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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩سپتمبر ٢٧برلين، 
  

  
  

  تو ز خود نرفته بيرون، به کجا رسيده باشی؟؟؟
  

  ؟؟؟" بيگانگیازخود"نی ـنی چه؟؟؟ يعـيع
  

پيشکش ميشود، آنرا در ضمن " افغان جرمن آنالين"گرچه اين نوشته در رد الطائالت و هذيان گوئی های سايت 
  . نياورده، بلکه به حيث يک مبحث مستقل تقديم ميکنم"سند دار"سلسلۀ زير کار و 

 ،"فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا" خود  در برابر  پورتال  ٢٠٠٩ سپتمبر ١٨ضمن نوشتۀ مؤرخ " سه دال"پورتال 
مصراعی از ديوان حضرت " تظاهر"و " مباهات"آن وبسايت را بخود گرفته است، با " موقفگيری"که گويا حيثيت 

اين مصراع ، که عنوان اين . را بيرون آورده و زير چتر آن مطالب خود را عنوان کرد" بيدل"ابوالمعانی عبد القادر 
  :ته ام،  پلۀ دوم اين بيت استمقال مختصرش نيز ساخ

  

   رسيده باشی خــدانی بهـری گمان که يعنبــــ
  تو ز خود نرفته بيرون، به کجا رسيده باشی

  
  )، چاپخانۀ پيام١٣٧٦چاپ اکبر بهداروند و پرويز عباسی داکانی، چاپ الهام، چاپ اول " کليات بيدل"  جلد دوم ٨٦٥صفحۀ (
  

و " عرفان"است و اشعارش همه از سرچشِمۀ زالل " متصوف"و " عارف"چنان که ميدانيم، بيدل يک شاعر 
ما را مگر با عرفان و تصوف سر و کاری نيست و عرفان و صوفيگری هم چيزی . سيراب ميگردند" تصوف"

  .نيست، که عطش انسان قرن بيست و يکم و کاشف کائناِت ملياردها کهکشان را خاموش کرده بتواند
افغان "که در پورتال " کهنه و نوجنگ و جدال و تقابل "  خود زير عنوان ٢٠٠٨ جنوری ٢٢بنده ضمن مقالۀ مؤرخ 

افتخار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨ سپتمبر ١٢ًا در صفحۀ  نشر گرديد و بعدآن زمان" جرمن
اينست، . ت بدرد اين مقاله ميخوردنکاتی را بيان کرده است، که قسمت عمدۀ آن بحيث مقدمه و تمهيد سخ نشر يافت، 

  :که آنرا جنسًا نقل ميکنم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 »....  

، نظريات مختلف از نظرم گذشت و "افغان جرمن آنالين" نظرگيری ها بر چند مقاله در پورتال  طی نظردهی و
کسانی را ديدم . ضمن آنها طرز تفکر بسا وطنداران غـرب نشين را در مورد موضوعات امروز و ديروز، دريافـتم

شاهـده شدند که انديشۀ شان از چند  اما متأسفانه کسانی  نيز م".امروز" می انديشند و حتی فـراتر از "امروزی"که 
شايد ايشان بر .  ايستاده است"چپور ځای"قـرن پيش ، فـراتر نرفـته، بلکه جای بجای و به اصطالح عـسکری 

  :فـرمودۀ حضرت حافـظ  شيرازی ترتب دارند که 
  

  ".بر همانيم که بوديم  و همان خواهـد بود"
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.  و دانش بشر هميشه به پيش ميراند، شايد کسی ترديدی نداشته باشددر اينکه همه چيز در تحول است و سمند عـلم

مگر اگر چنين است ، چرا بايد افکار خود را پابند نکاتی نگهداريم که تاريخ مصرفـشان بسر رسيده و بايد جای خود 
  :را به پديده های همپای عصر و زمان خالی کنند؟؟؟ بنده  در يکی از مقاالت خود نوشت 

های  بزرگان متقـدم ما و جهان از طبيعت و پديده های طبيعی، بر اساس عـلم و فهم همان روزه درست برداشت«  
امروز که عـلوم و تکنالوجی بصورت سرسام آور و محيرالعـقـولی انکشاف يافـته و با سرعـت و تعجيل عجيی . بوده

