
 

 

 

 

 پرتوی  بـر  هدف                                  
 
 

 

 

 

 چرا    

  ؟« جهان شناسی »                  

 

 و چرا   

 ؟؟« جهان شناسیی ساینتفیک »       

 
 

 
 :در طبیعت حیه؛ دو قطب  متقابل  و متضاد  وجود  دارد

و پلنگ  قرار می گیرند که معموالً موجوداتی در یک قطب؛  ددان  درندهء گران شکم  و سبک مغزی  چون  شیر 
چون آهوان نازنین  را  شکار می کنند؛  با  لذت هرچه  تمام آنها را  پاره پاره و لقمه لقمه می سازند؛ بعد عاروق می 

 .زنند و مغرورانه گشت و گذار و مستی  و خواب  نموده  خویشتن  را  به  اشتهای شکار دیگری  میرسانند
گر؛ موجودات  سبک شکم  ولی گران مغزی  وجود  دارند که اساساً  از میان همان موجودات  در قطب دی

ی  به  سرگذشت و سرنوشت  همنوعان خود  در گذشته و حال مل یافته  اند؛  لذا  به طورشکارشونده  و آسیب پذیر تکا
و  دانستن  و  شناختن  و  در اجتماع بودن    و آینده  اندیشه  می کنند و حیات  و مماتشان  با  پرسش  و  کنجکاوی

 .گره  خورده است
 . ما  ـ  من و تو ،  بشر و آدم ـ  از این  قطب  اخیریم

 !آیا ممکن است  طور دیگری باشد؟
 :معهذا

 با بینش فاتحان( مثلً )آیا  بینش آدمی که  محکوم است در تهء چاه  یا  تنگنای دره  متولد شود و همانجا  بمیرد؛ 
فضا ـ مانند آنان که  به سطح کرهء ماه قدم گذاشتند و یا  دانش ها و فنون این  قدم گذاشتن  را  فراهم کردند ـ  برابر و 

 !یکسان است؟
*** 

؛ تشخیص کننده  و درمانگر تمامی  بیماری های  ممکن  یک  فرد  ...آیا دکتور متخصص دندان  یا  زیباییی بینی 
 !بشر  بوده  می تواند؟

*** 
آیا جامعهء بشری مانند خوِد فرد بشر؛ یک اندام و یک ارگانیزم نیست و چنانکه  افراد  تشکیل دهندهء آن  بیمار 

 !می شوند؛ جامعه هم  نمی تواند  بیمار شود؟
 !آیا در واقع؛ جوامع بشری  بیمار نیستند و چه بسا  بیماری های افراد؛ معلول بیماری های  اجتماعشان  نیست؟؟

کنیک ها  و دانش ها و مهارت های تشخیص  و علج  بیماری های اجتماع بشری کدام ها  اند  و در کجا ها  پس ت
 باید  جستجو گردند؟؟؟

 



****************** 
 

دست کم  در کشور من  نزدیک  به  یک  دهه است که  در دغدغهء  تدوین و  تألیف  اثری  می باشم که  به  نظرم  جایش  ـ 
ش طئ تصادم  یک سنگ عظیم میلیون سال پی 56نپرداختن  به آن فاجعه ای خواهد بود؛  تقریباً شبیه رویدادی که  است وـ  خالی 

اتفاق  بی نهایت  بزرگ و دارای اما میسر نبود  از این  فیصد موجودات  حیه را  نابود  کرد؛ 09آسمانی با کرهء زمین؛ روی داد و 
 ! )*(بر جا  ماند  ده و منجمله بشرموجودات آین قابل ادراک و احساس و استفاده برای عواقب  بیحد زیاد؛ یاد واره ای

میسر نمی شد که این موجود سرگذشت و « قرون وسطی»یا درست شبیه فاجعه ایکه از لحظهء پیدایش بشر تا اوایل 
از  اث گذارد  تا آینده گان  با  بهره وری به آیندگانش میر ورات عطفی  در عمر نوعیی خود را؛ با  دقت و روشنی طومار کند وتط

باز   باز و باز ورا  ا  باز و  باز و  باز طئ  نکنند؛ گمراهی ها و  فلکت های تحمل شده و شناخته شدهر آن؛ راه های  طئ شده
 .نگیرند متحمل  نگردند و  به آزمایش

 !یا شبیه  با  بسا  فاجعه های دیگر از دید  هر کدام ما
 .گفتم« نپرداختن» از فاجعهء

 !ـ  دست کم  برای من  ـ  فاجعه  بود و هست که پرداختن  به  این مهم  نیزدر حالی
 : و این قسمِت فاجعه؛  ابعاد  چند گانه  دارد که فقط یکی از آن ها را  اینجا  در میان می گذارم

 :این  ُبعد عبارت  است  از اینکه
ت  فهمیده شود و توسط آنان که برایشان و به آدرس شان  بائیس و مقصود آن؛ چنین کوشش و تلش و تپش و  ثمر و مراد 

  .تقدیم  می گردد؛  قابل دریافت و استفاده  باشد تدوین و

 
 :اولین ُمشکل غول آسا

 :«فهمیدن و فهماندن»ُمشکل 
 

نواع و احیاناً  با  برخی ا  ؛  با  همنوعششامل علمات و اشارات طبیعی  استهر موجود حیهء عالم  به طریقی ویژه که  
 . دیگر ارتباط  برقرار  میکند

که  ... ( لغات و اشارات اقیانوس ها و جنگل ها ) ؛  به جای علمات محدود طبیعی شبختانه  بشِر نوعی مؤفق شده استخو
، این نویه  به وجود آَوَردو اشارات ثا؛  برای خود  علمات نوعش نبود و  نمی توانست باشد  پاسخگوی نیاز های حیاتیی او  و

 !دادی  میان افراد  و جوامع خود ؛  بسیار پر دامنه گسترش بخشد علمات و اشارات را  طور قرار
؛ و ُکود ها و ی گرفته  تا  کلمات ادبی و هنری؛  از حروف الفبا و  اعداد و علئیم حسابسیستم علمات ثانوی  یا  بشری

؛ و  تا  ویژه ها  در علوم تخصصیی گوناگون« صاراخت»ها  و « ترم»هندسه و  مثلثات؛ و   در  ریاضیات واشارات  اختصاصی  
 .مخابراتیی خاص انکشاف  یافته استزبان  های  برنامه نویسی  برای کمپیوتر ها  و  اشارات رمزیی  اطلعاتی  و  

تفاقات و قانونمندی ها و جریانات و اما  مصیبت آور است که این انکشاف و گسترده گی علمات بشری که مطالب و ا
؛  بیشتر در نند  پول و  دارایی و  ثروت مادی؛  مای تواند  توسط آنها  افاده  شوداطلعات جهان بشری  ـ در سطح امروز ـ  م

زمین اختیار و  در دسترس اقشار و گروه های محدودی است  و  توده های میلیونیی بشری در سراسر جهان  و  به ویژه  در سر
 .دسترس  قابل محاسبه  هم  ندارند؛  بر آن  احاطه  نه که و عقب زده و  عقب نگهداشته شده های عقب مانده 

علمت   مثلً  یک مفهوم  بسیار بزرگ و ُپر شاخ و برگ و ُپر اثر و بل و مرگ در دنیای معاصر ما وجود دارد که با دو
 :ترکیبی  افاده  می شود

 .«جنگ سرد » ـ  
 .قرنه  در جهان  قرن بیستمی  بود سرد  یک بلیهء آفت زا و  مرگبار نیم جنگ

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

جهان شناسیی ساینتفیک از جمله به وضوح تمام نشان خواهد  داد که همین اکنون  نیز کرهء زمین  ، بشریت و حیات در )*(  
 !  معرض یک چنان خطر ماورا عظیم است 

حتی آنی دیگر  یک سنگ  یا  سیارک عظیم آسمانی ؛ به جِو  زمین  داخل شود  و  دقایقی پیش از رسیدن خودش  احتمال آنکه  
بر زمین  در  نتیجهء حرارت و  فشار قیاس ناپذیری  که  ایجاد  می کند ؛  تمامی جنگل ها  و  تمامی مواد  قابل اشتعاِل  نه فقط 

 !مبدل  سازد ؛  طبق یافته های ساینتفیک  بسیار  باالست درجه اول  درین کرهء خاکی را  به آتش  
 !   فیصد  بشر و مدنیت های آنرا  نابود  خواهد ساخت  099فیصد حیات  و   09چنین رویدادی   باالخره  دستکم  همان  

قابلهء  پیروزمندانه  با  جهانشناسیی ساینتفیک  همچنان مبرهن می دارد که  بشر امروز و فردا  تا  چه حد  می تواند ؛ نیروی م
چنین خطرات را  ـ  تحت  مجموعه ای  از  شرایط عینی  و  میسر  و  میسر آمدنی ـ  ذخیره  و  متمرکز کند  و از یک چنین  خطر 

 !آسمانی  هم ؛  خود و حیات  و  زمین  را محافظت  نماید 

 



ِر  بشریت  چرخید  و  چرخید  و  چر خید  و   سر انجام  در  ؛  بر فراز  سهمانند  آن  سنگ  عظیم آسمانی   این آفت  تقریباً 
؛  تباهی های  نهایی  را  بر این سرزمین  و  مردمان خواب  و  نیمه خواب  و  از همه جا  فرود آمد( افغانستان ) مین  من  سرز

 !یافت«  اتمهخ»و ُگور  شد  و  به عبارت دیگر  بیخبر آن  تحمیل کرد  و  خود  در همین سرزمین  ُگم 
منظر و ابعاد و آثار  و   چنین نیست که  مردم  و به ویژه جوانان افغانستان  استعداد و امکان آنرا که  باالخره  مفهوم  و  پس

 . حقیقت  جنگ سرد  را  در یابند؛  دارا  نیستند  :خلصه 
که  ( ا  ادبیات ساینسی ـ فلسفی ـ سیاسی ی) مگر متأسفانه  ناتوانیی مزمن  در دسترسی  به علمات کاملهء قراردادی 

و    ؛  از یکسو  و  باور ها  و  سنت ها  و  سیاست هابا آن  افهام  و  تفهیم  میکند ـ ! امروزه  بشر پیشقدم  ـ  از این لحاظ 
 !ه استیچه های دماغ آنان قرار داد؛ موانع عظیم  در پیش پای  و مقابل حواس  و  دراز سوی دیگر.. .. شیطنت ها 

؛  نه  در مفاهیم  را  ـ چنانکه شایان است؛  امکان نداریم  که  همچو  علمات  و  جعه  اینجاست که  من و امثال منُعمق  فا
سرا پای جامعه ـ که  در بخش قابل توجه آن  ـ  حتی  با  دشواری ؛  تعمیم  و  ترویج  دهیم  تا  این  پیش شرط  یعنی  ارتباط  

 .لوب  و  الزامی  را  میسر گرداندیا  همان  همزبانیی  مط افهام و تفهیمی 
؛  کی  به مسایل و مطالب  بپردازیم؛  از دید جهانی و تحقیقی و منطقی و حتی ریاضیمن و امثال من؛ در همین حال  ناگزیریم

ریخی را  داراست  و  با  قوانین  و  چرا که  تمامی این  اتفاقات  و سرگذشت ها  جنبه  و خاصیت  و  معنای  تمام جهانی  و تمام تا
 . هم  بی چون و چرا  در پیوند است ریاضیات  طبیعت 

؛ پیوسته همانند خنجری و چه می تواند باشد خواهد  بود عبارات من چه ؛  ازاین واقعیت که برداشت مردمان  من  ؛بدینجهت
که اینجا  و آنجا   به ویژه که قریباً  همه آزمون هایی ؛استسیاه کرده  ک وتاری م  رامغز قلبم را  شگافته و چون ضربت  ُپتکی

 .رانی  هایم  را  تأئید  می نماید؛  یکسره  صحت  و  سماجت  نگانجام  دادم
 :  دیمبر گر«  جنگ سرد » به همان مثال 

و  09در دههء   ماحصل  تمامی فورمول های ریاضیاتی  و  معادالت ساینتفیک  در مقیاس کرهء زمین  نشان می دهد  که
در  پئ انالیز آن ها    بود که  بر افغانستان نازل  شد و  عواقبی را که  من«  جنگ سرد»! رن بیستم  فقط  این بلی آسمانییق  09

