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  صمد بھرنګي

  څرك: ژباړه
 
  

  )يمه برخهرد(د شناخت په ھکله يو څو خبرې 
  )تاريخ او ادبيات(

  
  

  کليسا، د نوې ستور پيژندنې پوھې په وړاندې خنډ
  

 ولوسته او ھغه خنډونه مو وپيژندل چې کليسا به د انساني بريالی جګړه او هاوس مو چې د طب پوھې اوږد

 چې ستورپيژندونکو او جګړه نجوم او ھغه  نو په نوم د ھغه په وړاندې درول،ساتنېاو اخالقي اصولو د 

کړی ده ې کليسا په ضد پيل او د ھغه مالتړ) توراتي او بطليموسي ھيات(رياضي پوھانو د پخوانيو علومو 

  .، تر ارزونې الندې ونيسوډالۍ شوېپه دې الره کې او ھغه سرښندنې چې 

 او »اسکوالستيک« او ھر ځای کې ويرياضيات او نجوم د شپاړسمې پيړۍ د دويمې نيمايي نه نوی ژوند پيل

او کليسا تل له عيني او  »اسکوالستيک«بايد زياته کړو چې . کويکليسا او سپيڅلي کتاب ته د جګړې اعالم 

 علم له طبيعت او د ھغه له په سر تمبه توب ھڅه کوله چېله ھمدې کبله يې. حسي تماس نه په تيښته وو

پوھيدل چې طبيعت ته نژديوالی او د عينياتو د مطالعې او ازمايښتونو په دې . قوانينو نه ليرې وساتي

  .برابر ويسره  له نسکوريدو ماڼۍ د زمد ايده اليھغوې  به والرواج

 -اسکوالستيک او کليسا–په ھر اندازه چې د زوړپالنې او خرافې په وړاندې عصيان القوت موند، دا دواړه 

کله چې د نوي نجوم پوھې، د کليسا خيالي ماڼۍ او جبارانه قدرت وګواښه، دا . ال پسې يو بل ته نژدې کيدل

لرګيو د لويو ډيرۍ د  قدرت د ساتلو لپاره، د پڅپانده د څ سوځولو او د خپل د، د مخالفانوهماتې خوړلې فلسف

  .مرستې په لټه کې شوه

 د بې حرکته آسمانونودا ځمکه چې پخوا د :  اعالن وکړپه زغرده کې ١۵۴٣ په کال کوپرنيکلھستاني 

.  ھم څرخيږيشاوخوالمر د  څرخيږي، په خپل شاوخوا کېمرکز په نوم پيژندل کيده، د دې ترڅنګ چې 

په تورات کې .  څرخيږيشاوخوال کې چې د تورات له نظره دا يوازې لمر دی چې د ځمکې پداسې حا

  . په دستور، لمر له حرکت نه ودريدو تر څو ھغه خپله بريا پای ته ورسوي»ززوئه« لولو چې د ښکاره ډول

  آيا ممکن دی چې سپيچلی کتاب دې اشتباه ووايي او خطا دې وکړي؟
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دې پوښتنې له طرح کولو يا ځواب ورکولو نه ډډه کوله او ژوند يې کليسا سره  پخپل ټول ژوند کې د کپرنيک

 د کليسا مخې ته ايښودلی کپرنيکخو ھغه ساعت شميرې بمب چې . په سولې او پخالينې کې پای ته ورسيد

  . ايجاد کړلخطرونه وچاوديد او کليسا ته يې  وروستهو،

مرګ نه پنځه ويشت کاله ووتل، يو ناڅاپې د ګوټ ګوټ  د کپرنيک وروسته له ھغه چې د ، ليکيپيير روسو

 د پلويانو او ستايونکو کپرنيک پلويانو د لعنت او نفرين غږ د بطليموسنه د اعتراض فرياد راپورته شو او د 

  .غږ سره ګډ شو

ی په کليسا يورې تړل( د فرضيې نه د دفاع او د افسون ګرۍ په تور د انکيزيسيون کپرنيک د جوردانو برونو

لمبو کې ژوندې په  د اور  د اته کالو د تيريدو وروستهد تورو تمبو شا ته) د عقايدو د تفتيش سازمان

