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خوشا به حالت "ھاشميان"!
بخش دوم
در مورد اين که جھان فزيکی خالقی دارد يا ندارد ،من توجه "ھاشميان" بی شعور و بی عقل را به بخشی از يک بحث
که به تاريخ  ٢٠١٠/٠۴/١٧در دريچۀ ابراز نظريات پورتال "افغان جرمن آنالين" نشر شده بود ،جلب می کنم .توجه
کنيد:
"چه گفته ام من؟! گفته ام :ھيچ بنده ای مبرا از خطا نيست .مبرا ،يعنی پاک و منزه! گفته ام :چون خدا يکتا و پاک و
منزه است ،و خدا را ھيچ شريک و مانندی نيست ،پس ھيچ موجودی غير از خدا نمی تواند پاک و منزه باشد؛ حتی اگر
پيامبر باشد! گفته ام :پاکی تنھا صفت خداست .ما ھميشه می گوئيم و می شنويم" :خدای پاک" .گاھی شنيده باشيد کسی
گفته باشد" :محمد پاک" ،يا "پيامبر پاک" و يا ...اگر رسول پاک گفته اند ،اين اشاره به پاکی او در برابر سائر انسان ھا
است نه در مقايسه با خدا! من ھيچ گاه نگفته و نمی گويم پيامبر مانند انسان ھای عادی بوده .او ازھوش بلندی بھره برده
بود و انسان ويژه ای بوده است .ولی در ھيچ دوره ای از حياتش دارای ھيچ کدام از صفات الھی نبوده است".
آيا از جمالتی که نوشته شده است ،بوی الحاد به مشام می رسد؟ يا بوی اين که جھان را خالقی نيست؟ کوشش من ھميشه
اين بوده است که ما خدا را آنگونه که ھست ،در حدود امکان ،بشناسيم ،نه آنگونه که فکر ما ،يا کسانی که توان تفاوت
گذاشتن ميان انسان و خدا را ندارد ،آن را برای ما مجسم می کنند.
پيامبران ،از "آدم" تا "داوود" ،و از "داوود" تا "سليمان" و "محمد" ،اشتباھات خود شان را داشته اند؛ چون انسان بوده
اند و انسان در معرض اشتباه است .به تاريخ اديان ،به تورات و انجيل و قرآن مراجعه کنيد و آن ھا را دقيق و بدون
داوری ھای قبلی بخوانيد .ھم در کتب تاريخی و ھم در سه کتابی که نام برده شده است ،در بارۀ اشتباھات پيامبران سخن
گفته شده است.
يکی از فيلسوفان بزرگ معاصر جھان اسالم" ،ابوزيد" ،می گويد ھمۀ قرآن الھامی است که بر پيامبر شده است .کالمی
که مطابق انديشه ھای مألوف و مأنوس و آشنای زمان پيامبر می باشد!
من ھميشه گفته ام که اگر خدا "صمد" است ،او نمی تواند معروض نيازی باشد .بندگان راستين خدای خدا را از برای
پاداش نمی پرستند" .رابعۀ عدويه" می گفت:
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"من خدا را به شوق بھشت و خوف جھنم نمی پرستم ،بلكه از كمال عشق به آن حضرت و برای ادای شرايط عبوديت
عبادت می كنم".
می گويند "علی" ھم بدون انتظار پاداشی خدا را می پرستيد .از او نقل می کنند که می گفت:
"خدايا من به خاطر ترس از جھنمت تو را نمی پرستم .به بھشت تو نيز طمعی ندارم .تو شايستۀ پرستشی و محرک من
فقط عشق به تو است".
اگر چنين امری ممکن است ،چرا بايد خدای به پاداش بشارت بدھد و از جھنم بترساند؟ آيا اين تصور از خدا ،يک
موجود معامله گر به وجود نمی آورد ،که برای حصول رضايت انسان و جلب توجه وی به خود و برای عبادت وعدۀ
بھشت و حور و غلمان و انار و انگور و عسل و شراب و ...می دھد؟
ذھن انسان ،طوری که ھمه می دانيم ،چه در مقطع ھای کوتاه و به تکرار در طول زندگی و چه در سال ھای پيری
دچار نوعی نقصان می گردد .اين عارضه در نوع انسانی چنان عام است که ھيچ کسی نمی تواند آن را منکر گردد .آيا
اين عارضه در ذھنيت خدا وجود دارد؟ پس چگونه انسان را با خدا برابر می دانيد؟ به مانند اين مثال ھا به صد ھا مثال
وجود دارد ،اما من نمی خواھم نوشته آنقدر طوالنی شود که خوانندگان احساس دلتنگی کنند.
