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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ بيست و هفتم  (

  
  : يادداشت 

 "اميد"آمده و همان زمان به جريدۀ  سال پيش روی کاغـذ دهآنچه در ذيل از نظر خوانندۀ گرانقـدر ميگذرد، حدودًا 
اما از نشرش سر باز زده، آنرا در نسيانکدۀ انبار خود زندانی ساخت؛ بمانند بسا مقاالت " اميد" .عـرضه گرديده بود

وقت . آرشيف کمپيوتر پشت چه چيزی ميگشتم، که اين نوشته جلوه نمائی کرد) ١(نميدانم  در پنهانخانۀ . ديگر اين قلم
  ٢٠٠٨ نومبر ٣١برلين، .         ش ميکنماشرف خوانندگانتقديم حضور  ،ناسب دانستهنشرش را م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شتۀ دپلوم انجنير خليل اهللا معروفینو

  

  

  )٢( "ن يعقوب خا محمد هديۀ انگليس به امير"
  

نوان خود را از ـبه رشتۀ تحرير در آمده و ع  M. M. Kaye  قـلم  ازرومانيست تاريخی ، که) ٣( "صر بادهاـق "
ق و جنگ را به شوک بين عو ک رومان کش. تهـماليا، بعاريت گرفـ ه)٤( ستانـ پوشيده از برف کوهلۀ شامخـيک ق

وب خان را ـسمت آخرينش، کابل و دربار امير محمد يعقـلمی هم تهيه گرديده، که قفـين رومان از ا .نمايش ميگذارد
 Louis Cavagnari"  کوانياریلـُِوی"تل ـيام باال حصار کابل و قـق. دـقارن جنگ دوم افغان و انگليس نشان ميدهُم
ورده و آاما ، آنچه را ازين بخش برون . لم برای ما افغانهاستفـسمت ـ، جالب ترين قتانير همه کارۀ انگلسـ، سف) ٥(

 . رديخوگره مرار ميدهم ، با اين ماجرا سر و کار ندارد ، بلکه با پرستيژ تاريخی مسلمانان قـمورد تبصره 
ير در ـامير بار داده و سف .دوب خان پيشکش ميشوـند بريتانيائی به امير يعقـدايای حکومت هـدر صحنه ای از فلم ، ه

تحف يکايک از بسته ها باز گرديده و در جلو امير گذاشته . ديم ميکندـحضور است که نمايندۀ انگليس، تحفه ها را تق
د و با عکس العمل سردش بدرقه ميگردد؛ تا نوبت به سوغات نکميبخود جلب نکدام توجِه امير را  يچـميشود، ولی ه

روی امير  ت را پيشـکه ساع مينـه. ميزیت سرـير از يک ساعـ نيست غ دگریمعجز آسا ميرسد، و آن چيز
ميگذارند، پيشانيش باز ميگردد و بسان کودکی که از ديدن بازيچه ای خوشحال و شادمانه گردد، اظهار رضايت 

ولو  اين طنز نيشدار و گزنده را،  .ت را حريصانه از نظر گذشتانده و با آن مشغول ميشودـکرده ، دور و بر ساع
 . اندازم رار داده و اندکی بر گذشته  و حال مسلمانان نظر میـجنبۀ کلی ندارد، بهانه ق
بال آينده ـراموش کرد و در قـ بايد ف، يعنی گذشته ها را"گذشته را صلوات و آينده را احتياط"ضرب المثلی داريم که 

راموش کنيم، خصوصًا گذشته های ـرگز نميتوانيم گذشته را فهـما . ق نيستمفـمن با جزء اول اين مثل موا. بود محتاط 
ر چه داريم ـ زندگی ميکنيم و ه"گذشته"ما اصًال در جهان . آينده است گذشته پايه و مايۀ حال و. شيرين و تلخ را