 . آورد ؛  به وجودمی باشم
حتی انتقامجویی ها  و«  الحاد»و  «  کفر»با  «  اسلم»و  «  ایمان»،  نبرد « ساله  41جهاد » ،  « انقلب کبیر ثور»لذا 

؛  توهمات عوضی  یا  چیز های فرعی  ه  برای تحمیل خط دیورند و غیره، مبارز... و  انتقامگیری های پاکستانی ها  از افغان ها 
 .شدند  و  به کار گرفته  می شوند ؛  به کار گرفته  میلتاً  به  جای این  مفهوم اساسیبودند که عمداً  یا  غف

گهداشته  عقب نمردمان کشور و  سرزمین بدوی  و  ـ  ان ـ  و در صورت پاسخ مثبت ؛  تا چه حدی می توان؛ آیا  می تواما
ر  محروم  و مظلوم  نوار قبایلی و کوچی ها  ـ  را به ریشه و اساس چنین بیشت«  باشنده گان» ـ  به ویژه شده ای مانند افغانستان

 ؟ی قرن  بیست و یکم  ـ  رسانیدیعنساینتفیک  به  سطح عصر ـ   مفهومی علمی و
 

 



قرن پیش  زیست  می کنند  و  نیرو های شیطانی  با  تمام قوا و ذرایع  49تا  6در حالیکه  این  مردم  دست کم  در زمانی  
زبان    و  قومیت و  عاقبت  برای آنان  فقط  و  فقط  به  علمات  کفر و  دین می ورزند که  حیات و زنده گی و  ساعته  سعئ 41

؛  و  بخصوص  از دین  ـ  یعنی اسلم  ـ  هم  فقط  را  بدانند  و  نه مصداق آن  را؛  علماتی که  نه  معنای آن  خلصه  شود
؛  یعنی  پسران  پدر مهء جهانیان  ـ  و حتی  برادران؛  هجز خود«  فتوا هایی»که  با  اشارات  و   همین  را  مدنظر  داشته  باشند

گویان  بکشند   « هللا اکبر»شان  اندیشه  و  عمل  می کنند؛    ود  ـ  را  که  اندکی متفاوت  از  سلیقهء آنان  و  پیشوایانو  مادر خ
طبق احکام   مرده  وش«  غنیمت»را  و مال و دارایی ایشان برده  کرده  اسیر  و ختران،  زنان  و اوالد شان  را،  دو  سر  بُبرند

 .قسمت  نمایند(  نماینده گان هللا؟. ) ...ن خود و شرع؟ میا
 : لذا برای آنان  نه  علمات و مفاهیمی  معنا و  مصداق  دارد چون  
، «   CIAای  ـ .  آی . سی  »، « ISIاس آی ـ . آی »، « افیا و روند های مافیاییم»  ،« جنگ سرد»، « گلو بالیزم»

،  «جیو  استراتیژیکموقعیت جیو پولتیک و  »، « امپریالیزم اطلعاتی»،  «امپریالیزم  اقتصادی»، « اراستعمار و  نو استعم»
و  بحران های ادواری »،  « جنگ های مخفی»، « یراردو های اج»، « مسابقات تسلیحاتی»،  «بفر ایریا  و  بفر استیت»

عاید »،  «  لیدر آمد م»،  «  یارزش اضاف»،  « کار نیروی»، « مواد خام  و  بازار ها منابع»،  «  ساختاری سرمایه داری
تی شدن صنع»، «  عقب مانده گی و  پیشرفت»، «  تورم  پولی» ،« ادراتتعادل یا کسر  واردات و  ص«  »خط فقر»،  «  سرانه

استقلل و حاکمیت »و حتی .... « عرضه و  تقاضا» ،« توزیع تولید و»، «یع سنگین  و  زیر بناییصنا»،  « و زراعت  مکانیزه
 ...« دولت های دست نشانده»،  «نیرو های  نفوذی»ی واقعی ، « یمل

 ؛و  منازعات  ابر قدرت های جهانی ؛ قابل فهم است  نه مسابقات  
از لحاظ سوق الجیشی و مردم شناسانه )؛ سرزمین هایی استراتیژیک ... ین  بزکشی و گلدیاتور جنگی که میدانش مانند میاد

 ! افغانستان  بوده ، هست  و  خواهد  بود نظیر...(  انه و  روانشناس
حصه کرهء زمین  1بر  3 )فراز اقیانوس ها  بر می خیزند درست مانند آنکه جبهات هوای سرد و گرم  در واقع  از  

 از میلیون ها  مایل ؛( ر آن تابستان  میباشد؛  درسوی دیگاقیانوس است و به هنگامیکه در یک سوی استوای زمین زمستان باشد
شدت گرما  همه چیز   ؛  یا  می بارند و سیل و توفان  ببار می آورند و یا  ازاین سرزمین ها  سرازیر  می گردنددورتر  به فضای  

 .می سوزانند ا خشک می کنند ور
؛ در عصر تمدن صنعتی و گرم شدن عمومیی کرهء زمین در طبیعتاین پروسه های طبیعی در اثر مداخلت مخرب بشری بر  

 !پیشبینی ناپذیرتر هم  گردیده استبه مراتب « گاز های گلخانه ای»یجهء تراکم تن
و  ان است و فراتر از خانهء خود  و محوطهء همسایه چیزی را  دیده  نمی توانند؛ عقل این مردم  در چشمان شولی هنوز 

 :ر درون خانهء خود شان  باید باشدحتی  وسوسه  می شوند که  علت  د
،  ُحرمت  یرهء عصمت و طهارت  بیرون نهاده، آن خواهر  پا  از  دا ناسپاسی کرده ، آن  برادر ُکفر  ورزیده ـ  این برادر

 ....!!!،  ایمان ها  ُسست شده ،  نیت ها   بد  شدهو  زیارت ها  به  جا   نمی شود عبادتگاه ها 
تا  وضع   ای حاجات و قربانی ها و صدقات به جا آوردپس باید جمعی را ُکشت و مسخ و ُمثله و پریشان و آواره کرد و نماز ه

 ! درست  شود
و   ان  دوران هاصد ها  هزار سال  پیش همانقدر بود که در جامانده گان  در هم ،  مردمان هزاران و ده ها وعقل مردم  َبَدوی

ر و انترنیت  با کمپیوت وند و  ممکن استو کروزین سوار ش اینان  ممکن است موتر  بینز و کادیلک.  ؛  امروز هم چنان اندعهود
رژیی اتومی  ان را  قضا  نکنند و ممکن است دم از ماهواره و( پورنو گرافیک)« الفیه شلفیه»؛  پروگرام های سر و کاری  داشته

 !ا و  ده ها  هزار سال قبل  بودند؛  معهذا  همان  می باشند که  امثال  شان  هزار ههم  بزنند 
 . در هر  عصر و  زمان  فرق  میکند های بشر بودن البته  شاخص 
 ؛ پرتاب  می نمودندزمین  بر می داشتند  و  به سوی هدفی   ،  سنگی ازموجوداتی که کمر  نیمه راست کردهدر عصر حجر 

بشر ماقبل اولیه   آن؛  چیزی که  امروز خیلی از شادی ها  و حیوانات دیگر حتی  بیشتر و بهتر از در معنای کامل کلمه  بشر بودند 
 .انجام  میدهند



 
 
نه ؛  اکنون بائیست  همهء اینگوشر  تکامل  تند و سریع  نمی داشتهرگاه  شاخص های بشر بودن  تغییر نمی کرد  و  ب 

 . جانوران  بشر شمرده  می شدند
 .  ه ای ـ  بسیار تغییر کردر ـ  از ُبرهه ای  تا  ُبرهاما  شاخص های  بشر بودن  و  بشر شدن حتی در همان عصر حج 

«  نئاندر تال ها»به شونده  به  پایان راه  نرسیدند؛  منجمله  گونه ای  موسوم  چنانکه  گونه های  زیاد  موجود  بشر
 قبل  به  طور نهایی  منقرضهمین ده  تا  بیست  هزار سال   ؛  یارای  ایستاده گی نیاوردند ویک  شیب و فراز  تکاملی ره درباالخ

 .گشتند
؛  ل  می بخشداستقل ـ از سایر حیوانات جدا  می سازد و ؛ آنچه  بشر را ـ  در آخرین تحلیل عصر امروز در به همین سلسله

 !!واناییی جهان شناس بودن  او  است،  تز  هستی  به  معنای  پهناور آنستتواناییی آگاهی  یافتنش  ا
کجاست و  چطور  به  دست  واند  تشخیص دهد که  لقمهء لذیذ و  ایده آل در امروز  هر  پرنده و چرنده و  درنده ای  می ت

و   با  تمام هستی  کشف و درک  کند  ؛  ولی هر جانور و حیوانی  قادر  نیست  ارتباط خویشتن  را  با  تمام جهان  ومی آید
 .ل  چنین معرفتی  ساماندهی  نمایدعملکرد های زیستیی خود را  در حو

ا  ؛  موجودیست که روابط متقابل خویش  بقدماتی ـ  موجود  جهان شناس  استـ  حتی در تحلیل ساده و معاصر بشر م لذا
 . دریابد(  و  باید)تمامی  هستی  را  می تواند  

گسترهء  محدود  و  با   مفید  و  مضر خویش  و خواسته و  نخواسته   و پنهان  و آشکار   روابط  دریافتن درین میان ؛ 
؛  برای  بشر  ـ  برای (به ویژه  در حیطهء  اجتماعات  بشری  و  منجمله سیاست ها)کرهء  زمین  و جریانات آن   وچکی چونک

می بایستی  هم  چنین   ـ  امر  پیش پا  افتاده  ایست  و  باشد  و  واقعاً  بشر امروز  و  عصر امروز  باشد  کسی که  واقعاً  بشر
 !و  بسیط  و  ساده  باشد افتاده  امری؛  پیش پا 

 : یعنی لذا  عقب مانده گی  ـ  صرف نظر  از  دالیل و  توجیهات آن  ـ 
 . یی که  اآلن در آن زیست  میکنیمـ پرت بودن  و  غافل بودن  از دنیا

 ؛ افتن  با  هوایی که تنفس میکنیمیعنی قادر نشدن  به  ارتباط ی 
  ؛نی که ُعمر مان  را رقم  می زندبا زما

و   خواهی نخواهی زنده گی و اندیشه که  در تمام ربع مسکون زمین می گذرد و( عمدتاً  با  سیاست هایی)با جریاناتی  
 .و نبوِد  ما را  متأثر  می سازد فرهنگ  و  بود

 :عقب مانده گی در عصر ما  یعنی !  آری
همنوعان ـ چه دوست؛ چه دشمن و چه بیغرض ـ  ـ محلی بودن، قومی و قبیلوی بودن، ُبومی  و منطقوی بودن، از دیگر 

 !بی تفاهم بودن ان  بی ارتباط  وبا  آن غافل  و  بی اطلع  و
 : عقب مانده گی در عصر ما  یعنی

و  ارهء بلفصل خود  خزیدنمغ ِسکت  و  ُبوم  و  َبر  و  جنگل و ـ جهانی نبودن ، جهانی نیاندیشیدن  و در پیلهء  انفراد  و 
 ! تنیدن

 : ما  یعنیحیوان مانده گی  ـ  در عصر :  عقب مانده گی ـ  و  ببخشید
 ! گری  و جهان بینیی ساینتفیک بودنـ جهانشناسی  و جهانبینی  نداشتن ؛  و ضد جهان ن

 : عقب مانده گی در عصر ما  یعنی
 !ـ فقط غریزی رفتار کردن



خدا  یا  شیطان،   ، خوب  یا  بد  ،دنی،  سود آور  یا  زیان آورنخور  ،  خوردنی یاهمهء  جهان  را  سیاه  یا  سفیدـ  فقط  
 !دیدن... کفر  یا  ایمان 

 

 
 

 از ساده گی  و  معصومیت 
 :تا  ددمنشی  و  بل آفرینی 

 
 ؛از خدا و  شیطان  در میان آمد  سخن

خداشناسی و خدا »ر بارهء  د را )**( ؛  داستانک  مثنوی  موالنای  بلخ تی  برای رفع خستگی هم  که  شدهنیکوست ح 
 :وپانی که  با  موسی رو برو  شد؛  مروری کنیمی چ«پرستی

