اروايي ښامار
د پوهاند سيد بهاالدين مجروح د پښتو آثارو رواني څېړنه

ليکوال  :عبدالغفور لېوال
هغه کتابونه چې سمسور ووبپاڼې پرليکه کړې او يا يې پر ليکه کوي ،نور څوک يې
پر ليکه کول اجازه نه لري
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ډالۍ
ارواښاد استاد اسداسمايي ته !
چې دفلسفې او ارواپوهنې الفبې مې ورڅخه زده کړه.
هغه ته!
چې والړ ،خو چا ونه پېژانده.
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سريزه
له محتوايي پلوه ادبي آثـار د هغـو د بـېې بېلـو اړخونـو لـه نظـره څېـړل کېـږي .د بيلګـې پـه تو ـه يـو
شمېر ادبي آثار د بېغت د فنونو او پـه هغـو کـې د هنـري ارزښـتونو لـه نظـره د پـام وړ وي ،ځينـې يـې لـه
تاريخي پلوه داسـې اسـناد پـه الر ورکـوي چـې د مورخينـو لپـاره د اسـتناد وړ رځـي ،يـو شـمېر ادبـي
متون له ټولنپوهانو سره مرسته کوي چې د يـوې ځـانګړې بشـري ټـولنې جوړښـت او څرنګـوالی معرفـي
کړي او حتی د انتروپولوژيکو ) (Anthropologyمطالعاتو لپاره مرستندوی مواد برابروي .همـدا راز
په نړۍ کې ځينې مهم او تلپاتې ادبي آثار د ارواپـوهنې او ارواڅېړنـې «روانکـاوي» لـه نظـره مهـم او پـه
زړه پورې وي چې په تېره بيا معاصر کره کتونکي داسې آثار د ارواڅېړنې د ميتودونو له مخـې ارزوي،
چې په اثر کې د ليکوال يا د اثر د داخلي کرکټر «کرکټرونـو» روانـي خصوصـيات را پېژنـي .ښـايي دلتـه
يادونه وک ړو ،چې داسې تحليلونه د ادبي آثارو لـه فلسـفي تحليـل او ارزونـو سـره تـوپير لـري او تـر يـوه
بريده د ارواپوهنې د ټاکليو علمي چوکاټونو په داخل کې ترسره کېږی نـه د فلسـفي تفسـيرنو او شـرحو
له مخې.
د پښتو ادبياتو په اړه ارواڅېړنيز تحليلونه ،نه خو ډېره سابقه لري او نه يې هم د شمېر له مخې ډېـر
زيــات لــرو .او کــه نــه لــه شــفاهي او فولکلوريکــو آثــارو رانيــولې تــر يــو شــمېر مــدونو «کېســيکو او
معاصـرو» ادبـي شـهکارونو پـورې داسـې آثـار شـته ،چـې د ارواپـوهنې لـه معيـارونو سـره سـمې پـه زړه
پورې څېړنې پرې وشي؛ لنډۍ ،ولسي کيسې ،شعرونه ،داستانونه او منظومې له همداسې آثارو څخه
ڼل کيدای شي.
په معاصرو پښتو ادبياتو کې د ارواښـادپوهاند دکتـور سـيد بهـأ الـدي مرـروځ ځانځـاني ښـامار
هغــه ادبــي شــهکار دی چــې د ارواپــوهنې لــه پلــوه د تحليــل او تفســير ډېــر مــواد پــه کــې شــته او کــه د
ارواڅېړنې له معيارونو سره سم تحقيق ورباندې وشي نو لږ تر لږه دوه لويې ټې به ولري  :يـوه دا چـې د
ادبياتو مينه وال به ددغه اثر له ژورتيا او معنـوي ارزښـتونو سـره ال نـور اشـنا شـي او پـه يـو شـمېر هغـو
رواني واقعيتونو به خبر شي چې په دغه ادبي اثر کې رانغاړل شوي دي ،او دوهمه ټه به يې دا وي چـې
ځــوان ليکــوال او شــاعران بــه دا زده کــړي ،چــې څــه ډول پــه يــوه ادبــي او هنــري اثــر کــې د انســان درونــي
احساســـات او ځـــانګړنې لکـــه ال شـــعوري زيرمـــې ،ښـــکې خوښـــوونه ،خوشـــالي ،غـــم  ،وسوســـې،
اضطرابونه ،خوبونه ،غريزې ،پټـې ويـرې او روحـي عذابونـه مـنعکس کيـدای شـي ،او پـه دې تو ـه بـه
ځانځاني ښامار په راتلونکو پښتو ادبياتو کې د نورو په زړه پورې آثارو د تخليق لپاره يوه ښـه پيېمـه
او موډل شي.
تر هغه بريده چې زما الر رسيده او له دوسـتانو مـې وپوښـتل د اسـتاد مرـروځ ددغـه اثـر پـه اړه د
ارواڅېړنې پـر بنسـ ډېـر څـه نـه دي ليکـل شـوي ،کـه څـه هـم ددې کتـاب پـر دري او پښـتو متونـو ڼـې
فلسفي او ادبي ليکنې شوي خو له دې ځانګړې زاويې څخه لږ څېـړل شـوی دی .پـه چـاپي ليکنـو کـې مـا
يوازې د ښاغلی اسداهلل غضنفر هغه ليکنه وموندله چې د ځولۍ مرلې د دويم کال په لومړۍ او دويمـه
ڼه کې د «پيغامونه پ پراته په افسانو کې» تر سرليک الندې چا شوې ده او الحق چې ددغه اثـر پـه
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زړه پورې ارواپوهنيز تحليل يې ڼلی شـو ،خـو د ښـاغلي غضـنفر ليکنـه د يـوې مقـالې پـه حـدودو کـې
يوازې د اثر پر يو شمېر برخو رڼا اچوي او پوره تفصيل نه لري.
په ناچاپو آثارو کې ماته د ښاغلي پوهندوی اسد اسـمايي يـوه ليکنـه پـه يـادده چـې د خپلـې علمـي
ترفيع لپاره يې پر «اژدهای خودی» باندې ليکلې وه ،زه نه يم خبر چې هغـه ليکنـه چـا شـوې ده کـه نـه؟
خو ما يې قلمې بڼه لوستې وه او زما لپاره خورا په زړه پورې وه.
هغــه مهــال چــې د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ادبيــاتو د پښــتو څــانګې د ماســټرۍ دورې پــه وروســتي
سمستر کې د تيزر ليکلو بحث راغی زما دروند استاد ښاغلي سرمحقق زلمي هېواد مل ماته هـدايت
راکړ چې دغه موضوع (د استاد مرروځ د پښتو آثارو رواني مطالعه) غوره کړم او ما د النـدنيو داليلـو
پر اسار دا موضوع خوښه کړه :
۷ـ د استاد مرروځ له دغه اثر سره مې له پخوا څخه عېقمندي درلوده او څو څو ځله مې لوسـتی و،
بلکې له پخوا مې غوښتل چې د ځانځاني ښامار په اروايي ځانګړنو څه وليکم.
 ۲ـ ما د نړيوالو ادبياتو يـو شـمېر بيلګـې لوسـتې وې چـې د ادبـي مبصـرينو او کـره کتونکـو لـه خـوا
ورباندې رواني څېړنې شوې وې د بيلګې په تو ه زيګموند فرويد د هغـو نظريـاتو مطالعـه راتـه پـه زړه
پورې وه چې د داستايفکسي د آثارو په اړه يې درلودل دا د هغـو احساسـاتو پـه اړه څر نـدونې وې چـې
ماشــومان يــې د والــدينو پــه تېــره بيــا پــېر پــه وړانــدې لــري او لــه يونــاني ســوفوکل څخــه را نيــولې تــر
انګريزي شکسپير او روسي داستايفسکي پورې ټولو په سره ورته بڼو پـه خپلـو آثـارو کـې تمرکـز پـرې
کړی دی .همدا راز د ويته د فاوست تراژيدي په اړه مـې د اروپـايي ليکوالـو هغـه نظريـات لوسـتي وو
چې د ارواپوهنې معيارونو له مخې يې څر ند کړي وو ،د ايراني ليکوال صادق هدايت د کيسوپه تېره
بيا «بوف کور» ناول ارواڅېړنيز تحليلونه يې هم د يادونې وړ سيمه ييزې بيلګې دي.
ماته د استاد محمد صديق روهي د کتاب « ادبي څېړنې» او د کارل وستاويونګ اثر «انسان او د
هغه سمبولونه» مطالعې دا انګيزه را کـړه چـې کيـدای شـي د يـو شـمېر پښـتنو ليکوالـو او شـاعرانو پـر
آثارو هم د ارواپوهنې له نظره بحث او مطالعه وشي ،چې پـه دې لـړ کـې راتـه لـومړی مسـتحق اثـر همـدا
ځانځاني ښامار ښکاره شو.
۸ـ ما د ښوونځي د وروستيو کلونو له دورې څخه د ارواپوهنې له آزادي مطالعې سره مينه درلوده
او په دې کې مې يو شمېر زاړه او نوي آثار لوستي وو خو په دې برخه کې د يو شـمېر تخصصـي زده کـړو
چانس مې هغه وخت تر السه کړ چې د امريکې د متحده اياالتو د مريلند په پوهنتون کې د ژورناليزم په
زده کړه بوخت وم .هلته د «عامه ذهنيت» په کورر کې د ټـولنيزې ارواپـوهنې  Social psychologyزده
کړه الزمي وه ،په تېره بيا د  David G.Myersکتاب په دې برخه کې ښه روزنيز اثر و چې لـه ارواپـوهنې
سره يې زما مينه ال پسې زياته کړه.
کله چې موضوع د تيزر لپاره وټاکل شوه ،تر هر څه وړاندې مې د ماخذونو په راټولولو پيل وکـړ،
د فرويد او وستاويونګ مرموعې مې برابرې کړې او د استاد مرروځ د ځانځاني ښامار ترڅنګ مـې
د هغه نوره پښتو شاعري هم وپلټله ،ځکـه الرښـود اسـتاد راتـه د ارواښـاد مرـروځ پښـتو آثـار ښـوولي
وو ،چــې پــه هغــو کــې لــه ځانځــاني ښــامار پرتــه د هغــه لــه «نااشناســندرې» مرمــوعې څخــه هــم پخپلــه د
«نااشنا سندرې» شعر د بحث وړ و ،چې تاسو به يې د همدې رسالې په پای کې ولولئ.
په لومړی ام کې مې ځانځاني ښامار يو ځل بيا په غور ولوست او هغه برخې مې په نښـه کـړې چـې
زما له نظره زما د عېقې وړ موضوعات « د انسان د اروايي ځـانګړنو څرنګـوالی» پـه کـې تمليـل شـوي
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وو .بيا مې هڅه وکړه چې د خپلې دغـې رسـالې د تنظـيم لپـاره ځانتـه يـو کـاري ميکـانيزم جـوړ کـړم او د
هغه له مخې بېې -بېل موضوعات طرځ او معرفي کړم .زه دې تـه متوجـه وم ،چـې اسـتاد مرـروځ نـه دي
غوښتلي په ځانځاني ښامار کې د ارواپوهنې تدريس وکړي ،بلکې زموږ دغه استاد غوښتل داسې يـو
ادبي اثر ايراد کړي چې له خپل هنري ارزښت سره سره يو شمېر فلسفي افکار هم ارائه کړي او د انسـان
د پيچلي روحي جوړښت ځينې مشخصات هم معرفي کړي .نو زما کار يوازې لـه وروسـتۍ مسـالې سـره
و او بايد د اثر دغه ځانګړتيا مې تحليل کړې وای .خو تر دې مخکـې دا يادونـه ضـرور وه ،چـې بايـد يـو
څــه توضــيحات وړکــړل شــوي وای ،چــې څنګــه ادبيــات د انســان د روانــي پېښــو د تمليــل لپــاره کــارول
کېږي ،د رسالې اول فصل په همدې هکله دی ،په دې تو ه هيله ده لوسـتونکي دا ومـومي چـې ادبيـات
او ارواپوهنه څه اړيکي سره لري او په نړيوالو ادبياتو کې د داسې اړيکو يو شمېر بيلګې کومې دي.
په دوهم فصل کې چـې د بحـث موضـوع «ځانځـاني ښـامار» تـه ځـانګړې شـوې ،لـومړی ددغـه اثـر د
کيسې لنډيز او بيا يې د هرې روحي ځانګړنې په اړه تحليلی بحث راغلی دی.
په درېيم فصل کې د نوې ارواپوهنې تر ټولو ستر کشف «د تحـت الشـعور سـاحه» او لـه شـعور سـره
يې اړيکو ته ځانګړی شوی دی ،د يادولو وړ ده چې استاد مرروځ پـه ځانځـاني ښـامار کـې د انسـان پـه
روځ کې ددغې ساحې په زړه پورې تمليل راوړی دی .د بشري تـاري پـه اوږدو کـې او د جمعـي شـعور د
جوړښت په بهير کې د ڼو انسانانو لپاره يو شمېر نښې پـه ـډو سـمبولونو بـدلې شـوې دي ،يونـګ پـه
خپلو ليکنو کې د داسې سمبولونو د اهميت په اړه تفصيلي بحث لري ددغې رسالې په څلورم فصل کې
يو شمېر هغه سمبولونه معرفي شوي دي چـې پـه ځانځـاني ښـامار کـې شـته ،د ښـامار ځينـې سـمبولونه
فردي او ځينې يې قراردادي دي.
د رسالې پنځم فصل د استاد مرروځ د نااشناسندرو هغه اثر ته ځانګړی شوی چې ارواښاد اسـتاد
يې له ځينو لويديځو اسطورو څخه سـوژه اخيسـتې او د انسـاني خصوصـيتونو تمليـل يـې د بـېې بېلـو
کرکټرونو په مرسـته کـړی دی ،پـه دې بحـث کـې مـوږ وينـو ،چـې انسـان څنګـه د غريـزو او عواطفـو پـه
مرســته د خپــل روان ســفر پيلــوي او هلتــه لــه کومــو پېښــو ســره مخــام کېــږي .زمــا پــه ومــان د اســتاد
مرروځ دغه شعر د خپل ادبي ارزښـت تـر څنـګ دا هـم ښـيي چـې اسـطورې د بشـري ذهـ د محصـول پـه
تو ه تصادفي نه دي رامنځ ته شوې بلکې د ډ تفکر په نتيره کې د انسـاني روځ د بـېې بېلـو اړخونـو د
معرفي لپاره ور څخه کار اخيستل شوی دی.
په دې کتابګوټي کې ما هڅه کړې ده چې د ځانځاني ښامار او ناآشنا سندرو يو شـمېر هغـه رمزونـه
او پيچلي مسايل آسانه کړم چې ښايي د ځينو لوستونکيو لپاره په اول ځل لوستلو سره د پوهېدو وړنـه
وي ،ځکه دغه مسايل په يـوه بـل مسـتقل علـم «ارواپوهنـه» کـې ريښـې لـري ،او دا د هـرې هغـې ليکنـې
ځانګړنه وي چې په دغسې ادبي آثارو باندې کښل کېږي ،په حقيقت کـې دا معرفـي د تفسـير او تحليـل
ډوله ده ،چې کيدای شي يو شمېر تعبيرونه يې زما د قاصر ذه محصول وي ،ځکه خو يې پر حتمـي
کره والي ټينګار نه لرم ،امکان لري له ځينو سمبولونو ،تمليلونو او د پېښو له تصويرونو څخه د شاعر
مرام بل څه وي ،او دا هم ممکنه ده چې نور لوستونکي ورڅخه بل ډول تعبير ولري چې لـه يـوه ادبـي اثـر
څخه د بېې بېلو تعبيرونو د درلودلو حق هر چاته خوندي وي .مګـر هغـه هڅـه چـې مـا کـړې دا ده ،چـې د
امکان تر بريده د ارواپوهنې د ځينو علمي سرچينو پر اسار د استاد مرروځ په يادو شويو آثارو کې د
روانــي پېښــو او انګيــزو چاپېريــال او زمينـــې معرفــي کــړم .او هغــه کرکټرونـــه چــې لــه ځينــو روانـــي
خصوصياتو څخه نمايند ي کوي ،لکه ايګو ،د حتمي مرګ تصور ،مينه ،عقل ،غرايز او نور وڅېړم.
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لوی خـدای دې وکـړي چـې پـه خپلـه هڅـه کـې بريـالی شـوی يـم .دلتـه غـواړم د خپـل الرښـود اسـتاد
ښــاغلي ســرمحقق هېــواد مــل لــه ټولــو نيکــو مشــورو الرښــوونو او مرســتو څخــه مننــه وکــړم او تــر ټولــو
وړاندې د هغه اعتماد يې ځانګړی منندوی يم چې د داسې ستونزمنې چارې د ترسره کولو لپـاره يـې پـر
ما وکړ .ددې سريزې په پای کې دا هم د يادونې وړ بولم چې ددې رسالې له هر لوستونکي څخه زما هيله
داده چې په دې ليکنه کې زمـا تېروتنـې راتـه وښـيي او ځـوان ليکـوال او څېړونکـي پـه راتلـونکي کـې د
نورو ممتازو ادبي آثارو ورته تحليل او ارواڅېړنيزې معرفۍ ته مټې بډوهي.

په درنښت
عبدالغفور لېوال
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لومړی فصل
له ادبياتو سره د ارواپوهنې اړيکي
له تاريخي پلوه ارواپوهنه د يوې ځانګړې پوهې په تو ه نوې پوهنه ده ،خو په دغـې پـوهنې پـورې
اړوند ځينې بحلونه له پخوا څخه په نورو علومو کې موجود وو .فلسفه ،ادبيات او طـ هغـه علـوم دي
چــې د ارواپــوهنې بحلونــه يــې خونــدي کــړي وو .پــه زاړه يونــان کــې چــې فلســفه  ،د پوهنــو او فکرونــو د
سيسـتماتيکې مرمـوعې پـه حيـث ،ډيـره د پـام وړ وه د انسـانانو د رفتـار او شخصـيتي ودې پـه اړه يــو
شمير مهم موضوعات هم په کې شامل وو.
په پخوانيو ادبياتو کې هم د انساني نړۍ دروني مسايل او هغـه څـه چـې پـه اروايـي انګيـزو پـورې
اړه لري مطرځ وو ،د نړۍ تر ټولو زړه حماسه ېل مېش په حقيقت کې دايمي ژوند ته د رسيدو لپـاره د
انسان پټه تلوسه تمليلوي ،چې آن ددغې زړې حماسې رواني اړخ هم خورا جال دی .ددې حماسې اتـل
ېل مېش چې ويني ځواکم ملګری يې ( انکيدو) مـري نـو وسوسـه ورتـه پيـدا کيـږي چـې سـبا بـه دا
حال په ده هم راشي ،له ځانه سره فکر کوي او په يوه تعبيـر خپـل روان تـه ننـوزي .را وروسـته د يونـان پـه
سترو ډرامو کې پاچا اديپ هغه ادبي اثر دی چې دپېر په وړاندې د زوی د رقابت پټـه عقـده پـه بلـه بڼـه
څيړي .هسې چې په نوې ارواپوهنه کې له کورنۍ په تيره بيا له پېر سره په روان کې زيرمه شويو عقـدو
ته د اديپ عقدې وايي .موږ به په ادبياتو کې د اروايي مسئالو او ارواپوهنې د موجوديـت نـورو بېلګـو
ته وروسته په تفصيل اشاره وکړو خو دلته غواړو له تاريخي پلوه د ارواپوهنې پخواني بحلونه وپلټو.
ط يو له همداسې علومو څخه و ،چې د ارواپوهنې ار ـانيکي مسـايل يـې لـه پخـوا څخـه پـه ځـان
کې ځای کړي وو .انسانانو له ډېر پخوا څخـه د خپلـو خوبونـو ،عـادتونو ،خپګـان ،خوشـحالۍ او نـورو
اراوايي انګيرنو په اړه فکر کاوه ،په تيره بيا خوبونه چې د ارواپلټنې ( روانکاوي) يـوه جـدي موضـوع
ده ،د پخوانيو انسانانو لپاره هم د پام وړ وو.
خو په نوې زمانه کـې ارواپوهنـه د يـو مسـتقل علـم پـه تو ـه هغـه وخـت رامـنځ تـه شـوه چـې جرمنـي
ويلهم -وونت د ارواپوهنې لومړنی ازميښتځای په ۷۳۱۹م کـال د اليپزيـک پـه پوهنتـون کـې رامنځتـه
کړ .تر ده وروسـته جـی.اسـتنلي او ويليـام جيمـز پـه امريکـا کـې د ارواپـوهنې نـوي مباحـث پېـل کـړل او
دجيمـــز د ارواپـــوهنې د آرونــــو پـــه نامــــه يـــو کتـــاب پــــه ۷۳۹۰م کـــال کــــې خپـــور کــــړ(http://ahoo-
.)raranioot,blogfa.com/post-3.aspx
خو د ارواپوهنې په هغه برخه کې چې موږ بحث پرې کوو اتريشي ارواپوه زيګموند فرويد او کـارل
وستاويونګ جدي کارونه کړي چې وروسته به بحث پرې وشي.
خو راځئ و ورو چې ارواپوهنه څه ته وايي؟
ارواپوهنه هغه علم دی چې د انسان کـړه وړه او روحـي (پديـدې) پـه علمـي بڼـه څيـړي ،لـه کـړو وړو
څخـه هــدف د انســان هغــه کړنـې دي چــې پخپلــه د کــوونکي ،ليــدونکي يـا ترربـي وســايلو پــه مرســته د
مشاهدې او احسار وړ وي.
()۲-۷
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ارواپوهنه د ترربو او جوړښتونو له مخې په بېې بېلو مکتبونو ويشل کيـږي چـې مـوږ يـې دلتـه پـه
ويش باندې کار نه لرو.
موږ به ددغه اثر په پېل کې د ارواپوهنې اړيکې له ادبياتو سره وڅيـړو او بيـا بـه د پوهانـد مرـروځ
په آثارو کې اروايي مسايل وڅيړو .په دې بحث کې به د ښوونې او روزنې ،طبي ،شخصـيتي ،کـړو وړو
او ارواپوهنې ته ډير پام نـه وي ،بلکـې د هنـر او ادبيـاتو پـه وسـيله د يـو شـمير ارواپـوهنيزو مسـايلو د
مطرځ کيدو اړخ به وڅيړل شي.

ادبيات او اروايي مسألې:
انسانانو همدا ،چې فکر کول پېل کړ د طبيعت ( خپل ماحول) په اړه ،د بل (انسان) او د ځان پـه اړه
يې يو شمير حقايق وموندل يعنې دده پوهه د طبيعت ،فرد او ځان په هکله له فکر کولوڅخه راوزيږيـده.
انسانان د ژوند له لومړيو زمـانو څخـه متوجـه شـوی چـې يـوازې فزيکـي او طبيعـي عوامـل لکـه سـاړه،
تودوخه ،باران او باد دوی پر بدن اغيز نه لري بلکـې پـه دوی کـې دننـه هـم ځينـې عوامـل شـته چـې دوی
بايد د هغو په هکله فکر وکړي لومړنيو انسانانو د خوشالۍ او غم عـاطفې او کرکـې ،مينـې او خپلـوۍ
احسار دې ته متوجه کړل چې بايد د ځان په هکله فکر وکړي او باالخره پوه شي چې د دوی په روځ کې
څــه تېريــږي .وروســته بيــا انســانان د ښــکې خوښــوونې پــه غريــزه پــوه شــول او د ښــکلي او ناښــکلي د
تشخيص ځواک يې خپل کړ ،د ښکې په اړه دروني احسار هېڅ ډول فزيکي موجوديـت نـه درلـوده خـو
ښکې ته تږی انسان له ډ ېرې پخوا څخه د ښايستونو شـوقي و ،تـردې وروسـته پـه بـل ـام کـې لـه ځينـو
طبيعي پېښو او نورو انسانانو څخه د بېې بېلو خاطراتو تداعي ته متوجه شو ،خوبونه يې وليدل او پـر
سمبوليک اهميت يې وپوهېدل د ټول د ځان په اړه د انسان تفکر ال اوږد او پيچلی کړ او پـه دې تو ـه د
ارواپوهنې لومړني فکري زړي رامنځ ته شول.
له تر ټولو لرغونې معلومې حماسې ( ېل مېش) څخه نيولې تر نويو آثارو پـورې ـا ادبـي آثـار د
انســان لــه وسوســو ،ويــرو ،اضــطرابونو ،خوبونــو ،مينــې ،ښــکې خوښــوونې ،غــم ،خوش ـالی ،پټــو او
ښکاره تمايېتو او غريزو څخه حکايتونه کوي.
نــامتو ارواپــوه فرويــد فکــر کــاوه چــې جنســې غريــزه لــه ماشــوبتوبه لــه انس ـان ســره ملــه وي او د
شخصــــــــــــــــــــــيت د ودې پــــــــــــــــــــــه څرنګــــــــــــــــــــــوالي کــــــــــــــــــــــې ونــــــــــــــــــــــډه لــــــــــــــــــــــري.
()۷۲۵-۱
ددې فکر يو بل تعبيـر مـوږ پـه ېـل مـېش کـې هـم مونـدلی شـوه .هلتـه چـې انکيـدو لـه ژويـو سـره
يوځای څري او کامېً يو وحشی موجود دی ،ارباب االنواع ددې لپاره چې انساني ژوند ته يې راوبـولي
دمعبد يوه ښـکلې خـدمتګاره ورليـږي او انکيـدو کلـه چـې لـه هغـې سـره پريـوزي ،انسـانيت ،خونـد او
غريزو ته متوجه کيږي او ورو ورو له ژويو څخه را بيليږي او مدني ژوند تـه مخـه کـوي .پـه ېـل مـېش
کې خوبونه ټاکونکی رول لري،پخپله ېل مـېش ،د هغـه مـور ،انکيـدو او اربـاب االنـواع ډېـر څـه پـه
خوب کې ويني او د هغو له تعبيرونو سره سم حرکت کوي.
()۸۵،۸۷-۷۵
ددغــو قهرمانــانو او ضــد قهرمانانوپــه خوبونــو کــې ســمبولونه ډېــر عرـ دي او تــر زر ونــو کلونــو
وروسته ال اور هم دغه سمبولونه په ورته يا لږو ډير بدلون خپل ځای لري ،په دې حماسه کې دمرګ پـه
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وړاندې اضطراب ،د قدرت ښوونې عقدې او د دوسـتۍ عاطفـه ،مينـه ،انتقـام او کينـه ټـول وينـو چـې
څنګه د کرکټرونو پر اروايي حالتونه حکم چلوي.
تر دغې زړې حماسې را وروسته په يونان کې لوی ادبي آثار د هومرله ايليـاد او اديسـې را نيـولې د
سوفوکل تر پاچا اديپ او نورو پورې ټول د انساني اروا په بېې بېلو اړخونو پورې اړونـد موضـوعات
مطرځ کوي .اسطوره پوهان (متيالوژيستان) لکه اويد مييرر او نور باور لـري چـې پـه دغـو آثـارو کـې
اساطير د انساني اروا د بېېبېلو ځواکونو استازيتوب کوي .يو شمېر اساطير د جنسي غريزو ،ځينـې
د حرص ،سخاوت ،شرارت ،نيکي او داسې نورو عادتونو لپاره سمبول دی .مـلېً هلـ د ښـځينه فکـر،
ښکې ،هور او بې وفايي لپاره نښه ڼل شوې ده .يوروپيديز پخپل نامتو اثـر ( د ټـرای ښـځې) کـې پـه
ښکاره بڼه د يوناني او تراوايي ښځو رواني ځانګړنې په هنري ژبه څر ندوي۷۸۰-۴۰-۸( .مخونه)
کانديد اکاډميسي محمد صديق روهي په خپل کتاب ( ادبي څېړنې) کې د يـورو پيـديز پـه هکلـه
ليکي:
« د يوروپيديز آثارو هغه وخت محبوبيت ومونـد ،چـې پـه اروپـا کـې پـه کپيټـاليزم پـورې مربـوطې
روحي او عصبي ناروغتياوې خپرې شوې ( يوروپيديز) سايکالوجست و او د انسان د سلوک انګيـزې
()۴۶۳-۲

يې په ژوره تو ه تحليل کړې دي».

