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  صمد بھرنګي

  څرك: ژباړه
٠٨.١١.٠٩  

  

  
  )دويمه برخه(د شناخت په ھکله يو څو خبرې 

  )تاريخ او ادبيات(
  
  

 
  د پخواني علومو او نوې پوھې پر پوله

  
؟ په اروپا کې د يدهژغوروله منګولو نه )) اسکوالستيک(( د کليسايي او منځنۍ پيړۍ د هڅرنګه اروپايي پوھ

په ګڼو رشتو کې د علم د پرمختګ . پخوانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ د جدال کيسه ډيره په زړه پورې ده
بې )) اسکوالستيک((ب د پوښ  او  د سره، د کليسا اصحاب او متحجران به په ويره  ولويدل او د سپيڅلي کتا

خو نوې پوھه د پياوړي . بوی او خاصيته فلسفې شاته د پناه وړلو سره به د نوې پوھې په وړاندې خنډ ګرځيدل
ھغه : متانت سره مخ په وړاندې چليده او پرته له حقيقت نه يې بله پوله او بريد نه پيژندهد  سيل په شان لوياو 

يونو  او د نجومي دوربينونو شاته پرې رسيدلي وو، او دې حقيقت د زاړه پالو  او جاه حقيقت چې په ازمايښتځا
د ځمکې کره يې له مرکزيت نه . حقيقت قاطع او فضولي و. طلبانو د خرافاتي عقايدو بنسټ له بيخه لړزوه

. ښودلد يو لمر پرځای يې په فضا کې په زرګونه لمرونه . ستوري يې کروي او متحرک ګڼل. راويستله
افالطون او ھغه نور فيلسوفان يې خطاکار ګڼل چې په پيړيو يې د نړۍ پر افکار او اعمالو فرمان چلولی و او 

  . د لسګونو فيلسوفانو غږ يې ځکه له غوږونو ليرې ساتلی و، چې دوی بل ډول فکر درلود
د دې . ې غوړيدل په ګوته کړودې مقاله کې مو لټه دا ده چې په اروپا کې د پخواني علومو زوال او د نوې پوھ

 د طرز تفکر)) پخواني علماو((نه پيل وکړو تر څو د )) اسکوالستيک((کار لپاره بايد د منځنيو پيړيو فلسفې 
  .زمينه شکاره کړو

  
  اسکوالستيک، د منځنۍ پيړۍ او تحجر فلسفه

  
 په صومعې ګانو کليسا او ًلدې کبله چې منځنۍ پيړۍ کې علمي او حکمتي بحث تقريبا يوسره ھغه څه ته چې د

 د ھغې  چې د اسکوال ويل، نو لدې املهکېپه التين ژبه مدرسې ته يې او ... مدرسو کې کيدل، منحصر و
  *.دورې ټول علم او حکمت يې اسکوال ته منتسب کول، نو اسکوالستيک يې بلل

 کړي او د سپيڅلي ھمغاړيپه يوه جمله کې ويلی شو چې د اسکوالستيک فلسفې کار دا و چې علم له دين سره 
  حقيقت دی اوسوچهکتاب په تفسير او تشريح بوخت شي او وښيي ھر څه چې په سپيڅلي کتاب کې راغلي، 

د عجيب و غريب .  مخکې شوځای ونيو چې په نتيجه کې تعبد د مشاھدې او تعقل بل ډول فکر نشو کوالی
د قوم متفکرانو ھرڅه پريښودل او د داسې . لب شوهازادۍ له پوھانو نه س. مجادلو او تفسيرونو بازار تود شو
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 حضرت ادم ونه او  دد ھبوط شيبه کې: موضوع ګانو په اړه دوه السي په خيال بافي او مجادلو کې ونښتل لکه
  ...د ادم له خلقت نه وړاندې پرښتې چيرته ديره وې؟ او !  و څومرهقامت

ې د نوې پوھې استازو د پخوانيو علومو د اصحابو له د داسې طرز فکر سره، عجيبه به نه وي که وويل شي چ
  .تر ھغه ځايه چې ژوندي ژوندي به د اور لمبو کې سوځول کيدل. السه ښه ورځ ندرلوده

  له ديارلسمې پيړۍ نه راپديخوا چې د اروپاييانو فکري غورځنګ پيل شو، ھغه کس چې په ازمايښتځايو کې د
قايقو ته رسيده، او دا حقايق به د ارسطو او افالطون او سپيڅلي  تجربې او مشاھدې په مرسته به مسلمو ح

