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 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۵

  

  بخش دوم

  !جامعۀ دينی ما دچار فقدان فرھنگ گفت و گوی سالم است
  

نگ گفت و گوی سالم و ناسالم چيزی بگويم، نوشته ای را در اين مبحث می خواھم بدون اين که خود در مورد فرھ

فرھنگ گفت و گوی سالم نقل کنم و از آنانی که ھنوز با فرھنگ سالم گفت و گو ناآشنا ھستند  از يک منتقد آشنا با

 ی از اين دست مقايسه کنند و ببينند که فرھنگئبخواھم که يک بار نوشته ھای خويش را با اين نوشته و نوشته ھا

 نويسنده ای را که از فرھنگ ۀبعد از آن يک نمونه از نوشت. ونه است و چگونه بايد باشدگسالم گفت و گو و نقد چ

کنم تا خوانندگان محترم اين مقاله فرق بين نويسندگان دارای  گفت و گوی سالم بی خبر و بی بھره است نقل می

قد ناب را عمالً مشاھده کنند و ببينند که آيا جامعۀ دينی فرھنگ و نويسندگان بی خبر از فرھنگ گفت و گوی سالم و ن

 يا اين که نگارندۀ اين سطور آن ستکنم، دچار فقدان فرھنگ گفت و گوی سالم ا ما واقعاً، ھمانطور که من ادعا می

  !را از دل خود در آورده و به اين جماعت بھتان می بندد

که نه تنھا آقای گنجی کسی است . را می خوانيد" اکبر گنجی"ای بر نوشتۀ آق" آرش نراقی"در نوشتۀ اول نقد آقای 

وجود امام دوازدھم شيعيان را انکار می کند ـ که گناھی است نابخشودنی در ميان پيروان اين مذھب ـ، که حتی 

او بحث ھای ديگری ھم در مورد اسالم دارد که به ھيچوجه برای  .الھی بودن قرآن را نيز زير سؤال می برد

لمانان اصول گرا، خصوصاً برای شيعيان، قابل شنيدن و قابل ھضم نيست، ولی باجود اين وقتی منتقدين دارای مس

فرھنگ نقد سالم نوشتۀ او را به نقد می گيرند نه فحشی می شنويد، نه دشنامی وجود دارد، نه از تعرض به 

    .شانیشخص و بستگان وی خبری است و نه از تھديد و تخويف و خون و شمشير ن

ناقد که اھل قلم و مرد عرصۀ ادب و دليل و منطق و استدالل است و نه شخص بزرگ شده در کوچه و بازار و اھل 

تعصب، با منتھای وسواس می کوشد که ساحت ادب و قلمرو خصوصی و شخصی آقای گنجی را مورد تجاوز قرار 

صول نقد، اين است که نوشتۀ آقای گنجی را به تحليل تنھا کاری که او انجام می دھد، با پيروی از قواعد و ا. ندھد

  .   بررسی می کند،چه می داند می گيرد و افکار و انديشه ھای وی را در روشنی آن چه آموخته و آن
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  !نقد آقای نراقی تنھا و تنھا انديشۀ آقای گنجی را احتوا می کند و بس؛ ھمانگونه که نقد بايد صورت بگيرد

گنجی برای اين که سبب اطالۀ کالم و اتالف وقت نشده باشد، با ذکر اين که اھميت دارترين از نشر مقاالت آقای 

مھمتر، .  صرف نظر می کنمباشد، يعنی انکار امام شيعيان و الھی نبودن قرآن میسخنان وی پيرامون دو مطلب، 

 است که با فرھنگ خاصی برای ما که در صدد شناخت و شناختاندن نقد و گفت و گوی سالم ھستيم، نظرات ناقد

برخوردی که برای جامعۀ دينی ما، اگر خواسته . زير سؤال برده نفی می نمايدنظر، يا نوشتۀ آقای اکبر گنجی را 

  . باشند و چنان ظرفيتی را در خود سراغ داشته باشند، می تواند رھنمود سازنده و سالم، و سرمشق خوبی شود

  : از نوشته آقای اکبرگنجی نموده اند"قیآرش نرا"توجه کنيد به نقدی که آقای 

  

   اکبر گنجی و آموزه قرآن محّمدی                                           

)١( 

" آموزه محوری"بگذاريد آن را (به قرار زير است " قرآن محمدی"لّب سخن آقای اکبر گنجی در سلسله مقاالت 

  ):بناميم

  . نه کالم خداوندقرآن کالم پيامبر است: آموزه محوری

   :اما چرا بايد اين ادعا را پذيرفت؟ به نظر می رسد که گنجی برای اثبات اين مدعا از دو شيوه بھره می جويد

 نخست آن است که وی می کوشد نشان دھد داليلی که عالمان مسلمان در دفاع از منشأ الھی قرآن آورده اند ۀشيو

به بيان ديگر، حتّی اگر . يل اثبات امر الف به معنای نفی امر الف نيستالبته روشن است که نقض دال. نامعتبر است

از اين روست که . معلوم شود که تمام آن داليل مخدوش است، منطقاً ثابت نمی شود که قرآن کالم خداوند نيست

  . دّومی را نيز در پيش می گيردۀگنجی برای تحکيم آموزه محوری شيو

به . شد نشان دھد که شبھات مھمی در خصوص وثاقت تاريخی قرآن وجود دارد دّوم آن است که وی می کوۀشيو

نظر می رسد که گنجی معتقد است که اگر اين شبھات وارد دانسته شود، در آن صورت ديگر نمی توان قرآن را 

دانستن منشأ به بيان ديگر، پيراسته بودن ساحت متن مقدس از غبار آن انتقادات شرط الزم الھی . کالم خداوند دانست

   .قرآن است

به گمان من حق با گنجی است که مسلمانان فرھيخته بايد شبھات تاريخی مربوط به وثاقت متن را جّدی تلقی کنند و 

قرآن را کالم " قرآن محمدی"اما از آنجا که گنجی در . بکوشند پاسخی در خور و خردپسند برای آن انتقادات بيابند

