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  رونق بازارنوشته های مبتذل در سايتهای انترنتی
  

کت عمومی موافق و مخالف موکراسی يا نظام های مشارديدر غرب يعنی در کشورهای صنعتی جهان، که در آنها 
 .احترام به نظريات ديگران داده است  تعقل وخود محور بينی جای خود را به خردگرائی و و، زور گوئی استواراست

برخرد مبتنی  یروش ها و احترام به نظريات ديگران به پيش برده ميشود، سنجش و خرد و و کارها از روی عقل و
از اينست که امروز می بينيم اين کشورها از بسياری جهات به پيشرفت .  دارندیبازار گرم و پر رونقتعقل  و یگرائ

يک فضای تفاهم با حقوق  تحمل نظريات مخالف، در ری نايل آمده اند و مردم با احترام وهای شگفت آو
تعقل جمعی چنين  اگر کسی به زورگوئی متوسل شود، خرد و برابرشهروندی امور زندگی را به پيش می برند و

قل می آرند، تا جايگاه انتقادات سازنده او را برسرع ازطريق  ابراز نظريات و انسانی را برسرجايش می نشاند، و
شنيدن نظريات مخالفين  در حقيقت تحمل ديگران و .حدود خود تجاوز نکند از حد و ديگران را بشناسد و خود و

اگر بگويد، فکر ميشود که طرف حتمًا دچار  هيچکس برکسی زورنمی گويد و درغرب به يک فرهنگ مبدل شده و
  .بايد به داکتر مراجعه کند روان پريشی است و

 ساير کشور های عقب نگهداشته شده گيتی چنين فرهنگی تا هنوز وجود ندارد، و متاسفانه در کشورهای اسالمی و
يک خيانت  متهم به هزار و همينکه سخنی به مذاق کسی يا گروهی برابر نيامد، گوينده مخالف  را نه تنها توهين و

 از همين جهت است که در .ردن فزيکی وی نيز مينمايندحتی از ميان ب ناکرده ميکنند، بلکه سعی در بدنام کردن و
حياتی  کشورما، مردم کمتر عادت به ابراز نظريات مستقل خود در مسايل ملی و از جمله در کشورهای اسالمی و

پس به پيروی  .آن خيانت شوند دارند، زيرا بيم دارند که مبادا از سوی عناصر تنگ نظر و دگماتيست متهم به اين و
امروز در  .خود را از شر مالک شتر رها ساخته پی کارخود ميروند  روی می آورند و"شترديدی؟، نه ديدم"وله مق از

ميان افغانان خارج ديده حاجت  به مالک شتر نيست که از شما بپرسد شترش را کجا ديده ايد؟ بلکه هرکسی بخود حق 
  ايد؟چرا شما اين شتر را ديده ميدهد تا از شما اينطوربپرسد که 

اگر آهنگر  بوده  يا بنا و ، اگرنجار ما درغربامروز برخی از افغانان : اگر سر اصل موضوع بيايم ميتوانم بگويم
قناعت نميکنند  و .... ، کارشناس وهای، انجنير، استاد، به کمتر از عنوان  آبرساناگرنلدوان بوده  يا بوده يا پتره گر،

همه روی به  انترنت، ، از برکت کمپيوتر و مسلک خويشصص وبجای نشان دادن مهارت خود در عرصه تخ
چيزهايی از قلم هموطنان خود  همينکه سری به صفحات انترنت زدند و و. نويسندگی آورده اند و نويسنده شده اند

 ميتوانند  پس اگر دست به قلم ببرند به آسانی خواندند، هوس ميکنند که چرا آنها از اين کاروان عقب مانده اند؟ ديدند و
و با اينکارخود ميتوانند به . نوشته خود را از طريق انترنت به رخ هموطنان انترنت خوان خود بکشند نويسنده شوند و

از عهده نويسندگی نيز بدر آمده  يا نلدوانی خود، ديگران نشان بدهند که  عالوه برمسلک نجاری، بنائی، آهنگری و
 دست زير االشه نشسته اند، از بی مضمونی، که اکثرخود اهل قلم نيستند وصاحبان ويب سايتهای انترنتی هم . اند

تميز بدهند که اين مطلب  در مورد  همينکه از چنين اشخاصی مطلبی بدست شان رسيد، بدون انکه آن را بخوانند و
  در ابتذالش کاستی و تخصص صاحب نوشته است يا خارج حيطه تخصصی وی، آنرا با تمام کمی و رشته کار و

ل نوشته، ؤوهرچه نشر ميکنند مس موکراتی اند ويصفحه ويب سايت خود ميگذارند تا نشان داده باشند که گردانندگان د
  .خود نويسنده است نه گرداننده ويب سايت

