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خوشا به حالت "ھاشميان"!
بخش اول
احاديث ناموجه آنقدر زياد است که تعيين درستی يا ثقه بودن يک حديث راستين ،حتی برای مردمانی که درھر کار با
احتياط و دقت کامل و با ترس و لرز برمی خورند ،مشکل شده است؛ اما ھر چه است ،من با احتياط الزم اين حديث را
که "در قيامت بازخواست از مردم به مقدارعقلی است که در دنيا به آن ھا داده شده است" ،تمسک گرفته ،می گويم:
"خوشا به حالت "ھاشميان"! زيرا "ھاشميان" از اين جھت ،يعنی رھائی از بازخواست در روز محشر ،در ميدان ھای
ريگی داغ و سوزان ،جائی که آفتاب با ميليون ھا درجۀ سانتی گراد حرارت ،به اندازۀ يک نيزه باالی سر انسان ھا
موجود "از گل نازک تر و از سنگ سخت تر" را "ديو" ھم نمی زند.
قرار می گيرد و اين
ِ
زمين مانند آھن گداخته شده زيرپای آفريدگان مجبور خدا داغ است ،ولی صدائی از ترس آزردگی و قھر بيشتر خدای
قھار از احدی ھم بر نمی آيد ،آزاری که "بھلول" يک ميليونم لحظۀ آن را ھم نتوانست به روی يک تابه )تاوه( تحمل
کند.
آری" ،ھاشميان" حداقل اين شانس را به دليل ديوانگی اش آورده است که از او ھيچ سؤال و جوابی در روز محشر
صورت نمی گيرد؛ چون خدا اين موجود را طوری آفريده است که ،شايد از برکت جد مبارکش حضرت "سيد حسين
ترمذی" ،که ذره ای از ھوش در وی سراغ نمی شود و در نتيجه بدون کدام مشکل و بگو و مگو راسا ً به بھشت خواھد
رفت و با حورانی که ھيچ پيری و "چملکی" و "مملکی" را نمی شناسند ،ھمچنان با غلمان ھائی که ھيچ وقت ،ھر قدر
زمان بگذرد ،موئی بر رخسار شان ظاھر نمی گردد و ...به مستی و عيش و نوش بپردازد و با "موسی"" ،عيسی" ،
"حسين ترمذی" ،دادماد "چنگيزخان" ،و سائر مفت خوران باالنشينی که خود را در اين دنيا به نام پير و پيشوا و...
جازده اند ،بدون دغدغۀ نوشته ھای "سديد"" ،آزاد ل" ،".معروفی"" ،خالق داد پغمانی" و ديگرانی از اين رسته ،يار و
رفيق شود.
زيرا ھمانگونه که راه اين انسان و انسان ھائی مانند او در اين دنيا با "سديد"" ،خالق داد" " ،آزاد ل ".و ...يکی نيست،
در آن جا ھم راه اين ھا از ھم جدا خواھد بود؛ يکی در بھشت به دليل بی عقلی اش و ديگران در دوزخ به دليلی
سرکشی ھوشمندانۀ شان و طرح سؤال ھائی که اصالً از نظر دين مجاز نيست بدان ھا پرداخته شود.
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اينترنت ھم ،برای اين که مايۀ شر و ساختۀ کفار است ،و در آن دنيا از شر و مايۀ شر خبری نيست ،نبايد در آن جا
وجود داشته باشيد ،زيرا اگر اين مايۀ شر و اختراع کفار در آن دنيا ھم راه پيدا کند ،بازھم بگو مگو ھا و سياست بازی
و اختالفات قومی و زبانی و من و تو و "مارکس" و "محمد" و "ماکس وبر" و ...که سرچشمۀ ھمۀ ناآرامی ھا اند،
شروع می شود و در نتيجه ،ھم عيش عياشان زن باره و بچه باز بھشت نشين به طيش بدل می شود ،ھم مانند اين جھان
نظم آن جھان نيز برھم می خورد ــ شايد مردمانی مانند "سديد" با دموکراسی بازی سلطنت خدا را نيز به مبارزه بطلبند
و در کوچه و بازار برآيند که ما انتخابات می خواھيم؛ سلطۀ ابدی يک موجود غير دموکراتيک است و ،...کار ھائی که
سبب ھمه ناآرامی ھا برای بھشتيان خواھد شد و موجب بد قولی خداوند به مؤمنان بھشت نشين!