 فرض کنيم که دست کم از منظر او علی االصول می توان برای آن شبھات پاسخی پيامبر می داند، الجرم بايد

   .را تصديق کرد) يا دست کم بخش مھمی از آن(اھم آورد، و وثاقت تاريخی قرآن درخور و خردپسند فر

ت به اعتقاد وی، حتّی اگر برای شبھات مربوط به وثاق: به گمان من ادعای اصلی گنجی از اينجا آغاز می شود

تاريخی قرآن پاسخی در خور بيابيم، باز ھم نمی توانيم قرآن را کالم خداوند بدانيم، بلکه دفع آن شبھات نشان می 

به بيان دقيقتر، به نظر می رسد که وی معتقد است که دفع آن شبھات . دھد که قرآن کالم پيامبر است نه کالم خداوند

را می توان در " قرآن محمدی"روح استدالل گنجی در به گمان من . است" آموزه محوری"شرط کافی صدق 

  :عبارات زير يافت

اگر قائالن به سخن پيامبر بودن قرآن بتوانند به کليه شبھات تاريخی وثاقت متن پاسخ گويند، کار آنان تمام است و  "

ات وثاقت تاريخی متن پاسخ اما اگر قائالن به کالم هللا بودن قرآن بتوانند به کليه شبھ. مدعای آنان تثبيت خواھد شد
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ۀ گويند، تازه اثبات کرده اند که تمام قرآن سخن پيامبر گرامی اسالم است، ولی اثبات کالم هللا بودن قرآن نيازمند ادل

  . "، اثبات سخن خدا بودن قرآن ناممکن است"قرآن محمدی] "مؤلف؟[به نظر . جداگانه است

  :اين استدالل مبتنی بر دو ادعای زير است

  . اگر شبھات تاريخی مربوط به وثاقت متن پاسخ يابد، آنگاه ثابت می شود که قرآن کالم پيامبر است- دعای اّولا

  . اثبات منشأ الھی قرآن ناممکن است-ادعای دّوم

)٢(               

  .در حّدی که من درمی يابم، ادعای نخست کاذب و ادعای دّوم نامدلل است

فرض کنيم که شبھات تاريخی مربوط به وثاقت قرآن پاسخ در خور و : بررسی کنيمبگذاريد نخست ادعای اّول را 

آيا از اين امر می توان نتيجه گرفت که قرآن کالم پيامبر است؟ به گمان من پاسخ آشکارا منفی . خردپسندی بيابد

  : زير را ھم ارز تلقی کرده استۀبه نظر می رسد که گنجی دو گزار. است

  .ان فرد ب جاری شده استسخن الف بر زب) ١(

  .سخن الف سخن فرد ب است ) ٢(

اين شعر بر زبان . فرض کنيد که من شعری از حافظ را برای شما می خوانم. اما اين دو گزاره مطلقاً ھم ارز نيست

شما نمی توانيد آن شعر را به صرف آنکه بر زبان من جاری شده است از . من جاری شده است اما کالم من نيست

دفع شبھات . شمار نمی آيده تمام نقل قولھای مستقيم بر زبان گوينده جاری می شود ولی سخن گوينده ب. ن بدانيدآن م

که سخنی  اما از اين. مربوط به وثاقت تاريخی قرآن صرفاً نشان می دھد که آن کالم بر زبان پيامبر جاری شده است

اختالف نظر ميان .  آن سخن کالم خود پيامبر بوده استبر زبان پيامبر جاری شده است نمی توان نتيجه گرفت که

کسانی که قرآن را کالم پيامبر می دانند با کسانی که برای قرآن منشأ الھی قائلند در اين نيست که گروه اّول معتقدند 

ست که اختالف نظر ايشان بر سر اين ا. که قرآن بر زبان پيامبر جاری شده است، و گروه دّوم منکر آن امر ھستند

دفع شبھات تاريخی . آيا سخنی که بر زبان پيامبر جاری شده است سخن خود اوست يا نقل قولی از جانب خداوند

را، و مطلوب استدالل گنجی گزاره ) ٢(را نشان می دھد نه صدق گزاره ) ١(مربوط به وثاقت متن صدق گزاره 

در واقع ) ٢(و ) ١( ھم ارز گرفتن گزاره ھای بنابراين، به نظر می رسد که گنجی با). ١(است نه گزاره ) ٢(

  .مرتکب نوعی مصادره به مطلوب شده باشد

او در بھترين .  ادعای دّوم چه می توان گفت؟ اين ادعا از استداللھای پيشين گنجی بسی فراتر می رودۀاما دربار

الھی قرآن اقامه کرده اند مخدوش ی که تاکنون عالمان مسلمان برای اثبات منشأ ئحالت نشان داده است که استداللھا

  اما از اين گزاره که. است

  ، مطلقاً بر نمی آيد که،)به فرض صحت" (تاکنون دليل موجھی برای اثبات منشأ الھی قرآن عرضه نشده است ) ٣(

  ".اثبات منشأ الھی قرآن ناممکن است"بنابراين،  ) ۴(

 البته گنجی می تواند به ٢.اقامه نکرده است) ۴(صدق گزاره در حّدی که من می دانم، گنجی مطلقاً ھيچ دليلی برای 

  :نحو موجھی ادعا کند که

در اينجا می توان صرف ادعای گوينده را . (شأ الھی قرآن به نظرم نمی رسدمن دليل موجھی برای اثبات من )۵(

  ).شمار آورده دليل صدق مدعای او ب

  اما اگر ادعای او اين باشد که

  ليلی برای اثبات منشأ الھی قرآن وجود نداردبه نظرم ھيچ د )۶(
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در اينجا نمی توان صرف ادعای . (در آن صورت بايد نشان دھد که رأی وی مبتنی بر کدام داليل و قرائن است

  ).شمار آورده گوينده را دليل صدق مدعای او ب

  

 )٣(  

  : زير بازنويسی کنيمبنا بر آنچه گذشت، به نظر می رسد که بايد مدعيات محوری گنجی را به صورت

  

