
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 05/04/2018                      محمد ولی آریا
 

 قابل توجه محترم نعیم بارز
 

 «ستیریو تایپ در فلسفه» اینکه دیر تر به تذکری در مورد  و ازقبل از همه از اعادۀ صحت تان بسیار خوشنودم 

بخصوص که صحبت در  ،بلکه هیچ چیزی دیر نشده است ؛پرداخته اید، دلیل صحی شما نه تنها کامالً موجه است

  .آنی از آب گرفته شود تازه است چون ماهی ای است که هر ،اصول و مفاهیم اساسی

خواندنی یافته اید، باعث مسرت اینجانب  ،محترم بارز، از اینکه صحبت های این نویسنده را در طی آن مبحثجناب 

 .است که به خاطر آن مراتب امتنان مرا بپذیرید

وشتن ن ، باور کنید روزی که آغاز بهنوزا و سایر متفکرین جلو می بردمرا باید تا اسپی تا مبحث یداز اینکه خواسته ا

شد، این نویسنده را تکالیف غیر صحی  ؛ اما همچنان که شما را تکالیف صحی مانع کارکردم، هدفی جز این نداشتم

 .و بعد به دیگران خواهم پرداختا نخست به اسپینوز ،رصتکه به مجرد یافتن اولین ف   مواجه ساختبا تعلل 

 .کتره بپردازم نیش زبان ونقد نباید به  ت از من گله کرده اید که در یک در ضمن صحب

کبار لطفاً ی اگر حوصله داریدو صحبت با جنابان هللا محمد و حسیب هللا را مثال آورده اید که باید از شما خواهش کنم 

با  ار باره بخوانید اگر بازهم فکر می کنید که استدالل هائیجواب من دو ومضمون اصلی اینجانب را با سواالت آنها 

؛ اما شاید شما متوجه نشده باشید یل شما را بشنوم و به آن بپردازمحاضرم دال  ،کتره و کنایه است ،مثال روشن کردن

تار چنین بود که آن نوشادعا  صحبت ها مرجع تحقیقی نداشت وکه  آن اعتراضات متوجه نوشتۀ شما بودکه قسمتی از 

 پرداختم. حال شما خود انصاف بدهید. سندیت ندارد که اینجانب بدون آنکه شما را بیازارم به جواب

اما در مورد نوشتۀ اصلی اینجانب که شما آنرا نقدی پنداشته اید و آنرا کنایه آمیز دانسته اید نخست باید عرض کنم که 

ر لغو ا دروال عمومی نوشتار شم ما را میزان کند، بلکه یک تردید بود، برآن صحبت یک نقد نبود که نوشته های ش

 مندی دینی. و تقبیح باور

 ه:ک نوشته بودیدبطور مثال شما  .اگر اینجانب بر نکاتی به شدت انگشت گذاشته ام دلیل آن متن نگارش شما بود

اس احسدستان محترم آماتور ه الت قلم بامق زیرا سالها کمبود درک فلسفی را در خود و در بسیاری از بحث ها و» -

و گفت و گو ها از کیفیت  ری به راه نیفتد ... بحث هاگمی کردم تا زمانی که بحث فلسفی در میان مدعیان روشن

، مثال ً یکی از عامل تبارز احزاب بی کیفیت شتر کار و زحمت به هدر خواهد رفتخوردار نخواهد بود و بیخوبی بر

نی به خوبی پیداست با این حال جامعۀ افغا ت مترقی و ملی از همین ضعف فهم  و درک فلسفیو با کمترین خصل
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هات می ورزیم که به اصطالح در ادستان افغان خود را زندانی اوهام خویش نموده ایم و خود مبه متاسفانه ما قلم ب

  « خدمت مردم کار فکری و روشنفکر می کنیم 

ان بخصوص بیرون مرزی افغانستان همه آماتور هستند، یعنی هیچ کدام برای دسته قلم ب همه میدانیم که ما –یک  

 .اکثراً بخاطر یک رسالت اجتماعی می نویسندامرار معاش نمی نویسند و عوایدی از این راه ندارند مگر 

 س نمیبرای آن احسا و اجتماعی شاید دلیلی در این مقطع سیاسی از فلسفه نمی نویسنددستان ه این قلم بگاه  هر –دو 

خوردار نیست و شان از کیفیتی بر که حکم شده است که صحبت های ستند.ن مطلع نیبرآدلیل نمی شود که کنند و 

 .بیهوده و هدر است

 نی شناخته اید که بهوجود احزاب غیر مترقی و ملی را در کشور ناشی از ضعف درک فلسفی جامعۀ افغا –سه 

 صحبت، یک تناقض« عدم درک فلسفی جامعۀ افغانی » ی پرداخته ام؛ اما در مورد صحبت  اصلو فلسفه در  احزاب

ین تر دین عمدهاست، در حالیکه مندی دینی بت شما پیرامون تردید باورحن معنی که صمیدهد. بدی آشکار را نشان

 .عنصر در فلسفۀ افغانی است

 نوشته به صراحت مبین آن است که آن  که با توجه محتوای کلی دچار اوهام خوانده ایددستان افغان را ه قلم ب -چهار

   .کمی پیش داورانه نیست ،دین ورز اند. آیا این ادعا قبل از ثبوتکه  دستان باورمند افغان دچار اوهام انده قلم ب

ویش در اخیر باید عرض کنم که ما افغان ها امکانات بسیار محدودی برای  بحث و مناظره روی مسایل حیاتی خ

تاً جدی و بشخصیت ما است که اگر صحبتی نس بر حمله ،فتار ماتردید و تحلیل گاشته ایم که بعضاً فکر می کنیم د

ه امیدوارم کته است ما نشانه رف که بسوی نمی شناسیم و بلکه تیری میدانیم خشک صورت گیرد آنرا یک برهان صریح

   د. نتیراندازی مرگبار تلقی نکن یکصحبت های صریح و مستقیم آیندۀ ما و شما را  ،تاندوس
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