حديث باال را از يک صفحۀ اينترنتی برداشته ام .چون بسياری از خوانندگان ما به اصطالح "در خمير موی می پالند" و
ھميشه و از ھر نويسنده می خواھند نام کتاب و مآخذ يک نقل قول را ذکر کند ،مثل اين که ذکر مأخذ ھمه مشکل آن ھا
را حل می کند ،نه خود استدالل نويسنده و دالئل و مسائل و مطالبی که در آن بحث و در متن ارائه شده است ،بدون اين
که روی آن مسائل و دالئل و مطالب تمرکز کنند و بحث را برای روشن شدن آن با واقعيت ھائی که در متن مورد نقد و
در نقد آن متن وجود دارد در نظر بگيرند.
کسانی که در بحث ھای تاريخی و برای تحقيق خواھان سند و مدرک يا مرجع سند ھستند ،مانند جناب "بيکمرادتاش"
در نوشتۀ اخير شان عنوانی جناب "محمد داوود مومند" ،از اين اشاره خارج ھستند .من تنھا به نوشته ھای کالمی ـ
فلسفی اشاره دارم که نيازی به ارائۀ سند ندارند و درستی و نادرستی آن ھا از راه استدالل و منطق و ارائۀ دالئل قياسی
و ...به اثبات می رسد.
يادآوری اين نکته صرف برای آنانی است که ھيچ گاھی نخواسته اند به مطالعۀ آثارسنگين فيلسوفان اسالمی و
غيراسالمی ،و شرقی و غربی ،يا به مطالعۀ دقيق قرآن بپردازند ،اين ھا حتی مقاالت ساده ای را که در اينترنت ھا به
زبان بسيار خوش فھم می نويسند ،قادر نيستند ھضم کنند؛ کسانی که تا اکنون چيزی به درد بخوری حتی به نام يک
مقاله که روشنگر يک موضوع بغرنج باشد ،ھم ننوشته اند.
اين گونه انسان ھا فکر می کنند با نوشتن برخی مطالب نامربوط يا مربوط ،اما ناکافی يا غيرضروری کمکی در حل
مشکل يا روشن شدن حقايق می کنند ،درحالی که چنين نيست.
اصطالح کاغذپران بازھا ،غير از"چيلک انداختن" که سبب اطالۀ بحث و موجب پراگندگی افکار کسانی که
اين ھا به
ِ
ھنوزعادت به منظم فکر کردن را پيدا نکرده اند ،کاری نمی کنند؛ به معنی ساده تر ،به جای اين که کارشان مفيد و ممد
فھم مطلب تمام شود ،اضرار چندی را نيز باعث می شود.
به ھر رو ،اين شما و اين ھم حديث ياد شده به زبان مقدس و آسمانی عربی ،با ترجمۀ آن .به ثقه و ناثقه بودن آن من کار
ندارم .خدا کند راست باشد؛ زيرا من قلبا ً آرزومندم که "ھاشميان" ،با ھمه کينه ھائی که نسبت به من دارد ،با ھمه دشنام
ھای رکيکش که در يک سايت ،غير از "افغان جرمن" ،به من و آقايان "معروفی" و "آزاد ل ".و "پغمانی" و ...داده
بودند ،ھمراه با دار و دستۀ به راه و بی راه ،راه يافته و گمراه خود به بھشت برود و به موج و مستی و بوس و کنار
و ...با دختران و پسران خوب روی بھشتی بپردازد؛ و گوشش از سر و صدای "آزاد ل ".و "خالق داد پغمانی" و
"سديد" و ديگران آرام شود.
حديث فوق را کسانی به پيامبر نسبت می دھند و کسانی ھم به امامان شيعه؛ زيادتر به امام "باقر" .از ھر کسی که باشد،
اين حديث منشای دينی دارد و مربوط می شود به يکی از شخصيت ھای دينی ،خواه پيامبر و خواه امام ،خواه سنی و
خواه شيعه.
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اين حديث از ھر شخص و منبع و مرجعی که باشد ،با عقل انسانی ناسازگار نيست ،زيرا ھيچ انسان يا ھيچ موجود يا
مرجعی صاحب ھوش و پايبند به عدل و انصاف ،ديوانه ،بی عقل ،مست الينعقل يا کودک را به جرم کاری که خالف
قانون يا عرف پنداشته شود ،محاکمه نمی کند.
