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  فلسفی شويم؟ - آيا ما می توانيم داخل يک ديالوگ و مناظره ی علمی
  
  

  نادرنورزائی
  ھايدلبرگ، آلمان

٢٠١٢. ٩. ٧  
  

من نه وقت آنرادارم ونه حوصله . من معمو� عادت ندارم به ھرکلی گوئی غير علمی نقدی بنويسم
دقيقن به خاطر مھم ا  نوشتم" گوھر اصيل آدمی"ولی نقدی که به کتاب آقای عالم افتخار . اش را

  .بودارزيابی نمودن اين اثر
  

انديشمندانه کرده اند و به اين موضوع تاکيد کردند که ما  آقای عالم افتخار به اين نقد موضع گيری
ولی متاسفانه آقای کبير . افغان ھا با�خره بايد ياد بگيريم که روی مسايل مشترک و مھم بحث کنيم

برد و تمام وسايل علمی و ادبيات �زم رادردست رس دارد، مانند تعداد نوری که دراروپا به سر می 
او ھنوزغرق روانشناسی استبداد شرقی است که . بيشماری از ھموطنان، نتوانسته ازآنھا استفاده کند

واگر قادراست  ،پشت ھر کاسه نيم کاسه ای را می بيند وبه جای اينکه به متن نوشته ام توجه کند
وبه من انگيزه ھای  می زند احساساتیدست به قياس به نفس ھای  ،نمايد یمنطق -ازآن نقد علمی

شما آقای کبير نوری که به گفته خود شما چيزی از مغز شناسی  .توھمی خودش را نسبت می دھد
؟ شما بدون اينکه است نمی دانيد حا� متوجه می شويد که �يه دوم مغز شما �يه سوم را ازکارانداخته

را متھم می کنيد که ما به خاطر حسادت ونازائی فکری " رفيقانم"اختی داشته باشيد مرا و ازمن شن
  فکر نمی کنيد کمی درتوھم ايد؟. می خواھيم اثر بزرگ عالم افتخاررا ازمقامش پائين آوريم

  
فکر . دھم" شکست"من نه باکسی رقابت دارم ونه کسی را حريف می پندارم ونه می خواھم کسی را 

حا� نياز به خودکاوی . کنم ما افغانھا به قدر کافی ھمديگر را شکست داده ايم وبه جائی نرسيديممی 
نه مشوره کرده ام و نه کسی مرا تشويق نموده که به زعم و توھم شما " رفيقانم"من با  .بيشتر داريم

ھرچيزی به ديده  کرده ايد که به) ازنوع استالينی(شما شايد کار ھای حزبی . را مغلوب کنم" حريف"
! می نگريد و تحمل اينرا نداريد که کسی بگويد روی چشم شما ابروست" سياھکاری"و " هئتوط"ای 

من به حيث روانشناس بالينی می دانم که دررواندرمانی زمانی به مريض انگيزه ھای ناخودآکاھش را 
توانم پيش بينی کنم که چه  ولی من متاسفانه نمی. می توانيم شرح دھيم که او آماده ھضم آنھا باشد

کسانی با چه آسيب پذيری ھای روانی نوشته ام را در فضای مجازی می خوانند و ممکن است 
  .نمايدناراحت و عصبی آنھا را خدشه دار نمايد و آنھارا ) به مفھموم روانکاوی آن(خودشيفتگی 

  
اين يک نوع پارانوئيد توده . تافغان اس" روشنفکران"اين نوع برخورد متاسفانه شامل حال زيادی از 

. درافغانستان است که مقوله ای ازنوع خود استوفرھنگ استبدادی ايست که نتيجه تربيت اطفال 
آنرا چه زيبا ازھر روانشناس بھتر شرح ) ١٨۵۴ – ١٨٠٨( بيائيد ببينيم که شاعرفارسی گوی قاآنی

  :داده است
  ناخن خويش ھمی بيند و پندارد تيغ

  ھمی مالد و انگارد ماردست بر مژه 
  سايه ی خويش ھمی بيند وبگريزد ازاو

  اين لشکر مير است که آيد به قطار: گويد
  شفق از چرخ ھمی بيند وفرياد کند
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  کزپی سوختنم مير برافروخته نار
  ھرکجا سرووبنی بيند ازاو گردد دور
  کز پی کشتن من مير برافراخته دار

  
چند "رياضيات  می نويسد که من بارابطه به نوشته اماز نقدش از ١۴د رنکته آقای کبيرنوری 