ھرکه عالقه مند دانستن بيشتر در اين مورد است ،بايد خود به قرآن و کتب دينی و کتب تاريخ اديان و آثار فيلسوفان
اسالمی و غيراسالمی مراجعه کنند.
"محمد غزالی" يکی از فيلسوفان مسلمان ،کتابی دارد به نام "حقيقت دين و افسانۀ خرافات" .در بخشی از پيش گفتار

مترجم آمده است که نفوذ و رسوخ بدعت ھا در انديشه و رفتار مسلمانان از مھمترين عوامل ارتداد و پشت کردن
برخی تحصيل کردگان و دانش آموختگان ،به دين و مذھب از يکسو و بی نتيجه ماندن بخشی مھم از فعاليت ھای
اصالحی از سوی ديگر بوده است.
در جای ديگر نوشته می کند" :دينی که بدعت سازان و خرافه پردازان می جويند و به ديگران می دھند چيزی جز اين
نيست :دينی خنثی و ناکارآمد ،نه سخنی از عدالت اجتماعی دارد ،نه از آزادی بيان ،نه از ايجاد مساوات ،نه از عالج
فقر ،نه از کسب اعتالء و عظمت و نه از تأمين رفاه و سعادت و"...
و خود "غزالی" در مقدمۀ مؤلف ،صفحۀ  ١٠در مور کتاب نوشته می کند که اين کتاب شرح اسرار شريعت نيست بلکه
تذکر و نبيھی است در بارۀ اضافات بيگانه ای که بدان راه يافته است.
در جای ديگر ،يکی دو صفحه بعد تر ،می نويسد که حقيقت اين است که تصور مردم از شرايع الھی نياز مند تصحيحی
طوالنی است...
ھمچنان می نويسد که اگر مردم به حال خود رھا شوند به پستی ھا فرو می افتند و با دوری از شريعت الھی به درکی
سقوط می کنند که وحشت ،ترديد ظلم و تاريکی بر آن حاکم است...
"غزالی" بر سه نکته تأکيد نموده است:
١ـ بدعت:
که به بدعت دست می زند؟ مردم عوام وعادئی که از دين خبر ندارند ،يا آنانی که خود را عالمه و عالم و مجتھد و
متشرع و مولوی و مال و قرآن شناس ھای مانند "ربانی" " ،مجددی" " ،سياف" و ...می خوانند.
"مذھب وھابی" را "سياف" در کشور ما رشد و رواج داد .مقام پيامبر را به بلندای مقام خدا ھم ھمين ھا و کسانی مانند
اين ھا مثل اجداد "ھاشميان" " ،مجددی" ھا و ...رسانيده اند.
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من با اين کار "سياف" که بدعت خوانده می شود مخالف ھستم ،نه به اين دليل که به دين عالقه مندی خاصی دارم ،بلکه
به اين دليل که حرفی است غيرقابل باور و دفاع .چرا که خود پيامبر بار ھا به زبان خود ابراز داشته بود که او ھم يک
انسان است و مانند سائر انسان جائزالخطا .اين عمل در نفس و حقيقت خود من را ناآرام می سازد ،به اين دليل که پيامبر
را به بلندای خدا رسانيدن چيزی از من کم می کند .دليل نفس و حقيقت است که به نقد تند می پردازم ،آن چنانکه در ذھن
پوسيدۀ بسياری ،مانند "ھاشميان" چنين تصوری پيدا می شود که گويای من به "خالق فزيکی" به قول او معتقد ھستم .در
حالی که من بار ھا نوشته ام که نمی دانم .شايد آفريدۀ انسان طبيعت باشد .شايد انسان از سنگ و چوب و آب و ھوا و باد
به وجود آمده باشد ،يا به راستی خالق او ھمين خدای اديان باشد که انسان در تعريف برخی از صفات او زياده روی
نموده است ،و يا خدائی که اصالً تا کنون شناخته نشده است و...