ډکو د د .  او د کفر او بې دينۍ داغ به يې په تندي لګيدهتورهکتاب خالف راوتل، په ھمغه شيبه به يې ورځ 
  پهپخوانيو کسانوبايد د . چا حق ندرلود نوې خبره وکړي.  غږ وژوپوھېاو د اور لمبو به د ھغه عھد د ډيرۍ 

  .  ازمايښتځای د کفر کانون ګڼل کيده. مشاھدې او تجربې علم ته الر ندرلوده. شان فکر وشي
که څوک وغواړي غاټول وپيژني، پوھيږو چې بې له . د ازمايښت نلکې  د بې دينۍ او فساد آلې ګڼل کيدلې

  رسطو نظر له کتاب نه بايد چې د ا. خو په ھغه عھد کې داسې نه و. ځنډه بايد باغونو او ګلخونو ته والړ شي
  

----  
   په اروپا کې د حکمت بھير*

پوھانو طبيعت ته الره . پوھه به يې په کتابونو کې لټوله. راويستل شوی او د کار مالک ګرځول شوی وی
  .ندرلوده
د خپل قدرت د ساتلو لپاره، د اسکوالستيک تفکر په رواجولو بوخته وه، ځکه چې پوھيده چې د کليسا، 

قطب (لکه د قطب ښود .  د پرمختګ سره، خلک به د کليسا دستورونو ته کوم ارزښت ورنکړيرښتونې علم
د اختراع نه وروسته بيړې چلونکو پرته له ويرې او واھمې او پرته لدې چې د صليب نښه پر سينې ) نما

  .وکاږي، د سمندر غاړې نه ليرې شول او الره يې ورکه نکړه
 علمي څيړنه د دې پر ځای چې پر مشاھداتو او تجربياتو او((شوه چې د اسکوالستيک طرز تفکر نتيجه دا 

نوي افکار يې نه .  د پخوانيو پر ويناوو ووو بنسټټولد ،  ودريدلي دي او حقايقو کې پر مطالعېچارو  په تعقل
اخذ يې يوازې د تيرو پوھانو تعليمات يې مسلم ګڼل او م. ظاھرول او د تازه اصولو او حقايقو لټون يې نه کوه

  .))ګرځول د بحث موضوع  يېترينه اخيسته او تل به
اروپاييان د ګڼو الملونو له . خو د دې ټولو سره، ھيڅ شی د نوې پوھې د څپاند سيل د خوځښت مانع ونه ګرځيد

 کړيو زنځيرونو په شلولو يې پيل وکړ و طرز فکرونو سره اشنا شول او د پخوانيو علومو د سستوکبله له نور
په ھغه دوره کې چې پوھنتونونه او علمي او . وانيو علومو او نوې پوھې ترمنځ سخته جګړه  ونښتلهاو د پخ

فلسفي ټولنې  د کليسا د دستور او فشار الندې يوازي د سپيڅلي کتاب او د ارسطو د ليکنو او ويناوو به حاشيه 
  به په مخالفو رشتو کې سر د ايرو ليکنې او تفسير بوخت وو، د اور په لمبو کې د نوې پوھې سوځيدلي مينانو

  .راپورته کوه او بې دمې  به يې پيکار کوه ترڅو بريالي شول، او پدې ھيله وو چې البريالي شي
څرنګه چې مو وويل د اسکوالستيک فلسفي موخه، د فکري جمود او د علم او دين ترمنځ د سازګاري رامنځ 

چې د  څنګه. وه او داسې ډارنه  وه چې حد يې ندرلودکليسا د نوښت نه داسې په تيښته کې . ته کول وو
نجيب زاده تورن کوي چې د مذھبي ډلو په وړاندې يې متداول درناوې او تعظيم ندې   په نوم يو»البار«

البته د دې ممنوعه کتابونو . پرځای کړی او د دې ترڅنګ د منع شوي کتابونو د قرائت نه يې ھم ډډه نده کړې
د دې ځوان ژبه پرې او وروسته پخپله سوځول .  ھم راتلهقاموسغتونو کتاب او معمولي په لړ کې د فلسفي ل