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

  : قـبيل حضرت سعدی شيرازی  که فـرمود 
  

  ترحم بر پلنگ تيز دندان        ستمگاری  بود بر گوسفـندان
  

بر اساس .  شايد بشکل سمبوليک ارائه شده باشد، با اساسات مسلم عـلوم طبيعی و دانش ُمعاصر جور نمی آيندولو که
نابود گردند، تا انسان از . فـرموده های حضرت سعدی هـر جا شير و پلنگ و گرگ و مار است، بايد نابود گردند

 کائنات و اکليل و تاج سر خـلقـت است و هـرچه انسان به نظر ايشان گل سرسبد. گزند شان مصون و در امان بماند
از نگاه . در جهان وجود دارد گويا برای آسايش بنی آدم آفـريده شده است و باالجبار بايد در خدمت بشر هـم بماند

ايشان اگر آدميزادگان روزمره گوسفـندان و گاوان و مرغان و ماهـيان را به هـزاران و مليونها و صدها مليون رأس 
و پلنگی گرسنه و شيری چوچه " مادرمرده"مگر اگر گرگی . شند ، در سيخ بکشند و نوش جان بکنند، ُمجاز استبک

و جزای اعمال شير و پلنگ و . دار، گاوی را و آهـوئی را و گوره خری را دريدند، بايد به جزای اعمال خود برسند
ندار بايد آنقـدر شير و پلنگ و گرگ و خرس و به اساس اين پ. خرس و گرگ چيزی ديگر نيست، مگر تباهی ايشان

  »  .و مار و کروکوديل را کشت، که اصًال نسل ايشان در روی زمين باقی نماند) کرگدن(کرگ 
امروز حتی اطفال مکتب می آموزند که انسان . مسلم است که پندارهائی ازين سنخ در عصر و زمان ما خريدار ندارد

جهان آنقـدر بزرگ آفـريده . را هم ندارند" کائنات"م ذرۀ کوچِک ريِگ  بيابان و کرۀ خاکی و نظام شمسی ما، حک
شده است، که حتی کهکشان ما ، هم ذرۀ ناچيزی از آن به حساب نمی آيد؛ چه رسد به نظام شمسی ما که کوچکترين 

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

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

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

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

با بی مباالتی انسان در اين جهان و ظلمی که در حق طبيعـت ــ و بالوسيله در حق خود ــ ميکند ،  در اين مقال کاری 
قـط  به پويندگی و پويائی عـلم و دانش بشری تماس ميگيرم و به اينکه اگر فـردی از افـراد بشر ميخواهـد من فـ. ندارم

باشد ، بايد فکر و پندار و ) در حال روئيدن و بسيار روينده(جزئی از همين جهان عصریِ  پويا و جويا و رويا 
  .   انديشۀ خود را  هـمعصر زمان  بسازد

  
 موالنا چسپده ِ "دَوپای استدالليان چوبين ُب"هم در خواب عميق قـرون وسطائی فـرو رفـته و به به کسانی که هـنوز 

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

لطفًا از خواب قـرون قـديمۀ خويش برخيزيد و جهان .  نيست٢١ـرن و هـرگز جوابگوی  جهان امروز و شرايط ق
جهان امروز جهان دانش و تکنالوژی و پويائی است، که همه بر پايۀ . امروز را با تمام شؤون عصری آن دريابيد

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

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

  :به اين هموطنان خود باز هم ميخواهـم بگويم  که
تنها عـلوم عـصری و عـلوم مثبته و عـلوم طبيعی  اند، . ـق نميشودبه شناخت دنيا و جهان موف" دين"انسان از طريق 

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

  .شب زنده ميگردد و روز  می ميرد
  :کند، وقـتی ميفـرمايد  دوباره اش را به طلوع و غـروب شمس و قـمر تشبيه می" زنده شدن"انسان و " مردن"موالنا 
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  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؟
  

و تخمی تشبيه ميکند که در زمين " دانه"خداوندگار بلخ ، مردن و در خاک دفـن شدن انسان  و بعد زنده  شدنش را به 
  . و بعد ميرويد و زنده ميگردد) دفـن ميگردد (فـرو ميرود 

د که  خود حضرت مولوی نيز استدالل ميکند، ولو استدالل عارفانه، که فـقـط  به درد تصوف و عـرفان ميخورد ببيني
  .و صرف به پندار جهان چند قـرن پيش مربوط ميگردد

