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  اثر عالم افتخار  "گوھر اصيل آدمی"نقدی بر 
  ١٣٩٠چاپ ميزان 
  

  نادرنورزائی، ھايدلبرگ، آلمان
٢۵/٨/٢٠١٢  

  
  
  

ه نوشته ھائی از آقای عالم افتخار شدم که تجربه سفرش به ھندوستان لمن درسايت گفتمان متوجه سلس
اين نوشته ھا به دليل نگرش . که به نظرم جالب آمدند و آنھارا مطالعه نمودم م می کردنديرسترا 

بعدا کتابی ازايشان به چاپ رسيد که . جزمی از بعضی مسائل اجتماعی، دينی و فکری مھم اندغير
 ٢٠من با توسل به خودايشان از راه ايميل توانستم يک جلد آنرا از ھم وطنی در مونشن به قيمت 

من درکل خواندن اين کتاب را به . يورو بدست آورم که فکر می کنم قيمت مناسبی است برای اين اثر
مھم تر  .ارج می گذارم و به ايشان موفقيت مزيد آرزو دارموبه زحمات نويسنده ھمه توصيه می کنم 

ازھمه اين است که نويسنده به حيث فردی که از جريان چپ کشور می آيد حتما شکست اين نگرش 
با ائتCف  چونکه درکل،. در سياست افغانستان اورا وادار کرده است که به تفکروجستجو دست بزند
حوزه ای دروانتقادی  دين و دولت درخCفت اسCم ديد مثبتی از نو انديشی و پرسش ھائی فلسفی

وجود نداشت و ما ھم ھيچ زمانی را درتاريخ افغانستان چه در زمان قبل مدرن وچه فرھنگی ما 
دراين زمان به ياد نداريم که مC ھا مردم را از تفکرانتقادی باز نداشته باشند و آنرا مترادف با کفر 

دينداران متعصب و  حتا درزمان اوج تفکر فلسفی ھم متفکرين فلسفی مورد عتاب .نپنداشته باشند
سرنوشت الکندی بزرگترين فيلسوف عرب بدست خليفه المتوکل عباسی و ابن . قرارگرفته اندمحجر 

الکندی شCق خورد . حقيقت تلخ استاين  رشد بدست خليفه المنصور اموی دراندليس گويای 
تبعيد شد  قريه ای يھودی نشينشد وابن رشد، اين بحرالعلوم زمان به ه وکتابخانه اش مصادر

وکتابھايش، جز آنھائی که به درد حاکمان می خورد ند، يعنی نجوم و طب ورياضی، ھمه درآتش 
اباورزيده  بازنگری تئوری ھا ی وارداتی خود از روشنفکران چپی ھم. خشم توده ای جاھل سوختند

نگھداشته ات و کليشه ھايئ که غCف ھای ميان خالی اند خوش راند و فقط خود را با تکرار مکرر
باوجود اين، نظريه ھای نويسنده . اينکه آقای افتخار ازاين قاعده استثنا است فالی نيک است. اند

ی دارد که درذيل به آن می پردازم ولی اين نقد به ھيچ صورت شناختاشکCتی علمی، فلسفی وروان
  .ازارزش کتاب اش کم نمی کند

  
که گويا اثری کامC نو و نظريه ای جديد ارائه  چون درکل ادعای نويسند دراين کتاب به اين است

تر روم تا به اين نقد به پردازم و اميد فرا ، کرده، من الزاما بايد در نقدم از سطح  عوام فھمی علوم
واژه ھای تخنيکی تا حد ممکن پرھيز خواھم کرد ولی  ی ازاستفاده. وارم خواننده مرا ھمراھی کند

که  ،آثار مربوطبه  خواننده بتواندنھا استفاده نمودم معادل انگليسی وآلمانی آنھارا خواھم داد تا آاگر از 
   .مراجعه نمايدازمھمترين آنھا دررويکرد ھا نام برده ام 

  
از کتاب آقای افتخار اين است که گويا انسان گوھری اصيل دارد که در طول تاريخ رشد  من فھم کلی

نه ای مخدوش می شود و ما بايد شرايطی را آماده سازيم تا آن گوھرھرچه فردی واجتماعی به گو
اين . يعنی بدست آوردن اين گوھر مسائل ما را حل می کند .بيشتر شکوفا شود وخودرا بروز دھد

است که با نام رياضی دان   Reductionism نگرش در تحليل نھائی ھمان مکتب تقليل گرائی
يعنی فھميدن کل بوسيله ی جز که روش فيزيک . خورده است وفيلسوف فرانسوی دکارت گره

جزء وکل درھمه ای موارد رابط ی تعاملی و . واقعيت البته خيلی ازاين پيچيده تراست. کCسيک است
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مثC . خواص جزء استباط نمود زتاثير متقابل از ھمديگر را داردند و نمی توان خواص کل را ا
تم ھايدروجن ويک اتم  اوکسيجن ترکيب شده است در آب باوجوديکه يک موليکول آب از دوا

 Brainدرعلم مغز.يک از اعضايش موجود نيست چنموده که در ھي emergenceخواصی ظھور

Science  سال گذشته پيشرفت ھای قبل م ٣٠که درCيجهتما می دانيم که تفکر ن ،حظه ی داشته 
بتوانيم به سلول ھای عصبی تقليل  ادراک وغيره را تخيل،دماغ ماست بدون اينکه تفکر، عملکرد

  .يعنی کل ھميشه چيزی بيشتر از جمع الجبری اعضا ست . دھيم
  
بعد از  ھا جين. مثالی ديگر از علم وراثت می دھم که آقای افتخار به جين ھا زياد متوسل می شوند 