رو ميرود و جزء ـ ف"گذشته"ر دم در کام زمان ـ لحظه ای بيش نيست و ه"حال"زمان . مان گذشته است مربوط به ز
  ميشود و به"حال"آيد،   می"آينده"ر لحظه ای که از ـه. د وجود نداردـ هم چيزيست که دم نق"آينده ".ميشود گذشته
 سرحد باريک "حال". باشد زمان گذشته میه  بپس آنچه  در دنيا وجود دارد، متعلق.  تحويل ميگردد"گذشته"انبار 
 که ،دگرديتی جلوه گر مـوقفـقـط  زمان حال باريکۀ بسيار کوچکيست که وجودش  .  است"آينده" و "گذشته"ميان 
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" حال" همان لحظۀ بسيار بسيار کوتاهی را که. يمـرب بدهـ تق"رـصف"ه ش را با"حد" يا "ليمت"بحساب رياضی 
 .  پيوسته است"گذشته"ه اقع در همان دم ب ، فی الوميپنداريم

و راهگشای  نماـ اساس و تهداب و راه"گذشته"  ميگويم که ،يشتر را در زمينه الزم نديدهو فـلسفه بافی بلسف ـتف
ستی ـيم، چون وجود و هـيم و چه نخواهـراموش کنيم، چه بخواهـما اصًال گذشته را نميتوانيم ف.  است"آينده" و "حال"

آنچه از زمان   به معنای گذشتۀ دور  و"گذشته"البته . ته شدهـ ساخته و باف"گذشته"ست، در  ار آنچه در جهانـما و ه
لم تاريخ ، درس ـوائد عـاز ف. تاده  و گويا جزء تاريخ گرديده ، هم نميتواند دور از نظر بماندفـحيات ما بسيار بعيد ا

 .هتن از خوب و بديست که در مسير زمان روی دادـگرف
ما مسلمانان هم زمانی در مجد و سر بلندی و شگوفائی زيسته ايم و اينطور نيست که هميشه مانند امروز دستنگر، 

اصطالح متمدن ه ظمت دنيای اسالم در زمانی بود، که جهان بـشکوه و ع. شاگرد و دنباله رو ديگران بوده باشيم
 مرحوم عالمۀتۀ ـبگف. رون وسطائی دست و پا ميزدـت قو ظلم امروزی که خالصتًا غرب خوانده ميشود، در تاريکی

ربيش ندارند، چون خواب گران و کهولت و رخوت ـرون وسطی بمعنای اروپائی و غـمسلمانان ق مطهری،مرتضی 
رون وسطی بر اروپا حاکم بود، مسلمانان در اوج ـ در زمانی که ق .ط متعلق به اروپاستـقـو پسماندگی اين دوره ف

رون وسطائی ـتۀ شهيد مطهری، اگر مسلمانان قـباز بگف. نگ و تمدن ميزيستندـرهـلم و دانش و فـه عجالل و شکو
 . شان استاي" زمان حال"دارند، همانا 

 ا و جهان اسالم در آنزمان چنان سر بلند بودند و امروز چنين سرافگنده ؟مانهلمساما چرا 
راز بی پرده درينست که مسلمانها در آن زمان به اساسات و . انستط  در پيوند مسلمانان با اسالم دـقـفبايد رمز را 

مسلمانان در پرتو بينش و بصيرت دينی و تدبر و تفکر اسالمی و خالصه با چنگ . اسالم منهمک بودند دساتير متين
سالمی ايشان را  اپيروی از تعاليمآری؛ . يض اسالم، به چنان مدارج واال رسيده بودندـانداختن و انهماک به دامان پرف

ه  بيگانگان شده ايم ، ب"پيش پای خور"کابلیاصطالح ه و امروز که اينطور دستنگر و ب. چنان برجسته ساخته بود
 .  استين مکتب ادورانسازتن ها از تعاليم  سامی و ـخاطر فاصله گرفه خاطر از خود بيگانگی و ب

