
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

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

  

 
 سیدهاشم سدید

 
 20/02/2018 

 نامۀ هفتم از سلسله نامه ها
 حسیب هللا عزیز

نگی مرا که اصالً چیزی مجبور ساخته است که نوشته های دوران دیرینه س و کدام قدر قدرت زمینی که را نمی دانم شماـ 1

که وقت  دعزیز تا هنوز نیاموخته ای اند؟ مگر شمعلمی نیستند، بخوان منطقی و قابل خواندن و ندارند و به هیچ وجهبرای گفتن 

صرف در سایت ها و مجالت عملی دن مقاالت با ارزش و علمی ان را برای خوان. چرا به جای این که وقت گران بهای تطالست

  د؟و فاقد جذابیت من ضایع می سازی ، بی معنید، به نوشته های مبتذلکنی

ه و ی برد، اگر واقعاً عقل داشتدن یا به بی ارج بودن نوشته های یک نویسنده پی مبه فکر من کسی که یک بار به تکراری بو

سر در آوردن از  .را خط می کشد و اصالً آن را باز نمی کند ی آن نویسندۀ یاوسراور نوشته ها، د  به ارزش وقت پی برده باشد

 برای من کمی مشکل است!! "ادریس" عصر شماعجیب های کار 

را ببینند و مطالب بیشتر از یک مطلب را در یک  های وسیع تر ءد باشد، نمی توانند فضاکه ساحۀ دید شان محدوـ انسان هائی 2

 فهم نمایند. یا یک استعاره اشاره 

پائین انداخته برای  را و باوجود آن سر و کشور را اشغال شده می داند وقتی من از کسی که کرزی و نظام را فاسد می خواند

ان ما می در "فرهنگ عدم صداقت و دوروئی"بیان یک نوع  و تنها تنها، هدف به دارالحکومۀ کابل می رود ا کرسیگرفتن کار ی

 از این گذشته، از کدام یک زودتر باید نام بگیریم؟ است. 

 باوراست که ـ عوام ساده و صادق و خوش و این حقیقت  افت و درک این اصلبه نظر من مهم تر از گرفتن نام اشخاص، دری

ت اقصدـ در گفتار و کردار ما مردم کمتر می کنم  از این قضاوت مستثناءخواص پاک نفس و ملی را  ی ازتعدادو شریف و 

  است. و تباه کننده نه چیز دیگری، چیزی که فقدان آن در یک کشور به غایت مهلک دوجود دار

م می جاانو شریفانه مسترد کرد. از کسی که عمل درست  ،شنیده ام که آقای سیستانی مدالی را که کرزی برایش فرستاده بود

 صت و با هر انسانی نباید بکنیم!راین کار را در هر ف ولی .دهد، باکی نیست اگر اسمش را یاد کنیم

من  ـ مثلی که شما عزیز هنوز هم ـ بعد از بحث های فشرده و گویا ـ به مفهوم بحث های کالمی پی نبرده اید. در نامۀ ششم3

 هستید، عزیزم! عاشق گفتار خودشما  !! چنین بحثی وجود ندارداصالً 
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می گویم. این که که عادت به عمل سخیف کتره گوئی دارد از  "کتره"می کنم و  "مرزا قلمی"به من نوشته می کنید که من ـ 4

 نوشته های من و شما هویدا است. 

و  که رسم گفت و گو و تحصیل کرده از یک خانواده متوسط تمردی بود با معرف ،و اما امان اشک ریز، مشهور به مرزا قلم

. شغل شریف معلمی داشت. پارچه های تمثیلیی که می خوب می دانست در درون یک جامعه انسانی را نزاکت های زندگی

میمی. . آدمی بود متواضع و صساس و خالق بودن وی داشت. همه پرفایده و مملو از نظریات نیک و سازندهنشان از ح ساخت

 سرمشق من باشند. خیلی از مسائل برای من جای افتخار خواهد بود، اگر ایشان در

. نه چنین خودخواهیی در من وجود دارد و یا استادم ـ من هیچ وقت ادعا نکرده ام و ادعا نخواهم کرد که در "فن بیان" چیره5

بدترین کارهمین است که انسانی ـ ائسته می دانم. ضروری و ش یا کسی که فاقد این هنر است خوب نه آن را برای یک انسان

 ، به خصوص انسانی که چیزیدبه حساب آور یا خود را در زمرۀ انسان های چیز فهم خود تعریف کندمستقیم یا غیرمستقیم ـ  از

 در چنتۀ قسمت باالی وجودش موجود نباشد. 