 
 !ای خدا  و ای  اله : دید موسی یک شبانی را  به راه     کو همی گفت  
 تو کجایی ؛ تا شوم من  چاکرت       چاروغت دوزم  ، کنم  شانه  سرت       
 !شیر  پیشت  آورم  ؛ ای  محتشم       جامه ات ُشویم ، ِشبِشهایت ُکشم       

 گر ترا  بیماری ای  آید  به پیش      من ترا غمخوار باشم همچو خویش
 دسَتکَت  بوسم  ،  بمالم  پاَیکَت       وقت خواب آید ؛ بُِروبم  جاَیکَت

 گر ببینم خانه ات را من ؛ مدام       روغن و شیرت بیارم صبح و شام 
 های  روغنین       خمره ها  ، ُجغرات  های  نازنینهم  پنیـر  و  نان 

 سازم و آرم  به پیشت  بر دوام        از من آوردن ، زتو ُخوردن تمام
 !ای به یادت هئ هئ و هیهای من !       ای فدای تو  همه ُبز های  من 

 با کی هستی ای فلن؟ :زین نمط بیهوده میگفت آن شبان      گفت موسی
 ... کس که ما را  آفرید       این زمین  و چرخ  از او آمد پدید با آن: گفت 

 
پیوسته  یک ُبعدی  بوده است و آن  تائید و  تأکید بر  سایرین  درین  باره ؛ هم  تفسیر  موالنا  و هم  تفاسیر و برداشت های

ی است  اینها  نادان:  چوپان مبنی بر اینکهبر  جایی که اعتراض موسای پیغمبر تا ؛ی چوپان  در قبال معبودش می باشدصدق و صفا
 .می شود  بلکه خطا  و گناه  تلقی جا و؛  بینیست که می پنداری تو«  خال و عم » خصلت  هم همگون و و خدا چنین کوچک و

خدای  باید با  صراحت و قاطعیت خاطر نشان ساخت که این تعابیر و تفاسیر هیچ کدام غلط نیستند ؛ مشروط بر اینکه دین و 
 .کاملً  شخصی و درونیی  او  باشدبشر ـ چنانکه شائیسته و بائیسته است ـ  امری 

غیر چوپانانی ؛  با  چنین باور ها  و  خدا هایشان  در صدد  بر آیند که خود را   ن چوپانان وولی  وائ  به روز گاری که  چنی
جوامع  و کشور ها و قاره ها تحمیل کنند و جز خود ؛ همهء دیگر به زور شمشیر و انواع  وسایل جبر و بیداد ؛ بر دیگران،  بر 

با  نام ها  و صفات دیگر ـ  را ؛ به تیغ  و  تیر ببندند و به دار و گیوتین و زنجیر و   و خدا پرستان ـ اندیشان و دیگر باوران 
و کشور و  سرزمین  باغ  و مزرعه  و مان و زندان بسپارند، زن ها و اوالد  صغیر شان را کنیز و برده و غنیمت خود سازند، خان

 !ی بکشند  و یا  قابض و  متصرف گردندیا  به آتش و خراب شان را ؛
الت و  در همین حدوِد  باور ـ وائ  بر روزگار و  روزگارانی که  چنین چوپانان و  غیر چوپانانی ؛  نسل پئ نسل در همین ح

توجه و اعتنایی  نداشته باشند  بلکه  ایق طبیعت و هستی و تطور و تکامل حیات و بشر؛نه تنها به حق.  ها و اندیشه ها  تحجر کنند
؛  با  همان  مغز و کلهء  سنگ شده ؛ همه آنچه را که طئ  زمانه ها  و اعصار روی داده است  و  روی می دهد تلش نمایند  تا 

 . اطل  تلقی  و حکم  بدارندق یا  بح ک و سنگین  نموده  سیاه  یا سفید ، گناه  یا  صواب ،سب
 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
موالنای  بلخ  و  هر شخصیت  نابغه  و آفرینندهء گذشتهء بشریت ؛  لزوماً از همان لحظهء نطفه بستن در )**(  

نمی توانسته اند    شکم مادر تا  پایان حیات  یک  پدیدهء سفت  و  جا  افتاده  و  تمام  و کمال  تغییر ناپذیر  نبوده اند  و
 . باشند  و  از این  به بعد هم  مطلقاً  نمی توانند  بود  

بدینجهت ما از موالنایی سخن میگوئیم که در کمال عقلی رسیده  و  دیگر تمام  جهانی  و  تمام کائیناتی اندیشه و 
 !مروز  صد سال پیش است  و  نه آدم ا 8احساس میکند  و علی الوصف این مالحظه  هم ؛ آدم 

 



؛ افع  و  مقاصد دور و نزدیک خویشـ وائ  بر روزگار و روزگارانی که  قدرت ها  و  ابر قدرت های شیطانیی جهان طبق من
؛  برای چنین  توده های و  نظامی  و  استراتیژیکیی خود حسب  پلن ها  و  پروژه های  مخفی  و  نامرئیی  سیاسی  و  جاسوسی 

ها  و  مدرسه ها  به وجود آورند ،  پیشوایان  و سازماندهان و  ،  سیاست  ها  و  فلسفه م ها  بگسترندن  و غیر چوپان  داچوپا
ُپر عقده ترین و بیمار ترین ایشان ـ  تنظیم ها  و   و قوماندانان آماده  کنند ، از آنان ـ  و به ویژه از متحجر ترین و متعصب ترین

جنگیی خطرناکتر از جنگ خویش را؛   ،  جنگ ها  و کارنامه های  غیرنده وجود آورلشکر های  اجیر  ب احزاب و ملیشه ها و
 !!توسط آنان  به  پیش ببرند

 ! سِر میهن  و  مردم  من آمده است ؛  بر گفتیم« وائ » ه  نسبت  به آن ها فاجعه اینجاست که  تمامی این  روزگارانی ک
فاجعه  بر علوه ؛  اینجاست   ؛   لذا دیگری  هم آمده است  مردمان فراوانچنین روزگارانی  بر  سر کشور ها  و  !  نه نه 

 !که هم اکنون مردم  و سر زمین من؛ غرق و اسیر یک  چنین  روز گارانی ـ  به ویژه در صورت و هیأت آخرین آن  ـ  می باشد
 

نجات » آن  و  باز « کمونیست » کران وو  ن«  اشغال  افغانستان  توسط  ارتش سرخ  شوروی » آیا  مؤلفه هایی  مانند 
و  باالخره اشغال واقعی و  همه جانبهء افغانستان آسیایی   ؛زرخرید آن« مجاهد » و  مزدوران « افغانستان توسط ارتش امریکا 

ریاضیاتی   با کسر و جذر های معین؛  طبق خرد علمی و ساینتفیک و(  ناتو ) به واسطهء پیمان نظامی اروپایی انتلنتیک شمالی 
 ؟ تواند  مقایسه  و  معادله  گردد چگونه  می

نان جهان ؛  در یک  مورد که  تمامی مسلما بر  مرد و زن و حتی کودک افغان و  چطور است که جهاد مقدس اسلمی و الهی
و ثواب جنت ؛  فرض عین  می باشد ! ( جنگ سرد یک طرف ) یک کشور غیر اسلمیی همسایه و همپیمان در میان است  پای

؛ چنین جهادی  ! ( طرف دیگر جنگ سرد ) کشور غیر اسلمی در میان است  13تا  35ولی در موردی که  پای  فردوس دارد ؛
 ؟رض و جنایت و تروریزم  وغیره استفساد فی اال

کنیی ابلیسانه  برای ـ در اساس و  قاعده ـ  چیزی جز  راهسازی  و  جاده هموار « ! جهاد اسلمی» مگر نه  اینست که این  
 !؟یگانه تر و کافر تر   نبوده  استاشغالگران دور تر و ب

ـ که جنگ بین المللی « جنگ سرد » پس صحنه هایی از همان  این است که تمامی این سناریو ها ؛  صحنه ها و مگر نه
 سوم  هم خوانده  می شود  ـ  بوده اند ؟

ق ندارد مصدا گی و تحمیق شده گیی ما  درین رابطه ؛ ال اقل سخن اقبال الهوری ساده گی و تخدیر شده و آیا در مورد نادانی
 :که  اگر

 
 هر عیب که هست درمسلمانیی ماست           اسلم  به  ذات  خود  ندارد  عیبی                
 

مردان و   و ک و آرمان زنانعلی الرغم معصومیت و برحق پنداریی  مراد و  در) میی ما  و مسلمانیی جهادی و  جهاد اسل
است و  لذا چیزی جز شعار  داشته« هرعیب »؛ « ! جز بی عیبی ی ذات اسلم  »؛ ( ولی نا آگاه ما  جوانان رشید و دلیر و پاکباز

 ! نبوده است«  جنگ سرد » و پرچم و پوشش همان 
 :یست کهنما ؛  به چنین راحتی  ن« شبان » یشامد  چنان موجود چرا  امروز؛  دیگر پ

 
 ای موسی ؛ لبانم   دوختی       وز پشیمانی تو جانم سوختی : گفت  
 جامه را بدرید و آهی کرد و تفت      سر نهاد اندر بیابان  و  برفت 
 

دارد  ؛  بلکه بلفاصله و  بدون گفتگو  شمشیر  بر می قانع و پشیمان پئ کارش نمی رود  ؛یعنی دیگر چنین  داعی و مدعی
خاکستر   و  هزاران نا آگاه و بی خبر از همه چیز را  منفجرو را شقه شقه میکند؛  یا  بمب  به کمر می بندد و موسی و  موسی 
 !می سازد 

 :نجاست که موسی همان است که  بودفاجعه ای
لح  توهمات  معترض بر نادانی  و  بلهت  شبان عصر شبان ـ رمه ای ؛ و برجامانده  در عصر شبان ـ رمه ای ؛ برای  اص  

و رویارویی  با  ؛  از شناختوعی  هرچه  دانشمدار تر  می شودَبَدوی اش  نسبت  به  حقیقت خدا و آفرینندهء هستی ؛ که بشر ن
 ؛ جلل و جبروت آن؛  ناتوانتر می گردد

عصر  شبان ـ رمه ای    پروتستانت  بر نادانی  و  بلهت  شبان  برجامانده  در موسای امروزین  معترض و:  ر از آن و مهمت
اعتلی خرد  صر  و  همنوعان  امروزی اش؛  می باشد  و به مقصد روشنگریی ذهن و دماغ  و  بیداری  ونسبت  به جهان  و  ع

 !بینش  و  دانش  او  تلش  میکند و 
 ! امروزین ؛  دیگر  حقیقتاً  همان  شبان  نیست «  شبان » ولی  

و  استعمار پرورده  ؛ که لباس همان شبان را  به تن کرده  و ادای  همان شبان را  در می  گرگ درنده ایست  ابلیس زاده 
،  نظم  و  نظام   ادا  و  دعوی  و  داد  و  بیداد ؛ رمه  می درد  و خون  می خوردآورد  و  در هیاهو  و  غبار تیره  و  سیاه  این  

 !سمت و  سوی حرکت و  برکت  عصر و  زمان  را  به  هم  میزند  دشت  و  دره  و  ده  و  شهر  و  ملک  و  ممالک و 
 ! ه اینجاست  که  رمه نمی داند که ؛ اصلً  سر و کارش با  شبان نه بلکه با گرگ درنده و بیرحم و سیری ناپذیر استفاجع



لنگان به ـ  معادل پ رونست که  بیشترین بخش  بدنهء جامعه و سرزمین من ؛ در چنگال چنین شبانانی گرگ دفاجعه  اینجا
 !ظاهر ملنگ ـ  در حالت رمه گی  نگهداشته شده و در حِد رمه با آن برخورد و پیشامد  شده است و برخورد و پیشامد می شود

 . باری ؛  سخن  به  درازا کشید 
متیازات فرهنگ ت و اـ  و از مشخصابا  صرف نظر کردن از تشبیهات و تمثیلت و استعاراتی که در فوق طرف استفاده  بود 

سخن  بر سر  اینست شاعرانهء شرقی اعم از فولکوریک و مدون  می باشد ـ  و فقط توجه داشتن به مفاهیم مطلوب و مقصود ؛ 
 .ما  گرفتار  تضاد  جانکاه  افهام و  تفهیمی با  تودهء  مردم  خود  هستیمکه  

و حقایق بر  و محدود و مغشوش  است که  مفاهیم علمیچنان  فقیر   تفهیم  در میان  توده زبان ها و علمات رایج  افهام و 
ین  ظروف  در ا وان  به وسیله آن  ها  منتقل کرد و نه  می توانمحاسبات ریاضی  را  نه  می ت آمده از البراتوار ها و معادالت و