در قوانين دينوی که غالباً ساختۀ ذھن بشر است ،در کشورھای اروپائی به صورت کل به اين قانون پايبندی نشان می
دھند ،اين قانون ،معافيت ديوانه ھا و بی عقالن و ،...ھم وجود دارد و ھم آن را اکيداً مورد احترام و مرعی االجراء می
دانند ،چون می دانند که انسان بی عقل يا ديوانه که از احوال خود به خوبی درک و اطالعی ندارد ،در وقت انجام کاری
نمی داند که چه می کند و آيا آن کارش نيک است يا بد؛ يا قانونی است يا غيرقانونی .ديوانه ھا ،بی عقالن يا اشخاص
فاقد ھوش اصال ً نه از قانون چيزی می دانند و نه از دادگاه و محکمه و زندان و حکومت و دولت و مکلفيت و حقوق
خود و ديگران و ...وقتی که انسان ھا با چنين ديد و برداشت طبيعی و ھوشمندانه ديوانه ھا را از پی آمد ھای کار ھای
نادرست ،بد ،غير اخالقی و غيرقانونی شان معاف و معذور می دارند ،پرواضح است که خدای دانا و عالم و خبير و
حکيم از چنين امری مطلع است ،و اين نقص يا کاستی در ديوانه و بی عقل را در روز بازپرس در نظر می گيرد.
منظور اين است که در اين مورد چه منبع شيعه باشد و چه سنی ،نبايد در قبول آن ترديد کرد؛ زيرا اصل ،نادانی يا
ديوانگی و بی عقلی است که موجب عدم اطالع از قانون ،خواه زمينی و خواه آسمانی می گردد .و در نتيجه بايد چنين
انسان ھا را از بازخواست معاف دانست.
به اين حديث که ھم با زبان مقدس و آسمانی عربی نوشته شده است و ھم با ترجمۀ دری/فارسی توجه کنيد" :
إن ّ
العقول ِفى ﱡ
ﱠ
ُ
تبارک َ َ
الناس َعلى َقدرما
الدنيا؛ خداوند )در روز قيامت( از بندگانش به
وتعالى ُ ِ ُ
آتاھم ِ َ
يحاسب ّ َ
ﷲ َ َ َ
من ُ ُ ِ
مقدارعقلى که به آنھا داده بازخواست خواھد کرد".
تا اين جا ھر چه گفته شد ،مقدمۀ موضوعی بود که بايد رويش بحث می شد .اصل موضوع اين است که نگارنده به چه
دليل ،حکم بی عقلی يا ديوانگی "ھاشميان" را صادر نموده است؟
کاری چندان مشکلی نيست .به ھر نوشتۀ اين ديوانه که عميق شويد ،چيزی نه چيزی برای تثبيت ديوانگی وی پيدا می
کنيد .من نمی خواھم طی اين نوشته به ھمۀ نوشته ھای وی بپردازم ،ھرچند ھم وقت آن را دارم و ھم توان آن را ،اما
نمی خواھم خوانندگان اين نوشته را با تطويل کالم که به يقين برخی آن تکراری خواھد بود ،اذيت کنم.
برای اين کار ،يعنی تثبيت ديوانگی يا بی عقلی "ھاشميان" کافی است ،منحيث "مشت نمونۀ خروار" ،آخرين نوشته اش
را در دريچۀ ابراز نظريات "افغان جرمن" به بررسی دقيق و مو به مو بگيرم:
"ھاشميان" درشروع نوشتۀ خويش چنين در افشانی می کند" :سديد]"سديد"[ ھميشه در نوشته ھای خود از سفسطه کار
می گيرد".
من نمی دانم که "ھاشميان" سفسطه را به کدام معنای آن به کار برده است .اگر منظورش شيوۀ بحث کردن سوفسطائيان
باشد ،بايد به نوشته ھای من غور مجدد شود که آيا شالودۀ اين نوشته ھا واقعاً بر بنياد مغالطه که عمده ترين شيوۀ بحث
سوفسطائيان بود گذاشته شده است ،يا نه؟
شيوۀ بحث سوفسطائيان بر بنياد مغالطه و استفاده از ھر روش مجاز و نامجاز برای پيروزی در مباحثه بر حريف يا بر
طرف مقابل گذاشته شده بود؛ درحالی که بحث من بر مبنای نظريات مشعشع چندين انديشه ور و اديب قلمرو زبان
دری/فارسی و بخش وسيعيی از پھنۀ گستردۀ جھان اسالم و بربنياد آيات روشن و گويای قرآن گذاشته است.