  *.کيږي
لدې کبله ھغه پوھانو ته بايد آفرين ووايو چې د کليسا د دومره جابرانه سلطې سره، بيا يې ھم پښې له زړو او 

  .پخوانيو عقايدو څخه ھاخوا کيښودې او نوې پوھه يې مخ په وړاندې ويوړه
ه د ارسطو ستره ونه او قامت د انسان او طبيعت ترمنځ له پخوا نه الډيره فاصل:  ليکيپيير روسومتفکر ستر 

  .جوړه کړې وه
خلکو داسې ګمان کوه چې ھغه د طبيعت ټول اسرار کشف او پخپلو کتابونو کې يې . دا د مبالغې خبره نده

لنډه .  درلودو چې د اروپا د طب علم څه حالد دې حال په پام کې نيولو سره بايد حدس ووھ. راغونډ کړي دي
  . دا چې طب د طمعې نه ډک جادوګرانو، دعا ليکونکو او کشيشانو الس ته لويدلی و

د علم په ټولو رشتو لکه رياضي، فيزيک، . ھمدا مھال و چې اسالمي تمدن خپل ځالند دوران  له سره تيروه
چې په ھغه وخت کې په ځانګړي توګه زه سرچينې ته تا ن مخکښه وو ځکه چې د اندناکې مسلما... طب او 

 په طب کې داسې څيړنې درلودې چې و د اسالمي ھيوادونو پوھان. الس موندلی وډير زيات تازه ښکاره کيده، 
  . تازه وېکامال

رازي او ابن سينا د ډيرو ناروغيو په ھکله فريمانه کنجکاوي او څنډلټنې او څيړنې وکړې او ځالنده نتيجې يې 
ھمدا دليل و چې مسلمانو طبيبانو په صليبي جګړو کې پر اروپايي طبيبانو ملنډې وھلې ځکه . تري واخيستې

  . چې د ھغوی علم يې ډير لومړنې ګڼه
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سمې پيړۍ نه وروسته په اروپا کې د نوې پوھې د ځالند دوران سره ھمزمان، اسالمې تمدن په خو د دول
ناروغي وقايه لکه څنګه چې انسان پيژندنه له منځه والړه او پدې خاطر چې د اشخاصو . تورتم کې ډوب شو

يې د بې مانا موھومات او خرافات يې په طب کې رادننه کړل او ھغه . ه کړه، ورغوې کتنې ته يې مخکړي
  .فرمولونو او طلمسونو په بڼه کې وړاندې کړل

نګه اروپايي طب د جادوګري او خرافې نه جال شو او د انسان د بدن د کارخونې د مطالعې پربنسټ رڅ
دخالت، باطل کړ؟ څرنګه طب علم د خپلو " آسماني برجونو"استوار شو؟ څرنګه پوھانو په ناروغيو کې د 

و او د ناروغانو د ښه کيدو لپاره يې طبيعت ته مخه وکړه او ھغه يې کشف کړ؟ د پښو الندې ته متوجه ش
  طبيعت کشف څه ګټه درلوده؟

----  
   مخ١٠٧ آزاد فکري تاريخ، *
  

پدې لنډه کې ھڅه کيږي د دې  ټکي ترڅنګ چې د نوي طب . د دې پوښتنو ځوابول ډير وخت او مجال غواړي
  . شيلښتنې ته لنډ ځواب ھم ورکړپر مخکښانو څه تير شوي دي، دې ھرې پو

  
****************************  

  
  )١۴۵٢-١۵١٩(ليوناردو داوينچي 

   
 د علت د کشف لپاره يې پخپله انسان ته ناروغۍداوينچې بايد د ھغه کسانو په ډله کې ونوموو چې د انسان د 

 ته يې د جګړې چلند، ارسطويي ايوکه ال په ښه ډول ووًپدې توګه يې ارسطو عمال څنډې ته کړ او . مخه وکړه
  .اعالم وکړ او غږ يې پورته کړ چې علم بايد پر مشاھدې او تجربې ډډه وکړي

ويلی شو چې ھغه د دې طرز فکر د مخکښانو څخه و چې ھر څه چې بې له تجربې او مشاھدې الس ته 
  .راشي، علمي ندی نو پر دې بنسټ، د اطمينان او منلو وړ ھم ندی

 چې د کپر دې باور و چې ھر څو. ل د خپل نظر د اثبات لپاره ارسطو نه مرسته وغواړيھغه ونه غوښت
  .مشرانو پر وينا استناد کوي، په حقيقت کې د خپل عقل پرځای، د خپلې حافظې نه استفاده کوي