  :سعدی شيرازی فـرمايد 
  

  )٤ (ارلت آن       که ساکن است ، نه مانند آسمان دّوـر بعـوَرد از گاو و خـُزمين لگد خ
  
، که گويا به دور زمين می پندارد" متحرک"و " دوار" را "آسمان"را ساکن و " زمين "ينيد که حضرت سعدیبب

البته گناه  و تقـصير مولوی و سعدی و . امروز حتی کودک دبستانی نيز ميداند که واقعيت غـير از اين است. ميچرخد
اين طرز انديشه از برداشت همان زمان از . يدندبزرگان عـلم و ادب آن زمان ما و جهان نيست که چنين می انديش

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

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

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

  .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 

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

،  کمپوتر و انترنت  و تلفـون سيارقـسمی که اعمال و رفـتارشان با استفاده از موتر و طياره و هـزاران ماشين و
  . کند که می انديشندخالف چيزی را ثابت می

  
حيث اوراقی از تاريخ ارجناک و زرنگار فـرهـنگ خود بايد دوست بداريم و ه گذشته را ب مسائل ادبی و عـرفانیِ 

 قــُوت ـر و ادب  به عنوانشع. حفـظ کنيم، اما امروز چنين چيزها در رسته و درجۀ اول کارهای بشری قـرار ندارند
اما سؤال عمدۀ امروز ، انهماک بر .  نيروی تخيل بدهـد  و مفـّرح اذهان خسته گرددو قــُوَّت روحی بشر ميتواند 

و رونق می بخشد و به پيش ، که زندگانی بشر را رنگ  در تکنالوجی و صنعت استعـلوم طبيعی و مآثر آن
   ».ميراند

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
را " بيدل"را مشوش هم ميسازد، ميرويم و آن مصراع حضرت " منجمد"بعد ازين مقدمه و تمهيد، که احتماًال افکار 

 بدان تمسک جسته و آن را در حد کسانی بکار "دال وديگ دلده "ميشگافيم، يعنی مصراعی را که نويسندۀ سايت 
  !!!! نيستند"ايستا نظر " و" جامد فکر"بسته است، که به مانند خود شان 

 است، که" ؟؟؟ تو ز خود نرفته بيرون، به کجا رسيده باشی "  بلی خوانندۀ گرانقدر؛ گپ بر سر محتوای مصراع
   !!!!ُمعاندانه برخ حريفان کشيده شده است

  يعنی چه؟؟؟؟" ؟؟؟ ز خود نرفته بيرون، به کجا رسيده باشیتو"
  .را" ماسواهللا"ی، بجائی نميرسی، نه خدا را خواهی شناخت و نه ماسوای خدا و وقتی از خود بيرون نرو: نی ـيع
  

  :گريز از خياالت ماضيه
تری مغزی استفاده کرده، بر انسان با مغز منکشف خود، خود را از جانداران ديگر متمايز ساخته و ازين تمايز و بر

  چيست؟؟؟، " انديشه"مثًال ، " مغز"چيست و ماحصل " مغز. "ه استديگر موجودات مسلط گرديد
که رشتۀ من نيست و صالحيت ورود را در آن هم " فزيولوژيک"درينجا نميخواهم در يک بحث محض اکادميِک 

  :ينکهمگر يک نکته را جدًا پيش ميکشم، و آن ا. ندارم، داخل گردم
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اصطالح بل بشر را در آن واحد و عِضو هزاران مشکل و ُمفته ر در دسترس انسان قرار گ"کمپيوتر"از زمانی که 
در " کمپيوتر"چون . ی ميبريم پ" انسانـزمغ"، بيشتر به معنای حل کرده ميرود، " تی ثانيه" در مقبول عاميانۀ کابلی،

  . را پيدا کرده نتواند"مغز انسان"ايد هيچگاه توانائی است، ولو که ش" مغز انسان" آله ای شبيه واقع 
    

مگر به مانند همه انسانهای انديشندۀ ديگر اين حق را  سخن هم برانم،  بصورت علمی نتوانمان نساگر در مورد مغز ا
ه در دارم، که از توانائی های مغزی انسان حکايت نمايم و بر اين نکته مکث نمايم، که انسان جهان را و هر آنچ