دو يا سه نوشته ای که به تعقيب نوشتۀ وی در دريچۀ ابراز نظريات پورتال "افغان جرمن آنالين" از من درج شده
است ،گويای اين حقيقت است.
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برداشت من ،ھمچنين برداشت سائر خردمندان و آگاھان از دين ،از اشارۀ "ھاشميان" به سفسطه در واقع به انديشه ھا و
نظريات انديشمندانی است ،مانند مولوی و بيدل و حافظ و نظامی و جامی و خيام و ناصرخسرو و ديگرانی که ھمه در
جوامع خود ،که جوامع اسالمی ھستند ،و در کل کشورھای دری/فارسی زبان به دليل علم و دانش شان خواه در حوزۀ
دين ،خواه در حوزۀ حکمت ،و خواه درعرصۀ شعر و ادب ،مورد احترام ھستند.
من در نوشتۀ "حقيقت چيست" خود که بدون ترديد انگيزۀ نوشتن کوتاه و خشم آلود "ھاشميان" در دريچۀ نظريات
"افغان جرمن" نسبت به من شده ،نه تنھا از آن بزرگواران نام برده ام ،که به آياتی چند از قرآن نيز اشاره نموده ام.
اگرمن به اشعار)نظريات( جامی ،حافظ ،بيدل ،مولوی ،نظامی ،خيام و ...استناد نمی کردم ،به اشعار کسانی که می
گويند" :عشقت رسد به فرياد گرخود بسان حافظ/قرآن زبربخوانی با چارده روايت ،يا آن جا که فردوسی ،اين استاد
بزرگ سخن می گويد :به نام خداوند جان وخرد/کزين برترانديشه برنگذرد؛ يا از قرآن به گونۀ مثال آياتی نقل نمی شد،
و حرف ھای خود را می زدم" ،ھاشميان" لوده اجازه داشت گفته ھای من را سفسطه بخواند ،اما سفسطه خواندن
نظريات من ،بعد از اين که من ھمۀ اين شخصيت ھای مسلمان و قابل احترام را ياد می کنم و چندين آيت قرآن را به
نظريات خويش ارتباط داده بودم ،نه درست و منطقی بود و نه برای ارباب عقل قابل قبول ،بلکه کفر مطلق نيز می
باشد ،زيرا اين حرف سفسطه خواندن کالم الھی بود ،نه سخن من که بر بنياد کالم الھی استوار بود.
اگر نوشتۀ او با دقت الزم خوانده شود وھرحرف آن با دقت کامل مورد مطاله قرار گيرد ،يا ھر کالم آن بدرستی تحليل
گردد ،چنين نتيجه گرفته می شود که "ھاشميان" سخنان من را نه ،بلکه سخنان خدا را سفسطه خوانده است؛ زيرا من
غير از نقل آيات قران که کالم خدا پنداشته می شود و سخنان انديشمندان ،شعرای مسلمان و عارفان دينی ،که ھمه ھمان
موضوعاتی را در اشعار شان سروده اند که در قرآن ھم ذکر شده و ھم موجود است ،و اين انديشمندان و عارفان و
حکيمان ھمه ديدگاه ھای خويش را در کلمات قصار يا در اشعار شان بر مبنای قرآن بيان داشته اند ،چيزی نگفته ام.
من باکی ندارم اگر "ھاشميان" مرا ملحد می خواند ،زيرا من ھر چه ھستم ،ھستم .نه تظاھر می کنم و نه رياء .صاف و
ساده حرف خود را می زنم .به خدای ساختۀ ذھن بشر باور ندارم .به خدائی باور دارم که به گفتۀ فردوسی برتر از
انديشه است؛ بدون اين که به چيستی و کيستی او به سر موی واقف باشم .ھمه برھان من برای وجود او وجود خودم
است؛ و ھمين من را کافی است که بگويم" :ھست!"
"ھاشميان" درمعنا شناسی اوصاف الھی از انديشه ھای جد خود" ،حسين ترمذی" و شارالتان ھای ديگر ،مانند او ،که
خود گمراه بودند و ھستند ،مانند خود "ھاشميان" ،استفاده می کند .ھمۀ اين ھا خدا را مانند انسان و انسان را مانند خدا
می دانند؛ و می گويند خداوند روح خويش را در کالبد انسان دميد و انسان را ھمانند خود آفريد؛ بدون اين که به ھزاران
گمراھی و دزدی و فساد و فسق و آدم کشی و ...انسان توجه کند .و به تفکر بپردازد و نتيجه بگيرد که آيا انسان با اين
ھمه کثافت کاری اش می تواند مانند خدا شود؟! يا اين که آيا امکان دارد روح خدای پاک و منزه در وجود اين موجود
پر از گندگی ،با اين ھمه کثافت و رذالت و جنايت دميده شده باشد.