 . تنگ و اندک گنجانید
میکروسکوپ و   والبراتوار و تلسکوب  انالیز و حقیق وکن نیست حقایق مورد نظر را  بدون  تمم در همین حال اصلً 

،  های  تاریک زیر زمینی محاسبات ریاضیاتی از  درون خرمن های سر به فلک کشیدهء دروغ و دغا ، از درون سیاهچال ها و نقب
جهل »کستر بی منطقی و رافات کهن و نوین، از میان اقیانوس قیر و قطران و خاو خ سیلب  پر گند و الی و لوش اوهام از میان

 !؛  بیرون آورد و  کشف و برمل و آفتابی  کرد« مرکب
 

 
 « نسل های سوخته » از 

 :پیش تازنده  تا  نسل های  بالنده  و 
 

درهم برهمی در میان آنان  ن باقی است ؛ معضله و تضاد و؛ جای شکر و احساس به راحت نفس کشیددر مورد  توده ؛بازهم
 .؛  حتی  افزونتر  و  به  مراتب  افزونتر  می باشد  توده  برتر  می پندارند  را  از که خویشتن 

؛  یی  پارسیبه  گستره گیی  زبان  بین الملل ام  و  نه  تنها  در سطح کشورم؛ بلکه  دست کم  در فضایی تا جاییکه  بر خورده
 . عرصه  یافته ام  و  می یابم هزاران  فکت  و  مورد  عجیب  و  تأثر آور  و  گیچ کننده  را  درین  

د  که  شامل  نسل  باالتر از من ، نسل من و نسل نزدیک به  من  می شود ؛ این مشخصهء  نخستین  اغلب  این دسته  افرا
شامل و چون و   و زبان و منطق و میتوِد محاسبه و قیاس و استنتاج و حکم و تحکم  خود را کامل ،است که اینان خود را عقل ُکل 

 .چرا ناپذیر و عقاید و قضاوت ها و افکار و اندیشه های خود  را عین حقیقت و شناخت و معرفت تمام و کمال می پندارند
نسبت  به  ریشه های   ه  کوتاه نظر  و  محدود اندیش  و عجول واغلب  این  دسته  افراد  این است  ک مشخصهء  دوم 

 .در امر  مهم  رسیدن  به  این ریشه ها  سخت  نا ُبردبار  می باشند ژرف  حقیقت ها  و  واقعیت ها  بیحوصله  و  
مشخصهء سوم که  شاید  دو  مشخصهء  باال را  هم  به مقام  فروعات خود  تنزل دهد ؛  زبونی  در قبال  منافع  و  هوس 

ر عوام  ـ که  باور دقیق  و  درست در حالیکه  حتی  به  باو.  یا  زود  به چنگ آمدنی  می باشدهای  میسر  « فرصت » ها  و 
با  حقیقت جویی  و حقیقت یابی  و  مبارزه  در راه  (  تحت هر شرایطی ) آزمون شده  هم  هست  ـ  منافع  و مقامات و امتیازات 

 .حقیقت ؛ تضاد آشتی ناپذیر  داردپیروزی ی 
برتر از »دین  باور  رسیده ام  که  نسل ـ  من  ب! اتفاق افتد  و خلفش  ثابت گردد ـ  مگر اینکه  معجزه ای... خلصه  

 . هستند «  نسل های سوخته »  نسل من  و  ـ  تا اندازه ای ـ  نسل مابعد  من  بالترتیب   ی  ماقبل  نسل  من ،«توده
 ! (لطفاً تفاوت نسبی ی هر  نسل  را  به اعتبار  زمان  ده سال  فرض  نمائید ) 

کست  پئ در پی ال اقل توانایی در موقعیتی  بودند که  میان  تلطم  هوس و یأس  و  توهم  و  ش این ها  هنگام  جوانی  و 
در حالیکه  دانش  و  بینش شان  کمترین  و آنهم  مقلدانه  و آلوده  با  اغراض  و  مطامع  .  دند؛  مچاله و  تفاله شدر دو دهه

دهء ،  برنامه ها  و آرمان های شان  در  محدوود  و  در نتیجه  خواست ها ید  بعجوالنه  و  وسوسه های  درونی  و  بیرونی  شد
 .می دیدند  و  سر شان  به  سنگ  میخورد «  یأس » ؛ دیر ؛  لذا  نه چندان ها  باقی  می ماند «  هوس » 

ستراتیژی های اینان    البته  در پئ  تحقیقات  و  محاسبات مفصل  می توان  دریافت که  چرا و  چگونه  ایدئولوژی ها  و
 . هم  بود  تا   علم  و  عقل سلیمـ  تو! بیشتر ـ  و آنهم  به  ناگزیر 

منجمله  شخصاً  در نشستی کاملً رسمی  و  مسؤوالنه ای حضور داشتم که  یکی  از  بزرگترین رهبران زمان  ـ که  به  ُبت   
 . جزمی اش  ُبت  مقدسی است  ـ  با  جمعی صحبت  می فرمود  مبدل گردیده  بود  و  همین اکنون  نیز  نزد  باورمندان

؛  فکت های بسیار ـ  و چه بسا  باور نکردنی ی ـ تأئید کنندهء ادعای باالی  مرا  حسب اتفاق ؛  درین صحبت یکساعته او ؛ 
؛ کمتر  به  اهمیت اکم  دارا  بودم وهمات رایج  و حدر اختیارم  گذاشت  ـ که البته  با  سطح عقلی  و  مجذوبیتی که آنوقت  به  ت

 :بردم  ـ  یک مورد  قرار آتی  بودآنها  پئ  می  
را  مکلف   ؛  پرسشی  مطرح  و  حاضراندوستی افغان ـ شوروی  می چرخید رهبر محبوب در میانهء فرمایشاتش که  حول 

 :پرسش این  بود.  کرد که  پاسخ  بدهند
 ک  است  یا  استراتیژی ؟ـ آیا  دوستی افغان ـ شوروی  تاکتی



؛  چنین سطحی  ـ  خو  نکرده  بودندبیچاره ها  چه بسا که  اصلً  به  پرسش و پاسخ ـ آنهم  در .  لحظاتی  همه سکوت کردند
 !نه  اینکه  بپنداریم  متعجب  بودند  که  این چه سؤالی است ؟

 !تکرار شد پرسش  رهبر  با  صدای  بلند  و  قسماً  خشم آلود تر  دوباره  
 :ایی  از میان  جمعیت  برخاست کهاینبار صد

 !ـ  استراتیژی 
در واقع  هم ؛ حزب  حاکم  وقت  و  دم  و  دستگاه آموزشی و  تبلیغی و  ترویجی اش ؛  اهداف را  جز  به  همین دو 

ایست  درست  باشد  و  بناًء  جمعیت  هم  ؛  از این لحاظ  پاسخ  می بی  تقسیم  و  ارائه  نکرده  بود کتگوریی  تاکتیک و استراتیژ
 :بر میز کوبید  و  فریاد  زد که  ولی  رهبر  دو  دست را  با  نهایت خشم.  رات  تائیدی  از خود  بروز  داد اشا

 !!... جاودان است جاودان !.. ـ غلط 
پری شد؛ دوستی افغان ـ شوروی را  استراتیژی تعیین هدف برای یک دوران تاریخی است؛ آیا فردا که این دوران تاریخی س

 !می ریزید ؟ به  دور
به ( توسط راه رشد غیر سرمایه داری ) گفتنی است که پیشتر از این؛  در بارهء دوران تاریخیی گذار از فئودالیزم  

دیده  می شد  و از این  سوسیالیزم  بیانات  غرا  ایراد  شده  بود  و حسب آن فقط  به  تطبیق  چند  پلن  پنجسالهء دیگر احتیاج 
 .مختومه قرار میگرفت « گذار » رو افغانستان ؛  پس از دو سه دهسال ؛  قطعاً  سوسیالیستی  بود  و  استراتیژیی 

و طهارت و  افغانستان بود و ریکاردی از تقویبه فرد  همین برهه از تاریخ  انیی  رهبر ـ کسی که شخصیت منحصرنگر لهذا
 !؟ی باز اندیشی  ضرورت نشودبر دوستی افغان ـ شورو را  قایم کرد ـ بجای  بود که پس از ده ـ بیست سالق اندیشه و گفتار صد

 !!!آری ؛ بر آنچه که او در کادر این مفهوم می اندیشید و باور داشت 
 !ود داشته باشدهم وج« جاودان»داشت که در تئوری و ایدئولوژی و آرمان باید دستکم یک  لیل باور خود را اعلمبه این د

صدیق  و  مؤمن و بی غل  و غِش احساسی و  ادراکی  « آن»در همان « !جاودان»به این  من در حالیکه  ایشان را در باور
؛ که پیش از همه تحوالت  و  تطورات  در سطح  کشور و منطقه و جهان سیِر ـ  حتی ُکور ـ   می دانم ؛  معهذا در بیرحمیی تاریخ و

 :کرد ؛ این حقیقت را  می یابم کهر  پاکیزه طینت را زیر پاشنه های آهنین خود ؛ لِه  و  مچاله خود  همین  رهب
ایل  مبارزه  و  واقعیت های کشور و منطقه و جهان هرآنچه  وس و انالیز علمیی راه ها و)***( ینی ی علمی جهان ب ما از

 !نمی رفتودهء توهم زیاد  فراتر ـ  در تحلیل نهایی ـ  از محد داشتیم
 !ن  توهم  الزاماً  شکست آور  بودخود  ای رف نظر از سایر علت ها  و  جبر ها  و  دالیل و  بهانه  ها ؛ص

چند صباحی  پیش از .  موقعیت های  ممکن  مطرح  می گشت تازه آنچه روایت  شد  از  لحاظ زمانی  در  یکی  از  بهترین  
هیر شوروی سوسیالیستی  یعنی اتحاد جما«  دژ تسخیر ناپذیر صلح  و  سوسیالیزم جهانی » ؛   نکه  این  ده ساله ها  تکمیل شودآ

 ! نماند  تا  چه رسد  به  دوستیی  افغان ـ شوروی ؟« جاودان » لذا  بدبختانه  خوِد شوروی .  فرو ریخت 
و   و  بیان  و  نشر و  تعمیم  و اما  بلفاصله  باید خاطر  نشان  ساخت  که  اینهمه حقایق  مکشوف و  معلوم کنونی 

نزلت  قربانی ها  و  فداکاری ها ،  سر باختن ها و جان هیچ  شک  و  شائیبه ای  را  در ارج  و مآموزش   و  نهادینه کردن آن ؛ 
قلب و جبهات  نامنهاد ان) ، شهید شدن ها  و  هردم  شهید شدن  های فرزندان  این سرزمین  در هر دو سوئ خط جبهه  دادن ها

 . می کند  و  نمی تواند  وارد کند؛  وارد  ن( « جهاد و مقاومت » و « کفر و الحاد » ضد انقلب یا 
با  دریغ و درد که نه تنها هزاران در هزاران افراد و اوالد  به نام و گمنام این سرزمین؛ بلکه یکسره خود این مهد  

میان  «  جنگ سرد»؛ نا آگاهانه و مظلومانه قربانیی آخرین و مهم ترین  فاز سلحشوران تاریخ در فجیع ترین حاالت  سرافرازان و
 . جهانی  گردیدهای و  غوالن ابر قدرت اجیران جنگیی دیوان  

، افریقایی، ازبکی، چیچینی، چینایی ، عربیند؛  ده ها  هزار اجیر پاکستانیافغانی  نداشت این اجیران جنگی فقط  اصل و  نسب
معتادان،  جنایتکاران متکرر،  سادیست ها و  بیماران روانی که    ،مناطق جهان ـ  از میان لومپن هاتمام   ی ازو مزدوران جنگ

؛ آورده به سر می بردند  و در زندان های کشور های مربوط شان طویل و حتی اعدام  محکوم  بوده شان  به  حبس های  خیلی ها
 .ا  می ساختند ر« جهادی » شده  و  بخصوص لشکر جنگجویان 

در آخر ها باصطلح کمونیست ها و طرفداران شوروی هم به  نیروی بیحد زیاد  لومپن ها و جانیان و معتادان و   البته 
ند که عمدتاً لشکر های ملیشه ای از میان شان از آنان  نمود لب و استفادهدر ج بیماران روحی درعرصه ء جنگ؛ پئ  بردند و سعئ