به حيث سنگ بنای حيات تصور می شدند،  ١٩۵٣درسال  کشف شان بوسيله واتسن و کريک
، يعنی کودی برای ھمه پروتين ھای Uزم درسلول را دريک نوع جاده ی يک طرفه DNAطوريکه 

وجين ھا مانند دانه  )دگم مرکزی، فرانسس کريک( می سازد واز آنجا به پروتين RNA به  DNA از
ف يک موجود زنده درآخرين تحليل بدينصورت خواص مختل.ھای تسبيج روی کروموزم ھا قراردارند

اين نظريه ی تقليل  .دريک نوع پروسه ی ميخانيکی وابسته به ترجمه ی کود جنتيک ارتباط داده شد
دانشمندان زيادی را گمراه کرد و آنھا را به اين فکر انداخت که بايد برای ھر يک از خواص گرا 

 polygenicدی نياز به چندين جين دارند بعدا معلوم شد که خواص زيا. انسان دنبال جينی بگردند

traits نين توليدات جين ھا يعنی پروتين ھا به نوبت روی کار جين ھا تاثير دارند که آنرا فعال چو ھم
که می توانند اين  reverse transcriptaseديری نگذشت تا ماد ه ھائی کشف شدند . می کنند ويا نه

   ويروس . نمايند و کود را تغير دھند DNAرا داخل  RNA    رانند يعنیبه جلو بعقب ازپروسه را 

AIDS ما امروز و ھرچه علم جنتيک پيشرفت نمود موضوع پيچيده تر شد . ستازاين نوع ماده ا
امروز علم زيست شناسی وعلوم اجتماعی از مدل تقليل  Epigenetics.بحثی فراجنتيک را شاھديم 

وتعامل و تاثير متقابل سطوح مستقل ولی وابسته ی از  مسيست گرائی حرکت نمی کنند بلکه از مدل
مندی ھای ويژه وجود دارند که با وجوديکه به Uيه ی ننوايعنی درھر Uيه ق. رکت می کنندحيک کل 

طرز کار مغزانسان را . وقابل شرح نيستند پائينی وابسته اند ولی کامC بوسيله آن کنترول نمی شوند
جين  ٣٠٠٠٠ و موش ھردو  جينوم انسان. طرزکار جين ھا تقليل دادبه ھيچ صورت نمی توان به 

عجب، رئيس جمھور "اين کشف دانشمندان امريکائی را چنان متحير کرد که يکی از آنھا گفت . دندار
فی صد از جينوم موش وانسان  ٩٩جالب اينجاست که !" عين تعداد از جين ھارا دارند ھا ما و موش

 ١٨٠٠٠يک کرم . پس انسان بودن را نمی توان به آنھا تقليل داد! ھيچ فرقی از ھم ندارند ويکی اند
فرقی که بين جين ھای انسان و کرم ومگس موجود است !  ١٣٠٠٠جين دارد و يک مگس خانگی 

تين را ھدايت می کند و جين انسان می تواند ودرکرم ومگس ھر جين فقط ترکيب يک پراين است که 
 Multitasking.ترکيب تعدادی بيشتر از پروتين ھارا ھدايت کند 

  
بلکه به اين ارتباط دارد که سلولھای بدن با  ،رمز بيولوژيک انسان بودن تنھا درجين ھا نھفته نيست

درتعين نمودن ظرفيت ھای که  عضويستمغز انسان بدون شک . جين ھا چکار ھائی انجام می دھند
قابليت نمادين سازی تجارب ومشاھدات مھمترين عامل انسان  .انسان رول بسيار مھمی بازی ميکند

 ١٠انسان حدود  مغز .بودن است و دراين نمادين سازی ظرفيت زبان درانسان مھمترين عامل است
تعداد پيوندگاھان . دارند هنيورون ديگر رابط ١٠٠٠مليارد نيورون دارد که ھرکدام با 

اين ھا به نوبت مدارھای مشخصی را می سازند که باھم . ی نجومی استدعد  Synapsesعصبی
يجه اينکه ما تن . مجزا می کند، را ممکن سازد ما قوم نزديک ،کار ميکنند تا آن چه مارا از شمپانزه

يزيک اتم و اتم لوژی را به جنتيک و جنتيک را به ففيزيو روانشناسی را نمی توانيم به فيزيولوژی و
ھمچنين رفتاردرگروه يعنی جامعه شناسی را نمی توانيم . را به ذره ھای زير اتمی وغيره تقليل دھيم

درآخرين تحليل سيستم . ھريک ازاين سطوع قانومند ی خودرا دارد. به روانشناسی فردی تقليل دھيم
با توجه به مدل امروزی علوم " ل آدمیير اصگوھ"بدينصورت گشتن به دنبال  !ھا ديالکتيکی اند
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چناچه دانشمندان علم وراثت فکر می  .و نوع کCسيک تقليل گرائی است کاری بيھوده خواھد بود
خواھد شد وآنھا قادرخواھند بود  لانسان ح" گوھر"کردند که با شرح جينوم انسان مسائل کلی فھم 

، ولی نتيجه خيلی متواضع تر از آن است که را با دستبرد به کود ھای جنتيک بسازند نيچه" ابرانسان"
  . اميد داشتند، باوجود مصرف کردن مليارد ھا دالر برای اين کار

  
ھيچ چيز  ;فرد بشری وقتی به دنيا می آيد"به اين نظر است که به گفته ايشان  آقای افتخار ھمچنين

با رجوع به تاريخ . اين از بيخ نادرست است .صصفحه  ".يد استنمی داند و لوح دماغش سفيد سف
  .فلسفه وروانشناسی امروز اين بحث را ادامه می دھيم

  
درزمانی که می توان به آن دوره طCئی فلسفه غرب گفت، قرون ھفدھم وھژدھم، مسئله دانش انسان 

