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  بديده آپاسخ فوالد                                       
  حقوقدان  -اميرفيض

جائی  <سکوت عالمت رضا وتائيد ادعای مدعی است> متاسفانه درفرھنگ وباورمامردم، اينکه
   .فراگيردارد بھمين دليل موضع انسان ھا درگفتگووبحث نميتواند به سکوت ناموجه ختم شود

استفاده کند  ،پاسخ روشن از که يکطرف ازتداخل موضوعات برای فرارن است آسکوت موجه 
   .وبحث رابه مجراومسيری بکشاند که ھرگز پايان يافتنی نيست

مانند سوالی که  ،نداشته باشد ظرفيت حل وفصل ويادرک سوال را ن است که يکطرف،آمورد ديگر
ندارد طرح چنان  سوال را که چون کودک ظرفيت درک ،يک شخص عاقل وبالغ ازيک کودک ميکند

ويا ابلھی که شناخته شده است سوالی رامطرح  ،سوالی ازيک کودک کاری نادرست وابلھانه است
  .بله جايز دانسته انداميکند که بزرگان، سکوت رادرمقابل 

  ابله سخن گفتن جنون پس جواب اوسکوت است وسکون      ھست با

ن اين است که تا بالھت آ است> حقيقتی وجود دارد ودربيت باال وھمچنين <جواب ابلھان خاموشی 
   .درسوال ويا عدم ظرفيت طرف ازدريافت سوال احراز نشود نميتوان يکطرفه راه سکوت رابرگزيد

  ابله دررابطه باعمل 

بالھت صفتی نيست که عامّيت داشته باشد چه بسا شخصی که درکاری ابله است درکارديگری 
   .مولوی کسی راکه عاقبت انديش نباشد ابله دانسته است ،عمل کندبسيارھم برجسته وعاقالنه 

بادليل رعايت نکند وبه اصطالح  را نھاآابله درگفتار، کسی است که  موضوع ومحتوی ورابطه 
   .ھرچه دل  تنگش خواست بگويد

ن است که کردارشخص متناسب باسن وسال وانتظارات آديوانگی که با ابلھی خويشی نزديک دارد 
ن، عمل جلف گفته ميشود ولی اگرتداوم آواگراين عدم تناسب موقتی ومنقطع باشد، به  ؛دم نباشدمر

   .داشته باشد ديوانه خوانده ميشود

(کارھائ بنده ھمانند  بديده،ـقای پوالد آ نمونه چنين ديوانه ای بنده ھستم که بنابرعقيده واظھار
  فکری من محدود به ھمان دوران کودکی است)کارھای طفلی است که ازدبستان بيشترنرفته ودائره 

 نچه حداقل دراين مدت سی سال کرده ام ازآاين است که  [!!] بديدهآ مفھوم اين بيان فاضالنه و
ن افراد آھمه  ؛تحريرات وتحقيقات مفصل که ممکن است بعضا ھم به توجه کسانی مفتخرشده است

رطرح پشتيبانی با بيست ھزارامضا شرکت ونيز کسانی که درطرح اعالم عام با ده ھزارامضا ود
کردندديوانه اند. ھمه کسانی که سی سال باسنگرمکاتبه وھمکاری داشته اند ديوانه اند. ھمه 
شخصيت ھای خارجی که کتبا ازطرح <راھی برای تامين امنيت جھانی> استقبال کردند ديوانه اند 

 بنگاه صنعتی وھنری من ھستند ووھمچنين ھمه کسانی که حدود سی سال است طرف معامله با 
<ديوانه چو ديوانه  ؛زيرا ؟دارند ديوانه اند. ميدانيد چرا کارمن راضی اند که مراجعه مکرر از البد

<ازديو و دد  ،بردگان رابردگان زنجير وار> -<عاقالن را عاقالن گيرند بکار، يد>آبه بيند خوشش 
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<عاقالن ازابلھان ، برسياق ابلھان><عاقالن رانيست ميلی ، رزوست>آملولم و انسانم 
ھمچوگريزانند چومار> وھيچ انسانی باعيارشخصيت وعقل حاضرنيست که وقت وذوق خودرابدست 

   .ديوانه بدھد مگراينکه خود اوھم  شخص ديوانه ای باشد

  وامـــــابعد 

مسائل عاليه  بديده بنده وکارھايم راچون طفلی ميداند که ازدبستان بيشتر نرفته وبهآقای پوالد آ
  .ودرجات علم درکی ندارد