  .  ملګری ھم وګاليلهھغه د . وسوځول شو

 د ځمکې پر ګرځيدنې پوه شوي وو، خو و او د ھغه يارانفيثاغورث  د دې پيښې نه دوه زره کاله وړاندې،

 فيثاغورث، د  بنسټ واو سکون، د توانګرانو او زورمندانو د حکومتپداسې دنيا کې چې د ځمکې مرکزيت 

 احکام او  د ساکنې ځمکې په دور د بلورين ارسطو له ياده ووتله، او بطليموسي ھيأت او د نظريهاو يارانو 

  .بدله شوه سپيڅلتيا پهغږ جوړونکي افالکو ګردش، 

 يو بشقاب په شان دی چې د آسمان پر بلورين د زياتونې وړ ده چې د پخوانې نجوم سره سم، ھر ستورې د

 په ګرځيدو کې دی او ځمکه ثابته او د عالم مرکز شاوخوا کېسقف يورې نښتی دی او ھر شی د ځمکې په 

 ھم د ځمکې مرکز دی او ماڼۍ تعبير سره نتيجه واخيسته چې د پاپ عاميانه  پهکليسا د دې نظريې نه. ده

  .دیپخپله پاپ د ځمکنيانو  ساتونکی 

په پيړيو .  د ځمکې مرکز او ثابت وانګيرل شيماڼۍبايد ځمکه د جھان مرکز وي او ساکنه، تر څو د پاپ 

 ګردش کوي، شاوخواويل شوي چې پر بلورينو ګنبدونو نقش شوي ستوري، د ځمکې په خدمت کې د دې په 

که بلوري .  وګرځيوخواشااو په ځمکې باندې مالکان داسې مرکز ګرځيدلي دي چې ټول رعايا يې بايد په 

افالک يو له بل نه وشيندل شي او ځمکه ھم د بې شميره ستورو په شان يو ګرځيدونکې او بې قراره ستورې 

د خپل فقر او رنځ په حکمت کې " ھغه بزګران چې په بې رمقه پټيو کې يې ساه وځي" چې څه معلوم شي ، 

  .کليسا يې د سپيڅلي ارسطو د احکامو د نقض کيدو څخه لريھغه بی اندازه ويره ده چې شک ونکړي؟ دا 

وړاندې لدې . له ونښتۍ جګړه او خونړهھمداسې و چې د پخوانيو علومو او د نوې نجوم د پوھې پر پوله ستر

 نه »مذھبي ريفورم«چې د نوي نجوم د مخکښانو سرګذشت ته اشاره وشي، بده به نه وي چې په اروپا کې د 

  . برې وشيھم يو دوه درې خ

 کليسا په مذھب کې د سمون غوښتونکی شو او پدې توګه د يوې کاتوليک په شپاړسمې پيړۍ کې د لوتر

  .  ونومول شوهپرتستانسمون غوښتونکې فرقه، . سترې مذھبي تفرقې بنسټ کيښودل شو

  .  کيښودهالس او پښې تړلی نه" فرد" په خالف پرتستان مذھب، د پاپ او کليسا په اختيار کې کاتوليکد 

کاتوليک کليسا ځان د ھغه حقيقت يوازينې حافظ او د : " خاوند، علي اکبر دھخدا، داسې ليکي»لغت نامې«د 

و د پاپانو عالي شورا لخوا تاييد ا او د سنت له الرې حفظ شوی ليکلیقاضي ګڼه چې په سپيڅلي کتاب کې 

يې معتبر او د ھغه " فردي عقل"اب ګڼه خو د دې په خالف، پرتستانانو د ايمان مقياس سپيڅلی کت.  دیشوی

  ."مفسر ګڼه

  )د پرتستان تر مادې الندې(
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د مذھب قلمرو کې د فکري آزادۍ د پراختيا په لور ځي، ھڅې ) رفورم(د روم کليسا چې کله ويني سمون 

 د پرتستانانوپريکړه کوي چې  د ديارلسم لويي وزير ريشيليو پيل کوي آن دا چې په اولسمه پيړۍ کې