 John Lockمانند  empiricistsيان ادريک سو تجربه گر. فيلسوفان را به دو دسته تقسيم کرده بود

(1632-1704) ،1711-1776)  (David Hume   وGeorge Berkeley (1685-1753) 
 Rene Descartesکه نماينده عمده آنھا  rationalistsقرارداشتند ودرسوی ديگرخرد گرايان 

(1596-1650)  ،Baruch Spinoza (1632-1677)  وGottfried Leibnitz (1646-1716) 
خرد گرايان به اين باور بودند که انسان با ايده ھای فطری تولد می شود و قضايائی عمومی . دبودن

اين البته به اين معنا نبود که ما با افکاری معين به . بدون تجربه حقيقت دارند A prioriوضروی  
ربه کنيم وتجارب دنيا می آييم، بلکه به اين معنا که ما تمايل داريم جھان را به بافت وفورم معينی تج

يعنی مفاھيمی مانند وجود، زمان، گوھر، Uيتنھی و حتا خدا را با تمايل طبيعی . مان را مفھوم سازيم
بدينصورت خردگرايان به اين باوراند که . شکل می دھيم بعد ازاينکه مقداری تجربه را حاصل نموديم

  .فعال می شوند بوسيله تجربه حقايقی ازقبل داده شده که جزء تجربه ما نيستند
  

 tabula تجربه گرايان برعکس به اين نظر بودند که به گفته جان Uک مغز انسان ورقی سفيد است

rasa  نويسدبکه ھيچ چيز رويش نوشته نشده قبل از اينکه تجربه رويش.  
  

انقCب "اشت تا او آنرا بوسيله داين مناظره تا زمان فيلسفوف بزرگ آلمانی ايمانول کانت ادامه 
 Kritik der reinen VernunftانقCب کانت در نوشتن نقد خرد ناب .حل نمود” کوپرنيکی درفلسفه

کلمه نقد برا ی کانت به معنای انتقاد نيست بلکه به معنی تعين کردن حدود وثغور  .صورت گرفت
  :اگر من حل معما را از نگاه کانت خCصه کنم اين طور خواھد بود که .عقل انسان است

نسان به طور کل از تجربه می آيد ولی تجربه ی داده ھا بايد بوسيله دانشی قبلی وفطری نظم دانش ا
ساخته شود تا داده ھای بی  Kategorien یاز آنھا مفاھيمدرقالب ھائی ريخته شود يعنی داده شود و

نويسد يعنی مغز انسان لوح سفيدی نيست که فقط تجربه روی آن ب. منطقی مبدل شوند نظمی به ارتباط
داده ھای بيرونی روی حواس ما تاثير می  .و طفل انسان ھيچ مھارت ذاتی با خود ھمرا ه نياورد

اضافه می کنيم که به اثر تجربه نيافته ايم بلکه درذات انسان بودن ما نھفته  یگذارند و ما به انھا چيز
يعنی   a prioriانش ناب د. می باشد  a posterioriدانش تجربی ھميشه بعد از وقوع . A prioriاند 

معيار تمايز تجربه و ناب درچيست ؟ کانت می . دانشی که در آن ھيچ نوعی از تجربه شامل نباشد
 Allgemeinheit, universalityعموميت  و Notwendigkeit, necessityگويد در ضرورت 

ضروری وعمومی يک حقيقت ." ھر تغير به دليل علتی است : "مثCجمله ای  .خCصه می شوند
فکر کند جز اينکه اين جلمه را حقيقت بداند، يعنی  یبدين معنا که عقل ما نمی تواند طور ديگر. است

  .ه نيستباين دربافت خرد ما نھفته است ونتيجه تجر
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چيزی را  چما ھي .A prioriزمان ومکان ھم از آن داده ھای فطری می دانست   تصورمارا از کانت
تئوری نسبيت . جز درمکان وزمان نمی توانيم تصور کنيم ولذا آنھا فورم ھای از قبل داده شده اند

ھم تغيری دراين راستا نياورده است،  انجاميد space-timeمکان  -اينشتين که به چيزی به نام زمان
ھم درباره ای نسبيت Uاقل از ديد برتراند راسل فيلسوف ورياضی دان انگليسی که کتابی موجز وم

  .نوشته است

 نمی تواند ضروری و عمومی باشد ،نشان داد  Hume ھيوم یطوريکه فيلسوف انگليس،تجربه  
ما می توانيم بگوييم که تا جائی که ما تجربه کرده ايم . چونکه استقرا ء کامل درتاريخ وجود ندارد

نطور است ولی نمی توانيم ادعا کنيم که ضرورتن و حتمن ودرھمه مکان وزمان آيک پديده اينطور و
بدينوسيله کانت توانست ھردو مکتب را که فقط روی يکی از . اينطور و يا آنطور خواھد بود

کانت دراين  .مشاھدات تکيه می کردند با ھم ترکيب کند واز آن فلسفه ی انتقادی کانت را بوجود آورد
خدارا ثابت کند ويا رد نمايد، پس جای  وجود را ھم مدلل کرد که عقل ناب نمی توانداثر بزرگ اين 

 Kritik derاين مفاھيم را اودر نقد دوم اش يعنی نقد خرد عملی . شودبرای آزادی وايمان باز مي

praktischen Vernunft بسط می دھد.  