  : د کارونو په ھکله ليکيداوينچې د پيير روسو
ھغه د پاپ دويم ژول لخوا .  الس ته راغلی ويھغه واقعي علم ھاغه علم ګڼه چې د ازمايښت په نتيجه کې

خو يوازې تر ھغه حده چې د پاپ په اجازه ليک کې يې ذکر . اجازه درلوده چې د بنيادم جنازه تشريح کړي
 د انسان د بدن د ھډوکو په –خو ھغه به د دې حد نه ھم تيرې کوه او يوازې د خپل ھنري اړتيا. شوی و

د زړه . ھغه د بدن د غړيو په آزادانه تشريح او مطالعې بوخت شو. ار نه کوه لپاره يې ک– ځيرتياجوړښت کې 
پداسې حال کې چې د اجسادو د عفونت  مخنيوی يې کوه، کشف يې کړ . د حرکتونو په ھکله يې مطالعه وکړه

 د انسان د مفصلونو د کار طرز يې. چې د انسان د پښو د ساق ھډوکي او د اس شاتينې پښې څرنګه عمل کوي
  .ھم کشف کړ

  
**************************  

  
 طبيبان يو ناڅاپې له منځه والړل او نور داسې څوک نه و چې د امراضو علت پالهنبايد وانګيرو چې خرافه 

ژان فرنل داسې کس و چې طب يې يوځل بيا ماوراء الطبيعه لور ته سوق . په برجونو او ستورو کې ولټوي
بلکه بايد حساب وکړو چې . غه وخت ندې چې د ھغه لومړني آثار پيدا کيږيد مرض پيل ھ: کړ او ويې ليکل

  !ته دننه شوی دهھغه مھال، سپوږمۍ کوم برج 
پداسې حال کې چې فرنل او د ھغه په شان کسان په بې وسۍ د علم په وړاندې اغزي ګرځيدل، نوي طب د 

وړې او د ويني تويدنې  د مخنيوي لپاره د  د ټپ په تړلو کې ځينې برياوې الس ته راپاره. تکامل الره وھله
 پر ځای، لومړي ځل لپاره د بنداژ سره ي چلندړ او پخوانوتودې وسپنې او خوټيدلي غوړو سره د سوځولو د ز

  . د ټپ تړلو ته متوسل شو
  

***********************  
  

 وينا او ليکنې يې بې انوپخوانيو کسد : طرز فکر متزلزل کړ" اسکوالستيک"  د علم ګام په ګام پرمختګ، 
خلکو ته يې زده کړ چې ھر څه چې سپيڅلی کتاب يې وايي او کليسا پرې صحه ږدي، نشي . اعتباره کړې
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د طب علم پرمختګ او انساني تشريح، د کليسا موټی خالص کړ او .  او نه بدليدونکی حقيقت ويسوچهکولی 
  .لجالينوسي طب او ارسطويي افکار يې رسوا کړ

.  په نوم په لمبو کې وسوځوه ملحد دميشل سروهايد ګوته په غاښ نه شو چې ولې کليسا ستر طبيب نو ځکه ب
 څخه تيريږي او ھلته د ھغې ھوا په سږو وينه د ېکې ليکلي و چ" د نصرانيت ميراث"دې پخپل کتاب 

  .واسطه چې موږ يې تنفس کوو، تصفيه کيږي
  . دا ستر پوه د اور لمبو کې ژوندی کباب او وسوځول شو اور بل کړ اوقھرھمدې کشف د کليسا د غوسې او 

ھغه روښاندی طبيب .  ھم د جالينوسي طب او ارسطويي تفکر د ماڼۍ په پرزولو  کې ستره ونډه درلودهوزال
و چې سحر او طلسم او سپيڅلي کتاب او آسماني برجونو ته د توسل پرځای د انسان د بدن د کارخونې په 

  .ت شوتشريح او مطالعې بوخ
 پدې چې د بدن ھډوکي، مفصلونه او عضلې يې په دقت تشريح او طبقه بندي سربيرهھغه :  ليکيپيير روسو 

