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  ٣تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئ خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٤/١٠  نادرنورزائی

 

  شخصيتی خصايل يا و اکادميک ِالقاب توان می آيا

  قرارداد؟ منطقی استد'ل مبنای را
 

 ايا'ت به ام روانشناسی تحصي/ت ادامۀ برای ازآلمان من که بود مي/دی ١٩٧٤ سال سپتامبر ويا اگوست ماه
 پوھنتون که دانستم نمی ازآمدنم پيش من. شدم فاکولته شامل نبلومينگتو درشھر انديانا ودرپوھنتون کردم سفر متحده
 خارجی محص/ن ازدفتر شد، معلوم وباشم بود جای ازاينکه بعد. دارد اکادميک ھمکاری کابل پوھنتون با انديانا
 کابل تونپوھن با انديانا پوھنتون که شدم آگاه تعجب با. يانه ھستند درپوھنتون ھم ديگری ھای افغان آيا که پرسيدم

 بورسيه وبا حضوردارند ودوکتورا ماستری ھای دوره برای درآنجا کابل پوھنتون استادان از تعدادی و دارد ھمکاری
 که وکسی درھرات مکتب زمان در ام انگليسی استاد که بود خوشحالی جای برايم. اند تحصيل مشغول فولبرايت ھای
. کند می کار وتربيت تعليم دررشتۀ دوکتورا دوره وبرای اردحضورد آنجا ھم وھستم بودم ھايش تشويق مديون من
 .بکند را 'زم رھنمائی برايم که شناختم می 'اقل را کسی که ودلگرمی خوشی مايه برايم و بود آسان کردنش پيدا

 دعوتی ازآنھا يکی خانۀ به محصل ھای افغان که گفت برايم ودوستم استاد بلومنگتون، ِگرم ھای ازشب دريکی
 در. بود کرده دعوت که ازافغانھا يکی خانۀ رفتم دوستم با آنشب من. شوند آشنا ھم من با اند ومايل اند داده رتيبت

 نمودند سياسی ھای بحث به شروع استادان معمول طبق شام غذای ازصرف بعد. بوديم نفری ٨ تا ٧ جمعی آنجا
 درجۀ برای وھنوز بودم جوانتر سال ٢٠ 'اقل آنھا ۀازھم که من. نمودند شکايت وغيره وفساد کشور افتادگی وازپس
 از بعد. گفتم نمی وچيزی شنيدم می را شان ھای حرف فقط دراول خواندم می درس فاکولته سوم صنف در ليسانس
 پيشرفت به کار واين باشد رسمی زبان يک فقط بايد درافغانستان که بود نظر اين به ازاستادان يکی داغ، ھای بحث
 فرانکفورت مکتب و مارکس کارل فلسفۀ به شده آشنا نو و نفس به اعتماد با جوانی که من. کرد خواھد کمک کشور
 فقط درکشورما که ام مخالف استاد نظر باً کام/ من که گفتم من. نمايم نظر اظھار خواستم جو، ماجرا ھم کمی و بودم
 درس زمينۀ اش شھروندان ھمۀ برای بايد یمترق دولت يک که ام نظر اين به من برعکس. باشد رسمی زبان يک

 وحدت که بود خواھد صورت دراين وفقط شود احترام ھا زبان ھمۀ وبه کند فراھم را شان مادری زبان به خواندن
! باشد حکومت سياست منبای بايد ومذاھب مختلف ھای زبان شناختن رسميت به. کرد خواھد پيدا تداوم و حفظ مردم
 !کنيم محروم شان اززبان را مردم که است فاشيستی نظريه اين وگفتم ندمپاشا زخم به ھم نمکی

