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در دریچۀ نظریات پورتال افغان  ،ترم هللا محمد جانح، مشما هموطن و دوست گرامیمت در آخرین نوشته ای که خد

من  اتوانین ،را ابالغ نمودم. یکی از این دالئل قصد انقطاع بحث با شما ،با تأثر ،نظر به دالئلی  ،نوشتمجرمن آنالین 

 تا برای دست یافتن به یک مخرج مشترک ،بود که بیشتر برای بحث و "کله ونگ" شدن بود درک نوشته های شما در

 . معقول انتظار می رود سالخورده و بحث میان دو انسان چیزی که در سازنده و خرد پذیر ـ 

و  و بیشتر در امور زندگی عادی ،میدکه می توان آن را از لحاظی "قهری" نا ،ارادهگرایش و بدون  فکر کردن

ت یا دست یافتن انسان مانند جریان آرام آب دریا به ذهن جاری می شود، به نظر من برای حل مشکال روزمره گی

 کافی نیست.  مسائل بغرنج و دشوار و فنی به پاسخ یک سری

عادی روز مره گی و ئل یرامون مسابحث هائی نیستند که پ ،بحث هائی که ما می کنیم، همان طور که همه می دانیم

دارند که مستلزم تفکر عمیق و نهفته  خود را در بطن یفتند. این بحث ها اهداف بزرگ و واالیا می زندگی به راه

ی ها از نادرستی رستمی باشند؛ تفکری که باید بر قاعدۀ تفکر روشمند برای جدا ساختن د و به قولی سیستماتیک هدفمند

ا همه ابعاد ب ، ولو بسیار کوچک،یک بحث. تفکری که باید با تمرکز روی کوچک ترین عناصر دها به کار گرفته شون

  آن توأم باشد.

ش فرق فاح بدون تردید با سخنانی انسان هائی "ناپروردۀ پیران کهن" ،کهن"بحث های "سخن دانانی پروردۀ پیران 

به یقیین سخن دانان پروردۀ  ،گی زده شده باشدی تجربگی یا بدر آن دیده شود که از روی ناپختدارند. و اگر سخنی 

پروردۀ  از سخن دانان به هیچ وجه پروردۀ پیران کهن . زیرا سخن دانانپیران کهن را حزین و افسرده می سازد

 ندارند.  را "قیاس های فاسد"و مغالطه یا  توقع عبث گوئی پیران کهن

  مثالی باید اکتفاء کرد:چند به 

با این اشاره که پس از این همه لطف یا روزی  ساعاتی ،می خوانیم و حکیم و متفکر قرن دانشمنده ک را کسی (1

 ؟ستا و منطبق درست اندیشیدن )منطق( برابر عقل خطاب کردن با کدام شیوه ایبی  قل را یک اشارت بس است""عا

عقل و  مبتنی بر تفکر و قض گوئی، می تواند، با این تنای ظاهراً متفکر و حکیم و دانشمنداین انساناز  ما آیا شناخت
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یا  ودمی ب و حکیم و متفکر یا دانشمند ،این انسان عقالنی می بود،و  ،از روی تفکر این شناخت ؟ نه! اگرباشد خرد 

 کودن و بی دانش. 

رای ب بیگانه؟ گیتو فرهیخ لعق هم با باشد وو حکیم و متفکر قرن هم دانشمند  می تواند در یک زمانآیا یک انسان 

 نتلون مزاج می توان دو دلیل بر شمرد: یکی اختالالت روانی و دیگری خطاء در تعیین ظرفیت ها، که ناشی از نداشت

  می باشد. از روی تفکر سازنده و منسجم عادت برای سنجش 

ی واقعی به معن یکردن فکر ،این انسان فکر کردن ،به دست می آید این است که "پندار"و  "انگار"نتیجه ای که از این 

ر چنین اشخاصی کمی د ،و نتیجه ای که از این نتیجه گرفته می شود این است که نیست.کلمه و عملیۀ فکر کردن 

، همان طوری که شیوۀ اندیشیدن درست ایجاب می کند، روش فکر کردن شان توجه کرده آن را به شکلی مناسب

 تغییر دهند.