  . کړي او کويمصونيت باطل

د . لږ څه وروسته ھم يو فرمان صادريږي چې په ترڅ کې يې بايد د پرتستانانو ټول معابد ړنګ کړل شي

  ...مدرسې يې وتړل شي او . ھغوی مذھب  او د عبادت رسم دې ممنوع شي

او مخالفان سختې ھغه وزيران چې د پرتستان مذھب د بطالن د اعالم او تصويب نه ډډه کوي، تبعيد کيږي 

  .شکنجې ويني او محکوم کيږي چې بايد د بردو په شان په بيړيو کې پارو ووھي

 تاوتريخوالي او سختۍ سره پلي کيږي او ټول پوھيږي چې دا څومرهټول پوھيږي چې دا دستورات په «

 او الفانتين او مادام سويهخو عجيبه دا چې دا اقدامات د . منشور فرانسې ته کومې ناخوالې ورپه برخه کوي

 * ». په شان پيژندل شوو کسانو لخوا تاييد کيږيبروئر

 تر څو د زړو سنتونو د استبداد يوغ ليرې ه وکړجګړهنوې پوھې په پيړيو د مشاھدې او ازمايښت په مرسته 

 او د ھغه الګو شوې شخصيت يې  وکړل ارسطو سخت ګوزارونهپرمتجددو ھنرمندانو لومړی . واچوي

بيا نو کپرنيک ته وار ورسيد او ھغه .، جالينوسي طب يو موټی خرافات وبالهسروه او وزاله وروست. ونړو

  . په احتياط او نظم سره، د بطليموس نجومي احکام له جړې راوويستل

" مذھبي سمون"دې موده کې چې . دې حادثې او بھيرونو، وچ مذھبي انضباط او زوړ اخالق متزلزل کړل

په کليسا له نوي ګواښونو سره مخ کړې وه د کليسا جنډه لرونکي په لټه شول چې کاتوليک ) مذھبي رفورم(

  . د سپيڅلي کتاب مرستې ته مال وتړي او مذھب د نوې پوھې له منګولو نه وژغوريوارخطايۍ

 پلټنهعلمي . کتابونه يې له منځه يوړل" ظاله او خطرناک" او ټول ه شوجوړه په چټکۍټولنه د دين د مشرانو 

 د څپاند سيل مخې ته پروايۍ پر وړاندې د بې چارود دې لپاره چې د بې دينۍ او مذھبي .  ګناه ګڼل کيدهکبيره

  . پکې وسوځوي» او کافرانانملحد« ډيرۍ کړي وو ترڅو ھر چيرې يې لرګي، خنډ راوالړ کړي

و د کليسا بې ثمره  ډول ودريد خپه لنډمھاله وړلو سره د نوې پوھې د تکامل بھير هد تجدد پلويانو د له منځ

  ." لمبو په ږيره خنديده دحقيقت به د زندان او د اور: "پيير روسو ليکي. ھڅو کوم ځای ونه نيوه

پداسي حال . ھمدا چې د علمي مسائلو په ھکله بحث منع شو، څيړونکو د طبيعت په مشاھدې الس پورې کړ

اھل الس تر زنې کښينه نستل، او د کې چې کليسا علمي بحث، استدالل او تعقل محکوم کړي و، د پوھې 

  پهد جھان د جوړښت او د ستورو په شميرو کې. پديدو کې په څيړونو بوخت شولحيرانونکو طبيعت په 

 د پايلو نه بې خبره، د پلټنو او کليسا د دې لټنو او ولو بوخت شولتنظيمپه څيړنې او د ھغوی د جدولونو 

 عقايدو څپاند سيل رھي شو او د پريکندوپدې توګه د نويو او .  رامنځته نه کړ خنډھغوی په وړاندې کوم

د نويو عقايدو دې څپاند سيل، د رياضي د سترو متفکرانو د مغزو نه . کليسايي خرافات جړې يې راويستلې

  .ې وهسرچينه اخيست

----  
  ٩۴ آزاد فکري تاريخ ـ د څه پوھيږو ټولګه؟ مخ *

 

 