اين مدعا پيش فرض . (را تصديق کرد) يا دست کم بخش مھمی از آن(احياناً می توان وثاقت تاريخی قرآن  )١(

  .)است" آموزه محوری"

  .يد وثاقت قرآن نشان می دھد که قرآن به واقع بر زبان پيامبر اسالم جاری شده استئتأ) ٢(

  .مسلمان برای اثبات منشأ الھی قرآن اقامه شده است متقن نيستداليلی که تاکنون توسط عالمان  )٣( 

نيز کامالً با ) ٣(فرض مدعای . ھيچ مشکلی ندارند) ٢(و ) ١(کسانی که قرآن را کالم خداوند می دانند با مدعيات 

أ الھی به بيان ديگر، ھيچ يک از اين مدعيات سه گانه را نمی توان نافی منش. فرض منشأ الھی قرآن سازگار است

بنابراين، به نظر می رسد که ساختار اصلی استدالل گنجی در مقاالت . قرآن و مثبت آموزه محوری گنجی تلقی کرد

  .، در بھترين تفسير آن، از اثبات نتيجه مورد نظر وی ناتوان است"قرآن محمدی"

  

ن امام شيعيان را انکار می کند و ھم  را با نوشتۀ آقای گنجی که ھم آخري"نراقی"نقد باال را خوانديد و برخورد آقای 

 که در طرف مقابل آقای گنجی قرار "نراقی"قرآن را کالم خدا نمی داند، مالحظه نموديد؛ مالحظه نموديد، که آقای 

  . دارد، با چه کالم و چه زبانی به نوشتۀ آقای گنجی می پردازد و نظرش را به تحليل می گيرد

نشده است و از کوچک ترين توھين و تحقير " قران محمدی " ه شخص نويسندۀ  به ایدر اين نقد کوچک ترين اشار

  .ھم اثری به چشم نمی خورد

آيا چنين نقدی را، اگر کسی چنين سخنانی را در کشورما بر زبان بياورد، می توان از جامعۀ دينی ما توقع داشت؟ 

. نتقد نوشته ھای اين جانب جست و جو کنيدم" عبدالکريم فاريابی"جواب اين سؤال را بھتر است در نوشتۀ آقای 

آرزومندم آن را . نوشتۀ زير را که آخرين نوشتۀ وی می باشد از ميان نوشته ھايش  به طور نمونه انتخاب نمودم

  :    ايشان نوشته می کنند! بخوانيد

  

  ی از آقای سيدھاشم سديد درمورد زنا وسنگسارئ پرسش ھا

خاطر حمالت پی درپی وبی امان شان ه ايشان ھمان سيدعاق پدر ھستند وب. اسندجناب سيدھاشم سديد را ھمه می شن

   !به اسالم ومقدسات ملت مسلمان افغانستان ودلبستگی شديدشان به مارکس ومارکسيسم، شھرت دارند

 ۀاالت گوناگون شان از مسلمانان در بارؤخاطر سه چيز ديگری که نبايد فراموش مان شود اينست که جناب شان ب

 دارند و از حقد و ء تمسخر واستھزاۀاالتی که عموماً جنبؤآنچه در قرآن و حديث آمده است ، معروف می باشند؛ س

؛ و از ھمين سبب، ھيچ ت حقيقتشديد درونی شان حکايت می کند و نه از تمايل و اشتياق شان برای دريافۀ کين

   !پاسخی ايشان را قانع نمی سازد وھيچ جوابی را نمی پذيرند

ما به اين صفات جناب ايشان اعتراضی نداريم و به ايشان و ھر ملحد ديگری حق می دھيم که ھر چه دل ... خوب

شان می خواھد بگويند؛ ولی از ايشان می خواھيم که به مسلمانان نيز حق بدھند که اعتراضات و يا بھتر بگوئيم 
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ته ھای خود از آن کار می گيرند؛ و فکر می کنم که دشنامھای ايشان را با ھمان روشی جواب بدھند که ايشان درنوش

ال کردن ؤبنابرين اصل، حق س!..  بالمثل حق ھر انسان است و جناب سيد نيز اعتراضی به آن نخواھند داشتۀمعامل

به شکل انحصاری از ) سيد عاق پدر( نيز چنين حکمی دارد؛ يعنی اين حق را ھمه دارند و نبايد آقای سيد ھاشم سديد

   !عمل آرنده ستفاده بآن ا

ی را مطرح می کنيم و اميدواريم جناب سيدھاشم سديد بدون طفره رفتن ئال ھاؤما در ينجا با استفاده از ھمين حق، س

آخر اين منصفانه نيست که ھميشه جناب سيد ! و گريز از جواب، به آن ھا پاسخ علمی و درست وقانع کننده بدھند

   !دھندال کنند و ديگران جواب بؤھاشم س

 ارتباط با يکی از نوشته ھای ايشان در مورد يک زن و مردی که به جرم زنا توسط طالبان سنگسار رال ھا دؤاين س

   .شده اند، مطرح می گردد

 ضد اسالم هی با تازه ۀيد که ھميشه منتظر خبری ازاينسو و آنسوی دنيا ھستند تا با بھانه قراردادن آن، حملدجناب س

 پيامبر اسالم به راه بيندازند، با شنيدن خبر سنگسار يک مرد و يک زن زناکار توسط طالبان، يکو قرآن و جد خود 

 محکوم کردن اين واقعه تا می توانند به اسالم و قرآن حمله می ۀباره ذوق زده می شوند و قلم بر می گيرند و به بھان

اب سديد جلب توجه می کند، اينست که ايشان کمتر  جنۀالبته آنچه در نوشت!.. ال می برندؤکنند و احکام آنرا زير س

بر طالبان و بيشتر بر قرآن حمله می کنند، و چنين وانمود می کنند که در ھر آنچه که طالبان انجام می دھند، قرآن و 

ده يد نبوده و رد شئاکثريت علمای جھان اسالم قابل تأاسالم مقصر اند؛ در حاليکه بسياری از اعمال طالبان از طرف 

