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 به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

 
 )مقالۀ نهم(

  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                      
  ٢٠٠٨ جنوری ٢٢برلين ، 

 
  
  

  کهنه و نوو جدال و تقابل جنگ 
  

  "جديد خيال" تا "کهنه خيال"از 
  

  : تا جهان بوده ، کهنه و نو در جنگ بوده ؛ و زنان کابلی چه زيبا ترکيب کرده اند همين مفهوم را ضمن مثلی که 
  . ه آرشيف گذشته سپرده ميشودميرود و ب" کهنه"بيايد، " نو"وقـتی » .بازار، کهنه شد دل آزار) در(نو آمد ده « 

و من می گويم که خوب است که چنين است ــ نه از » .کپيتاليزم بر نو آوری زنده است« در غـرب ميگويند که 
خود مايۀ هـزارن اختراع و ابتکار و " نوآوری"آن خاطر که کپيتالزم بايد زنده بماند ــ ، بلکه بخاطر اينکه 

توجه من . من ضمن اين مقاله بر موضوع از نگاه عام توجه نميکنم. ستسرچشمۀ  انکشافات و پيشرفـت ها
  .بيشتر بر جدال انديشه های کهنه و نو تکيه ميکند

، نظريات مختلف از نظرم "افغان جرمن آنالين"طی نظردهی و نظرگيری ها بر چند مقاله در پورتال با عظمت  
. ا در مورد موضوعات امروز و ديروز، دريافـتمگذشت و ضمن آنها طرز تفکر بسا وطنداران غـرب نشين ر

اما متأسفانه کسانی  نيز مشاهـده شدند که ". امروز"می انديشند و حتی فـراتر از " امروزی"کسانی را ديدم که 
ای"انديشۀ شان از چند قـرن پيش ، فـراتر نرفـته  بلکه جای بجای و به اصطالح عـسکری  ايستاده " چپور 

  : بر فـرمودۀ حضرت حافـظ  شيرازی ترتب دارند که شايد ايشان. است
  

  ".بر همانيم که بوديم  و همان خواهـد بود"
  

. اينکه همه چيز در تحول است و سمند عـلم و دانش بشر هميشه به پيش ميراند، شايد کسی ترديدی نداشته باشد
ريخ مصرفـشان بسر رسيده و بايد جای مگر اگر چنين است ، چرا بايد افکار خود را پابند نکاتی نگهداريم که تا

  :خود را به پديده های همپای عصر و زمان خالی کنند؟؟؟ بنده  در يکی از مقاالت خود نوشت 
برداشتهای  بزرگان متقـدم ما و جهان از طبيعت و پديده های طبيعی، بر اساس عـلم و فهم همان روزه درست «  
سرسام آور و محيرالعـقـولی انکشاف يافـته و با سرعـت و تعجيل امروز که عـلوم و تکنالوجی بصورت . بوده

عجيی در حال جَََوالن و انکشاف و گسترش است ، اکثر پندارها و دريافـت های قـديم هـم از رونق افـتاده و کس 
پند و اندرزهای اگر به متقـدمان جليل القـدر خود توجه نمائيم، می بينيم که مثًال بعض . بدان باور و اعـتنائی ندارد

  : بزرگانی از قـبيل حضرت سعدی شيرازی  که فـرمود 
  

  ترحم بر پلنگ تيز دندان        ستمگاری  بود بر گوسفـندان
  



بر . ولو که شايد بشکل سمبوليک ارائه شده باشد، با اساسات مسلم عـلوم طبيعی و دانش ُمعاصر جور نمی آيند
نابود گردند، تا . ر و پلنگ و گرگ و مار است، بايد نابود گردنداساس فـرموده های حضرت سعدی هـر جا شي
انسان به نظر ايشان گل سرسبد کائنات و اکليل و تاج سر خـلقـت . انسان از گزند شان مصون و در امان بماند

 است و هـرچه در جهان وجود دارد گويا برای آسايش بنی آدم آفـريده شده و باالجبار بايد در خدمت بشر هـم
از نگاه ايشان اگر آدميزادگان روزمره گوسفـندان و گاوان و مرغان و ماهـيان را به هـزاران و مليونها و . بماند

و پلنگی " مادرمرده"مگر اگر گرگی . صدها مليون رأس بکشند ، در سيخ بکشند و نوش جان بکنند، ُمجاز است
و . را دريدند، بايد به جزای اعمال خود برسندگرسنه و شيری چوچه دار، گاوی را و آهـوئی را و گوره خری 

به اساس اين پندار بايد آنقـدر . جزای اعمال شير و پلنگ و خرس و گرگ چيزی ديگر نيست، مگر تباهی ايشان
و مار و کروکوديل را کشت، که اصًال نسل ايشان در روی ) کرگدن(شير و پلنگ و گرگ و خرس و کرگ 

