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 ها در کلب هاوستأمل بر اطاق های افغان
 
 

وارد بازار   Rohanو  Paul Davison توسط 2019کلب هاوس به عنوان یکی از رسانه های اجتماعی در سال 
جایگاه مناسبء را بین کاربران رسانه های اجتماعی از آن خود کرد. کاربران از  شد. این اپلیکیشن در مدتی اندکی  

اقشار مختلف جامعه و بخصوص حضور چهره های سرشناس سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی, ورزشی ...  
 .موجب محبوبیت بیش از پیش این اپلیکیشن شد

گاهی می شندیدم که فالن کس در کلب هاوس مناظره  -گاه  من هم که عالقه زیادی به مباحث سیاسی و اجتماعی داشتم,
نموده و بحث خوب را به راه انداخته و یا فالن آدم در کلب هاوس مباحث اجتماعی را به شکل علمی آن مطرح 
نموده. از قضا, یکی از دوستان ام حدودآ چهار ماه قبل لینک این اپلیکیشن را برایم فرستاد و در مورد مزایایی آن  

یم سخن گفت و به اصرار از من خواست تا کاربر این اپلیکیشن شوم. من هم حرمت دوستی را محترم شمردم و برا
 .یکی از کاربران کلب هاوس شدم

در همان روزهای اول با اطاق های " دستورالعمل جدید گوساله ها به رسانه های افغانستان" ," پروژه ناکام افغانستان 
," چرا باید دین داشته باشیم"... سر خوردم. وارد بعضی از اطاقها شدم و چند سخنی هم  واحد به بن بست رسیده!؟" 

به زبان آوردم. از آن زمان تا حال هر از گاهی به کلب هاوس سر می زنم و در مباحث که در حوزه تخصصی من 
برخوردم که قابل غور و    است ابراز نظر می نمایم. در این مدت مباحث زیاد را آموختم و از جانب دیگر به موارد

 :تامل است, کوشش می نماییم چکیده از این حاالت را ذیال ارایه نماییم
اکثریت کاربران افغان این اپلیکیشن به پندار خود شان در تمام مباحث چه سیاسی, اقتصادی, دینی, اجتماعی و   ــ ۱

اجاز برای خود  آموخته طب  دانش  نمونه,  به طور  اند.  ها )سیاسی, فرهنگی صاحب نظر  اطاق  تمام  در  میدهد  ه 
اقتصادی, فرهنگی, دینی, اجتماعی...( ورد کند و صاحب نظر باشد و در ختم کار متوقع است که همگان نظر اش  
را تایید کنند. در حالیکه خبره و صاحب نظر بودن و سخن جدید و مرتبط به موضوع گفتن از خود شرایط و ویژگی  

 :های دارد که قرار ذیل است
 - I   دانش مرتبط : این بدین معنی است اگر می خواهم در مورد موضوع سخن بگوییم, باید دانش مرتبط به موضوع

را داشته باشیم. شاید فردی در طبابت و رسامی خبره باشد, ولی این بدان معنی نیست که در مباحث دیگر نیز خبره  
ر مباحث سیاسی, اقتصادی, فرهنگی ... صاحب و صاحب نظر است. اگر قسما تصور شد که فرد طبیب و رسام د

اینشتین در فزیک کوانتومی خبره است, در این   این تصور, تصور خطایی هاله ای است. مثال چون  نظر است, 
 .صورت تصور شود که او در مباحث اقتصادی نیز خبره است, در حالیکه چنین نیست

- II   نه شرط کافی. تجارب در صورت می تواند مثمر و ممد واقع  ربه: زمان شرط الزم برای تجربه است, اما  تج
شوند که با تفکر انعکاسی به ان نگریسته شود. یعنی تجارب خود را مرور کنیم و بعد در پی اصالح آن باشیم. اگر 
  تجارب منفی خود را اصالح نکنیم, به کودکان هفتاد ساله می مانیم که هنوز سطحی نگراند و مباحث را ساده سازی

 .می کنند. در این صورت نباید تصور کرد که هر موی سفیدی با تجربه است
 - III  تبحر اطالعاتی: فهم درست از مقاالت و نوشته های مرتبط به موضوع و در صورت ضرورت نقد, تحلیل و

ی افتد که  تجزیه آن مطالب و در نهایت تدوین معلومات و استنتاج علمی از آن مباحث. این امر مهم زمان اتفاق م
 .دانش مرتبط و تجارب موفق در زمینه موجود باشند
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- IV    بحر استدالل یا تبحر تفکر: صاحب نظر و خبره باید به منطق رشته اش و مالک های عقالنیت فهیم باشد,  ت
در صورتیکه فهم درست از منطق رشته مورد نظراش نداشته باشد, نمی تواند درست حرف بزند و طرف مقابل را  

