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 ۰۵/۰۴/۲۰۱۵                                           سدید هاشم سید
 

 واصل وهاب خانم اخیر نوشتۀ از نکته چند بر فرانمودی
 
ی و مصادقت تان نسبت به اینجانب، می خواهم، با اجازه، سؤالی از شما با تشکر و سپاس بی پایان از مهربان 

 بپرسم. سؤال این است:
آیا شما فکر نمی کنید، که ما، با تأسف، در بیان بعضی قضایا و در تمجید و تنقید اشخاص و رویداد ها تا حدود 

 زیادی دچار افراط و تفریط شده ایم؟ 
تا ثریا این است، که او را به عرش معال برسانیم و از هر نگاه او را دارای  اگربه تعریف کسی پرداختیم، کوشش ما

علو و شأن نشان بدهیم و هیچ عیب و هیچ فعل یا کار نادرستی را به او منتسب نسازیم. برخالف اگر با کسی چپ 
هیچ  فعل خوب، یا  افتادیم، از نظر ما بدترین آفریدۀ جهان و زشت ترین و شنیع ترین انسان اوست،  که هیچگاهی

 کار حسنه ای از او نه دیده شده است ـ و نه دیده خواهد شد!  
به تمام نوشته ها در مورد قتل فرخندۀ مرحوم و فقید نگاه کنید. تقبیح قتل، اهمال و سهل انگاری پولیس، بی تفاوتی 

نجات آن زن مظلوم از چنگال آن مردمی که برای تماشای این حادثۀ هولناک ایستاده بودند و برخی بجای کمک و یا 
گرگان وحشی به گرفتن عکس یا تهیۀ فلم وئیویی مصروف بودند، از اتهامی که آن تعویذ نویس بی وجدان و خرف، 
بدون این که به عاقبت کار آن زن بیچاره بیندیشد، به او زد، را اگر برای یک لحظه نادیده بگیریم، از همۀ نوشته ها 

 ه باقی می ماند؟ تنها و تنها توصیف!و اشعار در مورد او چ
آیا شما به عنوان یک انسان متعادل و متعارف، کسی که حالت طبیعی دارد، انسانی بدون افراط و تفریط، فکر نمی 
کنید که در کنار برخورد توصیفی با افکار و نظریات و خلقیات، و با آنچه آن مرحوم کرد، کمی هم به این فکر کنیم 

انسانی که در مورد او شعر سروده اند یا مقاله نوشته اند، همه او را می شناختند و با خلقیات و  که آیا این همه
 اندیشۀ او آشنا بودند؟

شما از نظر خواهر آن مرحوم در بارۀ سجایا، عادات، خصائل و رحیات او چیز هایی نوشتید. ولی من از یکی از 
او را به خاطری که میان خانواده های این ها رنجشی رخ ندهد خویشاوندان بسیار نزدیک آن مرحوم )نام و نسبت 

بکار نمیبرم( در صحبتی تیلفونی که اخیراً با او داشتم، اطالع حاصل کردم که آن مرحوم به تعویذ و تعویذ نویسی 
 اعتقاد داشت و غالباً نزد تعویذ نویس برای گرفتن تعویذ می رفت! 

دیک بودند و از تمام کیف و کان زندگی آن مرحوم به درستی اطالع داشتند. از هر دوی این انسان ها با او بسیار نز
دید شما کدام یک نظر را باید قبول کرد؟ عوامل عاطفی ای را که سبب ابراز نظر این دو شخص نسبت به آن 

 مرحوم می شود، باید در نظر بگیریم!
که آن مرحوم به چه چیزی مردم را دعوت می  آقای ظاهر ظاهر می گوید که او یک دعوتگر بود! ولی نمی گوید

کرد؟ دعوتگر به کسی می گویند که مردم را به دین یا مذهب خود دعوت می کند! فعالین احزاب سیاسی را که در 
 امر جلب و جذب مردم به احزاب شان فعال هستند، کسی دعوتگر یا مبلغ نمی نامد! دین و مذهب او چه بود؟ 

ت یا کمونیست یا مائویست یا سوسیالیست نبود، ارچند برخی ازمارکسیست ها و ظاهراست که یک مارکسیس
کمونیست ها و مائویست ها امروز تالش دارند از او یک قهرمان، یک انسان مترقی و یا یک انقالبی، به پندار خود 