ه به ک ــ ندکی هست که ایشاناند  به این واقعیت فکر کردهآیا  "ت صادر می کنم( کسی که می گوید" به همه هدای2

ا ی؟ رئیس یک اداره؟ جنرالی که مخاطبش یک اردلی است می کنند؟ سلطانی مطلق العنانی؟  ت صادردیگران هدای

 کسانی از این سنخ و جنس؟ 

از نظر اخالق و آداب اجتماعی ن می رانند، باید فهم باالتر از فهم دیگران چنین حرفی را بر زبا داشتن یاگر از نظر

ان هر نساکه فکر کنند و خاضع به این امر پسندیده  خصلت درویش شکسته نفس و و با توجه به خصلت انسان های

یکی ند. ک تر با دیگران برخورد متواضعانهبارش در جامعه سنگین تر است و باید قدر فهمیده تر باشد به همان اندازه 

 همف ۀ گسترده،در میان ما افغان ها آقای نگارگر هستند که با همه مطالعو فروتن  پرمایه اشخاصی چنین ه هایننمواز 

د که ایشان ننمی ده ان خویشرا به مخاطباحساسی  چنین بارکی عمیق و احاطه بر زبان و ادبیات دری دانش واال،

  .باشند غره به فهم خویش

یک مارشال به عساکرش امر می کنند و هدایت می  رعایایش، یا مانند لطان بهیک س جای افرادی که مانندمن اگر 

: "از کسانی که طالب مطالعه و دانستن می نوشتم با رعایت آداب اجتماعی و نزاکت های اخالقی می بودم، دهند،

خود  ات خویش،برای تکمیل معلومخواندن کتاب های خوب  کتابخانه ای بروند و بابیشتر هستند خواهش می کنم به 

یه ای چنین توص یو صالحیت اهلیتواقعاً را مشغول بسازند." یا می گفتم: "به ایشان توصیه می کنم"؛ آنهم اگر من 

 را می داشتم!

نوشتن  است. یا و احترام به دیگران قیق از ظرفیت های انسانی خودچنین خودبینی ناشی از عدم تفکر و عدم شناخت د

اقعاً متبحر و آنهم نوشته های شخصیت های و ،". . نوشته شما از نظرم گذشت و." :ه کهاین جملۀ خودبزرگ بینان

 . و.. در فن سیاست و اقتصاد و تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه و دین متخصص در فن نوشتن و

ک ی، فزیکریک  یک اقتصاد دان،تخصصی نوشته های  مینوشته کن خواهد بود کهنکامالً عیان  جسارت آیا این یک

ص اصالً در این رشته ها تخص ما که حالیدر  ،و... یا یک استاد یا پروفیسور در رشتۀ تاریخ یا فلسفه جیالوجیست

  !گذشت؟ از نظر من م،یندار
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 رشتۀ مورد بحث تخصصم و در ییک اداره باشرئیس محترم  یا شمامجاز است، که من چنین حرفی در صورتی درست و زدن 

 یا شما به صفت رئیس کار از طرف منانجام یک  هدایت به وظیفتاً چنین سندی، به عنوان تصویب یک پروژه یا داشته الزم

ً  من با اظهار این سخن در غیر آن .، مورد تأئید قرار می گرفتاداره افراد نکته سنج و اهل تشخیص سخن نزد  خود را بشخصا

 ؟خواهم ساختنخیله خند  صواب و ناصواب

 موقف و در مورد یک مطلب یا فکر نکردن در مورد از کجا منشأ می گیرد؟ از فکر نکردن خود بزرگ بینانهنین تصوری چ

 .خود و دیگران ظرفیت های ادراکی ـ علمی ـ انسانی

د که "به هر سو حیرتی وا کرده آغوش/جهان در جیب مجنون می زند جوش." خوب، وقتی همه در حیرت غرق می نویسی (3

 مستثناء هستید؟  تحیر و بی خودی از این حالت اند، شما چطور

ون جنمنشأ بگیرد؟  شما نمی تواند از جنون ،پیرامون هر نوشته ، تبصرۀ حق و ناحق و بجا و بی جاآیا این همه جوش زدن شما

از دائرۀ مجنونی که شما محترم به او اشاره فرموده اید ناشی از حیرت در هستی و شأن و کار خالق هستی است، جنونی که 

. مگر مجنون غیر از لیلی کس دیگری را می دید و به کس و با جنون یک دیوانه فرق دارد ،خارج نیستبه مورد حیرت  نهمی

 نام و یاد لیلی بود.  ؟ تنها چیزی که بر زبان وی جاری بودو عشق می ورزید دیگری فکر می کرد

شما ود خیده" صورت می گیرد )این نکته بر وفق عبارت باال از زبان های شما را، که پیرامون هر بحثی "فهمیده یا نفهمتبصره 

نونی که از خودبزرگ بینی، که چیزی غیر از یا ج جنون عشق؛ ؟جنون تحیر چه نوع جنون باید نام گذاشت؟نوشته شده است( 

 ؟منشأ می گیرد روان پریشی نیست

این سخن نیز، مانند بسیاری از سخنان شما محترم مبتنی بر تفکر  د: "من از شما ادامه بحث را تقاضا نکرده ام..."( می نویسی4

