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 ۲۰۱۸/۰۲/۲۲                                     دیسد دهاشمیس
 

 هفتم از سلسله نامه ها ۀنام
 حسیب هللا عزیز

ـ نمی دانم شما را که و کدام قدر قدرت زمینی مجبور ساخته است که نوشته های دوران دیرینه سنگی مرا که اصالً 1

برای گفتن ندارند و به هیچ وجه قابل خواندن و منطقی و علمی نیستند، بخوانند؟ مگر شما عزیز تا هنوز چیزی 

نیاموخته اید که وقت طالست. چرا به جای این که وقت گران بهای تان را برای خواندن مقاالت با ارزش و علمی 

مبتذل، بی معنی و فاقد جذابیت من ضایع می  مورد عالقۀ تان در سایت ها و مجالت علمی صرف کنید، به نوشته های

 سازید؟ 

به فکر من کسی که یک بار به تکراری بودن یا به بی ارج بودن نوشته های یک نویسنده پی می برد، اگر واقعاً عقل 

 داشته و به ارزش وقت پی برده باشد، َدور نوشته های آن نویسندۀ یاوه سرا را خط می کشد و اصالً آن را باز نمی

 کند. سر در آوردن از کار های عجیب شما "ادریس" عصر برای من کمی مشکل است!!

ـ انسان هائی که ساحۀ دید شان محدود باشد، نمی توانند فضاء های وسیع تر را ببینند و مطالب بیشتر از یک مطلب 2

 را در یک اشاره یا یک استعاره فهم نمایند. 

د می خواند و کشور را اشغال شده می داند و باوجود آن سر را پائین وقتی من از کسی که کرزی و نظام را فاس

انداخته برای گرفتن کار یا کرسی به دارالحکومۀ کابل می رود صحبت می کنم، هدفم تنها و تنها بیان یک حقیقت، 

دام یک یعنی وجود یک نوع "فرهنگ عدم صداقت و دوروئی" در میان ما است نه چیز دیگری. از این گذشته، از ک

 زودتر باید نام بگیریم؟ 

به نظر من مهم تر از گرفتن نام اشخاص، دریافت و درک این اصل و این حقیقت است که ـ عوام ساده و صادق و 

خوش باور و شریف و تعدادی از خواص پاک نفس و ملی را از این قضاوت مستثناء می کنم ـ در گفتار و کردار ما 

 نه چیز دیگری؛ چیزی که فقدان آن در یک کشور به غایت مهلک و تباه کننده است. مردم کمتر صداقت وجود دارد، 

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

ی این کار را در هر انجام می دهد، حتی اگر یک بار هم در زندگی باشد، باکی نیست اگر اسمش را یاد کنیم. ول

 فرصت و با هر انسانی نباید بکنیم!

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 3

 ششم من اصالً چنین بحثی وجود ندارد!! شما عاشق گفتار خود هستید، عزیزم!

مرزا قلمی" می کنم و "کتره" می گویم. این که که عادت به عمل سخیف کتره گوئی ـ به من نوشته می کنید که من "4

دارد از نوشته های من و شما هویدا است. نوشته های خود را یک بار دیگر مرور کنید و ببینید که حداقل بیست بار یاد 

 کردن از کلمۀ "کالم" و "کالمی" با چه نیتی به کار رفته است! 
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یز، مشهور به مرزا قلم، مردی بود با معرفت و تحصیل کرده از یک خانواده متوسط که رسم گفت و اما امان اشک ر

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

ظریات نیک و سازنده. آدمی تمثیلیی که می ساخت نشان از حساس و خالق بودن وی داشت. همه پرفایده و مملو از ن

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

ـ من هیچ وقت ادعا نکرده ام و ادعا نخواهم کرد که در "فن بیان" چیره یا استادم. نه چنین خودخواهیی در من وجود 5

وب یا کسی که فاقد این هنر است ضروری و شائسته می دانم. بدترین کارهمین دارد و نه آن را برای یک انسان خ

است که انسانی ـ مستقیم یا غیرمستقیم و به نحوی ـ  ازخود تعریف کند یا خود را در زمرۀ انسان های چیز فهم به 

 حساب آورد، به خصوص انسانی که چیزی در چنتۀ قسمت باالی وجودش موجود نباشد. 