  .بديده به مسائل عاليه ودرجات علمی مسلطندآقای فوالد آيعنی 

ھائی که  جنبه ھای مختلف دارد دليل کم ز<مونتين> فيلسوف بزرگ ميگويد <قضاوت درباره چي
   .بديده ھديه ميشودآقای فوالد آارجی دارد که به  عقلی است> کنفوسيوس فيلسوف گفته پر

دربکاربردن کلمه ھا دقت کنيد چون ممکن است يک کلمه ماراعاقل ويک کلمه ديکر مارا کم عقل «
   »دھد هجلو

درخواست کرده که ازذکرعناوين  کودک دبستانی ،باچنين درکی چرابايد ايشان ازبنده - باري

نجا آاساسا شان يک شخص عاقل وبالغ وفھميده ميرسد به  ،اعليحضرت وعلياحضرت خودداری کنم
  که خود را طرف درخواست ازيک کودک دبستانی قراردھد؟

  يد بکارآچونکه باکودک سروکارت فتاد      پس زبان کودکی                گفته شده:  

درخواست خودداری ازبکاربردن عناوين قانونی برای اعليحضرت وعلياحضرت يک زبان کودکی 
   .است؟ يايک بحث حقوقی وفلسفی وتاريخی

سارتا يک سناريو رابعنوان پرسش مطرح ميکنم  فرض کنيد شما خواننده اين سطور درجائی بنده ج
مطرح  راسته وھيکل مردانه ازکودک دبستانی تقاضائی راآ حاضر وناظريد که يک شخصی باظاھر

 ی ازيقای محترم چه بھاآن آشما به ، ن نيازبه توضيحات فلسفی وقانونی داردآميکند که پاسخ 
است که اين سوال ودرخواست درحد کودک ز وفھم ميدھيد که ازاين حداقل درک ھم عاجنظرعقل 

   .دبستانی نيست

يک کودک دبستانی با کودک دبستانی ھم سن وسال خودش گفتگو ودرخواست متقابل دارد نه بايک 
<بعلت اينکه سرمھندس بودم ازخيلی ازجريانات کشور مطلع ھستم>  ؛قائی که خودش نوشتهآ

مه سابق ايشان) اين چه انتظاری است که ازيک کودک دبستانی عنوان کرده است؟  اصال برای (ازنا
  .يک انسان کامل قبيح است که خود راطرف يک کودک دبستانی قراردھد

 را طرف تقاضا و بديده اوآقای باشخصيت فوالد آيک کودک دبستانی صالحيت مکاتبه ندارد که اين 
  .بديده بودن ويا فقرفکری راآبايد باورکرد فوالد  خواست قرارداده  کدام را در

درنامه ايشان ديدم که يکی دوجا اشاره ای داشتند به اينکه قصد اھانت به اميرفيض راندارند  نامه 
يا تمام کارھائی که بنده انجام داده ام آ ،اخيرشان نشان داد که متاسفانه معنای اھانت راھم نميدانند

قای فوالد آکه درحد کودک دبستانی است؟ تحقير ھم حدی دارد جناب  وميدھم ھمانند طفلی است
  .بديدهآ
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  اعتراض عدم شناسائي 

حقيقتا  ،بديده ھستند نميشناسمآايشان را که فوالد  -اميرفيض–سخت معترض ھستند که چرا بنده 
اين اعتراض نسبت به کسی که شخص معترض، اورا درحد يک کودک دبستانی ميشناسد مضحک 

  خيلی چيزھانيست؟ ودليل

پوالد شناسی يک علم   ؛بديده بشناسيمآپوالد  نست که بنده نوعی ايشان راآبديده آقای پوالد آتوقع 
اساسا  تلفيق  ،وراستآفلزشناسی است صرفنظر ازاينکه چنين توقعی ازيک کودک دبستانی حيرت 

 نجا که مرسوم است اشياء راآ ن کارھائی خدائی  است!  زيرا تاآ بديده به يک انسان ازآدادن فوالد 
بديده که آنھم ازنوع آ ،با فوالد نه انسان را ،انسان ھا مقايسه ميکنند با را با اشياء وانسان ھا

بديده آخوب ميدان که بسته نيست ايشان خودشان را معرفی کنند تا  ،گران وکمياب است بسيار
   .بودنشان ازباب مضحکه خارج گردد