د استاد روهي په وينا د يوروپيديز بله نامتو ډارمه ( ميديا) هم د يوې ښځې روحي عقدې څېړې:
« پــه لــومړي اک ـ کــې (ميــديا) زاري کــوي او اوښــکې تويــوي او پــه وروس ـتې اک ـ کــې لعنتونــه
استوي.
( ميــديا) يــوه تحقيــر شــوې او ځپــل شــوې ميــرم ده ،چــې بېخــره د انتقــام پــه فکــر کــې لــويږي »...
()۴۶۹-۲
موږ وينوچې د سايکالوژي ( ارواپوهنه) په ادبياتو کې څومره لرغونې ريښـې لـري ،اسـتاد روهـي
داښيي ،چې که څه هم د يوروپيديز په زمانه کې ارواپوهنه ديو مستقل علم په تو ـه نـه وه موجـود ،خـو
پخپلــه يورپيــديز د هغــې زمــانې يــو ارواپــوه (سايکالوجســت) و ځکــه د هغــه پــه آثــارو او ډرامــو کــې د
ارواپوهنې مسايل ليدل کيږي.
دا يوازې په لويديځ کې نه ،بلکې د خيتځ لرغوني ادبيات هم ا داسې آثار لري چې پـه هغـو کـې د
انسان د اروايـي ځـانګړنو يـوه يـا څـو اړخونـو تـه ځـای ورکـول شـوی دی .د نـامتو هنـدي ډرامـه ليکـوال
کاليد ار پـه زړه پـورې ډارمـه شـکونتې يـو همداسـې ادبـي اثـر دی .پـه دې ډارمـه کـې بيرتـه ( زه) تـه را
رځيدل يا د ( له السه تللي زمان تداعي) مساله خورا عريبه مطرځ شـوې ده .انسـانان لـه خپلـې ماضـي
سره روحي اړيکې لري ،د ماضي مهمې پېښې او انګيرنې په الر شـعور کـې رسـوب کـوي او د هغـو بيـا
فوران د انسان پر اور او راتلونکې بدلوونکی اغيز درلودای شي.
دوشيانته پاچا چې د زړه له کومې پـر شـکونتې عاشـق شـوی و ،د اغيـار دښـېراله املـه خپلـه مينـه
هېروي اوتر اوږدو پېښو وروسته په ناخود آ اه بڼه د شکونتې ماشوم ويني او د خپلې مينې هېر شـوی
اور يې په زړه کې را تازه کيږي ( ۴ــ )PPددغې ډرامې اوج په همدې رواني تـداعي کـې نغښـی دی ،کـه
څه هم هره پيښه خپل عيني وسايل اوداليل لري خو سړی ويېی شي چې ډېرې پېښې د ( دوشيانته) پـه
دننه ( خود) کې پېښيږي .استاد روهي دغې تداعي ته داسې اشاره کوي:
« څه موده پس د ښېرا وروستۍ ژمنه پوره شوه او د پاچا تر ايـرو النـدې خـاطرې بيرتـه تـازه شـوې؛
خو څه ټه؟ ( شکونتې) اسمان ته ختلې وه».
اروايي ښامار
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زمونږ د هيواد د دواړو ژبو پښتو او دري په کېسيکو ادبياتو کې ارواپوهنه ،لکه فلسفي افکـار
په پرا نده ډول شته ،د سنايي غزنوي شي فريدالدي عطار ،موالنا جېل الدي محمد بلخي ،خوشال
خان خټک ،رحم بابا او نورو په شـاعرۍ کـې د انسـان د روانـي پېښـو پـه زړه پـورې نښـې ليـدالی شـو
خوشال خان خټک ډېر ځله د خپلو اروايي انګېرنو تر اغيز الندې دی ،کله خوده په خپلو شعرونو کـې د
خپلو اروايي کشمکشونو شوروشر ته داسې اشاره کړې و ورﺉ:
چې قانع د زمانې په خشک و تريم
که مې پېژنې بادشاه د بحروبر يم
په درون کې مې پراته دي ډېر
په معنی کې لکه کان د سيم و زر يم
که مې الر لکه درياب خالي ليده
د ټټر دننه ډک په در وهر يم
ال يو شور راځنې الړ نه وي بل
مګر زه پيدا په ورځ د شور او شر يم
زيست روز ار به چې له خلکو سره نه شي
زه خوشال له واړه خلکه مرور يم

()۳۹-۳۳-۵

د خوشال په آثارو کې د  Individualismيا فرديت ( يوازی توب) احسار ډېر ځله ـورو ،يـو المـل
چې د خان د ژوند په پريکړو کې يې هم اغيز درلود د فرديت همدغه غوټـه وه خـان د ژونـد پـه وروسـتيو
ورځو کې فکر کاوه چې يوازې دی ،ښايي دده د سياسي پريکړو قاطعيت هم د هغـه د يوازيتـوب د پـ
احسار مولود و ،البته دا يوازيتوب رواني اړخ لري نه ټولنيز:
د يار غم به په تنها صورت زغمم
د ابې درد عالم به نه را خبروم
آشنايي له جداييه سره ښه ده
د مرهمو قدر داغ څخه ڼم

()۷۲۹-۶

نړيوال معاصر ادبيات او ارواپوهنه:
اتريشي ارواپوه زيګموند فرويد (۷۹۸۹-۷۳۵۶م) له خپلو علمي نظرياتو سره په معاصرو ادبيـاتو
ژور اغيز درلوده .فرويد د خودآ اه او ناخودآ اه يـا شـعور او تحـت الشـعور پرڅرنګـوالي کـار وکـړ ،لـه
بلې خوا يې د انسان د شخصـيت پـر تکامـل د جنسـي غر يـزو اغيـز وڅېـړه ،دغـه نـامتو ارواپـوه د خپلـو
تيزسونو د بيان لپاره اروپا او امريکا ته سفرونه وکړل او پخپلو مشهورو خطابو کې يـې خپـل نظريـات
()۵۲-۷۲-۱

روښانه کړل.

دده نظرياتو په تېره بيا د انسان په الشعور کې د عقدو د ترس او بيا فوران او د هغـوه د اغيـزو پـه
اړه ،وروسته بيا د ڼو لويو ليکوالو په آثارو کې ځان را څر ند کړ.
تردې چې د سوررياليزم د مشهور هنري – ادبي مکت ريښې دده لـه نظريـاتو څخـه رامنځتـه شـوې
ڼل کيږي .استاد روهي ليکي:
« سوررياليزم په معاصـر هنـر کـې يـو ذهنـي ايډياليسـتي تمايـل دی ،چـې د کپيټاليسـتي ټـولنې د
بحرانونو زيږنده دی.
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ددې هنري جريان ريښې د ( زيګموند فرويد) اتريشي ارواپوه په نظريو کې ليدل کيږي.

(۴۰۸-

 )۲سورريالستانو فکر کاوه چې د انسان د تمايېتو او غوښتنو لويـه برخـه پـه الشـعور کـې ده ،لـه بلـې
خوا دوی هم د رومانتيسيسم د مکت د پلويانو په څېر له تخيلي ،غير عقلي اواريانوونکو پېښو سـره
عېقه درلوده که څه هم اجتمـاعي ،سياسـي او اقتصـادي شـرايطو لـه هغـې ډلـې څخـه لـومړۍ نړيـوالې
جګــړې د سورريالســتانو د نظريــاتو او افکــارو پــه شــکل موندنــه کــې الر درلــود خــو د فرويــد نويــو
ارواپوهنيزو نظرياتو د تخيل او تفکر لپاره نوي مواد چمتو کړل استاد روهي بل ځای ليکي:
« د ارواپوهنې په ساحه کې سورريالستان د ( فرويد) لمنې تـه الر اچـوي او ومـان کـوي ،چـې د
انسان د هلـو ځلـو لمسـوونکی د شـعور نـه النـدې ذهنـي جهـان دی .دوی وايـي ،چـې د انسـان د عمـل او
()۴۰۵-۲

سلوک محرک دده تحت الشعور دی.».

ددغه مکت له نامتو ليکواالنو څخه اندره برتون و چې فکر يې کاوه :د انسان ډېـر ژور احساسـات
هغه وخت په ټوله معنی ترلی کوي ،چې موهـوم تصـورات ټولـو ذهنـي شـيانو تـه الرښـوونه وکـړي او د
انســاني منطــق او برهــان وا ــي لــه الســه ووزي .د سورريالســتانو پــه آثــارو کـې خوبونــو او د بــې خــودۍ
تخيېتو لوی ځای درلود .دوی د ذه سيال جريان ته ډېر اهميت ورکاوه او لـه ځـان سانسـورۍ څخـه بـه
يې ځان ساته.
پخپله زيګمونـد فرويـد لـه ادبيـاتو سـره کلکـه عېقـه درلـوده ،ده د آلمـاني ژبـې لـه ادبيـاتو پرتـه د
فرانســـوي او انګريـــزي ادبيـــاتو پـــوره مطالعـــه درلـــوده او پـــه ايتاليـــايي او اســـپانوي هـــم پوهيـــده.
( )۴۵-۱
په روسي ادبياتو کې يې د داستايفسکي له آثارو سره مينه درلوده .حتی له ده څخه نقـل قـول شـوی
چې فرويد ويل ما د ارواپوهنې ډېر مسايل د داستايفسکي له آثارو څخـه زده کـړي دي .فرويـد د ( پـېر
وژنه) په نامه يو ليکنه لري او هلته پر داستايفسکي خبرې کـوي نومـوړي پخپلـه د ليکـوال پـر اروايـي
ژوند د هغه په فکرونو او آثارو خبرې کوي .د فرويـد لـه نظـره د داستايفسـکي تـر ټولـو لـوی شـهکار ( د
کارامازوف وروڼه) تر ټولو مهم رومان دی چې تر هغه وخته ليکول شوی و.
( د کارامازوف وروڼه) په رومان کې مشر ورور خپل پېر وژني ،دوهم ورور يـې بـې عقيـدي دی او
درييم يې يو کلک مسيحي ،ارواپوهان عقيده لري چې ددغه رومان هر کرکټر په حقيقت کې د انسان د
يــوه روانــي خصوصــيت ســمبول دی او پــه بلــه وينــا دا د انســان د روانــي ځــانګړنو د کشــمکش کيســه ده.
فرويد فکر کوي چې درې ادبي شهکارونه يو له بل سره رواني اړيکـې لـري ،د سـوفوکل پـه پاچـا اديـپ
کې اديپ خپل پېر وژني ،خو ناخبره وي چې هغه يـې پـېر دی ،دا د الشـعور عمـل دی ،د شکسـپير پـه
هاملت ډرامه کې هاملت تقريباً په نيمه خبرۍ حالت کې خپل پلندر وژني چـې دا د نيمـه آ ـاه ذهـ عمـل
دی (کارامازوف وروڼه) رومان کې مشر ورور خپل پـېر پـه لـوی الر وژنـي چـې دا د شـعور عمـل دی،
خو د فرويد له نظره ټول د يوه رواني ميېن نښه ده( :زوی د پېر په وړاند)فر ويد وايـي ،داستايفسـکي
پخپلــه د ژور خفګــان پــه نــاورغۍ اختــه و ،ال ډېــر کشــرو ،چــې پــېر يــې مــړ شــو ،ده بــه عريـ و غريـ
خوبونــه ليــدل ،تــردې چــې د داستايفســکي ورور (انــدري) ويلــی و ،چــې ورور يــې پــه يــوه ياداښــت کــې
غوښتنه کړې وه چې کيدای شي د مرګ په څېر په کوم اوږده خوب ويده شـي ځکـه خـو کـه داسـې وشـول
تر پنځو ورځو پورې دي يې نه خښوي۲۵۸-۳( .ــ)۲۱۲
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ف رويد نتيره اخلي چې دليکوال شخصي رواني حالتونه د هغه د آثارو اتېنو ته ورليږدي ،کله کله
د ځينو آثارو قهرمانان په يوه يا بله بڼه د ليکوال د رواني شخصـيت څر نـدوی وي ،لـه همـدې املـه خـو
په ادبي آثارو کې د ليکوال ارواپوهنې ته خيال ساتل کيږي.
د داستايفسکي ا آثار لکه:
تش السي -جنايات او مکافات ،قمارباز ،بېړا (ابله)،د مړيو د کور خاطرات ،تسـخير شـوي ،خـام
ځـوان ،د يــوه ليکــوال د يادښــت کتابچــه ،تحقيــر شــوي ،اوســپينې شــپې د داســې روانــي کرکټرونــو پــر
اعمالو تمرکز کوي چې له رواني پلوه له بېې بېلو عقدو څخه ځوريږي دا يـوازې داستايفسـکي نـه دی،
بلکې د نوي عصر ا اروپايي امريکايي او ختيځ ليکوال او شاعران شته چې د نوې ارواپوهنې په رڼـا
کې يې آثار د پام وړ ارواپوهنيز مسايل لري او موږ دلته يوازې څـو بېلګـو تـه اشـاره وکـړه .د بېلګـې پـه
تو ــه د پــل الــوار شــعرونه پــه دې برخــه کــې خــورا پــه زړه پــورې آثــار دي .ددغــه شــاعر اصــلي نــوم اوژن
رندل Eugen Grindelو ،په پاريس کې پر  ۷۳۹۵وزيږيد او په ۷۹۵۲کې ومړ.
د نــوې ارواپــوهنې بحلونــه يــوازې د سورريالســتانو پــه آثــارو کــې نــه ،بلکــې د نــورو مکتبونــو او
سبکونو پيروانو په ادبي آثارو کـې هـم ځـانګړی ځـای لـري ،چـې د ټولـو يـادول زمـوږ لـه دې بحـث څخـه
وتلی کار دی.
زموږ ددغه بحث لنډه پايله داسې کيدای شي چې ارواپوهنه لـه ادبيـاتو سـره نـږدې اړيکـي لـري .د
نړۍ د ادبياتو په تاري کې د ارواپوهنې مسألو ډېر پخوا ال ادبياتو ته الر مونـدلې وه ،خـو همـدا چـې د
علومو د ودې او تکامل په نتيره کـې ارواپوهنـه د يـوه مسـتقل علـم پـه تو ـه رامـنځ تـه شـوه نـو ددغـې
پوهنې يو شمېر په زړه پور ې بحلونه نويو ادبياتو په پراخه پيمانه را واخيستل ،تردې چې کلـه کلـه يـو
د بل متمم شول مانا دا چې ارواپوهنې له ادبياتو او ادبياتو له ارواپوهنې څخه ډېـر څـه زده کـړل او يـود
بل د پرمختګ ،ودې او رنګارنګۍ المل شول.
اور ب ه راشو د خپل هيواد يو نامتو ليکوال ،شـاعر او فيلسـوف تـه چـې ده پـه خپلـو تلپـاتې آثـارو
کې د اروايي مسايلو کوم اړخونه څېړلي او يا يې مطرځ کړي دي.
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دويم فصل

په ځانځاني ښامار کې د ارواپوهنې د نوي علم څرکونه
پيېمه:
ځانځــاني ښــامار د ارواښــاد پوهانــد بهأالــدي مرــروځ هغــه ادبــي اثــر دی چــې د هنــري ارزښــتونو
ترڅنګ د ارواپوهنې ،فلسفې ،ټولنپوهنې ،او انسانپوهنې د مباحلو يوه تمليلـي ډولـه يـې هـم ڼلـی
شو.
پخپله استاد مرروځ ددغه اثر په سريزه کې کاږي:
«ځانځاني ښامار د انساني ژور طبيعت د تمرد او عصيان بيان دی او دا واقعيت درې جـې اړخونـه
لري .يو يې نفسي انفرادي اړخ دی او بل يې اجتماعي او سياسـي اړخ دی او دريـېم ددې دواړو اړخونـو
ترکي دی او هغه د انساني موجوديت فلسفي معنی ده».
موږ په دې کتـاب کـې غـواړو د ځانځـاني ښـامار پـر اروايـي  psychologicalاړخ خبـرې وکـړو چـې
خامخا به د اثر فلسفي  philosophicمسايلو ته هم اشارې په کې وي ځکه چې په داسې ادبي آثـارو کـې
د فلسفې او ارواپوهنې قلمرو يو وي او ډېر ځله يو بحث هم ارواپوهنيز وي هم فلسفي.
زموږ په بحلونو کې به دټولنيزې ارواپوهنې  Socio-psychologyځينې اړخونو تـه هـم کتنـه وشـي
ځکه و ړنۍ ( فردي) ارواپوهنه د ټـولنيزې ارواپـوهنې ڼـې ځـانګړنې لـه ځانـه سـره لـري ،چـې پوهانـد
مرروځ هم په خپل اثر کې په زړه پورې اشارې ورته کړي دي .خو تر هر څه وړاندې:

د ښامار کيسه:
ځانځاني ښامار په پرولوګ ( لومړنۍ خبرې) پېل کيږي ،راوي د يوه فيلسوف يادونه کـوي چـې لـه
ډېر فکر او سوچ وروسته دې پايلې ته رسيدلی چې ( :ترکوم وخته چې دا زمکه او آسمان وي – تـل د هـر
انسان دوزخ به بل انسان وي) اشاره نامتو وجودي فيلسوف ژان پل سارتر ته ده ،چې ويل يـې :انسـان د
انسان دوزخ دی ،خو د ځانځاني ښامار راوي دا نه مني ،بلکې د ختيـزو عارفـانو پـه څېـر دوزخ پـه ځـان
کې خپل نفس ڼي او خپله خبره له همدې ځايه پېل کوي .الروی د نيمو شپو چې د اثر اصـلي کرکټـر دی
د خپل سفر کيسه کوی چې څنګه د ژوند د واقعي مانا موندلو لپـاره د وجـود لـه ښـاره ووزي ،هغـه ښـار
چې ال ودان و خو الروی ورڅخـه د دښـتو او بيابـانونو خواتـه والړه ،د انسـاني روځ لـه راز راز پړاوونـو
څخه تيريږي او په خپله کيسه کې هغه را پيژني .تر پرولوګ وروسته لومړی څـرخ پېليـږي ،الروی ال هـم
د الشعور د تورې سمڅې خولې ته ناسـت دی خـو ـوري چـې ښـار نـور پـه ويرانـه بـدل شـوی او د ښـامار
(ايګو -قهرمان) راتلو ته الره څاري ،په همدې څرخ کـې قهرمـان ( لـه نفـس ،ښـامار ،ايګـو څخـه مـراد)
راځي او پر ښار خپله قهر جنه واکمني پېلوي ،په اوله ورځ د مينې غرڅه د ټولو ښاريانو پـه وړانـدې پـه
غشي ولي او خپله ويره پر زړونو کينوي .اژدهـا حکـم کـوي چـې دده لمـانځنې تـه دې معبـد جـوړ شـي او
خلک دې دده عبادت کوي زوړ راه په هر څه پوهيږي او د حاکم اصـليت ورتـه معلـوم دی خـو د خپلـې
ټې لپاره د ښامار عبادت ته تبليـ کـوي او ښـاريان د حـاکم لـه قهـره ويـر وي ،ښـار د حـاکم د قهـر جنـې
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واکمنۍ تـر جبـر النـدې ورو ورو شـاړيږي او خلـک د نيکمرغـه ژونـد ورځـې هېـروي ،ويـره ،نـاهيلي او
اژدها ته اطاعت پر ټولو وزرغوړ وي.
داو ل څرخ په دوهم پړاو کې ښار له ښاريانو څخـه خـالي کيـږي ،ښـامار ناڅاپـه متوجـه کيـږي چـې د
ښار په لويه او ښکلې ماڼۍ کې يوازې دی ،ښاريان څه مړه دي ،څه دده په الر د ماڼۍ پـه زيرخـانو کـې
زنځير تړلي بنديان دي او څه هم په نامالومه لوري تللي دي .قهـار حـاکم چـې پـه مـاڼۍ کـې يـوازې پـاتې
دی ويريږي ،ناآشنا غږونه اوري ،کله فکر کوي چې ځمکـه ريـږدي کلـه کلـه يـې موهـوم اشـباځ ويـروي،
قهرمان د ښار د آبادۍ وختونه ور په يادوي او د هغه تيارې مغارې په اړه فکر کوي چې دی يې خولې ته
ناست دې کله کله د عشق او مينې ښاپيرۍ ور په ياديږي ،د هغـې ښـکې او مسـتي او د هغـې پـه قلمـرو
کې د ژوند نښې .ده ته ور ياد شو چې څنګه يوه ورځ په توند سيېو او باران کې ،چې سيند په څپو څپـو
بهيــده او هــر څــه اوبــو پــه ســر اخيســتي وو ( ،د مــارانو ســتر واکمنــه) چــې د ښــيرازۍ ،مينــې او عشــق
ښاپيرۍ ده ،د يوه آبي مار په څيريې کوړۍ کوړۍ پر يوه غټه ر ه کولچه وهلې د اوبو پـر مـ لـه ملکـه
وځي ،ددغې مار ښاپيرۍ پر سر يو تاج دی او په تاج کـې يـو الل ځليـږي ،خلـک چـې د هغـې وتـل وينـي
خواشيني کيږي او همدا ورځ د خپل غمځپلي تاري مبدا ټاکي .الروی په فکرونو کـې ډوب ده او دا هـر
څه را يادوي ،خو په دې وخت کې يوه بدرنګه ،مرموزه ،سياهپوشه بوډۍ د يـوازې پـاتې شـوي قهـرج
حاکم ماڼۍ ته ورځي ،پرته له دې چې ور وټکوي يا له چا پوښتنه وکړي مخام له دهليزونو تيريـږي او
د ايګو قهرمان مېقات ته ځان وررسوي ،دغه بوډۍ د مرګ او فنا استازې ده.
د اول څرخ په دريېم پړاو کې پېښې د نفس د دوزخ له درشـل څخـه د اخـوا پيښـيږي چـې د شـعور او
عقل ساحه ده ،په دې پړاو کې راوي يو ځل بيا د هغې زمانې کيسه کوي چـې ښـار د آبـادۍ پـه حـال کـې
و ،او د عشق او مينې الهې پرې حکومت کاوه هر څـه شـنه زرغـون وو ،خـو ناڅاپـه پـر همـدې ودان ښـار
باندې ښامار ورننوت او خلک يې د خپلې حکمرانۍ له پېل څخه خبر کړل او ځان يې ور معرفي کړ چې:
زه خــــــــــــــــــــو (زه ) يـــــــــــــــــــــــــــم!
زه ( ايـــــــــــــــــــــګو) يـــــــــــــــــــــــــــم!
زه فاتح د لـــــوی جنګونو د جهان يم
قهرمان يـــــــــــــــــم بـــــــــــــــې ملالـــــه
ستاسو ښار زمـــــــــــــــــــــا تابـــــع دی
تاسې ټول زمـــــــــــــــــــا مريان ياست
دا ځل ددغه قهرمان يوه بله ځانګړنه هم را پيژني چې د هغه ځانځاني او پر ځان مينتوب دی.
دغه پر ځان مي ښـامار پـه ټولـه مـاڼۍ کـې پـر هـر څـه خپـل نـوم ليکـي او د خپـل ژونـد ځـای ټـول لـه
هندارو څخه جوړوي چې هره شيبه ځان ووينـي ،هـرې خواتـه چـې سـتر ې اړوي نـو خپـل ځـان وليـدالی
شي .قهرمان دومره په ځان کې ډوب شي چې ماضي ،حال او مستقبل ټول ترې ورک او هېر شـي .دا ځـل
قهرمان د مرګ په اړه فکر کوي ،که څـه هـم پـه دې اړه فکـر کـول يـې نـه خوښـيږي خـو غـواړي لـه مر ـه د
خېصــون او ابــدي ژونــد تــه د رســيدو الره ومــومي .مګــر يوازيتــوب! يوازيتــوب لــوی درد دی ،پــه
يوازيتوب کې قهرمان يوه مرموزه ويره په سر اخلي ،چې پخپله يـې هـم نـه پيژنـي .قهرمـان ويريـږي چـې
زمانه ونه دريږي ،دی په خپل ځان کې ننوځي او سفر کوي ،له ډېرو سختو الرو څخه تيريـږي دی ـوري
چې ټولې الرې يې پخپله په لوی الر ورانې کړي دي او ځکه خوله خپل يوازيتوبه هيڅ لوري ته تيښـته
نه شي کوالی .يو ځل يې خپکۍ ( خپسکه) نيسي ،فکر کوي نيمه تنه يې په ځمکـه کـې خښـه شـوې ده،
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بيا خپل سيوری ورڅخه ورکيږي او بل ځل د داسې تندې احسار کوي چې که د ځمکې ټول رودونه هـم
وڅښي تنده به يې ماته نه شي .قهرمان د ژوند په پوچۍ باور پيدا کوي او پـه همـدې سـر ردانيو کـې را
چورلي.
داول څرخ څلورم پړاو هم د قهرمان د دردونو ،ويرې او اضـطراب پـه تمليـل پېـل کيـږي او راښـيي
چې قهرمان څه ډول خوبونه ويني ،بېخره خپل يوازيتوب مني او باوري کيږي چې په فنا محکوم دی.
هغه شاته تمبول شوي عواطف چې قهرمان په زيرخانو کې زندانې کړي دي وخـت نـا وخـت غريـو را
پورته کوي او د خپلو زنځيرونو په شرنګولو سره ښامار واښي ،يو پـ بـاطني توپـان لـه قهرمـان سـره
مونو لوګ کوي او مېمتوي يې ،دی ورته وايي چې يوازې دوه غېمان تاته صـادق وو ،يـو عقـل او بـل
فکر ،دوی غواړه مار او ستا ستايونکی وو .خو ددوی ټول داليل ،چې ستا د ستاينې لپاره يې جوړول،
ناسم او فاني وختـل ،تـا د خپـل شـاته تـګ ټـولې الرې وتړلـې او بيـړۍ دې تـر شـاو سـيزلې او دادی چـې
اضطراب دې رامنځ ته کړ .قهرمان په همدې کشمکش کې دی چـې د ترږميـو پرښـته ( د مـرګ اسـتازې)
بوډۍ راځي چې هر څه يې تور دي ،مخام ماڼۍ ته ورخيژي او پرته له دې چـې ور وټکـوي ځـان يـوازې
شوي قهرمان ته رسوي .بوډۍ خپل کوربه ته په مهربانۍ وايي چې د تلو وخـت دی ،قهرمـان ويريـږي او
وايي :زه خو ال د ژوند په خوند نه يم پوهيدلی او همدلته خوښ يـم ،خـو بـوډۍ ورتـه وايـي نـه اور ډېـره
ناوخته ده او بايد والړ شو ،ښامار د مقاومت هڅه کوي خو چې ويني بې فايدې دی زړه او نا زړه ورسـره
روانيږي او د ماښام په خړه کې د يوه نامالوم لوري ورک سفر پيلوي.
دوهم څرخ :د ښامار دوهمه برخه ( څرخ) د اپېتوني سمڅې په تمليل پېليـږي ،او د ملـل د نظـر يـې
پيژندنه کوي .د يونان نامتو فيلسوف اپېتون په دې دنيا هر څه د هغو د اصـل سـيوری اڼـه او د ژونـد
ملال يې په يوه غار کې د هغو انسانانو حالت ته ورته اڼه چې مخونه يې د مغارې ديوال او څټونه يې د
هغې خولې ته وي ،دی وايي فکر وکړﺉ بهر اور بل دی او ترم يې ژوندي موجودات تيريـږي پـه مغـاره
کې تړلي خلک يوازې پر مخام ديوال د هغو سيوري ويني او لـه دې نـه دي خبـر چـې اصـل حقيقـت څـه
دی .د اپېتون په مشهور کتاب (جمهور) کې دغه تمليل په اووم کتاب کې راغلی دی (۹ـــ . ) ۸۹۶
د ځانځاني ښامار راوي د اپېتون دغه نظـر نـه منـي ،بلکـې وايـي چـې کـه د غـار زنـدانيان لـه غـاره
ووزي نو هر څه به تياره او خړ وويني ،شاعر تر همدې نظره وروسته د نيمـو شـپو د الروي د سـفر کيسـه
پيلوي .چې دده دتمې پر خېف هيڅوک په مخه نه ورځي ،چې ښه راغېست ورته ووايي يا يې لـه هغـې
شي کميسې شاليې سره مېقات وشي چې د ژوند د ورک سمندر غـاړې يـې پـه سـتر و کـې پټـې کـړې
دي .د الروی هغه تېر وختونه پر زړه ور رځي چې څنګه يو ځل شاليې په زړو جامو کې مخې ته ورغلـې
وه او له خپل منګي څخه يې اوبه ورکړې وې ،يو ځل الروی له خپل نابلد ملګري څخه يادونـه کـوي چـې
ده ته يې د بلـدوالي الپـې کـړې وې خـو پـه نيمـه الره کـې يـې همداسـې الرورکـی پريښـود او مرسـته يـې
ورسره نه وه کړې دده دغه دروغر ملګری دده (زه) و .نو ده هم ورسره مخه ښه کړې وه او هغه يې خپلې
ځانځانۍ ته پريښی و .الروی خپل سفر ته دوام ورکوي ،سـتړی دی ،غمرـ دی او حيـران هـم .ډول ډول
پيښې او احساسات ورپيدا کيږي خو پرم ځي ،الروی د ژوند د ورک سمندر غاړې لټوي .خـو يـو ځـل
پريــوه تــوره مغـاره ( د الشــعور ســاحه) ورپيښــيږي ،نــه پــوهيږي څنګــه خــو ور ننــوزي هلتــه د ښــامارانو