اگر روح خدا در کالبد انسان دميده می شد ،چون خدا منزه از ھر بدی است ،بايد انسان مانند خدا منزه می بود! اگر
چنين می بود ،ما کاری نداشتيم به خاطر رفتن به بھشت و نرفتن به دوزخ مجبور به دادن رشوت شويم .ھمين جھان ما
به بھشت تبديل می شد!
آيا در کالبد آن مالئی که در داخل مسجد به يک دختر شش ـ ھفت ساله تجاوز می کند ،بدون اين که به فرياد ھای او و
دردی که او می کشد ،توجه کند ،روح خدا دميده شده است و وجود دارد .يا می گوئيد که نه در کالبد بعضی ھا دميده
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شده است و در کالبد بعضی ھا دميده نشده است! اگر چنين استدالل می کنيد ،بايد يک بار به قرآن و به سائر کتب دينی
مراجعه کنيد و ببينيد که چنين حرفی در ھيچ يک از آن ھا گفته نشده است.
از ھمين جاست که من می گويم ،بسياری از اين سخنان ،کالم الھی نيستند .اين سخنان ساختۀ ذھن بشر است ،که خود،
خود را برتر از سائر مخلوقات می پندارد ،در حالی که اگر ما قدرت ديدن رنج سائر حيواناتی را که از دست انسان در
عذاب ھستند ،می داشتيم ،يا قدرت شنيدن استغاثه ھا و ناله ھای آن ھا را که از ظلم ما انسان ھا به آسمان بلند شده است،
می داشتيم که برخی از حيوانات در بسياری از جھات از ما انسان ھا با شرف تر و بی غرض تر ھستند.
خدای ساختۀ ذھن بشر خدائی است که ھر چه بيشتر تحسين شود ،به ھمان اندازه خشنود می شود .کدام کس می تواند
بپذيرد که خشنودی خدا به تحسين انسان مربوط می شود؟
اگر اين امر در قالب "قواعد قياس اقترائی" انداخته شود ،نتيجه ای که به دست می آيد ،اين خواھد بود که انسان را آفريد
تا تحسين شود؛ خدا احتياج به تحسين شدن دارد ـ خالف "بی نياز" بودنش! و...
"ھاشميان" ،درجای ديگری نوشته می کند:
"درتمام نوشته ھای سديد وھم فکرانش جھان فزيکی خالق نداشته ،بلکه خود بخود]به خود[ درنتيجۀ تحوالت فزيکی
بوجود]به وجود[ آمده است".
در اين زمينه من از "ھاشميان" می پرسم که آيا شما رفقای من را می شناسيد؟ اول بايد مستند سازی کنيد .با مدرکی
ثابت بسازيد که کسانی که چنين سخنی را زده يا می زنند ،با من رفاقت دارند .من با خيلی از انسان ھا دوست و آشنا
ھستم ،اما يک رفيق به شکلی که در تمام زمينه ھا اشتراک فکری کامل داشته باشيم ،ندارم.
اين بحث دامن دراز دارد و الزم ھم نيست که در آن باره در اين جا صحبت شود" .ھاشميان" اگرعقل داشته باشد ،که
ندارد ،می توانست از ھمان نوشتۀ "حقيقت چيست" يا "ھمين" نوشته استدراک کند که تفکر من تفکری است که کمتر
در ميان ما افغان ھا پيدا می شود ــ نه به اين دليل که من از ديگران بيشتر می دانم و بھتر فکر می کنم ،بلکه نظر به
تفاوت ھائی که در افکار ما وجود دارد!!
مطمئن ھستم که "ھاشميان" اين ضرب المثل را که "بز از پای خود و گوسفند از پای خود آويزان است" صد ھا بار
شنيده است ،اما ھمانطور که بار بار ياد شده ،چون عقل ندارد ،به درک درست آن نائل نشده است.
ادامه دارد
٢٠١۶/٠٢/٠٢
يادداشت:
اغالط امالئی"ھاشميان" به وسيلۀ ويراستاران پورتال با رنگ سرخ مشخص شده اند.
ادارۀ پورتال
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