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  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ می ١١
  
 

  ! به حرکت درآمد"فارانی"خدا خير کند؛ قوای ضربۀ آقای 
  بخش دوم و آخر

بايد به آن و ھر سخنی متضمن پاره ای از مسائل است، که قاعدتاً .  سخنان مختلفی را به ميان کشيده است"ھاشميان"

قبالً طی نوشته ھای متعدد خويش به ) ١: ھا پرداخته می شد، اما به سه دليل نخواستم روی ھمۀ آن ھا مکث کنم

) ٣برخی سخنان اصالً و اساساً از اھميتی برخوردار نيستند؛ ) ٢طور مختصر يا مفصل بدان ھا اشاره نموده ام؛ 

با اين ھم به . حال حاضر برای من حکم کيميا را پيدا کرده استبرای تشريح برخی نياز به وقت زياد است، که در 

  : بررسی دو نکته از ميان گفته ھای وی، چون بسيار ضروری ھستند، می پردازم

 شايد نمی دانند که الدين بودن به معنی کر و کور و بی عقل بودن، يا نداشتن تشخيص و تمييز، "ھاشميان"ــ آقای 

  . ی الحق بودن کامل در ابراز نظر در امور مربوط به مردم و جامعه نيستابه معنچه سالم چه ناسالم، و يا 

شايد از منظر دينداران تماميت خواه، که دين و دينداری را بر طبق يک برداشت غلط تنھا پايه و اساس تمام شؤون 

ه ھای دينی ارزيابی و  مسائل زندگی انسان ھای آن جامعه را بر بنياد آموزۀزندگی يک جامعه می پندارند و ھم

حقوق و آزادی مردم را مطابق به آن تعيين می نمايند و غير از دلبستگی ھای دينی به ھيچ امر ديگری اعتناء ندارند 

و خود را يگانه بانی و حامی دين می پندارند، الحق بودن افراد يا گروه ھای غير دينی يا افراد و گروه ھای مربوط 

اصل و مقياس برای زندگی در يک جامعه باشد، اما ... ضائی يا شھادت و مسائل اجتماعیبه اديان ديگر در امور ق

چنين امری، به ويژه امروز که جوامع بشری خالف جوامع اوليه انسانی سر به ميليون ھا انسان می زنند و ھر يک 

 ديگری می بيند و ۀبه گونفرد و گروه و جماعت و حزب راه و روشی متمايز از ديگران در زندگی دارد و جھان را 

نظم جامعه ايجاب می کند، که ھر فرد و ھر گروھی کوچک يا بزرگ در امور عامه ابراز نظر کند، داشتن چنين 

  .فکری از عقل و از تصور به دور است

 جوامع انسانی، ھيچ جامعه ای در جھان، از يک قوم يا نژاد و دين و مذھب، ھمچنان از يک تفکر واحد تشکيل نشده

، قراری که خود شان ادعا دارند، انسان تحصيل کرده، صاحب مدارک عالی و مھم، چند "ھاشميان"آقای . است

را دارا بوده اند و در کشور امريکا نيز در جلسات و " استاد"صباحی ھم در باالترين مرکز تحصيلی کشور سمت 

تند و الزم نيست برای چنين انسانی اين سيمنار ھای مھم برای صحبت دعوت شده اند، آدم مھم و فھميده ای ھس

مطلب گفته شود، که نه امريکا متشکل از گروھی واحد نژادی ـ فرھنگی ـ مذھبی است و نه ھند و ترکيه و روسيه و 
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خواه مسألۀ دين و مذھب (بنابراين سلب کردن حق ابراز نظر در مسائل ملی و امور ھمگانی ... چين و افغانستان

از يک گروه از انسان ھا به نام ...) اقتصاد و تعليم و تربيه و قضاء و حکومتداری و سياست وباشد، خواه مسألۀ 

فرھنگ قوی تر يا فرھنگی که بانيان آن پر شمارتر ھستند و يا قوم فزون شمارتر، کاری است غيرانسانی، 

  !غيرعملی و بسيار زشت

 دين چيزی زياد نفھمد، اما اين را که يک انسان ديندار شايد در مسائل بسيار پيچيدۀ دينی يک ديندار عادی يا يک بی

ـ مثالً ـ با چگونه انسان ھائی نشست و برخاست دارد، به چه کار ھائی دست می زند و چه کار ھائی از نظر دين و 

از نظر قانون و عرف و عادات و سنت ھای رائج يک جامعه خوب يا بد است، فکر نکنم که راه آموزش آن تنھا از 

