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 ن نادا دوست  از است  بهتر دانا دشمن
 
 

 . دکنی فکر مهم مسئله این به دقت به است، آمده ها  فرهنگ از خیلی در المثل ضرب بعنوان کوتاه جمله این
 .دباشن موافق بسیار شما  با  هرچند نکنید، همکاری و  نشوید دوست نادان افراد با 

  هستند؟ کسانی چه  نادان افراد
 .دشو روشن  نادان از من منظور تا  میکنم فیمعر را  هایی شاخص من ولی است، دشوار خیلی پرسش این به پاسخ

  باالتر   نیز  او  خطای  احتمال  باشه  داشته  زدن  حرف  به  تمایل  بیشتر  آدم  یک  هرچقدر  میزنند،  حرف  زیاد  که  افرادی
 دمیگیرن یاد کمتر میکنند، گوش کمتر میزنند حرف زیاد که کسانی میرود،
 من  مثالً   اندازند،  بی  خطر  به  را  دیگران  میتوانند  چیز  یک  فتنگ  با   نمیدانند  ها   خیلی  میزنند،  زیادی  حرف  که  افرادی

 نکن  را  کار  و  ها   اسالمیست   نقد  مورد  در  گیری  موضع  فالن  میگویند   جمع   در  من  به  و  آیند  می  که  دارم  دوستانی
  ن دشم  به  آنها   هشدار  این  تکرار  با   و  باشم  کرده  را   کار  آن  است  ممکن  من  که   نمیکنند   توجه  اینها   است،  خطرناک

 د نادانن افراد جمله از نگویند و بگویند  جایی چه در را چیز چه نمیدانند که کسانی  میدهند! عالمت
 منفی  نوع  از  چه  عالقه  و  عشق  یعنی  مثبت  نوع  از  چه  هستند  احساسات  درگیر  حد  از  زیاد  که  کسانی  احساساتی،  افراد
 ی ورز کین و تنفر یعنی
  انداخت،   خواهند  خطر  به  را  شما   نیستند  گرا  واقع  و  منطقی  زیاد  و  دارند  رادیکال  افکار  که  آدمهایی  رو،  تند  افراد

 د ب و  نشده حساب ریسکهای میکنند، ریسک زیاد تندرو آدمهای
  خطر  به  را  جمعی منافع  خودشان  (Ego) سنف   از  حفاظت  و  خود شخصیت  از  دفاع   برای  که  کسانی  خواه! خود  افراد
  دوستی   ادعای  که  ام  دیده  را  کسانی  من  مثالً   است،  خواهی  خود روی  از  یزن  میکنند  همکاری  شما   با   اگر   و  اندازند  می

  این  اند، بوده هم همفکر باهم اگرچه  اند کرده  طرف  نابودی  برای را  تالششان تمام  اختالف یک از  بعد ولی  اند کرده
 چیز  همه  حاضرند  که  میشوند  عصبانی  آنقدر  اختالف  صورت  در  و  نیستند  قائل ارزش  زیاد  خودشان  برای  آدمها    نوع
  برای   کارهایشان  و  خودشان  از  زیاد  همچنین  خواه  خود   آدمهای  گیرند،  قرار  دشمن  صف  در   حتی  و  کنند  نابود  را

 تانداخ  خواهند دردسر به را دیگران و خود و زد خواهند  زیادی  حرف روزی و میکنند، تعریف دیگران
 دکنن حل را مشکالت نمیتوانند و دارند ضعیفی بسیار تحلیل قوای که کسانی لوح، ساده افراد
 د میدهن ترجیح آمیز خشونت غیر های راه بر همواره را آمیز خشونت های راه که کسانی طلب، خشونت افراد
  غیره  و فرهنگی،  ملی، نژادی،  جنسی،  های گرایش  جنسی، دینی، های تبعیض هوادار که کسانی  گرا، تبعیض افراد

