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  ٧ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئ مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

                                                                                         ٢٩/٤/٢٠٠٩                                                                                                کانديد اکادميسين سيستانی

  

  ھای استبدادیچنگ نظام از نجات راه  تنھاسکو�ريسم،

  

  : در مورد سيکو�ريسم برخی ديدگاه ھا 

 عرصۀعلوم ودانشمندان نظران صاحب از عده يک چيست؟ سيکوBريزم عنوان تحت Youtubeدريوتيوب

 دراين.ميکند کمک بسيار ومنظورسيکوBريزم معنی ودرک فھم برای نکات آن تاب باز که اند نظرکرده ابراز  سياسی
   :که ميشود گفته بحث

  .نميدانيم آن از ھيچ ما ديگرکه بخاطرزندگی زندگی اين کشاندن ضايع به عليه است اعتراض سيکوBريزم،يک 

  .کند حفاظت خود از خداخودش بگذار که ميکند پيشنھاد  سيکوBريزم،

  .سالم وعقل مشترک حس برای است ديگری نام سيکوBريزم،

  .ھستند درک وقابل مطلوب که آنجا تا توانائيھا انتخاب در توافق سيکوBريزم،يعنی

 وپوشاک خوراک داشتن يعنی ديگرسيکوBريزم سخن دارد،به جھان ھمين در خانه ساخت به عقيده سيکوBريزم،

  .جھان اين در وسقف وکاشانه

  .طبيعت وماوراء نامعلوم چيز يک تا است وتجربه مشاھده واط�عات، آگاھی انرژی، سيکوBريزم،

 برای دھنده ونويد ھنر، از بردن لذت دانش، کسب.است گورستان دراينسوی وشبختیخ سيکوBريزم،آرزوی

  . است بشری نژاد آسايش

 ای،وکينه فرقه دشمنيھای زدودن سيکوBريزم،يعنی .است آزادی  ھمه از وباBتر آگاھی استق�ل، سيکوBريزم

  .ھا وسليقه ھا ذوق يکوBريزم،پرورشس .يکديگر وبرای خودتان برای کردن زندگی سيکوBريزم،يعنی .دينی ھای

  .معقوBنه فردی،کارمعقوBنه،وفراغت ت�شھای به سيکوBريزم،اعتقاد

  .خردمندانه نوازی ومھمان دوستی سيکوBريزم،پرورش

   .ديگر دنيای برای نه دنيا اين گذشته،برای بجای حال برایزندگی کردن سيکوBريزم،

  . وخدايان کشيشان، پاپ، الرغم علی وافکارت، اظھارعقيده حق داشتن سيکوBريزم،يعنی

   در سيکوBريزم،سعی. ميکنند تجارت را ترس که آنھای کار نابودی سيکوBريزم،يعنی

    .نيايشگر را ميداند،کارگر )عبادت(پرستش را سيکوBريزم،کارکردن . خشونت با مقابله ھای روش کردن پيدا

 توجه خود به سيکوBريزم، !کن آراسته"نيک کردار "جواھرات با را خود زندگی:ميگويد انسان سيکوBريزم،به

  .ميکند مطرح آدمی روان برای را وخوشنودی سيکوBريزم،آرامش کنی، کمک ديگران به بتوانی اينکه تا است کردن

  .دارد سردشمنی وفقروبيماری نادانی با.ميسازد خاموش را جاودانی درد سيکوBريزم،آتش

  سيکوBريزم،.دارد آوردن وبدست داشتن لياقت به اعتقاد بلکه ندارد باور وگرفتن کردن نيايش سيکوBريزم،به
 وتابع وبرده بنده عليه.کليسائی استبداد عليه مذھبی، وستم ظلم عليه است اعتراض يک.است واستق�ل خردمندی اع�ميه

   .کشيش ويا شبح، يک به بودن

  !بدار روشن" وعشق دوستی"خورشيد نور رابا خود راه سيکوBريزم،ميگويد

ًبا توجه به تعاريفی که از سيکوBريزم توسط دانشمندان فوقا ارائه گرديد، اکنون به نظريات چند صاحب 

 :نظرافغان توجه ميکنيم

 جرمن به تاريخ - ، دگر انديش افغانی از اطريش،  درمورد سکوBريسم درنظرخواھی پورتال افغانقای دريځآ

ڼاکې ،دين ، د  ټولوستونځو د ھواري يوازينۍ Bر دا ده چې دسيکوBر سيستم په ر: "ته  است چنين نوش٢٠٠٩/ ۴/ ١٢
دبشر دحقوقو دنړيوالې . په دغه سيستم کې ھيچاته دګيلې او مرورتيا ځای نه پاتې کېږي. ل شييساينس اوسياست سره ب
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ونه له منځه وړي اوھم ددين ومذھب پروړاندې اع�ميې په رڼاکې مدني قانون ھم په يوه ټولنه کې ديني او مذھبي توپير

ھغه د دين وجداني ارزښت تر ھر بل سيستمه . نا د دين دښمنۍ په مانا نه دیاڅ ميسيکوBريزم په ھ.که پای ته رسوي کر

ھغوی چې غواړي دين ته سپکاوی ونشي او له خدای سره دانسان اړيکي دريښتيني ايمان اوعقيدې له . ښه سات�ی شي
که څوک په رٻښتيا له دين سره مينه لري، ھڅه دې .ځای پاتې شي؛ تر سيکوBريزم پرته بله Bر موندBی نشيمخې پر 