هم نیست که شما عزیزمی پندارید. برای درک بهتر متون الزم است که خوانندگان متن ها کمی تمرین ولی آن طور

"متن خوانی" هم داشته باشند. نکتۀ دوم که سبب عدم درک راستین خواننده از یک متن می شود این است که خواننده 

انندگان با شگفتی در تمام متن یک نکته مثبت نسبت به نویسنده به گونه ای احساسی منفی یا بد داشته باشد. چنین خو

نمی یابند و غیر از عیب چیزی دیگری را در نوشته ها نمی بینند، حال آن که امکان ندارد یک نوشته از سر تا پا عیب 

 داشته باشد. 

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

سعدی در این عرصه به جامعۀ فارسی زبان نموده را از شخصیت عملی و اخالقی وی جدا نموده ام. هم هنرش را 

 گفته ام و هم عیبش را!! 

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

یزان اعتبار یک اثر با ارزیابی کامل و دقیق نکات مثبت و منفی آن اثر است، همچنان از روش اصول نقد که سنجش م

شناسی نقد، نیز بی اطالع هستید! نمی دانم حقیقت "علم"، که برابر موی سر شما عزیز شاخه ها دارد، از نظر شما 

 عزیز به چه چیزی می گویند؟؟

ت یا منفی ـ  که سبب درک ناقص از یک نوشته می شود، باید در وقت نکته دیگر این است که پیش داوری هائی ـ مثب

خواندن یک متن وجود نداشته باشد. ما نباید خود را اسیر دیو زشت خودبین و خودپرست  درون خود کنیم. مطلب سوم 

 مرض انگشت گذاشتن حق و ناحق روی یک اثر است. مطلب چهارم عادت به بحث های فیس بوکی است، یعنی بحث

برای بحث، برای وقت کشتن و برای گفتن همان چیزی که در کلۀ ما وجود دارد و نه ارزیابی یک نظر یا رسیدن به 

 کنۀ یک مطلب یا شفاف ساختن یک موضوع. 

" نیستند، حال آن که امروز ما به تحلیل و شگافتن مسائل و افکار analyticنوشته و زبان شما عزیز متأسفانه تحلیلی "

یق پرداختن به یک یک کلمات و مفاهیم نیاز داریم. چرا که تنها از همین راه است که ما هم مانند دیگران حتی از طر

به حقیقت اندیشه ها و حقیقت اشیاء پی می بریم و ازسیطرۀ خرافات و زنجیر پیروی کهنه پرستانی که با تمدن دشمنی 

 خت نهائی قرار می گیریم!!دارند نجات می یابیم و در مسیر درست برای خود سازی و شنا

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

شمار و دردانگیزی که در کشور ما در اثر مداخالت شرم آور پاکستان و ایران و عربستان سعودی و... رخ می دهد ـ 

 ـ به صفت یک عالم و دانشمند و تحلیل گر بیان و تحلیل کنید.  و رنج های پی پایان مردم ما
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این سؤال را ـ یا هیچ یک از سؤال هائی را که در طول سالیان دراز در رابطه با اندیشه های دینی یا  ادیان مطرح 

ای مانند شما نموده ام ـ من از خدا نکرده ام، چون می دانم که خیلی تصورات دینی در مورد خدا ساختۀ ذهن انسان ه

 است. 

انصاف نیست که کسی را که چیزی نگفته و کاری نکرده مورد پرسش قرار بدهیم، ولی کسانی که تصورات سؤال 

برانگیز را درمیان مردم رواج داده یا رواج می دهند یا مدافعان شان، در هر حالتی ـ اخالقاً ـ مجبور هستند پیرامون 

 الی به آن ها ارجاع می کنند، جواب بدهند. این گونه تصورات شان، وقتی مردم سؤ

کسی که در شناخت خدا، پیامبر، پیشوای مذهبی و یا رئیس حزب سیاسی اش اظهار عجز می کند و خود را "مسکین" 

می خواند، با چه منطقی با این حدت و شدت به پرستش این موجودات می پردازد و با چه منطقی از دیگران توقع دارد 

دی را بپرستند یا از آن ها پیروی کنند؟ آیا روش های علمیی که شما عزیز از آن صحبت می کنید، چنین که چنین افرا

 کاری را ایجاب می کند!؟

ـ درباب علمی نبودن نوشته های من، من در نامۀ پنجم خویش یک سلسله سؤال ها را به شما عزیز راجع کردم، اما 8

 شما اصالً به آن سؤال ها تماس نگرفتید.

