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  سيدهاشم سديد

  انسان و دانش وی
  
تاجائيکه ديده " بيانات مغالطه آميز " گــوتـــه  " .کسانيکه از سه هزار سال بهره نگيرند تنگ دست به سر ميبرند"

 الزم به اصل انديشه و منطق، معانی و مفاهيم عميق و دقيق کلمات، مقصد، ۀتوج شده درغالب نوشته هادرکشور ما
ارتباط،  ، قواعد نگارش، ترتب در بيان و مبانی فکری ـ عقلی نوشته هاومباحث، بخصوصمضمون، کالم مدلول،

و  توجه به همانندی ميان عالقات اشيأ يا پيوستگی و نسبت ها ميان چيز هائی که مورد بحث و مداقه قرار ميگيرند،
کار ميبريم، بدون اين که به تفاوتهای زبان اروپائی ب" انتلکتوئل " يا" انتلکچوئل" روشنفکر را بجای . کميات، نميشود

لغت،  معنائی، و بار ارزشی اين کلمه با معادل فارسی آن که اصًال مشابهت و همانندی از لحاظ لغوی، تفاوت های
ميزنيم، بدون اين که به معنا،  از دانائی حرف .معنا، و از لحاظ مفهوم و تعريف بين آن ها وجود ندارد، توجه شود

انسان را دانشمند خطاب ميکنيم، بدون اين که . تحقيقی بياندازيم و بنياد اين کلمه نظر موشگافانه وگستردگی، عمق 
 ... ـ عقلی انسان را با اصل و نفس دانش مورد توجه قرار بدهيم و  نسبت توانائيهای فکری

 
کمی  تعارف و معمولولی ازآنجائيکه اين بحث از بحثهای م ميخواستم دراين باره چيزی بنويسم، از دير زمان

بالخره دل بدريا زدم و خود رادر  اما. دوراست و ازجانبی مطلبی است بحث برانگيز دل نا دل بودم که بنويسم يا نه
اين گمان که بعضی اوقات بخصوص  قراردادم، با" و دانشمندان آگاهان"برابر ـ احتماًال ـ طوفان از خشم و انتقاد 

 زمان ومکان، کميت و قعًاحياتی مثل دانش، حکمت، شناخت، معرفت، حقيقت، واقعيت،و وا آنگاه که مسائل قابل تأمل
 واختيار، حرکت وسکون، کيفيت، کليات و جزئيات، تفکر و زبان و انديشه، شکل و مضمون، علت و معلول، جبر

حق، عدالت، منطق، زيبائی، حق و نا ضرورت وتصادف، حيات وممات، معلوم ومجهول، اخالق، عام و خاص،
بدون تأمل مورد استفاده و بحث قرارميگيرند، ساکت ماندن نه  سرسری يا ناشيانه، يا...خوب و بد، بزرگ و کوچک و
دليل دوم اين بود که خواستم با پيش . به زبان و انديشه و معرفت و فرهنگ هم است تنها مصلحت نيست، که ستم

نموده، و هم تفکر   پرداختن به اين گونه موضوعات پيدابحث های نسبتًا غير متداول و نا مأنوس عادت به کشيدن
کند ـ چيزی که متأسفانه به ندرت به چشم ميخورد ـ  جدی و واقعًا انديشمندانه درميان ماها رواج يافته و عموميت پبدا

ضوعيت می معرفت و باالتر از همه به حقيقت مو متقابل هستند که به انديشه سالم، زيرا تنها تفکرو تالشهای جمعی و
و معرفت ـ به گفته  ازعاليترين لذت، يعنی لذت درک"دليل سوم هم آنست تا با پرداختن به معنی و نه به لفظ   .بخشند

اگر چيزی مينويسيم، از فقر و محروميت، از  در مورد اوضاع جاری کشور." لئوناردو دا وينچی ـ بهره مند گرديم
وی، مجددی، ربانی، طالب، کرزی، مداخالت تاريخی آشکار و پنهان، شور کودتا ها و حکومات خلق و پرچم، تجاوز

تا ... وامريکا و اعراب، دول اروپائی  پاکستان و مداخالت ايران،ۀمستقيم و آسيب رسانی های بيشرمان مستقيم و غير
يلی، ربانی، خل سياف، مالعمر، الدن،  کشور خارجی به افغانستان، جنگ، بوش، بن٣٧بيش  تجاوز فعلی کم و

سخنی می ... و افراد و گروه های حزب پرست و بت ساز تفکرات آيديالوژيک... دوستم ومسعود، سياف و گلبدين،
طرح ...  بی بی سی و صدای امريکا و ۀتبصره های غير مفيد و گاه گمراه کنند  اخبار وۀرود، يا نقل کلمه به کلم

دقيق  اينجا هم بايد گر چه در( ز ميشنويم يا ميخوانيم، موضوعات در سطح خبر يا تکرارمکررات که هر رو مسائل و
خوب، دامن حرف های سياسی ) النه نمودومسئو و باريک بين بود و با اين مسائل هم بايد بر خورد کارشناسانه و

عوام، از کاخ ها تا کوخ ها می شود درباره سياست حرف زد و هر يک  گستردگی خاص خود را دارد و از خواص تا
 درست زياد، سخنی کم و حتی اگر حرف يا هر يک ميتواند چيزی بنويسد، .را ميتواند داشته باشد  و تعبير خودتعريف

 و ضعيف باشد، يا رسا نا قواعد نگارش و زبان مراعات نه شود، بيان و استدالل و منطق و تحليل. يا نا درست باشد
نه  و متعصب، در جامانده و تاريخ زده باشد يک حزبیبرخورد ها آيديالوژيک، جانب دارانه، غرض آلود، از موضع 

و با فرهنگی  بدبختانه اين مشکل عام شده،:" مستقل و پويا، ميتوانيم بگويم جايگاه يک افغان يا يک انسان آزاده و از
 . باشد به مشکل ميتوان کاری کرد که عام شده