به خصوص درکشورما که در طول حاکميت های استبدادی  به باور اين قلم، نويسنده گی کار بسيار مشکلی است،
نويسندگی همچنانکه يک کار ظريف و پر اهميت است، . از نعمت مطبوعات آزاد  برخوردار بوده ايمگذشته  کمتر 
نويسنده درعين حالی که به نويسندگی به حيث يک حرفه يا هنرپر . پردرد سر نيز می باشد ليت وؤوکاربسيارپرمس

بيجای  با يک حرف زشت و ، قيل ميشود و نقطه فيلاهميت ارج ميگذارد، اين درک را هم بايد داشته باشد که با يک
از اين است که نويسنده بايد قدسيت . او، رخ صدها کس به درد می آيد وچشم مالمت صدها کس به سوی اوبرميگردد

ه کاغذ يا صفحه انترنت نقطه ای که  بر روی صفح قلم اش را از ياد نبرد و سخت متوجه  قلم خود باشد تا حرف و
وهين يا تحقيربه کسی ياگروهی متصور نباشد، و قلم خويش را مغرضانه در جهت حفظ منافع ، از آن  تنقش ميزند

 غرض خود هر نوشته ايکه در آن مرض و. يا به زيان کس يا گروهی ديگری به کارنگيرد شخصی يا گروهی و
، خريداران چندانی تنزل کردهبه سطح متاع استهالکی قابل معامله  از هنرنويسندگی تهی خواهد بود و ،نمائی کند

  .نيافته و زياد ماندگار هم نخواهد ماند
برقله  دراز را يک شبه پيمود و نميتوان اين  راه دشوار و. حوصله مندی ميخواهد تقوا و رياضت و نويسندگی دانش و
 دود چراغ آنانی که به چنين قله های رسيده اند، سالها به اصطالح کنده به دوزخ برده اند، سالها .شهرت صعود کرد
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هنر  بدين سان بايد به مسلک و. دانش کمائی کرده اند آن دانشمند تلمذ جسته اند و سالها از اين و خورده اند، و
زکردن نويسندگی نيست گآسمان را با ريسمان  .النه برخورد کردؤونسبت به آن مس نويسندگی به ديده قدر نگريست و

به دلها چنگ  حقيقت نوشت تا از چشمها عبورکند و استوار و رکرد وبايد منطقی فک. از شخصيت نويسنده ميکاهد و
سياه  تعقل واندارد به نوشتن و نوشته ايکه خواننده را به تفکر و. بزند و به مغزها راه يابد و خواننده را به تفکر وادارد

واننده چيزی از آن خ از چنين نوشته هايی جدًا بايد پرهيزکرد که جز ضياع وقت خود و. کردن کاغذ نمی ارزد
  .متصور نيست

 دراين اواخر من  با نوشته ها يی در برخی از سايتهای انترنتی مواجه شده ام، که خواندن آن واقعًا خجالت آوراست  و
نميدانم گردانندگان محترم اين سايتها چگونه حاضر ميشوند . هرگز نتوانسته ام بيشتراز دويا سه سطر آن را بخوانم

اعتبار رسانه خود را بسياربسيار پائين بياورند، درحالی که خود را يک  نين نوشته هايی را بدهند ومجال نشر به چ
چونکه  باگردانندگی يک رسانه همگانی، دست به عمل فرهنگی شايسته ای   سر و گردن باالتر از ديگران ميپندارند،

ده نام نمی برم، زيرا فکر ميکنم، هريکی از ما من از چنين نوشته های بی محتوا و بی مضمون و تخريش کنن .زده اند
از کنار آن بی تفاوت يا با تفاوت گذشته  و کم مايه  روبرو شده ايم  شما يک يا چند بار با چنين نوشته های سبک و و

هر عنصر آگاه وطن از دست اندر کاران سايتهای انترنتی اين است تا اگر برای خود اندک ترين  ايم، ولی توقع من و
پخش چنين نوشته هايی بپرهيزند و به نويسندگان آنها بفهمانند که با چنين نوشته هايی آبروی  ارجی قايل اند از نشر و

  .نميتوانند شهرت نيکی کمائی کنند سايت شان را می برند و خود و
را اينجا انديشمند پارس ديروز  و ، متفکر پرمغز سعدیبرای حسن ختام اين مطلب چه خوبست اين کالم نغز و

  :تکرارکنم که گفته است
  گر از بسيط زمين عقل منهدم گردد
  بخود گمان نبرد هيچکس که نادانم
  ) سعدی (
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