جامعه و مردم در بسا موارد می توانند بھترين معلم و !! يق مطالعات مستقيم تعاليم دينی يا قرآن و حديث باشدطر

  !آموزگار انسان ھا باشند

وقتی يک انسان بی سواد می بيند که شخصی مانند طالب قرآن را آتش می زند، و از ديگران شنيده است، که 

واندن اين موضوع در قرآن يا جای ديگر می داند، که طالب مرتکب يک سوزاندن قران گناه کبيره است، بدون خ

ن برای فھم اين موضوع نيست، زيرا وقتی تمام جامعه، به طور وسيع آضرورتی به مطالعۀ قر. گناه کبيره شده است

 به هعو يکپارچه اين حرف را می زند، که سوختاندن قرآن بزرگترين گناه از نظر اسالم است، لزومی برای مراج

شخص مورد نظر بی سواد است، اما فاقد تمييز و تشخيص سخنی که . کتاب غرض فھم و تأئيد اين سخن نمی ماند

  ! در جامعه به ده ھا ھزار بار و از صد ھا زبان شنيده است، نيست

که احتماالً قضاوت و شھادت شخص بی دين، ولی بالغ و عاقل و تحصيلکرده و فھيم و دراک، در مورد انسانی 

قرآن را سوختانده از نظر شرع معتبر نباشد، ولی از نظر وقوع حادثه و ناظر و شاھد بودن نسبت به اين امر و قوۀ 

  . تشخيص و تمييز عالی، نبايد به حکم بی دين بودن شخص شاھد، آنچه را او ديده است ناديده بگيريم

قابل قبول است، چرا ...  خريد و فروش و ترافيکی، يک جيب بُر،ۀوقتی شھادت چنين شخصی در مورد يک حادث

 ستانی يک عالم دين، در مورد دروغ يک پيشوای مذھبی، در مورد فريب کاری يک پير و در تنبايد در مورد رشو

مورد سائر کار ھا و نظريه ھای خالف اصول و فروع دينی و خالف قوانين عرفی، يا معنا و تفسير يک آيت، که به 

  فسير شده است، قابل قبول نباشد؟ زبان خودش ترجمه يا ت

اوالً شما از . بنابراين حق ندارد در بارۀ مسائل دينی ابراز نظر کند.  عربی نمی داند"سديد"گفته می شود که آقای 

کجا می دانيد، که من عربی نمی دانم؟ ثانياً با اين ھمه ترجمه و تفسير و حاشيه نويسی ھا از قرآن و احاديث  

  آموختن عربی، برای فھم و درک متون قرآن باقی می ماند؟ ضرورتی ھم برای 

عبادت و پرستش خداوند يکتا و ترک پرستش ھر موجود : "وقتی در کتابی به زبان فارسی نوشته شده باشد که

 و شما من حيث يک انسان با سواد و عاقل با چشم سر می ،..."امبران الھی استيديگر، يکی از اصول تعليمات پ

 اصول و تعاليم دين را خالف نص صريح قرآن به خاطر خشنودی يک انسان زير پا می ۀانسان ھائی ھمبينيد که 

کنند و کاری را انجام می دھند، که خالف دين و تعاليم پيامبران است، تنھا ھمين يک جمله به زبان فارسی، از ھر 

ای صدور حکم، که چنين انسانی به کاری انسانی که باشد ــ زيرا مھم متن و حکم قرآن است، نه شخص نقال ــ بر

  . دست زده است، که غيراسالمی است، کافی می باشد

مگر اين جملۀ فارسی چيزی غير از آنچه قرآن بيان داشته، گفته است؟ اگر ھمۀ قرآن به فارسی ترجمه و تفسير شده 

ده می شود؟ اگر اصل برای فھم است و اين ترجمه ھا و تفسير ھا معتبر ھستند، پس چه نيازی به آموزش عربی دي

  !قرآن دانستن عربی است، چرا بايد قرآن را ترجمه و تفسير و تأويل کرد؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شاھد اين ماجرا .  پول ھای او را به زور می ربايدۀمرد زور آوری يک انسان ضعيف را لت و کوب می کند و ھم

شخص ضعيف به دادگاه شکايت می کند و آن شخص المذھب يا . تنھا يک مرد غيرمسلمان يا يک انسان الدين است

 قاضی چه بايد بکند؟ اگر شاھد و مدرک "ھاشميان"به نظر . غير مسلمان را به عنوان شاھد معرفی می نمايد

