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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۱/۱۱/۲۰۲۲        یریفق محمدآصف

 

 !خدا ی: افغانستان رهاشده از سودنیجو با
 کشور؟ یکنون تیهو ای ریتحق

 

  :بحث مقدم
 یشیکه خالق جزم اند یمعن یساختار ته یزدگ نیو د نید ٬ردیگ یحاکم آن سرچشمه م شهیجامعه از اند تیمنفور
 .ملت ایعنصر سازنده  شهیاند یاز مبنا یتا توسعه کشور ینیرسالت د رییو تغ شهیاند ٬است

 

  :به مبحث ورود
ابو  رییکه در صورت عدم تغ ٬اعراب شهره داشت نیابن الهشام به ابو الحکم در ب عمر

 شهیاعماق اند ٬تنهفته اس رییدر تغ یو وحدت مل یعدالت اجتماع یبسو یبناها ٬جهل شد
 یخفه کردن نداها ٬شود یاز طالبان آغاز و خالصه نم ریاخ یمتحجرانه به دهه ها یها

 نیالد دجمالیکه توسط نابغه شرق س ٬بود یها هینظر قیمصاد نشاه امان هللا خا تهیمدرن
چون  ٬کرد یروشنگرا استیدر س یهر چند شاه مشروطه خواه تند ٬افغان گفته شده بود

آن توسط  ینزول ریفلسفه در مورد هنوز در جامعه مشهود بود و س یفکر یها ادیعدم بن
مدار  استیس نیا شینیب رد تیمنفور ٬یمدارس پاکستان یعنی یکشور یرونیمحرکه ب

 یبرق آسا یروین یستیالیامپر یتوسط قدرت ها ۱۹۴۷پاکستان در  جادیشده که ا یکایمرا
 یریفق محمدآصف       یبل اراده مردم و به قدرت رساندن اشرف غندر مقا یطرفدار ٬ها شده است یبدبخت نیا

 یاشرف غن بودن نیئکه خود دونالد ترامپ در خا ٬اشتباه بود کایمراتوسط متعهد درجه اول ما  ۲۰۱۴در 
است بر رها شدن افغانستان  شیسنج یو قوم گرا ینیپس افکار متحجرانه د ٬شدیندین لهیفرد که جز به قب ٬استیگو

 .خدا یاز سو
ها را قول است با مجموعه  مرد یلمیبطور مثال ف ٬آزاردهنده و دردناک هم است تینها یب یکنون یفرهنگ البته
دو طبقه از فرهنگ را مشاهده  ٬کند سهی... مقایسالنگ ٬بروت بینج ٬نیشاه میامروز همچون سل یرسانه ا داتیتول

 یشود در مبنا یکه نم ٬تندهس یها تودهکه مجموعه از  یمخاطب اهل مطالعه و مخاطب امروز ٬کرد دیخواه
در حال  ای افتهیتوسعه  یکشورها رهیو غ کایمرا ٬رانیا ٬در هند مثالً  ٬کرد یدار هینها سرماآ یسواد باال ای رییتغ

ما  یاطالع رسان یدر فضا یول ٬است نیمخاطب شتریب لیکننده تحل جادیاست چون ا یتوسعه روزنامه مرجع آگاه
ً  سبوکیف   .است ٬کند یباز م یافراط گرا یبسو یباب ها ای عاتیاش که عمدتا

که شرق سرگرم به شعر  ٬بود دهیبه اوج رس یدر حال ٬از دوره رنسانس به بعد یفلسف یها دهیپد یشناخت معرفت
عرفان و فلسفه که  گاهیالبته جا ٬دارد انیجر یدانشگاه قیو تحق لیتحل یکه تا هنوز بجا یمعن یته یها ییسرا
در غرب که هنوز  یموالنا شناس یقیتحق مراکزاز سه صد  شتریب ٬اشعار مبراست نیاز ا ٬کنند یم شهیاند دیتول

در  شمندانیخود اعجاز و محرکه بر اند ینید یشینو اند ٬فارغ نشده است یتیجنس کیاستوره از تفک نیذاتگاه ا
 یاسالم بسو یو ندا نیدر اول یو وحدت مل یمدرن برحسب عدالت اجتماع استیتا س نیو عدم فهم د ٬اسالم است

 یگذرش بسو نیپا تیفیسال و اکنون ک ستیب یکشور ط یدانشگاه ها نیپا تیفیهرچند ک ٬ءاقرا یعنیاست  یآباد
  .دیافزا یخدا م یعنیعقل ُکل  یاز سو تیمنفور نیا شیدر افزا ینیجزم و متحجرانه د یمؤلفه ها

 یباب چست -بحرالوجود وانید ۱۶عزل شماره  ٬و ذهن نیالحاق ع یاز تضاد بسو دهایپد یبابت معرفت شناخت در
 ییافتخار رهنما ٬نگاشته شده نیآفر قیکه موارد فشرده و تحق ٬است یآور ادیقابل  ٬دارم یم میتقد زیانسان را ن

 ٬ودتواند ش یمتخلف م یایاز زوا گرید یقیتحق نعنوا نیکه مورد مسبب چند ٬دارد زیرا ن قیدر امر تحق نیمحصل
فرانسه  ریانقالب کب ای یانقالب صنعت ٬همچون رنسانس یسیتاس دادیپنج هزار ساله که پنچ رو خیتار یتا باشد بجا
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و  یگزار ریتاث یبسو یمهاجرت ایاکنون در دن ٬محض سمیونالیناس رایز یمفتخر جامعه انسان محور نه افغان ٬ندارد
 ٬یقوم یذات یها تیکه مفتخر شدن به هو ٬روان است یستیهنر هم ز استیدر بستر س یفرهنگ یریپذ ریتاث

  .در خدمت انسان متمرکز است نشیو آفر تیچون خالق یکسب ی... برخالف افغانستان در افتخار هایزبان
 

 !و ذهن انسان نیالحاق ع -۱۶
 

 است؟ـجـرا ک نــیــن و عــذه تــلحــصــم
 تـاســود مــوج کــیدو، در  نــیا قــیفــتل

 لقــطــاوش مــات، در کــنــکــمــم فــکش
 قاستــوٍق لــرش شــام، آخــانجو ــچ ازـآغ

ِِ دمــار عشـعقل و ن نور  او یاـهــق، زدِم
 جداست یـرتش کــدت، کثــوح یاــفن زــک

 او یوــج کـین و ــت کـی م،یکسانی رونق
 استـرهـوهـاو درون گ ا،ــیام زدر طرهــق

 وبـبــحـت مــود، زاوســوجـود مــوج در
 ابرو ُجست یسجود و رجوع، در خم صد
 یورــمست شـیاـنـدر غ ،یریقـفقر به ف نه
 قاء دوستـا بــنــز فــک چ،ـیپــم چــیـه در

 
 
 یریفق محمدآصف

 اسالم یو مطالعات فلسفه و عرفان یاسیعلوم س پژوهشگر
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