 ماستر ھم بعضی که بودند ليسانس لقب صاحب تنھا نه که اساتيدی مقابل به مدان ھيچ ِجوان ِمن جسارت اين
 بحث، دیچن از وبعد نيامدم پائين ازحرفم من ولی شدند آشفته بر سخت آنھا. شد تمام سخت شدند می وداکتر بودند
 نه ھنوز من ھرچند که بردند پی وقتی. کنم نمی رھا را ميدان آسانی وبه دارم منطقی ھم من که شدند متوجه اساتيد
 نا افغانی روانشناسی که دراينجاست. شدند متوسل سنتی ھای روش به ميدانم، ھائی چيز دارم لقبی ونه ام شده استاد
 ماستر الف استاد کنم، می کار دوکتورا وبرای دارم ماستری خودم من: کرد شروع چنين يکی و. آمد صحنه به گھان
 ماستری برای ھم جيم استاد کند، می کار خود) دوکتورای (دی اچ پی برای وحا' بوده پوھنتون استاد وسالھا است
ً تلويحا م،باش خاموش بزرگان درمحفل که بگويند ُرک برايم اينکه بدون. گفت ازديگران طور ھمين وبه کند می کار
 استادان مقابل به که دھم می را گستاخی چنين اجازۀ خود به چگونه نشده ليسانس وھنوز جوان ِمن که گفت برايم

 نمايم؟ ارائه نظری پوھنتون

 نمی چيزی بود وبھتر اند ازخودراضی بسيار آقايان اين که گفت برايم ودوستم گذشت بود ھرطوری آنشب
 می تکيه کسی واستد'ل منطق به فقط من. شوم القاب تابع که نيستم کسی ومن شناسد یم را من که گفتم برايش. گفتم
   منطق در شده شناخته ھای سفسطه از يکی مرتکب استادان اين. دارد اخ/قياتی چه او که اين ويا اش القاب به نه کنم
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 معروف Argumentum ad Verecundiam نام به سفسطه اين منطقی اصط/ح. است اقتدار به توسل آن که. شدند می
 اش حرف  که بگوئيم خواھيم می کسی شھرت ويا مقام القاب، به توسل با ما سفسطه يا مغالطه نوع دراين. است
 ازامريکا که استادم: بگوئم اگر ًمث/. نمايد می واست/ل کند می اظھار او آنچه مبنای بر ونه است منطقی ًلزوما

. باشيم می فرھنگ با بسيار مردمی ما بناًء. ايم ساله ھزار ٥ فرھنگ با ملتی ھا افغان ما که گفت برايم دوکتورادارد
 جم/ت از سری يک به درمنطق استد'ل.   ام اقتدارشده به توسل سفسطۀ تابع کنم قبول من را" استد'ل "اين اگر

 که باشد می اند مقدمات که ديگر اخباری جم/ت از گيری نتيجه ازآنھا يکی که گوئيم می) ھا گزاره قضايا، (اخباری
 ھيچ گيری نتيجه اين. کنند می محتمل را اش صحت اقل ويا' دھند می بدست گيری نتيجه اثبات برای کافی دليل

 . باشد می شده مطرح مقدمات به مربوط تنھا و ندارد اش ورذيلت فضيلت ويا شخص ومقام موقعيت به ارتباطی

 حرف بودن درست مبنای را خود اکادميک القاب دارند تمايل ازنويسندگان بعضی انترنتی ھای نوشته دربرخی
 سينا، ابن رشد، ابن الکندی، ارسطو، اف/طون، سقراط، پس بود می درست تصور اين اگر. قراردھند شان ھای

 ماستر، ليسانس، درجۀ شان کدام ھيچ که) خراسان بزرگ ھای دان رياضی (خيام وعمر خوارزمی موسی فارابی،
 که است شان ومنطق استد'ل ، علمی فلسفی، ھای يافته فقط کنيم؟ می ارزيابی چگونه را نداشتند وانجينير داکتر
 واروپا امريکا ھای پوھنتون از دوکتور ھزاران ولی اند زنده آنھا سال ھزاران از بعد که است شان بودن شھير مبنای
 . گذارند نمی جای به ازخود ارزش قابل زیوچي ندارد خاطر به ازآنھا نامی وکسی شوند می بيرون