ظرفيت چه ديدی از) مغزشناسیروانشناسی، بشر شناسی و (اين است که علم امروز  پرسشدراينجا 
تا نزديک ھفتاد اين قرن بيست قرن بيستم  ای؟ درتاريخ روانشناسی مدرن از سالھھای جبلی دارد

 ,classical conditioningکه به اساس شرطی سازی کCسيک  Behaviorismمکتب رفتار گرائی 

Klassische Konditionierung   پاولوفPavlov  ابزاری ورشد آن به شرطی سازی
Instrumental conditioning/operant conditioning  توسط واتسن Watson امريکائی بود، 

  Skinnerتوسط اسکنر ناين مکتب بعد. جھت عمده درروانشناسی امريکائی را تشکيل می داد
   .ھم تعميم يافتزبان وياد گيری  و نه تنھا به رفتار بلکه به تفکر  توسعه داده شد  امريکائی

رفتار گرايان به اين باوربودند که ھر آنچه ما می دانيم نتيجه تجربه است که آنھا آنرا يادگيری می 
رفتار . طق وغيرهنيعنی ھرچه داريم يادگرفته ايم از رفتار و مھارت ھای عادی تا زبان و م. ناميدند

ند ماشينی می گرايان حتا، بخصوص سکنر آگاه بودن انسان را مد نظر نمی گرفت وفقط اورا مان
او بعدا آزادی انسان رامورد . کار می کرد stimulus responseمحرک و جواب له يدانست که بوس

 Beyond Freedom andسئوال قرارداد وکتابی نوشت به نام فراسوی آزادی وکرامت بود  

Dignity (1971)  

پرياليستی زبانشناس، فيلسوف و مبارز ضد امNoam Chomsky نوام چامسکی  ١٩۵٧درسال 
 A critic of.نقدی ويران کننده از رفتار گرائی اسکنرنوشت MITامريکائی و استاد پوھنتون معروف 

verbal behavior انسان بوسيله قانون ھای يادگيری در رفتار  لباور رفتارگرايان را که گويا طف و
چامسکی . قرارداد سخت مورد انتقاد ومغزش ورقی سفيد است را می آموزد مادری اش گرائی زبان

مادری اش را بدون اينکه کسی به او درس گرامر  نساله گی گرامر زبا ۵نشان داد که طفل انسان تا 
باط می کند ودر آن سن او به قواعد زبا ن مادری استوار است بدون نبدھد از شنيده ھای کCمی است

درست است  یجمله از نگاه گرامريک اينکه بتواند به کسی که زبان را نمی داند شرح دھد که چرا 
چامسکی نشان داد که طفل انسان زبان را بوسيله قوانين يادگيری رفتار گرائی ياد نمی . ی نهگريدو
يرد بلکه قوانين زبانش را بوسيله يک مھارت فطری که می توان به آن گرامر جھان شمول گ

Universal Grammar  ا استفاده از قوانين محدودی که طفل انسان می تواند ب. مشتق می نمايدگفت
 ازگرامر زبانش استنباط نموده جمCتی بسازد که ھيچ وقت نشنيده ويا خودش نساخته است

.Generative Transformational  Grammar  او مفاھيم کفايت و عمل را درزبانشناسی مطرح
سی شد که ما که می توان گفت شروع جھت نوينی درروانشنا competence, performanceکرد 
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مغز شناسی امروز اين  .ناميممی  cognitive psychologyآنرا امروز به نام روانشناسی شناختی 
  .يافته ھا را تائيد می کند

را طفل انسان باخود به گری زبان، ظرفيت ھای جبلی دي برای درپھلوی ظرفيت مخصوس بشری
که نه تنھا شامل تنظيم وظايف اوليه  self-regulationتنظيمی  -ازجمله ظرفيت خود. جھان می آورد

 attachment, Bindung ، ظرفيت پيوند ودلبستگی حيات است بلکه انگيزه ذاتی برای رشد است
و عواطف اوليه  affect monitoringمراقبه ی عواطف ، وکوشش برای ارتباط گيری با ديگران

حساس گناه که درھمه ی فرھنگ ھای بشری ترس، خوشی، کنجکاوی، تنفر، غم، شرم و ا دمانن
شرح  Piagetپروسه رشد تفکر درطفل که آنرا  .مشاھده می شوند و جزء داده ھای فطری بشر اند

اين رشد شامل مراحلی معين است . داده است يکی ازدست آورد ھای مھم روانشناسی شناخت است
 وانطباق Assimilation زیکه يکی به اساس ديگری تکامل می يابد وعملکردھای درونی سا

Accommodation، حرکی –مراحل رشد حسی . اين پروسه اند ،غير متغير ھایsensory 

motor  )سالگی ٢تا ٠(قبل عملياتی ،  pre-operational ) علميات مشخص )سالگی ٧تا  ٢از ،
concrete operations  ) سالگی  ١١تا  ٧از(وعمليات صوری formal operations ) تا  ١٢از

ودر ھمه جوامع بشری به ھمين  جريانی عمومی اند که درفطرت انسان نھفته است) سالگی ١۵
البته که گذارازمرحله ی به مرحله ی ديگر مربوط به محيط طفل است و می  .ترتيب شکل می گيرند

اس منطق اس(حتی بزرگساUن زيادی درکشور ما قادر به عمليات صوری نيستند . تواند آنرا بطی کند
  .)ورياضی

ظرفيت مخصوص خودآگاھی بازتابی که ويژه انسان است فطری است وھمين ظرفيت است که ھم   
اين ظرفيت از  که به اين معنا. اورا ازديگرحيوانات متمايز می کند وھمزمان نقطه ضعفش می باشد

آسيب  فقدان غريزه.  انسان نظامی باز بوجود می آورد که طيف رفتاری اش از فرشته تا شيطان است
رفتار حيوانات غريزی است و تطابق به . انسان است تمشکC پذيری انسان را باU می برد ويکی از

محيط دارد ولی انسان به دليل خودآگاھی بازتابی بايد تعويضی برای غرايزبوجود آورد که ھمان منش 
فته نشده و برنامه معين اين منش وشخصيت چون دربافت جنتيک انسان نھ. ويا شخصيت انسان است