به ايشان  اين تشخيص درست را ،شده که چرابا بنده مکاتبه کرده انددرنامه شان اظھارتاسف 
ولی معھذا باز درپايان  ،که فھميده اند که نبايد بايک کودک دبستانی مکاتبه کنند ،تبريک ميگويم

  بسترتفکرات سالم امروزی گام بردارم. نامه شان به ھمان کودک دبستانی پيشنھاد کرده اند که در

ارتی بگويم که تفکر ازحد يک کوک دبستانی خارج است تاچه رسد گام برداشن نميدانم با چه عب
   .دربستر تفکرات امروزی

  فرين برخودآ

  ،ديگران است نه خود انسان فرين سزاوارآفرين گفته باشد. آنديده بودم که کسی به خودش  
نميدانم شايد رسم معھود است وازبسترتفکرات سالم  »فرين توبادآسخن خلق : «انوری ميگويد
   .امروزی است

  احساس مزاحمت 

رامش آبرای  ؛بديده احساس کردم که سن وسال باالی من خيلی مزاحم ايشان استآازنامه فوالد 
ساله درسيرت کودک  ٨٨وقتی صدای مبارز  نگران نباشيد رفع مزاحمت حتمی است و، خاطر ايشان

عيف وخاموش شد طنين صدای زنان ومردان معتقد به حقانيت نظام سلطنت دبستانی کم کم ض
     ١. مشروطه فضای مبارزه راھمچنان زنده وپويا نگه  خواھند داشت

***  
از آنجا که تنھا مقايسه و کنار ھم گذاشتن دو چيز می تواند ميزان تفکيک را در انسان افزايش دھد 
ناچارم نوشته آقای مھندس روحانی را در زير گنجانده و پاسخی که استاد اميرفيض داده اند را در 

 بياورم. » مطابق معمول« (باال) پيوست

                                                            
دارازای زندگانی برای استاد اميرفيض آرزوی آنانی است که گفته و نوشته ھای ايشان را به دليل درايت با تشنگی فراوان می خوانند ومی  - ١

ند، ھمانطور که امروز مردم بسياری حرف و گفته و عمل؛ قائم مقام، اميرکبير، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه و استاد شجاع الدين پذير
 ک -شفا را سرمه چشم می کنند، تاريخ در مورد شخصيت ايشان ھم قضاوتی برازنده خواھد داشت.  ح
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ورد ايراد بود که چرا جناب آقای اميرفيض را ھم م» ک-ح«الزم به ياد آوری است که اين نگارنده 
  می نامم. » استاد«

  در پاسخ نوشته بودم: 

(ھمانطور که بارھا به آگاھی شما رسانده ام و باھم گفتگو کرده ايم من با اشخاص تا زمانی به 
ت گفتگو و مبادله نوشته ادامه ميدھم که آن شخص در نوشته و گفته خودش احترام متقابل را رعاي

کند وحدوحدود ادب را بجا آورد. وقتی کسی در لفافه و در قالب ھای پيچيده در واژه ھا مطلبی را 
و بين خطوط را بيشتر توجه دارند تا به متن،  می گويد به ويژه اشخاصی ھمانند من که نکته بين، 
  متوجه شده ولی لزوما عکس العمل نشان نمی دھم. 

ی از حاشيه ادب خارج شد از حد گفتاری و دانش من خارج است؛ ھنگاميکه شخص ايندليل آنھم 
ميشود. ھر جماعتی و ھر کسی يک نوع حاشيه دانش دارد ھنگاميکه خودم را در محدوده آن 

مصرف شده از سوی طرف مقابل نمی بينم اقدام به پاسخ نمی کنم. اين نشان آن ندارد » واژگان«
  بيرون می افتد. اميدوارم منظورم را بيان کرده ام.  که محکوم شده ام... ديگر حد گفتگو از حد من

در مورد استاد خواندن جناب اميرفيض بارھا نوشته ام و استاد ھم خودشان مطلبی درپی اينکه 
برخی از ھمين اشخاص که مرا مورد انتقاد قرار ميدادند چرا ايشان را استاد خطاب ميکنم نوشتند و 

  جلب ميکنم.  بنابراين نظر شما را به آن نوشته

-http://www.1400years.org/AmirFeyz/KeshmakeshiNamovajah
25May2011.pdf-AmirFeyz-Ostad  

اد ميگيرد. من به آقای حکيمی انسان به کسی استاد و يا آموزگار خطاب ميکند که از او چيز ي
استاد شجاع الدين شفا ھم که ذمه آموزش بر من  شادروان (شادروان) ھم استاد می گفتم و به

داشتند استاد خطاب ميکردم و به کسی ھم که به من نخستين کار اداری و حقوقی را آموخت استاد 
آموزشی داشته و  استاد ناميدن اشخاص از سوی فردی می تواند دليل شخصی   خطاب ميکردم.