 ( که څه هم ارواښاد پوهاندمرروځ د ښامار په لم ليک کې هغه د جمهور پنځم کتاب ښودلی دی.).
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زيږنځای ويني چې څنګه په يوه تور مردار ډنډکې چينري يو بل خوري او غټيـږي بېخـره يـو چينرـي د
نـورو پـه خــوراک دومـره غټيــږي چـې ښــامار ورڅخـه جــوړيږي او بيـا دغــه ويروونکـی ځنــاور د الوري د
ســتر و پــه وړانــدې لــه مغـارې څخــه وځــي ،الروی ددې پيښــې پــه ليــدو حيــران دی ،خپــل مــزل تــه دوام
ورکوي خو نه پوهيږي چې چيري روان دی .ده ته اور ،ماضي او راتلونکی ټول سـره ـډ شـوي او زمـان
خپل مفهوم له السه ورکړی دی .په همدې بې مانا حالت کې دی يو لوی راز کشفوي او پردې پوهيږي:
چــــــــــــې عــــــــــــــالم او هستي واړه
بـــــــــې معنی دي بـــــــــــــې مفهومـه
لټول د کوم معنی اوکوم مفهوم هم
د دوهم څرخ په بله برخه ( شپږم پړاو) کې الروی د وجود ښار ته ورنږدې کيږي خومخکې له دې چې
ښار ته ورسيږي له ځان سر پريکړه کوي چې بايد په بيړه ځان ښار ته ورسوي اوخلک د ښامار لـه راتللـو
څخه خبر کړي ،ځکه ده په مغاره کې د ښامار زيږيدل وليدل او پردې پوه شو چې ښامار له مغـارې څخـه
ووت او ښايي د ښار په لـوري راروان و ي ،د ښـار پـه درشـل کـې پـه دښـته کـې د الرې پرسـر خپلـه ورکـه
شاليې ويني چې شليدلی کميس د يخو اوبو منګـی ترڅنـګ دده پـه تمـه ده ،الروی يـې سـتر و تـه ځېـر
کيږي او پوهيږي چې اوږد انتظار يې ايستلی دی ډېر اوږد ان د عالم له پيدايښته راهيسې .دغه پيغلـه
نازنينه خپل ورک الروی ته اوبه ورکـوي او پـر خپلـې مينـې يـې سـتړيا ورمينځـي .الروی ددې تـر کتنـې
وروسته ښار ته ننوځي که څه وري چې ښامار ترده وړانـدې راغلـی او د ښـار پـه مـاڼۍ کـې ناسـت دی،
خلک يې تر خپلې سختې واکمنۍ الندې زموللي دي .الروی چې د اوږدو سـفرونو لـه املـه ببـر شـوی او
لوڅ لپړ دی خلکو تـه د ښـامار د حقيقـي څېـرې پـه ورپيژنـدلو پېـل کـوي او خلـک د شـاليې لـه حضـوره
خبروي خو ښاريان يې چې څېرې ،لغړوالي او نا اشنا خبر وته وري د مرنون او ليوني نوم پـرې ږدي او
ورپـورې خانـدي .مرنـون الروی وښـه کيـږي او د ښـاريانو پـه هکلـه فکـر کـوي ،يـوه شـپه يـې د مســتو
خ يـالونو او غوښـتنو پــر پـ خرابــات پيښـه کيــږي چـې ــوري هلتـه ځوانــان او پيغلـې غــاړه پـر غــاړه او
پرشراب و شباب و رباب وخت تيروي .ليوني الروی ته هر کلی وايي او دی هم هغـوی مېمتـوي چـې پـه
داسې پټـه مسـتي بـه هـيڅ هـم تـر السـه نـه کـړي ،مسـتې پيغلـې او ځوانـان ورڅخـه پوښـتي چـې واقعـي
مستي او حقيقت څه دی ،الروی ورته ټول حقايق بيانوي او هغوی دهستۍ او مستۍ پر راز خبر وي.
ها خوا الروی پر يوه مړي پيښيږي او خلک د ژونـد او مـرګ پـه رمـوز وپوهـوي او دا ورتـه زبـادوي
چې دوی پر ژوندوني هم مړه دي ځکه د ( زه) ښامار پرې حاکم دی .خلک ور پورې خاندي چې :
(( دا سړی چور ليونی رښتيا مرنون دی)).
د ړندو په دغه ښار کې الروی او د هغه معشوقه ( شي کميسـې لـيې) پـه ليونتـوب مشـهوريږي او
خلک يې خبره جدي نه ڼي خو دومره پوهيږي چې د هغوی خبـرې عـادي او بـې مانـا نـه دي او شـاته يـې
کوم څه شته خو ددوی سرنه پرې خېصيږي ،الروی خلک د شاليې لمـانځنې تـه را بـولي او د ښـامار لـه
عبادته يې منع کوي خو مه دې شه.
يوازې بوډا راه دده په خبرو پوهيږي او حيران دی چې الروی څنګه په ټولو پټو حقايقو خبـر دی؟
د الروی خبرې د حاکم تر درباره هم رسيږي ،ښامار هغه جدي نه ڼي خو يوه ورځ الروی او شـاليې خپـل
دربار ته وربولي چـې و ـوري خبـره څـه ده ښـامار پـه تمسـخر لـه الروی څخـه پوښـتنه کـوي چـې تـه او دا
داييګره معشوقه دې څه غواړﺉ او ولې خلک له الرې باسئ .الروی د خلکو د بې خبرۍ او د ځانځاني
ښامار د ظلم او ناروا کيسه ټوله ورته کوي او د ډېرو پټو حقايقو له مخې پرده لرې کوي.
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ښامار هم غوسه کيږي خو له بلې خوا فکر کـوي چـې ځـ ه دا خـو ليـونی دی خلـک يـې خبـره نـه منـي،
الروی ښامار ته د هغـه د مـرګ اوسـقوو وړاندويينـه هـم کـوي او ښـامار دواړه لـه دربـاره شـړي .مرنـون
الروی د خپــل يوازيتــوب کــونر تــه ورســتنيږي او شــاليې دښــتې تــه ځــي چــې لــه خپــل ډک منګــي ســره
دحقيقت الرويو ته اوبه ورکړي.
خو ښامار چـې نـور پـه خپلـه مـاڼۍ کـې يـوازې شـوی دی هـره ورځ د خپـل مـرګ شـيبې شـماري .زړه
بوډۍ چې تورې جامې يې اغوستي له کومي خوا څخه ښار تـه راځـي او مخـام د ښـامار مـاڼۍ تـه ځـان
رسوي ،پرته له دې چې دروازه وټکوي يا يې څوک مخه ونيسي د ښـامار تـر مـ دريـږي او پـه مهربـانۍ
سره ورته وايي چې نور نو د تګ وخت دی .د ښامار زړه نه کيږي چې له بوډۍ سره والړ شي خـو بلـه چـاره
نه شته او زړه نا زړه په بوډۍ پسې روانيږي او په يوه تياره ماښام کې په نامعلومه لوري روانيږي .
الروی يو ځل بيـا سـر راپورتـه کـوي او ـوري چـې هـرې خواتـه ښـيرازي ده .سـيند بهيـږي ،چمنونـه
او لونه ښکلي دي ماشومان مستي کا او نا آشنا پيغله ،هماغه زوړ کميسې څېرې ريوانه شاليې لکه
غرڅنۍ رځي او بې پروا د مينې حکومت کوي ،نو:
الروی د نيمو شپو چې دا حال وليد
بې اختياره په خندا شو
ځکه پوه شو
چې له سره بيا شروع شو ،يو ځل بيا بيا
زوړ داستان د قهرمان ستر پهلوان ستر
او د ښکلې رب النوعې آلهې د عشق او مينې
يو ځل بيا له سره پېل شوه
افسانه لويه اوږده د تورښامار مار
***

ځانځاني ښامار او د روحي بحران المل:
د ښامار کيسه د نامتو فرانسوي فيلسوف ژان پل سارتر له هغې خبرې څخـه پېـل کيـږي چـې وايـي
((انسان د انسان دوزخ دی)) د سارتر يوه مشـهوره ډارمـه چـې فرانسـوي نـوم يـې  Hui-closدی او مانـا
يې ده ور تړلی ( دربسته) او کيسه يې د دريو کرکټرونو (( ارسـي ))(( ،انيـز)) او ((اسـتل)) پـه هکلـه
ده چې که څه هم يو بل ته اړتيا لري او په يوه کوټه کې پر ډ ژوند محکوم دي خو يو لـه بلـه تنـګ دي لـه
دوی څخه يو نارينه او دوه ښځې دي چې يـو د بـل پـه وړانـدې پـه ظـاهر او بـاط کـې متفـاوت ليـدلوري
لري .دغه نندار ليک په  ۷۹۴۴ميېدي کې نندارې ته وړاندې شو.
په دې ډرامه کې سارتر د انسانانو اړيکو ته اشاره کوي ،او د انسـانانو تـرمنځ اړيکـې د بـې بـاورۍ
او تړلتيا يوه ډوله ڼي ،دده له نظره موږ پخپله ځانونه سم نـه شـو پيژنـدلی او د ځـان پېژنـدنې لپـاره د
نورو نظر ته اړتيا لرو ،واکې انسان د انسان هنداره ده او باالخره انسان د انسان دوزخ هم.
د ښامار الروی چې په ځان کې ننوتی او ډېر مزلونه يې کړي دانه منـي او دوزخ دننـه پـه ځـان (خـود)
کې پ شوی ڼي او دا چې ولې دې پايلې ته رسيږي؟ ښايي په الندې داليلو.

اروايي ښامار

www.samsoor.com

عبدالغفور لېوال

۷ـ د روحي رنځ زيږنځای په ځان کې دی:
ځانپالی (خودپرست) شعور چې په منظومـه کـې د ښـامار پـه بڼـه را څر نـديږي د ڼـو اروايـي
غوټو (عقدو) ،شاته وهل شويو غوښتنو او ځپل شويو غريزو له امله په تحت الشعور کې زيږي او
باالخره همدغه ځانپالی شعور د و ړي د شخصيت د سالمې ودې مخه نيسي ،کـه څـه هـم پـه ځينـو
مواردو کې د يو شمېر پټو استعدادونو د غوړيد باعث هم رځي او د يو شمېر ارواپوهانو پـه نظـر
په شخصيت کې جسارت ،زړه ورتيا او اعتماد پر نفس روزي خو په مرمـوع کـې د يـوه ژور روحـي
بحــران پــه رامــنځ تــه کولــو کــې ونــډه لــري .د ښــامار الروی پــه ځــان کــې ننــوزي او لــه ځانــه بهــر دنيــا
هېروي ،د سارتر پاملرنه (بل) ته ده حال دا چې پوهاند مرروځ د خپل کرکټر روحي دنيـا تـه ننـوزي
او د هغو پټو بېوو په اړه څر ندونې کوي چې په موږ کې دننه زيږي.

۲ـ که له بله ځوريږو بيا هم علت په خپله ځانځانۍ کې دی:
نرسيسيزم ( Narcissismيـوزاې پـر ځـان مينتـوب) ډېـر ځلـه د داسـې افعـالو د صـدور المـل
رځي چې د ( بل) فرد د اذيت يا لږ تر لږه هېريدو باعـث کيـږي .پـه منفـي نرسيسـيزم اختـه انسـان د
نورو وجود هېروي يا په بله ژبه د نورو موجوديت يې نه خوښيږي ،دا يـو ځـل بيـا د سـارتر خبـرې تـه
موږ ورنږدې کوي چې پر ځان مي انسان د بل وجود ځانته عذاب او دوزخ ڼي ځکه دومره پـه ځـان
کــې ورک وي چــې لــه ځانــه پرتــه بــل نــه شــي ليــدی .دلتــه علــت ځانځــاني او ځانغوښــتنه ده ځکــه نــو
پوهاند مرروځ د ستونزې ا صلي المل پر ځان مي والـی ڼـي نـه د بـل موجوديـت ځکـه نـو دا پايلـه
مومی چې دوزخ په خپل نفس کې دی.

۸ـ دوزخ ولې زيږي؟
لويه ناه بل ته زيان اړول وي ،او بل ته زيان اړول د هغې عقدې محصول دی چې انسـان يـې د ځـان
د لوړتيا د زبادولو لپاره لري .موږ هغه وخت ځان ځواکم

ڼو چې بل راوپرځـوو ،نـو لـه همـدې املـه پـر

نورو بلوسو ،دوزخ چې د نـاهونو لپـاره رامـنځ تـه شـوی دليـل يـې دلتـه پـه انسـان کـې دی ،ځکـه خـو د
پوهاند مرروځ له نظره بايد دوزخ په ځان کې ولټول شي نه په بل کې.
د داسې سره ورته داليلو د ثبوت او تمليل لپاره د نيمو شپو الروی خپل سفر پيلوي او کيسه پرم
ځي ،که څه هم ژان پل سارتر د ( ورتړلی) ډرام په اوږدو کې داسې فضا تمليلوي چې خپل تـز « انسـان د
بل انسان دوزخ دی» پرې زباد کړي ،په هر صورت دلته به ښه وي چې د ځانځاني ښـامار پـه اوږدو کـې د
هرې اروايي فرضيې طرځ ،ثبوت او علمي څرنګوالی وڅېړو.که غواړو ځانځاني ښامار د فرويديسم لـه
نظره وڅېړو نو ددې ترڅنګ چې د فرويد موندنو او نظريـاتو تـه بـه لنـډه اشـاره کـوو د هغـه لـه خـوا د يـو
شمېر رامنځ ته شويو اصطېحاتو پېژندنه به هم کوو البته هغه شمېر اصطېحات چـې پـه دې بحـث کـې
مطرځ کيږي.
د فرويد له نظره د انسان شخصيت له درېيو برخو څخه رغيدلی:
۷ـ ايد )(Id
۲ـ سوپر ايګو)( super-Ego
۸ـ ايګو )(Ego
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۷ـ ايد  Idيا اماره نفس:
((ايد)) په ځان ناخبري (ناخودآ اه) ضمير کـې ځـای لـري او لـه حيـواني غريـزو څخـه جـوړدی.
ايد د خوند اخيستلو پر اصـل والړ دی پـه ((ايـد)) کـې دوه ډولـه غريـزې شـته چـې يـوه يـې د ژونـد
غريــزه يــا ارور  Erosنــوميږي او بلــه يــې د مــرګ غريــزه يــا تانــاتور . Thanatosد ژونــد غريــزه د
جنسي ځواک چلوونکې ده او د مرګ غريزه د تاوتريخوالي د ځواک چلوونکې .ايد هماغـه څـه دی
چــې پــه عرفــان کــې يــې امــاره نفــس بــولي او پــه عرفــاني ادبيــاتو کــې يــې شــيطاني وسوســې ڼــي.
صوفيان او عارفان د  Idله دواړو غريزو (جنسي او تاوتريخوالي) سره دښمني کوي او ځپي يې.

۲ـ سوپر ايگو  super Egoيا (( د وجدان قاضي))
سوپرايګو د ټولنيزو او اخېقي قوانينو د منلو هغه شعور دی چې له بهر څخه د انسان ذه تـه
راننوزي .سوپرايګو حيواني غريزې کنترولوي او سانسوروي يې ،چې و ړی په ټولنـه کـې د ژونـد
کولو وړتيا ومومي .د سوپرايګو لويه برخه په ځان خبري ( خودآ ـاه) ضـمير کـې ځـای لـري خـو يـوه
برخه يې په ځان نـاخبري ضـمير کـې هـم ورننـوتې ده او همـدا برخـه ددې المـل رځـي چـې انسـان پـه
ناخود آ اه تو ه د خپلو يوشمېر کړنو په وړاندې د ناه احسار وکړي او ځان مېمـت کـا(( .ايـد))
ددې لپاره چې له سوپرايګو څخه وتښـتي ډېـرې هلـې ځلـې کـوي آن تـردې چـې د خپلـو غوښـتنو او
اميالو بڼه بد لوي او غريزي هوسونو ته د رسيدو لپاره د سوپرايګو د تېرايستلو چلونه سنروي.

۸ـ ايگو Egoيا منځگړی:



ايګــو هغــه ځــواک دی چــې د ( Idامــاره نفــس) او ســوپرايګو ( د وجــدان قاضــي) تــر مــنځ د
منځګړيتوب دنده ترسره کوي او هڅه کوي چې حيواني غريزې او شهوانې غوښتنې داسې خـړوب
(ارضـا) کــړي چــې اخېقــي قوانينــو او ټـولنيزو پريکــړو تــه هــم زيــان ونـه رســيږي او پــه يــو ډول يــې
رعايت وشي .د ايګو لويه برخه په ځانخبري ضمير کې ځای لـري .ايګـو النرمنـه دنـده لـري لـه يـوې
خوا له شيطاني وسوسو او غوښتنو سره ډغرې وهي او د غريزي غوښتنو تر فشـار النـدې دی او لـه
بلې خوا د اخېقي حکمونو او ټولنيزو ټاکل شويو حدودو په چارپېر کې را ير دی.
د فرويد له نظره د انسان دننه تل د (( سوپرايګو)) او ((ايد)) ترمنځ يـو پټـه جګـړه روانـه ده او
ايګو هڅه کوي دغه روحي جګړه اداره کړي .فرويد وايي په هوښيارۍ او ويښتيا کې ايګو کـوالی
شي ايد يو څه کنترول کړي خو همدا چې انسان ويده شي يا هوښياري له السـه ورکـړي نـو ((ايـد))
سر را پورته کړي ،ځان له سوپرايګو څخه پ کړي او په بشپړه آزادۍ سره ځان را څر ند کړي.
 wikipedia انسايکلوپيډيا د فرويد له نظره  Egoداسې را پيژني:
In Freud’s theory the ego mediates among the id, the super-ego and the internal world. Its task is to find
a balance between primitive drives, morals, and reality while satisfying the id and super –ego. Its main
concern is with the individual’s safety and allows some of the id’s desires to be expressed, but only
when consequences of these actions are marginal.
ژباړه :د فرويد د تيوري له مخې په دروني جهان کې ايګو د ايډ او سوپر ايګو منځګړی دی ،چې د لومړنيو تحرکاتو او
اخېقو ترمنځ تعادل ومومي او د وجدان او غريزي غوښتنو ريښتينې سرچينې وپېژني .د ايګو ډېر پام دې ته وي چې څنګه
فرد خوندي پاتې شي او هم يې غريزي غوښتنې تر کنترول الندې راولي .ددې هڅو حاصل د غريزو او اعمالو حاشيې ته
ټيل وهل دي.
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د ځانځاني ښامار اصلي کرکټر له دری و اړو جوړښتي ځواکونو سـره مېقـات کـوي؛ ښـامار د
الشعور په ساحه کـې زيـږي بيـا د وجـود پـه ښـار کـې حکومـت ترالسـه کـوي يعنـې د ايګـو پـر تخـت
کيني ،له يوې خوا د سوپرايګو د احکامو د رعايت لپاره ټولې عاطفي غوښـتنې ( مشـروع او غيـر
مشروع) د الشعور په سمڅو او زندانونو کې بندي کوي او له بلې خـوا د نرسيسـيزم ( پـر ځـان مـي
والي) له امله هر بل حس او استعداد داسې ځپي چې سـر را پورتـه نـه شـي کـړای .عقـل چـې دايګـو
اصلي ملګری او الرښود دی له عواطفو او غريزو سـره نـه جـوړيږي او ايګـو پـه ورکـو او ړنـدو الرو
بيايي.
اور نو پوښتنه رامنځ ته کيږي ،چـې د ايګـو د منځګړيتـوب او تعـادل سـاتنې رول تـه پـه کتـو
سره ولې صوفيانو تل مېمت کړی ،په عرفاني ادبياتو کې يې غندنه شوې او پوهاند مرروځ ورتـه
ښامار وايي؟ ايګو د عقل په مرسته د انساني شخصيت حکومت ترالسه کوي او تقريبـاً ټـول ژونـد
پر وجود حاکميت چلوي .ايګو او عقل د اجتماعي ژوند په داسـې سـياليو کـې بـوختيږي او د ځـان
غوښتنې په داسې لومو کې نښلي چې د پيدايښت موخه ،معنـوي ارزښـتونه ،ځـان پيژندنـه ،مينـه
او معرفت له انسانه هېروي.
ايګو د عقل په مرسته هڅه کوي ځان مطرځ کړي ،آن که دغه مطـرځ کـول او برالسـی د نـورو پـه
ځپلو او خوارولو کې هم وي ،د بشري تاري اوږده کيسه له ډېرو داسې پيښو ډکه ده چې ځواکمنـو
انسانانو د خپل شهرت او برالسۍ لپاره څه نارواوې چې نـه دي کـړي! وينـې يـې بهـولي ،تيـري يـې
کړی ،غې – غدۍ ،شوکماري ظلم او ناروا هر څه د خپل ځان د برالسۍ لپاره ،په حقيقت کې دا هر
څه د ځانځانۍ او انانيت لپاره کيږي .ايګو له عقل سره ملګری دی او پر انسان حکومت کوي ،ټول
عمر جنګيږي ځان لوي وي او نور تر پښو الندې کـوي ،سـره لـه دې چـې دننـه پـه وجـود کـې لـه ايـډ او
سوپرايګو سره الر او ريوان دی ،بلکې دا دواړه ځواکونه هم کنټرولوي خو په حقيقت کـې همـدا
هم د ځانښوونې لپاره کوي ،لـه سياسـي حاکميـت سـره د وجـود تشـبيه د ځانځـاني ښـامار سياسـي
اړخ دی .موږ ورو چې ښامار د وجود پـر ښـار حکومـت پيلـوي ،غريـزې او هيرانـات ) (Idزنـداني
کوي او راهبان ( ښايي سوپرايګو) دې ته اړ کوي چې خلک دده لمـانځنې تـه راوبـولي د ځانځـاني
ښامار کيسه د فرويد د رواني نظريو دقيق ادبي تمليل دی.
او لنډ پيام يې دادی چې خودي او انانيت ( چې د ايګو له خوا اعماليږي) ورو ورو د انسـان پـر
شخصيت داسې حاکميت ترالسه کوي چې يو مهال پـه خپلـه د انسـاني شخصـيت پـه اصـلي ځـواک
بدليږي او د «انسان يعنې (زه)» تعبير ثابتوي ،استاد مرروځ وايي:
تاسو واياست زه به څوک يم؟
زه خـو «زه» يم ،زه «ايګو» يم ( ۳ــ)۸۰
د استاد مرروځ اثـر يـوازې ددې قضـيې ثبـوت نـه دی ،بلکـې د کيسـې نـور اړخونـه هـم پـه کـې
تمليل شوي دي «زه» يـا ايګـو چـې خپلـو کړنـو تـه غـره دی او بيخيالـه پاچـاهي کـوي يـو مهـال ځـان
يــوازې ڼــي ،ــوري چــې پــه وجــود کــې هــيڅ ملګــری نــه دی ورپــاتې ،آن عقــل (د هغــه پخــوانې خــو
ناځوانه او دروغر ملګری) هم ورڅخه بيليږي ،دا نور د ايګو لپاره تر ټولو وحشتناکه پـړاو دی،
ايګو چې ځان له مرګ سره مخام وينـي د ژونـد پـر پـوچۍ اوبـي مانـاتوب يـې بـاور راځـي او فکـر
کوي چې ټولې هڅې ،ټول قدرتونه ځانځاني او حاکميت ،برالسي او تفـوق بـې مانـا وو او کاشـکې
يې داسې او هسې نه وای کړي ،يو ځل هيله کوي چې که بيا ژوند پيل کړي نو کړې تيروتنـې بـه بيـا
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نه تکراروي خو د مرګ بوډۍ ورته خاندي چـې نـه! تـه بـه بيـا هـم همداسـې وکـړي ځکـه د ځانځـاني
شعور ځانګړنه همدا ده ،سيالي او د بر السۍ تنده به دې بيا دې اعمالو ته مربور کړي :
په دې هرڅه کې معلوم يو حقيقت راته ښکاره شو
د زمان د درياب پورې پورې غاړه
هرڅه هيڅ دي
د مکان له درشل ها خوا
هرڅه تش هر څه خالي دي
دا عالم او هستۍ واړه
بې معنی دی بې مفهومه
بې معنی او بې مفهومه
لټول د کوم معنی د کوم مفهوم هم.

( ۷۰ـــ)۷۵۵

د ځانځاني ښامار په کيسه کې د ايګو د ودې څو پړاوونه ياد شوي ،يو شمېر نور ارواپـوهنيز
مفــاهيم ،لکــه يوازيتــوب ،خوبونــه ،نرسيســيزم ( پرځــان مينتــوب) مينــه ،غرايــز ،هيرانــات ،زاړه
خــاطرات ،ځپــل شــوي عواطــف ،اوهــام ،روحــي آزادي ،د مانــاوو را رځيدنــه (تــداعی معــاني)،
ماشوم شعور ،ټولنيز (جمعـي) شـعور ،کهـ الګـو ))Archetypeاو نـور پـه سـمبوليکه ژبـه داسـې
تمليل شوي چې د انساني وجود په قلمرو کې يې تړون او ارتباو په زړه پورې دی.

د ځانځاني ښامار کيسه ،لکه دخوب ليدل:
فرويد وايي « :خوب ليـدل د ارواپـوهنې تـر ټولـو مطمـئ اصـل دی او هـر څـوک چـې غـواړي د
ارواپوهنې په برخه کې زده کړه وکړي ،دې ته اړ دی چې د خوب ليدلو په اړه پوهه ترالسه کړي».
( ۱ـــ )۷۰۵
فرويد د خوبونو پـر تعبيـر تکيـه کـوي او هغـه لـه وجـود څخـه د بهرنيـو پېښـو پـه اړه د انسـاني
شخصيت تر ټولو دقيق غبر ون ښيي.
په ادبياتو کې ا هغه آثار چې له ارواپوهنې يا د انسـان لـه روحـي مسـايلو سـره سـروکار لـري
خامخا خـوب ليـدلو تـه ورتـه حالـت پـه کـې انځـور شـوی دی ،د هنـري آثـارو کـره کتـونکي شـعرونه
خوبونو ته ډېر نږدې ڼي او فکر کوي چې هم پـه خـوب او هـم پـه شـعر کـې عـادي منطـق ،د زمـان او
مکان دقيق مراعت او متناوب طرز فکر نه ځاييږي ،موږ کله چې خوب وينو؛ نه پـوهيږو چـې دا بـه
حقيقت نه وي ،او همدا راز په شعر کې هره تخييلي مفکوره په هماغه جديت سره مطرځ کوو ،لکـه
د ساينس کومه قضيه چې غواړو ثبوت کړو ،شعر د عادي منطق او فزيکي عمليـو لـه بنـده خـېص
دی او د خوب ليدلو حالت هم هيڅ ډول التزام نه مني.
د ځانځاني ښامار کيسه خوب ليدو ته ورته ده ،هلته الروی اوږدې او سختې الرې وهي خو لـه
فزيکي پلوه ستړی نه دی ،په کيسه کې سمبولونه  ،پـه خـوب کـې اشـياوو تـه ورتـه دي،حـواد او
پېښې د راوي له بدن څخه بهر خو د هغـه پـه ذهـ کـې دننـه پيښـيږي ،د ښـامار پـه کيسـه کـې وخـت
اومکان بدليږي ،ځواني ،ماشومتوب او زړښت ،لکه د عادي ژوند په څېر منظم نـه دي ،راوي کلـه
ماشوم دی کله ځـوان او کلـه بـوډا ،ښـامار زيـږي ،حکومـت کـوي مـري ،خـو بيـا راځـي ،بيـا يـوازې
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کيږي او بيا مري د نيمو شپو الروی کله د مغارې پر غاړه ،کله په ښار او کله پـه بيابـان کـې دی .هـر
پېښه ،لکه يو خوب بدليږي .پوهاند مرروځ د خپلې ليکنې سبک همداسې ټاکلی چې وکړای شي
د هغه په مرسته خپلې رواني فرضيې تمليل کړي.
په خوب کې پېښې او اشيا خپلې سمبوليکې ماناوې لري ،د ښامار په کيسه کې هم هر څوک،
شی  ،پېښه ،مفکوره او ځای سمبوليک بـار لـري يعنـې د يـوه فکـري موقعيـت اسـتازيتوب کـوي،
ښامار د ايګو «زه» ،الروی د حقيقت موندنې د شعور ،شاليې د مينې او محبت ،بيابان د بـې مانـا
او سر ردانه خو چو لټون او ښار د وجود د قلمرو سبمولونه دي چې کيدای شي پـر څـو څـو نـورو
مانــاوو هــم داللــت وکــړي .د نــامتو فلســفي شــاعر ايټــاليوی دانتــې ) (Danteمشــهور اثــر ( انســاني
کميــډي) هــم دې تــه ورتــه دی هلتــه ټــولې پېښــې ،ســفرونه او موقعيتونــه د خــوب ليــدلو پــه شــان
سمبوليک او رمزي دي.
له خوبونو سره د ځانځاني ښامار اړيکه هغه د استاد روهي په وينا « خوب نمايي» ده ،يعنې لـه
دغه اسلوب څخه کار اخيستل د موضوع د شرځ کولو لپاره يوه وسيله ده ،استاد روهي ليکي (( :د
شاعر د خوبونو درېيمه معنا «خوب نمايي» ده يعنې له خوب څخه د وسـيلې پـه تو ـه کـار اخيسـتل
کيږي او شاعر غواړي ،چې د رمز او کنايې له الرې خپل هدف بيان کړي)).