پس می بينيم که طفل انسان با داده ھای  . برای شرايط معين نيست، به ھمان انداز آسيب پذير است
زياد ومجھز به دنيا می آيد واگر محيطی سالم دراختيارش باشد، می تواند که ظرفيت ھای طبيعی 

   .شکوفا سازد اخودر

اول اينکه روش . است" جھانبينی ساينتفيک"فتخار به مورد ديگری که قابل بحث است تاکيد آقای ا
جھانبينی آن ديدی است که ما دريک فرھنگ . جھانبينی مبدل نشود به علمی Uاقل کوشش دارد که

 مثC من بر حسب تصادفی درافغانستان درفاميلی. معين وبدون تعليم رسمی وآگاھانه به آن می رسيم
مسلمان نوع  ازطرف خودم بدون کوششی آگاه. واد بدنيا آمدمفيصد بی س ٩۵فيودال ودر دھی بيش از 

تمام ديگر عقايد، چه درست و . سنی حنفی شدم و باور ھای اين مذھب جزئی از مسلمات برايم شدند
چه خرافات را قبول کردم و جزء جھانبينی من شدند که بعدا فيلتری برای نگرش من به انسان و 

ينی را تعديل سالھای متمادی درس و تحصيل و تحقيق و صحبت با ديگران اين جھان ب. جھان شدند
کرد ولی ھنوز جھان بينی از ما اسپ گادی می سازد با فيلتر ھا و عينک ھای رنگارنگ و نگرش 

ی سخت مقاومت می کنند اگر با مسلمات بجھان بينی ھا به مقابل يافته ھای تجر. بخصوص به جھان
دد به ھمان خود دليل اين مسئله بدون شک پيچيده است وباز برميگر. وبديھيات آنھا مطابق نباشند

بيشتر اين بحث را باز نمی کنم که ! آگاھی بازتابی و ترس وجودی انسان ونيازش به تکيه گاه
  .ازچوکات اين نوشته کوتاه خارج می شود



6 

 

پرسش اينجاست که برای چه؟ دراينجاست که فلسفه . اندعلم ودانش ابزار  نقطه ی ديگر اين است که
 –مندان زيادی با درجات عالی دانش ومجھز به روش علمی امروز دانش. اخCق به صحنه می آيد

ساينتفيک خود را فروخته اند و بم ھای اتمی، کيمياوی وبيولوژيکی توليد می کنند بدون اينکه فکر 
دراينجا می . ديگری ندارد یکنند که توليد اين ابزاردرنھايت چيزی جز ازبين بردن نوع شان کاربرد

Uزم دارد که خارج از ساحه علم را دانش رھنمائی . ارا به جائی نمی بردبينيم که علم به ذات خود م
تربيت اين . ئيمومی گ empathyاست و ما انسانھا آنرا به شکل فطری داريم و به آن ظرفيت ھمدلی 

ی کشف ئاساس آنرا در نيورن ھا  Rizzalottiايتاليائی ريزالوتی سکه چند سال قبل مغزشنا ،ظرفيت
اگر انسان . ضروريستMirror Neurons       نام گذاشت ئی نيورون ھا ی آئينه راآنھا نمود که 

وکشور وملت به سطح نوع  هبتواند درجريان تاريخ اش ھمدلی را ازسطح فاميل، قوم وقبيله ومنطق
 .شايد بتواند خود را به مورچه ھا نزديک کند که موفق ترين حيوانات روی زمين اند ارتقاع دھد،

کشورھائی از آسيا از چوکات قبيله وتبار تا حدی بيرون شده و نفوس بشری تا حال درامريکا و اروپا 
درافريقا . وجای آنرا ملت وملی گرائی گرفته است که يک درجه باUتر از قبيله است است

له افغانستان انسا نھا ھنوزبه ذھنيت فردی نرسيده اند و خودرا موکشورھای زياد ديگری ازج
ولی ملی گرائی ووطن دوستی ھم به آنجائی می رسد که . چوکات قبيله و منطقه تعريف می کننددر

آنھا حيات يک امريکائی را معادل ھزاران حيات غير امريکائی . مثال بارزاش اياUت متحده است
و کنند وطوريکه مشاھده می کنيم ادعای رھبری جھان را دارند درچوکات ملی گرايئ مي محاسبه 

دراين راه تمام جھان را به خاک وخون بکشانند تا منافع اين ابر انسانان حاضر اند   آنھا. فع ملیمنا
  .د بعدی می رساندرواين مارا به مو . برآورده شود

دراينجا نيز متاسفانه بايد اعتراض . آقای افتخار به اين نظر است که انسان کامل ترين حيوان است
مغزانسان . مغز شروع می کنم وبه نتايج روانشناختی خاتمه می دھمواين بحث را از اناتومی . کنم

. Uيه بدوی وکھنه که بصل نخاع است. مانند يک پياز است که از سه Uيه مھم تشکيل شده است
ثابت نگھداشت حرارت بدن، تنفس، خوب وبيداری  دوظيفه اش کنترول اتوماتيزم بدن است مانن

Uيه دوم که . يوانات مشترک داريم يعنی فرق بين موش وانسان نيستاين Uيه را ما با ھمه ح. وغيره
دراينجا ترس . ساده سازی Uيه عواطف خواند کمی مده را می توان باآبعد درطول تطور بوجود 

يک ماررا . اين Uيه درپستاندارن باظرفيت ھای متفاوت موجود است. وخشم وغيره تمثيل می شوند
پيدا کند ولی يک سگ خيلی ھم قادراست که احساس انسان احساس پيوند نمی توان تربيه کرد که به 