باشد. [کس ديگری از ھم زبان و ھمشھری ھای من ھست که تقريبا ھرروز با ايشان تلفنی در 
  اينرا اينجا اضافه کردم]—تماس ھستم و ايشان را ھم استاد ميخوانم

او را ھم در مقام استادی می  انسان به دليل وفاداری از چيز ناچيزی که از شخصی ياد ميگيرد 
پذيرد، در گذشته يک رويگر ويا کفاش ويا يک نجار و معمار ساختمان ھم استاد خطاب می شد 
وشايد ھنوز ھم رواج دارد. زيرا آن شاگرد رويگری از آن شخص چيز ياد ميگرفت. ولی لزوما آن 

که در نوشته جنابعالی به  درس خوانده و به مکتب و دانشگاه وسواد به مفھومی» استادان«افراد 
  . ولی آموزش دھنده بوده اند و به کس ديگری چيز ياد ميدادند. نبوده اندآن اشاره شده بود 

در اخالق ايرانی ما و سنت ديرينه ما قالب زده شده است کسی که از شخصی چيزی ياد ميگيرد 
تخاب ھمانطور که نوشتم به شخصی را می کند. اين ان» استادی و شاگردی«رعايت اخالق و اعتقاد 

  مربوط است که خودرا مديون آموزش می داند. 

مثالی در کتاب ھای قديم بود که اگر اشتباه نکنم به مباحثه ای که بين دو استاد مسلم ادبيات و 
فرھنگ ايران بود اشاره دارد شايد فريدالدين عطار نيشابوری و موالنا بوده است. که شاگردان 
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شت پنجره منتظر نتيجه مباحثه دو استاد بوده اند، وقی عطار بيرون می آيد می پرسند عطار در پ
  استاد مباحثه چگونه گذشت، می گويد: 

اين دو » آنچه من می گفتم او ميدانست و می پذيرفت و آنچه او می گفت من به چشم سر ميديدم«
  ی خواندند. در زمان خود استاد مسلم بوده اند ولی ھردو ھمديگر را استاد م

  عطار موالنا را بسيار ستوده است و کتاب اسرار نامه خود را به او ھديه کرده است.

موالنا استاد بزرگی بود ودر زمان او استادان ديگری نيز که شايد اگر در رديف او نبودند بلکه 
نخواند و خودرا باالتر ھم ميدانستند می زيستند ولی ھرگز ھيچکدامشان ديگری را به زبان زشت 

(منظورم عشق در قالب » عشق«ھمديگر را با <واژه ھا> ُخرد و کوچک نکردند. ھمواره درراه 
  بھره جويی سکسی نيست) در قالب مھر و مھر ورزی است، در کنار ھم بودند. 

  (شما به سراغ موالنا رفتيد پاسختان را با موالنا می دھم) رباعی زير منسوب به موالنا است؛ 

  جــــوينـــــده عـــشق بی عدد خواھد بود    ل است و تا ابد خواھد بود عشق از از

  ھرکس که نه عاشق است رد خواھد بود    فــــردا کـــــه قـــــيامـت آشکار گردد 

رنه دکارت بنيانگذار علم وفلسفه مدرن، به ھمراه اشخاصی ھمانند اسپينوزا و گوتفريد اليبنيتز در 
که به مکتب اصالت عقل (خرد) تعلق دارد او می  ان ھا مطلب مھمی دارد، رابطه با شناخت انس

به آنچه که حواس انسان ارائه ميدھد نمی توان اطمينان کامل داشت، بلکه تنھا از راه عقل «گويد: 
  » (خرد) است که شناخت حقيقی و يقين آور صورت ميگيرد.

ا در ھفت مرحله به آن نزديک می شدند و اين ھمان خرد و ھمان درجه استادی است که گذشتگان م
کسانی ھمانند عطار و موالنا درحاليکه بھم استاد خطاب ميکنند سری افتاده و با سعه صدر دارند و 

که شايد بتوان به ھمان عقل (خرد) » چشم سر«در پی مباحثه خودرا باالتر از ديگری نمی داند و با 
  تعبيرش کرد ھمديگر را می بيند. 