دقيقن ھمين به زعم اوپراگراف ھای ضد ونقيض است که اصل . گفته ام" پراگراف ضد ونقيض
" فکر کرده که نوشته اماست او چون موضوع را درک نکرده . مطلب درباره مبانی رياضی است

کورت  Incompleteness Theoremای البته من انتظار ندارم ھرکس نظريه . است" ضد ونقيض
  !گودل نابغه رياضی را بفھمد

  
من با تمام . را اعدام کرده ام ،آقای کبير نوری فکر می کند که من انسان، اين گل سر سبد خلقت

و اگر اعدامی درکار باشد نتيجه ای توھم ھای خود انسان خواھد  وجودم ضد مجازات اعدام می باشم
من می دانم که ھضم اين موضوع که در بيولوژی . خواھد گرفتبود و بدست خودش صورت 

آقای . يک اصل قبول شده است به خودشيفتگی انسانھا برميخورد Evolutionary Biology تطوری
دست آورد ھارا که ھر . نوری ازمن خورده می گيرد که چرا به دست آوردھای انسان تکيه نکرده ام

زمانی انسان فکر می کرد که درمرکز . دنبال نارسائی ھا باشيمما بايد ;می فھمد  هسال ١٠طفل 
گاليله گفت اينطور نيست و حتا اورا کليسا به دادگاه . کائينات قراردارد وھمه چيز دور زمين می گردد

. مدتی بعد داروين مدلل ساخت که انسان نوعی حيوان است و تطوری طو�نی داشته است. برد
زيگموند فرويد ،  می کرد عقل او قاضی ارزشھا ورھنمای رفتار اوست درقرن بيستم که انسان فکر

فيصد انگيزه ھای ما  ٩٠عقل انسان راوسيله توجيه نياز ھای سايقی انسان دانست و نشان داد که 
اين سه انقVب درتفکر ھربار برخودشيفتگی انسان صدمه زده است و . ناخود آگاه اند وشعوری نيستند

  . شده است ی نا آگاهد وعصبی انسانھاباعث واکنش ھای تن
  

ممکن است تعديل شوند ويا نظريه  یعلم مذھب وايدولوژی نيست ويافته ھای علمی موقتی اند و ھرآن
درتاريخ علوم طبيعی فيزيک نيوتن، يکی از . گذشته را بگيرد اتای ديگری جای بديھيتات ومسلم

ن تعديل شد و فيزيک کوانتوم ھمه ای جبريات موفق ترين نظريه ھای علم طبيعی بوسيله ای اينشتاي
درکتاب مھم  Thomas Kuhnباوجود اين طوريکه تامس کون . فيزيک کVسيک را زير وزبر کرد

نشان داد،  The Structure of Scientific Revolutions بافت انقVب ھای علمی: ومعروف خود
شتان تا زنده بود ناي. افظ کار استپارادايم ھای علمی سخت جان اند چون روانشناسی انسان مح

رول مھمی داشت از نگاه عاطفی ھضم  شنتوانست يافته ھای فيزيک کوانتم را که خودش درکشف ا
کند، چون او به قوانين جبری اعتقاد داشت درحاليکه قوانين فيزک کوانتوم به اساس حساب احتما�ت 

  .است
  

من به بتی که او . ايدئولژيک و مذھبی نمايان است از نقد آقای کبير نوری از نوشته ام يک نوع ديد
و من را  می پرستد به زعم او حمله کرده ام و دچاری خشمی ھمراه با اضطراب ھويتی شده است

  !قلمداد نموده و حتا دلش برای من بيچاره سوخته است" سياھکار"گر و " هئتوط"
  

ھم پناه می برند ودرمقام جھاد  به متون مقدس واساطيری": می نويسداز من آقای کبير نوری 
نقد وکمک به  ;بدينگونه اثبات ميشود که ھدف;سا5ران معلوم الحال نيز عرض اندام مينمايند

تفکيک سره وناسره از يک اثر مھم و بی سابقه درتاريخ ادبيات وھنرافغانستان و خيلی از 
يله ازپای درآوردن ھدف تخطئه و توطئه است وبه ھرقيمت وبه ھر وس ;کشورھای شرقی نيست

  !"حريف
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قرار معلوم آقای کبيرنوری فرق ! دراينجا بايد دل من برای آقای کبير نوری بسوزد وخيلی ھم بسوزد

چيزی اثبات  چازنوشته ھي. استفاده می کند" اثبات"واز کلمه  فھمدبين علم و منطق ورياضی را نمی 
رياضی و منطق چون ھردو دانش ھای يعنی ثبوت تنھا وتنھا دردورشته امکان دارد . نمی شود