   !است

خود اين پرسش را مطرح می کنند که آيا حکم سنگسار در قرآن وجود دارد يا نه؛ و ۀ ايشان در اين نوشت.. ھرحاله ب

بعد خود ايشان پاسخ می دھند که اگر چه اين حکم در قرآن وجود ندارد ولی در زمان پيامبر اسالم، سنگسار 

   !ار باشد قرآن نمی تواند ازين حکم بر کنصورت گرفته بناءً 

ما با اين کاری نداريم که آقای سيد ھاشم سديد و يا مارکسست ديگری با چه حدت و شدت، حکم سنگسار را محکوم 

 با آنکه اين حکم تنھا درمورد زن زناکار نيست بلکه مرد زناکار را - می کنند و آن را مخالف حقوق زنان می دانند

ين رابطه ، ثابت می گردد اينست که اسالم شرائط بسيار دقيق ای در ولی آنچه که از احکام اسالم- ھم شامل می شود

 طبق حديثی از - و سختی در مورد اثبات زنا گذاشته است که تطبيق اين حکم را بسيار دشوار می سازد و آن اينکه 

حالت ی و پرھيزگاری و خداترسی، ئر شخص عادل يعنی معروف به راستگو بايد چھا- پيامبر صلی هللا عليه و سلم

   !و آن را شھادت بدھند ی دخول سرمه چوب را در سرمه دان می بينند،ئنا را درحالی ديده باشند که توگوز

ی برای بشريت ئ حکمت ھاچيز ديگری که می توان درين رابطه گفت اينست که احکام اسالمی ھمه دارای منافع و

ثالً در رابطه با زنا می توان گفت که بسياری از ھستند که احکام مربوط به زنا نيز ازين اصل، مستثنی نيستند؛ م

ع ترين بيماری عصر حاضر است و تا حال جان مليونھا يويژه ايدز که کشنده ترين و شاه امراض خطرناک و ب

 زنا و سائر مفاسد اخالقی می باشند؛ و اضافه بر خطر صحی زنا از خطر اجتماعی آن ۀانسان را گرفته است، زاد

 خود را با ۀی ارتباط جنسی بر قرار می سازد در حقيقت خاناوشيد زيرا مردی که با زن بيگانه م پتوان چش نيز نمي

دستھای خود خراب می کند و با ستم رواداشتن به حق زن و اطفال خود، اسباب پريشانی و بيچارگی آنھا را فراھم 

 چيزی در مورد روابط نامشروع زنی با می سازد که غالباً منجر به ازھم پاشيدن اساس خانواده می گردد، و چنين

  .يک مرد بيگانه نيز صدق می کند
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 زنا باعث بسته شدن ۀاضافه برآنچه گفته آمد، حکمت مھم ديگری نيز وجود دارد و آن اينکه باز گذاشتن درواز

کشورھای  ازدواج می گردد؛ و از ھمين سبب می بينيم که وجود فاحشه خانه ھای رسمی و آنھم به کثرت در ۀدرواز

غربی باعث شده است که جوانان از ازدواج و تشکيل خانواده، گريزان باشند واين مشکل، سياستمردان و دولتمردان 

لمان اظھارداشت که اين کشور پير ا کشور ۀکه درين اواخر وزير داخل اين کشورھا را نگران کرده است؛ تا جائي

 تشکيل خانواده و توليد نسل، بطی و سر انجام ۀدينگونه عمليمی شود؛ يعنی جوانان از ازدواج فرار می کنند و ب

   .متوقف می شود

اما اين دالئل و حکمت ھا به درد سيدھاشم سديد نمی خورد و به اصطالح ايرانی ھا گوشش به اين چيزھا بدھکار 

 ھم سپاه حامی حيث مارکسستی که ھم ايدئولوژی اش وه  ب– حکم زنا در اسالم بلکه ألۀنيست؛ چون وی نه با مس

 با خود اسالم -اين ايدئولوژی، در برابر اين دين و ملت فقير معتقد به آن، شکست سخت و ذلتباری خورده است

ی بيش نيست ؛ ورنه ان و دفاع از آن، بھانه مشکل دارد؛ لذا نياز به انتقام گيری دارد وعنوان قراردادن حقوق ز

 رفقای روسی و خلقی و پرچمی خود و کشته شدن و ۀھای وحشيانآقای سيدھاشم سديد که بدون شک شاھد بمبارد

رگز حرفی از حقوق آن زنان ننوشته و به لب نياورده ھ ن صدھا ھزار زن افغان بوده است،بيوه و بيکس و آواره شد

اين جناب سيد مارکسست که سوسياليسم را نظام انسانی تر برای سائر انسان ھا می داند و خود بر !!.. است

سترخوان کاپيتاليسم و امپرياليسم که دشمن سوسياليسم است، زانو زده است، ھمچنان حتماً شاھد کشته شدن سرد

ی است که وی ھمه روزه معجزه ھای ئک در افغانستان و عراق توسط آنھادنباله دار صد ھا ھزار زن و کود

ق اين زنان حرفی به زبان نياورده رخ ما می کشد و آب دھانش می رود؛ اما ھرگز از حقوه دانشمندان شان را ب

   !!است و نمی آورد زيرا تنھا زنانی حقوق دارند که توسط سنگ کشته می شوند ونه توسط بمب

جرم زنا توسط طالبان، بھانه قرار می دھد تا عقده ھای ه اين جناب سيد مارکسست، کشته شدن زن و مردی را ب

ی مورد تجاوز ئبالغ عراقی که توسط عساکر امريکاعبير دختر نادلش را بر سر قرآن و اسالم، خالی کند ولی از 

 افراد فاميلش توسط آن جنايتکاران متجاوز با حالت ۀقرار گرفت و بعد به قتل رسيد و جسدش آتش زده شد و ھم

چند شعار انقالبی  ،انه قرار نمی دھد تا مانند گذشتهرد و آن را بھوميان نمی آه فجيعی به قتل رسيدند، حرفی ب