( ۲ـ )۷۰۱

موږ کله چې ځانځاني ښامار لولو داسې راته ايسي ،لکه د خپل ځان ټـول قلمـرو چـې پـه خـوب
وينو ،دغه خوب ستړی کوونکی دی خو د حقيقت داسې پاړکي په کې دي چې موږ يې پـه ويښـه نـه
شو ليدالی ،د «زه» په اړه ټول هغه واقعيتونه چې موږ يې د ويښ شـعور د حاکميـت پرمهـال نـه شـو
لمس کوالی په دغه خوب کې يې لولو،موږ وينو چې د ښامار د حاکميت تـر څنګـه د وجـود پـه ښـار
کې څه روان دي ،الروی ،شاليې ،راه  ،زنداني ځوانان او پيغلې ،رنـدان ،ماشـومان ،هوسـۍ او
نور کرکټرونه څه دي او څه کوي؟ ځکه خو هره هغه روحي انګيزه چې وړاندې به معرفـي شـي ددغـه
اوږده خوب يوه برخه ده يا په بله ژبه د انسـان د شخصـيت يـوه اروايـي برخـه ده چـې ښـايي وپېژنـدل
شي.

تېر هېر خاطرات :
په ځانځاني ښامارکې څو ځله د پخوانيو هېرو شـويو خـاطراتو لـه  Reviewيـا بيـا کتنـې سـره
مخام کيږو ،ځينې داسې خاطرات فردي دي چې يو شخص يې پـه خپـل ژونـد کـې ترربـه کـوي او
بيا يې را يادوي ،ځينې داسې خاطرات د بشريت ډ خاطرات دي چې کيدای شـي پـه زر ونـه کالـه
پخوا پېښو پورې اړه ولري او موږ يې د ډ شعور په وسيله له خپلو نيکونو څخه په ارثـي تو ـه را
خپلوو او کله کله مو له الشعور څخه سر را پورته کوي او په شـعور کـې مـورا تـداعي کيـږي .ځينـې
خاطرات په داسـې ثـابتو موډلونـو بـدليږي چـې هغـه هـم زمـوږ پـه جمعـي ذهنيتونـو کـې د لومړنيـو
قــالبونو پــه بڼــه را څر نــديږي « ،کــارل وســتا ويونــګ دا موډلونــه Archetypesبــولي ،ايرانيــانو
«کهـ الګــو»بللــې مــوږ بــه ورتــه هماغــه ارکيټايپونــه وايــو چــې پــه ټــولنيز شــعور کــې د منــل شــويو
قالبونو مانا لري» هره خاطره چې په درې واړو ډولونـو پـورې اړه لـري زمـوږ د راوايـی جوړښـت يـوه
لويه برخه جوړوي ،په بله ژبه زموږ عواطف ،احساسـات ،انګيرنـې او روانـي لـوړې ژورې پـه دغـو
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خاطرو او يادونو کې ژورې ريښې لري ،او بيا تداعي يې پر موږ کاري اغيز ښندي .اسـتاد مرـروځ
په ښامار کې وايي:
بيابـــــان و ،تروږمۍ وه ،تـــوره شپه وه
خوله مــــاسره د ننه يوه ډيوه وه بليدلــه
دا ډيــــوه د تيــر وختونـــــو خــــاطره وه
انسانــان مې ال ليدل د خيال په ستر و
د غمرنـــــو فريــــــادونه ،ډک لــــه قهره
غـــــږ د مــينې محبت مې ال تـــــر غوږ و
مـــــاشومان مې لـــــه نظره تيريدل چې،
دکـمـر پـه سـر روان وو
د سيند غاړې منډو ي ته کوزيدل ټول
غونډول يې سيندني ځــــېنده کــــاڼي
لوړ بـــــــرجونه يې د شګو جوړول بيـــــا
هی ټوپونه الندې کول وو
تښتيدل وو ځغليدل وو
دلته تېر خاطرات هم د فردي ماشومتوب او هم د بشريت د تاري لومړنيو پړاوونو ته اشـاره ده
« هغه مهال چې مدني قوانينو او ټولنيزو قراردادونو د انسان خپلواکي نه وه محدوده کړی ».
د تېرو خاطراتو تداعي په کيسـه کـې مهـم ځـای لـري ،کلـه چـې ايګـو« پرځـان مـي شـعور » پـر
شخصيت « د وجود ښار» حاکم شي نو دعقل پـه مرسـته د «اور» پـه زمـاني مقطـع بانـدې حکومـت
کوي او هر څه د اور لپاره غواړي په دوهم ام کې راتلونکی مهم دی ځکه ډېر ځله د برالسي لپاره
هڅه د راتلونکي حاکميت ټلو په نمـت کيـږي ،د ايګـو لپـاره تېـرې خـاطرې کـوم اهميـت نـه لـري،
ځکه ماضـي د کمـزورۍ ،مسـاوات او تـر الر النـدې والـي پېـردی ،ماشـوم د مـور او پـېر سـاتنې
«مواظبت» ته اړتيا لري ،لومړنيـو انسـانانو ډلـه ييـز ژونـد کـاوه او د تفـوق عقـده يـې نـه درلـوده ،د
هستۍ اصلي مفهوم «په ښامار کې د ورک سـمندر غـاړې» هغـه وخـت څر نـد و ،ماشـومان بـه آزاد
رځيدل او هوسۍ چا نه ښکار کولې ،پـه ښـامار کـې هغـه مهـال خـودي «ځانځـاني» يـا انانيـت ال د
وجود پر ښار حاکميت نه درلود ،او د ژونـد اصـلي څېـره څر نـده وه ،ښـامار يـا خـود پرسـته شـعور
ددغې دورې له يادولو څخه ويره لري او هڅه کوي چـې د ښـار خلـک دغـه عصـر هېـر کـړي ،يـو ځـل
چې الروی او د هغه معشوقه « ريوان څېرې شاليې» غواړي ،د هغه عصر يادونـه وکـړي نـو ښـامار
غوسه کيږي .الروی ښامار ته تېر وختونه ور يادوي ورته وايي  :ستا معبد خونوی جـوړ شـوی ،ډېـر
پخوا خلکو د مينې د الهی لمانځنه کوله ،هغـه وخـت آزادي ،مينـې او رښـتينولی حکومـت کـاوه،
ماشومان آزاد رځيدل او پيغلو به له ځوانانو سره په خپل واک مينه کوله د ښامار دغه خاطرات نه
خوښيږي او ليونی الروی او د هغه ريوان څېرې معشوقه له خپل درباره شړي.
تېرو خاطراتو ته ور رځيدل يا د هغو بيا را په يادول په ښامار کې څو څو ځلـه تکراريـږي او دا
د انساني شخصيت په وده کې د درې ونو روحي بحرانونو په هـر پـړاو کـې پـه تېـروا وزړو خـاطرو
کې د انسان يو روحي سير ته نغوته ده چې هر انسان ورسره مخامخيږي.
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فرويد به د خپلو ر واني ناروغـانو د تـداوي پـر مهـال هڅـه کولـه هغـوی وهڅـوي چـې خپـل تېـر
خاطرات ورته تکرار کړي ،فرويد عقيده درلوده چې د ټولو په ياد کـې پـاتې شـويو خـاطرو پـه مـنځ
کې د ناروغۍ المل خاطرې هم د الشعور له ساحې څخه د شعور برخې ته راتېی شي او دا مسـأله د
خاطراتو د تداعي په مرسته ترسره کيدای شي ،نوموړي وايي  « :هغه عقده چې د تداوۍ پرمهال د
ناروغ په ذه کـې راڅر نـديږي بايـد لـه اصـلي خـاطرې يـا شـاته وهـل شـوې غوښـتنې سـره اړيکـې
ولري»)۹۳-۱( .
فرويد فکر کوي چې له تېرو خـاطراتو سـره – چـې پـه الشـعور کـې يـې رسـوب کـړی دی – د بيـا
تداعي پرمهال « چې د شعور ساحې ته د هغوی د راوستلو هڅه ده» يو شمېر هغه خاطرات هم را پـه
ياديدای شي چې په يوه ټاکلي پړاوکې د روحي بحران المل يا يو له الملونو څخه وي .پخپله استاد
مرروځ د اژدهای خـودي «د ځانځـاني ښـامار دري مـت » پـه شـروحو کـې ليکـي ،چـې دغـه کيسـه د
ژوند په درېيم رواني بحران پورې اړه لري چې د عمر په څلويښتمو کلونو کې پيښيږي ،هغـه مهـال
چې تېر خاطرات يو ځانګړی اهميت لري ،استاد ليکي  « :د ژوند بحران په اوج کې «زه» يا ځانپالی
شعور له ځانه پوښتي چې ژونـد ولـې وچ او بـې خونـده دی؟ دی پـوهيږي چـې د ژونـديو مهـم تـوکی
ورڅخه تللی دی ،ناڅاپه يـې پـام کيـږي چـې دغـه «غـوره غائـ » يـا ورک شـوی «مينـه» ده ،د مينـې
نشتوالی په روحي ژوند کې يوه لويه تشه رامنځ تـه کـوي ځکـه نـو د «زه» ټـول فکـر تېـرو خـاطرو تـه
ور رځي ،د ماشومتوب او ځوانۍ خاطراتو ته چې د کيسـې پـه ژبـه « د ورک سـمندر غـاړې» او « د
ژونــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــرچينې» پــــــــــــــــــــــــــــه لټــــــــــــــــــــــــــــون پســــــــــــــــــــــــــــې راوزي.
(۷۰ــ )۷۴۲
د روانــي ســتونزو يانــاروغيو يــو عامــل داوي چــې نــاروغ لــه يــوې هېــرې شــوې روحــي غــوټې
«عقدې» څخه ځوريږي ،پرته له دې چې خپله پرې وپوهيږي د همـدې لپـاره اروا څېړونکـي غـواړي
ټولې هېرې خاطرې راڅر ندې کړي ،چې د غـوټې المـل بيـا مـومي د فرويـد د شـا ردانو لـه نظـره د
رواني غوټې د عامل مونـدل د نـاروغۍ نـيم عـېج دی ،پـه اروايـي درملنـه کـې تشـخيص د تـداوي
اصلي او غـوره برخـه ده لـه همـدې املـه د هـر روانـي بحـران د څېړنـو لپـاره تېـرو خـاطرو تـه مراجعـه
کيږي ،په ځانځاني ښامار کې هم وينو چې ښامار د عشق خاطرات له ښاره شـړلي دي ،غريـزې او د
ښکې خوښوونې تمايېت يې په زيرخانو کې زنـداني کـړي او د مينـې شـاليې يـې بيابـان تـه شـړلې
ده ،ښامار يا پرځان مي شـعور فکـر کـوي چـې ددغـو عـاطفي غوښـتنو پـه ځپلـو بـه خپـل حکومـت
ټينګ کړي او له ښاريانو څخه به دا هېره کړي چې پرته له ده څخه بل واقعيت هـم وجـود لـري ،مګـر
کله چې د وجود ښار ورو ورو ړنګيږي ،کوڅې شاړيږي ،طراوت او ښـيرازي لـه منځـه ځـي دلتـه نـو
زنداني عواطف ،تېر هېر خاطرات او د عشق رښتيني تمايېت سر را پورتـه کـوي آن تـردې چـې پـه
ماڼۍ کې ناست ښامار يې هم شورو ځوږ اوري.

ځانځاني ښامار او عشق:
عشق هغه غريزي تمايل دی چې انسان يې معموالً له ځانه بهر له بل « شخص يا پديدې – شـي»
سره لري البته له ځانه بهر ځکه وايو چې له خپل ځان سره عشق « نرسيسـيزم» هغـه څـه دی چـې دلتـه
په ځانځاني ښامار کې يې په ځان مي شعور هم ورته ويلـي ،پـه دې بحـث کـې عشـق معمـوالً لـه بـل
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سره د مينې او په تېره بيا مخالف جنس سره هماغه عشق دی چې سرچينه يې جنسي غريـزه ده ،ډېـر
ځله په عرفاني آثارو او عرفاني حماسو کې د سالک «د حقيقت پلټونکی  -په ځانځاني ښـامار کـې
د نيمو شپو الروی» الرښود داسې څوک دی چې الروی له هغه سـره د مينـې اړيکـې لـري د دانتـه پـه
الهی کميدي کې بيا تريسه «د دانته معشوقه» د راوي الر نيسي او هغه د بلې نړۍ سير ته بيـايي،
موالنا جېل الدي محمد بلخي په شمس تبريز پسې روانيږي او خپلې معنوي نغمې د هغه په فـراق
کې غږوي ،ويته د «فاوسـت تراژيـدي» کـې هلـ بيـا را ژونـدۍ کـوي او فاوسـت يـې پـه مينـه کـې
ليــونی کــوي ،اســتاد مرــروځ هــم پــه ښــامار کــې شــاليې د عشــق د ســمبول پــه تو ــه را پېژنــي .پــه
ځانځاني ښامار کې عشق څو جلوې لري:
سر به يې کېښود په زنګون
په خپل سوچ کې به ډوب ناست و
خپل ريوان ته به يې الر کړو
بيا به يې ووې
زه شړلی ،فراری يمه له عشقه
دا غايبه هستي څه ده؛
هغه عشق دی
نامعلومه ورکه څه ده
هغه مينه
ور په ياد بيا هغه وخت شو
چې څه شانتې فراري شو
الهی د محبت په هغې ورځې ،اغوستلی شي کميس و،
دی يې ونيوه له السه
بيا يې وښوده له ورايه
هلته دورې يو افق و نامعلوم
نو يې وويې
ځه چې ځو اور . . .

(۷۰ــ )۵۱

لــه بــل ســره مينــه مخــام د نرسيســيزم «پــر ځــان مينتــوب» پــه وړانــدې دريــږي .د همــدې لپــاره
عارفان په دې روهه دي چې :
مبری گمان که مفتی به خدا رسيده باشي
تو زخود نرفته بيرون به کرا رسيده باشي
له مقابل جنس سره مينه د فرويـد لـه نظـره لـه جنسـي غريـزې څخـه رازيـږي ،دغـه ارواپـوه فکـر
کــوي ،چــې دې ډول مينــې تــه معنــوي داليــل تراشــل هغــه څــه دي چــې مــوږ يــې د ټــولنيزو اخېقــي
قراردادونو تر فشار الندې جوړوو او د خ پلو غريـزي غوښـتنو د پټولـو لپـاره يـې کـاروو او کـه نـه،
ايډ له مقابل جنس سره د اړيکو تلوسـه را مـنځ تـه کـوي او سـوپر ايګـو يـې شـاته تمبـوي ،ايګـو پـه
همدغه منځ کې منځګړيتوب کوي .دلته به د فرويد له خپلې وينا څخه دا څو کرښې راوژباړو:
«جنســي غوښــتنو تــه الســبری زمــوږ د نننــي مــدنيت لــه ڼــو آرونــو ســره تضــاد لــري او دا ڼــې
ستونزې رامنځ ته کوي ،د تمدن دا آرونه او معيارونه چې د فرد له جنسي غوښـتنو سـره تضـاد لـري
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د ڼـو عصـبي نــاروغيو المـل رځــي ،مـوږ نـه ښــايي لـه دې املــه خوشـاله اوسـو چــې خپلـې غريــزي
غوښــــــــــــــتنې مــــــــــــــو ځپلــــــــــــــي يــــــــــــــا مــــــــــــــو بيخــــــــــــــي لــــــــــــــه منځــــــــــــــه وړي دي»
( ۱ـــ )۷۵۸
پوهاند مرروځ د ځانځاني ښامار پـه يـوه برخـه کـې همـدغې نـاروغۍ او د هغـو احساسـاتو او
غوښتنو د ځپلـو لـه املـه رامـنځ تـه شـويو عقـدو او اضـطرابونو تـه ،چـې لـه عشـقه رازيـږي ،داسـې
اشاره کوي :
کوم قدرت چې نوم يې «مينه محبت» و
اور يې نوم د «تنفر» دی غوره کړی
پرونی قدرت د «عشق د جذباتو»
( ۷۰ـ)۹۶

ن هغه ځانته «روحي اضطراب» وايي

زموږ فيلسوف شاعر ددې پلوي دی چې په تورتمو سمڅو کې زنداني شـوي ځوانـان او پيغلـې
چې هلته پ يو له بل سره په مينه او پيالو پورته کولو بوخت دي بايـد آزاد شـي او همـدوی د چـارو
وا ي په الر کې ونيسي.
پوښــتنه را مــنځ تــه کيــږي چــې آيــا پــه ځانځــاني ښــامار کــې د عشــق هغــه معنــوي مفهــوم ،چــې
صوفيان او عارفان پرې روهم دي ،د ځانځاني «ايګو» په وړاندې دريږي او يا هم يـوازې غرايـز
او جنسي غوښتنې؟ د ښامار پـه کيسـه کـې د دواړو لپـاره بيـل بيـل ځايونـه شـته ،زه فکـر کـوم چـې
شي کميسې ليې د معنوي عشق سمبول ده ځکه په بيابان کې اوسيږي او يوازې الرويو ته سپينې
او رڼې اوبه ورکوي.
هغــه د ليــوني «مرنــون» او د نيمــو شــپو د الروی مــانيزه څېــره ده او لوســتونکی کــوالی شــي د
الروی عظمت او مانيز ستروالی د هغې په ستر و کې و وري .مرروځ وايي :
او زه وايم
د هستۍ معنا ليلی ده
که باور نه کړﺉ نو ورشئ ورته ځير شئ!
نو به پوه شئ
چې زما په معنا څرنګ د ليلی لبان رنګي دي
بيا زما د ارزښتونو رڼا انې
په څه شانې
(۷۰ــ )۷۵۶

د هغو آبي چشمانو په افق کې تل ځليږي . . .

خو د هستۍ خرابات ،هغه ځای چې ځوانان او پيغلې نيمه بربنډ په کې پراته دي او يو د بـل لـه
غيږو څخه خوندونه اخلي ،شراب څښي او سندرې بولي دا د بې بندوباره زور ورو جنسي غوښتنو
سمبول کيدای شي:
الروی چې ښه کتلې ،هرې خواته يې ليدل چې
ځوانان پيغلې يو له بل سره غيږ په غيږوو
ځينې پ ځينې لغړ نيمه بربنډ هلته پراته وو
او د ټولو په السونو کې جامونه . . .
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شاعر دغه غريزي غوښتنې د ښامار بې ناه قربانيان ڼي او فکر کوي چـې دوی بـه يـو مهـال د
وجود ښار په لړزان راولي.
شاعر حکم نه کوي چې د ايګو «ځانځاني ښامار» ،جنسي غوښـتنو او يـا معنـوي عشـق تـرمنځ
کوم يو ښايي بريالي شي او انسان بايد د کوم يوه ومني.
ايګو دومره پرځان مي دی چې هره غوښتنه او د ژوند هره رنګيني د ځان تابع کوي اوټول عمر
يوازې د ځان په هکله فکر کوي ،جنسي غوښتنې که همداسې ياغي پريښـودل شـي خبـره رسـوايي
(۱ـــ

ته رسيږي او د فرويد په ژبه  «:له انسان څخه د شهوت ديـو جـوړوي».
)۷۵۴

او که يوزاې د معنوي عشق شاليې ته پناه وړي نو د صوفيانو په څېر به يې ځای د انزوا بيابـان
وي.
صوفيان فکر کوي چې نفس يا ځانځاني ښامار يوازې د عشق له معنوي قوت څخه ويريـږي او
هيڅ کله نه شي ورسره مخام کيدای ،په ځانځاني ښامار کې کله چې د عشق الهه قهرمـان تـه بلنـه
ورکوي چې له هغې سره دعشق او مينې رښتينی سفر پيل کړي نو هغه ويريږي او ورته وايي چې نـه
زه همدلته خوشاله يم او نه غواړم له تاسره والړ شم.
د هنــر کــار دا نــه دی چــې اخــېق تــدريس کــړي او يــا هــم حکــم وکــړي ،ځانځــاني ښــامار د هــرې
اروايي پېښې تمليل کوي او د هرې غوښتنې ځـای او څرنګـوالی را پېژنـي ،ښـايي عشـق ،ماهيـت
يې او معنوي دريځ يې الهم نه وي پېژندل شوی.

زړه ناخود آگاه يا ټوليزه ځان ناخبري:
دا پوښتنه وه ،پوښتنه آخرينه
ځکه ،ځکه دا سوال خو
د زاړه زاړه شعور د وروسته پاتې رد او خـاورې نـه راغلـی پورتـه شـوی بيرتـه کښيناسـته فنـا
(۷۰ــــــ

شـــوه پـــه ايـــرو کـــې.
)۷۸۵

کارل وستاويونګ زوړ يا ټوليز «جمعي» شـعور داسـې را پېژنـي :ټـوليزه ځـان نـاخبري د هغـو
پوهنــو مرموعــه ده چــې پخوانيــو انســانانو د خپلــې شــهودي پېژنــدنې پــه مرســته د طبيعــت لــه
«پديدو» څخه درلوده.
د يونګ له نظره د زړو يادونو ،نښو او پېښو بيا تداعي د انسانانو په رواني رغښت کـې غـوره
برخه لري او کله خو دا پېښې د اروايي ځوريدنو المل رځي.
ټوليز شعور تر اوسه د خوب او اساطيری شـهود پـه مرسـته زمـوږ ويښ يـا خـود آ ـاه شـعور تـه
خپل پيغامونـه راسـتوي ،دغـه پيغامونـه د رازونـو او سـمبولونو پـه مرسـته تـداعي کيـږي .يونـګ
ددغــې ســمبوليکې ژبــې زړو رمزونــو تــه ارکېتېپونــه  Archetypesوايي،آرکېتېپونــه يــا زړبيلګــې
«که الګو» څه دي؟
يونګ يې تر ټولو بـدوي انځورونـه ڼـي چـې د انسـان پـه ځـانخبري شـعور کـې د سـمبولونو يـا
بيلګه يي ښکارندو په تو ه ځای نيسي ،دی يې داسې تعريفوي « :هغه پديدې چې لـه خپـل اصـلي
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موډل څخه مايه اخلي او پرته له دې چې خپله اصلي الګو له السه ورکړي د بېې بېلو جزئياتو په بڼـه
(يونګ ـــ )۷۰۷

را څر نديږي ».

لږ وړاندې يې له غرايزو سره د اړيکو په هکله ليکي:
«هغه څه چـې مـوږ ورتـه غريـزه وايـو فزيولـوژيکې راکـاږنې دي چـې د حواسـو پـه وسـيله درک
کيږي ،خو په همدې وخت کې زموږ په خيـالونو کـې هـم ځـان را څر نـدوي او غالبـاً خپـل شـتون پـه
سمبوليکو نښو کې زبادوي همدې ته زړبېلګه  Archetypeوايم».

( ۷۰ــ

)۷۰۲
ارکېتېپونــه پــه روانــي هســتۍ کــې خــورا مهــم دي ځکــه د انســان د ټولــو تصــوراتو ،غريــزو،
غوښتنو ،ځوريدنو او روحي بحرانونو پر زړي «هسته» اغيز لري.
د يونګ يو شا رد آنتونيو مورنو فکر کوي چې ارکېتېپونه د اوږدو مـودو پـه تېريـدو سـره پـه
ټوليز شعور کې ځای نيسي ،ارکېتېپونه د افرادو ،نسلونو او قومي تړاوونو د همرنګه ،هـم بڼـه او
سره ورته ځانګړنو له ورته والي او اوږدمهالي تکرار څخه جوړيږي ،د پديدو په وړانـدې کـه قـديم
وي يا نوی خو چې زموږ پر کـړو وړو اغيـز ولـري او سـره ورتـه يـا مشـابه ځـانګړنې ولـري پـه جمعـي
(۳-۱-

ضــمير کــې د ســمبولونو پــه مرســته ځــان را څر نــدوي.
)۷۸

ددې بېلګې ډېرې ښوول شوي ،چې څنګه زاړه يادونـه آن وروسـته لـه سـلګونو کلونـو څخـه پـه
وروستيو نسلونو کې ځان څر ندوي ،د بېلګې په تو ه داسې ماشومان ليدل شوي چې د سـلګونو
کاله پخوا پېښې په خوب کې ويني يا هم د خپلو زرکلنو نيکونو مذهبي مراسم ور په ياديږي ،حـال
دا چــې د دوی نســل نــور نــو پــه هاغــه روهونــه وي ــروهم  .مــوږ بــه د نــوځ (ع) توپــان ،د حضــرت
ابراهيم (ع) په اور کې غورځول ،د حضرت اسماعيل (ع) قرباني او نور داسې حواد يـا پـه خـوب
وينو يا به په خپلو خياالتو کې د هغو لپاره تصورات لرو ،آن کيدای شـي لـه هغـو څېـرو څخـه کومـه
نښه په ياد لرو چې د چنګيز خان په يرغلونو کې يې زموږ نيکونه او انا انې وژلي دي.
په ناخود آ اه کې درې روحي حوزې د درييو پوړونو «قشرونو» په تو ه فرض کړﺉ.
۷ـ د بشري تاري

ډ روحي پوړ ،چې له ټول انساني تاري سره اړيکي لري.

۲ـ د قومي تاري

ـډ روحـي پـوړ ،چـې زمـوږ د نيکونـو « هغـو نسـلونو څخـه چـې لـه مـوږ سـره د

وينې او وراثت اړيکي لري» له ژوند سره اړه لري يعنـې هغـه روحـي رومونـه ،اخيسـتنې ،اغيـزې،
انګيرنې او تصورات چـې مـوږ تـه لـه جنيتيکـي پلـوه پـه مېـرا را رسـيږي او کيـدای شـي زر ونـه
کلونو ته ورسيږي.
۸ـ زموږ د و ړني «فردي» تاري روحي پوړ چې له زو کـړې څخـه بيـا تـر مر ـه د برسـېرن پـوړ پـه
تو ه رامنځ تـه کيـږي او پـه هغـو پېښـو او تصـوراتو پـور ې اړه لـري چـې د فـرد پـه ژونـد کـې ترربـه
کېږي ،ويني يې او احساسوي يي.
دغه زړې رواني انګيزې زموږ په روحي شخصيت باندې ژور اغيز لري آن ويلـی شـو چـې زمـوږ
روحي شخصيت له همدغو څخه جوړ دی ،ځکه خو پوهاند مرروځ پـه ځانځـاني ښـامار کـې دې تـه
ځانګړی ځای ورکوي :
الروی د نيمو شپو وم
هلته ناست د سمڅې خولې ته
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هک حيران وم
نږدې هلته
ښکاريده ړنګ ديوالونه
کنډوالې وې د کوم زوړ لرغوني ښار دا
رواقونه ځوړند ځوړند مرمري ستنې والړې ځنې مېستې
داسې فکر مې کولو:
آخر څوک به را پيدا شي
زمانې به ورياديږي تېرې تېرې
ددې ورکې آبادۍ
(۷۰ــ )۲۵

خبر به واخلي

د ښامار قهرمان ته څو څو ځله تاري تکراريږي ،هغه د يوې پيچلې کړۍ په مـنځ کـې را ايسـار
دی هر ځل عذاب ،مرګ او روحي بحران ،کله کله داسې پېښې او کيسې ورته تکراريږي چې ده تـه
اشنا وي خو په سرچينه او وخت يې نه وي خبر:
الروي چې دا حال وليد
بې اختياره په خندا شو
ځکه ځکه دا داستان هسې داستان و
چې ده چېرته اوريدلی په بل ځای کې مکررو څو څو واره

(۷۰ــ )۷۴۹

او يا :
بيابان و ،تر وږمۍ وه ،توره شپه وه
خو له ماسره دننه يوه ډيوه وه بليدله
دا ډيوه د تېر وختونو خاطره وه
انسانان مې ال ليدل د خيال په ستر و
د غمرنو فريادونه ،ډک له قهره اوازونه
غږ د مينې محبت مې ال تر غوږ و . . .