  )  ٢(» .زمين باقی نماند
امروز حتی اطفال مکتب می آموزند که . لم است که پندارهائی ازين سنخ در عصر و زمان ما خريدار ندارد  مس

جهان آنقـدر بزرگ . را هم ندارند" کائنات"انسان و کرۀ خاکی و نظام شمسی ما، حکم ذرۀ کوچک ريگ  بيابان 
 آيد؛ چه رسد به نظام شمسی ما که آفـريده شده ، که حتی کهکشان ما ، هم ذرۀ ناچيزی از آن به حساب نمی

بزرگترين کره نيست و چه " نظام شمسی"کوچکترين نظام کاهکشان ماست و چه رسد به زمين ما که در اين 
رسد به انسان که در نظام موجودات کرۀ خاکی ، جزِء کوچک آنست و آن ذره که در حساب نايد، همين آدميزاده 

  .خلقـت نيست و جهان هم هـرگز برای انسان و بخاطر او ساخته نشدهانسان به هـيچ صورت مرکز ثقـل . است
اگر انسان در بين تمام موجودات زندۀ زمين مقام اعـلی  و واالئی را بدست آورده ، به خاطر مغز منکشـف او و 

و انسان از برکت همين دانش خود ، خود را سردار . تراوش ميکند" مغز منکشف"بخاطر دانشی است که از اين 
: آقا و بادار طبيعت ساخته و هـرچه دلش می خواهـد در حق طبيعت  و موجودات اين کرۀ خاکی روا می دارد 

گاه جانداران را تباه ميسازد، گاهی جنگل ها و نباتات  را درو مينمايد و گاه  لحاف ساتر و پوشندۀ زمين ــ همانا  
  .اتمسفـير زمين ــ را پاره پاره ميفـرمايد

التی انسان در اين جهان و ظلمی که در حق طبيعـت ــ و بالوسيله در حق خود ــ ميکند ،  در اين مقال با بی مبا
ی تماس ميگيرم و به اينکه اگر فـردی از افـراد من فـقـط  به پويندگی و پويائی عـلم و دانش بشر. کاری ندارم

بشر ميخواهـد جزئی از همين جهان پويا و جويا باشد ، بايد فکر و پندار و انديشۀ خود را  هـمعصر زمان و 
  .   جهان امروز  بسازد

  
موالنا " پای استدالليان چوبين بود"به کسانی که هـنوز هم در خواب عميق قـرون وسطائی فـرو رفـته و به 

  : چسپده اند ، ميخواهـم بگويم 
مگر ميتوان  با دانش قـرون قـديم به مقابله و تقابل امروزيان برخاست؟؟؟ دانش قـرنهای پيش مربوط همان دوره 

لطفًا از خواب قـرون قـديمۀ خويش برخيزيد و .  نيست٢١بود و هـرگز جوابگوی  جهان امروز و شرايط قـرن 
جهان امروز جهان دانش و تکنالوژی و پويائی است، که همه .  شؤون عصری آن دريابيدجهان امروز را با تمام

  .بر پايۀ عـقـل و  تعقـل و تفکر و استدالل پی ريزی گرديده
اگر موالنای . بوده و نه  عـلوم" فـلسفه"گفـته، مرادش در درجۀ اول " چوبين"را " استدالليان"موالنا که پای 

خود را پس " پای استدالليان چوبين بود" و عـلوم امروزی و جهان امروز را ميديد، بزرگ امروز زنده می بود
  .ميگرفـت

  :به اين هموطنان خود باز هم ميخواهـم بگويم  که
تنها عـلوم عـصری و عـلوم مثبته و عـلوم طبيعی  اند، که . انسان از طريق دين به شناخت جهان موفـق نميشود

اگر مطابق بر گفـته های  عـرفای اسالم و موالنای بزرگ . وانند تشريح بکنندجهان و زمين و زمان را ميت
بپندارييم، زمين و زمان در محدوده ای قـرار می گيرند، که آفـتابش، روز زنده می شود و شب ميميرد و  مهتابش 

  .شب زنده ميگردد و روز  می ميرد
کند وقـتی  ع و غـروب شمس و قـمر تشبيه میدوباره اش را به طلو" زنده شدن"انسان و " مردن"موالنا 

  :ميفـرمايد 
  

  مدن بنگر       غـــروب ، شمس و قـمر را چرا زيان باشد؟آفـــــــــــــرو شدن چو بديدی بر
  )٣ (کدام دانه فـرو رفـت در زمين که نُرست؟        چــــــرا به دانۀ انسانت اين گمان باشد؟

  
خاک دفـن شدن انسان  و بعد زنده  شدنش را به دانه و تخمی تشبيه ميکند که در خداوندگار بلخ ، مردن و در 