 !پدید آمد
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذا  .  می نامیدند  «  جهان بینیی علمی »  سیستم  نظرات  و  عقاید  مجذوب به  فلسفی  ـ  سیاسیی  ما را  ؛ آنوقت  )***( 
ما  و  همقطاران  بین المللیی  ما  نسبت  به  جهان  در  تمامت ابعاد آن ؛  بینش علمی داشتیم  و  دیگر تمام بشریت   تنها  گویا

 !؟« مغز خر خورده  بودند»  صرف نظر از  عالیق و  منافع و  انگیزه هایشان  حسب یک ضرب المثل عامیانه
یشان چنین کودکانه مورد سوء برداشت و سوء تعبیر قرار می گرفت ؛ نباید البته باید حرمت نوابغی را که اندیشه ها و یافته ها

زیر سؤال برد ؛ آنان تحت شرایط و زمان و مکان معین و آنهم با زحمات شاق و طبق ریاضیات و فورمول های مسلم به حقایقی در 
مدعیان پیروی از ایشان حتی الفبای دانش آنان بارهء این یا آن بخش معین و مشخص جامعه و جهان رسیده بودند ولی اغلب پیروان و 

 ! را درست نیاموخته و هضم نکرده بودند 

 



 
؛ و جوانان  از جریانات جهان معاصر مردم اطلعاتیی هنی  و  فقرعقب مانده گیی  ذ اضافهء به«  جنگ سرد»خلصه  بلیهء 

؛ ـ  و  بودند«  های پادشاه شده  در شهر کور ها یک چشمه» که  اغلب مانند ناتوانی  یا  تنبلیی  دماغیی  رهبران  ـ  خامی ، و
ایس را  گرم  و گرمتر  بساط  توطئه ها  و  دس گال  نیرو های نفوذی که حوادث را می تازاندند وقسماً  غافلگیر شدن آنان  در چن

 !و گسترده گی  بخشید باور نکردنی  را  به  بار آورد و تداوم  چنین فجایع می کردند ؛ 
 

 

 «معنویات حماسی » جبِر تلفیق 
 :« جهان شناسیی ساینتفیک » با  

 
روز گارانی که  همراه  با  مسلم است که  افغانستان ـ چه  در روزگارانی که  محاط  به  جغرافیای کنونی اش  بوده  و چه در 

می ساخته است  ـ  هیچگاه  از   بزرگ را انه؛  امپراتوری ها  و مدنیت هایو قسمت هایی از  هند  و آسیای می ایران و پاکستان
جان گذرانه  تهی  نبوده   لوانی  و  قهرمانی  و احساسات و هیجانات  شور انگیز و سر بازانه وغیرت  و  همیت  و  دالوری  و  په

 .و  حتی از این ها  ذره ای کم  نداشته است 
ی عظیم  غول های جهانی  جهت کشانیدن  و  فیصله بخشیدن و  اصلً  یکی  از  دالیل  و  حتی  عوامل  سرمایه گذاری  ها

هیجانات   جغرافیای استراتیژیکیی افغانستان؛  همین غنای عناصر قهرمانی و سرشاریی آن از احساسات ودر «  جنگ سرد » 
 !صر  و جهان شناسیی ساینتفیک  بوددینی و قومی و قبیلوی و میهنی  و مقابلتاً  تهی بودنش  از  دانش ع

ول های علمی  به ثبوت خاکستر نشان داد و  با آخرین معیار ها  و فورم سال تجارب  در میان خون و آتش و 39مرفته رویه
قرن اخیر ـ ؛  دیگر کاملً دیگرگون گردیده است و در این جهان ؛ غنای عناصر قهرمانی  6جهان بشری  ـ  دست کم در رسانید که 

؛  دیگر چیز  دانش و جهانشناسی و هستی شناسی  ات محض  در حالت  نبود و کمبود  بینش وو ثروت ایمان و احساسات و هیجان
 .اصل ثمر زیادی  به  بار نمی آوردکارا و  سازنده ای  نیست  و چه  بسا  جز قربانی های  بیهوده و ضایعات  بی ح

؛  به  یک  نتیجه  یگری  همچنان  ادامه  دارد حای دلذا پس از اینهمه آزمایشات  مرگبار و  تباهی آور سی ساله که  به  ان
اعظم  و اعلم  و اظهر من الشمس  می رسیم که  افغانستان  و کشور های مماثل  باید  ثروت های  نهادینه شده  و  هزاران سالهء 

 غیر توهمی  اطیری،ینتفیک  یعنی  بینش غیر اسسا ا غنای جهانبینی و جهانشناسیب و حماسیی خود را ؛  هرچه عاجلتر قهرمانی
جوامع  و  غیر شاعرانه  نسبت  به  هستی و حیات و عالم  بشریی مغلق شده و مغلق شوندهء کنونی ترکیب  نمایند و در سراپای

 .خود  ریشه دار و  اساسمند گردانند 
وب و مورد نیاز مارا  ی مطلجهان شناسی فابریکات دنیای کنونی جهان بینی و اینجاست که کدام  کمپنی ها  و پس شاید سؤال

می کنند  که  فردا  تجار محترم ملی  یا  دولت جمهوری اسلمیی مشروع  و  منتخب ؟ ما  در تلش  وارد کردن آن  بیافتند  و   تولید
«  نستان بانکد افغا»با  سبسایدیی پس فردا  بازار هایمان  از این  نعمت حیاتی  مملو گردد  و  در بدل چند  پول سیاه  و  یا  اصلً  

،  به  نیروی معجزه ایی شناختی  ر کدام  ما آنرا  به  چنگ آوریم ، جهانشناس  و  جهاندان  شویم ؛  ه... « بانک جهانی  » و  
و  «  جام جم»دعوی و شعار و رکلمی  را چون  دست یابیم  که آناً  ماهیت  و  عقبگاه  و  خاستگاه  هر  پدیده و جریان و

نتیجتاً  دیگر؛ ذلیلنه و ابلهانه  فریب  نخوریم،  به چاه و چاله  نیافتیم  و همانند  دام ها   پیش چشم مان آورد  و«  آئینهء سکندر»
 ؟ ددان  و  دیوان  روز گار  نشویم ؛ رمه رمه و گله گله  قصابی  و  قربانیی  هدف ها  و  سیاست های  و احشام

 . و  به  اقصای کائینات  می فرستندمی سازند    کنولوژی ها ؛ سفاین کیهان نوردالیترین دانش ها  و  تبا  ع در دنیایی که
سفر های دیجیتالی   دل کرده است و؛ آنرا به دهکدهء کوچکی مبولوژی سایبر و کمپیوتر و انترنیتدر دنیایی که دانش و تکن

 ؛ ثانیه زمان  می برد 3ین کمتر از به  هر  نقطه  از کرهء زم
با  بمب های اتومی  طیارات  قاره پیمای  مافوق سرعت صوِت  مجهز   ابزار جنگ و دفاع و قدرت؛ راکت ها و  یی کهدر دنیا

،  ماهواره های کشاف و  هدف ... کروز انداز  ن های غول آسای  طیاره بردار و،  ناوگا... میکروبی و  هایدروژنی و کیمیاوی و
 و  به  باالترین اندازه  کارا و  پر توان است ؛... مز یاب  توسط رادار و  ماورا بنفش و  مادون قر

ؤلیت های نه دفاع  از وظایف و مس) ،  تشکیلت دفاع  از حقوق بشر در دنیایی که  سازمان ملل متحد،  یونیسکو،  یونسیف
و  نزدیک  به  هزار    «نوبل » ،  صندوق وجهی بین المللی ؛ مراکز  قدر شناسی  و  جایزه دهیی  چون ،  بانک جهانی! ( بشر 

 دارد ؛!  سوپر میلیاردر  دوست  و  برگزیدهء خداوندی
می توان وارد  ... در دنیایی که  با  تکنولوژی ها و  ابزار های  دیجیتال  و  بیونیک و سیبرنتیک  و  بی سیم  و فیبر نوری 

 را ربود ؛ ... یلیون ها  دالر و  پوند و  یورو محفوظ ترین کیسه ها  و خزینه های  بانکی در هرکجای عالم  شد  و آناً  م
در دنیایی که  با چنین  تکنیک ها و ابزار های اعجاز آمیز  می توان  به  نهانی ترین قسمت  های حریم خصوصی افراد قوی  

تصاویر   همخوابگیی شان را  با ی  به رخت خواب هایشان  نفوذ کرد،  اسرار و اطلعات  محرمانه و سکس وو ضعیف و حت
 رنگی  و  تمام ُبعدی  و صدا  و  مشخصات  تام  به  دست آورد ؛

 مال التجاره ها  و میل المصرف ها ؛ لیدات  وعجیب ترین  و  محیرالعقول ترین  تو در  دنیای عظیم ترین و
نوابغی حقیقتاً  اعظم  و   در دنیای  سرشار از دانشگاه ها  و  اکادمی ها و  مراکز  تحقیقاتیی  رو زمینی  و زیر زمینی  با

 افخم  ؛



 !آری 
سلیم  و عقل ) احتماالً  در چنین دنیایی ؛ جنس حیاتیی مورد ضرورت ما و مردمان مماثل ما یعنی جهانبینی و جهانشناسی  

سخاوتمند   چه بسا که دولت های دوست استراتیژیک را هم تولید خواهند کرد؛ آمادهء فروش خواهند داشت و! ( صایب و تند و تیز 
این متاع ها را  برای مان ؛ حتی  بیش از  (  « ناتو» یا کمپلکس ... ) مان چون ایاالت متحدهء امریکا ،  بریتانیای کبیر ،  آلمان 

 !!!فرستاده  اند  و  هر کدام  مان  از آن ها  مستفید  و  مستفیض  خواهیم گشت !  اندازهء  نیاز  طور بل عوض 
پروایی  باید  خاطر نشان  ساخت که  نظام  اقتصادی ـ سیاسیی حاکم  امروز جهانی  که  ادامهء تحوالت و قبلً  بدون  هیچ 
نظام  عمدهء  اقتصادی ـ  ؛  در مقایسه  با  دو بدینسو می باشد 41علمی و فـنیی شتاب گرفته از قرن  دی وانکشافات گوناگون تولی

انی  به  نفع  همه  بشریت  نظامی دارای  دستاورد های  تحسین بر انگیز  فراو  ؛ اجتماعی پیشین  یعنی برده داری و فئودالی
 .اشد،  هست  و  هنوز  می تواند  ببوده

امپریالیزم   نظام  سرمایه داری که مدت هاست در باالترین فاز خود  یعنی انحصارات  و) رشد و تکامل و گسترش این نظام 
؛  تقریباً  مجموع  نگ ها و غارتگری های ظالمانه  و قاتلنهء بیشمار که همراه  داشتجدر سطح جهان علی الوصف ( قرار دارد

،  تکنیک ها  و  فنون  بیحد  رشد انقلبیی  علوم  ساینتفیک  ؛  چرا که  بهتکامل کیفیتاً  باالیی  رسانیدبشریت را  به  یک  سطح  
 . و حصری  مدد  کرد  و  زمینه  داد

؛  امروز ما  از آن سخن می گوئیم  هء جهان بینیی ساینتفیک و جهانشناسی و  هستی شناسی  ایکهدر واقع عناصر سازند
به  وجود آمده  و  به کمال  و  پخته گی  در گسترهء علوم  تجربی و تحقیقیی گرانقیمت آن نظام  ونیز  بیشتر در  بطن  همین  

  .هم  میرسد و  به کمال  و  پخته گیی  بیشتر رسیده  است 
منتقد  سرسخت  و  بیرحم   و 40اوایل قرن  تئوریسن  نابغهء م  و مبرهن  می باشند که  فیلسوف واینها  حقایق چنان  مسل 

 . که  به  تجلیل آن ها  می پردازداین نظام  یعنی کارل مارکس  هم  نه  تنها  به  تأئید  بل
در یکصد و  سی سال  ( تکنالوژیک  ساینتفیک و) فنی  علمی وفت های  ؛  در حالیست که  همچو  دستاورد ها  و  پیشر این 

ز تازه های ؛  خیلی ایافته که  احتماالً  به طور مشخص؛  تقریباً  با  تصاعد  هندسی  افزایش  و گسترش مارکسپس  از در گذشت  
 ! غیر قابل پیشبینی هم  بوده  است ؛  غیر قابل  تصور و آن  ها  برای  مارکس