 د ندارن قبول  را آدمها  تمام برای حیثیتی  برابری که کسانی هستند،
 میزان  میتوان  سریع  آدم  یک  حرفهای  از  نمیدهند،  قرار  نظر  مد  را  جزئیات  که  کسانی  ، 5  مورد  شبیه  دقت،  کم  افراد
 دفهمی را او دقت
  حتی   نمیکنند  ریسکی  هیچ  هستند،  پارانوید  و  میکنند  فکر   تهدیدات  و  منفی   چیزهای  به  دائم  که  کسانی   ترسو،  افراد

 ب خو و  شده حساب های ریسک
 مکرد شوخی تدکار رنه مرحوم مثل هستند، شکاک حد از بیش که کسانی الشک، کثیر افراد
  خوبی   زندگی  میکنند،  نارضایتی  اعالم  همیشه  هستند،  روحی  مشکالت  دچار  هستند،  گرا  منفی  که  کسانی  افسرده،  افراد

 د نیستن خوشحال  وضعیتشان از و ندارند
 باشید  پراگماتیست  آدمهای  دنبال  به  میبینند،  رویایی  را  چیز  همه  ندارند  نزدیکی  واقعیت  با   که  کسانی  آرمانگرا،  افراد

 تآلیس ایده نه
 د دا خواهم توضیح بعداً  چه یعنی علمی اخالق اینکه به راجع ندارند، علمی شخصیت که افرادی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rangriz_doshman_dost.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rangriz_doshman_dost.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د بدانن  را  ندارد  ربطی  آنها   به  که  چیزهایی  میخواهند   و  میشوند   وارد  دیگران  شخصی  حوزه  به  که  افرادی  فضول،  افراد
 دمیکنن استفاده صادقانه غیر و متعارف غیر های راه  از امیالشان به رسیدن برای که کسانی موذی، - موزی افراد
 دمیکنن موافقت شما  با   وغیدر امیالشان به رسیدن برای که کسانی طلب، جاه افراد
 معروف  تا   میشوند  درگیر  جایی  هر  در  بلکه  نمیکنند،  انتخاب  را  صحیح  رزم  میدان  که  کسانی  طلب،  شهرت  افراد
 د شون

 م مه غیر مسائل مورد در حتی میگویند دروغ زیاد که کسانی گو، دروغ افراد
 د ندارن را محترمانه گفتگوی یک در شرکت توانایی میدهند، فحش زیاد که کسانی پرخاشگر، افراد
 دمیدانن  ارزش را شدن قربانی و بشوند شهید میخواهند که کسانی شهدا!

 ر غرو از سالم غیر نوعی نمیکنند، تالش بیشتر دانستن برای نتیجه در و د،میدانن را چیز همه میکنند فکر که افرادی
 د ندارن را کار یک انجام برای کار پشت و اراده کافی اندازه به که کسانی تنبل، افراد
  است   ممکن  و   است  ممکن  و  ندارند  مشخصی  و  شده  تعریف  اخالقی  و  رفتاری  الگوهای  که  کسانی  پوچگرا،  افراد
 د بزنن کاری هر  به دست
 اآنه  حل برای تالش نه است مشکالت و مکررات  تکرار و مصیبت ذکر هنرشان تنها  که کسانی ها، مداح
  نیز  نکوهش  صادقانه  غیر  را  شما   بزودی  افراد  همین میکنند،  تعریف  شما   از  صادقانه  غیر  که  کسانی  چاپلوس،  افراد

 دکر خواهند
 د موافقن دیگری یا  شما  با  چیز همه مورد در ستند،نی فکری استقالل  دارای که کسانی رو، دنباله افراد
 د نمیدهن  تشخیص  را  سرخ   خطوط   و  هستند  جویی  مصالحه  دنبال  به   چیز  همه  سر  که  کسانی  جو،  مصالحه  زیادی  افراد

 دمیدهن انجام انسانی و المنفعه عام کار یک اینکه نه میکنند، لطف شما  به شما  با  همکاری با  میکنند فکر که کسانی
 د بگیرن نادیده را  ناچیز اختالفات نمیتوانند است، خودشان حرف فقط  حرف که کسانی بالغ، غیر و لجوج افراد
  تالش   باید  هم  اسالمگرا  یک  خود یعنی  برعکس،  یا   بشنود،  دیوار  که  میگویم  در  به اینجا   در  من  که  نیست  ذکر  به  الزم
 د نباش تنبل، فضول، خشن، تندرو، مثالً  یعنی کند،  اصالح خود  در را آنها  و باشد نداشته را ها  خصلت این کند
 در  کنید   سعی میکنید  همکاری  نفر  یک  با   وقتی  نداریم،  خطا   برای  جایی  ما    اسالمیست  و   سیاسی  اسالم  با   مبارزه  در