 بسازند. 
معلوم است او نه یک انسان مترقی و انقالبی با اندیشه های مارکس و لنین و مائو نبود. او حافظ قرآن آنچه محقق و 

علوم دینی داشت، مقید به حجاب اسالمی، بیشتر از یک مسلمان معتدل، بود،  فاکولتۀبود، تصمیم به رفتن به 
 ویذ می نوشتند دید و باز دید می کرد.دعوتگر بود و باالخره به زیارت ها رفت و آمد داشت و با کسانی که تع

توجۀ تان را به بیت زیر از یک غزل حافظ جلب نموده بازهم میگویم که اگر او به تعویذ و تعویذنویسی 
 باورنداشت، چرا با تعویذ نویس به دعوا پرداخت؟ 

 حافظ:
 دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

 بـا کافران چه کارت گر بت نمی پرستی 
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جه ای که از جمع این اجزأ یا مقدمه ها ـ طوری که اگر مقدمه ها را بپذیریم، مجبوراً نتیجه را هم بپذیریم ـ باید نتی
کسی که نقش اصلی او خلق فرهنگ  گرفت، این است، که آن مرحوم نمی توانسته است به عنوان یک روشنفکر،

 ریم که او به جنگ با تعویذ نویس رفته بود! به جنگ تعویذ نویس برود ـ اگر فرض را بر آن بگذاجدید است، 
اگر رفته، باید با اعتقادات منسوب به محمد بن عبدالوهاب، که زیارت قبور و تعویذ و... را جائز نمی داند و آن را 
نهی می کند، رفته باشد! که این خود بحثی است که ما را به بحث های دیگر می کشاند، که نتیجه همان می شود که 

 ش دارم بگویم! من تال
گذشته از این، اگر او قصد مبارزه با بدعت را داشت، به نظر من بهترین راهی آن، مبارزه از طریق مصاحبه در 

 !  تلویزیون ها بود، نه به طریق که )پنداشته می شود( او پیش گرفته بود
ن و یا کودک، به سرنوشت اسفناک بنابراین، هم به دالئل باال، وهم به دلیل اینکه کسی، مرد یا زن، پیر یا جوا

 فرخندۀ مرحوم و فقید گرفتار نیاید، نباید چنین آرزوی را به سر بپرورانیم.
 تکرار می کنم:

ـ تقبیح قتل و وحشت ناکرانمند، تقبیح اهمال و سهل انگاری پولیس و تقبیح بی تفاتی شرمناک مردم در قبال قاتلین، 1

 آره؛

 ه؛. تأکید مظلومیت آن مرحوم، آر2

 ـ  تقبیح جهل و جاهل، آره؛3

 ـ تقبیح نامردی، دنائت و فرومایگی تماشاچیان، آره؛4

ـ ولی برخورد غیر متعارف و غیر متعادل با قضایا، و اعطای مقام قهرمانی و انقالبی و درجۀ تقدس به دلیل 5

 افکارش، نه! 
روش های بیان مطالب است.  برای بیان مطالب، ما روش های خاصی داریم. روش برخورد توصیفی یکی از

قضایایی مانند دسترسی به کنۀ تفکرات یا خلقیات انسان ها، یا مسائل بغرنجی مانند این ها، نیاز به بررسی تحقیقی، 
 تحلیلی، تکمیلی و یا علمی دارند. 

امر ممکن  فراموش نکنیم که دستیابی به درستی یا نادرستی امری، تنها از راه دست یابی به مولفه های اصلی آن
است؛ و یکی از مولفه های اصلی دست یابی به تفکر و خلقیات آن مرحوم، همانا فاکت ها یا حقایقی هستند که آن ها 

 را از عامۀ مردم میشنویم؛ یا آن ها را به چشم سر تماشا می کنیم؛ و شکی در آن وجود ندارد!
ما خانم محترم دارم، از هیچ رهگذری بحث جدلی در اخیر الزم به یادآوری است که بحث من با احترامی که به ش

 نیست. سخنان من در این مقاله تنها سخنان تکمیلی مقالۀ قبلی من هستند!
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