()۷۸-۷۰

زړه او ټوليزه ناخودآ اه د ځانځاني ښامار په کيسه کې مهم ځای لري ،په کيسه کـې څـو ځلـه د
ښامار واکم  ،الروی او يا هم د کيسې د راوي ليد لوري سره ډيږي او د پېښو تکرار په اوبـو کـې
د کړيــو پــه څېــر تکميليــږي ،ښــار څوځلــه شــاړيږي او ورانيــږي څــو ځلــه د ښــيرازۍ وختونــه را پــه
ياديږي ،قهرمان ښار ته راځي ،واکمني کوي او مري ،ښامار د چينريو په ډنډکې ږيږي او لوييږي
او ښار ته ځي  ،يو ځل مخکې له الروي څخه رارسيږي،دواړه تصوره اخيستل کيدای شـي يـا خـود
پېښو استمرار او تکرار او يا هم د يوې پېښې بيا بيا انځورول له مختلفو ليـد لوريـو څخـه ،کيسـه
يوه ده ،موږ په خپله زړه ناخود آ اه کې څو څو ځله ژوند کړی دی.
ارواپوهان فکر کوي چـې د تناسـخيانو د بـيې بېلـو معـادونو ژونـد هـم تـر يـو بريـده پـه ټـوليزه
ناخودآ اه کې د هغوی په تېرو خاطراتو پورې اړه لري چې د مـذهبي ځانګړتيـا او اهميـت لـه مخـې
هغوی ته ډېره د پام وړ دی.
يو ځل کله چې د مـرګ اسـتازې بـوډۍ قهرمـان تـه ورځـي او لـه ځـان سـره تللـو تـه يـې بـولي خـو
قهرمان ورته وايي چې ماته موقع راکړه چې بيا ژوند وکړم او دا ځل به هغه تېروتنې نه کوم چې تېـر
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ځل مې کړي خو بـوډۍ ورتـه وايـي چـې نـه تـه بـه بيـا هـم همدغـه څـه وکـړې ،ځکـه دا هـر څـه بـه سـتا
هېروي ،د جمعي ناخودآ اه د ټوليز ځان ناخبري شعور ،ځانګړنه همدا ده چـې ټـول تېـر ژوندونونـه
يا خاطرات يې هېروي يوازې د ځينو سمبولونو او رمزونو په څېر په خوب يا کله هم ويښ شعور تـه
راځي .له زړو اساطيرو سره زموږ مينه – سره له دې چې پرې عقلي باورنه لـرو – لـه همـدې ځايـه ده،
چې زموږ په زړو يـادونو کـې ځـای لـري او پـه لرغـوني شـعور کـې بېخـره خپـل عقلـي ځـای تـه ځـان
رسوي.

په ځانځاني ښامار کې هنر ته تمايل :
ايمانويل کانت فکر کـاوه چـې هنـر د ښـکې خوښـوونې لـه غريـزې سـره مخـام اړيکـي لـري اسـتاد
روهي هنر ته دغه تعريف غوره بللی «:هنـر د ټـولنيز شـعور او بشـري فعاليـت يـو ټـاکلی شـکل دی ،چـې
واقعيـت ) (Realityپــه هنــري ايمــاژونو کــې منعکســوي او پــه اســتتيک ډول ســره د نــړۍ د پېژنــدنې او
انځورونې وسيله ده».

()۲۶ – ۷

دا د هنر تر ټولو عقلي تعريف دي خـو بيـا هـم پـه کـې د مـنځ ټکـی اسـتتيک «ښـکې خوښـوونه» ده،
انسان ښکې ته د رسيدو لپاره هنر رامنځ ته کوي او له هغه ځايه ،چې ښکې خوښوونه د يوې غريزې پـه
تو ه د بشر همزولې ده ،هنر هم ،چې ددغې غريـزې مملـل دی ،لـه بشـر سـره ـډ نـړۍ تـه راغلـی .هنـر لـه
ښکې او تخيل څخه زيږي او د انسان د روحي تندې د خړوبولو چاره ترسره کوي .موږ ولې هنر ته اړيـو،
ځکه په شعور کې مو ځينې شاته تمبول شوي رومونه (عقدې) غواړي له دې الرې څخه ځان آزاد کړي.
ښامار که څه هم پخپله په يوه ښکلي قصر کې اوسي خو ښکې يې نه خوښيږي پـه ښـار کـې د ښـکې
هر مظهر نابودوي .په لومړۍ ورځ کله چې ښار ته ننوځي نو د ښکې نښه «غرڅنۍ» په غشي ولي :
په دې وخت کې نژدې هلته
غر څنۍ وه رځيدله مسته مسته
ساده زړې ،بې خبره ،وه معصومه پاکه پاکه
قهرمان ژر په لينده کې غشی کېښود
په يو کش غشی روان شو
غرڅنۍ زړ ی شو څېرې . . .

()۸۷-۷۰

خو د ښکې پر عکس ښامار د بـت پرسـتۍ روهـې تـه اهميـت ورکـوي او غـواړي پـه خپلـه ټـه يـې
وکاروي .ښامار د ښار راهبانو ته دنده ورکوي ،چې دده د هسکې ماڼۍ خواته يو معبد جـوړ کـړي ،چـې
دده «ښــامار» مرســمه پکــې ايښــې وي چــې نــيم انســان او نيمــه اژدهــا وي ،بــوډا راهــ د ښــامار پــه
استازيتوب خلکو ته امرو نهي کوي او د ښامار قرباني او نذرونه مني.
خپل ځان ته پرستش د ځانځاني روم «عقدې» نښه ده همدغه روم د هنر او ښکې پر ضـد دريـږي.
په ځانځاني ښامار کې له ځانغوښتنې او ځانځانۍ څخه را زيږيدلې روهه او عقيـدوي تمايـل د ښـکې
او هنر پر خېف ده استادمرروځ ليکي :
د معبد د نبد الندې
يو بوډا به ستر راه و
جامې ژيړې ،کميس اوږد
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سرسرتور هم
د بت پښو ته به تل ناست و
بيا به ده د بت له خولې کړه بيانونه . . .
 . . .ټول ښايسته ښکلي شيان چې
د هر چاوو په کورو کې
ټول راتوی خرې خرې شول
دبت پښو ته
زيبايي له ښاره والړه
په معبد کې زنداني شوه

(۷۰ـــ )۸۴-۸۸

د نوې ارواپوهنې له نظره شاته تمبول شوي غرايـز او عواطـف کـه د هنـري اسـتعداد لـه مرـرا څخـه
فوران وکړي نو د هنري پنځوونو «تخليق» المل رځي او « Egoځانځاني» چې ددغو غريزو او عواطفـو
د فوران مخالفت کوي له هنر او ښکې خوښونې سره هـم مخالفـت کـوي ،د هنـري اسـتعداد د ودې مخـه
نيسي ،د خود پرستۍ شعور هڅـه کـوي د روهيـزو داليلـو او خنـډونو پـه مرسـته د هنـر او ښـکې مخـه
ونيسي.
داسې ادعاوې ډېري دي چـې د ښـکې خوښـوونې غريـزه د انسـان پـه حيـواني روان پـورې اړه لـري،
حال دا چې د انسان  Super Egoله حيواني غرايزو څخه کرکه لري ،خودپرست شعور غـواړي انسـان لـه
ټولو حيواني غريزو څخه لري کړي .داروي فکر کاوه ،چې :
« د ښکې پېژندنې حس له پوهې سره اړيکي لري او آن ژوي هم د ښکې پېژندنې حس لري »– ۷۴( .
)۷۶۵
جيري  Girinهمدا خبره په بله بڼه داسې کوي:
«د ښکې د پېژندلو لپاره له غريزي ځواک پرته په بل څه فکر نه شو کوالی»)۷۶۱-۷۴(.
د ځانځاني بت د لمانځونکي ځواک او د ښکې خوښوونې د غريزي ترمنځ شخړه او رواني جګړه په
ځانځاني ښامار کې څو ځايه په تفصيل راغلې چې ډېره په زړه پورې ده.

په ځانځاني ښامار کې د عقل او فکر دريځ:
د استاد مرروځ له مت څخه ښکاري چـې عقـل او فکـر د احساسـاتو او غريـزو پـه مقابـل کـې ځـای
لري .پر ځان مي شعور عقل او فکر د خپلو غېمانو په څېر استخداموي او خپله پاچاهي د همـدوی پـه
زور ټينګوي.
په نوې اروا پوهنه کې عقلی ځواک او فکـر د وسـايلو پـه تو ـه د ويښ شـعور لپـاره کـار کـوي .دغـه
ځواکونه پرځان مي شعور ته الره هواروي چې د ځانستاينې ،ځانولۍ او ځانښونې لپـاره منطقـي الرې
پيدا کړي؛ غريزي او عاطفي ځواکونه په شا وتمبوي ،استاد مرروځ ليکي:
غريزې او عاطفې او هيرانونه
وو ددې هېواد لرغوني اوسيدونکی
بې پروا به رځيدل آزاد سرمسته
په ځوانۍ او په ښکې کې
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تل بهار وو
تا کړه دغه اوسيدونکي ،له ځان دورې
يا پابند تا په قيدو په دسپلي کړل . . .
 . . .تاد وی واستول زندان ته
ځمکې الندې
زنداني د تل دپاره ابدي شول
تا مونده کړه ،فقط دوه شيان
غېمان بس
يو و عقل ،بل و فکر
دواړه ستا مشاوري شول . . .
د انسان روحي بدلونونه غير ارادي او نامرئي الملونه لری ،ځکه چې له تحت الشـعور سـره مخـام
اړيکــي لــري ،عقــل او فکــر د انســان د ذهنــي فعاليــت ارادي ځواکونــه دي او د شــعوري فعاليــت عمــده
وسايل دي ،له علمي پلوه هم د استاد مرروځ دغه سمبوليک تمليل د منلو وړ دی.

ژورخپگان ):( Depression
دا تر ټولو ملموسه او جدي رواني ستونزه ده چې انسانان ورسره مخام وي .ډېر ځله د ژور خپګـان
يا ديپريش المل نه وي معلوم ،ارواپوهان فکر کوي چې د ژورخپګان د عېج پيل همـدا وي چـې المـل
يې وپېژندل شي .يوه رواني فرضيه داسې هم ده چې ژورخپګان هغه مهال رامنځ ته کېږي چـې انسـان لـه
خپل ځانه ناهيلی شي .پر ځان بی حده باور او بيا د ناتوانۍ له امله ددغه بـاور ماتيـدل ديپريشـ رامـنځ
ته کوي.
د شکست او ماتې احسار له خپګان سره مل وي «ځانځاني ښـامار» وايـي چـې سـتر فـاتح «خـودي
ښامار» يعنې پر ځان مي شعور ددغې ناروغۍ راوړونکی دی:
ستر فاتح د ټول عالم خو
ډېر راوړي وو له ځان سره ميکروبونه د ساري ساري امراضو
يو مهلک زهر قاتل يې
د وجوده خپريدو هم
ده راوړي و دې ښار ته
درې مرضه:
يو مرض غم او خپګان و
بل مرض قهر و عض و
درېيم ډار او واهمه وه . . .
 . . .زيات شمېر ښځې ،ماشومان او بوډايان به
په مرض د غم خپګان اخته کيدل . . .

(۷۰ـــ )۴۷

ارواپوهان کله کله له خپلو ناروغانو سـره د خبـرو اتـرو ،مصـنوعی خـوب ورکولـو يـا هيپنـوتيزم (
) Hypnotismاو نــورو طريقــو پــه وســيله غــواړي د هغــوی تحــت الشــعور تــه الره وکــړي او د ڼــو هېــرو
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شويو عقدو په منځ کې د ناروغ د خپګـان المـل وپېژنـې بيـا نـو د دوی پـه نظـر درملنـه اسـانه وي .راځـئ
و ورو د ځانځاني ښامار اتل څنګه هڅه کوي د خپل خپګان المل وپېژني.
 . . .بله ورځ ،چې دا توپان سخت چليدلو
ژوند ،هستي يې لړزوله
ناڅاپي ورته ښکاره شو ،ددې هسې پريشانۍ
علت سب لوی
ده ومان کړلو يو وختی
چې په ژوند او په هستۍ کې
يو لوی درد خو ،تېريدل د زمانې دي
اور يې پام شو چې عظيم درد
د زمان تېريدل نه دي
هيبتناکه وحشتناکه درد خو بل دی
دريدل د زمانې دي
د شعور واکم سره له دې چې پر ښار حکومت کوي ،په ښکلې مـاڼۍ کـې اوسـي ،بـې قيـدو شـرطه
واکم دی خو بيا هم له ژورخپګـان سـره مخـام دی .تـل ځـوريږي او ويريـږي ،د خپـل خپګـان ،ځـور او
ويرې په المل هم نه پوهيږي ،په داستان کې شاعر نتيره اخلي چې باالخره قهرمان د خپل خپګان المـل
مومي او هغه د مرګ حتمي راتلل دي.
په دې اړه د ښامار له روايت څخه دا پايله هم ترالسه کيږي چې ژورخپګان که ونه سپړل شي په روځ
کې واښم

رومونه «عقدې» رامنځ ته کوي چې دغه رومونه بيا د جنايت او جرم الملونـه رځـي او د

انسان په نهاد کې جنايت کولو ته ميېن رامنځ ته کوي:
زلمو تل شخړې جګړې کړې دښمنۍ کړې
مرګ قتلونه به يې کول
تويولې به يې وينې يو د بل تل
ډېر کوچنيان به د ځوانۍ له عمره مخکې
د خپګان په نرۍ تبه رنځيدل او مړه کيدل
ژور خپګــان د قهــر ،ويــرې ،اضــطراب او بــې بــاورۍ المــل هــم رځــي ،بــې بــاوري د يــوې روانــي
نيمګړتيا په تو ه ټولنيزې ستونزې هم را زيږوي:
که مرض د غم خپګان به لږ قېر شو
که د قهر او د غض تبه به الړه
واهمه او ډار هېڅ وخت نه ورکيدلو
ساري بدمرض خود او
چې جاري تل شامدام و
نور به خلکو يو پر بل اعتماد نه کړو
نه باور د چا په مينه محبت و
نه دوستي وه ،نه اخېص و ،نه ريښتيا ريښتيا خبرې
ډاريدل خلک يو بل نه
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(۷۰ــ )۴۷

له خپل ځان ،له خپلې ژبې ،له خپل سيوري . . .

له مرگ څخه ويره:
«د ژوند تلپاتې اضطراب دادی چې ژوند تلپاتې نه دی!»
لومړني انسانان چې وپوهيدل مرګ حتمي دی او له مړينې چاره نشته نـو لـه تلپـاتې اضـطراب سـره
مخــام شــول ،لــه مــرګ څخــه ويــره د ناځــانخبري شــعور پــه درې واړه پوړونــو «تــاريخي»« ،قــومي» او
«فردي» کې پټه ده او هر انسان د موريانې په څېر له دننه څخه خوري .د تلپاتې ژوند لپاره هڅه د انسـان
يوه داسې تلوسه ده چې تل يې دغه عري موجود کړولی دی اوتقريباً هميشه په خپل دې کړاو او هڅـه
کې ناکام پاتې شوی.
زړې اسطورې ،بيې بيلې مذهبي کيسې ،افسانې ،شـعرونه ،انځـور ري او تـاريخي روايـات ددې
شاهدان دي چې انسانانو تلپاتې ژوند ته د رسيدو لپاره څومره کړاوونه اللي دي.
تر نورو د زړې موندل شوې حماسې ېل مېش يوه لويه برخه په دې هکله ده چې ددې حماسې اتـل
ېل مېش له مرګ څخه د تېښتې او تلپاتې ژوند ته د رسيدو لپاره اوږده سفرونه کوي .هغه چې وينـي
ډېر نږدې دوست يې «انکيدو» چې غورا غښتلی او ځواکم و ،مري نو پخپله فنا يې باور راځي ،دا نـو
د ېل مېش په څېر متکبر او غښتلي پهلوان ته تر ټولو لويـه غميـزه «تراژيـدي» ده چـې پـر خپـل مـرګ
باور وکړی .ېل مېش ددی لپاره چې د تلپاتي ژوند راز ومومي د بلـې دنيـا سـفر پيلـوي او د نـوځ (ع)
چې په منظومه کې د «اوته نه پيش تيم» په نامه ياد شوی مېقـات تـه ورځـي .لـه دغـې مشـهورې او زړې
حماسې څخه به دا څو کرښی راوژباړو!
اووه شپې او ورځي مې د هغه «انکيدو» مړی وساته!
نه مې پريښوده چې خښ يې کړي
آن چې له پزې څخه يې چينري راولويدل
د هغه تر مړينې وروسته مې ژوند ته ونه شو کتېی
او لکه د بيابانونو غل ،ورڅخه پ

رځمه

اور اې ميرمنې!


ای «سی دوري سابيت» چې درته ورمه!
آيا کوالی شم چې له مرګ سره مخام نه شم
او له دې ويرې څخه ځان لرې کړم؟
سي دوري سابيت ېل مېش ته وويل :
« ېل مېشه! خوشې هڅه کوې؟
هغه تلپاتې ژوند چې ته يې لټوې
هيڅکله به يې تر السه نه کړي
هغه وخت چې آدم يې هستاوه
مرګ يې هم په نصي کړ . . .



(۷۰ــ)۷۴۸

سی دوري سابيت  snider sabitهغه پوهه ښځه چې ېل مېش ته په يوه مزله کې مخې ته ورځي..
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لــه مـــرګ څخـــه ويــره دومـــره د انســـانانو پــر شـــعور ،حواســـو او خوبونــو حاکمـــه ده چـــې د روحـــي
اضطرابونو ،خپګانونو ،ناهيليو او د پوچۍ د احسار المل رځي.
انسان فکر کوي ،دا هر څه ولې کيږي ،يعنې څه؟ او باالخره مرګ !!!
د يونان ،روم او هند په زړو افسانو کې لسـګونه پېښـې داسـې مونـدلی شـئ چـې يـو څـوک د ابـدي
ژونــد پــه لټــه کــې خپــل هرڅــه پريــږدي او لــه ځانــه بهــر وزي .د حضــرت خضــر (ع) چينــه ،د آب حيــات
اصــطېځ ،د کلپســو وصــال ،د لمــرد زوی – يــا د لمــرد رب النــوع – طېيــي ويښــته او داســې نــور هغــه
اساطيري سمبولونه دي چې د تلپاتې ژوند هيلې انځوروي.
کره کتونکي وايي ،چې «اوديسور» ځکـه د يونانيـانو پـه نظـر استشـنايی قهرمـان دی چـې خپلـې
ميرمنې او هېواد ته د وفادارۍ لپاره له ابدي ژوند څخه تېر شو ،هغـه مهـال چـې د «اوجيريـه» ټـاپو تـه
ورسيد او د کلپسو په نامه يوه ښاپيرۍ پرې مينه شوه ،دغې ښاپيرۍ اوديسـور اتـه کالـه پـه ډول ډول
بهانو له ځان سره وساته او باالخره يې چې خپل کور ته د هغه د ستنيدو تنده وليده ورته يې وويـل ،چـې
که له ما سره پاتې شي نو ابدي ژوند به دې په برخه شي ،خو اوديسور ونه منله او پـه پـای کـې زئيـور
له کلپسو څخه غوښتنه وکړه چې اوديسور ته اجازه ورکړي چې والړ شي.
څومره لوی قيمت! ښايي اوديسور هم ځکه داريسک منلـی و ،ډاډه و ،چـې ابـدي ژونـد نشـته او
باالخره به مري ،خو په هر صورت ظاهراً يې د خپلې وفادارۍ لپاره لوی تاوان په ځان منلی و.
ويته د فاوست په تراژيدي کې همدې ته اشـاره کـوي ،فاوسـت د يـوه تلپـاتې ژونـدون لپـاره خپـل
روځ په شيطان پلوري.
د شرقي صوفيانو په آثارو کې پر معنوي ابدي ژوند ټينګار کيږي ،دلته هم د فنا او مـرګ لـه ويـرې
څخه تيښته شته ،عرفان يوه الره په وته کوي او هغه د عرفاني سلوک او درجو پـه تېرولـو سـره حـق تـه
رســيدل دي ،دوی بــاور لــري چــې د رياضـت ،تقــوا او نفــس ســره د مبــارزې لــه الرې د وصــلت او وحـدت
درجو ته د سـالک رسـيدل هغـه تـه جاويـد او ابـدي ژونـد او فـېځ ور پـه برخـه کـوي .مـوږ ـورو ،چـې د
تصوف له نظره د ابدي ژوند يو لوی خنډ نفس دی ،هغه نفس چې موږ ورته ځانځاني ښامار يـا ايګـو هـم
وايو.
استاد مرروځ ک م همدا خبره تمليلوي او ددې پېښې رواني اړخونه انځوروي ،هغه اضـطراب
او ويره چې انسان يې له مرګ څخه لري په ځانځاني ښامار کې څو ځله انځور شوې ده :
پرښته د تروږمو
بله ورځ ،دا زموږه قهرمان ستر،
شو را پورته له درانه خوبه ناوخته
د هميش په شان يې وکتل خپل ځانته آئينې کې
خو هر څومره چې به ځېر شو ائينې ته
يوه څېره ناشنا ناشنا ورته ښکاره شوه
ده ونه پېژاند ځان هيڅ
ځکه ځکه،
دده عکس په آئينه کې ډېر مغشوش و
او عربه خو ال دا وه
په آئينې کې دا څېره ورو ورو روانه ورکيدله
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***
هم په دې ورځ ،چې ماښام شو توره خړه
را پيدا شوه له کوم ځايه
را روانه ،پټه پټه ،غلې غلې
يوه ناشنا زړه بوډۍ وه
د ښار لويې دروازې ته ودريدله
څېره بده ،هم مرموزه
تور کميس تور يې پرتوګ تور يې زړوکی د لو ي وو
د ښار لويه دروازه شوله برسېره،
په خپل سر له خپل ځانه
بوډۍ ننوته ښار ته
د هغې هسکې ماڼۍ په لوري الړه
خو ناشنا شانتې بوډۍ وه،
بې له دې نه چې قدم په ځمکه کښېږدي.
د ښايسته زينونه وختله پورته
بې له دې نه چې کوم مکث يا توقف کړي
د مرمرو جګو ستنو نه شوه تېره
د ښايسته ځېنده قصر دروازې ته ودريدله
دې بوډۍ بيا،
نه زنځير د دروازې وشرنګولو،
نه يې ور وټکولو،
ور برسيره په خپل سر شوه
بوډۍ الړه ،شوه په قصر کې دننه
دا ناشنا زړه بوډۍ خو
څېره بده هم مرموزه
ستر واکمنه پرښته د تروږمو وه
دا راغلی وه د ستر واکم ديدار ته
خو ال اور هم
تيار نه و مېقات ته قهرمان ستر
پرښته وه ور روانه ،ورنژدې شوه
قهرمان ستر يې له السه ونيولو
بيا موسکۍ موسکۍ کيدله
څېره بده هم مرموزه
بيا يې وکړو اشارت ناشنا افق ته
هلته دورې قهرمان ته
ځه چې ځو اور
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قهرمان زموږ وډار شو
له دې هسې نااشنا مسافرت نه
نو يې دا شانتې ځواب کړو :
زه خو دلته ميشته خوښ يم
ددې ښار په ديوالو کې
د ښاريانو د څراغ په پلوشو کې
ستر واکمنې پرښتې ورته په نرمه ژبه ووې
خبر نه يې؟ چې اور دلته خو څوک نشته
نه کوم ښار شته ،نه ښاريان نه څراغونه!
قهرمان په زارۍ ووې
اخر زه خو ،ال تر اوسه،
په خپل ژوند پوه شوی نه يم!
نه لذت ما کوم ميندلی! نه ليدلې خوشالي ما
التر ننه ،التر اوسه
حتی نه دی پيدا کړی ،ما خپل ځان هم
لږ نوبت راکړه چې الړ شم،
يو ځل شاته،
تېرو شو پړاوو ته بېرته ستون شم
خپله ورکه ،نامعلومه ،خو پيدا کړم!
بيا يې ووې:
خبر نه يی؟
اور خو وخت ناوخته شوی دی بې شانه
په شاتګ هم بې فايدې دی،ستا دپاره
ځکه ته به بيا تکرار کړې
کړي کړي ناهونه
بيا به درومې ،ځغلې ځغلې،
ځانځاني پسې د ځان خپل
هم په دې سراب پسې به بيا روان شې
په اخر کې ،يو ځل بيا به،
ته را ورسيږي دلته ،دې صحرا ته
قهرمان په زارۍ ووې
ته غوږ کښېږده . . .
زه خو اورم يو اواز له لرې ځايه
زه يقي لرم چې هلته په بېديا کې
ما څوک غواړي ،ماته غږ کړي
څوک زما په انتظار دي
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اجازت را کړه چې ورشم
تپور وکړم .چې څه وايي؟
زه باور کړم ،کوم مهم پيغام لري زما دپاره
بوډۍ بيا وموسکېدله ،په خندا شوه
نو يې ووې:
دا خو زه يم چې راوړی مې پيغام دی ،ستا دپاره
يو پيغام د پيغامونو!
ته پخپله ښه پوهيږي،
چې په سراسر نړۍ کې
اور څوک نشته غير له مانه
چې اواز در باندې وکړي
انتظار وي ستا راتګ ته
يا پيغام کوم درته راوړي
کوم آواز
چې اور ته اورې
بل څه نه دي
د خزان بې رحمه باد دی
زما دوست زما ملګری
چې را الوزي په غنو په اغزو کې
قهرمان يو ځلې بيا پېل په زارۍ کړو
اخر دومره خو فرصت لږ شانتې را کړه،
چې يو ځلې ،د درياب غاړې ته الړ شم
يو وار بيا تماشه وکړم،
د اسمان د آبي رنګه کنارو زه
د سيند پورې غاړه تېر شم دورې دورې
دا خپل ځان لږ شانتې هېر کړم
څو شېبې لنډې خو وکړمه ژوندون زه
لکه څوک چې هڅه کاندي
کوم بدخويه ،ناکېره کوچنی په خوب باندې بيده کړي
په دې شانتې ،دا بوډۍ هم
مهربانه وه بې شانه
په پسته ژبه لګياوه ،نرمه نرمه
په ورو ورو يې ورته ووې
اې زما د زړه واکمنه
هر څه تېر دي
اور خو ډېر ناوخته شوی دی ناوخته
اروايي ښامار

www.samsoor.com

عبدالغفور لېوال

د زړه سره! ستا ياديږي؟
په هر الر چې تا وزر کړو
پل معبر دې ورانولو
په هر سيند چې تېرېدلې
نو بېړۍ به دې سېځلې ،خپلې شاته
تا ومان کړو.
چې په دې شان د غليم الره شوه بنده
هيڅ دشم به په تا ونه کاندي بريد نور
په واقع کې ته خو هغه قهرمان يي
چې دې خپلو فتوحاتو يې مات کړی مغلوب کړی
اور نه پل شته ،نه معبر شته ،چې پرې تېر شې
نه کښتۍ شته ،نه زورقه چې په سيند دې پورې باسي
الرې نشته
ټولې بندې دي تړلې
يګانه الر د خپل ځان د هېرولو،
هغه الر ده ،چې يې زه درته در ښايم
يګانه پړاو چې هلته
د خپل ځان له جهنمه خپل ځان خېص کړې
هغه ځای دی،
چې زه اور تا له خپل ځان سره هلته بيايم
***
د لومړي کرت دپاره
په خپل ژوند کې
قهرمان په حساب پوه شو
بينايي ورته پيدا شوه
چې هيڅکله ،په عالم کې
تښتېدلی هيڅوک نه شي له قسمته
که هر څومره ن سبا کړي
سرنوشت ته
بيا سبادی ،بيا انرام دی ،خاتمه ده
قهرمان په ژور تل کې د هستۍ خپل
احسار وکړو
چې مطلق يوازې پاتې دی يوازې
او فقط يوه الره پاتې بله نشته
هغه الر چې تللې تللې ،د ناشنا منزل په لوري
په تورتمو تروږمو کې
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نامعلومه ،بې انرامه
نو را پاڅيدو والړ شو
د تورتم په پرښتې پسې روان شو
بيا را ووتل دوی دواړه
د ماڼۍ له کنډوالونه
د لوی ښار له خرابونه .بيا روان شول
الړل الړل کومې خواته نامعلومه . . .
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درېيم فصل