  . و بعد ميرويد و زنده ميگردد) دفـن ميگردد (زمين فـرو ميرود 
ببينيد که  خود حضرت مولوی نيز استدالل ميکند، ولو استدالل عارفانه، که فـقـط  به درد تصوف و عـرفان 

  . چند قـرن پيش مربوط ميگرددميخورد و صرف به پندار جهان
  :سعدی شيرازی فـرمايد 

  
  )٤ (ارلت آن       که ساکن است ، نه مانند آسمان دّوـر بعـوَرد از گاو و خـُزمين لگد خ



  
می پندارد، که گويا به دور زمين " متحرک"و " دوار"را ساکن و آسمان را " زمين"ببينيد که حضرت سعدی 

البته گناه  و تقـصير مولوی و . تانی نيز ميداند که واقعيت غـير از اين استامروز حتی کودک دبس. ميچرخد
اين طرز انديشه از برداشت همان . سعدی و بزرگان عـلم و ادب آن زمان ما و جهان نيست که چنين می انديشيدند

انديشه و برداشت سعدی و مولوی و امثالهم قـطعًا نمی توانستند از دائرۀ . زمان از زمين و زمان و جهان است
  .همان روزه از جهان، فـرا تر قـدم بگذارند

امروز اما به چشم سر می بينيم که عـلم و دانش بشری چنان پيش رفـت و آنقـدر منکشف گشت که  خياالت سابق 
  .را يکسره باطل ساخت و بر اکثريت مطلق انديشه های کهنه، خط چليپا کشيد

بر انديشۀ قـرون وسطائی باقی می مانيم و وجود ما در اين جهان کامًال معلق و يا ! راه ديگری برايما  نمی ماند؛ 
ناکارامد  است ، و يا اينکه خود را با شرايط عـصر و مطابق دانش و ترقـيات امروزه همنوا می سازيم و گفـته 

  .های بزرگان ادب خويش را مربوط به دوره ای ميدانيم ، که از تشريح جهان امروز عاجز است
در جهان امروز عـلوم و تکنالوژی جهش آسا و با تعجيلی غـير قابل تصور به پيش می راند و آن که از اين 

  .  پيشرفـت حتی يک گام عـقـب ماند، سالها هم جبيره اش کرده نميتواند
مان به چنين اشخاص بايد جدًا توصيه کرد ، که فکـر و انديشۀ خود را عصری و مطابق زمان بسازند ؛ درست ه

قـسمی که اعمال و رفـتارشان با استفاده از موتر و طياره و هـزاران ماشين و کمپوتر و انترنت  و تلفـون سيار ، 
  .خالف چيزی را ثابت می کند که می انديشند

  

مسائل ادبی و عـرفانی گذشته را بحيث اوراقی از تاريخ ارجناک و زرنگار فـرهـنگ خود بايد 
م، اما امروز چنين چيزها در رسته و درجۀ اول کارهای بشری قـرار دوست بداريم و حفـظ کني

ح ت روحی بشر ميتواند  نيروی تخيل بدهـد  و مفـّرعر و ادب  به حيث قــُوت و قــُوَّش. ندارند
اما سؤال عمدۀ امروز ، انهماک بر عـلوم طبيعی و مآثر آن در تکنالوجی و . اذهان خسته گردد

  .  بشر را رنگ و رونق می بخشد و به پيش ميراندصنعت است ، که زندگانی
        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
من اين ترکيب ".  عصری و مدرن"، يعنی " کهنه خيال"کلمۀ مقابل )  ن کسرۀ اضافـتبدو" (جديد خيال" ــ ١

 ــ  اقـتباس کرده  "زنان کابلی"زيبا را با افـتخار از فـرهـنگ عـوام و از زبان عاميانۀ کابلی ــ و خصوصًا زبان 
  .و در عـنوان اين مقال گذاشتم

و چند سايت انترنتی افغانان زير " افغان جرمن آنالين"رتال  در پو٢٠٠٧ سپتمبر ٢٦ ــ اين مقاله به تاريخ ٢
خوانندۀ خواهـنده لطف کرده آن را در آرشيف نويسنده . نشر گرديد "در طبيعـت ظلم و ستم وجود ندارد"عـنوان 

  .پورتال مطالعه فـرمايد" آرشيف نويسندگان"در ستون 
مد بلخی، مطابق نسخۀ تصحيح شدۀ استاد بديع حضرت موالنا جالل الدين مح" کليات شمس "٣٦٧ ــ صفحۀ ٣

  ١٣٧٢الزمان فـروزانفـر ، به اهـتمام پرويز بابايی ، چاپ دوم 
   ، ايران  ١٣٦٩ کليات سعدی ، چاپ عـباس اقـبال آشتيانی ، چاپ دوم ٥٤١ــ  صفحۀ ٤
    
 
 

 
 

 


