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  اشاره به نامه اي درپرواز
  حقوقدان -اميرفيض

مجملی  –افتخارمديريت (      ِ تحرير   سواری بر ديدم که به ھوای لمان فدرالآ ،روحانی قای آ نامه ای از
 روبرو >شالحالخواندم با واژه <معلم  .ميل به پروازکرده است١) سازمان مللازنامه رئيس شورا به 

واژه ر که اين با داشت بعد بازنامه مزبورپرواز روز .ذشتمنامه گ خير نرا ندانستم ازآشدم که چون معنای 
 »شمعلم الحال«ن واژه آولی  جابجا شده »نادان«بود با واژه  چند باربکاررفته اول که درپرواز »احمق«

   .ن چيزی درک نکردمآ وبازھم ازتغييرنکرده بود 

يل > مگرائی »احمق«افراط دربکاربردن واژه  وبا قھقرائی وبه معنا ايذائی نامه ای ديدم بشدت سراسر<
 پنج سطری  ۶نمود شخصيت نويسنده است که دريک نامه  ن نامهآ در »احمق«نويسنده نامه به واژه 

خواننده نامه را  ھيبت و نامه رابد ،»احمق«. احساس ازلذت بکاربردن واژه رفته است ن واژه بکارآبار 
  .ينمايدمشمئزازغروربيجا م

 و نفھميدم که تغييرنامه به چه منظور وبرعکس، ، نادان است»احمق«باتوجه به اينکه يکی ازمعانی 
الاقل  ،»حمقا« واژه کاش عاشق ای م شده به اين کارمسخره مبادرت شود.که الزاولويتش چه بوده 

   .ميشد مثل منھم  !یکه قابل فھم نادانان راھم تغيير ميداد »شمعلم الحال«واژه 

بين دانا ودانستن ونادان وندانستن مرز مشخصی نيست که دانا < :مد که يکی ازبزرگان گفته استآيادم 
جارسيد نآديگری گفته است تابد .خيلی مشتاقندنھا آوانتخاب  ولی حمقا به تشخيص ن انگشت گذاردآبر

ف با نادان شناختن مترادگفته است ادعای به دانائی که  ھم ديگری –دانش من که بدانم ھمی که نادانم 
    .محض حماقت است افراد باشد

عبارت منتسب به ويليام شکسپيررا تداعی کرد که ، اين جريان نامه مزبورواستفاده ازتحريرمورد اشاره
  :گفته

نھا چون سگھای ولگرد ھنگاميکه رفيقشان بانک آ. دشمنانی داريم که نميدانند چرا دشمن شما ھستند<
زبنده داخل پرانتز ا ) چه بوده اينکه بدانند بانگ ھای رفيقشان بدون ( >برميدارند گننان نيز باآبرميدارد 

  .ھست
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 ھم ميھن ايرانی 

 بادرود ومھر

 را برای آگاھی شما ارسال ميدارم. ھمراه

رئيس شوراوھمکاران معلم الحالش   نادانی  اين نوشته، تمام وکامل درجهالزم است که ياد آوری کنم که 

، اگر اندکی از درک مسائل وشرافت مشخص نموده ودرنتيجه کسانی که خود را در اين شوار جاداده اند را
جدانمايند در غير اين صورت آنھانيز در   جمع نيستند) بايستی خود رااز اين که شايدملی برخودارند (

 بحساب ميآيند. نادانھا هزمر

، تمام خواستھای بيگانگان وايران فروشان نادانی  ھزارچھره، درچھارچوب درجه کامل نادان   اين

 ميباشد که تاريخ ايران بخود ديده است.  کسی  نادان ترين راانجام ميدھد که بايد گفت او،

  روحانی

 آلمانفدرال

٢٠١-٠٩-٢٢۵  
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