په ځانځاني ښامارکې شعور او تحت الشعور
ښايي پوهاند بهاؤالدي مرروځ لومړی افغـان معاصـر شـاعر و ،چـې پـه خپـل شـعر کـې يـې دنـوې
ارواپوهنې يوه موندنه ( تحت الشعور) تمليل کړې ده  .او هغه هم په ډېـره پـه زړه پـورې بڼـه  ،ځانځـاني
ښامار په حقيقت کـې د ځانځـاني نـړۍ د الروی سـفر لـه شـعور څخـه و تحـت الشـعور تـه تمليلـوي او دا
ښيي  ،چې څنګه دتحت الشعور په تورو سمڅوکې دانسان ډېره برخه هستي پټه ده ؟
پخپله استادمرروځ داژدهای خودي (فارسي مت ) په پايليکونو کې کاږي :
«ځان خبری شعور هغې سمڅې ته ورته دی  ،چې ژورتيا يـې ځانپرسـته شـعور تـه دليـدو وړ نـه ده ،
خو په يوه بحراني دوره کې و ړی خپل چاپيريـال تـش  ،وران او وچ وينـي  ،نـو فکـر کـوي  ،چـې د ژونـد
انګيزې ښايي په تحت الشعور کې پټې وي  .يا په بله ژبه د ژوند سرچينه دسمڅې په ژورو کـې ورکـه ده
او بهرته له بهيدو څخه پاتې ده  .انسان مربور دی  ،چې د ذه له بې ژونده برخـې تيـر شـي يـا د اثـر پـه
ژبه (د وچ بيابان او دښتې سفر پيلوي ) او دتحت الشعور درشل تـه رسـېږي  ،مګـر  ...ځانپرسـته شـعور
په تحت الشعوري منځپانګه کې ورکېږي او ( ځانځاني) او ( انانيت ) يا ځـانولي لـه السـه ورکـوي  ،پـه
( ۷۷ـــ

عامه ژبـه دې حالـت تـه ليونتـوب وايـي ».
) ۷۴۲
استاد مرروځ يو بل ځای د تحت الشعور په اړه ليکي :

« دتحت الشـعور غبر ـون دشـعوري کړنـو جبـران دی  ،پـه دې مانـا  ،چـې شـعور بهـر پلـوی دی  ،او
هڅـه يـې داده  ،چــې دبهرنـۍ نـړۍ لــه حـاالتو ســره جـوړ جـاړی وکــړ ي  ،خـو پـر عکــس دبنيادمـانو ــډې
ترربــــــــــــــې ښــــــــــــــيي  ،چــــــــــــــې تحــــــــــــــت الشــــــــــــــعور درونــــــــــــــي غبر ــــــــــــــون ښــــــــــــــيي ».
(۷۷ـــ )۷۵۹
تحت الشعور (ناخوداگاه) يا ځان نـاخبری شـعور  Unconsciousد The skeptic’s Dictionary
 انېي سيند-داسې تعريف کړې :
The Unconscious or Subconscious mind, according to classical fieudian
psychoanalysis is a part of the mind that stores Repressed memories .
ژباړه :
ناخوداگـاه ياتحــت الشــعور دفرويــد دکېســيکی اروا پــوهنې لــه مخــې دشــعور هغــه برخــه ده ،چــې
شاته تمبول شې خاطرې او غرايز پکې خوندي (زيرمه ) شوي وي .
سکيپټکيس ډيکشنري د ناخوداگاه يـا تحـت الشـعور دواړه انګريـزي معـادالت Unconscious :
او Subconsciousرااخېستي  )Un( .د ( ال) يا ( نا) او  Subد (تحت) او  consciousد شـعور پـه مانـا
دي  .عربي معادل يې الشعور او تحت الشعور کېږي او پښتو يې پوهاند زيار ځانخبري او ځان نـاخبري
بولي .
دا تر شعور ورها خوا دانسان دهغو شاته وهل شويو ،هېرو شويو او ځپل شـويوغريزو ،تخيېتـو ،
خوبونو ،غوښتنو  ،او عقدو زيرمه ده ،چې د فردي  ،قومي او ډ بشري ژوند په اوږدو کـې لـه شـعوري
ساحې څخه تحت الشعوري برخې ته رسوب کوي  .اور مهالي ارواپوهان فکر کوي  ،چې هيڅ عـاطفي
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– فکري – تخييلي – ذهني او استدراکي پېښه کامې نه ورکېږي او لکه ماده يوازې خپله بڼه بـدلوي ،
ښايي نې پېښې تحت الشعور ته ننوزي  .دفرويد کشـف دا و ،چـې دغـه تحـت الشـعوري پديـدې هڅـه
کوي په بيېبيلو بڼو بېرته دشعور ساحې ته راشـي نومـوړی پـه دې اړه پـه زړه پـورې ملـال هـم ورکـوي ،
چې وروسته به په تفصيل راشي خواور به تحت الشعور د پيژندلو لپاره يو څه نور تفصيل هم ورکړو .
ددې لپاره  ،چې تحت الشـعور وپېژنـو او د شـعور لـه سـاحې څخـه يـې پـه تـوپير وپـوهېږو اول بـه د
شــعور تعريــف و ــورو  .دځانځــاني ښــامار شــاعر پوهانــدمرروځ پــه خپــل يــو بــل اثــر « دجبــر او اختيــار
ديالکتيک» کې دشعور ساحه دهاملتون او بالدوي له نظره رامعرفي کوي :
« شـعور  consciousهغـه نســبتا کاملـه ،نسـبتاً رڼــه پوهـه  ،چــې روځ يـې پــه خپلوحـاالتو او خپلــو
اعمالو لري  .موږ دشعور تعريف نه شو کوالی  .موږ پخپله ښه پوهيدای شـو  ،چـې شـعور څـه شـی دی ؟
مګـر مـوږ نـه شـو کـوالی  ،چـې غيــر لـه کـومې اشـتبا ه دا رڼـه پوهـه  ،چــې مـوږ يـې پـه ځـان لـرو  ،نوروتــه
دتعريف په شکل وپوهوالی شـو  .ددې علـت بسـيط دی  .شـعور دهـرې پـوهې پـه ريښـه کـې پـروت دی .
(هاملتون)
هغه حالت  ،چې موږ ورو ورو په يو بې رويا خوب کې له ځانه بې ځانه کيږو  ...هغه حالت په کوم کې
 ،چې م وږ ورو ورو ديو آواز په وسيله راويښيږو اوپه ځان پوهـه پيـدا کـوو دا هغـه څـه دی  ،چـې شـعور
ورته وايي »

( بالدوي )

اســتادمرروځ وړانــدې داخېقــي شــعور پېژندنــه هــم کــوي  ،چــې پــر اعمــالو دقضــاوت قــوه ده ( .
۷۷ــ) ۷۱۸
له تحت الشعور سره موږ هيڅ راز ارادي تمار نه لرو  .شـعور زمـوږ دويښـې پـوهې سـاحه ده ،چـې
کاروويې  .استادمرروځ ليکي  ،چې « فکر پخپله دتحت الشعوري قواوودتاثير النـدې دی » .

( ۷۷ــــ

)۱۰
دفرويد له نظره تحت الشعور په يو بل ځای کې داسې راپيژني :
« دفرويد په عقيده تحت الشعور د روځ هغه منطقه ده ،چې دانسان ابتدايي اوحيواني غرايز پکې
په مرادله کې دي  ،عقل  ،فکر  ،تخييل  ،اخېق  ،صنعت  ،اونور انساني صفات او مظاهر کـه مـوږ پـه
دقت تحليل کړو  ،نو پـه تهـداب کـې بـه يـې دغـه حيـواني غرايـز بيـا مومـو  ....دفرويـد پـه فکـر د انسـان
اساسي غريزه جنسي او شهواني غريزه ده  ،چې دآرټ ( شعر) مرسمه تراشي  ،نقاشي  ،تمـدن  ...پـه راز
(

راز رنګينو جامو کـې ځـان راښـکاره کـوي .
۷۷ـــ )۱۷

کـــه څـــه هـــم تحـــت الشـــعوري فعـــاليتونو يـــا د شـــاته وهـــل شـــويو عقـــدو فـــوران  ،ځـــان نـــاخبری
(ناخوداگاهي) تمايېتو ته بشر له پخوا هم متوجه و ،د يونـان  ،هنـد  ،مصـر او بـي النهـري زاړه آثـار ،
دنړۍ ځينې لرغوني مذهبي متون او لرغونی ادب ددې شاهد دی ،چې انسان خپلو ځانځـاني الهـامونو
ته متوجه و  .او ډېر ځله يې په خپلو هنري – ادبي پنځونو کې دغه الهامونوته اشاره کړې ده .
لــه ډېــر پخــوا څخــه خوبونــو  ،تخييلــي ســمبولونو او پــه اســاطيرو او حماســو کــې دکرکټرونــوغير
شعوري انګي رنې په تحت الشعور کې غريزي غوښتنې ناپيژندل شوې تداعي انې موږ دې حقيقـت تـه
متوجه کوي ،چې دتحت الشعور ساحې ته ورته يو پ راز وسواسي بشر ته ځان ورښوولی دی .
حماسه پيژندونکي فکر کوي  ،چې ېل ميش يـوازې ددې لپـاره دهـوم ببـه (درر دځنګـل پاچـا)
جګړې ته مې ونه تړله  ،چې تر ځان بل ځواکم يې نـه غوښـت  ،چـې ژونـدی دې وي  ،بلکـې داسـاطيرو
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پوهان فکر کوي  ،چې ښايي له تاريخي پلوه يل مېش له هوم ببه څخه په قـومي ناخوداگـاه کـې ـروم
(روحي عقده) درلوده او کله يې چې دهغه وژل وليدل دغه روم پرانېستل شو  .د پاچا اديپ پـه حماسـه
کې دفرويد پلويان په ناخوداگاه کې هغې پټې عقدې ته اشاره کوي  ،چـې ـواکې زامـ يـې دپلرونوپـه
وړاندې لري  ،د دوی په نظر پاچااديپ خپل پېر يوازې دتصادف لـه مخـې نـه و وژلـی ،بلکـې پـه تحـت
الشعور کې يې له هغه سره کرکه وه  .نوي ارواپوهان يو ام وړاندې ځي او په دغې تراژيـدي ډرامـه کـې
ابوالهول او دهغه معما له پېرولۍ سره دکرکې سمبولونه ڼي  ،چې په عيني تو ه نه بلکـې داديـپ پـه
ذه کې به پېښ شوي وي  .په ارواپوهنه کې د اديپ عقده مشهوره ده او داهغه عقده ده ،چې زامـ يـې
له پلرونو سره لري .
خو زيګموندفرويـد کـوالی شـول پـه روځ کـې دتحـت الشـعوري پديـدو او پـر شـعور دهغـوی اغيـز
راوپيژني  ،که څه هم استادمرروځ دفرويد کشف بشپړ نه ڼي اووايي :
« دتحت الشعور کشف د اهميت له مخې دکريستوف کولومـ دکشـف پـه څيـر و  ،نومـوړی  ،چـې
امريکا ته ورسيد فکر يې وکړ هندوستان ته رسيدلی دی او په دې پوه نـه شـو ،چـې يـوه نـوې لويـه وچـه
يې موندلې ده  .په همدې تو ه فرويد د ناخوداگاه شعور قلمرو وموند خـو هغـومره  ،چـې نـ ددې امـر (
تحت الشعور ) په اهميت خبرې کېږي  ،فرويد په خپل وخت کې نه و ورته متوجه شوی .
وروسته بيا دده د الرې نامتو الروی يونګ  C.G.Tungدتحت الشعور په اړه خلک وپوهول » .
( ۹ـــــــــــ
) ۷۵۵
فرويد دتحت الشعور په معرفۍ کې شاته وهل شويواحساساتو ته اهميـت ورکـوي او فکـر کـوي ،
چې هېر کړای شوي او ځپـل شـوي غرايـز  ،عواطـف  ،غوښـتنې او احساسـات دي  ،چـې تحـت الشـعور
ورڅخه جوړيږي ،دی دغې پروسې ته  Repressionوايي  .راځئ هغه تمليل ،چـې دغـه نـامتو ارواپـوه
يې د شعور او تحت الشعور په اړه لري دلته رانقـل کـړو  ،فرويـد دغـه څر نـدونې دامريکـې پـه متحـده
ايـاالتو کـې د يـوې علمــي وينـا پـه تــرڅ کـې کـړي دي  « :اجــازه راکـړﺉ داسـې و ڼــو  ،چـې دکنفـرانس پــه
همدغه کوټه کې ،چـې ټـول اوريـدونکي يـې باادبـه او پوهنپالـه خلـک دي  -او زه تـرې مننـه کـوم – خـو
فکر وکړﺉ دلته داسې څوک هم وي  ،چې له رواني پلوه ناروغه وي او ناسم رفتار لري فکـر وکـړﺉ دغـه
سړی په خندا وو  ،پرله پسې خبرو او پر زمکه دپښو په کشولو زما فکـر لـه اصـلي موضـوع څخـه اړوي
او دخبرو خنـډ مـې رځـي  .زه بـه ناچـار دخبـرو لـه دوامـه الر اخلـم او بښـنه بـه غـواړم  ،بيـا بـه نـو څلـور
ښاغلي  ،چې ښه ځواکم هم دي ،راپاڅيږي او دغه مزاحم سړی به تر يو څه ټيل مټيل وروسـته لـه دغـه
ځايه وباسي  .شړل شوی سړی به بېرته دراتلو اجازه نه لري او زه به خپلو خبـرو تـه دوام ورکـوم  .خـو ددې
لپاره  ،چې خنډ بيا رامنځته نه شي او مزاحم سړی بېرته دخبرو تاالر ته رانه شـي څلـور مټـور ښـاغلي بـه
خپلې څوکۍ له دروازې سره کېږدي اومـزاحم بـه راننوتلـو تـه نـه پريـږدي  .يعنـې تـر ممنوعيـت وروسـته
دهغه له راننوتوسره مقاومت هم کېږي  .اور که دغه ساده ملال له رواني الملونو سره پرتله کړو د شـاته
وهل کيدو  Repressionښه ملال رځيدای شي ۱( .ـــ )۳۱،۳۳
تردې وروسته فرويد دشعور او الشعور تر منځ هغو درزونو او منفذونوته اشاره کـوي  ،چـې ښـايي
دشاته وهل شويو پديدو دنفوذ لپاره رامنځته کېږي .
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فرويد دخبرو تاالر خوداگاه ( دشعور ساحه ) او بهر دتحت الشعور سـاحه ڼـي  ،شـړل شـوی سـړی
دشاته وهل شويوغوښتنو ملال بولي او فرضيه وړاندې کوي  ،چې دغه غوښتنې او تمايېت نه يـوازې
داچې بهرته شړل کېږي ،بلکې دشعورساحې ته درا رځيدو مخه يې هم نيول کېږي .
د فلســفې دتــاري يــو نــامتو ليکــوال يوســتي

ــرودر پــه خپــل کتــاب ( دســوفي دنيــا) کــې دفرويــد

همدغه تمليل رانقلوي او په تفسير کې يې ليکي :
« هغه افکار  ،چې دځانخبري ضمير ( شعور) لـه نظـره ممنـوع او نـامطلوب دي  .د شـعور لـه سـاحې
(–۷۱

څخه شړل کېږي خو دهغـو بـې حـده ځپـل د روانـي نـاروغيو المـل رځـي » .
)۵۰۳

تر فرويد را وروسته ارواپوهانو دتحت الشعور ساحه ډېره لويه ڼلې او پريکړې ته رسيدلي  ،چې
دانسان رواني اضطرابونه  ،حرکات  ،غبر ونونه  ،انګيزې او انګيرنې تر ډيـره بريـده لـه تحـت الشـعور
څخه اغيز مني نظر شعور ته  .دوی وايي دشعور ملال دکنګل د هغه لوی غره پـه څيـر ده  ،چـې يـوازې د
څوکې يوه وړه برخه يې له اوبو څخه راوتلې وي  .همدغه وړه برخـه ،چـې ښـکاري دشـعور برخـه ده او تـر
اوبو الندې دغره لويه برخه  ،چې نه ښکاري  ،تحت الشعور دی .
پردې دپوهيدو لپاره پيچلي استدالل ته اړتيا نه شته مـوږ يـوازې د عمـر يـوه وړه برخـه پـه شـعوري
ويښتيا کې ژوند کوو  ،دخوب  ،بې خودۍ او هېرتيا شيبې مو له ال شـعور سـره دي دناخوداگـاه قـومي
او ډه بشري برخه ټوله په ال شعور کې پټه وي او دفردي روان لويه برخه هم هره شيبه پـه تحـت الشـعور
کې رسوب کوي .هره شيبه  ،چې تېريږي خاطره يې الشعور ته سپارل کېږي .
کار ل وستاويونګ دخپل کتاب ( انسان او د هغه سمبولونه ) په لومړي فصل کې دتحت الشـعور
په اړه مفصلې خبرې کوي  ،دغه نامتو ارواپوه دکتاب همدغه فصل پخپل قلم ليکلی او نوم يـې دی ( د
انسان له ناخوداگاه سره اشنايي ) يونګ په پيل کې دناخوداگاه په اړه کښلي :
« داسې وقايع شته  ،چې موږ په ځان خبرۍ کې ورته پام نه دی کړی يا په بله مانا دغـه پېښـې زمـوږ
دځانخبرۍ درشل ته نه دي وررسيدلي  ،دا وقايع پيښې شوي دي خو موږ په نيمه ځانخبرۍ کې پرته لـه
دې  ،چې په ځانخبرې بڼه يې وپيژنو هغه مو جذب کړي دي  .موږ يـوازې هغـه وخـت ددې پېښـو دشـتون
په اړه خبريږو  ،چې ديوې شيبې شهود  Intuitionته ورسيږو يا د ژور تفکر پر مهال ددغو پېښو لورتـه
ورنږدې شو  .امکان لري موږ ددغو وقايعو هيراني او حياتي اهميت ته پـام نـه وي کـړی  ،خـو وروسـته
ديـو ډول تــر انـد وروســته ( پـس انديشــه  )After thoughtپــه تو ـه زمــوږ لـه تحــت الشـعور څخــه ســر
راپورته کړي ».
(۷۲ـ )۲۶
يونـګ د تحـت الشـعور دپيژنـدلو لپـاره دانسـان پــر خوبونـو کـار کـوي او دخپلـو ناروغـانو بيلګــې
ارائ يه کوي  ،چـې څنګـه يـې خوبونـو لـه تحـت الشـعور څخـه دځپـل شـويو او هېـرو شـويو روانـي پېښـو
اســتازيتوب کــاوه  ،يونــګ دخوبونــو او تحــت الشــعوري ســمبولونو پېژندنــه وړانــدې کــوي او لــه زړو
خــاطراتو څخــه دنــوي نســل ديــادونو اونښــو ذکــر کــوي  ،چــې دوی تــه پــه ميــرا پــاتې دي  .يونــګ زړو
افسـانو  ،اسـاطيرو او کيســو تـه اشــاره کـوي او دانســانانو ـډ ســمبوليک او ناخوداگـاهي واقعيتونــه
معرفي کوي؛ ملېيونګ وايي  :هغه څوک  ،چې تر خپل ور لوی کارونه کـول غـواړي يـا لـه خپـل تـوان
او دريځ اوچت خيالونه لري ښايي په خوب کې ځان دالوتلو ياهم رالويدلو په حالت کې وويني .
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ديونګ له همدې اشارې څخه ښـکاري  ،چـې ځانځـاني ياځـانولي ( خـودي ) يـا  Egoismپـه تحـت
الشعور کې ژورې ريښې لري  ،چې ډېر ځلـه زمـوږ لـه ارادې څخـه بهـر وي  ،اور بـه راشـو او وبـه ـورو
،چې دانساني روځ دغه پيچلې او مغلقه برخه زموږ استادمرروځ څه ډول تمليل کړې ده :
په دويم څرخ کې دځانځاني ښامار الروی ،چې د واقعيتونـو او ژونـددماناوو پـه لټـون پسـې وتلـی
دځان موندنې پـه نيـت دخپـل شـعور بريدونـه مـاتوي او دالشـعور مغـارې تـه ننـوزي ،اسـتاد دغـه برخـه
داسې تمليلوي :
الروی دنيمو شپو نور خبر نه شو
چې په څه شانتې روان شو ،
دتور تمې مغارې دخولې په لوري .
دماښام ښاپيرکو ځېنده ستر ې بې حسابه ورته ځيروې .
دتور تم پهره داران وو  ،هلته ناست ده ته يې کتلې .
غټوغڼو هرې خواته وو جالونه اوار کړي .
تنابونه راښکودلي کلک تړلي .
الروی په ځان پوه نه شو  ،چې له دوی نه څنګه تېر شو.
الړو الړو ...
فقط دومره په ځان پوه و .
چې احسار دبيرې ډار هېڅ ورسره نشته
بيا ليدل ده ،
چې روان قدم قدم و  ،کوزېدلو له زينو نه ،
په نرمۍ په آرامۍ ډېر
دا زينې وې هم آوارې هم پراخې .
د زينو رنګ معلوم نه و
هم احسار کړوالروی  ،چې ،
دقدم الندې څه نشته
نه ډبره کومه ځمکه کلکه سخته .
تابه وې  ،چې هرې خواته هر څه موم دي .
يوه ماده پسته سياله هم بېرنګه
ده ومان کړو وزن يې نشته
دبڼکې په شان سپک دی .
په لړزه لړزه روان دی
په ورو ورو ښکته سقوو کړي
دغه ځای يو هسې ځای و
چې نه تود و اونه سوړ و
نه رڼا وه نه تورتم و
دېوالونه ښکاره نه وو
شاوخواته هر څه ورک پناه پناه وو
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په مغشوش خړ پړ منظر کې
خويوازې هلته دورې په يو ځای کې
دتورتم په ژور پای کې
يوه کوچنۍ شانتې رڼا وه ځليدله
دبڼکې په شان سپک سپک
هغه ټولې غلغلې ټول شورماشور چې ،
پار دسمڅې په مدخل کې اوريدلو
دهغو کوم اثر نه و
نه غړمباوه دديوانو ،نه شرنګار دزنځيرونو
نه دربا دځغليدو وه دوحشي مست مست اسونو
نه خو هلته سمندر و  ،نه درياب نه يې بستر و
چی به کله په کېر غلی خاموش و
بيا به کله توپاني شو له غضبه غرېدلو
هلته چوپه چوپيايي وه
بل څه نه وو
ارامي وه  ،نااشنا سکوت سکون و
هر قدم چې الروی ښکته کېدلو
سپي غبار ترې تاويدلو ،خړې لړې زياتېدلې
په دې لړو په غبار کې
ناشنا شبحې جوړېدلې  ،خوځيدلې هر ې خواته
بيا به تار په تار کېدې محوه کېدلې
بيا به دورې هلته نورې نوې بڼې داشباحو راوتلې
خوځېدلې  ،هم به تللې هم راتللې  ،جوړېدلې ورکېدلې
دغه سمڅه ژوندی روځ وه الشعوره
په سکوت په آرامۍ کې يې ژوندۍ دخيال دنيا وه
هی لګياوه څه خوبونه ورسره وو رويا انې يې لېدلې
دخيالونو تصويرو په جوړولو کلکه بوخته
مودې ډېرې تېرېدلې
په دې هسې ښکته تللو
الروی ښکته روان و  ،سپک بې وزنه
ژور تل ناشنا غبار و  ،خړې لړې
ډوبېدلو ډوبېدلو
دانساني روځ پټو برخو ته داسـې سـفر پخـوا هـم تمليـل شـوی دی  ،پـه لويـديځ کـې دانتـه پـه الهـي
کميدي کې او په يوناني اساطيرو کې اورفيور پخپلې معشـوقې اوريديسـيه پسـې دارواحـو دنيـا تـه
سفر کړی دی  .دفلسفې دتاري ځينې پوهان فکر کوي  ،چې معاصرو غربيانو هم دغه تمليـل لـه ختيـزو
صوفيانو څخـه اخيسـتی  ،اسدآ سـمايي فکـر کـوي  ،چـې د نيشـاپوري عطـار منطـق الطيـر او دغزنـوي
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سنايي سير العباد الی المعاد همداسې سفرنامې دي  ،چې انسان يې دخپلو روحـي وسوسـو لـه مخـې د
شعور ساحې ته کوي .
د استادمرروځ کار توپير لري اوهغه ځکه  ،چې په شلمه پيړۍ کې خپل افغان مخاط ته دختيـزو
عرفاني تمليلونو او لويديځونويو ارواپوهنيزو علمي موندنو يوه ډوله دشعر په ژبه داسې تمليلـوي
 ،چې فکري موندنې نوې خودتمليل زمان – مکان ،پرسوناژونه او کرکټرونه اشنا او محلي دي  .کـه تـر
استاد مرروځ وړاندې پښتو ادب وکتل شي ،نوې ارواپوهنې په تېره بيا دتحـت الشـعور داسـې رو –
علمي او شاعرانه تمليل نه دی شوی  .که څه هم استادمرروځ نه غواړي د الشعور سـاحه معرفـي کـړي،
بلکې دی هڅه کوي وښيي  ،چې څنګه ځانځاني او پر ځان مي شعور دځان ناخبري شـعور پـه برخـه کـې
زيږي  ،وده کوي او باالخره د انساني روځ ټول قلمـرو نيسـي  .د الشـعور دبرخـې اهميـت لـه همـدې ځايـه
څر نديږي  ،ځکه دانساني شخصيت اصلي ماهيت په همدې ځای کـې جـوړيږي اسـتادمرروځ غـواړي
ووايي  ،چې تحت الشعوري غريزې موږ بدلوي اوهغه څه رانه جـوړوي  ،چـې يـو  .ارواپوهـان  -لـه هغـو
څخــه اســتاد پــه ځانځــاني ښــامار کــې – فکــر کــوي  ،چــې لــه تحــت الشــعوري اغيــزو څخــه رازيږيــدلی
شخصيت که څه هم له ځان سره په کشمکش کې وي اونه غـواړي هغـه منفـي ځـانګړنې ولـري  ،چـې لـري
يې مګر دتحت الشعور ژور اغيز يې اصېځ ته نه پريـږدي  ،دا کشـمکش پـه تېـره بيـا دجنايـت کولـو پـر
مهــال خپــل اوج تــه رســيږي  ،د داستايفســکي (جنايــات او مکافــات ) رمــان دهمداســې يــوه روحــي
کشمکش په زړه پورې تمليل دی .
د استادمرروځ يو پيغام دادی  ،چې انسان په خپل محيط او ټولنيز ژوند کې – لـه فلسـفي پلـوه لـه
بل او طبيعت سره په اړيکو کې – دومره بوخت شي  ،چې ځان  ،خپل روحي حقـايق او پـه تحـت الشـعور
کې زيرمه شوي حواد بيخي هېر کړي  .ځکه خو د تحت الشعور محتوا ورته پردۍ او نااشنا ښکاري .
يوازې دانه ،بلکې انسان غواړي په لوی الر په خپل تحت الشعور کـې زيرمـه شـوي عواطـف او غرايـز
هېر کړي او ستر ې ورڅخه پټې کړي  .کله انسان داسې شي  ،چې ددغـو غريـزو  ،غوښـتنواو تمـايېتو
له رايادولو څخه ويريږي  ،پر ځان مي شعور ويره لري  ،چې په الشعور کې له زيرمه شـويو يـادونو سـره
مخام شي  ،دا چې ولې انسان له دې حقايقو څخه ويريږي استاد مرروځ مخام ځواب نه وايـي خـو د
مت له تفسير او تحليل څخه په ارواپوهنه پوه لوستونکی کوالی شي د ځانځـاني ښـامار لـه سـمبولونو
څخه ځانته ا داليل استخراج کړي  ،ددغې پېښې او له ال شـعور څخـه ويـره د اسـتاد مرـروځ پـه شـعر
کې داسې راغلې ده :
چې شپه تېره شوه سهار شو
نو د ښار له شورماشوره
ومه دورې دورې تللی
نه اواز نه انعکار و
ټپه ټپه چپيايي وه
شپه که توره تروږمۍ وه
خومزل رڼا رڼا و
سبا يې چې روښنايي شوه
رسېدلی ومه زه بيا
د يوې تورې نا اشنا مغارې خولې ته
اروايي ښامار
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چې خپره شوه دسهار رڼاهرخواته
ير چاپير دنيا بې شانه نا اشنا وه ،
رامعلومه شوه  ،چې ډېر وم لرې تللی
انسانانو له جهانه چېرته دورې پرېوتلی
يوه سوزانه داغزو ډکه صحرا وه
غوړيدلې داسمان تر کنارو خپره لمنه
له کوم وخته  ،چې جهان راپيداشوی
په ډبرو کې وچ شوی
ديو خوړ کوږ وږ بسترو
لوی لوی غرونه تور ديوان وو
ساه نيولي په خپل ځای باندې کلک شوي
پټه خوله ساکت خاموشه
يو دبل تر شا والړ وو منتظره
ښکارېدله ،کومه لويه حادثه وه را روانه
وحشتناکه  ،لړزوونکې  ،ناخبره  ،ناببره  ،نا انسانه
نږدې ما وته دسمڅې توره خوله وه
ننوتې چېرته لرې
نا پايابه  ،ورکه ورکه په ناشنا ناشنا تورتم کې
داعريبه تماشه وه
ناڅاپي مې شوه له ستر و پرده پورته
د ښاريانو د ژوند رمز شو رابرسېره
انسانان ولې استو نه په ښاروکړي ؟
په برجونو  ،ماڼۍ انو  ،پخوپلنو ديوالو کې ؟
آدمزاتي جوړوي لوی لوی ښارونه
له ښارونه تاووي لوی ديوالونه
بيا دننه په کورو کې اقامت کړي
بيا يو بل سره په شخړو په جنګونو
په نېکمرغه ژوندون شپې سبا کوينه
له دې ژوند څخه مراد دانسان څه دی ؟
هغه دا دی :
له دې دښت څخه ډېر لرې اوسېدل دي ،
له دې تورو غرونو ستر ې پټول دي
د تيارې تروږمۍ سمڅې هيرول دي
انسانان يوازې يو څه نه ډاريږي
چې کوم وخت چېرته بهر الړ شي له ښاره
بيا ناوخته شي ستانه د ښار په لوري
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توره شپه وي  ،تروږمۍ وي
دروازې د ښار تړلې کلکې پورې
د ښار هيڅ يو اوسيدونکی جرآت نه کړي
چې د ښار له دروازونه دورې الړ شي
خو ،چې کله شي ستومانه له جنګو  ،له ستېزونه
نو دشپې سره راغونډشي د کوچنۍ ډېوې رڼا ته
بيا له دې ناشنا دښتونونه کيسې کړي
وايي وايي
« يو لوی غار دی چېرته پ پروت
توره خوله يې هيبتناکه  ،ننوتې ځمکې تل ته
رسيدلی د دوزخ ناشنادرشل ته
نيمه شپه ترې ډاروونکې اروا انې راوزي  ،ځي ،
غرو غونډو کې ننوځي
ژوندي کېږي لوی کنډونه ړنګونه ،
تور ديوان ترې نه جوړيږي
د وچ رود کوږووږ بستر هم
راژوندی شي اژدها شي
بيا روان د دښت په لور شي
کله کله هم نږدې ځي  ،د ښار پورې دروازې ته
داکيسې ټول ماشومان په دقت اوري
ځکه ځکه په معنی يې ښه پوهيږي
او لويان ورباندې خاندې مسخرې کړي
خو په زړه کې ښه بېريږي پ لړزيږي
مګر زه ومه له هغه بيابانه
راتېر شوی بې خبره له خطره
د سهار په پلوشو کې
چې ښه ځير شوم دې دنيا ته
نو يوبل راز حقيقت راته ښکاره شو
د ښار خلک يو پر بل دومره اخته دي
يو دبل په ښو او بدو دومره بوخت دي
چی بهر له ځايه نه ځي
هيڅ نظر په جهان نه کړي
خبر نه دي
چې د دوی ښايسته ښار خو
لوړ برجونه  ،دېوالوسره ،
په دې دښت او بيابان کې ډېر کوچنی دی
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ډېر ناڅيزه ،
يوه واحه ده په صحرا کې نامحدوده
جزيره ده په درياب کې نا پايابه
خبر نه دي
که توپان له ريګستانه راوالړ شي
که دا بحر ناڅاپي متېطم شي
نو دستر و په يو ر کې
ښار حصار به پاتې نه وي
هست او بود نيست اونابوده
زما بېره وه له دې بې خبرۍ نه
له دې هسې بې غمۍ نه
ډارېدمه
چې يوه شپه د شپو به مړه وي چراغونه
انسانان به ډوب پراته په خوب بيده وي
ددې غار له ژورتل نه به راووځي
د تور تمو اروا انې
په دښتو باندې لښکرې
او تر څو چې سبا کېږي
ښار به نه وي
ترې به پاتې کنډوالې وي  ،ويرانې وي .
مګــر شــعور  conscienceد اســتاد مرــروځ پــه نــزد د يــو خــوړ کــوږووږ بســتر تــه ورتــه دی  ،چــې د
الشعور له سمڅې بهر پروت دی .
شعور دانساني روځ دويښ ذه هغه برخه ده  ،چې له عقلي پلوه زموږ ورځنی ژوند تنظيمـوي  .ډېـر
ځله شعور په عقېني ځواک تکيه کوي .که مررد عقل بيل و ڼو نو پوښتنه رامنځته کېـږي  ،چـې آيـا دا
دانسان دهستۍ يوه خورا کوچنۍ برخه نه ده ؟
ځکـــه هـــر څـــه پـــه ويښ شـــعور کـــې نـــه شـــی محدوديـــدالی  ،احساســـات  ،عواطـــف  ،غريـــزې  ،د
ښکېخوښونې ذوق  ،تخييل او نور داسې ارزښتونه يا خو له شعوره بهر او يا يې هم يوه برخه پـه شـعور
پورې اړه لري ځکه خوويېی شو  ،چې دانسان پر ځان مي شعور تيروزي کـه فکـر وکـړي  ،چـې هـر څـه
(دی) دی او يا (دی) هر څه دی .
د استاد مرروځ اصلي پيغام په ځانځاني ښامار کې همدا دی چې پر ځان مي شعور مـوږ تـه دروغ
وايي ځکه فکر کوي ،چې ټوله هستي  ،هرڅه او ټـول ځـواک لـه ده سـره دی .نـوې ارواپوهنـه د شـعور لـه
داسې ځانولۍ څخه رازيږيدلي مفاهيم ځانولي  Selfishnessاو ځان مرکزيت  Egocentrismبـولي  .دا
د شعور احساساتي حکم نه دی ،بلکې دايـې لـه هسـتۍ څخـه پوهـه ده  ،شـعور دا ڼـي  ،چـې پـر هـر څـه
حاوی دی يعنی له ټولې ه ستۍ څخه خبر دی  ،حال دا  ،چې هسـتي ډېـره تـر ده لويـه ده آن چـې پـه انسـان
کې دننه پټه شوې دنيا تردې ډېره لويه  ،پيچلې  ،ناپيژندل شوې او مبهمه ده چې زموږ ويښ شـعور دې
پرې اگاه اوسي .
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موږ کله ،چې ويده يو او خوب وينو،نو فکر نه کوو  ،چې دخوب محتوا دې واقعـي نـه اوسـي ځکـه
هغه مهال موږ دا هېره کړې  ،چې ويده يو موږ په خوب کې دخپل خوب غيـر منطقـي پيښـې هـم جـدي او
ريښتيانۍ ڼو يوازې هغه مهال دهغو په غير واقعي توب پـوهيږو  ،چـې راويښ شـو  ،ويښ شـعور هـم
فکر کوي  ،په هرڅه خبر دی ځکه خو ځان ټول څه ڼي او پر ځان مي وي  ،اسـتاد مرـروځ وايـي  ،چـې (
عقل) د پر ځان مي شعور کلک ملګری هم باالخره له هغه څخه بيليږي او يـوازې يـې پريـږدي ځکـه خـو
پر ځان مي شـعور يـوازې او اللهانـده د حقيقـت پـه لټـه کـې ورک رځـي ،ددې لپـاره دنابلـد ملګـري تـر
سرليک الندې برخه کتېی شئ .
د ځانځاني ښامار پېښې د شعور او تحـت الشـعور دسـاحو تـر مـنځ پـه حقيقـت پسـې د ورک الروی
برخليــک دی  ،چــې پــه نړيوالــو ادبيــاتو کــې بيېبيلــې جلــوې او تمليلونــه لــري خوزمــوږ اســتادمرروځ
دلومړي ځل لپاره په پښتو ادب کـې دخپـل دغـه شـهکار پـه مرسـته پـر دغـو مفـاهيمو پوهيـدلو تـه الره
هواره کړې ،چې خورا په زړه پورې ده .
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څلورم فصل
په ځانځاني ښامار کې ځينې سمبولونه
تر هر څه وړاندې راځئ و ورو چې سمبول څـه شـی دی؟ د سـمبول لغـوي مانـا ده نښـه ،ښـکارندوی
«مظهر» ،نماد يا رمز او په مانا کې ديـوې انتزاعـي مفکـورې عينـي او محسوسـه ښـوونه ده .پـه بلـه ژبـه
سمبول د شيانو د مادي ،هيئت او د هغو د فکري او انتزاعي ماهيت ترمنځ داسـې اسـتدراکي پـول دی
چې د يوې ذهني پروسې«بهير» په ترڅ کې رامنځ ته کيږي.
کارل وستاويونګ سمبول داسې را پېژني:
هغه څه چې موږ سمبول بولو يوه اصطېځ يا نوم حتی يو تصوير ،چې کيدای شـي زمـوږ پـه ورځنـي
ژوند کې د يوه مانور شي ښکارندوی وي خو له خپلې معمولې او ښکاره مانا څخـه پرتـه يـوه تلـويحي
ځانګړې مانا هم ولري .سمبول د يو مبهم ،ناپېژندل شوي يا له موږ څخه د کوم پ څه نښـه ده  . . .نـو يـوه
کلمه يا شکل هغه مهال سمبوليک ڼېی شو چې له خپلې ښکاره او مخام مانا څخـه پرتـه پـه بـل څـه
هم داللت وکړي .سـمبول ناخودآ ـاهي اړخونـه لـري چـې هيڅکلـه پـه دقيقـه تو ـه تعريـف شـوي نـه دي».
()۲۲،۷۴-۷۲
د هغه اهميت له مخې چې سمبول يې په ادبياتو او هنر کې لري د سمبوليزم په نامـه ځـانګړی هنـري
– ادبي جريان يا مکت رامنځ ته شوی چې د نړۍ د ادب په تاري کې د پام وړ ځای لري .اسـتاد روهـي د
سمبوليزم لپاره دغه تعريف غوره کړی دی:
« سمبوليزم په ساد ۍ سره دې ته ويل کيږي کله چې څوک د يوه ذهني حالت د څر ندولو لپـاره يـو
تصور «ايماژ» ترالسه کړي او هغه په داسې ډول افاده کړي ،چـې د ذهنـي حالـت د څر نـدولو پـر ځـای د
هغه په باره کې ترالسه شوی تصور مرسم کړي».