ن پول آدم ضعيف به وسيلۀ آدم زورمند وجود نداشته باشد، يا بر حسب تعاليم دين شھادت مرد ديگری دال بر ربود

  غيرمسلمان يا الدين مدار اعتبار نباشد؟  قاضی چگونه حق را به حق دار می رساند؟ 

د، اين شما که مسلمان ھستيد به من نامسلمان بگوئيد، که قاضی مسلمان، که شھادت يک المذھب برايش اعتبار ندار

 سيد ھا و حضرت ھا و ۀمشکل را چگونه حل می کند ـ بدون اين که مرتکب اشتباه شود؟ فراموش نبايد کرد، که ھم

 علم غيب ندارند، که از "ھاشميان"خواجه ھا و صاحب زاده ھا و قاضی ھا و مولوی ھا و مال ھا، مانند شما آقای 

  !!اشته باشنداصل و نصب و دين و آئين و درون دل انسان ھا خبر د

در جامعه ای که ھمه کار ھا به افراد يک باور، خواه مذھبی خواه سياسی، اختصاص داده شود و ھمان يک باور، 

سلب حقوق کند، ھيچ امری به سالمت و درستی ) اقليت ھا و افراد( کار ھا قلمداد کرده از ديگران ۀخود را حالل ھم

به ھيچ صورت بی عيب و سالم نيست، ولو عادالنه ترين جامعه باشد اين چنين جامعه . و عادالنه صورت نمی گيرد

واقعيت آشکار و غيرقابل انکار اين است، که ھيچ انسانی از بدفھمی يا کج فھمی . و به نام دين و خدا اداره شود

  ! منبعث از خصلت ناکامل انسان مبرا نيست

ان مسلمان به دليل بھائی بودن، به دليل ارمنی بودن،  يک انسهين حکم می کند، که شھادت يک انسان عليناگر دين چ

به دليل ھندو بودن يا به دليل الدين بودن وی قابل قبول نيست، من در برابر اين دين به دليل توھين به ذات و حق 

من مخالف ھر گونه انحصار ! ، نمی تواند دين من باشدیچنين دين. انسانی يک انسان می ايستم و احتجاج می کنم

  !لبی ھستم و ھيچ نظری را که تکثر و تعدد آراء را نفی می کند، ارج نمی گذارمط

در محاکم دنيای پيشرفته و قانونمند، کسی از شاھد نمی پرسد، که دين داری يا نه؛ عيسوی ھستی يا موسوی يا ھندو 

نند، بلکه با انسان بودن، با حيثيت و شخصيت و حقوق انسانی او را با دين و انديشۀ وی پيوند نمی ز... يا مسلمان و

  !"ھاشميان"شھروند بودن و با حق و حقوق طبيعی و سياسی وی ربط می دھند، آقای 

شناخته نميشوند، ولو لقب ) سيد(کسانيکه پيروطريقت اسماعيليه و آغاخانی باشند «:  می فرمايند"ھاشميان"ـ آقای 

  ] پورتال-  انشائی نقل قول ويراستاری نشده استاغالط امالئی و[ -» .را درنام خود استعمال کنند) سيد(

  :عرض شود

ـ پيش از اين که به اصل مطلب بپردازم، يکبار ديگر، بعد از تقريباً دوازده سال، يادآور می شوم، که ھيچ يک از ١

ينفک نامی که تعيين می شود، خواه ناخواه، تا اخيرعمر جزء ال. خويش را خود تعيين نمی کنيم" نام"ما انسان ھا 

 می بخشيدم، "ھاشميان" را به شما، آقای "سيدھاشم"" سيد"اگر اينطور نمی بود، من . ھستی انسان شمرده می شود

  !   خدا نزديک می شد و به بھشت می رفتبه که با دو قوه به پيامبر رابطه پيدا می کرد و با دو قوه 

وجود آمده اند، چگونه بايد اين حرف را بپذيريم که  انسان ھا از آدم ـ يک انسان ـ به ۀـ وقتی قرآن می گويد ھم٢

 به دنيا آمده ايم، و مادرانسان ھا گروه گروه آفريده شده اند؟ چنين امری در تناقض با اين انديشه که ھمه از يک پدر

  . قرار دارد

ا از يک انسان را اگر مسألۀ تکثير انسان ھ. يا آفرينش در گروه ھا يا آفرينش از يک انسان: يکی را بايد پذيرفت

. بپذيريم، پس بايد اين را ھم بپذيريم، که اين ما ھستيم که اديان و مذاھب و ملت ھا و کشور ھا را به وجود آورده ايم