درتمند ترين، متمدن ترين، بادانش ترين و مترقی ـاسالم ، قتداء از ـدر زمانيکه مسلمانان و عالم اسالم در سايۀ اق
نر و معماری و خالصه ـو ه نون و صنعتـلوم و فـزاران نو آوری در عـبودند و هآن روزگار درت جهان ـترين ق

ين زمان، خليفۀ مسلمانان   اداشت، آری در ُبرهه ای از رارـون زندگانی، در سلک امور روزمرۀ شان قؤدر تمام ش
. )ت از اختراعات مسلمانان استـساع(رستد ـ ميفالمانيصر ـت به دوست مسيحی خود قـدد ساعـارون الرشيد يک عه

ديم ـيصر کارل کبير تقـ به قالماننام عبد اهللا در شهر آخن به رسول خليفه    ميالدی توسط ٨٠٧اين سوغات به سال 
 )٦(.ميگردد

خودکارش به اوتوماتيک و ت و فعاليت ـروز بود، از ديدن ساع ب آنرـرمانرواِی جهان غـتدر ترين فـيصر که مقـق
ت سطح فهم ـوق در آن. ت ، شيطان تعبيه شدهـته، مات و مبهوت ميماند و ميپندارد که در داخل ساعـرو رفـحيرت ف
 . عاجز بود High Tech  "های تک" ـ از درک چنين تخنيک عالی و باصطالح امروزیـزمان  رب آنـ غـاروپا ـ
يت داده و برف ـلب ماهـآيد و واقعيت های تاريخی را ق يسوی میعـداستان نويس جعل کار   M. Kaye  آقایاينک

تازيانۀ هارون بر "د از ـلب انگليسی ميخواهـدۀ متقنعجب درينست که نويس. بام خود را بر بام مسلمانان کوت ميکند
رگز در پی ـ ه اين قـلم. بچسپاندی اسالم يک کشورای زمامدارر را به پباين داستان خجالتـ انتقام کشيده و ع"يصرـق

 يان راربـدرازی های غ د جواب گوشه ای از زبانـبلکه ميخواه دفاع از امير بی اراده  و آلۀ دست انگليس نيست، 
 .  داده باشد در برابر مسلمانان 

به سيده ، به حدی که ممالک اسالمی را رب که زمانی شاگرد وفادار عالم اسالم بود و امروز خود به استادی رـغ
 که در متن ی "ميزمدينا" و به گفتۀ مرحوم داوود خان يهامند توا،از گذشتۀ شگوفا گويا بول ندارد، ـشاگردی هم ق

سد ازينکه مسلمانان باز به آستان اسالم چنگ بزنند و ميدان  را بر ايشان تنگ ترراس است و ميـته، در هـاسالم نهف
 لحظه ای  ورار دادهـخود قروزمرۀ ازينجاست که مبارزه با اسالم و جهان اسالم را در صدر امور عاجل . بسازند 

 .... نيست ل ـغافاز تخريب و تخديش دنيای اسالم و مسلمانان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       
  :توضيحات 

و به اتاقی گفته شود، که تلفظ  گردد،  ترکيب زيبای دری بوده " پنامخانه"که در زبان عـوام کابلی " پنهانخانه" ــ ١
پنهانخانه ها در و دروازه ای نداشتند و اشخاص بيخبر نميدانسنند که در عـقـب .  در آن اشيای قيمتی را  پنهان کنند
از بسا کسان شنيده ام،  که مردم کابل اشيای گرانبهای خود را از ترس چور و . ديوار چه چيزی پنهان گرديده است

  . پنهانخانه ها گذاشته بودندچپاول  عمال سقوی،  در
  
ــ ١٧١چاپ مشهد عـرضه گرديد و در صفحۀ اول شمارۀ " فـرياد عاشورا" ــ اين مضمون  بعد ها به هـفـته نامۀ ٢