 گفتيم که طوری. نيست اش بودن منطقی غير به دليل ھم کسی وفساد رذالت سوادی، کم سوادی، بی ازطرفی
 درشرايطی تواند می برخوردارنيست ازفضيلتی ما گمان به که شخصی ويک وکاردارد سر اخباری جم/ت با منطق
 شده شناخته مغالطۀ نوعی ھم اين. نمود رارد اش منطق اش رذالت به استناد به وانت نمی و کند صحبت منطقیً کام/
 .Argumentum ad hominem. باشد می  اش 'تينی ونام است معروف شخص برضد سفسطۀ نام به که است

ً معمو' خوردسا'ن ما درکشور. باشد قبول قابل پدرسا'ر و سنتی درکشورھای بيشتر شايد اقتدار به توسل
 خودش برای سفيد ِريش. باشد بزرگان با مخالفت با وقتی بخصوص کنند نظر اظھار نبايد بزرگسا'ن درمجلس
 کافی ِاستد'ل خودش برای وغيره صاحب داکتر صاحب، انجينير صاحب، رئيس صاحب، جنرال. استواراست منطقی
 . است

 موسی. است القاب وفورماليزم رائیگ جزم اين برعليه خوبی مثال مو'نا درمثنوی وشبان موسی حکايت
 وبا گيرد می قرار سواد بی چوپانی مقابل به است، کتاب وصاحب پيامبر که چون دارد، دوکتورا درالھيات که پيامبر
. نمايد می دعوت غذا رابه وی و زند می حرف خدا با چگونه که کند می عتاب اورا اش شرعيت ِفورماليزم به تکيه

. نمايد می منع باخدايش اش صحبت از را وشبان کند می" روشنگری "ومذھبی فکری راياناقتدارگ رسم به موسی
 می را) شمس مقا'ت (چمين در اش گرفتن وقرار نحوی ِوحکايت است تبريزی شمس شاگرد که بلخ مو'نای دراينجا

 موسی به وخدا رسد می رنظ به پيامبر موسی از روشنتر سواد بی ِچوپان درپايان که دھد می مسيری حکايت به داند
 معذرت چوپان از شود می مجبور وموسی آمدی کردن فصل برای نه آمدی، کردن وصل برای تو: که کند می عتاب
 .بخواھد

 مايل ما که طوری کنند بازی رول ما شخصی ِدرروابط توانند می شخصی ورذايل فضايل درھرصورت،
 در نه نمائيم انتخاب مقامی برای باشيم خواسته را کسی درسياست ما اگر ويا يانه باشيم داشته رابطه کسی با باشيم

 .مقابل ِازطرف شده ارائه علمی ويا منطقی استد'ل ارزيابی

 مخلوط واز کنند ارزيابی شان خود رادرچوکات مسائل نتوانند ما ھای رفته دانشگاه و مکتب اگر درنتيجه
 خبر وبی دانش بی وم/يان طالب داعش، جھادی، از ما ند،نماي پرھيز ومنطق علمی مسايل با شخصی مسايل نمودن

 جزء بايد را بدستان قلم بخصوص ديگران شناختن رسميت به باشيم؟ داشته توانيم می انتظاری چه امروزی ِعلوم از
 معنی به داشتن مخالف نظر. داشت نخواھد ثمری شمار بی رنج جز که نکوبيم را ھمديگر بيھوده و کنيم خود فضايل

 رفتار درچوکات کردن پراکنی دروغ کسان دربارۀ و زدن تھمت  دادن، ودشنام گذشتن ازمرز ولی نيست احترامی یب
 .بمانند بيرون سياسی و علمی فکری، ھای بحث از بايد گيرندو نمی قرار مدنی

   خود. باشد آن فاقد اکادميک القاب باوجود که برساند جايگاھی به را کسی تواند نمی ھم وطمطراق خودشيفتگی
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 اجماع نکنند، احترام ھمديگررا انسانھا وتازمانيکه است ديگران نشناختن رسميت به ِمھم علل از يکی شيفتگی
 خواھد حاکم برما را ومستبدين فريبان مردم زورگويان، ھمچنان ودوملت ھفتاد وجنگ بود نخواھد ممکن وھمدلی

  .کرد

   ٢٠١٥ اوکتوبر ھايدلبرگ،

  