Uيه  Limbic System.  ھمين Uيه است راين ظرفيت به خاط. تعلق به صاحبش را داشته باشد
ديگری را ھم می  ای" Uيه" Neocortex.فوقانی که از ما انسان درست می کند آخرين Uيه است 
مغز انسان عضوی اجتماعی است و عمليات . توان نام برد که روی مغز قراردارد و آن فرھنگ است

تا حال فرھنگ متاسفانه  فرھنگ ھا مغز ھارا فورم می دھند ولی .اش با تعامCت اجتماعی ربط دارد
شايد . وم واول ھم آھنگ شوندنتوانسته مغز را به آن درجه از انعطاف پذيری برساند که Uيه سوم با د

ممکن شود، که يقينن  ، يعنی اھداف اجتماعی تمام شمول،روزی اخCق اجتماعی فراملی و فرامرزی
  !دراينجا بايد بگوئيم وc اعلم. بودبه معنای نوعی ديگر از انسان خواھد 

! ام درکائينات استدانشمندان علم مغزشناسی به اين نظر اند که مغز انسان پيچيده ترين عضو يا نظ
به صورت موجز می توان دررشد سريع Uيه  را دليل اش. باوجود اين يک عضوی نا کامل است

واين نارسائی بود . دوم کامC ھم آھنک شود هسوم خواند که وقت کافی درطول تطور نداشته تا با Uي
يعنی عقل که در سطح Uيه . از بھشت بيرون رانده شوند ،آدم وحوا ،تا باعث شد پدرومادر ھمه ای ما
 ،يا بی خبر است ويا قادرنيست به مقابل اميالش مقاومت کند دومسوم عمل می کند از نيات Uيه 

سوره احزاب، . انه کان ظلوما جھوU. وھمين است که انسان را خدا درقران نادانی ستمکار می داند
امل نتواند اخCقی عملی را طرح کند می ترسم بشر ھيچ وقت با اين مغزتعجب انگيز ولی ناک .٧٢آيه 

، جامعه که عقلش با عواطف اش ھم آھنک شود طوری که ھميشه کل را اساس بداند و نه جزء را
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من مانند زيگموند فرويد پدرروانکاوی . ومنافع عمومی را ھرچه بيشترشامل اھداف اجتماعی نمايد
فه روی زمين شوند وانسان به زياد خوش بين نيستم و می ترسم دوستان من ،مورچه ھا، خلي

  .ديناسورھا به پيوندد

آقای افتخار زياد از رياضيات و . مسئله ی ديگری را که می خواھم مطرح کنم علم رياضی است
محاسبات رياضی در نوشته ھايش صحبت می کند ولی ما نمی دانيم دقيقن منظور از رياضی 

  .ارتباطی به رياضی ندارند درچيستواستعمال آن در رابطه به مسائل زيادی که ھيچ 

در رياضيات عالی  axiomsبديھيات   Axiomatic System.بديھياتی است رياضی سيستمی 
، يعنی ھر عقل سليمی  ندطوريکه من می فھمم تا زمان پاسکال فرانسوی بايد يک امری مسلم می بود

بديھيات رياضی  تا حال ولی اززمان پاسکال. بايد آن بديھيات را بدون شک می توانست قبول کند
اساس تعاريف  هبديھيات اش را تعريف می کند وباين رياضی دان است که . امری عرفی شدند

درتضاد باشند و سيستم  آنھا نبايد با ھم. فقط يک شرط دارند که ی را مطرح می کندينوبديھيات قوان
. formal contradictionsنگاه صوری بدون تضاد درونی باشد  زرياضی دان بايد ا يک رياضی

بدينوسيله ما شاھد رشد سريع سيستم ھا ی رياضی استيم که ھيچ ارتباطی به جھان خارجی ندارند، 
 Boolean. ر بول استمثال عمده برای امروز الجب. بلکه مخلوق تخيل انتزائی رياضی دانان اند

Algebra   جورج بول George Boole انگليسی يکی از مھم ترين کتاب ھای قرن نوزده ھم را به
پيوتر اين سيستم را متا زمان ظھور ک  The Laws of Thought.نوشت   ١٨۵۴نام قوانين تفکردر

ر که قوانينی انتزائی بودند بولی قوانين اين الج. می توان نوعی تعميم رياضی منطق ارسطو خواند
ھمه  integrated circuitsامروز مدار ھای مدغم . منطق دو ارزشی کمپيوترمدلی شدند برای 

  .بوسيله اين الجبر ساخته می شوند و پروسيسور کمپيوتر ھم به اساس آن کار می کند

اين به حيث که پيش از البرت اينشت Tensor Calculus.مثال ديگر ھمان رياضی تانسور ھاست 
سيستم انتزائی رياضی وجود داشت ولی کسی آنرا نتوانست به کار گيرد تا فرضيه نسبيت عمومی را 

 non-Euclidian   اين نبوغ اينشتاين بود که به اساس ھندسه ی غير اقليدوسی . اساس بگذارد

geometry ی از جاذبه ورياضی تانسور ھا نسبيت عمومی را بنيان گذاشت که درحقيقت نظريه جديد
نفی دياليکتيکی می کند، يعنی ھم آنرا نفی می کند  مارکسی -به مفھوم ھگلی است ونظريه نيوتن را

ھندسه  .ددھوھم تئوری جاذبه را به سطحی عالی تر ارتقاع می  وھم درجھان اقليدوسی حفظ می نمايد
خط ھائی موازی  ،نقطه ی اقليدوس يعنی آن ھندسه ای که ما درمکتب می خوانديم که از خط مستقيم،

درجه است وغيره  ١٨٠و مستقيم که خودرا قطع نمی کنند و مثلث ھائی که زوايای داخلی آنھا فقط 
اطراف کتله ھای متراکم اين ھندسه در سطح زمين به صورت تقريبی درست ولی در. بحث می کند

ھای غير اقليدوسی درقرن وجرم ھای کروی درست نيست و از آنجا بود که ھندسه  مانند سياه چاله ھا
در ھندسه غير اقليدوسی کوتاه ترين فاصله بين دو . نوزدھم به وجود آمدند که اساس نسبيت شدند

خطی از که قطب شمال به قطب جنوب بکشيم، (خط منحنی است  نقطه خط مستقيم نيست بلکه يکه
Meridian ( درجه اند ١٨٠وزوايای مثلث کروی بيشتر از.  

