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رنگریز

مسلمان ها چرا بر گلوی این آدم ها تیغ را گذاشتند یا می خواهند بگذارند ؟
عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد
حافظ
*******************************************************************

آیا چند در صد از مسلمان ها دست شان به کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی رسیده است ؟
و یا هرگز آثار نجیب محفوظ نویسنده مصری ،برنده جایزه نوبل در ادبیات را مطالعه کرده اند ؟
چیزی که مسلمان ها را قهر و برانگیخته میکند چیزی ست که او توهین پندارد به مقدسات دین و اصل و اصول
دین داری .
ّ
هر چه کمتر از غلو و گزافه گویی و یا حمد و ثنا و ستایش در توصیف نماد های دینی ،بکار رود ،توهین بشمار
آورد .
وای به آن لحظه ای که کلمه ای به نقد و نفی بر اساس واقعیات و حقایق ناخوشآیند تاریخی ،بزبان بیاوری و یا خبر
و تصویری به مزاح و شوخی و یا قصه ای با اشاراتی به مقدسات و عناصر دین اسالم در نقطه ای از جهان
انتشار یابد و به گوش مسلمانان برسد .
بی درنگ کفن پوش ها کفن پوشند ،چوب و چاقو بدست گیرند .
به شورش بر خیزند و به آتش کشند و دست به تخریب و ویرانی زنند .
چه خاکها که بر سر خود نریزند .
چه مویه ها و شیون و زاری ها براه نیندازند .
در بیشتر اوقات چند نفری هم جان خود را با طیب خاطر از دست میدهند .
رهبران و قدرتمدارن نیز به تایید و تصدیق خط و نشان ها و اعالمیه های تهدید آمیز و حتی فتو ای مرگ خطا کار
را صادر و برای سر بریده متهم جایزه تعیین میکنند.
بعبارت دیگر ،مسلمان هرگز حاضر نیست که صندوقچه دین را بگشاید و به درون آن بنگرد .
مسلمان دوست دارد که صندوقچه دین را همانگونه که از نسل پیش از خود دریافته است در بسته نگاه داشته و در
بسته به نسل دیگر انتقال دهد .
هر گاه که بشنود در این صندوق که او نسل پس از نسل بر دوش خود حمل کرده است و پیوسته بر بار آن افزوده
شده است بجای طال و جواهرات گران قیمت چیزی جز مفرغ در آن یافت نمیشود ،چنان بر افروخته میشود و
عصبیت چنان بر او مستولی شود گویی که جریان خون در رگ هایش متوقف شده است و آماده است که آسمان را
به زمین آورد...
براستی چیست موجب این شور و احساسات شدید مسلمان؟
چیست که او را از برتابیدن کوچکترین نگرش انتقادی و یا سخن منفی ،از طنز و مزاح در باره نمادهای مقدس
دین ناتوان میسازد؟
چرا در مصاف با آنچه او توهین می پندارد همیشه باید به جای صلح و مصلحت و نرم خویی ،به قهر و خشم و
خشونت و خونریزی ،متوسل شود؟
آیا توهین زایل کننده تقدس است؟
آیا نقد و نفی و یا شوخی و مزاح و یا آنچه مسلمان توهین فرض میکند ،میتواند ساحت پیامبران و متشرعان را
چرکین و پست و تقدس و طهارت شان را نابود سازد؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آیا توهین میتواند آنها را از عرش آسمانها به قعر زمین فرو آورد و عصمت الهی شان را آلوده کند ؟
این تمایل به غلیان و جوشش احساسات با کوچکترین جرقه ای  ،این عصبیت و عصیان و سپس قهر و خشم و
خشونت را در قشری از مسلمانان باید ناشی از حالتی دانست که در مسلمان ذاتی ست که بآن غیرت میگویند .
غیرت حالتی است دفاعی .
در جهت بقا و حفظ و نگاهبانی تقدس ،شرف ،عزت ،ابرو و ناموس .نرمخویی ،گذشت از خطا و نادیده گرفتن
گناه ،برابر است با بی غیرتی .
مسلمانان مردمانی هستند که سخت دارای غیرت اند چون دین خود را بشدت دوست دارند .
بدون دین احساس میکنند که نیستند و پوچ .
برای آنان دین هویت است .
دین آبرو و حیثیت است و حتی باالتر از ناموس .
در دفاع از دین از هیچ چیز رویگردان نیستند .
آماده اند که جان خود فدا کنند و جان دیگری بگیرند .
هر نگرشی بجز نگرش اولیای دین را توهین آمیز تلقی می کنند و خالف دین .
چرا که خود فاقد ابزار قضاوت و داوری هستند .
زیرا که مقلد و تابع و پیرو و مفتی هستند و یا متشرع دینی .
به جرئت میتوان گفت که کمتر از یک درصد از مسلمانان هرگز دست شان به کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی
نرسیده بوده است و یا هرگز آثار نجیب محفوظ نویسنده مصری ،برنده جایزه نوبل در ادبیات را هرگز مطالعه
نکرده بوده اند .
اما این موجبی نبود که در پی جدا ساختن سر از تن سلمان رشدی نباشند و یا تیغ را بر گلوی نجیب محفوظ
نگذارند .
تسلیمه نویسنده بنگله دیشی بجرم بی احترامی به اسالم به زندان محکوم شد ،بی آنکه گفتار او مورد بررسی قرار
گیرد .
با این وجود تسلیمه را باید بطور مخفی فراری میدادند تا جان او را حفظ نمایند .
و نیز چشم بسیاری از مسلمانان به کاریکاتور های منتشر شده در نشریه دنمارکی یا فرانسوی نیفتاده بوده است و
یا سخنان پاپ بندیک  1۶شانزدهم را در باره پیامبر اسالم خود هرگز نشنیده بوده اند .
اما کفن پوش های مسلمان به کوچه ها و سرک ها ریختند و چه ویرانی ها که ببار نیآوردند.
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