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 ساینسي تګالره او د تمدن پرمختګ 
 
 

نو د ټولو پام اروپا او په ټوله کې غربي نړۍ ته    ،د ساینسي اکتشافاتو او اختراعاتو په هکله خبره کیږي  ېکله چ
وراوړي. مګر د ټولو ساینسي پرمختګونو بنسټ کومه ساینسي تګالره د اسالمي تمدن د طالیي دورې السته راوړنه 

 .ده. خو په اسالمي نړۍ کې ورته هغه الزمه توجه ونه شوه چه باید ورته شوې وای
 

م( کال کې د بصرې په  ۹۶۵هیثم په نوم یو عرب مسلمان ساینسپوه و. ابن هیثم په )د ساینسي تګالرې بنسټګر د ابن 
طبیعیاتو سره عالقه پیدا شوه.   ښار کې نړۍ ته سترګې وغړولې. د رایجو علومو له زدکړې وروسته یې له فلسفې او

صر ته والړ خو دا کار ورته  م( د الحاکم د خالفت په دوره کې د نیل سیند د اوبو تنظیمولو لپاره م۱۰۲۰نوموړی په )
ناشونی ښکاره شو او د خلیفه د خپګان باوجود یې دا کار پریښود. هغه د خلیفه له مرګه وروسته یو ځل بیا قاهرې ته  

 .والړ او د عمر تر پایه د علمي کتابونو په لیکلو او ترجمه کولو بوخت و
 

ړل. له هغه دمخه ګومان کیده چې موږ ځکه اجسام ابن هیثم د اپتیک )د نور فیزیک( په برخه کې لوی کشفیات وک
لیدلي شو چې زموږ سترګې له ځانه یو ډول وړانګې لري چې له اجسامو سره برخورد کوي او بیرته زموږ سترګو  
ته راګرځي. خو ابن هیثم دا وویل چې که داسې وای نو موږ باید په توره تیاره کې هم هرڅه لیدلی شوای، خو معلوم 

داسي نه ده. وروسته ابن هیثم دا وښودله چې د شیانو د لیدلو اصلي علت د لمر وړانګې دي چې په یو  داره ده چې  
مستقیم خط حرکت کوي او کله چې له اجسامو سره ټکر کوي نو نور انعکاس کوي او زموږ سترګې دا انعکاسات په 

اوس د همدې اصل پر بنسټ کامرې  تصویر بدلوي. ابن هیثم د همدې اصل پر بنسټ )توره کوټه( هم جوړه کړه چه
او پروجکټورونه کار کوي. همدارنګه ویل کیږي چې ابن هیثم لومړنی شخص و چې د غږ د سرعت په اندازه کولو  

 .وتوانید
 

د علمي تګالرې رامنځته کول دي. هغه خپلو  لویه السته راوړنه  ابن هیثم تر ټولو  د  بیا هم  پر دې ټولو سربیره 
 :سالمي خالفت د پراخې خاورې له هرې څنډې ورته راتلل دا اصول ښودل. لکه چې وایيشاګردانو ته چې د ا

 
د حقیقت موندنه ستونزمنه او هغه ته د رسیدلو الره له خنډونو ډکه ده. د حقیقت الرې د څیړونکو په حیث باید تاسې "

باید هغه متنونه په انتقادي ډول  پخپل قضاوت کې ډیر ځیرک وئ او په آسانه په لرغونو متونو باور ونه کړئ. تاسې
وڅېړئ او د هغه په هکله له ځانه پوښتنې وکړئ. تاسې باید یواځې منطقي دلیل او تجربې ته تسلیم شي او د هیچا 

 .تشې خبرې هم د دلیل په توګه نشو نیولی، ځکه چې له هر انسان څخه د هر ډول غلطیو تمه کیږي
 

باید حتی خپلو نظریاتو ته هم د شک په سترګه وګورئ او د هغه د سم والي    د حقیقت الرې د څیړونکو په حیث، تاسو
 .په هکله باید تحقیق وکړئ چې وکولی شئ له تعصب او بې فکرۍ څخه خوندي وئ

 ".که دا الره خپله کړئ نو حقیقت به تاسو ته ځان ښکاره کړي
 

د الس روباتیک سفیران د شمسي منظومې له دا د ابن هیثم علمی تګالره ده او دومره قدرتمنده ده چې اوس زموږ  
سرحدونو هم تیر شوي دي. د انسانانو د عمرونو اوسط دوه چنده شوی دی او موږ ورک جهانونه بیرته راژوندي  

 .کړي دي
 

 .نن همدا علمي تګالره ده چه د علمي پرمختګونو ضمانت کوي 
خیالونو هم ډیر وړاندې تللي یو او ډیر پرمختګ مو کړی، خو دا اوسمهال موږ د ابن هیثم له سوچ او حتی د هغه له 

 .ټول د هغه نیالګي میوه ده چې هغه ایښی و
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Urya_kh_ci_t_lara.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Urya_kh_ci_t_lara.pdf