  . "ځکه سياست زښته ډٻرې Bنجې لري او داسمه نه ده چې دين په Bنجو واړول شي.وکړي چې دين له سياسته بېل شي

جدائی دين و :  " جدائی دين از دولت مينويسنداز آلمان در مورد)  سديد(انديشمند ديگر افغان،آقای  سيدھاشم

آنانی که طرفدار جدائی دين از دولت ـ دين از ... دولت يکی از ضروريات اوليه برای رشد و شگوفائی يک کشور است

 باتفکر سکوBريستی ھماھنگ -نفی يک انديشه ـ ھرانديشه ای که باشد. سياســت ـ ھستند ھيچگاه دين را نفی نمی کنند

سکوBرھا طرفدار تکثرگرائی ھستند و از آن دفاع ميکنند، در حالی که طرفداران ادغام سياست و دين ھمواره . نيست

آن ھا حق ايجاد ميکنند و اين ھا جز معدوم . تک صدا ھستند؛ يعنی تنھا خواھان تحميـل انـديشه ھای خود شان ھستند
پاکستان، ايران، . ھمه بـه شکل استبدادی اداره می شوندحکومـت ھـای دينی موجـود . کردن حق کاری ديگری ندارند

در نظام ھای دموکراسی که بر پايه سکوBريزم بنا يافته اند دين ... عربستان سعودی، اندونيزيا، ازبکستان، سوريـه و 

ر می گيـرد در چنين نظامھا دين، در جايگاه متناسب با خودش قرا. بعنوان کاB به بازار قدرت و ثروت عرضه نميشـود

ًو امور جامعه در ساحت سياست را ـ جائيکه واقعا Bزم است ـ با مشوره با دولت و توافق بر حسب وافعيت ھای پذيرفته 

شده عينی و فرا خـور حـال و امکانات عملی انسان  بعد از اين کــه دولت خواھان چنين مشوره شود، در ھمان موردی 

باور من . ث ھمکار دولت و به سود ھمگانی پيش می برد و با دولت ھمکاری ميکندکه Bزم اســت، تا رفع مشکل، منحي

اينست که با توجه به ناتوان بودن انسان در برابر کشش ھای ماديات و جھان خواھی، از ھمه اولتر بسود دين است که 

است سی سال گذشته کشور ما و گواه اين مدعا، اگر خيلی دور نرويم، سي. برای رھـائی از آلودگی، از سياست دوری کند
اگر اين دوره با آن ھمه بيداد رھبران دينی ـ سياسی ما چــشم ھای ما را . رھبران واB مقام دينی ـ سياسی ما بوده است

 جرمن آن Bين، بخش  نظرخواھی درمورد مقاله  - پورتال افغان!" ( ھنوز ھم باز نکرده باشد، خدا بداد ما ھا برسد

  )٢٠٠٩ولت بقلم مسعود فارانی، می جدائی دين از د

سکوBريزم جلو سوء استفاده از دين را سد : "وجناب امين هللا از ھالند در مورد سکوBريزم چنين مينويسد

سکوBريزم . سکوBريزم خواست خداوند را در جامعه عينيت ميدھد. سکوBريزم رفاه مردم را تضمين مينمايد. ميشود

سکوBريزم بار مفت خواران و . نسان را با ھويت دينی و عقيدتی اش حتمی ميسازدتضمين دموکراسی و آزادی ا

سکوBريزم رسالت پيامبران را با خواست پيامبران . زرنگان دروغگويان را از شانه ھای دردمند مردم بر ميدارد
ُاری را در جامعه پر بار سکوBريزم ترقی تکامل رفاه، و ديند. درجامعه دنبال کرده در راه تحقق آن مساعی مينمايد

. سکوBريزم ازدواجھای اجباری را مانع ميشود. سکوBريزم جامعه زنان را مثل پيامبران حمايه مينمايد. ميسازد

به اميد آنروز که آفتاب .سکوBريزم راه آرمانی انسان در تاريخ است. سکوBريزم ارتشاء و فساد اداری را اجازه نميدھد

 جرمن آن Bين، - پورتال افغان. "( و حق بمحق برسد.  سکوBريزم در جامعه ما طلوع نمايدجدايی دين از دولت يا

  )         ٢٠٠٩می .  آقای مسعود فارانینوشتۀمقاله  جدائی دين از دولت نظريات در مورد

دا باشد با سکوBريزم مخالفت ميورزند واجازه نميدھند تا امور دين ازامور دنيا جاس�می حکومت ھای اکثريت 

  به نيروی خرد خود اتکا کنند؟  مردمان کشورھای اس�می از خواب خلسه آور تبليغات مذھبی بيدار شوند و و

 اقتصادی کشورھا ندارد، بلکه - ، دين ھيچ نقشی در عمران وانکشاف اجتماعیآقای سديد  انديشمند افغان،به عقيده

نظامی  ی شکوھمند و شھرھای مدرن وحيرت انگيز ميگردد واين علم است که سبب رشد وتوسعه جامعه وايجاد مکانھا

که درآن آزادی  که درآن علم ميتواند پروبال بکشايد وبه سعادت بشر بيانجامد ، نظام ھای دموکراسی وسکوBر است،

