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 Political  سياسی

  
 تيموریظاھرداکتر 
  ٢٠١٧ اکتوبر ١۵

  

 علم و دانش با افسانه وداستان در تضاد است
  
 ايده ھا  که انديشه،ندبدين باور امال ومحتسب را  طالب، آخند، ران وراويانی چون شيخ،گ، روايت »عالمان علم توحيد«

  ٠و جھان بينی شان علم است

  . است در ھزار و چھار صد سال قبل فرستاده شدهئیی بشر در امور اجتمائی ورھنمائشاگويا اين علم جھت راه گ

ن وافسانه م می دھند جز داستانام علم از آن ياد می کنند و به خورد مرده يان باآنچه اين روايان عصر کھن واين ياوسر

منظور تکذيب انديشه وجھان بينی اين راويان ه ب.  درتضاد استًری نيست که البته افسانه و داستان با علم  کامالگ ديچيز

  .عصر کھن بايد به تعريف علم و افسانه پرداخت که علم چيست وافسانه کدام مفھوم رادربر دارد

 در يک مقطع زمانی است چون بيان غزوات  عينی و يا تخيلیۀاز يک واقعمبالغه آميز و خيال انگيز افسانه بيانی 

فتوحات شاھان  داستان اميرحمزه، داستان وامق و عذرا داستان يوسف زليخا،  کربال،گحضرت پيامبر، داستان جن

مراھی گدرد مردم نمی خورد ومی تواند فقط مردم را به ه ز بگر ھرگاراجيفی که امروز ديو داستان  ت،روايوھزاران 

  .حق شان عليه ظلم وستم باز دارده  بۀبکشاند واز مبارز

از اتمام دوران بربريت،   بشر،ئینی خود از رھنماگی ولجن پرائھرچند اين ياوه سرايان وراويان عصر کھن با ياوه سرا

کرسی می به کند و   بشر وانسانيت وقتی با تمام خواص خود عرض اندام میئیويند اما اين رھنماگاز انسانيت سخن می 

به آنچه که دارند و يا ندارند قناعت داشته باشند و قبول نمايند که دنيا فانی  شيند که بشر وانسانھا قناعت پيشه باشند،ن

شد که کشتار کفار جايز باشد و انسان  بايد بدين عقيده با ويا حيات جاويدان با بھشت برين در انتظار شان میگاست و

  . حق مسلم اوست،رفتهگيمت ی با زن کافر که غنوھم خوابگ

در عراق زنان » انسانيت«انگاين نمايند ر در پرتو ھمين جھان بينی و به اصطالح علم رھنمای بشر نبود که داعشگم

ر در پرتو ھمين گم؛ فروش رساندند و به ھزران دختر نابالغ يزيدی تجاوز روا داشتنده يزيدی را چون کنيزو برده ب

 اوالد صغيراز طرف نا پدری در خانواده جايز شمرده  بر بشر نيست که در ايران تجاوزرھنمای» علم«جھان بينی و 

  !؟شود می

 دارند که ای مسلمانان، منظور خدمت به سيستم سرمايه  به وضاحت تبليغ میه اين ياوه سرايان وراويان عصر کھن ب

ه ز بگ صبور باشيد صبر وقناعت داشته باشيد ھرين دنياا ای اھل  کسبه شما بايد در،ر، ای دھقانگای کار ای مردم فقير،

 با آنکه کار می کنيد ، مزد و حقوق ماھوارشما را ندھند،ذاريد شما راصاحبان کارخانه بچاپندگ ب،مال دنيا دل نبنديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بدون  پول تداوی را نداشته باشيد،،رسنه و مريض باشدگ اوالد شما ،وجان می کنيد به نان شب وروز خود محتاج باشيد

 ھای خود را گردهفرزندان و اطفال خود را وھم عضو بدن يعنی  در مقابل پول وامرار معاش، ی کنيد،گبيمه صحی زند

  .را می بينيد آنجا ھم نعمات در اختيار تان است  فرق نمی کند در آخرت اجر آن،فروش برسانيده ب

