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 Scientific  علمی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، پنجم اپريل 
  

  

  

  !!!انسان در زمان گذشته زندگانی ميکند
  

  ؟؟نه، طنز و يا طيره؟ـطع
  

، برخالف رائج، مرادم نه طعنه است، نه طنز و نه "  زمان گذشته زندگانی ميکندانسان در"وقتی مينويسم 
عمل و " زمان حال"نمی انديشد و يا مطابق " شرائط روز"بسا اوقات وقتی می بينيم که کسی مطابق  !!!طيره

  : حرکت نميکند، از روی طعنه و تمسخر و ريشخند، برايش ميگوئيم که 
  

  !!!" ميکنیتو در زمان گذشته زندگی"
  

آنچه .  کنم و يا بر صحت و سقمش حکم بفرستمممعمول و سر زبانهاست، مستقيمًا تصاد با آنچه در نظر ندارم که
ه ميگويم، تا همين را درين نوشته عرضه ميدارم، ديدگاه شخص خودم است، شايد عاری از خطاء نباشد، اما آنچ

، م موضوع فلسفی و ِحکــَمی  را نميشگافدزم، که اين بحث کدااز همين اول بايد روشن بسا. ن دارماآلن بدان يقي
هم  گرفته درست نه از فلسفه بوئی برده ام و نه حتی شايد از اساسات اين شيوۀ تفکر، بهره ای شخصًا چون 
  . باشم

  

  " :زندگانی"و " زندگی"تفاوت بين 
) ٢٠٠٥ جنوری ٥مؤرخ " (ی ، افغانستانیافغان ، افغان"درين زمينه متنی را که در توضيحات بخش سوم  مقالۀ 

  :بنده آمده است، عينًا نقل ميکنم 

نگهاِی ُمَدوَّن در ـرهــ  بشمول فـنگ ها  ـرهـ دو لغت متفاوتند، با وجودی که در ف"زندگانی"  و "زندگی"« 
است،  يعنی آنچه   "بيالوژيک" شود،  يک پروسۀ "مرگ"طۀ مقابل قـ که ن"زندگی". عادِل هم آمده اند ُمـايران  ـ

 "زندگان" دارد  و منسوب است به "اجتماعی"  مفهوم "زندگانی"اما .  ارتباط ميگيرد"زيستن  و  زنده بودن"به 
انسانها  پيوند " مناسبات اجتماعی"و  "اجتماع" با" زندگانی"پس . است "انسانان" مراد از "زندگان"،  و 
" زندگی"هم  داريم که متأسفانه بعضًا باهم مغالطه ميگردند، يکی در زبان دری دو مقولۀ متفاوت از ما .ميخورد

در چون . قايل نگرديده اندلغـتًا تا جائی که بر من مبرهن گشته زبانهای ديگر اين فرق را ". زندگانی"و دگری 
البته . يبرندين کلمه را بکار مـوق، عـولۀ متفاوِت  فـردو مقــ  برای هـ ربیـعزبان بشمول  ـبسا زبانهای جهان ـ

 زبانهای ائی را در نظر می گيرد، که در هباريکیــ و هر زبان ديگر نيز به نحوی ــ " زبان دری"بايد گفت، که 
 "مرگ"طۀ مقابِل  ـ  نق را "زندگانی"با شرحی که گذشت، نميتوان .  ين شکل  سراغ  نميگرددـديگر به ع

  ».دانست

  ) :بلـمستق(گذشته ــ حال ــ  آينده 
  :وی ـلغشرح 
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به چيزی روی آوردن، پيش آمدن، در قبال "، لغـتًا معانی بسيار دارد، از جمله " استفعال"از باب " استقبال"ــ 
به "(مستقبل"کلمۀ ". زمان آينده"؛ و در اصطالح صرف و نحو در معنای "چيزی يا کسی رفتن، پذيره گرديدن

بکار " زمان آينده"و " آينده"گرامريست و در معنای ، اصطالح محض " استقبال"اسم مفعول از مصدر ) فتح باء
  .،  اطالق ميگردد"می آيد"است و به چيزی که " آمدن"صفت فاعلی از مصدر " آينده"کلمۀ  .ميرود

سپری شده، به پايان رسيده، "در معنای وًال داتو " گذرنده"اصًال در معنای  )عربی" اسم فاعل" ("ماضی"ــ 
  .بکار رود" گذشته"ست که در اصطالح دستوری معادل کلمۀ دری ا" رهسپار شده، تمام شده

  
" حال" و صورت  انتقال يافته"الم مشدد"ــ بوزن حائل و غافل و مايل ــ که بعدًا به  "حالل"در اصل " (حال"ــ 

است، و در " حلول کننده ، فرود آينده  و  آينده"عربی و در معنای " حلول"اسم فاعل از مصدر ) را گرفته
در زبان دری امروز، معادل عام و . اطالق گردد" زمانی که در آن فعل صورت ميگيرد"مری به اصطالح گرا
بدون شک که . اين کلمه را نداريم و دری زبانان فقط همين کلمۀ عربی را عامًا استعمال ميکننددری تام و مروج 

وجود داشته، که از بين رفته و و مدلول   ان دری نيز کلمۀ دربرگير عين مفهومپيش از نفوذ زبان عربی، در زب
سخن ميرود، چه باک دارد که قيدش " حال"وقتی از . جای خود را يکسره به همين کلمۀ عربی خالی کرده است

  :را نيز شرح بدهيم " حاال"
يت مطلق اين قيد ها، است، در زبان دری برخالف اکثر" تنويندار"و قيد " حاًال"که در اصل عربی آن " حاال"