   !!ستی عليه امپرياليسم بدھديمارکس

حال زن و مرد سنگسار شده ه و سر انجام اين جناب سيد عاشق اختراعات و معجزه ھای دانشمندان غربی که دلش ب

خود نمی دھد تا از مليونھا طفل نامشروع ه  باری زحمتی ب-  چون انسان ھستند و انسان نبايد کشته شود-می سوزد

 کشورھای ھمين دانشمندان، در اثر زنا بميان می آيند و بعد يا در رحم مادر و يا بعد از تولد، باکمال قساوت و که در

زيرا اين از ديدگاه جناب شان قتل ھای علمی و دانشمندانه و ! چرا ؟!.. بيرحمی کشته می شوند، حرفی بنويسد

   !! اينگونه قتل ھا پای اسالم در ميان نيستو مھمتر آنکه در!!.. متمدنانه است و نه سنگسار وحشيانه 

طبق راپور رسمی حکومت امريکا ساالنه در آنکشور بيش از يک مليون طفل از طريق سقط جنين به قتل می 

   .رسند

نويسند زيرا در آنصورت از ست توقعی نداريم که درين موارد چيزی بيما از جناب سيد مارکس.. ھر صورته ب

ی را که در رابطه با زنا و مسائل مربوط به ئه است تخطی کرده اند؛ ولی پرسشھا سپرده شدی که برای شاناوظيفه 

آن در ذھن ما خطور کرده است، حتماً از ايشان می پرسيم و تقاضا داريم که به آن ھا حتماً پاسخ علمی بدھند و مانند 

   .، اين بار چنين نکنندھميشه که در برابر منطق و استدالل قوی و نيرومند فرار اختيار می کنند
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پرواضح است که جناب سيد ھاشم سديد به سوسياليسم و مارکسيسم و مارکس و لينن، ايمان راسخ دارند : ال اولؤس

 مسلسل برآنھا بدين معنی است که ايشان ۀو اسالم و احکام آن را رد می کنند؛ و اين رد کردن اسالم و قرآن و حمل

حيث ه  از اسالم و قرآن روگردان شوند و در عوض سوسياليسم و مارکسيسم را باز ملت افغانستان می خواھند تا

؛ ولی اين کار ساده نيست و ملت بايد برای تطبيق مارکسيسم و يا افکار مارکس بر !..دين و آئين خود بپذيرند

يسم و  ساحات زندگی و از جمله ازدواج و تشکيل خانواده، نظر مارکس و سائر سران کمونۀخويشتن در ھم

سوسياليسم را بداند و متيقن شود که آقای سيدھاشم سديد که افغانھا را به اين دين و آئين خويش فرا می خواند، خود 

حيث فردی ازھمان ملتی که جناب سيد ه لذا ما ب!.. اين تعليمات و افکار مارکسستی را بر خويشتن تطبيق کرده است

   :نی روگردانش سازد، می پرسيمھاشم سديد می خواھد از احکام اسالمی و قرآ

اساس قواعد اسالمی بستيد و يا قواعد وقوانين ه آيا شما وقتی که ازدواج می کرديد، عقد خانم خود را ب! آقای سديد

   ستی ؟؟يمارکس

ستی شما که نه ياساس قواعد و احکام اسالمی صورت گرفته باشد، چنين کاری با افکار مارکسه اگر اين ازدواج ب

آيا اين درست است که شما مردم را به !.. اديان را رد می کند، چگونه می تواند سازگار باشد؟ۀالم بلکه ھمتنھا اس

روگردانی از اسالم تشويق کنيد ولی از يک حکم اسالمی که نکاح است برای حالل ساختن معامالت جنسی با خانم 

 خيانت وکفر به مارکسيسم که شما به آن ايمان محکم وآيِا اين ،!.. آيا اين نوعی منافقت نيست؟! خويش مستفيد شويد؟

   !داريد، نيست؟

ستی صورت ياساس قواعد واحکام مارکسه اگر ازدواج شما با ھمسرتان نه به اساس قواعد و احکام اسالمی بلکه ب

بوده  نکاحی در ميان نۀ پس واضح است که ايجاب و قبول و مھر و خطب- که به گمان غالب چنين است-گرفته باشد

از ديدگاه مارکسيسم !!.. است ؛ زيرا اينھا ھمه مقوله ھای اسالمی ھستند که مارکسيسم آنھا را به رسميت نمی شناسد

که زن و مردی باھم توافق کردند و راضی به اجرای داد و گرفت جنسی شدند، زن و شوھر ھستند و نيازی به  ھمين

   !اين رسم و رواج ھای ارتجاعی نيست

وجود آمده اند، از ديدگاه اسالم  ه ستی بيت، حکم فرزندان شما که در اثر اين ازدواج مارکسينصوراپس در

   !!توان حاللزاده گفت؛ مانند ھر ازدواج غيراسالمی و غيرشرعی ومسلمانان، معلوم است؛ آنھا را نمي

که ما آن را بيان ست است يستی و فرزندان انسان مارکسياين حکم شريعت اسالمی درمورد ازدواج مارکس! آری

   : ذيل بيان فرمائيدألۀداشتيم؛ ولی شما بايد حکم مارکسيسم را در مورد مس

خاطر اھمال و زير پا ه  خويش که شما سخت طرفدارآن ھستيد واسالم را بۀاگر خانم شما با استفاده از حق زنان

 مبارک ۀی ثمر داد؛ حکم اين عمليی دوستی برقرار کرد و درخت اين دوستانش محکوم می کنيد، با مردبيگانه کرد

؛ البته من !.. و حيثيت قانونی اين شيرخوار از ديدگاه مارکسيسم و سوسياليسم يعنی نظامھای انسانی تر شما چيست؟

از عکس العمل شما درمورد اين حادثه نمی پرسم؛ چون شما نه از غيرت ارتجاعی اسالمی بھره داريد و نه از 

   !ه واکنش تندی نشان بدھيد افغانی کۀغيرت عقب ماند

) نظامھای انسانی تر(نی مارکسيسم ليننيسم سوسياليسم و يا زنا در دين شما يع!.. آيا اين کار را می توان زنا گفت؟