الزم است که خوانندگان متن ها کمی تمرین "متن خوانی"  ید. برای درک بهتر متونمی پندارولی آن طورهم نیست که شما عزیز

ه گونه ب ست که خواننده نسبت به نویسندهخواننده از یک متن می شود این اراستین هم داشته باشند. نکتۀ دوم که سبب عدم درک 

چیزی  و غیر از عیب ندمتن یک نکته مثبت نمی یاب چنین خوانندگان با شگفتی در تمام .یا بد داشته باشد منفی احساسیای 

  امکان ندارد یک نوشته از سر تا پا عیب داشته باشد. کهآن  دیگری را نمی بینند، حال

به نوشته های من در باب سعدی توجه کنید. من زبان و ادبیات و خدمتی که سعدی  گفته اند "عبیش چو گفتی هنرش نیز گو."

این چنین عادت  جدا نموده ام. هم هنرش را گفته ام و هم عیبش را!! وی و اخالقی در این عرصه نموده را از شخصیت عملی

شما عزیز حتی از اصول نقد که سنجش  یا اخالق، عادت یا اخالق کسانی است که "نقد" می کنند نه "انتقاد" یا خرده گیری!

ع نیز بی اطال ،وش شناسی نقدهمچنان از ر ،آن اثر است نکات مثبت و منفی میزان اعتبار یک اثر با ارزیابی کامل و دقیق

 نمی دانم حقیقت "علم" از نظر شما عزیز چیست؟؟ هستید!

سبب درک ناقص از یک نوشته می شود، باید در وقت خواندن  ـ مثبت یا منفی ـ هائی که ش داوریپینکته دیگر این است که 

 مطلب سوم مرض انگشت گذاشتن حق و ناحقما نباید خود را اسیر دیو زشت درون خود کنیم. یک متن وجود نداشته باشد. 

همان چیزی که در کلۀ و گفتن  ، یعنی بحث برای بحثاست. مطلب چهارم عادت به بحث های فیس بوکی است روی یک اثر

 . رسیدن به کنۀ یک مطلب یا شفاف ساختن یک موضوع ارزیابی یک نظر یا و نه ما وجود دارد

 از حتی ، حال آن که امروز ما به تحلیل و شگافتن مسائل و افکارنیستند "analytic" یتحلیل متأسفانه عزیز شما و زباننوشته 

چرا که تنها از همین راه است که ما هم مانند دیگران به حقیقت اندیشه  .نیاز داریم طریق پرداختن به یک یک کلمات و مفاهیم

ر قراو شناخت نهائی مسیر درست برای خود سازی ر ا و حقیقت اشیاء پی می بریم و ازسیطرۀ خرافات نجات می یابیم و ده

 می گیریم!!

وقایع بی شمار و  معانی آن از نظر ادیان و در روشنی من از شما خواسته بودم که صفت "مدبر" بودن خدا را در روشنیـ 6

هد و رنج های پی درخ می  و... در اثر مداخالت شرم آور پاکستان و ایران و عربستان سعودی ما دردانگیزی که در کشور

 تحلیل کنید. بیان یا  پایان مردم ما
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ـ یا هیچ یک از سؤال هائی را که من در طول سالیان دراز در رابطه با اندیشه های دینی یا  ادیان مطرح نموده ام سؤال را این 

 است.  مای مانند شدر مورد خدا ساختۀ ذهن انسان ها م، چون می دانم که برخی تصوراتخدا نکرده امن از ـ 