درعلوم طبيعی واجتماعی يک نظريه يا تقويت می شود ويا . Axiomatic Systemsبديھياتی اند 
درباره متون مقدس . تضعيف، نظر به اينکه چه شواھدی تجربی وصوری برايش بدست داريم

وان ناخودآگاه و طرزکار واساطيری بايد بگويم که اززمان ظھورروانکاوی نوين، ما مکانيزم ھای ر
ھزاران سال زندگی انسان  باسطوره ھا چکيده تجار. نمادين سازی عواطف را خوب می شناسيم

اديان . است که به شکلی نمادين تدوين شده اند و اديان يک درجه با�تر آنھارا تدوين و مدلل کرده اند
ستمگران " سياھکاری"و " توطئه" سامی وکتاب ھای شان تورات، انجيل و قران نه بی معنی اند ونه

آقای عالم افتخار به اين موضوع پی برده است که اسطوره به معنی . درتدوين آنھا دست داشته است
  .نيست، ولی آقای کبير نوری که به مقام مريد ظاھر شده از فھم اين موضوع قاصر است" توطئه"
  

نمی دانم که ايشان مفاھيم استد�ل  من. آقای کبير نوری به من اتھام سفسطه گوئی را زده است
" درمنطق ما دونوع: ؟ کمی به حافظ ی شان کمک می کنميا نه وسفسطه ويا مغالطه را می دانند

يکی قبول شده که ھمان خواص ضروری و عمومی را دارد وديگر که به  ،را می شناسيم" استد�ل
از يکی از اين سفسطه . عمومی را دارد ولی منطقی نيست، نه ضروريست ونه لظاھر شکل استد�

اين مغالطه . ھا خود آقای کبير نوری به حيث استد�ل منطقی به مقابل نوشته من استفاده کرده است
اين معناست که کسی وبه   Argumentum ad Hominem به نام �تينی اش درمنطق مشھوراست

مثV شما استد�ل . سئوال قراردھدبخواھد عوض اينکه به استد�ل کسی به پردازد شخص اورا مورد 
يد وغير منطقی بدانيد که او سال گذشته ازدکانی دزدی کرده ويا زنش را يکسی را به اين دليل رد نما

دراينجا شما به متن ومنطق طرف اعتراض نمی توانيد بکنيد ولی درعوض به . لت وکوب نموده است
نوشته . می دانيد یم خود حرفش را غير منطقاو انگيزه ھای توھمی خود را نسبت می دھيد و به زع

می کند که " استد�ل"آقای کبير نوری سر تاسر ازاين نوع سفسطه ومغالطه است ودرحقيقت چنين 
اين . است" توطئه"گويا نادرنورزائی به خود شيفتگی اش خدشه وارد نموده بناً منطق اش نارساست و 

را " حريف"به زعم خود " روشنفکران"ش چپ کشور نوع بحث رامن زياد شنيده ام که بيشتر درجنب
  !مغلوب می کردند بی خبر از اصول ابتدائی استد�ل منطقی

  
ان می کنم و آن اين است که کمی به گنوری يک راھنمائی مسلکی وراي کبير من برای شما آقای

 Karen Horneyپيشنھاد می کنم ازروش ساده روانکاه نوين کارن ھورنای . به پردازيد خودکاوی
اگرمی خواھيد من نوشته ای از خودم دراين باره را . استفاده کنيد که من خودم ازآن مستفيد شده ام

تصور فھميدن  يا درست نفھمدين موضوعی ووديگر اينکه دانش کم و. دراختيار شما قرار ميدھم
می کنيزی که با خر خاتون شھوت "به سرنوشت  �امتحا ار تر است و انسان دگاھی از ھيچ نفھميدن ب

  .رجوع کنيد به دفتر پنجم از مثنوی مولوی. دنک یممبتV "  راند
  

درخاتمه بايد بگويم که راه ميان بر برای علم ودانش وجود ندارد و نمی شود بدون زحمت بخود دادن 
 -به مناظره ھای علمیھا  ودانش آموختن ودرست آموختن با مغالطه ھا، کج فھمی ھا و برون فکنی 

رای نبريده ايم و تا آنزمان من استبداد  و کر می کنم که ھنوز ما ازعادت استبدادیف. منطقی برويم
  .خاموش می مانم برای آقای کبير نوری به گفتن ندارم و  یديگر چيز

  
  
  