کړې، د انسان بدن يې د يوې بشپړې ميکانيکي دستګاه په توګه وګڼه چې ھيڅ يو غړی يې نشي کولی په جال 
  .عادي حالت کې وښودلېھغه د بدن عضلې او ھډوکي د ژوند په . توګه خپل کار ته ادامه ورکړي

نجيبزی په يوې تن په تن جګړه کې ټپي شوی او مرګ . ھغه يې يوه ورځ د يو نجيبزي بالين ته احضار کړ
د چې پوه او  خپلوان ھک پک پاتې شول کله چې يې وليدل ناروغڅو شيبې وروسته د . ته يې څه پاتې نه و

  .ماشا کوي سينه پرانيستې او د ھغه د زړه تناروغعالم، د  تشريح
ايا وزال د پوھې په مينې ھغه بدبخت وژلی و؟ د ھغه په څير له شوره ډک انسان څخه دا کار ھومره ليرې 

  . په اعدام محکوم کړعالم، دا ))محکمېد عقايدو تفتيش ((په ھر حال . ھم نه و
  

****************************  
  ويليام ھاروي

  
د جالينوس . ھيڅ چا ھم اعتراض ندرلود. روح مرکز او ځای ود جالينوسي طب د نظريې سره سم، زړه د 

د دې ترڅنګ، د جالينوس نظر دا و . وينا دربست د کليسا د منلو وړ او پدې توګه د پوھانو د منلو وړ ھم وه
 وروسته، په معده کې ھضميږي، وروسته کولمې دننه کيدو له خواړه.  کې ھم وينه وجود لريځيګرچې په 
  . په وينې تبديل او په بدن کې بھيږيخواړه کې ځيګرپه .  وړي تهځيګر خواړه

ھاروي د خپل نظر د تشريح سره، دا ناسم نظر . دا ناسمه او غيرعلمي نظريه، د حدس او ګمان جوړه وه
د انسان د بدن د . نشو کولی د کتاب د پاڼو منځ کې، د غړو تشريح او دندې زده کړو: ھغه وويل. راوپرځوه

او تجربه ده، او پدې فن کې د پرمختګ الره ھم د ) کالبد شکافي(ې الره، د کالبد څيرونه تشريح يوازين
  .فيلسوفانو خبره نده، بلکې تجربه او مشاھده ده

  : ھغه له ځانه سره داسې استدالل کوه. د ھاروي عمده کار، د وينې د ګرځيدو کشف دی
ره چې وينه ترې صادريږي، يوازې شپيته  ځله ودرزيږي، او ھغه حف٧٣فرض وکړو چې زړه ھره دقيقه، 

 کيلوګرامه وينه په يو ساعت کې بدن ته ٢۵٠نو دې صورت کې، د انسان زړه شاوخوا . ګرامه وينه ولري
  دومره وينه چيرته ځي؟. دننه کړی ده

ويلی شو دا مساله په بدن کې د وينې د دايمي بھير : ھغه وخت يې خپل عمده فرض وړاندې کړ او ويې ويل
  .لږ څه وروسته، استدالل او ازمايښت، د ھاروي د فرض سموالی ثابت کړ.  الرې حليږيله

ھمدې وخت کې ړوندزړي طبيبان چې نه يې غوښتل وويني او زغملی نه شو چې وويني د جالينوس د واک 
  . ماڼۍ نړيږي، راپاڅيدل او د ھاروي او د ھغه په شان کسانو د کار مانع وګرځيدل

د ھر چا به چې مخصوصې جامې او . ابت عنوان الس ته راوړل ھم ستونزمن کار نه وپدې دوره کې د طب
  . کاله اغوستې او مات ګوډ التين غږيده، ځان يې طبيب بالهشپې خولۍ

د ھغوی طبي نسخې او : ھغه وايي.  طبيبانو په ھکله جالبه وينا لريبيرحمو د دې بې سواد او مولير
نيشتر او کرچک غوړو ته يې ھم ډير . روسته له مسھل نه وړاندې نه تلليدستورونه د تنقيه، فصد او بيا و

  .ارزښت ورکوه
   

*******************************  
  

ھر اړخيزه . جګړې ناقصه صحنه وه ھغه څه چې مو ولوستل، د نوې پوھې او يخواني علومو ترمنځ د
، د ژوند د پيژندلو او د ھغه د جګړهاره ، د ښه ژوند لپجګړه، د علمي حقايقو جګړه، د طرز فکرونو جګړه
  .جګړهبدلون 

  
 