ھمين عوامل ما را از ھم جدا کرده و تعصب و خودخواھی ھر يک از ما جدائی ھا را به خصومت و دشمنی بدل 
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 سيد "آقاخانی" و "اسماعيليه" مثالً می گويند "ھاشميان"نی است، که ھمين خصومت و تعصب و دشم. ساخته است

  !  ھستی، پس شيعه ھستی"سيد"چون : گويد یبه من م" علی صميمی" شوند و آقایشناخته نمی

از ماورای " علی ترمذی "ۀ است؟ ھمان گونه که اوالد"ھاشميان"مگر شجرۀ ھمۀ انسان ھا در جيب بغل آقای 

 ھا چيزی در کنر و چيزی در پشين و چيزی ھم "سيد"می شود، يا " کنری"و " سنی"می رسد و  آمو به کنر یدريا

شده اند و يکی از قطغن زن گرفته و ديگری از قندھار و شام و بغداد و " تيت و پاشان"در دھات و شھر ھای ديگر 

ه باشد، که بعداً و به مرور ی ھم در جای ديگری اقامت گزيده و به مذھبی گرويد"سيد"پشاور، احتمال دارد که 

ھمان گونه که از يک دين ده ھا فرقه به وجود آمده است، احتمال .  و چه و چه مشھور شده باشد"اسماعيليه"زمان به 

  .  ھا ھم ده ھا گروه با اعتقادات دينی ـ مذھبی مختلف به وجود آمده باشند"سيد"دارد که از ميان 

گذشته از اين ھيچ کدام از پسران پيامبر اسالم به ! ط دارد، نه به اعتقاد و مذھب بودن به دودمان و تبار ارتبا"سيد"

 می باشد؛ و معمول چنين "علی" است، اوالدۀ "سيد"ھر چه . ِسنی نرسيدند که ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند

  !!است، که اخالف و اعقاب، راه پدران خويش را تعقيب می کنند؛ نه غريبه و بيگانه

انسان نبايد خود . ھيچ وقت ھيچ چيزی را با قاطعيت رد يا قبول نکن. ن حکم می کند که ھر امری ممکن استدين م

  !را به جای خدا قرار بدھد، حتا اگر پيامبر باشد

آقای سيدمسعود فارانی ازطرف پدر و ھم از طرف مادر، ازھردو طرف، ازخاندان سادات کنر «: ــ نوشته می کنند

حوم سيدحسين پاچا ميباشد که ازمساھير ومغززين سادات کنربوده وتا اوايل قرن بيستم حيات بوده و کواسۀ مر

  ] پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ ».داشتند

اکتر، يک استاد و يک مرد خيلی عجيب است، وقتی انسان چنين حرفی را از دھن يک انسان تحصيل کرده، يک د

شاه "مگر شما پيامبر اسالم را از روی پدرش می شناسيد؟ مگر پدر ! ان ديده و فھميده می شنود جھکھن سال

امان " خان، مانند "امان هللا" بود؟ يا پدر "کارمل"، مثل و مانند "کارمل" بود؟ يا پدر "شاه شجاع"، مانند "شجاع

ايوب " و "يعقوب خان"خالق بودند؟ يا  دارای يک شخصيت و ا"شاه زمان" و "شاه شجاع"يا ...  خان بود و"هللا

  ؟...؟ و"خان

 شخص ديگری است و پدر و "مسعود فارانی"! ھر انسانی را به خاطر رفتار و گفتار و پندار خودش بايد شناخت

ضرور نيست فرزند پدر نيکو سيرت يا بد کردار دارای ھمان خصلت ھائی باشد، که . پدر کالنش اشخاص ديگری

غالم مجدد ـ "اگر ھر انسانی پا جای پای پدر می گذاشت، ! پدراِن پسراِن نيک، نيک بوده باشنديا . پدر دارا بود

يا شما، آقای .  ـ پدرش ـ يک آدم مذھبی و پيرو طريقۀ نقشبنديه می بود"عبدالغنی خان" ـ امروز مانند "سليمان اليق

 و با پول اسقاط و مرده شوئی و صدقه و ، مانند اجداد تان به کار تعويذ و طومار مصروف می بوديد"ھاشميان"

  !"ھاشميان"عجب منطقی خدا به شما داده است، آقای .خيرات و شکرانه ھای گوناگون زندگی تان را پيش می برديد

 ٢۶/٠۴/٢٠١٧  

         

 