گیز را سؤال بران که تصورات ی کسانیانصاف نیست که کسی را که چیزی نگفته و کاری نکرده مورد پرسش قرار بدهیم، ول

ند پیرامون این گونه تصورات شان، وقتی هست مجبور ، در هر حالتییا مدافعان شان میان مردم رواج داده یا رواج می دهنددر

 . مردم سؤال می کنند، جواب بدهند

به پرستش  با این حدت و شدت کسی که در شناخت خدایش اظهار عجز می کند و خود را "مسکین" می خواند، با چه منطقی

آیا روش های علمیی که شما عزیز از آن  منطقی از دیگران توقع دارد که چنین خدائی را بپرستند؟چه این خدا می پردازد و با 

 هستند!؟ هصحبت می کند، همین گون

، اما شما اصالً راجع کردم عزیز را به شما یک سلسله سؤال ها خویش من در نامۀ پنجمباب علمی نبودن نوشته های من، رـ د8

 تماس نگرفتید. ها به آن سؤال

کژ بحثان نام می نهم. بحث های سازنده و و روش  ، غیر اکادمیکغیر اصولیمن به شیوۀ بحث شما عزیز، شیوۀ بحثی 

ک ـ به کوچ هر کسی که یکی از اطراف بحث را تشکیل می دهدد که طرف بحث ـ نو منطقی ایجاب می کنعقول روشنگرانه و م

 ار ، خواننده، طرف مقابل و مردمقناعت خاطر پرسنده از این راه وـ توجه  و مفاهیم حتی تک تک کلماتترین مطالب بحث ــ 

 فراهم کنید.

واهان نکنید، چرا که خ و تبصره ، بحث و سؤالمطابق اصول معین نقد بحث کنید الزم نمی دانیدو این شیوه را قبول ندارید اگر 

پاسخ به پرسش های خود بودن و به پرسش های دیگران بی اعتنائی کردن صرف نظر از این که گفت و گو را به افسانۀ سر 

ک ش ی نیت چنین بحث کننده های شود که دیگران به درستسبب م و باعث ماللت خواننده ها می گردد، مگسک تبدیل می سازد

 کنند.نیز 

چنا چه در طول قرن ها به زور گردن  ما را مجبور نسازید جهان را از عینک شما ببینیم، عزیز و هم اندیشان تانـ اگر شما 9

تاریخ  کمی به خواهیم زد.نه قدرت آن را داریم و نه هرگز به این کار دست ما  زدن ها تعدای از مردم را مجبور ساخته اید،

مراجعه کنید و ببینید که که ها می خواستند و می خواهند نظریات شان را بر دیگران تحمیل کنند ـ همه قلدران و گردن کشان 

ه چرا بها . ما به آزادی باور داریم، ولی حیرانیم که شما ــ یا به نام دین و یا به نام ایدئولوژی بی منطق و خود خواه و خودبین

 "، با آن که آن را کالم خدا می دانید، باور ندارید؟ ...دین آیت "ال اکرا فی

خواهم گفت که به پرسش های من، چه در نامه  پاسخ ن تنها وقتی به یادداشت های شما که به من نوشته می شونددر آینده مـ 10

پاسخ بگویم و وقت خود را هوده بیا های قبلی و چه در این نامه، پاسخ بدهید. در غیر آن من الزم نمی دانم به نوشته های شم

 تلف کنم.

ه های تنوشد. یکی ـ دو هوادار شما نوشته می کننـ طوری که شما یا  بی حوصله شدن من از ته کشیدن فهم و استدالل من نیست

ناشی از بحث های بی حاصل و  ناگوار عوارضاز شما عزیز، بعضاً حوصلۀ انسان را سر می برد و بهترین کار برای نجات

حال شما از هر  !!مصه همان است که انسان عاقالنه پا پس بکشد و هوشیارانه سکوت کنداز این مخ و رهائی ندۀ شماسته کنخ

 !!و هر سخن و کالمی را که در مورد من و نوشته هایم به کار می برید، به کار ببرید  سر شیپور که می دمید، بدمید

 شاد و سالمت باشید

 