( ۲ـــ )۴۷۳

د سمبوليزم د مکت د را منځ ته کيدو کال ۷۳۳۶ښوول شـوی چـې د سـمبوليزم اعېميـه د فيګـارو
« »Le Figaroپه ادبي ضميمه کې خپره شوه .ددغه مکت مخکښان بودلر ،ماالرمه او ورل

ڼـل شـوي

دي.
خو په ادبياتو کې د سمبول کارونـه د دغـه مکتـ پـه څېـر نـوې نـه ده پـه ډېـرو زړو ادبـي آثـارو کـې
سمبولونه کارول شوي ،انسانان د سمبول له مفهوم او کارولو سره زر ونه کاله پخوا آشـنا وو ،مـذهبي
هنري او کاري سمبولونه يې کارول .په زاړه هند کې د «بيدپا» فيلسـوف «کرينکـا دمنکـا» چـې زمـوږ پـه
فرهنګي حوزه کې د «کليله ودمنه» په نامه پېژندل کيږي د سمبوليزم غـوره نمونـه ده .پـه شـرقي فرهنـګ
کې د سمبوليزم لپاره د «محاکات» اصطېځ کارول شوي ده.
له ادبياتو او هنر پرته پـه ارواپوهنـه کـې هـم سـمبولونه ځـانګړی اهميـت لـري دفرويـد او يونـګ لـه
نظره د انسانانو خوبونه او رويا انې له سمبولونو څخه ډک دي .موږ چې څه پـه خـوب کـې وينـو خامخـا
زموږ له ناخودآ اه سره اړيکي لري.
ناخودآ ـاه پـه خـوب کـې د سـمبولونو پـه مرسـته حضـور مـومي ،د خوبونـو تحليـل د سـمبولونو پــه
مرسته کيږي او ارواپوهان ددغو سمبوليکو تحليلونو په مرسته د ناروغ اروايي ستونزې تشخيصوي
او درملنه يې کوي .يونګ فکر کوي چې پـه خـوب کـې د ناخودآ ـاه سـمبوليک حضـور لـه ارواپـوه سـره
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مرسته کوي .چې د ناروغ ستونزه وپېژني نو دا ښکاري چې سمبول په ارواپوهنه – ادب او هنر کـې مهـم
حضور لري.
ځانځاني ښامار چې هم ارواپوهنيز اهميت لري او هـم يـو غـوره ادبـي اثـر دی لـه نويـو او قـراردادي
سمبولونو څخه ډک دی .موږ به دلته ددغه اثر يو شمېر سمبولونه معرفي کړو او د هغو روانـي موقعيـت
ته به اشاره وکړو .خو د سمبولونو تر معرفي مخکې ښايي هېره نه کړو چې له يو سمبوليک مفهوم څخـه
تعبير کيدای شي متفـاوت وي او د شـاعر اوهنرمنـد لـه خـوا کـارول شـوی سـمبول بـه د هـر لوسـتونکي
لپاره بيل يا په يو څه تـوپير مفهـوم ولـري ،ځکـه خـو کـه دلتـه لـه ځينـو سـمبولونو څخـه زمـوږ تفسـير او
تعبير د درنو لوستونکيو په اند سم نه وو دليل به يې د تعبيرونو همدا تفاوت وي ،همـدا راز دا يادونـه
هم اړينه ده چې موږ دلته يوازې څو ټاکلي سمبولونه معرفي کوو ،ځکـه داثـر د ټولـو سـمبولونو پېژنـدل
به زموږ د ليکنې له حوصلې بهر وي:

ښار :
ښار د يو شمېر داسې خلکو د اوسيدو ځای دی چې د يوه اقتصادي – سياسي المل لپـاره سـره ـډ
ژوند ته اړ کيږي ،پخوانيو خلکو هغه مهال ښارونه رامنځ ته کړل چې کرنيز توليدات به يې بازارونو تـه
راوړل ،د لومړنيــو اقتصــادي او ولســي چــارو د ســمون لپــاره دغــو بــازارونو يــو سيســتم ومونــد ،همــدا
سيستم په حکومت بدل شو ،ښارونه له حکومتونو سره همزولي دي ،ځکه خو ښار د طبقاتو ،بيې بيلـو
قومونو او ټولنيزو متفاوتو ځانګړنو لرونکو خلکو استو نځای دی .معموالً د ښار خلـک د يـوه خـاص
قــوم يــا کــورنۍ خلــک نــه وي ،لــه فلســفي پلــوه ښــارونه «لــه بــل [فــرد] ســره» د ارتبــاو چاپيريــال دی.
قانونمندي او اقتصادي فعاليت د ښارونو خاصه ده ،په پخواني يونان کې ښار دولتونه بيل وو ،يعنـې
هر ښار خپل حکومت درلوده ،آت او سپارتا يې لـوی ښـارونه وو د همـدې لپـاره پـه پخـواني يونـان کـې
ښار د اجتماعي ژوند خپل ځانګړی مفهوم درلوده «ښاري» د تبعه په مانا هغه مهال د يو شـمېر ځـانګړو
حقونو او مسئوليتونو خاوند و ،دغـو حقونـو او مسـئوليتونو پـر ښـاريانو د اجتمـاعي ژونـد يـو شـمېر
محدوديتونه تحميلول نو په دې پار د ښار ژوند د مقيـد ژونـد نښـه ده ،پـه ځانځـاني ښـامار کـې اسـتاد
مرروځ د ښار لپاره ليکلي « :ښار يعنې ډ اجتماعي ژوند» په ښامار کې ښار د وجـود د شـعوري برخـې
سمبول هم دی ،د انسان د وجود نښه ده ،ځکه ښامار پر ښار واکمني کوي ،استاد مرروځ ليکي:
يوه ورځ د ورځ ماښام خړه تياره وه
زه را ووتم د ښار له شور ما شوره
دروازې د ښار شوې پورې
شوم روان د دښت په لوري
حال ويراړی
لټولې مې د ورک سمندر غاړې

( ۷۰ــ )۷۸

ښار د بوخت ژوند ،اړيکو او لـه نـورو سـره د همېشـني تمـار سـمبول دی د اسـتاد مرـروځ فرضـيه
داده چـې انســان هغــه وخـت ځانتــه متوجــه کيــږي چـې د ښــار لــه شـور ماشــوره را ووزي او پــه چوپتيــا او
يوازيتوب کې د خپلو سوچونو په مرسته خپل الشعور وپلټـي هلـه بـه پـوه شـي چـې پـر نفـس يـې څـومره
لوی ښامار حاکم دی.
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په زړو افسانو کې ډېر ځله داسې حالت وينو چې يو کرکټر د لـويې پريکـړې يـا اوږده سـفر لپـاره لـه
ښـار څخــه بهــر را ووزي او د يــو مســتقل شخصــيت پـه تو ــه خپلــه اراده تمليلــوي .بــودا لــه ښــاره ووت،
دربار يې پرېښود او ځنګله ته والړ ،هلته يې د ژوند حقيقت بياموند.

بيابان:
بيابان د ښار پر عکس د يوازيتوب ،خپلواکۍ او له ځان سره د اوسـيدو سـمبول دی .پخـوا بـه چـې
خلک له يوه ښاره بل ته تلل نو له بيابانونو به اوښـتل ،پـه بيابـان کـې سـفرونو انسـانانو تـه د فکـر کولـو
موقع برابروله ،بيابان د اشراق او شهود لپاره ښه ځای دی ،پـه بيابـان کـې يـوازې انسـان ځانتـه متوجـه
کيږي او له «بل» سره يې اړيکه پرې کيـږي .پـه بيابـان کـې انسـان ويريـږي او خپلـې کمـزورۍ تـه يـې پـام
اوړي .پــه بيابــان کــې انســان فکــر کــوي چــې يــوازې هســت شــوی ،يــوازې ژونــد کــوي او يــوازې مــري ،د
فرديت يا ) (Individualismاحسار په بيابـان کـې پـر انسـاني اروا حاکميـت کـوي .مرنـون هغـه وخـت
مشهور شو چې له ښار څخه بيابان ته والړ ،د هغه په اړه يوه افسانه داسـې ده ،چـې مرنـون ادعـا کولـه،
چې په بيابان کې مې هغه وخت ليې وپېژنده چې په ځان کې مې د هغـې روځ وليـده .مانـا دا چـې مرنـون
هم په بيابان کې ځان ته متوجه شو او بيا يې ليې په رښتينې مانا وليده ،د استاد مرروځ الروی هر کلـه
چې غواړي د وجود پر حقايقو پوهيږي يا تحت الشعور ته الره پيدا کـړي نـو لـه ښـاره ووزی او د بيابـان
په الره مزل پيل کوي ،بيابان دلته زموږ د القيدي ،خپلواکي او د ځان پر لور د سفر د الرې سمبول دی:
بيابان و ،تروږمۍ وه ،توره شپه وه
خو له ما سره دننه يوه ډيوه وه بليدله . . .
 . . .په دې شانې په هغې تورتم صحرا کې
پټه پټه غلې غلې
يوه رڼا شان دنيا ۍ مې وه ملګري
د خپل خيال په لومه يروم
په خپل ځان باندې کړۍ وړۍ چاپېروم
هی مزلې مې کولې

د ورک سمندر غاړي:
سمندر ډېر ځله د خوځندوالي يا تحرک ،ژوند ،لويوالي او پاکۍ سمبول دی ،په لويـديزو ادبيـاتو
کې د حيرانتيا ،ژور تفکر او فلسفي بحلونو لپاره هـم کـارول شـوی دی خـو هغـه مفهـوم چـې د ارواښـاد
اســتاد مرــروځ پــه ځانځــاني ښــامار کــې «د ورک ســمندر غــاړې» ترکيـ لــري هــم نــوی دی او هــم څېړنــه
غواړي چـې ولـې اسـتاد مرـروځ دغـه ترکيـ دومـره مهـم کـړی چـې قهرمـان الروی يـې پـه ټـول اثـر کـې
ورپســې رځــي .د ځانځــاني ښــامار الروی د ورک ســمندر پــه غــاړو پســې بيابانونــه او ښــارونه تــر پښــو
النــدې کــوي ،پــه فارسـي اژدهــای خــودي کــې پخپلــه ليکــوال د ورک ســمندر غــاړې داســې شــرځ کــوي:
«ســـــــــــــــــواحل گمشـــــــــــــــــده ،ايـــــــــــــــــام طفوليـــــــــــــــــت عشـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــای جـــــــــــــــــوانی».
(۷۷ـــ )۴۷
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آيا دا سمه ده چې انسان دې په ماشومتوب او د ځوانۍ په عشقونو پسې دومـره سـر ردانه وي؟ زه
فکر کوم د ورک سمندر غاړې تردې پرته نور مفاهيم هم لري.
دغه عبارت د هستۍ د اصلي ماهيت ورکه ده ،ښايي ددې پوښتنې ځواب دی ،چې موږ څوک يـو،
ولې راغلي يو او چېر ته ځـو ددغـو پوښـتنو لـه ځـواب مونـدلو څخـه الروی نـاهيلی دی ځکـه خـو د ورک
سمندر غاړې همداسې ورکې پاتيږي او هېڅکلـه نـه الروی ،نـه شـاليې او نـه ښـامار وررسـيدالی شـي.
الروی يې له هر چا پوښتنه کوي خو بيا يې نه مومي ،پـه مرمـوع کـې دا د بشـر ورکـه ده او داسـې ورکـه
چې موندل يې ناشوني دي و ورﺉ:
د تور تم او د رڼا دې تلو راتلو
ځغليدو را ځغليدلو
الروی لږ خبرولو
چې شپې ورځې دي رواني د رومي د رومي
خو خبر له دې نه ،نه و
چې له کوم ځايه راځي دوی
په دې هسې بيړه بيړه
چېرته ځي د څه دپاره؟
بيا به کله
يو احسار شبيه اميد نژدې اميد ته ور پيدا شو
نو خپل ځان ته به يې ووې
زه ومان کړم چې آخر به
په دې سيمه څوک را پېښ شي
په دې خوا به وزر وکړي
له ملکونو دورې دورې دلته راشي مسافر کوم
د هغه دورې پراته هېواد کيسې به راته وکړی
ښايي ښايي چې د ورک سمندر
غاړو نه خبروي

(۷۰ـ )۷۷۴

الروی:
د نيمو شپو الروی د داستان اصلي قهرمان دی ،دا پـه حقيقـت کـې يـو شـخص نـه دی ،دا د حقيقـت
لټونې تلوسه ده چې د انسان پـه روانـي رمـزو رازونـو کـې سـر ردانه رځـي الروی کلـه مـتکلم دی ،کلـه
مخاط  ،کله راوي او کله پخپله شاعر ،د راوي ليد لـوری څـو ځلـه بـدليږي او الروی ال هـم پـه حقيقـت
پسې ستړی دی .الروی يو پاک کرکټر دی ،شاليې يوازې دی پېژنـې او ښـامار ورڅخـه کرکـه کـوي ،پـه
زندان کې پراته رندان يې هر کلی کوي او ماشومان او غرڅنۍ ورسره مينه لري .الروی د حقيقت نښه ده
او غواړي د وجود بې خبره اوسيدونکي د وجود له رازه خبر کړي .زما په ځانګړی تعبير موږ کلـه کلـه پـه
يوازيتوب کې پخپل ځان کې دننه له کوم چا سره خبرې کوو ،رومانتيکه ژبـه يـې زړه بـولي ،ارواپوهـان
ورته بې طرفه ضمير وايي هغه څوک چې موږ ورسره خبرې کـوو زمـوږ پـه خپګـان يـا خوشـالۍ پسـې نـه
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رځي او ډېر ځله هغه څه وايي چې توقع يې نه لرو ،زمـوږ پـه وجـود کـې همدغـه څـوک د حقيقـت الروی
دی.

ښامار:
ښامار افسانوي ځناور دی ،د غ مار مانا هم لري خو په دې تفاوت چـې څانګونـه او پښـې لـري او
له خولې څخه يې اور باديږي ،ښامار د ظلم ،زور ،وحشت او حيوانيت سمبول دی ،کـه څـه هـم پـه ځينـو
چيني رواياتو او افسانو کې د ملبت حيوان رول لري ،بلکې په چي کې يو منـل شـوی ځـواکم سـمبول
هم دی خو له لرغونې زمانې څخه ښـامار پـه بـېې بېلـو افسـانو کـې د وحشـت د سـمبول پـه تو ـه حضـور
لري .صوفيانو له ښامار  ،له غرونو ،دښتو او ځنګلونو څخه را ايستلی دی او د انسـان پـه روځ کـې يـې
ځای کړی ،له پخوا څخه د انسان نفس له ښامار سره تشبيه شوی دی :موالنـا جـېل الـدي محمـد بلخـي
ليکلي:
ما در بت ها بت نفس شماست
زانکه آن بت مار و اي بت اژدهاست
هفت دريار را در آشامد هنوز
کم نگردد شورش آن خلق سوز
دوزخ است اي نفس و دوزخ اژدهاست
«ملنوی»

کو به درياها نگرد کم و کاست
مې ارزاني خويشکی وايي:
دا نوسک يو لوی اژدار دی
په اووه سوو زر سره
هر سر يې پار تر عرشه
کښته تېر تر تحت اللره

رحمان بابا ددې لپاره چې د جاهل همدمي ډېره وحشتناکه وښيي وايي:
د جاهل تر همدميه به بهتر وي
که له چا سره همدم وي اژدها
په ځانځاني ښامار کې «ښامار» عيني موجوديت نه لري دا کامېً سمبوليک حضور دی ځکه چې د
ښامار لپاره ځينې نور نومونه هم کارول شوی ،لکه پهلوان ،سترټولواک ،قهرمان ،زمامدار ،واکـدار،
بادار ،سردار ،فرماندار ،فرمانروا او نور .د استاد مرروځ په کتاب کې ښامار پرته له يوه ځای څخه تـر
ډېره د يوه جابر انسان ځانګړنې لری ،په ماڼۍ کې اوسيږي ،کله کله پر آر سپور شي .د جګـړې وسـايل
کاروي او انسانان خپل حضور ته مني .دا د سمبوليکو آثارو ځانګړنه ده چې يو کرکټـر دې پـه څـو ډولـه
هيئتونو کې را څر ند شـي .د ويتـه پـه «فاوسـت» کـې مفسـتيو پـه څـو ډولـه څېـرو کـې ظـاهريږي .او د
فاوست معشوقه د لرغوني اسطوره يي څېرې يوناني «هل » په څېره کې بيا را ژوندۍ کيږي.
د ځانځــاني ښــامار د فزيکــي موجوديــت تصــوير پــه هغــه برخــه کــې تمليــل شــوی چــې کلــه زيــږي او
رالوييږي و ورﺉ:
 . . .بيا به ورو ورو په چيمريانو کې يو غ شو

اروايي ښامار

www.samsoor.com

عبدالغفور لېوال

نور چيمريان به يې خوړل ډېر
بيا به نور هم غټيده قوی کېدلو
دا چيمری به لوی ماهي شو ،مار ماهي شو
جسامت به يې غرونه غرونه د نهنګ شو
هی چيمريان به يې خوړل ټول
د تور ډنډ اوبه به يې څښلې
ولږه تنده به يې نوره زياتيدله
بيا پيدا به يې پښې کړې
هم تېرې تېرې منګولې ،هم وزرې هم څانګونه
هم اوربوز هم اوږدې داړې تېز غاښونه
دواړه ستر ې به يې د وينوکټوري شول
له سپږمونه به يې د اور لمبې ختلې . . .
دا برخه د ښامار له هغه تصور سره مطابقت لري چـې مـوږ يـې پـه اسـاطيرو کـې لـرو ،د اسـاطيرو او
افســانو لــه الرې مــوږ د ديــو ،ښــاپيرۍ ،همــا ،عنقــا ،ســيمرغ او نــورو افســانوي موجوداتــو بېېبېــل
تصويرونه لرو دا ذهني تصويرونه د ښامار په اړه هم شته خو په لږ او ډېر تـوپېر د يـوه غـ مـار پـه تو ـه
دی چې الر او پښې لري او له خولې څخه يې اور راوزي.
خو نفس ولې ښامار ڼل شوی ،ښايي پخوانيو صوفيانو به لـه نفـس سـره پـه مخالفـت کـې غوښـتل
دغه حيواني ځانګړنه خورا وحشتناکه وښيي او د انسان له رحماني خصوصياتو دې يې بيل کړي.
نفس ته شيطان ،ابلـيس ،ديـو ،دښـم  ،دوزخ ،نوسـک او نـور سـمبوليک اصـطېحات هـم کـارول
شوي دي .په يو شمېر افسانو کې ښامار عادت لري چې ښکلې نرونې او ناوه ۍ وخوري .د موم خان
و شيرينو په کيسه کې پـه هندوسـتان کـې داسـې ښـامار اوسـيږي چـې هـره ورځ د يـوه اوښ بـار خـوراک
ترڅنګ يوه يوه پېغله هم غواړي او ښاريان مربور دي چې ورته برابر يې کړي ،له ښځمنو سـره د ښـامار
عېقمندي ددغه موجود هغـه سـمبوليک اړخ څر نـدوي چـې پـه انسـان کـې لـه جنسـي غريـزې سـره اړه
لري ،د صوفيانو له نظره نفس د غريزي خواهشاتو مرموعـه ده او جنسـي غريـزه يـې پـه سـر کـې راځـي،
ښامار د جنسي غوښتنې لپاره سمبول دی او هره ورځ دخړوبيدو لپاره يوه نوې څېره غواړي.
« د فروئيديزم له نظره ښامار هغه خيالی ستونزه ده چې نو بالغه کسان له جنسي ژونـده ويـروي او د
(۷۳ــ )۲۳

هغوی لېبيدو سختې مقابلې ته اړ باسي.