٢ـ اصالح و تغيير:
اگر افرادی مانند "ترمذی" ،جد "ھاشميان" ،جلو اصالح و تغيير دين را در کشور نمی گرفتند و می گذاشتند که دين به
گونۀ يک تفکر زنده و پويند و رونده قدم به قدم با تحول و تکامل حيات اقتصادی ـ سياسی ـ فرھنگی و اجتماعی مردم،
مطابق به نيازمندی ھای عصر و زمان ،اصالح می شد و تغيير می کرد ،ضمن حفظ اساسات آن ،شايد نه اضافاتی ،به
قول "غزالی" ،در آن پيدا می شد ،و نه بيم سقوط آن در گودی به عمق جھنم کسی را ناراحت می ساخت.
پاسخ اين سؤال که چرا سردمداران دين نگذاشتند دين قدم به قدم با تحوالت و پيوسته با تغيير زمان اصالح شود و تغيير
يابد ،روشن است :دلبستگی به مال دنيا و راحت خود و خانوادۀ خود .اين کار ،طوری که پيداست ،با نگه داشتن مردم
در بی سوادی و نادانی و در ترويج خرافات و اعتقادات نادرست نسبت به خدا و پيامبر و دين و دنيا ممکن بود که ھر
کدام شان ،ھم "گيالنی" و اجداد و احفادش ،ھم "سيدکيان" و اجداد و احفادش ،ھم "مجددی" و اجداد و احفادش ،ھم
"ترمذی" با اجداد و احفادش و ھم ...با درد و دريغ جلو تغيير و اصالح دين را گرفتند و مردم را در قعر نادانی و به تبع
آن بدبختی و فقر سرافگندگی و ذلت نگه داشتند و ھنوز ھم کوشش دارند تا جلو تغيير و اصالح را بگيرند.
من از ھمان زمان ،حتی پيشتر از آن بار ھا گفته ام نمی دانم خدا کيست و چيست ،اما می دانم چيزی است که ھستی از
او به وجود آمده است؛ ولی اين ،خدای اديان نمی تواند باشد .چرا که خدائی را که اديان معرفی می کند در بسياری
موارد با انسان شباھت دارد
٣ـ وحشت ناشی از گريز مردم از دين:
اشارۀ آقای "غالم حضرت" به مخالفت ھای جوانان با دين و دينداران در فئسبوک ھا ،ھمان چيزی است که "غزالی" از
آن در قسمت ھای زيادی از کتابش اشاره می کند .منتھا فرق "غزالی" با "غالم حضرت" خان در اين است که
"غزالی" دوری مردم را در نفس مردم نمی بيند ،بلکه در اعمال و در نفس و در خواسته ھای نادرست رھبران دين که
خود به دين پايبندی ندارند و دستياران يا حاميان سياسی آن ھا می بيند؛ ھر چند به دومی ھا به صورت آشکار اشاره
نمی کند.
کارنامه ھای اين ھا از کفر و الحاد ھم گذشته است ،زيرا اين ھا ھستند که مردم را از دين دور می کنند و به دامن کفر و
الحاد سوق می دھند.
"ھاشميان" در جائی از نوشتۀ خويش در دريچۀ ابراز نظريات "افغان جرمن" به من خشم گرفته چنين می نويسد..." :
وکردار]کردار[ انسان تبارز ميکند ]می کند[.
خوبی و بدی و شر در نھاد انسان نيست ،بلکه از محيط زيست در اخالق ِ
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بطور ]به طور[ مثال ،سديد ]"سديد"[ ملحد تولد نشده بود ،بلکه الحاد را از تماسھای اجتماعی آموخته است .اينکه ]اين
که[ سديد ]"سديد"[ درنتيجۀ تماسھای اجتماعی آموخته"...
عبارت شامل نوشتۀ "ھاشميان" از يک طرف نمايانگر آن است که او به آن آياتی باور ندارد ،که من ،من حيث نمونه
در دو نوشتۀ پيش از نوشتۀ وی آورده بودم .آياتی که به وضوح نشان می دھد ارادۀ خداوند درھمۀ افعال انسان شامل
است) .اين گونه نظر در بارۀ قرآن کتابی که "ھاشميان" بايد بدان ايمان داشته باشد ،چون خود را مسلمان می خواند،
خود قابل دقت است(.