  . ــ آن آذين بست؛ متأسفانه با اندک تصرف١٩٩٩ جون ٥مطابق 
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 M. M. Kayeرومانيست از قلم  ست، مورد استفادۀ منPalast der Windeکه ترجمۀ المانی آن " بادهاقصر" ــ ٣
اين، منتشر گرديده م در انتشارات فيشر در فرانکفورت کنار دريای ١٩٧٩که چاپ اولش به زبان المانی در سال 

  .است
عـربی ــ دری " سلسله کوه"عـربی و " سلسله جبال"لغت زيبای دريست، که درينجا به عـوض " کوهـستان" ــ ٤

، " کوهـستان هـندوکش"ا را هميشه در نوشته هايم بکار برده ام و خوش دارم من اين ترکيب رس. بکار رفـته
  .و غـيره بنويسم" کوهـستان آلپ"، " کوهـستان قـفـقاز"
  
صورت و در زبان عوام کابلی ب" کيوناری" که در کتب تاريخ ما به شکل Cavagnari   "کوانياری" نام مکمل   ــ٥
  Louis Adolphus Cavagnariپدرش .  استPierre Louis Napoleon Cavagnari قيد گرديده، " کمناری"

  جوالیماه  ٤تاريخ کيوناری به . يرلندی بود آAdeligen Caroline Lyons-Montgomeryايتاليائی و مادرش 
بعد از اتمام تحصيالت در فرانسه و انگلستان به سلک عسکری درآمده . دنيا آمده   فرانسه بStenay در شهر ١٨٤١ 

 ٢٤به تاريخ .  به حيث معاون کمشنر پشاور گماشته شد١٨٧٧در سال .  بريتانيائی هند شرقی گرديدکمپنیو شامل 
.  مرد مسلح به حيث سفير برتانيه و در واقع همه کارۀ انگليس، در کابل توطن گزيد٨٩ا همراهی  ب١٨٧٩جوالی 

 يکجا با تمام افراد قطعۀ محافظش  در باالحصار کابل به دست آزاديخواهان ١٨٧٩کيوناری به تاريخ سوم سپتمبر 
   .افغان  کشته و به ديار عدم فرستاده شد

 )"ويکی پيديا"با استفاده از (  
.  

  
   

  انياریَوـَلئون کوی نپِوـُپيغ ل
  
    
اثر داکتر زيگريد Allahs Sonne über dem Abendland  " آفـتاِب اهللا بر باخترزمين" کتاب ٨٨ ــ  صفحۀ ٦

. چاپخانۀ فـيشر، فـرانکفـورت باالی دريای ماين١٩٩٠، چاپ المانی دانشمند مشهور  Dr. Sigrid Hunkeهـونکه 
.  نيز ترجمه شدهجهانه به شکل ستندرد درآمده، باربار تجديد چاپ گرديده و به زبانهای زياد  معتبر عـلمی ک اين اثر

ترجمه ميکنند؛ و اين " درد دل افغان"جناب انجنير محمد حسين انوری فـصل هائی از اين کتاب را برای مجلۀ موقـر 
 المانی نوشته شده و کسی که بر زبان یالمانبايد تذکر بدهم که کتاب با نثر ثقيـل . کاريست سترگ ولی بس مشکل

اسالم  به اندازۀ الزم آشنا نباشد، از عهدۀ درک و ترجمۀ درست تاريخ تسلط  کافی نداشته باشد و هم با تاريخ اروپا و 
خصوصًا که اروپائيان که از دانش و دانشمندان جهان اسالم قـرن های متمادی بهره های شايان  . آن بدر شده نميتواند

ه اند، دانشمندان عالم اسالم را به نامهائی که خود به ايشان داده اند، ياد ميکنند و تا کسی از تاريخ اسالم و برد
 Avicennaرا  " ابن سينا" مثًال. دانشمندان عالم اسالم آگاهی کافی نداشته باشد، نميتواند ترجمۀ موثقی بدست دهـد

  و پيش کسوت نابغه اش Rhasesرا "  زکريای رازی"هور   ، طبيب مشAverroesرا " ابن الرشد"مينامند ، 
قابل تذکر است که غير از ابن الرشد .    و غيرهAvempaceرا  " ابن باجه" ،  Geberرا" جابر ابن حيان سيستانی"