نسی و تکنالوژی و اکتشافات  در  زمین و سای و محرکهء  نظام  سرمایه داری  به رشد  علوماین است که  انگیزه اما حقیقت 
 .ثر  سود  و  ثروت شخصی  بوده است؛  بشر دوستی  و  بشر خواهی  نه  بلکه کسب حد اککیهان

منابع زیر زمینی  و مواصلت  و مخابرات  در صنایع  و تجارت و استخراج  ؛ یعنی سرمایه گذاری« سرمایه داری » خود   
این  عرصه ها  هم  به  انگیزه  و جاذبهء   تولید و مدیریت جهت  کار و ات و آموزش و پرورش  افراد  بشریو  نیز  برای  تحقیق

 . خصی  معنا  و  واقعیت  یافته استسود و ثروت  ش
 . تایه گذاری  تولید برای فروش  اسهدف سرمایه داری  و  سرم

ها کاال ؛ جبر و الزام است  که آنحد اعظمی عامهء بشریت  می باشند درد؛ چون خریدار کاال ها  و خدماتی که  تولید  می شو
م کم  دانش های نهفته در کاال ها و  ؛  لذا  از این طریق کتا  از آن  بهره گیری  نمایند   ؛  بشناسندو خدمتی را که خریده اند

کاال  به  برکت آن تولید دانشی  را که  م میل و تلشش؛ قادر نیستعلی الرغ ی منتقل می گردد  و سرمایه دارخدمات به  تودهء بشر
 .به طور قطع و کامل  پنهان  نمایداز سایر طبقات جامعه  گردیده؛ 

.  ناگزیر است تولید کندنایع و فابریکات خود نیاز دارد و لهذا  در درجهء اول  برای راه انداختن ص مثلً سرمایه دار برق را
 . ه  توسط متقاضی خریداری  می گردد؛  در نتیجق  یک کاالست و قابل عرضه و فروشدر همین حال خود بر

ازه ها و گدام های  سرمایه داران با برق  بر می خورند و روشن  می شوند مغ بدینگونه هم کارگران در فابریکات و منازل و
؛  از طریق خرید و مصرف برق به  طور کاالی  بازاری...( عرصهء فرهنگ شاغلن  ،ه، اهل کسبنانمثل دهقا) و هم  تودهء  مردم 

ر کاال ها  و  خدمات مانند  کتاب، کمپیوتر، سای.  الخره  اذهان شان روشن  می گردداز آن  مستفید  می گردند  و  خانه ها  و  با
 . قل وغیره  نیز حکم  عین  مثال را دارندن،  وسایل مخابرات و مواصلت و حمل و رادیو تلویزیون

از ساینس و تکنولوژی کاال و خدمات  تولید  میکند و جهت فروش  بدینگونه سرمایه دار که با  استفادهء ابزاری و انحصاری
کمال   ؛  قادر نیست  از نشر و  پخش ساینس و  تکنولوژی در میان بشریت  تمام  وف  به عامهء  بشریت عرضه می داردو مصر

 . مانع شود  
نتیجهء بعد تِر گسترش آگاهی های ساینسی و تکنولوژیک ولو  به طور غیر تخصصی همراه  با  فشار ها و  انگیزش های  

سیی کارگران و سایر زحمتکشان است که  و سیا فتن آگاهی های اجتماعی و اقتصادی؛  باال راشی از واقعیت های ملموس زنده گین
 . ع  نظام سرمایه داری با منافع کارگران و تودهء  مردم منتج  شده؛ آنان را رویاروی سرمایه داران قرار میدهدف تضاد منافکش به

؛  با  پیدایش چنین  علمات اگر سرمایه داران تا چنین مرحله ای هم مصروف تولید و کاسبی و پول در آوردن خود  بوده اند
یع متوسل  می تودهء  مردم  بدون چون و چرا  به لرزه  می افتند  و  به  تمام  ذراو حرکات  در بین گارگران  و سایر قشر های 

آنان ... تفرق نگهدارند و حتی با  استفاده از تفاوت هایی چون مذهب و قومیت و نژاد ،  مشوند که کارگران  و مردم  را  گمراه کنند
یت های  کارگری  و  احزاب  و  سازمان ها  و  بنگاه های ایدئولوژی  نیز با  ایجاد  یک سلسله  اشراف اندازند وهمدیگر  را به جان

باالخره    و« تفتیش عقاید » سازی و  تبعات آن  به  توده های گارگری  و  مردمی لگام  زنند و آنان را  تحت کنترول  پولیسی  و 
 .اعدام  قرار دهند ن و در معرض  ترور وو زندا رتحت   پیگرد  و  زنجی



از طرف دیگر  با   نهایی  ندارد  و یک طرف  کارسازیی ؛  ازوه های  برخورد  با  توده ها  هماین شی تمامی وه  چونبر عل
ارض ُتند و آشکاری سطح  رشد مدنیی جوامع سرمایه داری و  دعاویی حقوقی و قانونیی نظام ها  و  دولت های سرمایه داری  تع

و  مواظبت   مداخلتناگزیر می شوند  در جریانات  دماغی و روانیی مردمان  ـ  از گهواره تا گور  ـ   این نظام  ها  ؛پیدا  می کند 
 !ای حاکمهء پیشینه یا مماثل معاصرالبته ظریفتر ولی مؤثر تر و گسترده تر از نظام ه. داشته  باشند

ه  فرا روییی  سیستم های نسل ها که  ب افراد و ییمنطق و قوای دراکه زایل ساختن از تضعیف و عبارت است چنین پروسه
 . می انجامد انجامیده است و و استحمار تحمیق و  تخدیر و شستشوی مغزی گوناگون

تدابیری که   از مجموع تجارب و« تنازع بقا » و  نهایتاً «  جلب نفع » انگیزهء غریزهء  به به سخن دیگر نظام سرمایه داری
بهره ده و  زحتمکش  تابع نگهداشتن اکثریت های در جهت کنترول  و قدرت ها  و  دولت ها  و ادیان و مذاهب  گذشتهام ها  و نظ

 . ماهرانه  میکند استفادهء  مبتکرانه  و ؛ استفاده  ون سال  تاریخ  بشری  اندوخته اندو  ستمبر  در طئ هزارا
؛  امکانات و  فرصت های  تخدیر معنوی  در  زمان کنونی چندین  بلیغاتیچرا که با  گسترش سرسام آوِر  تکنولوژی ها ی  ت

 .ابر گذشته  افزایش کسب کرده  استبر
جوانان و مردان و  زنان  میان سال و حتی کهنسال توسط مواد  و و  ر مادی  و معتاد ساختن  نوجوانانولی  با  اینهم  تخدی

شیطنت مدرن  را   % 09ای  بسیار نامرئی  ولی  سخت شایع  و  همه گیر  ـ  بعضاً  حتی ادویهء مخدره  ـ  با  ذرایع  و  طریقه ه
که تفصیل پیرامون همهء آن ها  موضوع کتب جدا گانه ایست و خوشبختانه خیلی هم  تألیفات و  تحقیقات در  .  ) تشکیل  می دهد

 ! (باره  انجام گرفته  یا  در حال انجام  می باشد 
به گونه های  را ؛ رشد و گسترش ساینس و تکنولوژیاقتضای منافعش به نظام  سرمایه داری که؛ و علتبدین دلیل 

؛  به اقتضای همان منافع  از فرا روئیدن جهان شناسی و آگاهی های ساینتفیک  اجتماعی  و  خصصی چار و  ناچار میدان می داد ت
ا  دقت  و مهارت جلوگیری  شقوق ساینسی  و سایر گنجینه های فرهنگ بشر  ببشری از درون خرمن  های جدا جدا  و  متفرق 

 . در آینده نیز  جلوگیری خواهد کرد؛  جلوگیری کرده است  و  به  ناگزیر  میکند 
ان  تقریباً  به یکس ردمان خود کشور های  سرمایه داریعلت ؛  مردمان افغانستان  و کشور های  مماثل  و  م وبدین دلیل 

 .  می باشند  سرنوشت آن وسرگذشت و  ، جوامع  بشریی های ساینتفیک  در مورد نوع بشرمحتاج  جهانشناسی  و آگاه
ارتجاع  قرون وسطایی    و در قلمرو های« ناتو » ؛ نه تنها  دولت ایاالت متحدهء امریکا و همپیمانانش در بدین دلیل و علت

ایران آخوندی  و  شرق میانهء  شیخ ـ شاهی ؛  ـ که  عمدتاً  خود  عامل ایجاد و  بقای آن ها  اند  ـ  به  ، پاکستان وهابی  به ویژه 
فرا رویی  و  تدوین  و  تعمیم  و آموزش  و  نشر  و  پخش جهان بینیی ساینتفیک و جهانشناسی و حیات شناسی  و بشر شناسیی  

و خرافات  به    توهم  و اسطوره  و جادو  و  طامات  و  شطحیات  ضد علمی( اگزیر بدواً ن) و  تکامل فرهنگ بشری  از  مرحلهء  
ـ  علیه  ـ ظریفانه  یا  خشنقساوت  و جنون با بلکه  منحیث قاعده نمی رسانند ؛  مددمعنویات طبیعی و اخلق و مرحلهء ساینتفیک

 .روالی  بوده اند  و خواهند بود  چنین  روند  و
تبعات آن  منافع   و جهانشناسیی ساینتفیک با کور ضدیت و خصومت تا کجا و تاکئ سی این است که آیانون  پرسش اسااک

 ؟مایه داری  را  بر آورده  می کندنظام  عجالتاً  جهانیی  سر
نستان  پاسخ خود  را  یافته افغادر «  جنگ سرد » در  نقطهء  اختتام  «  این کجا » و  «  کئ » می رسد  که  این  به  نظر

نظام  سرمایه داریی جهانی ـ صرف نظر از ملحظات اخلقی  و انسانی ـ حینی که  افغانستان  را میدان  توحش گلدیاتوری  .  است
 . ید،  حریف را  بر  زمین  زد و  خود  یکه تاز  کرهء زمین گردجنگ سرد   قرار داد ؛  برنده شد در  سلسله  مراتب  

تحریک   و نظر موردِ  های ی چون مارگریت تاچر پایان رویداددر نتیجه  ایدئولوگ هایی چون فرانسیس فوکو یاما و سیاسیون
«  پایان تاریخ » و حمایت  غرِب  سرمایه داری  در افغانستان  قرون وسطایی  و متعاقباً فروپاشی ی اتحاد جماهیر شوروی را ؛ 

 !ه داری آینده  و  عاقبتی  نداردییعنی اینکه بشریت جز  نظام  سرما.  دبشریت اعلم  داشتن
چرخد  ؛  به دایرهء  دیگری  نمیهمین مدارجز  به  ه واقعیت چنین است  و  چرخ گردونبرای  یک لحظه  فرض  می کنیم ک

 ! و  یا  چرخیده   نمی تواند
بشریت  و  پایان «  پایان تاریخ  »که آیا  نظام سرمایه داری  یا  ه  است این پرسش کلیدی  بی جواب ماند نیز در همین حال

  ؛  تشریکقرون وسطایی و ماقبل قرون وسطایی؛  تا کئ و  تا کجا  با  ارتجاع سیاه و جهل و خرافات )!( تاریخ  عالم  و  هستی 
؛  بر ضد  علم و ی  و  تکامل یافته استه  و  هست؛ خود  که  با  علم و ساینس  نطفه  بستمنافع  و  تشریک  مساعی میکند

ساینس  سیاست  و کیاست  می فرماید  و  در صدد است  که علم  و ساینس یعنی  پدر و مادر خود را  قصابی کند و جسد های 
 در  نشاند ؟،  قدر دهد  و  بر صهمچنان  از قبر ها  بدر آورده   پوسیدهء اوهام  و خرافات ُمرده  و  مدفون شده  را

یقه آبی و یقه ) اینجا  منافع  و حقوق  و  مقامات  بشریی  توده های  میلیونیی کارگران  و  دیگر زحمتکشان  یدی و فکری 
ها  و  سرزمین های  غارت مدعیات  میلیارد ها  مردم  کشور  حقوق  و اینجا منافع  و.  اصلً  مطرح  و مورد  نظر  نیست( سفید 
؛  تمام  فوکس  و  توجه  و  اهتمام  به خود  سرمایه داران  محترم  و منافع  و هرگز  در میان  نمی باشد « سومی هان ج» شدهء 