 
 دقيق و ۀاما فرهنگ انديشه و مطالع گيرد،صورت مي در حلقات و محافل، حتی در سطح افراد بحث های زيادی

النه و خرد ورزانه، به استثنای چند انديشمندی وو آزاد و برخورد مسئو انتقادی، فرهنگ تحقيق و قضاوت مستقل
و  حرفها همچون."و مروج نشده است متأسفانه آن گونه که الزم است در کشور ما تعميم نيافته، صاحب صالحيت،

بنًآ وقتی پای . مفاهيم معرفتی را ندارد ح سنگينی می کنند، اما سنگينی بر خورد جفاکارانه بابحثها، اگر چه بر رو
و عدم توجه به اين مفاهيم  و عدالت و مفاهيم کليدی ديگری، مفهوم و معنا و منطق و دانش و شناخت و حقيقت

رگ منشی های بی مورد اين يا آنی آن ها برخورد شود، به بز باشد، با سطحی نگری با ارزشمند و ارجمند در ميان
سخاوت مندانه و غير  ناحق به بلندی های شهرحکمت و بمقام شامخ دانائی ارتقأ داده شوند، به توصيف های حق و

به فهم و دانش واقعی، ظرفيتهای ذهنی يا  تعصب آميزاشخاص، بدون توجه واقعی يا ساده لوحانه و کورکورانه و
برای . با گفتن چند حرفی و ابراز اعتراضی سکوت شکستانده شود ود، الزامًا بايدتحصيل و تخصص شان پرداخته ش
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و  اولتر از همه از تعريف دانش آغاز کنيم و بعد از آن، برای بحثی که در پيش داريم، بايد ريختن يک بنياد استوار
تعريف با ظرفيت ذهن و دريافت   همين تعريف و دريافت، به تعين جايگاه انسان بعنوان يک دانشمند، اگر اينۀبرپاي

دانش عبارت است از انعکاس توأم با شناخت ": است که در تعريف دانش آمده. های انسان مطابقت داشت، بپردازيم
  پديده ها وروند ها و رويداد های تاريخی ـ اجتماعی ـۀانعکاس توأم با شناخت کلي  يعنی."حقيقت هستی در مغز ما

به کالم ساده . بر مغز انسان) آنها قوانين حاکم برفعاليت درون( ی، اساسی و پايدار آن ها طبيعی و روابط الزم، ماهو
 جهان هستی ـ طبيعت و جامعه ـ را دانش ۀذات و نفس هم تر شناخت انسان از حقيقت وسرشت و ماهيت و فطرت و

حال . ج از ذهن ما وجود دارندبه مدرکات ما بستگی نداشته و هر يک مستقل و خار اگر چه موضوعات دانش. ميناميم
های طبيعی و تاريخی، بود  اينست که با اين تعريف از دانش، و وجود ميليارد ها ميليارد پديده و روند و رويداد سوال

ما جايگاه خويش، توانائيهای فکری خويش،  شتابان جاری، و نبود، و حقايق نهفته در بطن آن ها، با اين تغير و تغيير
انسان را در کليت آن، يعنی جايگاه اين يک جزء خيلی کوچک رادر برابر کليت  مير و درک و فهمظرفيت ذهن و ض

کرد؟  پويا، بخصوص حقيقت، ماهيت، و سرشت اين کليت عظيم، در حال حاضر، در کجا تعيين خواهيم عظيم و
ائی بود، چون در بار دوم نه بج و  سخن کامًال روا."دريک رود خانه نميتوان دو بار پا گذاشت" :هيراکليت می گفت

هرچه " : مينويسد" لذت فلسفه"ويلدورانت در کتاب . پيشين آب آن آب قبلی است، و نه هيراکليت همان هيراکليت
 دل گرچه:  ابن سينای بلخی هم برمبنای همين دريافت ها ميگفت ."خود بيشتر پی ميبريم بيشتر فرا گيريم برقلت دانش

بتافت آخر بـه کمـال ذره  ت يک موی ندانست ولی موی شگافت انـدر دل من هـزار خورشــيددر اين باديه بسيار شتاف
نمی دانم برداشت ما از اين کلمه چيست؟ اما در تعريف اين  بر می خوريم،" دنيـا " ای راه نيـافـت وقتی ما با کلمه 

 : مختلفی بر ميخوريم کلمه به معانی متعدد و
   

  .  چند قاره ای که وجود داردتقسيمات جغرافيائی زمين؛ .١
  منظومه منظمی که زمين و ستارگان را تشکيل ميده  .٢
  .بسياردوراز منظومه يا مجموعه باال وجود دارند منظومه های ديگری که در ورأی حوزه .٣
که زمين و ستارگان و منظومه ها ورأی  مجموعه های منظمی مجموع(  مجموع آنچه که وجود دارد .۴

  .)تشکيل ميدهد ان رازمين و ستارگ منظومه 
  ...دنيای فزيک، دنيای اخالق، دنيای معقوالت، دنيای افکار و  .۵
  ...)دنيای ارواح، جنت، دوزخ، خدا و(  دنيای ديگر؛ .۶
  .دنيای نباتات دنيای انسانها، دنيای حيوانات و .٧
 و کيف و کان و  اين دنياهاۀازهم... و  دنيای شعرا، دنيای نويسندکان، دنيای هنرپيشگان، دنيای جنايتکاران .٨

به درازا نکشد می گذريم و فقط به دنيای انسان ها پرداخته  آن، برای اين که بحث... چيستی و چگونگی و 
 :  می پرسيم که

  
انسان دارد، با  شناخت خود از لحاظ روانی، اخالقی، بيولوژيکی و زيست شــناسی، با عمر و تاريخی که آياانسان در

و جوهر، حيات و ممات، خدا و آخرت،  به کجا رسيده است؟ تو کيستی؟ ازماده و روحبصيرت فلسفی وعقلی خودش، 
برخی روزانه عمًال سر و کار داريم، از احمد و محمود و مسعود،  از دنيای مربوط به ساير پديده های محسوس که با