در . را بخود گرفته است" الف مستقل"، حيثيت " الف کرسی تنوين"د، يعنی و نوشته ميشو تلفظ "تنوين"بدون 
حالی بگو که ميخوری يا : "تلفظ ميکنند، چنانکه گويند) به يای مجهول" (حالی"را " حاال"زبان گفتار دری 

  .ميباشد" همين حاال) "تحريف شدۀ( که مخفف ُمَحـرَّف است" هميالی"و مثال ديگر و برجسته اش  " نی؟
  

  :بعد ازين شرح مختصر لغوی برويم به اصل مطلب مد نظر 
  :چنين نوشت ) ١"(هديۀ انگليس به امير محمد يعقوب خان"اين قلم ضمن مقالۀ 

راموش کرد و در ـ ف، يعنی گذشته ها را بايد"گذشته را صلوات و آينده را احتياط"ضرب المثلی داريم که ... « 
راموش کنيم، ـرگز نميتوانيم گذشته را فهـما . ق نيستمفـمن با جزء اول اين مثل موا. بود بال آينده محتاط ـق

ی ان زندگ"گذشته"ما اصًال در جهان . آينده است گذشته پايه و مايۀ حال و. خصوصًا گذشته های شيرين و تلخ را
ر دم در کام ـبيش نيست و هۀ بس کوتاهی  لحظ"زمان حال".  گذشته استه داريم مربوط به زمانر چـميکنيم و ه

ر لحظه ای که ـه. د وجود نداردـ هم چيزيست که دم نق"آينده ".ميشود رو ميرود و جزء گذشتهـ ف"زمان گذشته"
ه علق بپس آنچه  در دنيا وجود دارد، مت.  تحويل ميگردد"گذشته"انبار   ميشود و به"حال"آيد،   می"آينده"از 

بسيار سرحدی زمان حال باريکۀ  .  است"آينده" و "گذشته" سرحد باريک ميان "حال". باشد زمان گذشته می
 "رـصف"ه ش را با"حد" يا "ليمت" که بحساب رياضی ،دگرديتی جلوه گر مـوقفـقـط  کوچکيست که وجودش 

ه ب،  "دم" ، فی الواقع در همان پنداريممي" حال" کوتاهی را کهو بيحد همان لحظۀ بسيار بسيار . يمـرب بدهـتق
  ».  پيوسته است"گذشته"

   وجود دارد؟؟؟" زمان حال"م و بدين منظور ازين سؤال حرکت ميکنم، که آيا ميخواهم موضوع را اندک بکاو
ی را که در آن قرار داريم و زندگی و زندگانی "زمان"ثبت است، يعنی که بلی، همين جواب م" ديد متعارف"از 
چک که پيمايش دقيقش ، آنقدر کوبسيار کوچک است" حال"از نگاه فزيکی زمان . ميناميم" زمان حال"ينم، ميک
زمان بسيار بسيار کوچک و خيلی زودگذريست، که هر " حال"چنانکه گفتيم . اسباب عادی اصًال ممکن نيستبا 

" حال"بصورت متعارف آنچه را  . ميگردد" زمان گذشته" و جزِء  ميپيوندد"گذشته"دم و هر آن و هر لحظه به 
متعارفًا .  کشيده ميشود"يندهآ" است که پيوسته بطرف "مسير زمان گذشتهامتداد و "در واقعيت امر ميناميم، 

 ، و دنتحويل داده ميشو" گذشته"به انبار د و ني می آرا که" هاشيبه "و  " هالحظه"و "  هاآن "مجموعۀ زمانی 
  .ياد ميکنيم" زمان حال"، بنام  اندخود  وجود داشته در همان مقطع هر کدام محض 

 است، ولی چون هر لحظۀ زمانی را که در آن زندگانی بسيار کوچک و غيرقابل پيمايش" حال"زيکی زمان ف
در واقع . طوالنی و ممتد است، در حالی که چنين نيست" حال"ميپنداريم، فکر ميکنيم که زمان " حال"ميکنيم، 

لحظات زودگذريست، که هر کدام در ذات و وقت خود، "ميپنداريم، مجموعۀ اليتناهائی از " حال"آنچه را به نام 
وجود واقعًا آنچه   .شمرده می شوند" گذشته" زمان وجود ندارند و جزء" حال"بحيث بوده، اما ديگر " حال"

يده ميشود و ما آن را کش" زمان آينده"است، که بطرف " زمان گذشته "،  سيال و الينقطع سير متمادی دارد،
  .ميناميم" زمان حال"متعارفًا 

  : با شرح مختصری که گذشت، ميتوان گفت که 
  

  !!!ميکنيم" زندگانی"، ولی در زمان گذشته " زندگی"ما در زمان حال 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :تذکر
گسيل گرديد، که متأسفانه به نشرش " اميد"يازده سال پيش نوشته شده و اوًال به جريدۀ مقاله  حدودًا  ــ اين ١

ــ ١٧١ در صفحۀ اول شمارۀ  کهچاپ مشهد، فرستادم،" فـرياد عاشورا"ۀ به هـفـته نامبعدها مقاله را . نپرداختند
سلسلۀ نشر " اين مقاله با اضافات الزم، به .متأسفانه با اندک تصرفو  ــ آن آذين بست؛ ١٩٩٩ جون ٥مطابق 

نشر شد و همين حاال ــ و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠٠٨بتاريخ اول نومبر " مقاالت سابق
  . قابل دريافت است" تاريخی"ــ در آرشيف موضوعات " يالیهم"به اصطالح زيبای گفتاری 