  ! عقب مانده و ارتجاعی نيست؟ۀمحلی از اعراب ندارد و چيزی بيش از يک مفکور

آيا !..است پس حکم مارکسيسم در مورد اين خانم چيست؟اگر اين کار از ديدگاه مارکسيسم، زنا و خيانت به شوھر 

در صورتی ! .. ی با شما ادامه بدھد و يا بايد از خانه طردش کنيد؟ئشما باقی بماند و به زندگی زناشو ۀبايد در خان

 محترمه  شما تشريف بياورد و باۀکه باقی بماند آيا به آن مرد اجازه می دھيد که بار ديگر و يا بارھای ديگر به خان
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 خود نمی ۀ دخول مجدد به خانۀاگر او را با وجود تمايل خانم، اجاز!.. به يک توافق و يا توافق ھای ديگر نايل آيد؟

 او را ۀ؛ ھمچنان اگر از خانه طردش کنيد، آيا حق زنان!..ينصورت، حق يک زن را زير پا نکرده ايد؟ادھيد، آيا در

   !پامال ننموده ايد؟

 و نه – خود شما ۀکه از آن در باال تذکر داديم، از ديدگاه مارکسيسم ويا از ديدگاه روشنفکراننوزادی : ال دومؤس

 خود استفاده ۀ طفل شماست و يا آن مردی که فقط برای دقائقی از حق مردان–ازديدگاه ارتجاعی اسالم و مسلمانان 

 و از تمام حقوقی که اطفال شرعی شما  شما زندگی کندۀ؛ اگر طفل شماست پس بايد در خان!.. کرده و رفته است؟

 از –ی را اد، ظلم نکرده ايد که طفل بيگانه ينصورت شما به حق اطفال شرعی خوادارند، برخوردار شود؛ آيا در

   ! به حقوق شان شريک می سازيد؟- ديدگاه آنھا

ينصورت به مادرش يعنی ا  او زندگی کند؛ آيا درۀاگر اين کودک، طفل شما نيست و طفل آن مرد است و بايد در خان

؛ !.. آن مرد تشريف ببرد تا از حال طفلش باخبرشود؟ۀجناب ھمسر محترمه، اجازه می دھيد که گاه و بيگاه به خان

   !واگر اجازه نمی دھيد آيا حقوق يک زن را زير پا نکرده ايد؟

نه سر با بھره مندی از آزاد خيالی  شما پيرا-عکس، مطرح می کنيم و آن اينکه ـ مثالً ه اکنون قضيه را ب: ال سومؤس

ينن ايمان دارد، روابط و روشنفکری مارکسستی تان با ھمسر يکی از رفقای تان که او نيز مانند شما به مارکس و ل

 و ھمسر تان مطلع – چنين چيزی در بين رفقای مارکسست، امری است شايع و معمولی –رقرار ساختيد عاشقانه ب

 خانم تان، مستحق شديدترين مجازات که ھمان مرگ و ۀن، از ديدگاه احساسات زنان تاۀشد؛ آيا شما و معشوق

   !!سنگسار است، نمی باشيد؟؟

 خانم تان، اعاده شود و ۀ؛ چه بايد کرد تا حق پامال شد!..در چنين صورتی، دين شما يعنی مارکسيسم چه می گويد؟

   !!احساساتش که سخت جريحه دارشده است، تسکين يابد؟؟

شکل علمی و با اعصاب آرام، پاسخ بدھيد؛ و نگوئيد که به کتابھای ه ال ھا بؤاً از جواب فرار نکنيد و به اين سلطف

  ونگوئيد شما به من!!.. مارکس و يا انگلس ويا لينن ومائو مراجعه کنيد در آنجا جواب خود را خواھيد يافت

گونه حد و مرزی را نمی  و نيم مليارد انسان، ھيچتوھين می کنيد؛ زيرا خود شما در توھين يک ) سيدھاشم سديد(

   !!االتی ھستند به اسلوب خود شما که پاسخ می خواھندؤو باز اين ھا توھين نيستند؛ فقط و فقط س!!.. شناسيد

   !الھای ديگر خودرا مطرح کنيمؤال ھا را پاسخ علمی و ديالکتيک بدھيد تا ما سؤلطفاً اين س

  "يار زنده وصحبت باقی

  

زير به يکی از مقاله ھائی من که به جواب يکی از دشنامنامه ھای او نوشته شده است و به لحنی که من با او در 

  :صحبت نموده ام توجه کنيد

  

  روز کودک را به ھمه کودکان جھان

  ويژه به کودکان افغان تبريک می گويمه ب

  

  سيدھاشم سديـد

٠١/٠۶/٢٠١٠     
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  !گناه شما نيست

  

" کوتاه نگاھی بر نوشته ھای يکی از بندگان مارکس" آنگاه که مقالۀ شما را زير عنوان ! اريابیجناب عبدالکريم ف

خواندم، در جواب کوتاھی که در سايت کابل اکسپرس به نشر رسيد وعده نمودم که به مجرد ميسر شدن زمينه به 

  . تان می پردازمۀجواب برخی از نکات نوشت

  :می دارم کهاينک به آن وعده وفا نموده، عرض 

تمام اعتراض ھا و انتقاد ھای سيدھاشم سديد در چند : " ـ  در صفحۀ پنجم مقالۀ تان، پس از نوشتن اين عبارت١

جھت عينيت بخشيدن و " چرا"چھارده سؤال را با قيد استفھام بعد از آن يازده سؤال از ." نوشته اش قرار ذيل است

: الً می فرمايند که من می پرسمذھن خود شماست، قطار نموده، مثتعميم دادن يک مفھوم تجريدی، تصوری که در 

، قيد تعليل، "چون" حاليکه من با استفاده از کلمۀ ، در."چرا پيغمبر با زنانش مشکل داشت پس در اسالم عيب است"

مانند " چون"درست است که کلمۀ . ی توضيح کنمخواسته ام علت داشتن مشکل پيامبر با زنانش را در انسان بودن و