همينکه از زمين . هيچ کس خارج از ذهن و مغز خود، چيزی را درک کرده نميتواند. خود می بيند" مغز"اوست، در 
 سخن ميگوئيم و Macrocosmos" مکرو کاسماس"و زمان و از کهکشان و ستارگان و کائنات و باصطالح فزيک 

 صحبت ميکنيم، در Microcosmos"  کاسماسمايکرو"يا از ذره و اتوم و اجزای اليتجزای آن، يعنی از جهان 
گوئی به فحوای .  را ، در ذهن و مغز خود مجسم ميسازيمبزرگ و نيز جهان اليتناها کوچکواقع هم جهان اليتناها 

  .حکم ميکنيم،  "بغداد خبر دارد که از یکور خانه نشين"همان مثل قديم  کابلی، به مانند 
يک مغز نامنکشف و بی خبر از دنيا، جهان را . اصًال پای گذاشته نميتوانيمخود " فعاليت های مغزی"ما فراتر از 

برعکس يک ذهن . بمانند همان عنکبوتی ميبيند، که در تِه چاه خانه تنيده و آسمان را به اندازۀ يک پيسه ميبيند
 "جوال فکر"انسان پس جهان آن . انکشاف يافته و دانش آموخته، جهان ديگری را در ذهن و مغز خود گنجانيده است

هيچ کس نميتواند، خارج از مغز خود تفکر کند . می بيند) رشد يافته(مجزا از جهانيست، که يک فکر روشن و رشيد
انديشۀ انسان ماحصل و زادۀ همان معلوماتيست، که به مرور زمان و در طول عمر در مغز . و چيزی را تجسيم نمايد

  .يوند ميزند و از داد و ستد آنها، نتيجه گيری ميکندوی ذخيره گرديده و مغز آنها را باهم پ
  

 در خم، "تو ز خود نرفته بيرون، به کجا رسيده باشی" مضمون با بررسی باال بدين نتيجه ميرسيم، که نويسندۀ 
 متقدمان عاليشان خود هرگز ما از. سه صد سال پيش را منعکس ميسازدئی گير مانده است که افکار "کوچه بنديها"

از مگر .  نمی انديشيدند"بيست و يکم"عصر جديد و منطبق با شرائط قرن به مقتضای  ريم، که چرا مطابقنداگله 
  :، کهبپرسيم  تعليم يافته و خارج ديده ای نظير آن نويسنده، به يقين حق داريم انسان های

  
  چرا مطابق به علم و دانش امروزی نمی انديشند؟؟؟ــ 
  ينند و زمين را ساکن و بيحرکت؟؟؟می ب" ر آتشاتابۀ دّو"چرا آفتاب را ــ 
  می پندارند، در حدی که" بای زيبازي" ساخته از گل و خاک و سنگ  را از آن فاصلۀ دورِ  دور،  ِ"مهتاب"چرا ــ 
   تلی از خاک و سنگ بدون رونق،، هااش پنداشته اند و چرا همان مهتاب را از ورای تلسکوب"حسن"سمبول    

   يابند؟؟؟   می 
  

" از خود بيگانه شدن"، " غيرِ  خود شدن"يعنی " از خود بيرون رفتن. "انسان اصًال از خود بيرون رفته نميتواند
 نام دارد، Xمثًال اگر انسانی . هر انسان خودش را و شخصيت خودش را تمثيل ميکند"!!!! از خود بيگانگی"و 

  از خود بيرون آمد، ديگر Xوقتی انسانی بنام پس .  مندمج و مجسم گرديده استXخصوصيات و شخصيت او در 
  !!!!!!!! X به غير از ،او هر چيز ديگر بوده ميتوانددر آن صورت، .   ناميدXخودش نيست و نتوان ويرا 

  
قرون " نامنکشف" که از مغزهای منجمد و ضائيست، بيهوده و عبث،تقا" از خود بيرون رفتن"

  !!!!!!!!وسطائی تراوش ميکند
  

  :اگر گفته ميشد کهيعـنی ، عکوس اين تقاضاء درست استيقًا مدق
خود هضم نکنی، نه " درون"را در " بيرون"زت جای ندهی و را در مغـ" جهان بيرون"ا ت

 نه گذشته را و نه را؛ نه خود را و نه ماحول خود را ،" ما سواهللا"را خواهی شناخت و نه " اهللا"
  !!!!!!!!! ...آينده را، 

  
 
 


