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  ۲۲/۰۱/۲۰۱۷          دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 جهان ما را از کدام زاویه می بینیم!
 

و یا کم درین چند سال اخیر زندگی ام، همیشه با خود می اندیشم، و این انتباه را حاصل نموده ام، که "ناقص دانستن 
دانستن" خطرناکتر و ضررآورتر از "ندانستن" خواهد بود. درین مرحله ای که "شهرت طلبی و عوامفریبی راست 
افراطی"، "ناسیونالیزم نژادی" و "ناسیونالیزم مذهبی"، با اشکال و انواع مختلف دیگر، حتی  با "سالح" و 

هدفمند خود اند، خیلی دشوار بنظر می رسد، که "شمشیر" در دست، در صدد تحمیل "عقیده" و "دیکته اوامر" 
و بعد راه درست شناخت  این دنیا و شناخت حقیقی خود انسان را  نخست، یک فضای "سالم" بحث علمی بوجود آید

 ممکن سازد .
 

ن درین آواخر عنوان مقالۀ یکی از نویسندگان افغان، تحت عنوان: "دلیل این تغییر چیست؟"، در "پورتال افغان جرم
آنالین" و "آریانا افغانستان"، زیر چشم آمد. ازینکه عنوان کوتاه بود، دقیق نتوانستم درک کنم که هدف از چه 
"تغییر" بوده است. در عین زمان، فرصت مساعد هم برای باز نمودن مطلب نداشتم. حال بعد از اینکه، چند جمله از 

مرور شد، چنین تصور ایجاد گردید، که دریافت جواب  نوشتۀ ایشان با تبصره های کوتاه نویسندگان دیگر هم،
واحد، و تهیۀ "نسخه" به "آدرس جهان اسالم"، از طریق چنین اوراق، خیلی دشوار و بغرنج بنظر می رسد. 
درینجا، صحبت مرحوم داکتر عبدالصمد حامد که روح ایشان را شاد می خواهم، از یک زمان چند سال قبل بیاد می 

کر از یک نامۀ "پادشاه عثمانی" یا "امپراتور عثمانی" )سنی(، عنوانی "احمد شاه بابا" به ارتباط آید، که حین تذ
"لشکر کشی ایشان" به "شمال هندوستان"، که گفته شده بود، "این حمله بر ساحۀ نفوذ یک "پادشاه سنی" صورت 

دند، که در فرصت مناسب یک کاپی آنرا، گرفته، گویا "با پادشاه عثمانی قبالً مشوره نشده است" )مرحوم، وعده دا
بدسترس اینجانب خواهند گذاشتد، که متأسفانه امکان نیافتم، تا از حضور شان، بگیرم.(. قرار حکایت ایشان، 
احمدشاه بابا، بجواب می نویسد: "که عزت و ذلت از جانب خداست ... " بناًء می توانیم بپذیریم، که فقط، محتوای 

، را همه مسلمان، در یک متن واحد بدون تغییر در سراسر کشور های اسالمی، قرائت می "کتاب مقدس، قرآن"
کنند. اما وقتی انسان "پیرو" این عقیده را، در  مقایسۀ حرف و عمل تحت مطالعه و تحقیق دوامدار علمی قرار 

دارد، که می گویند: "دا دهیم، نتیجۀ دیگری حاصل، خواهد شد. از جانب دیگر، در زبان پشتو، تکیه کالمی وجود 
 یی قواله )قباله( په چا یی منی" )ترجمۀ بزبان دری: "این هم قباله، کی می پذیرد.(

 

وقتی از "جهان غرب" و یا "جهان اسالم" حرف می زنیم، با وجود آنکه ممکن در تعریف چنین "جهان ها" تصاویر 
شن باشد، که آیا مطالعات خود ما را، از منابع و برداشت های مختلف داشته می توانیم، در قدم اول باید، رو

"علمی"، براساس "دسیپلین های"، مختص به هر یک از ساحات مشاهداتی و تحقیقاتی علمی می بینیم و یا در 
چوکات "عقاید مذهبی" و "اوامر خداوندی"، خود را قانع می سازیم. ممکن است، گاهی هم اگر صادق نباشیم، بدون 

ب ترجمۀ آنرا از کسی نموده باشیم، برای نجات خود، با تکرار همان کلمات، خود را در صف آنکه گاهی هم، طل
 معتقدین اکثریت قرار دهیم.

 

با تأریخ بیش از هزار و سیصد سال "دین اسالم" آشنائی اقل داریم، که در جمعیت های مختلف، از "افریقا" تا 
، انکشافات وسیع کلتوری و فرهنگی متفاوت هم داشته است، با اجتماعی" را برقرار نموده –"آسیا"، "سیستم سیاسی 

جمع آوری معلومات از منابع مختلف، بدون ذکر منبع، در حالیکه امکان تحریر "کتب"  هم بدست خواهد داد، لیکن 
هیم، معقول خواهد بود، که اگر باز هم وقتی تالش کنیم که "جهان اسالم" را با "جهان دیگر" در مقایسه قرار می د

الزم است، تا یک تحلیل دقیقتر کمی و کیفی از هر دو "جهان" را مورد نظر، داشته باشیم. چنین یک هدف کاری 
است، خیلی وسیع و دشوار. اما توجه به این امر هم الزم خواهد بود، تا حین مقایسۀ دو "جهان در نظر داشتۀ ما"، 