تو  آيا حظه صرف نظر کنيم،اگر برای يک ل... دوست و همرزم و زن و فرزند و پدر و برادر و  از حافظ و بيدل، از
کرکه گور اين مطلب را  خودت را شناخته ای؟ کرکه گور فيلسوف نروژی خطاب به هگل، احتماًال درآن زمانيکه

تمامی رازحيات پرده بر ميدارد، و ليکن نام خود  حضرت استاد از:" بيان داشت هگل ديگر زنده نبوده است، نوشت 
آيا ما هم نام خويش را از حواس پرتی فراموش نکرده ايم؟ چند تا از اين  "!را ازحواس پرتی فراموش کرده است

جمله  از حقيقتی که به اصطالح با خط جلی نوشته می شود، به حقايقی پيرامون خويش، از صرف نظر دانشمندان ما،
از  خ به ياد دارد،جائيکه حافظه تاري به حقيقتی که به زندگی خود شان مربوط و منوط است، آگاهی دارند؟ انسان تا

نوشته روی در معبد دلفی تا ارشادات پيامبر اسـالم، از ارشادات  سخن زيبای سقراط تا نوشته روی در معبد دلفی، از
 فيچينو تا کانت و موالنای بلخ، از موالنای بلخ تا فيچينو، فيلسوف ايتاليائی قرن پانزدهم ميالدی، و از پيامبر اسالم تا

انسان بدين مأمول دست يافته است؟ همين  تا کجا " !خود را بشناس:" مه بدين نکته تأکيد دارند کهاز کانت تاامروز، ه
خون چون رود خانه ! چشمتان را باز کنيد، اطرافتان را بنگريد: " گفت انسانيکه داستايفسکی در باره وی می

ها، به   بشر در طول تاريخ؛ به آتيالبنگريد به جنايات." اين که شامپاين ميريزند خون ميريزند مثل... جاريست 
امريکائی ها در برابر سرخ پوستان و صد ها  چنگيز ها، به هالکوها، به جنايات انگليسی ها در آسيا و افريقا، جنايات

ها، به هاشم ها، به عيدی امين ها، به نجيب ها، به امين ها، به قتل عام  به عبدالرحمن به هيتلرها، هزار سياه پوست،
اند، به خون های  به قتل عام های افغانستـان که يکی بنام کمونيزم و ديگری بنام اسالم مرتکب آن ها شده ويتنام،های 

... ريخته ميشود، به خونهائی که در عراق و  " انسان ها" فلسطينی های مظلوم که با بيرحمی و ظالمانه پيش چشمان 
 سياست در ٢موکراسی ميريزند، به بيـدادی که بنام يو آزادی و دتروريزم  يکی به نام وطن و اسالم و ديگری به نام
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و نجيب و  آنجمله در کشورما، افغانستان، بدست انسانانی نيک سرشتی مانند تر کی و امين و کارمل جهان، و از
اين افغانی و حاميـان خارجی آنان طی  و دست پرورده های... طالب و گلبدين و سياف و ربانی و روس و امريکا و
در اين همه جنايت و بيداد، و در اين همه نا مردمی ها به . گردد همه سال بر مردم بينوای اين سـر زمين اعمال می

انسان  انسان ميتواند واقعًا دانشنمد باشد؟ آيا کشور دستان رنگين به خون کی را ميبينيد؟ آيا مقياس جهان، و در سطح
انسان، پی برده است؟ از کجا و بچه  ليت های خود به عنوان يکو، به مسئوواقعًا به شناخت خود، به انسان بودن خود

مناسب و شايسته و ) منظور نوع انسان است(برای انسان ) دانشمند ( دليل به اين نتيجه رسيده ائيد که استفاده اين نام
ميان انسان ها   انسان درانسانيکه هنوز نه خود را شناخته است و نه جايگاه الزم خويش را به عنوان زيبنده است؟

وهماهنگی دارد، چطورميتواند صاحب دانش ناميده  تثبيت نموده، و نه با انسـان، نه با جامعه و طبيعت سرسازگاری
ليت هـای يک انسان وانسان شود، و حق و ارزش و مقام و حرمت و مسئو شود؟ پيش از دانشمند شدن الزم است اول

نادرست  اگر انتخاب و عمل ماتاکنون. و هر انتخاب وعمل، تفکر و انديشه است دانش و بينش، منشأ! را بشناسـد
افغانستان و درنده خوئی هم وطنان  ی لطفًا تنها به رنج مردم بينوا( که هست  ،وغير معقول و غير انسانی بوده باشد

می توانيم بگويم که تفکر و ، چگونه )آن ها هستند، نگاه کنيد  نا انسان شان که برخی از اين مدعيان دانش هم جزو
سالم  اگرانديشه و عمل و انتخاب .دانش الزمه انديشه سالم است .و معقول و انسانی بوده است انديشه ما سالم و درست

در مورد انتخاب و عمل ( خويش  و صائب نباشد، چگونه ميتواند دانشی وجود داشته باشد؟ در مورد انتخاب و عمل
النه به قضاوت بنشينيد؛ و به دنبال آن به وولی جدی و مسئو فقط يک بار،) وره حيـات شان  انسـان ها در تمام دۀهم

 عمر بشر را اکثرًا از لحظه به دنيا آمدن وی حساب ميکنند،: " پاسکال ميگفت. فکر کنيد دانشمند بودن خود يا انسان
با همه " پاکترين مرد جهان  " د از اينبا تأسف باي." آمدن عقل خودحساب کنيم از نظر من، مايلم از زمان بوجود

به چه دليلی دعوای ! کارهايش دارد بپرسيـم که، آقای من احترامی که او نسبت به بشريت و بشريت نسبت به وی و
 دعوای بوجود امدن عقل در انسان را ميکنيد؟ به اين حد خوب بودن هم خوب و) اخالقی  انسان( بوجود آمدن بشر 