 برای ميسراست، نه نظام ھای مذھبی ونه رژيم ھای استبدادی اس�می که از دين به عنوان ابزاریوانتقاد بيان وعقيده 

  .سرکوب مخالفين خود ومکيدن خون مردم وثروت مند شدن خويشتن استفاده می کنند

در غرب ،يعنی درکشورھای که در آنھا دموکراسی يا نظام ھای سکوBريستی حاکم است، کار سياست از کار 

ريات ديگران داده دين جدا است وخود محور بينی دينی جای خود را به دموکراسی وخردگرائی و تعقل واحترام به نظ
از اينست که امروز می بينيم اين کشورھا از بسياری جھات به پيشرفت ھای شگفت آوری نايل آمده اند و مردم با .  است

احترام وتحمل نظريات مخالف، دريک فضای تفاھم با حقوق برابرشھروندی امورزندگی خود را به پيش می برند و اگر 
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سل شود، خرد وتعقل جمعی چنين انسانی را برسرجايش می نشاند، وازطريق  ابراز کسی به زورگوئی ودگم انديشی متو

  .نظريات وانتقادات سازنده او را برسرعقل می آرند، تا جايگاه خود وديگران را بشناسد واز حد وحدود خود تجاوز نکند

رھا دموکراسی وجود متاسفانه در کشورھای اس�می تاھنوز چنين فرھنگی وجود ندارد، زيرا که در اين کشو
بنابراين ھمينکه سخنی به مذاق کسی يا گروھی ويا مقامی ازمقامات دولتی برابر نيامد، گويندۀ مخالف  را نه تنھا  ندارد و

توھين ومتھم به ھزار ويک خيانت ناکرده ميکنند، بلکه سعی در بدنام کردن وحتی از ميان بردن فزيکی وی نيز 

 . مينمايند

در شرايط حاضر حسن و قبح بسياری از باورھای انسان در ":  افغان داکتر اکرم عثمان ميگويدمتفکر وانديشمند

به موجب آن اع�ميه منشاء تمام حقوق مکتوب . چھار چوب اع�ميۀ جھانی حقوق بشر تصريح  وفرمول بندی شده است

طلق کردن وايديولوژيک کردن م. برادری می باشد است وفقط انسان ضامن برابری و" تبار انسان" وغير مکتوب 

بايد زندگی کردن را در بين عقايد، مواضع . انديشه ھا چه سياسی ، چه اقتصادی وچه فلسفی راه را به بيراھه می برد
  ."ومنافع مختلف تجربه کنيم وھمزيستی ملل و نحل را ارج بگذاريم

 تاريخ تمدن بشری آغاز شده که ، دوران با آنکه امروز دوران تازه ای در« :دانشمند  ايرانی دکتر شفا ميگويد

دموکراسی و مردم ساBری نام دارد ، دموکراسی ايکه برحق آزادی فکر و آزادی بيان و آزادی اعتقاد وآزادی تشخيص 

تکيه دارد ، دورانی که نه تنھا امروز در جھان دو ميليارد نفری مسيحيت ، حق آزادی مذھب و آزادی قبول يا رد مطالب 

ًواساسا آزادی داشتن يا نداشتن مذھب برای ھمه افراد وجود دارد ،بلکه در کشوری چون اسرائيل نيز که » انجيلکتاب « 

در حال حاضر عم� در دست خاخام ھای واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره ميشود، اين حق آزاد انديشی مذھبی 

ن وجود دارد ، درجھان بودائی و شينتوئی آسيای برمبنای قانون اساسی Bئيک آن بطور اصولی برای ھمه افراد آ

خاوری و در ھند برھمائی و در قلمرو ھای مذاھب قبيله ئی افريقا و اوقيانوسيه نيز ، با ھمه تعصبات مذھبی که در 
جوامع مذھبی وجود دارد ، کسی در ارتباط به نظريات مذھبی خود مورد بازخواست قرار نمی گيرد و فتوايی ھم برای 

ش صادر نمی شود، مگر تنھا دنيای اس�م است که عم� درآن جايی برای حق آزادی عقيده و تشخيص و آزادی کشتن

   )٣٦دکتر شفا ، تولد ديگر ، ص ( » .ًانتخاب و آزادی انتقاد درزمينه مذھبی وجود ندارد

بجز نفاق، (س�می  کشور ا٥٧در کداميک از  « :يک ھموطن بادرک ما جناب ھاشم انوری در مقاله يی مينويسد

 جمال الدين افغانی ، عدالت اس�می حکمفرماست؟ ع�مه سيد)غرور و خود خواھی ظلم، تبعيض، فساد، بی قانونی، 

در غرب زندگی کردم اس�م را ديدم ولی نه مسلمانان را، در شرق زندگی کردم «   :می گفت )  مي�دی١٨٣٨ - ١٨٩٧(  

در حاليکه از خورد تا بزرگ ھمه ميگوييم  که اس�م دين صلح و صفا، برادری و   .»را مسلمانان را ديدم ولی نه اس�م 
مجموع قانون عالم بشريت است، اما کجاست تطبيق اين قانون و اينھمه خوبی ھا و فضائل  برابری، عدالت، ترحم  و در 

  .ستذريعۀ قرآن عظيم الشأن و رسول مقبول خود به ما عنايت نموده ا که خداوند متعال 

جھان اس�م بعد از قطر، کويت و ) ثروتمند(به طور مثال کشورعربستان که از جمله کشور ھای سرمايه دار