از طرف ديگر خود اقرار می کند که رھبران دين در جامعۀ ما مرتکب خيانت بزرگی به مردم شده و سبب دوری آن
ھا از دين ،ھمان طور که "غزالی" می گفت ،گرديده اند.
فرض کنيم باوجود ده ھا آيت آشکاری که در خصوص اجبار در قرآن وجود دارد ،نظر "ھاشميان" مبنی بر اين که
خوبی و بدی و شر و خير در نھاد انسان نيست ،بلکه از محيط زيست در اخالق و کردار انسان تبارز می کند ،درست
باشد .يکی که ملحد تولد نشده ،الحاد را از تماس ھای اجتماعی می آموزد.
چون "ھاشميان" از نقش جامعه در شکل گير افکار و اخالق جامعه سخن گفته است ،از او می پرسم که "سديد" در کدام
جامعه زندگی می کرد .مگر کشور افغانستان يک کشور اسالمی و مردم آن مسلمان نبودند .مگر ھمۀ امور دينی در اين
کشور در حيطۀ اختيارات افرادی مانند اجداد شما قرار نداشت؟ مگر دولت در اختيار شما ،حامی شما ،و رھنمای شما
نبود؟ مگر شما در دولت نفوذ و نقش نداشتيد؟
نگوئيد ،نه! خويشاوندی ھای شما ھا در طول تاريخ با شاھان و شاھنشاھان را ھم در زمان خود به چشم سر ديده ايم و
ھم اوراق تاريخ از آن پر ھستند .خود شما از ازدواج شيخ "ترمذی" ،يکی از اجداد تان ،با خانوادۀ يکی از شاھنشاھان
مغول ياد می کنيد .در چنين کشور و با چنين اقتداری که شما ھا داشتيد و داريد ،چگونه ممکن بود "سديد" ھا پيدا شوند؟
اگر شما و اجداد شما واقعا ً انسان ھای مسلمان و نمونه می بودند و در عمل ھم نشان می داند که دين چيزی جز ترحم و
محبت و نيکی و راستی و به يک ديگر رسيدن و انسانيت و شفقت و دلسوزی و عطوفت و بخشش و مھروزی و راست
کرداری نيست ،و بدان پايبندی نشان می داديد ،و جانب شاھان مستبد و دزد و قلدر و ظالم و فاسد و جبار را نمی گرفتيد
و بر گردۀ بی نوايان سوار نمی شديد ،و نان آن ھا را از دسترخوان شان نمی ربوديد ،آيا "سديد" ھا به دين و به شما و
به شاھان مورد حمايت تان بی اعتماد می شدند؟
گذشته از اين ،بدعت ھائی که شما در دين به نفع خود و به ضرر مردم وارد کرديد ،خود در اوج آسايش زندگی کرديد و
به مردم توصيه کرديد که به رحمت خدا باور داشته باشند ،به آن چه دارند قناعت نمايند ،بردباری اختيار کنند ،به خدا
اميد ببندند ،و تبليغ اين حرف که آنانی را که خدا در اين دنيا نداده است در آن دنيا می دھد و ...علت ديگری بود در

دوری مردم از دين ،قسمی که "غزالی" می گفت" :نفوذ و رسوخ بدعت ھا در انديشه و رفتار مسلمانان از مھمترين
عوامل ارتداد و پشت کردن برخی تحصيل کردگان و دانش آموختگان ،به دين و مذھب از يکسو و بی نتيجه ماندن
بخشی مھم از فعاليت ھای اصالحی از سوی ديگر بوده است".
"ھاشميان" ابله ھنوز ھم درک نکرده است که گپ از چه قرار است .سياستمداران بر سر اقتدار کنونی را ببينيد .ھمه از
اسالم و مسلمانی دم می زنند .کسی مرد شود پيش روی يکی از اين ھا بگويد که اسالم چنين است يا چنان؛ يا مسلمانی
تو به مسلمانی نمی ماند.