يد که ماھيت و معنای کلمات را در بسياری از جمالت سشی است، ولی شما فراموش نموده ااز ادوات پر" چرا"

ھمواره تعليل و تأکيد بر توضيح گفتار " چون"در نوشتۀ من ن می کنند و يمفھوم و معنی عبارات يا جمله ھا تعي

در اينجا ."  چون درس نمی خواند: "ند، احمد می گويدحسن ناکام ماطور مثال در برابر اين سؤال که چرا . است

 که من می ما در دستور زبان فارسی، تا جائی. کار برده شده استه چون برای بيان يا توضيح علت ناکامی حسن ب

اين نام قيد تعليل نداريم، ولی باتوجه به معنا و مورد جمله، ما نيز مانند ديگران، می توانيم ه دانم، تا کنون چيزی ب

له که أ پرسشی که شما آن را طرح نموده ايد، با توضيح علل يک مس.نوع قيد را در دستور زبان خويش اضافه کنيم

  . متفاوت است،من بدان اشاره کرده ام

چرا طبری چنين : "شما با نوشتن اين عبارت. ه امـ من از قول طبری در نوشتۀ مورد اشارۀ شما ھيچ چيزی ننوشت٢

يد اين پندار را به ذھنيت ھا انتقال بدھيد که گويا من از خواسته ا) صفحۀ ششم نوشتۀ تان ... " (ه استتو چنان گف

تنھا چيزی که من گفته ام اين بود که !  بستن است؛ يک کا نارواءاين کار شما افترا. طبری چيز ھائی نقل کرده ام

ظ و از ھر نظر، خصلتی است غير اخالقی و ، از ھر لحاءمن فکر می کنم که افترا. شما تاريخ طبری را بخوانيد

  .مذموم

ون از مص)  تام و تمام گفته اندهچون تنھا خداوند را منز(خاطر انسان بودنش ه ـ من اگر نوشته ام که پيامبر خدا ب٣

نه به پيامبر و نه به خدای . من به ھيچ کس و ھيچ موجودی بدون دليل شک نکرده ام. لغزش نبوده، داليلی داشته ام

شما اگر می خواھيد از پيامبر خدا بسازيد، کار شماست، ولی نزد من پيامبر جای خود را دارد و خدا جای . اديان

برای سکوت و ناراحتی و کناره گيری پيامبر از مردم در برخی موارد و دوری اختيار کردن از عايشه . خود را

وحی آمد، انسان بودن و در معرض لغزش بودن وی ، تا زمانی که در اين مورد "افک"مدتی، در ارتباط به قضيۀ  

   و دروغ يا بھتان است؟ ءرا نشان نمی دھد؟ يا اين تھمت و افترا

شما بفرمائيد که علت سکوت پيامبر يا علت دوری جستن وی از عايشه و از مردم تا اين که وحی نيامده بود، چه 

ين مورد، يا سبب مشکل وی با زنانش، و ده ھا موضوع و بود؟ من از شما تقاضا کردم که علل رفتار پيامبر را در ا

جای توضيح و تعليل و استدالل پيرامون اين سؤال به لعن و طعن و وھن و ه مورد ديگر را، بيان کنيد، ولی شما، ب

  . کردن متوسل می شويدءافترا
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دکان، به نظر شما، در عرض شود که باز ھم  شما گناه نداريد؛ زيرا وقتی کو" عاق پدر"ـ در خصوص اصطالح ۴

شش، ھفت يا نه سالگی به سن بلوغ می رسند و اليق ازدواج ھستند، بايد پدران، مطابق اعتقاد و باور شما اين حق 

کودکان تا سن ھجده ) غرب(در کافرستان ! را داشته باشند که اطفال چھار و شش و نه ـ ده سالۀ شان  را عاق کنند

وليت آن ھا را تا رسيدن به ھجده سالگی، در بعضی ؤده و دولت و جامعه مسو خانوا! ندکودک پنداشته می شو

 اعالميۀ جھانی حقوق بشر ٢۵در بند دوم ماده .  سالگی به عھده دارند٢٧ سالگی و در برخی مواقع تا ٢١موارد تا 

  :در خصوص زنان و کودکان آمده است که

ھمه کودکان،، اعم از آنانی که در پی . برخوردار شوندمادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه  "

  ."  ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بھره مند گردند

اين قانون از ذھن انسانھا تراوش نموده است، و نه از ذھن خدايان مھربان و بخشاينده؛ و به ھمين دليل است، چون 

دنيا می آيند مورد حمايت و مراقبت قرار می دھند؛ ه نيست، که حتی کودکانی را که بدون ازدواج بقانون خدائی 

دنيا آمدن خود نقش و تقصيری ندارد، که تا زمانی ه چون با فکر قاصر بشری خود می دانند که کودک نه تنھا در ب

پنداشته )  محتاج حمايت و مراقبتيک انسان ضعيف، ناکامل،(تقصيراتش بايد تقصيرات يک کودک که کودک است 

  . شود

د شود و نه به سوی بسيار شرم آور است که انگشت به سوی يک کودک نه ـ ده ساله يا کودکان چھار و شش ساله بلن

شرم آور تر از سکوت در برابر . ول که در جامعۀ ما يکی دوصد و يکی دوھزار تا ھم نيستندؤيک پدر غير مس

شتی ھای حامل مواد اوليۀ کمکی چھل کشور جھان به فلسطينی ھا؛ و شرم آورتر از دفاع از حملۀ اخير اسرائيل به ک

  !آری، گناه شما نيست!! اين عمل وحشيانۀ اسرائيل در برابر مردم بی دفاع فلسطين

  :بر می گردم به بحث طبری

 جلد دوم تاريخش ۴١٣ۀ من در نوشتۀ اول از طبری چيزی نقل نکرده بودم، ولی فرازی از نوشتۀ وی را از صفح

  :بخوانيد و بينيدشيد. نقل می کنم تا پايه و بنياد فکری شما ھا را کمی روشن بسازم

مشھور اين است که پيامبر عايشه را در سن شش يا ھفت سالگی به عقد خود درآورد و پس از ھجرت به مدينه در "

