـار  ننگ مگر! نشدند؟
  !ست؟ا کمتر ساله هفت کودکی بدن شدن
 نـاموس  بـه  rپیـامبر  نـاموس  به بردن حمله با واقع در

 در را هـا آیـین  ترینمتعالی این و است شده حمله اسالم
ــا تمــامی چشــمان ــرخالف دنی ــع ب ــف و خــوار واق  خفی
  .اندبرشمرده
 آن دارنـد  )ع( عیسی پیامبرشان، از مسیحیان که روایتی
 پـس  کنـد می هدایت راست راه به را ايفاحشه که است
 چنین با زندگی پیامبرمان از ما روایت که بپذیریم ونهچگ

 تمـام  حـق،  آورندهپیام که پذیرفت توانمی مگر باشد؟ زنی
 اشخانـه  کـه  حـالی  در دهـد  نجات زشتی و زوال از را دنیا

 را خـود  انـه خ اهـل  نتوانسـته  هرگز و بوده شیطان منزلگاه
-بـی  و جاهـل  ايعده دهیم اجازه اگر .کند اسالمی تربیت
 بـا  واقع در کنند معرفی مردم به گونه این را پیامبرمان سواد
  .ایمکرده ویران را اسالم خودمان دستان
 کـه  عـرب  یـک  از الیؤس مسیحی فردي پیش سال هزار
: پرسـید  رفـت می) ع( حسین امام مقابل در جنگیدن براي

ــس نکشــتند مســیحیان را مســیح ــه پ ــه اســت چگون  ک
  !کشند؟می ار rخدایشان رسول فرزند مسلمانان
 مسیحیان همان از شخصه به خود سال هزار از پس امروز
 تربیـت  را خود همسر نتوانست که پیامبري: شنیدم الیؤس
 تمـام  رسـتگاري  بـراي  ايبرنامـه  توانـد مـی  چگونـه  کند

 آن گفـتم  فقـط  جـواب  در کـه  باشـد؟  داشته دنیا مردمان
 و مخالفــان و منافقــان ســوي از ايشــنیده کــه را حــرف
  .ه است نه از سوي مسلمانانبود اسالم دین ندشمنا
 تعصـبات  از استفادهؤس با را اسالمتان که کنید دقت بسیار
  .نبرند یغما به تانمذهبی -دینی
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