 .در  سراسر کرهء زمین  معطوف  استآینده  و  امنیت  جانی  و  مالیی  ایشان  
اند ـ خطری احساس نمی   یدهظ آن مدد رساناگر ایشان در وضع موجود جهانی ـ که باالخره خود  به وجود آورده  یا  به حف

وهمی  ؛  تساینتفیک  نیست نسبت  به  عالم  و  جریانات آن  ؛  اینهم  عمدتاً  به دلیل آن است که جهانشناسیی  و معرفت آقایانکنند
 !؟و  اساطیری  و  تخیلی  است



؛ متوجه  ؛  متوجه سرمایه دار استرگر و دهقان  باشدمتوجه کا بیش از اینکه ع  چه بخواهیم  و چه نخواهیم خطردرین وض
خواهند  و  دارند  برگرداندن می «  اول تاریخ » است  چنانکه  احتماالً آنرا  به « پایان تاریخ » ،  متوجه نظام سرمایه داری  است

 !بر می گردانند «  پایان تاریخ » ؛ آن هم  با  زور  نیروی  همان  گردانند بر می
بض و  بسط  تئوریک و  فلسفیی نظام  اقتصادی  ـ  اجتماعیی  ظاهراً  حاکم  بر جهان کنونی  نه  مقصد  این گفتار است  و  ق

 .؛ یگانه  یا  عمده ترین موضوع جهان شناسیی ساینتفیک  بوده  می تواند خوانده  شده «  مارکسیزم » نچه  نه مانند آ
و  در عین حال  اسف بار  و  نگران کننده  است که  نظام  و قدرت  سرمایه داری   ولی حقیقتی  سخت  برجسته  و  مبرهن

؛  به همان دالیل  با تکوین و تکامل و یل فوق حمایت کرده است و  می کندکه  از  ساینس و تکنولوژی  در حد تخصص ها  به دال
گار باشد  و  با آن ضدیت  ساز«  نمی تواند » هء بشریت تعمیم و نهادینه شدن جهان شناسیی ساینتفیک  برای تودهء مردم  و عام

به این جهت  برنامه ریزی  و سرمایه گذاری کنند   ات  عالیی تحقیقاتی  درین  نظام لذا  توقع  اینکه  اکادمی ها  و  مؤسس.  نورزد
 .از عقل سلیم  به  دور  می باشد  ـ  حد اقل  تا  لحظهء حاضر  ـ

جامعة » سعودیی «  دانشگاه » ؛  عیناً  مانند  باصطلح  مؤسسات  همچو  اکادمی ها  و ن معنی  نیست  که؛  بداالبته  این
دارد  «  مکتب اللغة العربیه » و «  مکتب القرآن » و «  مکتب الشریعه » و  همانند های آنست  و  فاکولته هایی چون «  المدینه 

های  «  دانشگاه » می داند  و  هرگز  به  این «  خلف » را ... ک  و  بیو شیمی  و  طب و  بس ؛  و علوم  تکنیکال  و  ساینتفی
 .بسیار مفشن  و  ُپر خرچ  راه  نمیدهد 

چنانکه  پیشتر هم خاطر  نشان کردیم  اکثریت مواد اولیهء جهان شناسییی ساینتفیک  در مراکز علمی  و  تحقیقاتی جهان 
ا  می روید  و  فراهم  می آید و  نیز جوامع  مربوط  در فاز  بسیار  بلند  مدنیت  و  دموکراسی  و  سرمایه داری  به  ناگزیر فر

 . سکوالریزم  قرار  دارند  و  رعایت  بسی  از حقوق  و آزادی  های  اولیهء  بشری  در آن ها  نهادینه شده است 
و ادواری   تضاد  های  ذاتی ؛وایی اش نشان  می دهدانهء  بورژاین نظام  چنانکه  علم اقتصاد  حتی  در حالت جانبدار معهذا

؛  و این  تضاد  اخیر ـ تضاد  با  تحلیل  و  توضیح  و  تفسیر  هستی  و  طبیعت  و  حیات  علج ناپذیر  فراوانی  دارد و  ساختاریی
ـ  از ... بشر توسط  ساینس  و  جبر و ریاضیات   و  تاریخ  و  جوامع  بشری  و  سیستم  های اجتماعی  و  اخلقی  و آرمانیی

 !و ال علج تر هم  به  نظر می رسدهمه  عجیب  تر است  
در همین حال  قابل  یاد داشت جدی  است که هم کشفیات  ساینتفیک برای تکوین و تدوین یک جهانبنیی ساینتفیک   تا  ربع  

ضرورت  و  اخذ  تصمیم  و  تدارک  توانایی  به  اقدام قاطعانه  و سیستماتیک  سوم  قرن بیستم  هنوز  ناکافی  بود  و  هم  درک 
 !روبرو  می گردید موانع عدیده   ؛  با  محدودیت ها  وجانبدار عامهء بشریت  درین جهت توسط  متفکران 

پایان یافتن   و از  یک سو  49قرن  ساینس  به ویژه  در سه  دههء  اخیر   دوران ساز و ای  کیفیتاً  بزرگه اما  دستاورد
سرنوشت   و و  سرشت جهان به نسبت بشری بینش در ؛  بازنگریاز سوی دیگرنیم قرنه  در فضای  بین المللی  « جنگ سرد » 

 !در دستور  روز تاریخ  قرار  داد ؛ از گذشته از گذشته  و  متمایز  خودش  را  در ابعاد  متفاوت 
 

 
 « ساینس تخصصی » از 
 :« جهان شناسیی ساینتفیک » تا 

  
این موقعیت تنها  به آن  دلیل  نبود که  .  وقعیتی  به غایت استثنایی داشتم؛  مع کاملً ویژه  در تاریخ  بشریتدر این مقط ؛ من

هم  با  تمامی «  پایان  »این  د وتصادف  می کر«  پایان جنگ سرد »ادامه  و  باالخره  جریان و  دوران حیات آگاهانهء من  با
 .و شهر و کشور  من  وقوع  می یافتفجایع  و  مصائیبش  در خانه  و ده  

دماغ سوز و  بلکه  بر علوه  ـ  و شاید مهمتر و سازنده تر  ـ  این عامل  بود که من  کدام  موقعیت سود آور مالی  و سیاسی  ولی 
 .شق ویژهء ساینس و  تکنیک  نبودمعین حال  متخصص در کدام  ،  نداشتم  و  درشخصیت ُکش  اجتماعی

مادیی ارباب قدرت وطنی  و  در هردوی این حاالت و مزیداً  در صورت  برخورداری  از عنایات  معنوی  و  بذل  و  بخش های  
 .گردد؛  معطوف ه مسایل و مناظری که  معطوف  شد؛  دیگر ممکن  نبود که چشم  و  دماغ  من  بخارجی

هء کوچک  ساینس نبودم  و  چون سخن از جهان بینیی ساینتفیک  در میان است و  اینکه من کدام  متخصص حتی  در یک رشت
؛  بر وفق منطق عامیانه  یا منطق ارسطویی  و حتی پیشرفته تر از آن ؛  پرسشی بر انگیخته  می شود که حد اقل  ادعا  از نیستم 

 .د  باشدکه اصلً  قابل سمع  نبایدر گفتار های من ؛  چیز زاید  و  خود خواهانه  و  وقیحانه ایست  ساینس  و  مفاهیم ساینسی 
  

؛  قباله ایکه حتی بدون حضور یافتن یکروزه  در تعیین میکند«  قبالهء روباه » ا به ویژه در کشوریکه میزان  و قیمت دانش  ر
؛  صول می شود و می تواند حصول شودبه ویژه  پول  ـ  ح ؛  قدرت سیاسی  وقومیت،  فاکولته ـ  به نیروی کلشینکوف  مکتب  و

 .  چنین  پرسشی طبیعی است 
 !!؛  نمی خواهم  درین لحظه آنقدر جسارت کنم  که خود  مکتب  و  فاکولته را  هم  زیر سؤال  ببرم من

؛  «ه هندسه نمی داند  وارد  نشود آنکس ک» : اش نوشته بودسال پیش بر در اکادمی  4199حتی اندیشمندی مانند افلطون در 
 . ی آنقدر ها کوچکتر از این ندارد؛  اُس اساس  ساینس بود و هنوز مقاماحتماالً  هندسه آنوقت



که آنکس که  ؛  قاعده  چنین  بود  و چنین هست  یک مطلق  بی استثنا  بوده باشد مع هذا  فکر  نمی  شود که  منظور افلطون  
؛  برای  مرکز آموزشی  و علمیی  سطح عالی  درد دا  نمی تواند  بدانر َبَدوی  رسواد ابتدایی  ندارد  و  هندسه  در مفهوم  بسیا

امتحان »  درست  به همین دلیل  هم  هست که در زمان ما جهت ورود  به  مؤسسات  تحصیلت عالی  اخذ  سری  بیش نیست  و
 .ط حتمی  می باشدشر«  کانکور 

ـ  فقط ! ولی واقعیت دیگر این است که مؤسسات تحصیلت عالی هم  ـ  در بهترین حالت که برای ما  هنوز آرزویی بیش نیست 
 .علوم را  به  دانشجو  می آموزندمبادیی 

طبیعت  یعنی  عرصهء پراتیک و تازه پس از فراغت از دانشگاه  است که دانشمند  یا  متخصص جوان  با  اجتماع بشری  و یا    
عمل  روبرو  می شود  و  می بینیم که  شاگرد  چند روز پیش  چند استاد مشخص ؛  اکنون ناگزیر است که  به شاگردیی  هزاران  

 . دآی استاد  نامشخص زانو  زند و  هئ  بیاموزد  و  عمل کند  تا  با گردش زمان  از  عهدهء  وظایف اش  پیروز  و  سرافراز  بدر
 ؟ن ها  چه زمانی  به  دست  می آیداین آموزش ها چه وقت  به  پایان  می رسد  و  سند فراغت  از آ

 !!ـ  هیچ وقت و هیچ زمان 
؛  در عرصهء ُعمقیی علم  و تحقیق  و همین قاعدهء  معمول در اجتماعاتتاریخ علم  و فلسفه و هنر فراوان نشان داده است که 

؛  فقط تعداد تخصص یافته رد دانشگاه دیده  ویعنی از میلیون ها  ف.  بدل  میگردد و دیده استبدل گربه استثنا  کشف  و خلقیت  
بیشتر  دانشگاه ندیده  و حتی  و ریا  اندکی کمت همین تعداد کشف و اختراع و تخلیق  برسند  و استثنایی قادر می شوند  به  مرحلهء

آموزش رسمی را  همیشه  می توان  در این  ژرفا ها  و  جوششگاه  های  فرهنگ  و  خرد  بشری  یافت  فاقد سواد سرکاری  و 
 !از دیگران  باالتر  هم  می باشندکه  چه  بسا  یک  سر و گردن  

 .یت را  نداردو چراییی  این واقع متأسفانه  این مقال حوصلهء پرداختن  به چونی
؛  خاصتاً  اگر این تخصص زیاد  ؛  شخص را  محدود  میکندی است که  چه بسا  تخصص ویژهولی  تصریح  این نکته  ضرور

؛  دیگر متخصص  ناگزیر است  در همان مدار محدود  علی الدوام  بچرخد  و  لهذا ده  و  در عین حال سود آور باشدمصروف کنن
 . ندادام العمر  پیدا  نک؛  مدر یک  زمینهء دیکر  فکر  نمایدحتی فرصت  این را که  

؛  از این و  فامیلی برایم  تمام شده است  ؛  علی الرغم  اینکه  به چه قیمت گران  و  به چه  بدبختی  و  محرومیت شخصیمن
زاویه ؛  متخصص نبودن  و گرفتار کار و عاید  تخصصی نبودنم  را  در توفیق  به  تحقیق  و  تتبع  و  تألیف  و نگارش اثر  

 .؛  حتی  امر سازنده ای  می یابم مورد نظر م
ل  این اثر  را  نتوان  در همین حال می دانم  دنیا  بزرگتر  از آنست  که  در هیچ کجای آن شانس نشر و  پخش و حتی اعزاز و اقبا

من   ؛  مع هذا آرماننیستمضمناً  از  وقوع  همچو  مؤفقیت  در کشور و حوزهء زبانی و فرهنگی خویش هم  نومید  .  پیدا کرد
 . نیست و فقط  همین  نبوده