بلی ،اگر محيط اين گونه باشد و مسلمانی ھم ھمين طور ،ديری نخواھد گذشت که به قول "غزالی" شريعت الھی به
درکی سقوط می کنند که وحشت ،ترديد ظلم و تاريکی بر آن حاکم است،...
afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

و ھمۀ مردم براستی فکر کنند که جھان را ھيچ آفريده ای نيست .ھستی خود به خود به وجود آمده است .از يک جرقه و
يا ...و بدتر از اين ھم .نگرانی آقای "غالم حضرت" تکان ھای قوئی ھستند برای بيداری مردم که سبب اصلی آن خود
رھبران دينی بودند و ھستند! اما اين ھا ھم راه ديگری ندارند؛ چون چيزی که "در ديگ است ،در کفگير است".
به نظر من اگر راستی "سديد" ھا گمراه شده باشند ،گناه ھر يک به گردن اشخاصی مانند اجداد "ھاشميان" است که با
ھمه سلطه ای که در جامعه داشتند ،خواسته و يا ھم ناخواسته سبب شدند مردم از دين گريزان شوند.
اين ھا ،اگر دين انسانی و آسمانی بود ،می توانستد الگوی خوبی برای درستی و درست کاری و محبت و مھروزی و
نيکوئی و ...شوند ،و با اين کار شان نگذارند مردم از دين فرار کنند .اعتراف به اين که انسانی مانند "سديد" را جامعه
و محيط به اين روز انداخته است )حرف ما ھم ھمين است .اين حرف "ھاشميان" کامالً به جاست( ،خود اعتراف به
جرمی نابخشودنی ،اگر دين حق باشد ،است که پدران "ھاشميان" و افرادی مانند آن ھا مرتکب شده اند .خدا از شما و
از اجداد گمراه تان و ھمپالکی ھای شان سخت بازخواست کند!
در کشوری که ھمه مسلمان اند و ھمه از شما ھا می شنوند و از شما ھا پيروی می کنند ،يک مشت از انسان ھا می آيند
و کودتا می کنند و قدرت را به دست می گيرد ،که را بايد مالمت کرد؟ شما را که ھمۀ مردم در پشت تان قرار داشت،
يا آن ھا را که سر و کونش به بيست نفر نمی رسيدند ـ در اولين جلسه ای که تره کی و يارانش دائر نموده بود درھمين
حدود افراد وجود داشت؟ و در برابر اين ھا پانزده ميليون مسلمانی که در رکاب شما ھا قرار داشتند!! اگر محرک
پدران تان و پدران ھم فکران تان عشق به انسان می بود ،يا شما از خدائی که می گويد به نيکی توصيه می کند ،باور
می داشتيد ،مردم ما امروز ھرگز به اين روز سياه دچار نمی شدند!!
ادامه دارد.
در اخير ،از فرصت استفاده نموده ،ياد آوری دو نکته را به گردانندگان پورتال "افغان جرمن" ضروری می دانم:
١ـ من آن نوشته را ،ھمان گونه که يادآوری کردم برای نشر نفرستاده ام .تنھا برای مطالعۀ شما روان کردم .ھمان يک
سطری را که از نوشتۀ من نشر کرده ايد ،اگر به دقت بخوانيد ،درمی يابيد که حاوی ھمين قصد بوده است .بعد از اين
ھم اگر الزم بدانم يگان نوشته را برای تان روان می کنم؛ نه برای اين که نشر شوند ،بلکه برای اين که شما آن ھا را
بخوانيد؛ اين کار را تا زمانی می کنم که نشر مقاالت يا تبصره ھا در مورد من در پورتال شما ادامه پيدا کند.
٢ـ من تنھا يک نوشته را ،آن ھم بر اساس خواھش گردانندۀ اصلی پورتالی که بدان اشاره نموده ايد ،فرستاده ام .دو
نوشتۀ ديگر را به دنبال آن ،ولی بعد از آن خودم چيزی نفرستادم ،باوجودی که يکی دو نوشتۀ بعد از سه نوشتۀ ارسالی
به آن پورتال ،چيزی نداشت که قابل نشر نبوده باشد.
نمی خواھم مزاحمتی برای اين پورتال معزز که کارش را در منتھای صفا و بدون سر و صدا و جنگ و جدل شروع
نموده است و نويسندگان خوب و محترمی ھم در آن جمع شده اند ،ايجاد کنم.
٢٠١۶/٠٢/٠٣

يادداشت:
اغالط امالئی "ھاشميان" به وسيلۀ ويراستاران پورتال با رنگ سرخ در داخل کروشه يعنی ] [ نشانی شده اند.
ادارۀ پورتال AA-AA
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