  به   اینکه  محض  به  و  بدهید  ادامه  را  قضاوت  نه،  یا   است  نادان  فردی  آیا   که  کنید  قضاوت  او  به  راجع  معقولی  مدت
 . دکنی متوقف را او با  همکاری است نادان او یدرسید نتیجه

 حلقه  گیری  شکل  در  جدی  و   کلی  سیاست  یک  بعنوان  بازهم  میکنند،  ایجاد  شما   برای  نادان  افراد  که  خطراتی بر  افزون
  آنها  شبیه  ارادی  غیر   بطور  را  شما   افراد  با   معاشرت  است  اجتماعی   موجودی  انسان  کنید،  دقت  بسیار  خود  اجتماعی

  کسانی  با  کنید سعی بکنید، ضعیف افراد با  معاشرت  صرف  آنرا بخواهید شما  که است  آن از  تر  کوتاه زندگی میکند.
 .دهستن تر پیشرفته و بهتر مقوالتی در شما  خود از که کنید معاشرت

  وابط ر این که دارم  ودیگران ها  بودایی مسیحیان، مسلمانان، با  حتی ای سازنده  و  خوب بسیار های  دوستی سابقه من
 .تاس بوده  نادان ولی بیخدا آدم یک با  دوستی از  تر مفید خیلی دوستانه

  نرنجانید   خود  از  را  دانا   دشمنان  هستند،  شما   معلمان  بهترین   دانا   دشمنان  باشید،  کوشا   نیز  دانا   دشمنان  با   همکاری  در  و
 . تشماس برای ابزار و فرصت بهترین نادان دشمن باشید. کوشا  آنها  با  سالم روابط حفظ در و  کنید سعی و

 یک  مثالً   دارید،  نظر  توافق  هم  با   موارد  از  بسیاری  در  که  یافت  خواهید  میشوید  بحث  وارد  دانا   دشمنان  با   شما   وقتی
  کار  میگوید ولی غیره، و نکرده  یا  کرده عام  قتل  کرده، چی بوده چی و بوده کی پیامبرش  که دارد قبول دانا مسلمان
  یک   فکری  معماهای  و  مسائل   ندارد،  هم  خبر  تاریخی  وقایع  این  از   نادان   مسلمان  یک  که  حالی در  است،  کرده  درستی
  برای   است،  اسالم  متخصصان  و  دانایان  نزد  اصلی  مسائل  و  معماها   ندارند،  حتی  کردن  حل  ارزش  نادان  مسلمان
 است  ممکن  که  جایی تا   را   نادان  دوست  و  نادان  دشمن  نزد  بیماری  درمان  برای  بروید،  دانا   دشمن  نزد بیماری  شناخت

  آنها  که  کسانی  یا   دوستانتان  از  را  مبارزه  در  ها   ضربه  بیشترین  که  نکنید  فراموش  و  بگیرید  قرار  نظر  تحت  دقت  با 
 . دباشی دقت با  و حساس بسیار  دوستان انتخاب در این بنابر خورد، خواهید میپندارید دوست را

  صالحیت   فاقد  آدمها   از  باالیی  درصد  که  اینگونه  خوب  پرسیدب  است  ممکن  کنید  فکر  کردم  ذکر  که  شرایطی  به  اگر
  شانس   خوش  خیلی  اگر  هستید،  است  کم  بسیار  تعدادشان  که  الیق  آدمهای  دنبال  به  شما   است،  درست  کامالً   این  میشوند،

 . تداش خواهید خوب دوست چهار یا  سه نهایتاً  باشید موفق و
 .دبو خواهد موفق ها  نادان از نفری هزار گروهی از بهتر خیلی نفری چهار گروه آن و
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