من به شیوۀ بحث شما عزیز، شیوۀ بحث غیر اصولی، غیر اکادمیک و روش کژ بحثان نام می نهم. بحث های سازنده 

و روشنگرانه و معقول و منطقی ایجاب می کنند که طرف بحث ـ هر کسی که یکی از اطراف بحث را تشکیل می دهد 

و از این راه قناعت خاطر پرسنده، خواننده و  ـ به کوچک ترین مطالب بحث ــ حتی تک تک کلمات و مفاهیم ـ توجه

 مردم را فراهم کند ـ کاری که من همیشه می کنم و شما از درک آن عاجزید.

اگر این شیوه را قبول ندارید و الزم نمی دانید مطابق اصول معین نقد بحث کنید، از مردم آزاری دست بردارید و بحث 

سؤال و تبصره نکنید، چرا که خواهان پاسخ به پرسش های خود بودن و به پاسخ ها و پرسش های دیگران بی و 

اعتنائی کردن صرف نظر از این که گفت و گو را به افسانۀ سر مگسک تبدیل می سازد و باعث ماللت خواننده ها می 

به درستی نیت چنین بحث کننده ها شک نیز کنند.  گردد، سبب می شود که آبرو و اعتبار انسان از بین برود و دیگران

 مردم خاموش اند، ولی این بدان معنی نیست که نوشته ها را به محک تشخیص خوب و بد نمی زنند!

ـ اگر شما عزیز و هم اندیشان تان ما را مجبور نسازید جهان را از عینک شما ببینیم، چنان چه در طول قرن ها به 9

تعداد کثیری از مردم را مجبور ساخته اید، ما نه قدرت آن را داریم و نه هرگز به این کار  زور گردن زدن و تکفیر

دست خواهیم زد. کمی به تاریخ مراجعه کنید و ببینید که که ها می خواستند و می خواهند نظریات شان را بر دیگران 

یا به نام دین و یا به نام سیاست و قدرت. ما  تحمیل کنند ـ همه قلدران و گردن کشان بی منطق و خود خواه و خودبین ــ

به آزادی باور داریم، ولی حیرانیم که شما ها چرا به آیت "ال اکرا فی دین..."، با آن که آن را کالم خدا می دانید، باور 

 ندارید و به آن تمکین نمی کنید و دست از سر آزادگان عقل گرا بر نمی دارید؟ 

به یادداشت های شما که به من نوشته می شوند پاسخ خواهم گفت که به پرسش های من،  ـ در آینده من تنها وقتی10

چه در نامه های قبلی و چه در این نامه، پاسخ بدهید. درغیر آن من الزم نمی بینم به نوشته های شما بیهوده پاسخ 

 بگویم و وقت خود را تلف کنم.

خالق شما با چهار بیت از ابیات سی و هشت صفحه ای سعدی ـ صحبت ما به پایان رسیده بود، ولی شکستن بت ا11

که در یادداشتی در دریچۀ ابراز نظریات افغان جرمن آنالین نشر شد، چنان قرار و اختیار را از شما ربود که 
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نتوانستید جلو خود را بگیرید. باز یک صحبت بی حاصل را از سر گرفتید و باز هم همان ترهاتی را که بار بار یاد 

 نموده بود به زبان آوردید، بدون این که فکر کنید که ده ها سؤال من هنوز بدون پاسخ مانده اند!

ـ بی حوصله شدن من از ته کشیدن آگاهی یا فهم و استدالل من نیست ـ طوری که شما یا یکی ـ دو هوادار تان 12

 نوشته می کنید. 

بهترین کار برای نجات ازعوارض ناگوار ناشی از بحث  نوشته های شما عزیز، حوصله هر انسانی را سر می برد و

های بی حاصل و خسته کنندۀ شما و رهائی از این مخمصه همان است که انسان عاقالنه پا پس بکشد و هوشیارانه 

 سکوت کند!! 

راستم و هر سخن و کالمی را که در مورد من و نوشته ها و عقل و ف  حال شما از هر سر شیپور که می دمید، بدمید

 به کار می برید، به کار ببرید!!

 شاد و سالمت باشید، کامیابی تان آرزو من است!
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