ر کل  بطو و ، کيميا به اين معنا است که رياضی فقط زبان يافته ھای فزيک شرح شدآنچه تا حال 
بلکه . جدا از يافته ھای علمی ھدايت نمی کندھيچ حقيقتی ما را به علوم طبيعی می باشد و خودش 

دراقتصاد  زبان عمومی علوم شده است و امروز رياضی. وسيله فورموله کردن قوانين علوم است
 Input-Outputخروجی  -مدل تحليل دخولی مثC. وروانشناسی ھم کاربرد داردنيوکCسيک 

Analysis  اکادميک روانشناسی در دل ھای متعددم ودر اقتصاد.  
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وافر کلمه ی رياضی در نوشته ھای آقای افتخار به خواننده ی که از رياضی عالی بھره  لا استعم
د که گويا رمز ھايی مھم پشت رياضی نھفته است جادوئی ارائه می کننبرده يک نوع جھانی مرموز و

ازاين جمله ": او می نويسد. اين از بيخ نادرست است. نھا می توان حقيقتی را کشف نمودآکه بوسيله 
صفحه " !گفته می توانم که زبان خود خدا زبان رياضی است. رياضيات بسيار مھم واساسی است

  !من تاحال فکر می کردم که زبان خدا عربی با لھجه ی قريشی است .٢٣۴

 راسل است برتراند متناقضه ھامھمترين آن از يکی .مبانی رياضی عالی پر از متناقضه ھا است

Russell Paradox . اين متناقضه را برتراند راسل رياضی دان وفيلسوف معروف انگليسی و مبارز
را سست Set Theory, Mengenlehre  پايه نظريه مجموعه ھا  برای صلح جھانی مطرح نمود که

رياضی دان بعد ھا . مجموعه ھا بود ی هيدرحقيقت يک نوع پتره کردن نظرحل او ھم  هرا. نمود
نشان داد که درھر نوع سيستم رياضی می توان قضايائی را Kurt Gödel نابغه آلمانی کورت گودل 

اين . در داخل بديھيات آن نظام رياضی قابل حل نيستنددر چوکات ھمان رياضی مطرح کرد که 
نظريه که رياضی عالی را تکان داد ھمان نظريه معروف نا کامليت گودل  

Unvollständigkeitssatz /Incompleteness Theorem پس نظامی که درداخل خود . می باشد
بخصوص  .چنين طرفه ھائی دارد نمی تواند حقيقتی جادوئی و مرموز را از جھان بدست دھد

ولی اکثريت انسانھا که نمی توانند از سمبولھای غير قابل فھم . رياضی دان ھا چنين ادعائی ندارند
  . ادوئی جستجو نمايندرياضی سر دربياورند مايل اند که درآنھا حقيقتی مرموز وج

او . يم، آقای افتخار ادعا ھائی دراين کتاب می کند که فکر می کنم غير مسئوUنه استرازاينھا که بگذ
نھارا عامل سی آی آ، پلپوت، گرباچف را ھمه در يک جمع می آورد و حفيظ c امين، مائو، استالين

  عصفحه  . ای ميداند

دستش به ھمه جا می رسد؟ اگر چنين است چرا مسائل عديده آيا سی آی ای آنقدر قدرت دارد که 
امپرياليزم امريکا را حل نمی کند؟ اين نوع فرافکنی ھا گريز از تحليل اقتصادی، سياسی واجتماعی 

  . است

سر سبد خلقت است و اکرم  گل ، که گويا انساناندآقای افتخار به شمول اکثريت انسانھا به اين باور 
 گلبايد پرسيد که معيار. گر مورچه به سخن می آمد يقينن که اعتراض می کردا. واشرف مخلوقات

سر سبد بودن درچيست؟ دراين که عقل دارد وخودآگاھی؟ اين عقل واين خود آگاھی چه چيزی برايش 
حشت جنگ و و ، نسل کشیاستثمار، استعماراستبداد، ؟ تاريخ کنش انسان مملو ازبه ارمغان آورده

اگر معيار موفق بودن   .، آلوده کردن محيط زيست و جھالت مرکب استفاشيزم ،ھای جھانی
درتکثير مثل و تطابق به محيط است، اين معياريست که زيست شناسی برای موفقيت حيوانات 

موفق ترين حيوانات  ھا درطول تطور شان به دست می دھد، يقينن مفصل داران از جمله مورچه
دوصد ميليون سال است که روی کره خاکی زندگی می کنند درحاليکه  آنھا بيش از. روی زمين اند
ھزارسال عمرندارد واگر به اين منوال زندگی اش را  ۵٠بيش از  Homo Sapiensانسان مدرن 

و موفق مانند مورچه به جای " ھوشيار"برای حيوانات زمين را  وکند می خودرا نابود دھد ادامه
  .ی خود زمين را خراب نکندخواھد گذاشت، اگر قبل از نابود

نظريه پرداز معروف  Stephen Gouldازجمله ستفن گولد  Paleontologistsزيست شناسان کھن 
امريکائی درنظريه تطور داروينی به اين نظر است که انسان يک برگ از درخت ستبر وپھناور 