  ." ود عايشه نقل شده استاين خبر از خ. نه سالگی به خانه اش در آورد و با او زفاف کرد

در اين زمينه می توانيد ھمچنان به !  ھم آمده است٣٩، صفحۀ ٨الزم به ياد آوری است که اين خبر در طبقات، جلد 

ناگفته نماند که اساس بيشترين روايات سخن خود .  جلد چھارم تاريخ طبری مراجعه کنيد١٢٩١ و ١٢٩٠صفحات 

  .ر می باشدعايشه در مورد سن ازدواجش با پيامب

من در حضور پيامبر با عروسک ھايم بازی می کردم و دختر بچه ھای ديگری که : "وی در اين باره گفته است

  ..."دوستان من بودند ھم با من بازی می کردند و 

 طبری در. منظور او مادرش بود که او را با خود آورده بود(مرا در کنار او نشانيد : "جای ديگر عايشه می گويددر 

و مردم و زنان رفتند و پيامبر با من ..." اين خانوادۀ تو است: "و گفت)  موضوع اشاره کرده استسطور قبل به اين

  !!اگر من می گويم که گناه شما نيست، گناۀ تان نيست..." من آن وقت ھفت سال داشتم ... زفاف کرد 

 ثابت کنند با کالم يا گفتار خود ٢٠ و ١٧دواج اين که امروز برخی از مسلمانان می کوشند سن عايشه را در وقت از

باتوجه به اين اصل که اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان عايشه را از لحاظ خصوصيات زنی با . عايشه مطابقت ندارد

ذھنی . ھوش، صاحب حافظۀ خوب، صادق، سخنور و سياستمدار می خوانند، نمی توان اين حرف وی را نپذيرفت
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او حافظۀ قوی داشت و اشعاری زيادی را از حفظ : "...يت  وذھن خوب عايشه مينويسدنيز در مورد خصوص

  ..."ھمچنين از علوم پزشکی زمان خود آگاه بود. داشت

آيا می توان گفت اين حديث درست نيست؟ خوب، اگر اين حديث را معتبر ندانيم و قبول نداشته باشيم، پس به چه 

که او درست گفتار ترين  نام اينه  داشته باشيم؟ و اگر احاديث ديگر وی را بدليل احاديث ديگر وی را بايد قبول

  زنان دنيا است قبول داريم، چرا نبايد اين حديث را قبول داشته باشيم؟

که کودکان در شش يا ھفت سالگی اليق ازدواج و زفاف ھستند، بايد کودکان شش و  بلی، جائی! قصه کمی دراز شد

  . از جانب پدر عاق شوندچھار و نه ـ ده ساله 

  : ديگری اين مطلب را بکاويمۀبگذاريد از گوش

که من از مفھوم و معنائی که در بطن کلمۀ عاق نھفته است استنباط دارم، پدران زمانی اوالد ھای شان را  تا جائی

با نظريات پدران عاق می کنند که اوالد ھای شان برومند و صاحب اراده و اختيار شده به پای خود استاده شوند و 

شان به مخالفت بپردازند؛ و پدران ھم نتوانند، ھم از لحاظ حقوقی و ھم از لحاظ نيروی جسمانی و اقتدار پدری، جلو 

  .تمرد اوالد ھای شان را بگيرند

  پدر می تواند قدعلمۀبه نظر شما يک کودک ده ساله با کدام توان و با کدام حقوق در برابر حقوق و توان و اتوريت

  کند؛ تا جائی که پدر از اداره و کنترول يک کودک نه ـ ده ساله عاجز باشد؟

. و آيا شما فکر می کنيد که برای يک پدر، ھيچ راه ديگری غير از عاق کردن يک کودک نه ـ ده ساله وجود ندارد

ھم زندگی کنند؛ زنی جدا شدن ما از پدر، در نتيجۀ جدا شدن زن و شوھری بود که بنا به مشکالت نمی توانستند با 

  . نام شوھر در خانۀ برادرش زيست و دو باره عروسی نکرده که تا پيری و تا وقتی که بچه ھايش جوان شدند ب

ھمين جناب سيد، اوالد پيامبر شما بعداً با يک زن نزده ساله ازدواج می کند و بعد از دو سال وی را ھم با طفل يک 

را  ھم بايد عاق کردن " آغا صاحب"ا مسلمانان دو آتشه اين عمل آن برداشت شمبه . ساله اش از خانه بيرون می کند

راه ديگری برای تان باقی نمی ماند، مگر اين که اين . حتماً چون اوالد پيامبر تان اين کار را کرده است" بناميم؟

  !عمل وحشيانۀ آن آقا و ھزار ھا آقای ديگر مانند وی را ھم توجيه کنيد

دانم که شما آنقدر ھا ھم بی عاطفه و بی احساس نيستيد، زيرا با احتمال قوی  يگريست، وگرنه میدرد شما جای د

  !! اگر چه مسخ شده باشيد! خود شما ھم پدر ھستيد

چنين کالمی را من در مقالۀ باال و تمام مقاالت ديگرم عنوانی جناب فاريابی عمداً و به تأسی از رعايت اصل و 

 سالم که يگانه راه برای روشن شدن ابھامات و رسيدن به حقايق است، انتخاب نموده ام، فرھنگ گفت و گو و نقد

ورنه حداقل زبانی را که ھم آن وقت می توانستم در برابر زبان آقای فاريابی به کار بگيرم و ھم حاال می توانم آن را 

  : به کار ببرم، می توانست اين باشد که

ولی چون من " کرديد؟  يد برای شما اتفاق می افتاد، شما چه میآن اشاره کرده ای که در باال به اگر چنان امر" 

  . با احترامی که به زنان دارم، حتی از طرح چنين پرسشی ھم از ايشان خود داری می کنم

  !!به اين می گويند فرھنگ سالم گفت و گو

 

 سيدھاشم سديـد

٠٢/٠٩/٢٠١١  

  