بدون اينکه دستھای شان آبله کند و يا عرقی از جبين  شان ( ميرود، از ثروت غيبی خداوند  امارات عربی  به شمار 

.  ا که در اطراف شان از فقر می ميرند ميگرفتند که نگرفتندگرديده است،  می بايست دست کشورھای ر بھره مند ) بريزد

مثال کشور ھای زيمباوی، سوماليا، کانگو و افغانستان که ھر يک آن از نگاه فقردر رديف ھای اول، دوم، پنجم و  بطور 

  .دھم کشورھای فقير وعقب ماندۀ جھان اس�م قرار دارند 

 زادۀ ملک فھد پادشاه سابق عربستان طياره جت شخصی را به قيمت   برادر١٩٥٥شھزاده الوليد بن ت�ل متولد 

ُ ميليون دالر برای ملمع کاری بيرون طياره با ط� به ١٨٠ ميليون دالر ازيک کمپنی اروپائی  خريد و مبلغ  ٣٢٠  
طياره و يا  . ر رسيد ميليون دالر ويا به عبارۀ ديگر به نيم ميليارد دال٥٠٠مصرف رساند که قيمت مجموعی اين طياره به  

از سه طبقه تشکيل  قصر ھوائی و يا بالدار شھزاده  الوليد بن ت�ل که :  قصر بال دار شھزاده دارای اين مشخصات است

بستر بزرگ دو نفری، ميز نان   ٥ مسافر را دارا می باشد  دارای حمام ترکی، اطاق خواب با ٨٠٠ -٥٠٠شده و گنجايش 
جالب از ھمه اطاق نماز با جای نماز  لون کنسرت، گاراج موتر مخصوص شھزاده، و  نفری، اطاق جلسات، صا١٤

  . به کازينوی ھوائی مبدل گردد٢٠١٢سال  و قرار است در .  کمپيوتری که ھميشه رو به قبله ميباشد مزين گرديده است

 اطاق که ٣١٧ری که دارای  ميليون دال٣٠٠بر اساس  مجلۀ تايمز، شھزاده الوليد بن ت�ل با دو خانمش در قصر 

تلويزون   پايه ٢٥٠ تن سنگ مرمر ايتاليائی، قالين ھای ابريشمی، و تشناب ھای مزين شده با آب ط�، و ١٥٠٠تزئين با  
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رياض عربستان   نفر غذا تھيه ميکنند در شھر ٢٠٠٠ آشپزخانه با آشپز ھای ماھر که در چند ساعت محدود برای ٤و 

  . زندگی ميکنند

آن غرق در % ١٥کشور ھای اس�می غرق در جھل و بيسوادی  و ] مردمان% [٨٥بختانه  حال حاضر بد    در
فريب با چلتار و قبا  اين شاھان و شيخان مفت خور، متکبر، و عوام .  خبری از خداوند است عياشی و خوشگذرانی و بی 

مؤسسات عالی علمی و فرھنگی در کشور  و از آن پولھای باد آروده را صرف ساختن مکاتب % ٥ھای دراز خود حتی 

که منتج به جنگھای خانمان سوز ميگردد فارغ گردند  ھای فقير اس�می نميکنند، تا جھان اس�م از اينھمه جھل و نادانی 

حيف است که قرآن برای مسلمانان نازل شده و بھره   .  نمايند و در ساحات ساينس و تکنالوژی  با جھان پيشرفته ھمسری 

پورتال افغان جرمن آن�ين (»  .]چونکه  مسلمانان  دانش بھره گيری از آن را ندارند.[اش را غير مسلمانان می برند

٢٠١١(  

  :مکثی برعقب ماندگی علمی وصنعتی ملل اس/می 
 نظری گذرابه وضع اجتماعی کشورھای اس�می، اين واقعيت تلخ ودردناک راثابت ميسازد که از بين 

می حتی يک کشور را نميتوان يافت که دارای بنيه اقتصادی محکمی مبتنی برعلم و تکنولوژی باشد وبا کشورجھان اس�

در اين جھان اس�می کشوری را نميتوان سراغ نمود که درآن حقوق اساسی افراد محترم .کشورھای غربی ھمسری کند
ه دراين کشورھا به نظر می خورد، وجود آنچ. شمرده شود وحقوق زن به عنوان يک انسان برابر با مرد رعايت گردد

حکومتھای استبدادی، غلبه جھل و عقب ماندگی، اقتصاد ناسالم و فقر اسخوان سوز، ت�ش اکثريت مردم آن برای تھيه 

 .  حد اقل مايحتاج روزانه زندگی است

بدست ميدھد دکتر شفا دانشمند ايرانی، درراستای عقب ماندگی وحشت آور جوامع اس�می ، ارقام دقيقی 

ًکشورجھان سومی است که ھمه آنھا از نگاه علمی و ]۵٧[اين دنيای اس�می، درحال حاضر شامل ...  « : ومينويسد
ًآنجا که رقم متوسط درآمد سرانه ساBنه .صنعتی در سطحی بسيار پائين تر ازسطح زندگی مردم اين جھان پيشرفته است