درخت فقط يک برک  انسان مانند ھر برگ ديکر اين. شمار می باشد بیحيات است که شامل انواعی 
است و نمی تواند برای خود امتيازی قايل شود بخصوص وقتی ما توليد مثل و زندگی موفق روی 

چه نمی تواند پوزدھد وخود را گل سر سبد مور به مقابل زمين را معيار قرار دھيم، انسان بدون شک 
  !اگر می کند از جھالت اوست واز خود خواھی او. اعCن کند
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ادعا می کند که از اول پيدايش نوع بشر کسی به تاکيد Uزم روی اينکه بشر چيست آقای افتخار 
اگر چنين است پس فلسفه از زمان ارسطوو افCطون تا حال  .١صفحه  .سئوالی مطرح نکرده است

 ااين ادع. روانشناسی وبشر شناسی از بدو پيدايش شان به اين مسئله پرداخته اند. بی مورد بوده است
  . کار ھای بنيادی فCسفه و دانشمندان را بی ارزش می گيرد وبی احترامی به کار ھای ارزنده آنھاست

. غرب به جھانبينی ساينتفيک ضديت وخصومت دارد جھاندرجائی نويسنده ادعا می کند که گويا 
ش غرب ودانشمندان غربی اند که حامل رو جھاناين . اين واقعا يک ديد توھمی است. ٢٢صفحه 

درھمانجا ادعا می کند که گويا ضديت به جھانبينی ساينتفيک به نفع سرمايه . علمی امروز اند و بس
بزرگترين منقد سرمايه داری يعنی کارل مارکس در مانيفيست کمونيست می گويد که . داری است

ته ھای علمی نظام سرمايه داری انقCب درتوليد و تخينک را به پيش می برد واينھا البته به اساس ياف
به اين باوراست که علم به حيث يک نيروی مستقل توليدی ازکار جدا وبه کارل مارکس  !ممکن اند

 ,Das Kapital, 1976 .سرمايه ، جلد اول، آلمانی ٣٨٢صفحه . خدمت سرمايه قرار می گيرد

Verlag Marxistische Blätter.   

سطی به کشيش ھا و پاپ ھا رسما حق ادعا می شود که کليسا درقرون و ، ١۶٨، صفحه درجائی
بود که مردم بسا شب اول عروسان شان را به حجره ی  هبرداشتن پرده بکارت نو عروسان را داد

من از تاريخ دانی درپوھنتون ھايدلبرک پرسيدم . اين به باور من يک افتراء است. کشيشان می بردند
باز ھم من حاضرم قبول کنم اگر . زياد است عاتراد از خنده ای رد کرد وگفت ازاين اختعواو آنرا ب

اين ادعا برضد ھمه ی ارزشھای کليساست و چگونه آنھا . اثری موثق اين گفته را درتاريخ تائيد کند
است که کشيشانی راھبه ھارا  قيد؟ البته که درتاريخ اعCن کننداين را يک امری رسمی می توانستند 

 .محوطه کليسا ويا جائی ديگر به خاک می کردندداخل  ند و بچه ھای شان را درمی نمودحامله 
  .دراينجا البته نبايد تجاوز جنسی عده ای از مC ھای افغان را باUی کودکان مدرسه از نظر دورداشت

وکسی که بکارت . ، بکارت وشرافت دختر را او با ھم مترادف می داند٢٣٠، صفحه ٧٩درزينه ای 
اين اخCقيات در افغانستان حاکم ! عجب اخCقيات قرون وسطائی! ندارد به خاک وخاکستر برابر است

اگر چنين باشد، آيا نويسنده حاضر است . است ولی معيار ی جھانشمول وضرورتن انسانی نيستند
ادعا کند که ھمه ی دختران غير مسلمان ويا فرھنگ ھائی که به بکارت به ديده ای تقدس نمی نگرند 

  اکستر يکسان؟ خبی شرف اند و با خاک و 

نويسنده ادعا می کند که مردمان عصر حجرکمترين اطCعات درباره ی  ٢۵٨صفحه  ٨٧درزينه ی 
علم بشر شناسی به اين ديد حال تا . دکمترين قضاوت در باره پديده ھای دنيا برخوردار بودناز دنيا و

زی نمی دانيم جز اينکه چي  Paleolithicمسلم نرسيده است و ما درباره باورھای مردمان حجر قديم 
اين . نمودندپيروی می   Animismمرده ھای شان را به قبر می کردند واز يک نوع جان پنداری

ولی انسان حجر جديد . ای باستان شناسی وآUت سفالين بدست آمده استھباور ھم به اساس يافته 
Neolithic  نی خود کم وکاستی نداشته استCاز انسان مدرن درظرفيت عق.   

ل غونويسنده استبداد شرقی امپراتوران م ٣٣٩ -٣٣٨، صفحه دربخش دوم، يادداشت ھائی ازيک سفر
شاھان من ھم ازديدن تاج محل و از آثاری که . را توجيه می کند به نام ارج نھادن به تاريخ وفرھنگ

زيبائی ھای  مستبد به جای گذاشته اند و مردم فقير ومظلوم ھند را ودار کرده اند اين و مسلمانان
، ولی من ھرکز نمی توانم اين ظلم را توجيه کنم، باوجوديکه خوشم می آيد  مھندسی را بوجود آورند

ما  مسائلاستبداد را نمی توان چيزی جز استبداد ناميد واين شايد يکی از. طرفدار حفظ آثار باستانی ام
وتا حاضر نشويم که به . باشد که تا حال حاضر نيستيم خود را درآئينه ببينيم وبگوئيم که بلی اين ماايم

طرحی نواززندگی  وليام شکسپير از آئينه گريز کنيم، نمی توانيمان آئينه نگاه کنيم و مانند کا ليب
  .اجتماعی وسياسی را دراندازيم
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