دانم از گذشته استاد اميرفيض چقدر ميدانيد، ولی من کتاب خاطرات ايشان را خوانده ام و شما نمي
سالھا است در کنار ايشان ممارست ميکنم، شايد شما ھم از گذشته ايشان چندان آگاه نباشيد، ولی 

  تشبيه کرديد. » کودکی خردسال«ديدم ايشان را به 

درسی که عطار و موالنا به من ميدھند و آنان را  ھرکس در ھر مقامی است ارزش خودش را دارد،
را به من ارزانی ميدارد تا ھرکس » استعداد فکری«استاد خطاب ميکنم ھمان درس حتا کمتر ھمان 

  بدانم. » استادش«را که به من آموخت 

  رودکی در باب چھارم می گويد: 

  نيز ناموزد ز ھيچ آموزگار.   ھرکه نامخت از گذشت روزگار 

  من ھرروز در حال آموزش ھستم.. 

  بزرگش نخوانند اھل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. 
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  زياده فرصت طاليی شما را اشغال نمی کنم. 

  ک *)- ح

  و اما نوشته آقای مھندس روحانی: 

  جناب جاويد ايران 

  بادرود

 اين پاسخ را به جناب امير فيض برسانيد  انتظار دارم

 وجناب امير فيض که تاديروز ھا عبد الرحمان خود راميناميديد 

باعث گرديده تا سرکار    بار مطالعه نمودم وفقط دريافتم که کھولت سن٣نوشه شمارا نه يک بار بلکه 
سياست (چه خوب وچه از واقيتھای زمان حال بی خبر باشيد ويا آنکه ھر آنچه را که امروزه در جھان 

بد) بروز مينمايد درھمان دايره فکری خود تجزيه وتحليل نمائيد( ميدانيد چرا برای شما دايره فکری 
انتخاب کردم؟ چون محدود فکر ميکنيد، درصورتيکه تجزيه وتحليل در مورد ھر موضوعی را  را

  نميتوان حدی و........ داد).

تحليل ونوشته داشته ايد ونه بيش . کارھای شما  يک روش شما در طی اين سالھا ،  جناب امير فيض
بمانند آن طفلی است که از دبستان بيشتر نرفته ونآوخته ولذا درکی نسبت بمسائل   وديگرانی چون شما

  عاليه درجات باال وباالتر علم ندارد.

دگی وغالمی آگاھی واندشه سالم زنجيرھای بر   در پرتو انسانھا  درجھان ديروزھا وبخصوص امروزه

گری را دريده وميدرند ، کليه کنوانسيونھای جھانی وبيانيه ھای سازمان  سلطهونوکری و

،انسانھا آزاد بدنيا ميباشد  وسلطه گریھمه وھمه گواه پايان دادن به نوکری   واورگانھايش   ملل

ند وھيچگاه متکی برحاکميت ملی ملتشان آزاد زيست نماي آمده اند وبايستی در پرتو تفکر وقوانين
 درزير سلطه کسی نباشند.

شما وديگر ياران ھم فکرتان از   من برای خود تأسف ميخورم که اصأل باشما بمکاتبه رفته ام ،برای
پيشنھادمينمايم در بستر تفکرات  وديگرانی چون شما پيشگاه دادار پاک طلب روشنگر شدن دارم،بشما
يابيد وآنگونه انديشه کنيد وبنويسيد که شايسته امروز سالم امروز گام برداريد ، تاشايد آرامش خاطر 

  وانسانھای متمدن است.

  ، حکميت ملی ملتھا در سرزمينھايشان ميباشد.   آررزو وخواست من وچون من ھا

به اميد روزی که در سرزمين من (ايران) حاکميت ملی ملت ايران برقرار گردد وبرای ھميشه سلطه 
  بدرک واصل گردد.گری وسلطه گران از ھرنوع اش 

  مھندس حبيب روحانی 

  آلمان فدرال
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٢۶-٠۵-٢٠١٣  

  ياد آوری 

چون آقای جاويد ايران بنا بر روش ھميشگی يشان نوشته آقای امير فيض را که فقط مربوط به شخص 
دمکراسی در انتشار موضوعات    ازحد      من بوده برای بسيارھا فرستاده اند، اميد وارم ايشان از آن

  برخوردار باشند وھمانگونه اين جواب رابرای ديگران بفرستند .

  

 