 دBر است ، اين رقم در کشورھای ١٧٠٠٠ دBر و در اوقيانوسيه ١٨٠٠٠ دBر ، در اروپا ٢٧٠٠٠درامريکای شمالی 
 ھزار دالر در ٤١وقتيکه کشوری چون سويس دارای درآمد ساBنه .  دالر فراتر نمی رود٩٠٠غير نفتی جھان اس�م از 

 دBر و فرانسه  ھزار٢٣ ھزار دBر و دنمارک ٢۵ ھزار دBر و ايسلند ٣١ ھزار دBر و نورويژ ٤٠سال است ، و ژاپن 

 دBر ، ٧٩٠ ھزار دBر ، ھمين درآمد سرانه در مصر ٢٠، آلمان ، انگلستان ، ايتاليا، ھالند ، اتريش و آستراليا درحدود 

 دBر و در بھترين شرايط غير نفتی ترکيه و تونس و ١٨٠ دBر و در چاد ٢٤٠ دBر و در بنگله ديش ٤٦٠و در پاکستان 

عربستان سعودی ، (  دBر ، حتی درکشورھای برخوردار از عوائد سرشار نفتی ٢٦٠٠ تا ١٠٠سوريه و مراکش از 

اين رقم در حدود ده ھزار دBر، يعنی کمتر از )  ، الجزاير، نايجريا امارات متحده عربی ، کويت ، قطر ، بحرين ليبی

ًدر دو کشور ھمسايه اردن . يک چھارم درآمد سرانه ای است که به ھر فرد کشور کوچک غير نفتی سويس تعلق ميگيرد
اBنه با احتساب ًواسرائيل ، که جميعتی معادل يکديگر دارند و در منطقه جغرافيايی واحدی زندگی ميکنند، درآمد س

 . ھزار دBر است١٦ دBر و در اسرائيل١۵٠٠کمک ھای خارجی دراردن 

  « درقلمرو دانش ، اين جھان اس�می که روزگاری سرمشق واBی دانش پروری بود و 

آن عرب جاھل را خيره کرده بود، در دوران حاضر مقامی نه چندان باB تر از افريقای سياه » فرھنگ اس�می 

، %٦٢، در بنگله ديش و پاکستان % ٦٩در سينيگال  % ٧٤طبق تازه ترين آمارھا، نسبت بی سوادی در سومالی . ندارد

در ( ، و %٢٨، درايران % ٢٩، درسوريه %٣٣، در تونس  %٤٠، درالجزاير % ٤٩، در مصر %۵٧در مراکش

و کانادا وآستراليا و نيوزيلند درصورتی که ھمين نسبت دراروپای شمالی و غربی ومرکزی . است ) %٨۵افغانستان 
 ٦٠تعداد کتابھائيکه در کشور .تجاوز نمی کند و در برخی از کشورھا چون دنمارک وژاپن به صفر رسيده است % ٤از

 کشور اس�می بابيش از يک مليارد جميعت ۵٢مليونی انگلستان ساBنه چاپ ميشود، معادل مجموع کتابھائيست که در 

 .آنھا منتشر ميشود

طح عاليتر جھان دانش ، يعنی در قلمرو دانشمندان بزرگ، ترازنامه جھان کنونی اس�م ترازنامه درس

سه رشته از . ًورشکستگی بازھم بيشتری است که آنرا در فھرست برندگان جايزه معروف نوبل منعکس ميتوان يافت

اختصاص دارد که ھرساله به ) ژشکی فزيک، شيمی ، فيزيولوژی و پ( ًرشته ھای پنجگانه اين جايزه به علوم اساسی 

ً نفر برنده اين رشته ٣٩٨درقرن بيستم جمعا . برجسته ترين دانشمندان جھان در ھريک از اين رشته ھا تعلق ميگيرد



  
 

 

  ٧تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

 نفر روسی ، ١٧ نفر فرانسوی، ٢٧ نفر آلمانی،۵٩ نفر انگليسی ،٦٦ نفر آنھا امريکايی ، ١٨٨ھای سه گانه شده اند که 

ً نفر ھندی و بقيه از کشورھای ديگر بوده اند که از جمله آنھا ميتوان از افريقای ٣ نفر سويسی ،١٢، نفر سوئدی ١٦
و جھان اس�می ، جھانی که زمانی ابن سينا ھا ، رازی ھا ، خوارزمی ھا . جنوبی ، ايسلند ، گواتيماB و اسرائيل نام برد

نش اھداکرد بود، و در حال حاضر با جميعت يک مليارد و ، بيرونی ھا ، ابن ھيثم ھا ، مسلمه ھا را به دنيای دا

ًدوصدمليون نفری خود يک پنجم تمام جميعت جھان را دارد، درھمه قرن بيستم تنھا و تنھا يکنفر برنده علمی جايزه نوبل  ً ً
 )٣٩ديگر، ص داکتر شفا، تولدی (» .  ، دريافت داشته است١٩٧٩داشته که آنھم با اتفاق دو فزيکدان امريکايی درسال 

 رشته مختلف علوم درسالنامه ٦٤در فھرست ساBنه ايکه از دانشمندان بزرگ جھان در« :  اين دانشمند می افزايد

بچاپ ميرسد ، حتی نام يک دانشمند جھان اس�می را در فھرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو ) Qiude( آماری 

ھمان منبع، (».ه ھا ھزار اختراع ساBنه جھان حاضر نمی توان يافتقرن اخير، نمی توان يافت، ھمچنانکه در فھرست د