 .اع نماینداقن
القا پذیری: یعنی یک رای و یا ادعای را به کرات تکرار کردن و در نهایت تصور شود که جایی دلیل را می  ــ  ۲

گیرند, به عباره دیگر تکرار مدعا به جای دلیل. در اکثر مباحث که در کلب هاوس من به آن سرخوردم, کمتر استدالل 
میشود. اگر گاهی هم استداالل صورت میگیرد, نتیجه آن به شکل قطعی مطرح  صورت می گیرید, بیشتر ادعا مطرح  

 می گردد. در حالیکه در مباحث اجتماعی نوع
استدالل ما عمومآ از جنس استدالل استقرایی است و در استدالل استقرایی مقدمه حتی اگر صادق هم باشد, نتیجه 

به صورت کل قطعی, یقینی و مسلم مطرح میشوند. این یکی  قطعی نیست. اما نتایج مباحث اطاق های ما افغان ها  
 .از اشکاالت اطاق ها ما افغان ها است. در حالیکه القا پذیری هنری یست که عمومآ در پروپاگندا از آن استفاده میشود

منزلت  ارزش بیش از حد برای سخن: در این مدت اندکی که من کاربر این اپلیکیشن بودم کسان را در مقام و   ــ   ۳
یافتم که بیشتر سخن می گویند. اکثر مخاطبین برای سخن ارزش قایل اند و یک نوع بی معنی گرایی را رواج داده  
است, چون اکثرآ به نفس سخن گفتن ارزش قایل اند. اینکه چه می گویند, چگونه استدالل می کند, چگونه گذاره ها 

 .کنند اهمیت نداردرا کنار هم قرار میدهند و چه گونه نتیجه گیری می 
خود نمایی و خود فروشی: من از شما بهترام, من تجربه کافی دارم, من داکتر ام, من استاد ام, من چندین کتاب   ــ    ۴

و مقاله نوشته ام, تحصیالت ام تا سطح ماستری و دکترا است و طرح موارد از این قبیل, اینها خودنمایی و گران 
 .یی ها در اطاق های ما افغان ها به وفور قابل مشاهده و قابل شنیدن استفروشی است. طرح این نوع خودنما

مغالطات: درست اندیشیدن و درست و دقیق سخن گفتن وظیفه هر انسان حقیقت جو است. هر کس که دغدغهء   ــ  ۵
مغلطه پرهیز کند. اخالقی زیستن را دارد, باید مراقب باشند که در مقام تبیین, استداالل, اثبات و دفاع از سفسطه و  

این مریضی رایج نه تنها در کلب هاوس است, بلکه دامنگیر اجتماع ما نیز می باشد. ما شاید روزانه بارها مغالطه 
کنیم و یا در معرض مغالطه دیگران قرار گیریم.این نوع مغالطه ها در هر یک از مقام های چهار گانه به وفور قابل  

اطاق های ما افغان ها در کلب هاوس را می توان قرار ذیل بر شمرد: مغالطه    مشاهده است. مغالطه های رایج در
)توسل به جهل, کنه و وجه, استفاده از واژه های مبهم, علت جعلی, بزرگ نمایی, توریه, نقل قول ناقص, فضل  

 .فروشی, انگیخته و انگیزه...(
حلی که بتواند دیدگاه های مختلف را با هم نزدیک  اطاق های این شبکه اجتماعی باید محلی برای تقارب آراء باشد, م

کنند. فضایی که باید در خدمت آزادی بیان باشد، امروز تبدیل شده به یک وسیله بزرگ برای کسانی که حرفی میزنند 
و همفکران شان برایشان هورا میکشند و دوستان شان بازنشرش میکنند و کسی هم اگر رای مخالف داشت، اگر خائن  

 .حتما مزدور است نباشد،
اطاق های کلب هاوس ساعت ها طول می کشند و اکثرآ مباحث انسجام درونی خود را ندارد و به هر طرف میرود.  
بارها به عناوین برخوردم؛ کامال اقتصادی بوده, اما وقتی داخل اطاق شدم مباحث مذهبی, اجتماعی, فرهنگی ...  

نبوده است. کالب هاوس همان قدر که میتواند یک گام به پیش در    مورد منازعه بوده و هرگز از عنوان هیچ خبری
عرصه گفتوگو باشد, از جانب دیگر توان آن را دارد تا ما را به نسلی بیهودهء تبدیل کند, نسلی که بزرگترین سرمایه 

 .خود )وقت( را به میز قمار کشانده است
 بصیر عادل 
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