مرفق بخون غرق بشر را،  مگر آستين و دامان آغشته به خون و دستان تا! ا يک سره خوب ببينيمنيست که همه چيز ر
و جور و جفاو ستم و بيداد و حق کشی و  از آغاز تاريخ بشر تا امروز، بشری را که جز کشتن و خون ريختن

شما بخواهيد بزرگی کنيد،  که ۀنياموخته است، نميبينيد؟به هر انداز زورگوئی نسبت به همنوع خود چيزی ديگری
 و غير اخالقی و وحشی صفتانه ـ دلم نخواست ددمنشانه بنويسم، چون خجالت ميکشم انسانرا اعمال نا انسانی

نسان از نظر ا(  زورگويانه انسان باحيوانی که هر کارش از روی غريزه و عدم اختيار است و نه عقل مقايسه کنم ـ و
 ما از انسـان نه از سـر ۀشکو. سرافگندی اش بوده و ميباشد وی سبب خجالت ودر طول تاريخ حيات  )بيولوژيکی 

 باری،. به قول برتولت برشت، گاه گاهی صدا را خشن ميسازد برابری و بيداد ها، نا خشم. سـرخوردگی و يأس است
ئيهای مقطع معينی از توانا البته همه حرفها در باره انسان با توجه به تجربه ها، دريافتها و(موجودی است  انسان

موجودی محدود به زمان و مکان وهزارها نوع  .ناکامل، متناهی، با تاريخ وعمری خيلی کوتاه )تکامل آنست
 ۀخود خواه و خودمحور، تشن سرکش و خواهنده و سيری ناپذير، محدوديت های ديگر، اسير چنگال نيرومند نفس

و به قول ) غال های سالم فکری و خود شناسی و انسان شدن ویموانع عمده برای اشت( قدرت، خطا پذير، و متغيير
سينه کشيدن های  انسانی که با چه دست و پا زدنها و به." از شش جهت ساحت ميدان شان تنگ شده است " : دانش

ن آنچه حقيقت است، اينست که انسان تاهمي .خود را به ابتدای وادی کرانه ناپيدای دانش پيش ابتدائی رسانيده است
و از عمق نه چندان دور  خروشان و شتابان، تنها و تنها خس و خاشاک را، امروز از کرانه های اين دريای پهناور و

 آورده است؛ بدون اينکه خود متوجه عمق و وسعت دريا و دست آورد های گرد خرمهره هارا تنها از سطح آن، 
ای وجود دارند که   عالم هستی چقدرچيزهائی نهادینهايت نهايت درون يک اتم تابی از اينکه از بی. خويش باشد

قرار دارند با مدرگات خود حس ننموده است،  تاهنوز انسان آن ها را با وجودی که در پيرامون و در نزديکی های ما
و " دانشمندان "چالهای فضائی و سيارات نيوترونی، خدا واقف است؛ يا  اشيأ، پديده ها و روندهای ساده تر از سياه

در برابر اين   بايد بپذيريم که ".نتيجه پيدايش کائنات"و " هدف پيدايش کائنات" نويسندگان کتاب های  شخاصی مانندا
هرجهت تنگ است ـ به نسبت عظمت  موجود ناکامل و متناهی و خطا پذير، کسی که ساحت ميدان جوالن فکرش از

يا حداقل نه آغازش تا کنون پيداست و نه .  نامتناهيستايستائی، و هستی ـ هستی ای قراردارد که رو به تکامل بدون
 ودقايق و ظرائف و  آن هزار، هزاز تعاريف لطيف و معانی ظريف،ۀ ازهزاران جلوۀهرجلو هستی ای که. انجامش

بست داده شده  هستی ای که نه راز شرح و! و وجوهی آشکار و پنهان هم طرائف ورموز باريک و تاريک دارد؛
 . و به نيستی گرائيدن آن نه زمان زوال نه شکل تکوين و نه زمان تکون، عًا معلوم است،آفرينش آن واق

 
طول تاريخ اديان تا کنون هر قوم و هرمذهب و  چنان چه در. آنچه اديان ميگويند به تفسير و تأويل محتاج است

و، چه مسلمان و مسيحی و و گمان و خواست و صواب خود، چه هند نياز هرملت آنرا به شکلی و به زعم و ميل و
حنبل و  تفسير و تأويل امام ابوحنيفه و امام مالک و امام. از زمان تفسير و تأويل نموده است در هر مقطع... يهودو

چهار مذهب تنها در ميان اهل تسنن،  ديگر مسايل اسالمی يکی نيست؛ و اال تاجائی هم از امام شافعی از مســايل فقی،
 استادان و علمای مدرسه ٣تفسير و تأويل  . گونه در ميـان اهل تشيعه  فرقه بوجود نميآمد؛ همينو بدنبال آنها ده ها
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 با... ليت و زن و مرد و وو جهان و طبيعت و حق و حقوق و اخالق و عدالت و آزادی و مسئو ازانسان ديوبند را
نوری را با تفسير و تعبير و  شت فضل اهللاتفسير و تأويل و بردا همينطور. تفسير و تأويل سر سيد احمد مقايسه کنيد

همچنان تفسير و تأويل . با تفسير و دين شناسی نواده اش برداشت داکتر سروش از دين، و تفسير و تأويل سيد قطب را
هر يک به راهی . را بادين شناسی آقای کرزی و همپالکی هايش در نظر بگيريد ... مال عمر و گلبدين و سياف و

يک پارچه  ديگر آن فرهنگ اسالمی .ر يک سـرودی خويش راميخـواند و آهنگ خويش را می نوازداسـت و ه روان
فراست و عقل و فهم و ادراکات و  رأی هوش و حتی اگربه دانش و شناخت و. زمان ظهور اسالم باقی نمانده است