 ) ٤٠ص 

ھدف اين .  کنفرانسی از رؤسای مھمترين دانشگاه ھای ھفده کشورعربی در کويت تشکيل شد١٩٨٣  درسال 

کنفرانس بررسی علل وجھات عقب ماندگی کشورھای اس�می وطرحی برای پيشرفت کشورھای عربی از لحاظ دانش 

ًولی در تمام مدت کنفرانس، موضوع بحث روی اين نکته متمرکزشده بود که آيا اصوB علم ودانش با . نالوژی بودوتک

اس�م سرسازگاری دارديا نه؟ نمايندگان عربستان سعودی در اين کنفرانس اظھار داشتند که تمرکز انديشه ھای اجتماعی 

مکتب معتزله نزديک ميکند وگسترش چنين افکاری در اساس اس�م را به عقايد وافکار » دانش خالص« اس�م روی 

نمايندگان کشورعربستان سعودی افزودند، علم ودانش در اساس با اجرای . مبانی عقيده وايمان را سست وناتوان ميکند

 دکتر روشنگر، هللا اکبر،ص(» .اصول وموازين اس�م در جامعه مخالف است واز اين رو سبب ايجاد بی دينی ميشود

٣۵٧(  

پاکستان ، موBنا ابوالع�ء مودودی ، که يکی از مھمترين » جماعت اس�می« بنيان گذار حزب سياسی نيرومند 

ًمغزھای متفکر اس�می عصر حاضر شناخته ميشود، بنوبه خود تاکيد ميکند که اگر علوم فزيک، شيمی ، زيست شناسی 
ًن تطبيق کامل آن با آنچه خدا و پيامبرش در باره آنھا گفته اند، ، حيوان شناسی ، زمين شناسی ، جغرافياو اقتصاد بدو

شما که برای کاينات عمری چند مليارد ساله « : و می پرسد. تدريس شوند، باعث گمراھی جوانان مسلمان خواھد شد

 مسلمان باقی ًتعيين ميکنيد و نقش خداوند را در آفرينش شش روزه آن ناديده ميگيريد ، چگونه ميخواھيد جوانان تان

ًبمانند؟ و چطور می توان متوقع اصالت اس�می آنھا باشيد ووقتی که به آنھا آموزش ھايی را در زمينه اقتصاد و حقوق 
  »وجامعه شناسی امروزی ميدھيد که بطور نھادی با آموزش ھای سنتی اس�م تفاوت دارند ؟

عت اس�می در مجلس نمايندگان پاکستان ، با فشارھمين حزب جما١٩٩١فقط چند سال پيش ، در ماه می « 

قانونی وضع شد که از آن پس از ذکر علل و عوامل فزيکی در کتابھای درسی خود داری شود، فی المثل انرژی عامل 

فعل و انفعاBت گوناگون شناخته نشود ، زيرا معنی آن برای دانش آموزان جديد اين خواھد بود که عامل اين فعل و 
ً الکتريسته است و نه خواست الھی ، و فرمول شناخته شده  ترکيب اکسيژن و ھيدروژن بشرطی که انفعال ھا نيروی

وبازھم مقررشد که ھر فصلی از کتابھای علمی در مدارس با حديث يا . خداوند خواسته باشد ميتواند آب بوجود آورد

نام دانشمندان چون نيوتن و بويل وپاستور و متنی مذھبی که بدان مربوط باشد و ناقض آن نباشد ھمراه باشد، و از ذکر 

ًفليمنگ وغيره نيز خود داری شود، زيرا مفھوم آن اينست که قوانينی که به آنھا نسبت داده ميشود، بوسيله کسانی غير از 
 )٤٢- ٤١دکتر شفا، تولدی ديگر ، ص (» .... خداوند وضع شده اند و اين معنی بت پرستی دارد 

درجامعه « :ش علوم طبيعی در دانشگاه ھای ايران نيز نکات جالبی بيان ميکند و مينگارددکتر شفا درمورد آموز

شناخته » خليفة هللا« ايران يک دانشگاه دردرجه اول يک مرکز تدريس شرعيات و يک پرورشگاه » وBيت فقيه« 
راردارد و گاه نيز ميشود که در آن آموزش ھای علمی، در ھرموردی و در ھر سطحی ، در درجات بعدی اھميت ق

 آبان ٣٠محمد بھشتی، رئيس ديوان عالی کشورايران دريک سخنرانی درحسينيه احمديه ، در . اصوB اھميتی ندارند

درجامعه وBيت فقيه که تمام ساخته ھای مديريت شعبه ھای امامت ھستند، تخصص علمی بھای درجه « : گفت ١٣۵٩

در جامعه ھای که مکتب الھی آنھا شکل و جھت آنھا را . يدھيم به مکتببھای درجه اول و بخش اصلی را م. دوم دارد

تعيين ميکند و در انتخاب افراد برای مشاغل بايد سوال اول درجه پابندی اين افراد به اصول مکتبی باشد و سوال دوم 

روند جمھوری من به عنوان يک شھ« : ويکی ديگر از مقامات ارشد جمھوری اس�می ميگويد » ًدرجه تخصص آنھا 



  
 

 

  ٧تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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اس�می عقيده دارم که دانشگاه محل يک متخصص نيست، بلکه محل يک فرد مکتبی است که در ضمن تخصص را ھم 