  ً مستقما خدمت به سيستم سيم وزر نيست پس چيست؟ئیوگ وياوه ئیر اين ياوه سراگخوب توجه کنيد ا

   :ی می پردازد در آن دو مطلب نھفته استئوگ وافسانه ئیآخند ومحتسب به  داستان سرا شيخ ، ر طالب ومال،گا

  بت بار خود را تضمين نمايدگی طفيلی ونگ شکم خود را سير نموده و زند-اول

 ر،گ کارۀ تالش دارد تا مانع مبارزه دارند ھميشاتنگگدو باھم پيوند تناری به صاحبان سرمايه که اين زگبا خدمت  -دوم

  .بنشانندمبارزه به ضد ظلم واستبداد را فرو  طبقاتی وۀر مبارزگردد به سخن ديگدھقان و اھل کسبه عليه سرمايه 

  اما علم چيست؟

 ۀباشد، چه در زمين ينه میش ھای بشری در طول تاريخ در ھر زمھآزمون ھا و پژو  از تجربيات، ایعلم مجموعه

 طبقاتی سرانجام به ۀ علم اجتماع در مبارزبستنکاره  که با بیم اجتماعو علۀحساب، ھندسه و چه در زمين کميا، فزيک،

  .ر می انجامدگ کارۀنابودی سيستم سرمايه و طبقات ارتجاعی وبه اقتدار رسيدن طبق

ش ھا بود که بشر در طول تاريخ و تا کنون به موفقيت ھت و پژوتحقيقا البته توسط علم يعنی چنين تجربيات آزمون ھا،

  . استيری در زمينه ھای مختلف نايل آمدهگھای چشم 

  .بگيردسی رر رابه برگ ديئی را تسخير کند و اقمار فضاءتوسط علم است که بشر توانسته فضا

 مال و آخند ذا يک شويست و تعوير می شود بگتوسط علم است که بشر توانسته به تداوی امراض مختلف بپردازد م

  مرض اپنديس را معالجه کرد؟

  يا با علم عمل جراحی؟

  ر آن سفرنمايدگ ديۀوشگ دنيا به ۀوشگتوسط علم است که بشر توانسته  درظرف چند ساعت از يک 

  ددست يابکشيده فلک ه توسط علم است که بشر توانسته است به اعمار سرک ھا، پل ھا وتعميرات سر ب

 کوچک تبديل نمايد که ھر لحظه ھر خبری ۀھکددکار برد انترنت دنيا را به ه علم است که بشرتوانسته است با بتوسط 

  .ھم زدن دريافت نمايده  دنيا در يک چشم بۀوشگرا ازھر 

خصوص علم اقتصاد سياسی وعلم اجتماع بشر چند بار بر سيستم سرمايه فايق آيد و جھان ه شد بدون علم، ب ر میگم

  !؟وجود آورده ديکتاتوری پرولتری را ب ری،گکار

 بشر به اين ھمه ، باديه نشينانۀبا قبول ياوه ھای کھن شود با قبول صبرو قناعت، به اميد بھشت برين نشستن، ر میگم

  !؟کشفيات ، اختراعات ونوآوری دست يابد

 رفتن غنيمت،گ  به قتل وکشتار، کهیحسين و ھم احکام داستان حسن،  کربال،گی از جنئشود با داستان ھا ر میگم

  زی ترغيب می نمايد به کشفيات واختراعات دست يافت؟يست ی و زنگزن بار رفتن کنيز و برده،گ

ر بس است با قبول صبر وقناعت وبه انتظار گ د!ر بس است قبول اين ھمه اراجيفگای ملت مظلوم و تحت اشغال د

ر بس است فريب مال و آخند گ د!ستم صاحبان سرمايه قرار دادنو  و امسال خود را تحت ظلم دبھشت برين نشستن خو

  را خوردن و اشغال را قبول کردن

 ياوه ھای مندرس باديه گخود را از چن ران به پا خيزيد،گ ضد اشغال های ملت مظلوم ومبارز چون نياکان خود ب

  . يابيدئیفقر و اشغال رھا ناداری،  ظلم وستم،گيد تا ازچنئنشينان خالص نما

  چنان روزیبه اميد 