 :آرمان من در یک جملهء تمثیلی اینست که 
؛ رمه م  که مردم  و جوانان وطنم از آنمحکم  ببند( تا حد توان ) از لحاظ  اندیشه ای  و معرفتی آن راه  و کانال  ـ  یا  چینل  ـ  را 

شتر  ُبرده  تی  بیشتر و  بیدر آینده ها  هم  ممکن است  ح و ،  هنوز  برده  می شوندرده شده اندرمه و گله و گله  به  مسلخ ها  بُ 
 !شوند

پیش  روی  همهء  بشریت  و  بخصوص  پیِش روی  مردمان  عقب مانده تر  یک  و  چینل  ناشناخته  تقریباً این راه  کور و  تار
؛  ولی  من انتفاع  و  استفادهء  بل فصل  از افت  بیشتر و  بیشتر  قرار داردتیره گی  و  مخ ؛  با از کاروان  مدنیِت  بالفعل جهانی

؛  اوالً  سزاوار  مردمان خویش  و ال اقل ور و مرگبار  پرتو افگن  می شودی را که  بر این  چاله و چینل  خفت آ«روشن انداز» 
غن  و نفت سوخته اساساً  خون آنانست که به جای رو«  نور افگن » چرا که  درین ؛  رومند و  بالندهء آنان  می دانم فرزندان  ب
 ! ی سوزداست  و  م

؛  جستجوی  بسیار کردم  و  زیاد ترین تلنگر ها  را  به  مغز خود یلی که  اندکی  باالتر شرح دادم بدینجهت  با  در نظر داشت دال
  اخت  ـ که  بتوانم  سهل ترین تکنیک  افاده و میتود و روش افهام  و تفهیم  در حدِ زدم  ـ تا جائیکه  صحتم  را به  مخاطره اند

 .ختانه  به جای قناعت بخشی نرسیدم؛  اما  بدبمردم  و جامعهء خود را بیابم
فرهنگی  و ادبی و  « خط فقر » ماتحت  سطح را ناملیمات همه  دشواری ها  و عا کنم که  نقصی در  من  نیست  ونمی توانم  اد 

نگه  می  و ان  تاریخ  در آن  نگه داشته اند؛  قرن هاست  جبارمردم  هردم شهیِد  مرا و توجیه می کند  که وطن علماتی و لغوی
 . دارند

تحصیلت عالی  از به  بیسوادان  و  مدرسه دیده  ها کاری  نداشته باشیم حتی اغلب  فارغان  باصطلح  پوهنتون ها  و  مراکز   
 !پرابلم های  رقت انگیزی  دارند  همین لحاظ

میتود  »به  ؛   می تواند فته ام  که  چنانچه  کارا  افتدبا  این هم  فکر  می کنم  باالخره  َمَفر کوچکی از این  مخمصهء جانسوز  یا
در جهانبینی  و آموزش «  میتود انبساط موجی  »و  ـ  با زبان اندکی علمی تر ـ  به «  روش حلقه ها » ،  «  دایره ها

 . جهانشناسی  مسمی شود 
میتود هایی در ادبیات ، برای برخی دانشگاه ها«  حورانه کتاب م» در پئ  این تلش ها که شاید  بتوانم  از میتود  تألیفات 

و حتی روش های  ادبیات کتب  ...« ارسال المثل بیدل  »، « تمثیل موالنا » ،  میتود درام  ،  میتود هایی در نمایش وفولکولوریک
 . ؛  به  بدعت  مورد  بحث  رسیدم؛  بهره اندوزی کنم؛  در امِر  پیِش رومقدس

این تلش ها  تقریباً  به  طور  مجموعی  مرا  حول  این  پرسش کشاند  که  دایرهء دید  یک فرد بشر  با  چه  تدریج  و  َتَدُرجی 
 !می یابد ؟ گسترش 



و سر انجام  ... به حکایات  جسته و گریخته ای  پیرامون  انکشاف ذهنی  در اندیشمندان  و متفکران  ُپر آوازه  دقیق شدم    
پیرامون  محیط :  موج  دیدگاه  و  بینش را  در وئصواب  دیدم که الگویی مجازی  تصویر کنم  و حلقه به حلقه  و  موج به 

 . یعت  و  باالخره  تمام کائینات؛  ترسیم  و  مجسم  نمایمبزیستی  و  سپس ط
در جاهایی   پرداختم  متوجه  شدم که لِنگ کار  ر که  در واقع  به  کار  داستانی و سرگذشت نگاری  شباهت داشت؛وقتی ؛  بدین  ام

و «  آی . آر. ایم » ، « ستی اسکن » وار، منجمله  به روانکاوی، هیپنوتیزم، البرات) می افتد  چونکه  نیاز  به تجربه می لنگد ؛
 .بسنده کنم و تخیلت  نتفیک محضاً به تائید  احساساتمن  نمی توانم  در حد  جهانبینیی سای و!( حتی به  انالیز های  ژنتیکی 

حدس  و فرضیه  در این   برم وزم  بتوانم  او را  به آزمایشگاه ها نیز بدیدم  نیازمندم  با  شخص واقعی کار نمایم  تا  در موارد ال  
 ! ...یا  آن  مورد  معینش  را  توسط  تجربهء الزم  اثبات  نمایم 

یک کس  بیش  بوده    ؛  سرانجام  به این نتیجه رسیدم که این شخص واقعی فقط ند  با  چه مقدار وسواس و  تردیدخدا می دا
 ! نمیتواند

شد که علی بعدی  و چند کیلویی می با 1بعدی یا  3همین موجود « کس »  که اینمگر  از این سخن  نباید چنین  برداشت  نمود 
 .شود و به انجام  میرسدهمه  بود و نبودش در همان یک نگاه ؛ آغاز می  والظاهر به  نظر می آید 

د لذا  یک د  و گسترش کسب می کنبه ویژه که جهانبینی و جهانشناسی اساساً در ذهنیت و روان است که پیدایش می یاب
 چونکه ذهنیت ها و روحیات و معانی و. قشری؛ کدام گره از ُمشکل نمی گشاید« رئالیزم»عوامانه و مبتذل  و یا « ناتورالیزم»

بخود در  ؛ خودی چنان خاصیتی نیستند که بتوانندجسمیت ندارند و حتی دارا... احساسات  و عواطف  و  دانسته ها و یافته ها 
گزیر به کار گیریی تمامی امکانات هنر خلق را نا نتقال آن ها به ویژه  توسط کلمات و علمات ؛ارائه و ا. آیندتصویر دو ُبعدی در 

 .می طلبد
ابزار ها  تحت  ضابطه های  کارُبرد  همهء  این امکانات و: ولی جان مطلب. ابزار های اساطیری نیاز می افتد اینجاست که حتی به 

 .   این ضابطه ها  و متعارض با آنها فیک می باشد نه بیرون ازاُفُق دار و پهناور ساینت
؛  در اساس فقط  نقاط  هانی یا جهانشناسی مطرح  می باشدی بینش ج«انبساط موجی » و « دایره ها » لهذا آنچه زیر نام  میتود 

 یک موج  در انکشاف ذهن  و نوعی است که  هر کدام  به نظر من یک دایره وعطفی  در فراز و نشیب  های  ُعمر شخصیتی 
 .اثر ملموس  و ماندگار بوده است  اندیشه و فکر او به  مثابهء یک  فرد بشر  دارای

ولی رفته رفته زمان هایی فرا می رسد که جهانبینی در این شخصیت به مثابهء یک  واقعیت انتزاعی  شکل گرفته  ژرفا و پهنا 
 . ی ساینتفیک  میلن می یابدشناسی کسب کرده  می رود  و  به جهت  جهان

؛ با جهانبینی ها و جهانشناسی های پیرامونیان  و گذشته گان  « مِن نوعی » اینجاست که متناسباً جهانبینی و جهان شناسیی این 
 .د ها و تعارضات  به هم  میرساندتضا

و ادبی صورت می بندد و گهگاه تجسم  می  به ویژه ارائهء این بخش ها خواهی نخواهی  به گونهء بافت ها و ساختمان های هنری
روان خود  را   می باشد تا  اندرونی های ذهن وموجودی که مستعد  . این خود یکی از مهمترین َملَکات بشر بودن است . یابد 

 !آورد  و  به  دیگران منتقل سازد بیرون
؛  تفاوت  شعاع  یکی  را  با  حدی که به زحمت می شود در آغاز خیلی ها  کوچک کوچک اند؛  تا طبعاً  این دایره ها و موج ها  

 . ده  می روندپهناور تر ش مقایسه کرد  ولی کم کم  بزرگتر و  دیگری
؛  از خواننده  و استفاده کننده  این است که آنقدر ها  به دنبال قصه ها  نباشند  بلکه  اثر آن ها را روی توقع من حسب  ایجاب امر

ژ ـ چه مِن نوعی  و چه خود و چه دیگری ـ و قدرت آن ها را در انتقال پدیده ها  و  سیکل های  معنوی  و  مغز و دماغ  پرسونا
ندازهء برداشت ؛  نیز فقط  به  اا و  پاورقی ها  افزود  می گردد و  به  توضیحاتی که  در حاشیه ه.  وانی  به سنجش گیرندر

 . اً  بر ایشان کاملً  فهما  باشداشند که همه چیز آن؛ بسنده کنند و دنبال آن نبخویش در همان لحظه
؛ پیش روی خواننده  قرار و به کدام دالیل انتخاب شده است؛ در متن چرا« 4زینهء »یا  اشتی مبنی بر اینکه دایره پلکانمثلً  یاد

 .گیرد  می
یای آلی و بیولوژیی مولیکولی نسبی به اساسات کیمفهمیدن این یاد داشِت  به  ظاهر  بسیط  نیازمند مقدماتی زیاد و منجمله ورود  

؛ ولی ی  پیش رویشان وجود  نخواهد داشتجمعی از خواننده گان این مقدمات را قبلً  ُپشت سر گذاشته اند  و  لهذا مشکل.  است
های لغات و اصطلحات  جمعی دیگر حتی  با  هر کلمه  و واژهء طرف  کارُبرد  مسلماً  دشواری دارند و تنها  مراجعه به فرهنگ

 .ام  و کمال  به  دادشان  نمی رسدعلمی و  ساینتفیک  هم  تم
 
 خاطر نشان می سازم که ؛ لغات و اصطلحات  منع نمی کنم  من در حالیکه آنان را  به  هیچ  وجه  از استمداد  بر فرهنگ های 

.  «!اند و پس از صبر نوبت ظفر می آیدصبر یاران قدیم  ظفر و»؛  نعمت  بی بدیل  می باشد؛ صبر و حوصله داشتن در راهپیمایی
 !ناسیی ساینتفیک ؛  همهء این مشکلت را مرتفع خواهد کردشم  مطالعات در جهان به احتمال قریب  به یقین دوا

ده شدهء کشی نگارش یافته و به تصویر«  اعترافات»بیشتر روی خاطرات  و  باصطلح  ؛  بائیست  مطالعاِت با همین ملحظات
رابطهء شخصیت  و کارنامه هایشان  با  تکوین  و تکامل  و حدود  و   دیگر کشور و جهان هم انجام  گیرد ومردان و  زناِن  

 .سی هایشان  مد نظر قرار داده شودپهنای جهانبینی ها و جهانشنا
 

ط  آن شخص  بتواند  به  استقامت ارتفاعی ؛  امید واثق وجود دارد که  بدین ترتیب رفته رفته نردبانی  درست  خواهد شد که توس
ذرات هستی و نهانگاه های فعل و انفعاالت   عمقی  در دل اال رود  و در استقامت های  عرضی واز قعر خاک  تا  اوج افلک  ب



عجزهء تکامل را در یابد  نیز گردیده  م آنگاه  به ساده گی قادر خواهد شد که وارد ُبعد زمان . فیزیکی و کیمیاوی آنها  نفوذ  نماید
ء کنونی رسیده به لحظه تأثیر چه  قانونمندی هایی شر؛ راه یافته  و به اینکه حیات و بشر تحتپیدایش ب و  تا حِد  پیدایش حیات و

 .؛  واقف گردداست

 ی  و جهان شناسیی عصر حاضر؛؛  یعنی نزدیک شدن  به  جهان بینو این 
 !اینتفیک جهان بینی  و  جهان شناسیی س=   
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