اب کردن بی را متوجه کسی ساختن خود بازمخاطب قرار دادن کسی و سخن یا سؤال آیا .و حقیقت ندارد منسجم و روشمند نیست

 نیست؟ از کسی  یا طلب باز کردن باب بحث  بحث

ته من حتا یک بار هم نخواسمراجعه کنید و ببینید که  ورتال افغان جرمن آنالینپ به تمام نوشته های من در دریچۀ ابراز نظریات

من، برای این که از بحث با شما امتناع  د وباز کنم. همیشه شما محترم مرا مخاطب قرار داده ای محترم با شماباب صحبت را  ام

ریفاتی ی تشها تهمین قبیل عبار د... لطف کردید واشیزنده بدرست می فرمائید... تنها با نوشتن: "ممنون استاد...  کرده باشم،

هر گونه سازندگی از  با تأسف  کهبا شما اکتفاء کرده ام. چرا؟ چون نخواسته ام خود را در جر و بحث بی حاصل  "و کوتاه

 .داخل کنم ،مبراء است

 میدم که ضرورت به جواب ندارد..." منظور محترم سدید صاحب را که در نوشتۀ اخیر نفهمیده بودم فه"د: نوشته می کنی( 5

ه نفهمیدقبالً که چگونه شما محترم نوشتۀ مرا که  این مطلب، بعد از خواندن آن، ذهن مرا برای چند لحظه به خود مشغول ساخت

مفاد  و برای تان تشریح کرد؟ یا خود شما در اثر یک ـ دو بار مطالعه بیشتر به محتوا منظور مرا فهمیدید؟ کسی باالخره بودید،

 آن پی بردید؟ 

 ؟ی نویسیدمتقریض  د، دست به قلم می برید و بر آن شما محترم قبل از آن که یک نوشته را بفهمی اگر مسأله همین باشد، چه گفته

 قض ندارد؟نقل فرموده اید تنا خویش نوشته ، که در پای"بیندیشد آنگه بگوید سخن /سخندان پرورده پیر کهنبیت " آیا این عمل با

 ـ که بدون فهمیدن دقیق یک نوشته قلم برمی دارند و جار و جنجال می آفرینند ،است من سخن شاعر بیشتر متوجه شما به فکر

  !تا دیگران
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جا هائی که ضرورت استفادۀ ویرگول دیده می  ( در مورد عالمات تنقید، به خصوص ویرگول، باید عرض شود که یکی از6

جود سخن به و اشتباهی در فهم درست ،، یا ویرگول بی جا به کار برده شودکار برده نشود جائی است که اگر ویرگول به شود

 مانند: می آید؛

 ــ بخشش، الزم نیست اعدامش کنید! 

 ــ بخشش الزم نیست، اعدامش کنید! 

قرار نمی  که در جمله اولی متهم مورد بخشش قرار می گیرد و از اعدامش صرف نظر می شود و در جمله دومی مورد عفو

 گیرد و اعدام می گردد. 

، می باشد. بی ارزش پنداشته می شود کالم در این دو سخن به عهده یک ویرگولی که ظاهراً هیچتعیین معنی الزم و صحیح 

 ویرگول ها بیان و فهم بهتر، درست تر و ساده تر کالم را ممکن می سازند، اگر به جای مناسب به کار برده شوند. 

ا بحدود را انتخاب نموده پیرامون آن مقصه را کوتاه کرده باشم، از میان ده ها مطلب قابل بحث، تنها چند مطلب  برای این که

ا در رابطه باول خود را تا شما محترم در روشنی آن به این واقعیت پی ببرید که برای بحث باید  ،روشنی انداختماختصار 

  .بیاموزیم و ارادی ستماتیک و منطقیبه طور سیا فکر کردن رمال بسازیم و دوم بحث مورد موضوع 

ان تونوشته نمی  جا و هر هردر کلمۀ منطق تنها با ذکر ،منطق را همرا که نباید نادیده بگیریم این است که  امری مهم دیگری

 و ابق قواعدکه مطو تعریف دارد. صحبت ما وقتی منطقی است  واعدق برای خود . منطقبه زیر پوست نوشته ها ترزیق نمود

نباشد، د موجوباشد. در غیر آن هزار بار اگر کلمۀ منطق را در نوشته بکار ببریم، اگر منطقی در آن نوشته مستدل تعریف منطق 

 شاد و بهروز باشید آن نوشته را نمی توانیم منطقی بسازیم.

 

 

 

کس ع نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این تذکر: 
 نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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