گيريم، در بخش محسوسات و است برای لحظه ای نا ديده ب محسوسات بشر پشت کنيم و آن چه را که مکتوم و مجهول
هائی که مکشوف و معلوم است هم، مالکی برای شناخت و پاسخ خيلی چيزهاهنوز  حتی برای آن چيز ادراکات بشر،
سال قبل  ١٣٨۵ ميگويم؟ قران... انسان و به سنگ، سنگ و به هوا، هوا و  چر به آب، آب و به انسان، .وجود ندارد

اين که قران نازل گردد،  را قبل از ... انس و انسان و جن و جنت و جنهم ونازل شد، ولی اعراب کلمات سمأ و 
اگر  .عمر اديان سامی نهايتًا هفت هزار سال بيشتر نمی گذرد از .اورده بودند از کجا اعراب اينهمه کلمات را.داشتند

 قبلی آسمانی گرفته بودند، باز هم عمر بشر و زبان وی طوالنی تر کلمات را از کنب فکر می کنيم که اعراب اين
تعالی بوده است زيرا  واضع اسم اهللا خدای: اشعری ميگويد که. از عمر اديان و انديشه های سازمان يافته بشر است
" اهللا " ه باشد پس به پيغمبر وحی کـرد که کلم  مشخصات ذات خداوندی احاطه داشتهۀ بشريت نمی تواند به همۀقو

اشعری وقتی که به تاريخ عرب مراجعه ميکنيم می بينيم که اين اسم قبل از  نظر ولی برخالف. علم برای ذات خداست
و . وجود داشته است اسالم، قبل از پيدائش پيامبر اسالم و قبل از نزول قران در ميان، و در زبان اعراب ظهور دين

که واضع اين اسم خودانسان است و پيدائش آن  ن و محققين بر اين باوراندبنا بر همين دريافت هاست که اکثر مؤرخي
وقتی به تاريخ عرب نظرمی افگنيم می بينيم که اين کلمه از زمانهای . هيچ ربطی به وحی و پيامبر و اسالم ندارد

دگرگونيهای  تاريخی اعراب وجود داشته است، منتهابه اشکال ديگری که باگذشت زمان دستخوش بسيار دوردرزبان
به اهللا، آنهم قبل از ظهور اسالم و آن ... و " االله " و" اله " و " اال " و " اله " و " االه " شده است و بنابراقوالی از

 . نموده، مبدل شده است طوری که اسالم خدا را تعريف
 

هزارها سال قبل از  ا،آن را در آن زمان ه اعراب اين اسم را برای خدای خود که) چرا و چگونه(خوب، چه شد 
شناختند، ابداع و انتخاب نمودند؟ خود زبان يکی از پديده های بسيار،  ظهوراسالم، به جامعيت تعريف اسالم، نمی

به اشکالی  آن از آغاز پيدائش آن با وجود اين که با آميزانديشه و وجود انسان است که هنوز انسان، بسيار اسرار
خدا،آسمان، فرشته، درخت، سنگ، . است ست، آن گونه که بايد آن را بشناسد، نشناختهمتنوع سر و کار دارد و بوده ا

اسم و مفهوم ديگر، همه  مرد، خبر و شر و کودک، و ميليون ها زن، زمين، گرم، نرم، خواب، بيداری، اسب، انسان،
نام و  ه چه دليلی انسان اين همهچگونه و ب. اعتباری ای هستند ساخته و پرداخته خود انسان نام هاو مفاهيم انتزاعی و

اين نامها و مفاهيم رابطه جبلی،  هيچيک از. مفهوم را ابداع نموده و به آن ها اعتبار بخشيده است؟ کسی نميداند
ترديدی نيست که انسان ها . و اين اشيا ندارند دارنده اين نام ها طبيعی و ماهوی با هستی مادی و حقيقت فطری، ذاتی،

 را در کنار سائر مسايل و موضوعات نا مکشوف و نا کوشيده اند که علت اين نامگذاری ها بشریدر طول تاريخ 
پرداخته است، ولی مسلم است که  مفهوم و گنگ و مبهم را به شکلی توضيح کند، و هر از گاهی هم به دليل تراشی ها

ر و قابل قبول در اکثر زمينه ها تقديم داليل و مدارک معتب هيچيک، نه در گذشته و نه حال، انسان نه توانسته است
و نه  هر آن چه در کتاب ها آمده نه همه،. با کتاب ها بايد با احتياط بر خورد نمود. بکنند جامعه بشری و حوزه دانش

انسان، کم و بيش  زمين، با گذشت ميليون ها سال ازعمر بشر بروی کره. هميش، معتبر، درست و محقق بوده اند
از روان انسان، از ! باخبر شد... قاره استراليا و يش از وجود قاره امريکاو در همين حدود از وجودچهار صد سال پ

آن شناسی شايد يکی دو  شناسی، مردم شناسی، پديده شناسی واين شناسی و وجودعلومی مثل جامعه شناسی، زيست
نه . قرار دارند وران نوزائی و کودکی خودتمام آگاهی های انسان، تمام علوم مکتسبه بشـر، در د. نگذرد قرن بيشـتر

داليلی که ما برای توضيح . آخر ما هستند پرسش های ما پرسش های آخر انـد، و نه پاسخ هائيکه ما داريم پاسخ های
انسانرا تشريح ميکند، اما  انسان، .هامييآوريم داليلی نهائی و مطلق نيستند رويداد ها و روندها و جنس و نفس پديده

بگويد که  هيچ کس تا کنون نه توانسته است .ازهزارها مطلب درمورد ساختار فزيکی انسان بيخبر است د آنباوجو
درون سائر پديده های هستی و  وحقيقت، ماهيت و قانون منديهای حقيقت طبيعت و ساختار وجودو روان انسان،

ر مبنای کدام قوانينی رشد و تکامل می کنند و و چگونه و ب هستند، واقعًا چه و چگونه... رويدادهای طبيعی، تاريخی و
بغلط  محققين و متخصصين ما، آن هائی را که ما غالبًا به خاطر درجه ها و مدارک تحصيلی شان حتی. زوال مييابند