نمی توانيم ارزش ھای . ما مسئله مکتبی بودن دانشگاه ھا را نمی توانيم فدای ھيچ چيز ديگری بکنيم.  درآنجا فرا ميگيرد

حسين موسوی نخست وزير ، ( » .اص� نداريم در دانشگاه ھا احيا کنيمغربی را بخاطر اينکه متخصص کم داريم يا 
دانشگاه جای تربيت متخصص نيست ، ھدف نظام آموزشی ما فقط پرورش خليفة هللا « )١٣۶٣ًروزنامه کيھان شھريور 

 رياضی ًو دانشکده ) ١٣۶٣آبان ٢٣کاظم اکرمی ، وزير آموزش و پرورش، در مصاحبه با راديو تلويزيون  ( » .است

ًدر آگاھی خود در مورد پذيرفتن دانشجو دررشته رياضی مواد امتحانی مسابقه ورودی را چنين » امام جعفر صادق «  ً
و در » اصول اعتقادات اس�می ، احکام اس�م، تاريخ اس�م و انق�ب اس�می، زبان عربی و شرعيات « : تعيين ميکند 

اعتقاد به وBيت فقيه « : خصات يک مکتبی واقعی چنين درجه بندی ميشود ماھنامه ارگان نشراتی جمھوری اس�می مش

،عشق به شھادت ، بردباری موسی وار ، اطاعت از روحانيون، نيم ساعت مطالعه در شبانروز در تاريخ جنگ ھای 

 )٤٢٢دکترشفا ، ھمان ، ص (» .زمان رسول اکرم و ائمه عليه الس�م

کشور اس�می جھان سومی ، در قيد و بند تعصبات مذھبی، از رشد استعداد  ٥٧ًبدينسان مجموعه ناھمآھنگی از

ھای شاگردان و دانش آموزان درعرصه علوم معاصر جلوگيری ميکنند وبيشتر برای فراگيری علوم دينی و ادبيات سعی 

  .ًفته جھان بخرج ميدھند، اينست علت اساسی تمام بدبختی ھای جوامع اس�می و عقب مانی آنھا ازکشورھای پيشر

ع�وه بر ممانعت روحانيون درکسب علوم معاصر، عامل ديگری نيز در تشديد بدبختی وعلت عقب ماندگی ملل 

مسلمانان  . اس�می نقش موثر داشته باشد وآن تبليغات در خصوص وارستگی مسلمانان وعدم ع�قه به امور دنيوی است

د و از مال دنيا به ھرکس به ھراندازه که اراده نمايد ميبخشد، بنابرين معتقد اند که خدا بھرکه بخواھد عزت ويا ذلت ميدھ

اين عقيده وطرزتفکر، موجب . مسلمانان  دست به فعاليت ھای خ�ق نميزنند و در صدد بھبود زندگی خويش برنمی آيند

بتکار فردی برای افزايش ًبی اعتنائی مسلمانان به اموردنيائی، خود داری ازفعاليت ھای بلند مدت اقتصادی، سلب قوه ا
 .ًتوليد، عدم وجود اراده Bزم برای اخذ تصميم درکارھا گرديده است

متاسفانه چيزی که درسالھای اخير درکشورھای اس�می زياد چشمگير ومايه خوف و ارعاب ملل مترقی ومتمدن 

ايان اس�می است که اين امر غرب شده است، دھشت افگنی وصدورتروريسم برای نابودی مردم بيگناه از سوی بنيادگر

ھرگز بمعنی ھمسری کردن با تمدن ودست آوردھای تکنولوژی جھان پيشرفته وغير اس�می نيست ونه بمعنی رشد 

امروز جھان متمدن از نام وحضور مردم مسلمان درکشورھای خود وحشت دارند واز .فرھنگ وخرد جھان اس�م است

درحالی که کشورھای اس�می بيش از ھرزمان . با مسلمانان متنفر وبيزارندمعاشرت ونزديکی وايجاد روابط اجتماعی 

  .ديگر به کمک کشورھای مترقی و دست آوردھای فنی جھان پيشرفته غرب محتاج تراند

براى نجات ملل اس�می از اين بدبختى تاريخى ، بھترين نظام ھمانا استقرار نظامھای مردمساBر و سکوBر 

جاى م� و واعظ از ھمان آغاز، . ز سياست جدا باشد وسياست در اختيار سياستمداران قرار گيرداست که در آن دين ا

مسجد و محراب نماز بوده است ، نه کرسى سياست و بودجه سازى و طرح پروژه ھاى عمرانى و اقتصادى يا تحکيم 

  . رژى و غيره و غيره روابط بين المللى يا توسعه روابط تجارتى و بکار اندازى دستگاه ھاى توليد ان

  

  :لبريزشدن کاسۀ صبرجھان عرب
    به نظرميرسد که باBخره  زمان به بخشی از ملل اس�می يعنی مسلمانان عرب اين فرصت را ميسرساخت تا 

انق�بات ضد استبدادی تقريبا ) ش١٣٨٩اواخر سال  (٢٠١١در نخستين ماه ھای سال . سرنوشت خود را خود تعيين کنند

رھای جھان عرب را فراگرفته وامروز اکثر قريب به اتفاق دولتھای توتاليتر عرب در حال دست و پنجه نرم ھمه کشو
در يمن، الجزاير، . کردن با تظاھرات و اعتصابات ھستند که مطالبت شان تساوی، عدالت، برابری و آزادی بيان است