و ابن ) هـسپانيای اسالمی (   ــ  که از ُانُدُلس Cordobaــ  فيلسوف مشهور قـرن ششم هجری و از اهل قـرطبه  
 يا  "خراسان"باجه فيلسوف بزرگ ديگر که او هم از اندلس يا اسپانيای اسالمی برخاسته اند،  هـر سه نابغۀ ديگر به 

  .،  نسبت ميبرند و جزء افتخارات تاريخی ما محسوب ميگردند"افغانستان قديم"
يل مرحوم پوهاند عالمه اثر برجسته و بی بد" از اسالم بعـدتاريخ افغانستان  "٨٤٣ ــ ٨٤١بد نيست از صفحات 

 جلد ٢٣٢و دارای تصانيف فراوانست که به ... « : حبيبی در مورد جابر ابن حيان سيستانی، نقل قولی چند نمائيم 
گويد که جابر را در کيميا M. Berthelot و  م برتلو ....  جلد هم گويند٥٠٠کتاب بالغ ميشود، و حتی بعضی آنرا 

اينکه در کتب شيمی  " :دکتور گوستاولوبون می نويسد .... از او در منطق داشتکه ارسطو پيش همان منزلت است 
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يکبار وجد اين علم ميباشد، بايد در نظر داشت که کيميا و هـر عـلم ديگر ب ُمLavoisiesمينويسند که الوازيه  ) يمياک(
ن علم نميکردند، الوازيه نيز های هـزار سال پيش مسلمانان و اکتشافات مهمه را دريايجاد نشده و اگر البراتور
) مشهور ترين ــ  شرح از منست ( و َاشهر ) قديم ترين ــ  شرح از من است ( َاقدم .... نميتوانست قدمی پيش برود

علمای کيميای اسالم جابر است که در اواخر قـرن هـشتم ميالدی حيات داشت، تصنيفات او خيلی زياد و چندين 
م به زبان فـرانسه هم ١٦٧٢است که در سنه " نتايج التکميل" شده که مشهور تر آن کتابش در التينی هم ترجمه 

و  تصانيف جابر مانند يک دايرة المعارف علمی مشتمل بر ....  ترجمه شد، و در اروپا مستند و مورد استفاده بود 
وم نبودند ذکر شده مانند جوهـر در تصنيفات جابر ترکيباتی که قبًال معل.... خالصۀ مجموع مسايل کيمياوی مسلمانان 

و او نخستين کسی است که درين کتب يک سلسله عمليات شيمياوی از قـبيل .... شوره، تيزاب سلطانی و قليات و 
  »" تقطير و تبخير و تبلور و انحالل و تجزيه و ترکيب و غيره را بيان نموده است

  
 جهان اسالم  و ويم که ارزش اين کتاب درينست، که افتخاراتاگر باز به کتاب داکتر زيگريد هونکه برگرديم، بايد بگ

اگر خود مسلمانان چنين گپها را بر زبان رانند، . مسلمانان را از زبان يک دانشمند عيسوی، پيش روی ما ميگذارد
 را شيرينی سخن مگر در اينست، که دست آوردها و افتخارات عالم اسالم.   ايشان تصور شده ميتواند"باطرف بودن"

حيف است که اين اثر .  هيچ شک و شبهه ای نميتوان داشتشا"بيطرف بودن"از زبان کسی ميشنويم، که در 
  .     استه نوشته شده، تاکنون به فارسی ترجمه نگرديدهالمانعبس به سبک برجسته،  که با بيطرفی عام و تام عـلمی و 

رجوع ميکردند، تا ترجمۀ  فرنگی و اسالمی آخذ الزمای کاش جناب انوری حين ترجمۀ فصولی از اين کتاب ، به م
  .ايشان بی عـيب و بدون کم و کاست ميبود

 