برای اينگونه سواالت، و هزاران  می خوانيم، نمی توانند جوابی" دانشمند" ، به جای ذکر عناوين اکادميک شان، 
های آن ها حرف های آخری و نهائی و مطلق هستند، با  اگر ما فکر ميکنيم که همه حرف .ر داشته باشندسوال ديگ

همان تصورات و فرض های معمول و خام هميشگی ما هستند که نه تنها قوانين حاکم  معذرت بايد بگويم که اين هم از
دانش و . باطل زده است  تصورات و توهمات مهرروالها و روند ها و پديده ها و ابهت هستی، که زمان نيزبه اين بر

چه   البور،٤يا تحقيقات که هريک چه در  تخصصی که ارباب درجه هاو مدارک تحصيلی تاکنون حاصل نموده اند،
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و کشفياتی که  نموده و مينمايند،... فضأ و چه در رصد خانه ها و  در کوه و دشت و جنگل، چه در قعر ابخار، چه در
راز و  در سطح دريافتهای است که بشر تا همين مقطع زمانی بدانها دست يافته، نه همه کيفيات و ند، تنهابعمل آورده ا

همان قسمت مرکزی و اصلی  منظور از دنيا در اين جا( رمز، و ذات و نفس هستی مادی و معنوی و دنيا و عقبی 
 بسيـار منظمی که زمين و ۀوعه و منظومنه مجم دنيای بين زمين و مدار ماه و تقسيمات جغرافيائی زمين اسـت

 بسيــار دور از اين منظومه قرار داشته باشند، تشکيل ۀتوانند در ورأ حوز ستارگان و منظومه های ديگر را که می
از اندوخته های  اين متخصصين و محقيقن، در هر گوشه و کنار جهان، با اندوخته های علمی شان که تراکم (.ميدهند

از علوم جای معينی خويش را   طول تاريخ حيات بشر است، با توجه به اينکه هر رشته ایمعارف بشری در
حيات و هستی و تکامل و زوال و حوادث و واقعيتها و  درعرصه علوم دارد، در تالش اند که راز و رمز طبيـعت و

اين هادر واقع بهتر . محدوده تخصص، توان و صالحيت های خويش کشف کنند حقايق و روند های درون آنها را در
برای انسان  هنوز دانند که درحال حاضر همه چيز را به طور تحقيق دانستن و خود را دانشمند خواندن، از ما ها می

انسان در اين باديه تاريک، بی پايان و نا "  اينها در واقع بيشتر ازما ها به اين امر ملتفت اند که .ميسور و ميسر نيست
دقيقًا، و غالبًا هر يک از ما ها متوجه شده ايم که اين صنف از انسان ها  " . و بيچاره استمحدود چقدر سرگردان

آن ها بخاطر  شايد فکر کنيم که دليل آن بلند پروازی و غروری است که. سائر مردم کمتر حرف می زنند نسبت به
 د پروازی نيست، بلکه فروتنی ناشی ازبلن دليل آن تکبر و يا! چنين نيست. سطح باالتر تحصيل و فهميدگی شان دارند

علت اصلی اين که آن ها کمتر حرف ميزنند يکی هم . است احساس کوچکی انسان در برابر عظمت هستی درک و
و با خود بينی و ! روح و روان خويش برای شنيدن حرف دل آنها آماده نيستيم و با اين است که ما با گوش هوش،

بحث در اين  اصل به هر حال،! برابر ايشان به اصطالح زيره به کرمان ميبريمفاضل مآبانه خويش در  تقريرات
کردگان نيست؛ بلکه بحث بر سر  دانشمند بودن متخصصين وصاحبان مدارک علمی و تحصصيل مبحث برسردانش و

ست استاد و در ميان ما پيدا شده و هر کی را که دل ما خوا ، قالبی و نادرستـی است کهۀاصل دانش، و تصورات کليش
 .ميخوانيم... دانشمند و 

 
بی آزار و ارباب  راقم اين سطور به هيچ وجه قصد آزار کسی را، به خصوص قصد آزار پير مردان پيرانه سر و 

آنانی که ميدانند که نمی دانند، . ماست هدف فقط ذکر وجود يک واقعيت نا مطلوب در ميان. مدارک علمی را ندارد
از آنزمانی که توضيحات اساطيری هستی و  دو هزار و پنجصد سال، خ بياد دارد از بيشتر ازتاجائی که حافظه تاري
انسانی را  پايان يافت و انديشه های فلسفی ـ عقلی و خرد انتقادی جـای توهمات... خدايان و  رويدادها، جنگ های

با وجودی اينکه به تائيد  ( ."چ نميدانمهي من تنها يک چيز ميدانم و آن اينکه" :گرفت، از آنزمانی که سقراط ميگفت 
تا امروز، متفکرين و فيلسوفان و ) ترين مرد دوران خودش بود شريف سقراط داناترين و همه مردمان دوران وی،

برهان اين حرف شعر باالی فيلسوف صاحب  . هستند که سقراط هابودندئیدر همانجا انديشمندان راستين هنوزهم
تبار انگليسی است که   کارل پوپر، فيلسوف صاحب نام و آثار متعدد فلسفی اطريشیۀو گفت نا،افغانستان ابن سي تکريم
 و صدها فيلسوف و حکيم و سه فيلسوف، دليل اعتراف اين بگمان غالب،." می دانم که هيچ نميدانم: " ميگفت

نفس دانائی شان منشأ می  ذات و وکه در واقع ازعين  ( "نميدانند  ميدانند که" خردورز و انديشمند ديگر به اين که 
اصل، يا " اصل نسبيت، و  ير،يابهت و عظمت دانش، اصل زمان، اصل سرعت، اصل تغ توجه به) گرفته است 
يک چيز را  اين صنف از انسانها. بوده که آنها را وادار به اعتراف به نادانی نموده است" منفصله  قضيه شرطی
درست است که . دانش دست نيافته اند  لذت قطعی، مسلم، نهائی و حقيقی معرفت وآن اينکه هنوز به و خوب ميدانستند