ی ريزند و به رغم سرکوبی که از سوی دولت شان  مردم دسته دسته به خيابانھا م  بحرين، عربستان، کويت و سوريه

  . اعمال ميشود، يکصدا تغيير را فرياد می زنند

با سقوط بن علی درتونس و حسنی مبارک در مصر و قرار گرفتن معمر قذافی در آستانه سقوط و عقب نشينی 

ت فوق العاده در اين کشور بعد اجباری حاکميت بحرين در مقابل معترضان و ھمچنين تحوBت يمن و الجزاير و لغو حال

 سال ديگر کمتر کسی می تواند شک کند که تحوBتی که نقطۀ آغازين آن تونس بود، به سرعت سراسر جھان ١٩از 

  . عرب را فرا گرفته و سقوط حکومتھای سنتی و توتاليتر خاورميانه را اجتناب ناپذيرساخته است
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زش ھای مردمی آنھا را فرا گرفته نشان می دھد آنچه که نگاھی به خصوصيات سه کشور شمال افريقا که خي

اعراب را يکباره به خيزش واداشته فراتر از عوامل و مختصات محلی است و از يک کشور به کشور ديگر ممکن است 

 ٣٠٠به طور مثال تونس و مصر ھر دو کشورھای فقيری بودند که درآمد سرانۀ شھروندان شان از . تفاوت داشته باشد
  در مصر و . ر در سال تجاوز نمی کرد اما ليبی کشوری ثروتمند و نفت خيز استدال

  تونس مردم و جوانان دسترسی بيشتری به انترنت  و شبکه ھای اط�عات  جمعی داشتند 

  . ًولی ليبی کشوری کام� بسته و کنترول شده است

 ھای مادام العمر خاورميانه نيستند که در  که اين فقط جمھوری  جغرافيای نا آرامی ھای خاورميانه نشان می دھد

کشور فقير يمن در . مسير طوفان خشم ملتھا برای تغيير قرار گرفته اند، بلکه شبه جزيره عربستان نيز ملتھب است

جنوب عربستان نيز طی يکی دو ماه گذشته نا آرام بوده و رژيم علی عبدهللا صالح برای سرکوب معترضان از خشونت 

  .ه استاستفاده کرد

 دست به عصيان  دوامدار زده ٢٠١١مردم سوريه نيز برای انجام تغييرات و اص�حات از اواخر مارچ 

بگزارش بی بی سی،گروھھای حقوق بشری تخمين .دولت بشاراسد بيرحمانه اعتصاب کننده گان را سرکوب ميکند .اند

 نفر از نيروھای امنيتی ٣۵٠ نفر از مردم و ھزار٧زده اند که درجريان اعتراضات ضد دولتی در اين کشور بيش از 

  ) ١١/ ٧ /١٠بی بی سی .(کشته شده اند

در ھريک از تظاھرات در شھرھای سوريه کم از کم يکصدھزار از مردم شرکت ميکنند و با وجود بکارانداختن 

فراز ترس ترور و ماشين جنگی دولت برضد مردم تا کنون اين تظاھرات به خاموشی نگرائيده است ولی ده ھا ھزار ن

زندانی شدن و شکنچه شدن مجبور به فرار به کشور ترکيه شده اند، اما اين سرکوب بی رحمانه دولت بشاراسد باعث 

واقعيت آنست که جھان عرب از . خشم بيشتر مردم بر رھبری آنکشور و انتقادھای جامعه بين المللی شده است
مر به جان آمده و پس از سقوط بن علی باور کرده است که آنچه در طول تحقير،ظلم، فساد و خفقان حکومتھای مادام الع

وضعيت کشورھای . تاريخ کشورھای عرب اتفاق نيفتاده بود، يعنی سقوط يک حکومت توسط مردم،قابل تحقق است

باثبات عربی نيز مثل کشورھای عضو شورای ھمکاری که به لطف ثروت ھای باد آورده نفتی وضعيت بھتری از 

حکومتھای مادام العمر، فساد و تبعيض ، وابستگی .  دارند، چندان باثبات به نظر نمی رسد   مغرب عربی رھایکشو

با .غيرمنطقی و تحقيرآميز به امريکا و غرب و عدم وجود  آزادی در اعتراض در ھمه اين کشورھا نيز وجود دارد

اشت که به زودی موج اعتراضات کشورھای فرض اينکه محرک اصلی مردم در جھان عرب نان نبوده بايد توقع د

حاکمان اين کشورھا تحت فشار مردم و فشار منطقه ای ناشی از تغييرات بايد قبل از .ثروتمند تر عربی را نيز در برگيرد
  )١٣٨٩آرشيف اخبار آريائی حوت .( سرنگونی، اص�حات وسيعی را در ساختار سياسی خود ايجاد کنند

ه مردم ماھم از سواد ودانش Bزم برخوردار گردند وخرد ودرايت انسانی خود را در اميد وارم روزی فرارسد ک

راه رفاه اجتماعی، شکوفايی دموکراسی وبھبود زندگی فردی خويش بکار گيرند وفقر وجھل وبيسوادی را از کشور خود 

ميه جھانی حقوق بشراحترام وبه آزادی بيان وقلم و تساوی حقوق زن ومردو به ارزشھای مندرج در اع�. نابود کنند

  . گزارند

  پايان

 