از موضوعات "دینی و مذهبی" هر یک، جدا تحت مطالعه  باید ""سیستم های سیاسی" و امپراتوری های" آنها را
 قرار دهیم.
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مهمترین سمت و جهات تحقیقاتی از دید، این نویسنده اینست، که بدون طرح مقایسوی بین عقاید دینی، کلتور ها و 
یا روش  جوامع مختلف، برخورد با هر یک از حوزه های کلتوری و مذهبی را، بطور جداگانه، با پدیدۀ "ُمدرنیزم"

های "تجدد" ارزیابی کنیم، نه اینکه "کدام دین برای انسان راه جنت را ساده تر ممکن" خواهد ساخت. در علم، فکت 
و مواد "ثبوت" قابل دید و قابل لمس و احساس منطقی نیاز است. روشن ساختن برخورد هر یک ازین حلقات 

الم"، یعنی "ادیان آسمانی" باشند که بعبارت دیگر، "مذهبی"، چه در جملۀ پیروان "یهودیت"، "عیسویت" و "اس
بعنوان، اعتقاد به "خدای واحد" " شناخته می شوند، و چه در پیروان "ادیان طبیعی" یا "غیر آسمانی"، مفید خواهد 
بود، که موضعگیری "رهبران مذهبی" را، در پذیرش تحقیقات و نتایج علمی جدید، اختراعات و اکتشافات، ارزیابی 

جوامع آنها، بررسی ر دد، که دقیقاً چگونه بوده است. از جانب دیگر، ماهیت "قدرت های سیاسی حاکم" را کر
 توانست، که در کدام "سمت ها" سوق داده و یا سوق می دهند.

 
جای شک نیست، که چه در تأریخ قبل از میالد و چه بعد از آن بوده است، تمدن های بی شماری در کرۀ خاکی ما، 

ویران شده است. وقتی از "تمدن اسالم" و "شگوفائی" آن حرف می زنیم، باید مراحل و مراکز قدرت را هم آباد و 
در حوزه های مختلف جغرافیائی نیز در نظر داشته باشیم، در عین زمان، از هر جهت، هم از جهت جوانب "مثبت" 

 سهل انگاری نداشته باشیم. و هم از جهت "جوانب منفی" تحت مطالعه قرار دهیم و در افشای حقایق،
 

اینرا هم نباید از نظر دور داشته باشیم، که در دوران قبل از اختراع ماشین و تطبیق آن، در ساحۀ تولید "امتعه"، هر 
یک از حوزه های کلتوری و فرهنگی، دستآورد های عظیم علمی و فرهنگی خود را، داشته اند، که بعنوان یک 

ر قرار داده اند. اینکه از دستآورد های کلتوری، در چه مرحله، کدام حوزۀ دیگر، چه سیستم "باز" در خدمت یکدیگ
 نوع استفاده نموده است، موضوعی است، که مطالعۀ دقیق می طلبد. 

 

اما آنچه روشن است، پس از مرحلۀ اختراع ماشین و آغاز مرحلۀ "صنعتی"، نخست در اروپای غربی و شمال 
متذکره، به اشغال سرزمین های بیگانه، مبادرت ورزیده اند و کشور های که به  امریکا، برخی از کشور های

اختراع چنین ماشین ها، نائل نگردیده اند، اکثراً به مستعمرۀ کشور های متذکره مبدل گردیده اند، که موضوعی است 
نی، خارج شوند و از موقف جداگانه و تا امروز هم، نتوانسته اند از قید، این وابستگی های مصرف کنندگی و عقبما

جزیه پرداز رها یابند، این وضعیت عقبمانی با "عقیدت" افراد جامعۀ عقبمانده به دین و مذهب آنها ارتباط نداشته 
است. اگر یک دانشمند معتقد به دین، بدون اینکه راه علمی "تخنیکی" را بعنوان "بدیل"، برای کشور و جامعۀ خود، 

یت و حدیث" نخواهد توانست، خود را ازین عقبماندگی و وابستگی، نجات دهد. در دین چاره نسازد، با تکرار "آ
 اسالم هم، آموزش علم، بر همه الزم دانسته شده است.
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درینجا، حضور خوانندگان محترم، تصویر ذیل را، از زمان تمدن "اسالم" در جنوب "اسپانیه"، از "گرنادا"، تقدیم 
 المی دیگر بشمول، افغانستان و آسیای میانه، آثار هنری مشابه زیاد وجود دارد. می دارم، که در کشور های اس

 

این دستاورد انسان های بوده است، که در آنزمان، از نگاه سیاسی، در رژیم اسالمی بسر می برده اند. حال که 
"، باید برای دیدن حکومت مرکزی "عیسوی" است، ازین محل "موزیم" ساخته اند، که انسان ها، از سراسر "دنیا

 آن، قبالً تکت خریداری کنند. 
 

اما در وطن ما، ما در تحت نام اسالم، شاهد ویرانی های زیادی استیم. درینجا فقط ویرانی های "بت های بودا" را 
بیاد می آوریم و "بت شکنی های" سلطان محمود غزنوی که بعضاً به آن "افتخار" دارند، صرفنظر می کنیم، که قبل 

"مدرنیزم" و تولید ماشین های "اتوماتیک" آغاز یافته است. بعضی از منابع، رهبر فعلی "طالبان"، "حبیب هللا  از
 آخوندزاده" را که در جمع تصاویر با لنگی سفید می بینید، تصمیم گیرنده و اجرا کنندۀ این عمل می دانند.
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