از زمين  زمين مرکز نظام شمسی است و يا ماه نورش را " :دانش ما امروز در حدی است که ديگر نميگويم که
نباشت دانش تاريخی مثل افالتون ديگر هيچ کسی باور ندارد، و رشد فکرانسان و ا و به افسانه غار و... " ميگيرد و 
شدن بسياری  پيشرفتها و هم موجب سهولت های بيشمار و آشنائی بيشتر انسان باطبيعت و جهان و روشن وی سبب

وجود اين همه  اما با مسائل برداشته است، انسان قدم های بسيار بلندی درجهت حل خيلی از مبهمات ديگـر شده اسـت،
انسان هنوز بمرز های وادی های نا محدود و دشوار گذار شناخت و  مديم،پيشرفت ها، همانطوری که مکرراً کفته آ

دور و  دانشمند شدن کامل انسان راه تا .خطاب کنيم" دانشمند" نگذاشته است که بتوانيم وی را  دانش واقعی بدرستی پا
 انسان خارج هستی از تصور عظمت. بايد حوصله داشته باشيـم. درازی، به درازای تکامل هستی، در پيش است

راه . همراه با خطا و صواب و افت و خيز هاست عمر تاريخی انسان کوتاه، و روند کار عقل وی کند، و. است
انسان کژ فکر و گرفتار و خود . ميسر باشد، نسل های زيادی بايد پی بگيرند شناخت و دانش را تا مرحله نهائی، اگر

 )کششها و اميال غرائز،( و عوامل درونی)  و فرهنگ و اقتصاد اجتماع( مقهور و مغلوب عوامل بيرونی  محور که
لذتهای نفس خواهنده و طغيان  و و کششها  خويش است و اراده و تصميم و ّهم و غمش درجهت ارضای خواهشها

را آغاز نموده " دانستن و آگاه شدن " پيچيده و مشکل  تازه راه باريک و تاريک و )بزرگترين مصيبت انسان( گرش
 راه دانستن چيزهائی که! اين راه کجاست، و با چه ابزاری آن را بايد به آخر برساند ت، بدون اين که بداند که آخراس

" عدم قطعيت " تئوری  مطابق! چندان هم آسان نيست, پيوسته در حال تغير و تغيير اند، چيز های روان و پويا
به . مکان يک ذره را با دقت دلخواه تعين کند سرعت وهايزنبرگ، در فزيک جديد انسان قادر نيست در يک زمان، 
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توجه کنيد ! و ظرفيت ذهن وضمير انسان و دانشمند شدن وی بيانديشيد ۵ اين جمله خوب توجه کنيد؛ و حال به قدرت
 "يعنی فقط از  ميان ميلياردها ميليارد مسأله مربوط به اشيا و پديده ها، تنها از يک مشکل انسان که هايزنبرگ از

شرين و لطيف و شاعرانه  دانش و شناخت تصور. حرف ميزند" کميت سرعت " و " سرعت " ، يا "زمان
شاعر را که در زمان خاصی زندگی ميکند و زاده  يک. شاعرنيست؛ بلکه واقعيتی است غامض، گاهی هم تلخ و جدی

ميتوانيم بزرگترين شاعر و شاعر و متفکر زمان و محيط خودش باشد،  محيط خودش است، اگر بزرگترين زمان و
به اصل  ناميدن بدون توجه" بزرگترين دانشمند نيم قاره هند "خودش بخوانيم، اما يک شاعر را  متفکر زمان يا محيط

و در يک رابطه  انسان، با تکامل اندوخته های بشری باگذشت زمان، بدون توجه به اين اصل که دانش و و زمان،
از مسير نقص به کمال روان اند، قضاوت درست   تر و وسيع تر ميگردد و انسان هامتراکم) متقابل ( ديالکتيکی 

امروز به مشکل ميتوان فرويد را با يک روان شناس تازه فارغ از فاکولته  فرويد پدر روان شناسی بود، اما. نيست
همان گونه ... و   تغير و تکاملمابايد ياد بگيريم که با حقايق و مفاهيم و لفظ و معنی و زمان و مکان و  .مقايسه کرد

ما ميل می کنيم و يا دل ما ميخواهد؛ و يا  النه کنيم، آنگونه که الزم است، نه آنگونه کهوکه هستند بر خورد مسئو
 اگر خوانندگان محترم تا بحال از خواندن اين مبحث به .چنان خوانده شوند ديگران دوست دارند که چنان گفته شود، يا

عرض برسانم که  ده باشد که من ترويج کننده فکر ناتوانی قطعی، مطلق و نهائی انسان هستم، بايد بهرسي اين نتيجه
اگر بکوشيم که  آورشوم که بهتر خواهد بود ياد اين جسارت اين است که هدف از. اين استنتاج بهيچوجه درست نيست

مورد وغير واقعی انسانها، بخصوص آن هائيکه باال بردن های بيجا و بي از تعريف و تمجيد و. آنچه که هستيم باشيم
را شاعر،   داکـتر را داکـتر،کمپودر راکمپودر، شاعر.اين بلند بردنها را ندارند، دوری بجوئيـم اصًال استحقاق

را پروفيسور و ژورناليستی را که  انديشمند را انديشمند، بزرگ را بزرگ، کوچک راکوچک،معلم را معلم،پروفيسور
برميگرديم به اصل بحث و آن اينکه پرسشهای زيادی هستند  ... اليزم نموده ژورناليست بخوانيم، و نهتحصيـل ژورن

و باتأسف پرسش های هم  .ها سال تفکر و زحمت و کوشش و تالش، بی پاسخ مانده اند که تاهنوز، باوجود هزار
های وجودی را  پرسش: " ر می گفت سارت. بود که با گذشت ميليون ها سال بازهم بی پاسخ خواهند ماند خواهند

لغوی آن پيداست چيزی است که هر  همان طوريکه از معنای... پرسش ." نميتوان يکبار و برای هميشه پاسخ گفت
آن چه ما امروز می دانيم منعکس کننده همه ای . ديگران بپرسد بايد بار هاو بارها ازخود و از نسل، حتی هر فرد،

 آگاهيهای انسان. و چه واقعيت های فردا ما نخواهد بود ديروز، چه وافعيت های امروز، واقعيتها، چه واقعيتهای
انسان  انسان ديروز، .و نيستند  واقعيت ها و حقايق گذشته، حال و آينده گذشتگان ما نبودهۀديروز هم منعکس کننده هم

هد بود در حد دريافت ها و آگاهی انسان امروز خوا ديروز بود در حد آگاهی های زمان خودش، و انسان امروز هم
انسان زمان خودش خواهد بود با معرفت و دانش و اندوخته های بشر تا  انسان فرداهم .های بشری تازمان خودش

سرانجام نا پيدائی در  تا دانشمند شدن انسان راه دراز، دشـوار، پر پيچ و با! آری :   کالم اينکهۀتتم  ا.زمان انسان فرد
دانستن، حتی اگـر کم و ناقص، ستم است بخود  اما دست کشيدن از تالش برای.  و حوصله می خواهدزمان. پيش است

يافتن بمعرفت و دانش هر چه بيشتر و بهتر چه بايد کرد، بايد بنويسيم که  برای يافتن اين سوال که برای دست. انسان
است که راه و  ن ميسر باشد، بايد انجام دهد اينانسان برای رسيدن باين مأمول، اگر امکان رسيدن به آ تنها کاريـکه

. ابزار شناخت علمی نميتوان به علم دست يافت بدون:" گاليله ميگفت. روش و وسيله و ابزار تکامل شناخت را دريابد
بدون شک در کنار سائر راه ها و شيوه ." اندازه گيری و سنجش کرد هرچيز را برای شناخت علم بجای گمان، بايد... 
به نظر اين  ها و ابزار های شناخت و سنجش يکی از مطمئن ترين ابزار سنجش و اندازه گيری و شناخت،  و وسيلهها

زيراانسان، بنابر تجربه، هر آنچه . است مرد خوب، همانا استفاده از عقل و شعور و استعداد های متوازن بشری بوده
و ما هم بر مبنای  .عقل و شعورش بدست آورده استاز برکت  را که درطول حياتش تا امروز بدست آورده است،

کنيم که برای شناخت و حل معماهای خورد و بزرگ، مادی و غير مادی هستی و واقعيت  همين برداشـت، پيشنهاد می
پويا، کاوشگر، سالم و  انسان تنها راهی که دارد، بايد به عقل... طبيعی و تاريخی، يا اجتماعی و سياسی و  های

کاوشکر، سالم و خالق انسان برابرنيست دوری  از تقليد هر آن چيزی که باميزان عقل .وع و اتکا کندخالقش رج
و باور و هيچ شخصی  از هيچ انديشه، هيچ تفکر. به دست ديکران مسپارد اراده، اختيار و تصميم خود را عقل، .جويد

 آگاهی و خالقيت هـای به هوش و فراسـت وبت ساختن در واقع توهين . ن بپردازدآبه پرستش  نبايد بت بسازد و
توانائی های فکری و استعداد  جفا به شخصيت و(انسان بت ساز است که خود را آگاهانه، يا ناآگاهانه و جفاکارانه 

مراتب کمتر از خودش هوش و ذکاوت و توانائی های  مقهور و مغلوب انسان های می سازد که شايد به) های خودش 
ناب و خوشبوی دانش و  بپردازيد و مستقالنه از بوستان انديشه گلهای زيبا، به تفکر. اشـته باشندفکری، يا دانش د
روشن و  آنهم اگر الزم افتاد، با استفاده از مشعل تابناک انديشه های وتنها، پی ديگری برچينيد؛ معرفت رايکی

تاريخ انديشه که با وجود همه پليدی ها   انسانانسـانی و سالم و سازنده ای انديشه ورزان و متفکرين واقعآعقل گرا و
و پيروی و تقليد از کم مايگان غالبًا فاسد،   و اساطيرو توهمات،٦ها  و نه باتوسل به خرافات و افسانه پاک زيستند،

ان راه بياب انديشه و دانش، بجای پيمودن راه حقيقت و فضيلت، به جای پبمودن راه آزادی و آزادگی، بجای پيمودن راه
بصيرت و فضيلت راستين و حقيقی . بپيمائيد های خشک و سوزان بی دانشی و راه بندگی بنده را تا چاه برهوت مذلت

! بصيرت و فضيلت راستين و حقيقی واال، گرامی و ارجمند است و بس و تنها. فقط از درون خود انسان ميجوشد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

  ياشک دستوری دکارت درهر امری آغازی مطمئنیاستفاده از شک روشی يا شک مصلحتی عقل، استفاده از درکنار
هر متفکری کار فکری  امروز. دانستن و شناختن بيشتر، بهتر، درست تر و مطمئن تر است يا برای تکامل شناخت، 
انديشان دينی جهان اسالم، چون ميدانند که بقأ و  اين نوع شک آغاز ميکند؛ حتی متفکرين و نو ـ تحقيقی اش را با

فرهنگی شان، بقای تاريخ انديشه شان، بقای تمدن و تاريخ شان، و بقای خود و  برندگی تفکرات شان، بقایپايداری و 
حرکت فکر و  ، و شگ نقطه آغاز)در حرکت است و نه در سکون(  در رفتن است و نه در ماندن کشور شان، ملت و

و  را به تفکر وا دارد، که ماناي"نه."شود شروع کنيد تاراه رسيدن به يقين صاف" نه"با يک . کار های تحقيقی است
صد هزار بار بهتر است از دست بوسيدن، بلی، بلی گفتن، سرجنباندن،  به يقين برساند، يا ممد رسيدن به يقين شـود،

 .بجائی نرسيدن بينان، دنيا پرستان، نا انسـانان خود محور، سود جويان فاسد و فالبينان رفتن، و بدنبال خود بزرگ
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