نو د ارواپوهنې له نظره هم داسې ښکاري چې پخوانيو صوفيانو او معاصـر اسـتاد مرـروځ ښـامار
هسې بيځايه د نفس لپاره سمبول نه دی ټاکلي.

سمڅه:
مغاره يا لوی غار په ځانځاني ښامار کې د الروي د سفر يو مهـم منـزل دی ،اسـتاد مرـروځ د کتـاب
په لم کې ورته ليکلي« :يعنې الشعور» نو له همدې پيله پوهيږو چې سمڅه يا مغاره د تحت الشـعوري
دنيا لپاره يو سـمبول دی خـو ولـې ،سـمڅه د خلـوت لپـاره ،او د تفکـر ،شـهود ،الهـام حتـی وحـي راتلـو
لپاره مناس ځای ڼل شوی دی .پيامبرانو او د خدای (ج) وليانو به ورځې شپې په سمڅو کې تېرولـې
او د عروج پړاوونه به يې وهل ،اصـحاب کهـف يـا د سـمڅې يـارانو يـوزاې د ظـالمو حاکمـانو السـه نـه،
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بلکې د لوی خدای د پېژندلو لپاره سمڅې ته پناه وړې وه ،په زړو اساطيرو کې د مړيو ،يا ارواحو دنيـا
ته د تلو لپاره افسانوي الرويانو د اوږدو تيارو سمڅو الر وهله ،د اپېتـون ملـل نظريـه د غـار د نظريـې
په نامه هم ياديږي ځکه په غار کې تړلي و ړي د هستۍ او نړۍ په اړه ژور فکـر کـوي .مغـارې لـه بهرنـۍ
نړۍ سره د اړيکو د پريکولو مکانونه دي ،هر څوک چې غواړي په خپل ځان کـې ننـوځي ،سـمڅې تـه بـه
ننوځي .د ارواپوهنې په نظر تحت الشعور په ذه کې د هغې تورې مغـارې پـه څېـر دی چـې پـای يـې نـه
دی معلوم او خدای خبر تر کوم ځايه به رسيږی دا ټولې قرينې ښيي چې هم په لرغونيو افسـانو کـې ،هـم
په عرفاني متونو کې او هم د ارواپوهنې په نظريو کې سمڅې او مغـارې د تحـت الشـعور لپـاره سـمبول
ټاکل شوي دي ،د همدې لپاره د ځانځاني ښامار الروی هر ځل چې غواړي په ورکو حقـايقو پسـې لټـون
پيل کړي د يوې تورې سمڅې تر خولې ځان رسوي.

غرڅنۍ:
په ځانځاني ښامار کې غرڅنۍ د آزادۍ او محبت نښه ده ،استاد مرروځ په حاشيه کې ليکي:
«غرڅنۍ :آزاده او بې ناه مينه او محبت ،د استبداد لوی دښـم آزادي بـې نـاهي او مينـه ده» ۷۰ـــ
)۴۸
غرڅنــۍ داســې يــو ژوی دی چــې پــه دښــتو ،غرونــو او ځنګلونــو کــې ژونــد کــوي ددې ترڅنــګ چــې
ښکلې ده ،معصومه او بې ناه هم ده ،ډېر ځله يوازې د ځان په ساتلو فکر کوي او دا يـې پـه فطـرت کـې
نه شته چې چا يا څه ته زيان ورسوي .په ادبياتو کې د ښکې ،بې ناهي او معصوميت پـه خـاطر سـتايل
شوې ده .له خپلې آزادۍ سره مينه لري ځکه خو د آزادۍ دښمنان ورتـه دامونـه ږدي ،پخوانيـو پاچايـانو
به د هوسيو او غرڅنيـو ښـکار کـاوه .ارواپوهـان فکـر کـوي چـې پخوانيـو پاچايـانو غرڅنـۍ او هوسـۍ
يوازې د هغوی د خوږې غوښی لپاره نه ښکار کولې بلکې دا د قهارو او ځواکمنو انسانانو په نهـاد کـې
د هغې وحشـي ځـانګړنې تلوسـه وه چـې د زور ،قهاريـت او وينـې بهـونې لپـاره يـې لـري .د يـوه آزاد ،بـې
غرضه او ښکلي موجود وژل ښايي همدغه رواني تنده خړوبوي .د ځانځاني ښامار قهرمان «خود پرسته
شعور» چې ښار ته ننوزي نو لومړنی کار يې د غرڅنۍ وژل دي ،ښامار غواړي په دې حرکت څـو څېزونـه
وښيي:
۷ـ دی بشپړ واکم دی او څه چې غواړي هغه کوالی شي.
۲ـ آزادي ،ښکې ،معصوميت او مينه يې نه خوښيږي.
۸ـ خلک بايد د هغه حکم ومني او که نه دی به يې په يوه غشي ووژني.
۴ـ د غرڅنۍ په غوښه ځان مړوي.
دا په روان کې دننـه د خـود پرسـته شـعور حاکميـت او قهـار فطـرت تـه اشـاره ده چـې د احساسـاتو،
عواطفو او غريزو مخه نيسي او د آزادي ،مينې او ښکې هر تمايل وژني:
پهلوان په لور د خلکو،
اشاره د نيزې وکړه په درې وارې
بيا يې ووې
هغه څوک چې مې فرمان وړي په سر ستر و
هغه ټول به په امان وي
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زه د دوی د سرو سيوری
زه د دوی د ژوند ساتونکی
په دې وخت کې نژدې هلته
غرڅنۍ وه رځېدله مسته مسته
ساده زړې ،بې خبره ،وه معصومه پاکه پاکه
قهرمان ژر په لينده کې غشی کېښود
په يو کش غشی روان شو
غرڅنۍ زړ ی شو څېرې
شوه خپره وره په خاورو
نو يې م کړلو د ښځو په طرف بيا،
داسې ووې!
ن مې اوږد مزل کړی په دښتو کې
لږ ستومانه شانتې ښکارم
هم مې زړه کيږي خوراک ته،
ورځئ الړې شئ پالنګ راته تيار کړﺉ!
او هم دغه غرڅنۍ را وريته کړﺉ!
يو ځل لوی عظيم سکوت په هر خوا پل شو
غرڅنۍ الړې په تېښته،
لويو غرو ليرې دښتو ته
هم له دغه زمانې نه را په دېخوا،
ال تر اوسه
غرڅنۍ بېرته ستنې نه شوې ښارو ته،
ترېدلې رمېدلې له انسانه

شاليلی:
په بيديا کې ،د هغې الرې په غاړه
هلته ناسته وه په خاورو
يوه پېغله نازنينه
زوړ کميس يې اغوستلی شي بخ و
اوږدې زلفې پريشانې
نرمې نرمې د صحرا باد ښورولې
د غروب په سره رڼا کې يې د سرو زرو شغلې شغلې کولې
يو منګی ډک د اوبو يې خواته پروت و
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دا شاليې څـوک ده ،هغـه لـه خپـل شـي کمـيس ،څېـرې ريـوان او لـه اوبـو ډک منګـي ،موسـکا پـر
شونډو او بې پروا حس سره څو ځلې را څر نديږي او لوی رول لوبوي ،دهغې پـه څېـره او نقـش کـې هـم
لږ و ډېر بدلون راځي خو زما په نظر يې رواني کرکټر هماغه يو دی .استاد مرروځ په اژدهای خودي کې
ددغـــه کرکټـــر پـــه اړه ليکـــي  «:الهـــه ســـبز پـــوش :غريـــزه جنســـي آميختـــه بـــا محبـــت عشـــق و زيبـــايی».
(۷۷ـ )۵۷
شاليې د جنسي غريزې ،مينې او ښکې سمبول ده او په کيسه کې ملبت نقـش لـري .شـرقي عارفـان
فکر کوی چې له غريـزې تمايـل پرتـه هـم مينـه يـو کامـل مفهـوم لـري ،دوی هغـې مينـې تـه چـې د جنسـي
غريزې پر بنس بنا وي مرازي او که د يو عرفاني مقصد لپاره وي حقيقي عشق وايي.
د فرويد ارواپوهنه چې وروسـته د هغـه د پلويـانو او شـا ردانو لـه خـوا وپالـل شـوه فکـر کـوي چـې
عشــق يــوازې جنســي او غريــزي بنس ـ لــري او د عشــق لپــاره کــوم معنــوي اصــل نــه شــته .ځينــو د نــوې
ارواپوهنې پر بنس د مرنون په مينه ملنډې وهلي او هغه يې اروايي ناروغي بللې ،ددوی پـه فکـر کـه
مرنون نه شوای کړای ليې تر السه کړي بله نرلۍ به يـې مونـدلې وه ،نـه دا چـې پـه هغـې پسـې يـې ځـان
واژه.
د استاد مرروځ شي کميسې ليې ددې دواړو مزج او ډو له ده .دا د عشق او مينـې سـمبول ده خـو
د مينې المل يې غريزي او جنسي ميېن دی .که داسې نه وای ولې شاعر دهغې ښکې تمليلـوي او ولـې
يې د نارينه اتل په وړاندې يوه ښکلې پېغله ټاکلې ده؟کـه څـه هـم چـې شـاليې د پـاکۍ ،سـپيڅلتوب او
ساده والي نښه ده ،رڼې اوبه «د ژوند ،روڼوالي او ښيرازۍ سـمبول» ويشـي او تـږي مسـاپران خړوبـوي.
شاليې له الروي سره مينه لري او کلونه کلونه يې په انتظار ناسته وي.
شاليې له الروی سره يوځای د ښامار دربار تـه ځـي او دحقيقـت لـه ويلـو څخـه بـاک نـه لـري .شـاليې
ښکلې هم ده او د شرقي صوفيانو د عشق د سمبول په څېر د معنوي ارزښتونو يوه نښه هم ده.
شـاليې د عرفــاني معشــوق پـه څېــر الروی «ســالک» د حقيقـت لــوړو مــدارجو تـه رســوي خــو د نــوې
ارواپوهنې له نظره د هغه غريزي تمايل ښـکارندوی هـم ده چـې پرځـان مـي شـعور يـې د مقـابلې ور نـه
لري او په الشعور کې پټو غريزو او غوښتنو ته د وررسيدو لپـاره د الروي الرښـوونه کـوي .سـړی ويلـی
شي چې شاليې د هغې معنوي مينې سمبول دی چې د جنسـي غريـزې پـر بنسـ رامـنځ تـه کيـږي او ورو
ورو په انساني روځ کې ريښې غځوي ،يو مهال دومره پياوړې شي چـې د صـوفيانو د معنـوي معشـوق
ځای ونيسي .له شاليې سـره مينـه د انسـان قديمـه تلوسـه ده ،د نـړۍ لـويې کيسـې ،شـعرونه،هنري آثـار
حتی روحي پېښې خامخا په داسې يوې مينې پورې تړلې وي ،آدم (ع) د حوا لپاره ځمکې ته راغی او د
هابيل او قابيل ترمنځ د مينې په خاطر لومړنۍ وينه وبهيده .لـه ادمـه تـردې دمـه شـاليې زمـوږ د روانـي
تندې لويه برخه ده ،استاد مرروځ وايي:
تابه وې چې:
له کوم وخته چې عالم را پيدا شوی
دغه پېغله نازنينه هلته ناسته
د خپل ورک مساپره الره يې څارله
د خپل ژوند او د هستۍ له ژور تل نه
تمه تمه منتظره وه ديدار ته
ددې هسې سر ردانه مساپر خپل
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الروی د شــاليې پــه عشــق کــې دومــره ژور شــي چــې بېخــره فکــر کــوي د هغــه ورکــه «يعنــې د ژونــد
ريښتنې مانا – د ورک سمندر غاړې» دهغې په ستر و کې دی:
الروي نه څاپه وليد
چې د ورک سمندر غاړې
دهغو آبي چشمانو په درياب کې
نژدې هلته ښکاريدلې
عشق هغه پيچلې معما ده چې له بشر سره يوځای زيږيدلې او تر څـو بشـر وي ورسـره بـه وي ،خـو دا
معما هېڅکله نه ده حل شوې ،چا د دنيا د ټولـو ښـځو بـدن تـه سـفر ڼلـی او چـا د نـر او ښـځې تـرمنځ لـه
مرازي مينې څخه ډېر لوړ او الهی سوغات بللی.
استاد مرروځ وايي چې عشق غريزي سرچينه لري خو معنوي مدارجو ته د وررسيدلو هغـه ځـواک
دی چې که له الروي سره مل نه وي هېڅ ځای ته به ونه رسيږي .په ښامار کې شاليې همداسې يـو سـمبول
دی.
په ځانځاني ښـامار کـې يـو بـل سـمبول «ټولواکمنـه د مـارانو» دعشـق او سرسـبزۍ د نښـې پـه تو ـه
شاليې تـه ورتـه هغـه سـمبول دی چـې پـه ځانځـاني ښـامار کـې د يـوه روحـي بحـران « سـيېب او بـاران»
پرمهال له روځ څخه وځي .دا په سيند کې پر يوې ر ې پروت هغه کړۍ کـړۍ شـي مـار دی چـې پـه سـر
يې يو سور ستوری ځليږي دا پېښه سړي ته د هندي ارباب االنواعو بېې بېل ظهور او غيبتونـه تـداعي
کوي چې کله د يوې ښځې ،نر يا کوم ژوي په تو ه را څر نديږي .البته زه نه پوهيږم ،چې د ژونـد پـه يـوه
ځانګړي پړاو کې د روحي بحران له امله هماغه د عشق او محبت الهه « شـي کميسـې شـاليې» څنګـه د
يو کوړۍ کوړۍ مار په جسـم کـې حلـول کـوي مـ ا د هنـد پـه ځينـو زړو روايتونـو کـې دې تـه ورتـه پېښـې
لوستلي يا اوريدلي دي .خو دلته يې پر اساطيري او سمبوليک شاليد يا سابقه څه نه شم ويېی.

د اژدها ستاينځای:
هر هغه څه چې د انسان ايډيولوګ شي په روان کـې ځانتـه ځـای مـومي .ايډيولو ونـه يـا پـه ميـرا
ي پروسـې پـه پايلـه کـې ترالسـه کېـږي .د ميراثـي
پاتې کيږي ،يعنې کسـبي وي يـا د يـوې عقلـي او فکـر و
اعتقاد د تلبيت لپاره اول باور کېږي او بيا د باور لپاره داليل په لوی الر رامنځ ته کېـږي ،حـال دا چـې
عقلــی باورونــه د داليلــو پــر بنس ـ وروســته دعقلــی ځــواک لــه حکــم څخــه رامــنځ تــه کېــږي .باورونــه او
اعتقادات هم په شعور او هم په تحت الشعور کې ژورې ريښې لري.
کلــه کلــه ځــان «خــود» يــا «زه» د همــدغو اعتقــادونو مرکــز رځــي او ځــان ســتاينه پــر ځــان لمانځنــه
بـدليږي .د ځــان لمانځنــه «پرسـتش خــود» د نرسيســيزم وروسـتی حــد دی ،پــه روځ کـې د همدغــه حالــت
لپاره «د اژدها ستاينځای» نښه ده.
په ځانځاني ښامار کې اژدها حکم کوي ،چې په ښار کې د هغه لپاره معبد جوړ کړي:
ستر ټولواکه پهلوان بيا
خپلې هسکې ماڼۍ خواته
آبادي يې بله وکړه باشکوه
نوم يې شو د عبادت ځای
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دا معبد و ،ستاينځای و ،د ښامار مار
د ټولواک مرسمه وه
له ډبرې جوړه شوې
نيم وجود يې د انسان نيم اژدها و،
پر ځان مي شعور دغه معبد د ځانلمـانځنې لپـاره جـوړوي ،عريبـه ده ،اسـتاد مرـروځ ليکلـي دي
چې د ښامار مرسمه داسې جوړه شوې وه چې نيم وجود يې د انسان او نيم نور د اژدها و ،ددغـې هيـوال
انساني بدن په شعور کې واقع دی او هغه نيمه برخه يـې چـې د ښـامار بڼـه لـري پـه تحـت الشـعور کـې ده
تحت الشعور د ځانستاينې اصليت ښيي او د ښامار اصلي څېره انځوروي.
په عامه وينا کې خلک وايي  :فېني له دې يا هغې مسئلې ،فکر يـا شـخص څخـه بـت جـوړ کـړی او
لمانځي يې ،په لرغونو زمانو کې انسانانو چې د هر څه فنا ليدله نو تملالونه جوړول يـې پيـل کـړل دغـو
تمل ـالونو د داســې څېزونــو اســتازيتوب کــاوه چــې خلکــو تــه پــه ايــډيولو ونو بــدل شــوي وو ،د بتــانو
جوړولو او بت پرستۍ له همدې ځايه وده وکړه ،په تاري کې وينـو چـې قهـارو ،جـابرو او پـر ځـان مينـو
واکمنانو خپل تملالونه جوړول او خلک يې د هغوستاينو ته را بلل ،دا د ځانلمانځنې اجتماعي بڼه ده.
راه د هغو داليلو نښه او سمبول ده چې نور حوار ،غرايـز ،افکـار او روحـي تمـايېت ځانځـانۍ
ستاينې ته رابولی او ددغې ناسمې روهې لپاره عقلی داليل جوړوي.

دوزخيان:
زموږ شاعر د دوزخيانو لپاره په حاشيه کې ليکلي « :د ژوند قدرتونه ،طبيعي غريزې ،عواطـف او
هيرانونه» خو تردې مخکې چې پر دغو مفاهيمو غور وکړو ،ښايي په ياد ولرو چې په ځانځـاني ښـامار
کې يو ډېر په زړه پورې تمليل چې د ځپل شويو عواطفو لپاره او په تحت الشـعور کـې د هغـو د زنـداني
کيدو د تصويرولو په نمت راغلی ددغو دوزخيانو انځور دی.
دوزخيان د ښامار د ماڼۍ تر ځمکې النـدې زنـدانونو کـې پـه زنځيـر او زولنـو تـړل شـوي دي او کلـه
چــې پــه شــور راشــي نــو ټول ـه ځمکــه خوځــوي آن تــردې چــې ښــامار هــم پــه خپلــه مــاڼۍ کــې د هغــو زوږ
احساسوي.
ځانځــاني ښــامار پــه وجــود کــې لــه موجــودو ځواکونــو او احساســاتو څخــه يــوازې عقــل او فکــر
استخداموي او له ځان سره يې ملګري کوي ،نور عواطف ،هيرانونه ،احساسـات ،غرايـز ،غوښـتنې،
ښکې خوښوونه ،هنري تمايېت عشق او محبت ټول ځپي او د تحت الشعور کندو ته يې استوي که څه
هم دغه ځواکونه په اسانۍ نه ځپـل کېـږي ،ځکـه د تحـت الشـعور لويـه برخـه لـه هغـو څخـه ډکـه وي او د
«ايګو» د غوښتنې پر خېف د انسان په شخصيت جوړونه کې کاري ونډه لري خو ارواپوهان فکـر کـوي
چې ددغو عاطفي ځواکونو ځپل په روځ کـې د خطرنـاکو رومونـو «عقـدو» د رامـنځ تـه کيـدو المـل هـم
رځيدالی شي.
استاد مرروځ دې پېښې ته داسې اشاره کوي:
قدرتونه د تعمير د ابادۍ اور
قدرتونه د تخري د خرابۍ دي
ځکه ډېر کلونه کيږی
دوی پراته دي ،په تورتم بنديخانو کې
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پر زنځير باندې تړلي
پيدا کړي دوی بل شان نوې څېرې دي
اروا انې د دوزخ ترې جوړې شوې
کوم قدرت چې نوم يې «مينه محبت» و
اور يې نوم د «تنفر» دی غوره کړی
پرونی قدرت د «عشق د جذباتو»
ن هغه ځانته «روحي اضطراب»وايي
خــو اســتاد ولــې پــر دغــو ځواکونــو د «دوزخيــانو» نــوم ايښــی؟ پــر ځــان مــي شــعور ددې لپــاره چــې
عواطف وځپي او له خپلې مخې څخه يې لرې کړي نو د عقـل او فکـر پـه مرسـته دا بـاور رامـنځ تـه کـوي
چې غرايز د ناه سرچينې دي ،ځکه خو د دوزخيـانو نـوم وربانـدې ږدي ،د منځنيـو پيړيـو پـه يـو شـمېر
مذهبی متونو کې موږ وينو چې جنسي غريزه له دوزخ سره تشـبيه شـوې بلکـې جنسـي روابـط د دوزخ د
دروازې نښې ڼل شوي دي .داسې انځور شوې تابلو انې ليدل شوي چې ښـځينه جنسـي غـړی لـه سـرو
لمبو څخه ډک د مرګ د تنور په بڼه راښيی .دا بيله څېړنه غواړي چې ولې د منځنيو پيړيـو پـه اروپـا کـې
مذهبی باورونه دومره ډېر د جنسي تمايېتو پر ضد وو.

پرښته د تروږميو:
په ځانځاني ښـامار کـې يـوه زړه بـوډۍ ده چـې د تروږميـو پرښـته هـم ڼـل شـوې ،دا د مـرګ نښـه او
سمبول ده ،د فنا ،ورکېدو او له منځه تللو استازې ده .خو دا عريبه مـرګ دی ،زړه بـوډۍ ناڅاپـه وارنـه
کوي بلکې په پسته ژبه له خپل قرباني سره خبرې کوي او مرګ ته يې وربـولي ،دا هـم نـه ددې لپـاره چـې
پر هغه د مرګ سختۍ اسانه کړي بلکې دا پخپله يـوه شـکنره ده او غـواړي د ځانځـاني ښـامار قهرمـان
«ښامار» په دې وپوهوي چې له ټول زور او ځواک سره سره باالخره په فنا محکوم ده او مـرګ بايـد د يـوه
واقعيت په تو ه ومني.
استاد مرروځ دغه زړه بوډۍ داسې انځوروي:
هم په دې ورځ ،چې ماښام شو توره خړه
را پيدا شوه له کوم ځايه
را روانه ،پټه پټه ،غلې غلې
يوه ناشنا زړه بوډۍ وه
د ښار لويې دروازې ته ودرېدله
څېره بده ،هم مرموزه
هېوال وه بدمنظرې
تورکميس توريې پرتوګ توريې زړوکی د لو ي وو
بوډۍ هېڅ څوک نه شـي ايسـاروالی ،ټـولې دروازې پخپلـه ورتـه پرانيسـتل کېـږي او مخـام ځـان
خپل قرباني ته وررسوي .دغه مرموزه بوډۍ د هېڅ چا نه خوښـيږي خـو هـر چاتـه ځـان رسـوي ،هغـه ډېـره
ځواکمنه ده ،ښامار ،واکم او اتل يوازې همدې ته د زاريـو ونـډه وهـي خـو دا هـر څـه بـې فايـدې دي،
ځکه انسان په مرګ محکوم دی.
«کل نفس ذايقة الموت» سورة ال عمران
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په پخوانيو افسانو کې زړه بوډۍ ،کوډ ره بـوډۍ او تورکميسـې بـوډۍ د مـرګ او جاسوسـۍ نښـه
وه.
پـــه پښـــتو فولکلوريکـــه حماســـه «موســـی خـــان او لمکـــۍ» کـــې يـــوه مکـــاره بـــوډۍ دوه ځلـــې را
څر نديږي يو ځل پاچا ته د لمکۍ پ ځـای ورښـيي اوبـل ځـل پـه خپلـو نوکـانو کـې زهـر پټـوي چـې د
لمکۍ په الر پاخه شوي خواړه پرې ولړي او موسی خان او وليخان دواړه پرې مړه کړي.
ددغې حماسې بوډۍ چې مرګ او تباهي پخپلـو نوکـانو کـې ليـږدوی کـ مـ د ځانځـاني ښـامار د
تروږميو هغې ښاپيرۍ ته ورتـه ده چـې د مـرګ اسـتازې ڼـل شـوې ده .پـه ڼـو اروپـايي افسـانو کـې پـر
جارو سپره کوډ ره بوډۍ د قهرمانانو د مرګ چلونه سنروي او د مرګ زيری راوړی.
د ځانځاني ښامار دغه بوډۍ په انساني شعور کې هغه تري بـاور دی چـې مـوږ يـې د خپـل مـرګ پـه
اړه لرو .ټول پوهيږو چې مرو ،ټول د خپلې فنا شـاهدان يـو  ،حتـی پـر ځـان مـي شـعور هـم بـاور لـري چـې
بېخره مري ،موږ له خپل دغه باور څخـه ځـوريږو هـم ،پـه تخيـل کـې ارمـان کـوو ،چـې د تـل پـاتې ژونـد
پرچينه ورپېښ شو ،زموږ د همدغه زوړ او جمعي تخيل په نتيره کې داسې افسانې لـرو چـې انسـانانو
ددغې چينې ناکامه لټې پيل کړي ،خو مه دې شه! مرګ او بيا هم مرګ .پر مرګ تري باور زموږ په دننـه
کې پ دی زړه بوډۍ زموږ په ناخودآ اه کې ناسته ده او کله کله مو شعور مروړي ،خو بيا هـم ځانځـاني
ښامار «پرځـان مـي شـعور» خپـل اسـتبداد ،تکبـر او ځـان سـتاينې تـه دوام ورکـوي .د تروږميـو پرښـته
همدا پيغام له ځان سره لري خو پر ځان مي شعور يې په اسانه نه مني بـاالخره زارۍ کـوي چـې بيـا ژونـد
ورکړي خو بدرنګه بوډۍ ورته وايي:
خبر نه يې؟
اور خو وخت ناوخته شوی دی بې شانه
په شاتګ هم بې فايدې دی ستا دپاره
ځکه ته به بيا تکرار کړې
کړي کړي ناهونه
بيا به درومې ،ځغلې ځغلې
ځانځاني پسې د ځان خپل . . .

(۷۰ــ )۷۰۷

زړه بوډۍ يوازې د مرګ سمبول نه ده ،دا پر مرګ د ترخه باور نښه هم ده او د هغې شـکنرې رمـز هـم
چې مرګ يې انسان ته د خپل حقيقت په وريادولو ورکوي ،مـرګ را روان دی خـو تـر رارسـيدلو مخکـې
يې خپل باور زموږ په ذه کې کرلی دی ،ددې بوډۍ غږ تل او هر ځای اوريدل کېږي.
***
ځانځاني ښامار ا نور قراردادي او نوي سمبولونه لري چې خورا ډېر څه پرې ليکـل کېـدای شـي،
خو زه فکر کوم چې په دغه بحث کې د ټولو پېژندنه نه ځاييږي او لـه بلـې خـوا لـه ټـول کتـاب څخـه همـدا
څــو يــې د کتــاب د ســمبوليک ارزښــت د ښــوولو لپــاره کــافي دي ،خــو هېــره دې نــه وي چــې د هنــري
سمبولونو تعبير متفاوت وي ،کېدای شی درانه لوستونکي له ځينو دغو تعبيرونـو سـره نـه وي موافـق.
خو زموږ هڅه دا وه چې د ارواپوهنې له مخې ځينـې هغـه سـمبولونه معرفـي کـړو چـې د روحـي بحـران د
ځينو برخو تمليل يې کړی دی.
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پينځم فصل

په «ناآشنا سندرې» کې د کيسو رواني اړخ
له ځانځاني ښامار پرته ارواښاد پوهاند مرروځ يو شمېر نور شعرونه هم لري چې ځينې يـې پـه يـوه
بله مرموعه «ناآشنا سندرې» کې خپاره شوي دي .په دې شعرونو کې يو څو سياسي – ټولنيز پيغامونـه
لري ،په ځينو کې د تاري د ترخه طنز نښې وينو او ځينې يې ټولنيزو نيمګړتياوو ته وتنيونه ده ،يو يـا
دوه يــې د اتلــو او حماس ـو شخصــيتونو پــه ســتاينه کــې ليکلــي دي .مــوږ بــه يــوازې د «ناآشــنا ســندرې»
منظمومو ته کتنه وکړو ،چې له ارواپوهنې سره ارتباو لري.
ناآشنا سندرې د «شاعر» او «زمانې» ترم نځ د مرکو هغه مرموعـه ده چـې د زاړه يونـان لـه اسـاطيرو
او افسانو ) (Mythsڅخه غوره شوي دي .پيـل يـې د شـاعر او زمـانې تـرمنځ د يـو رومانتيـک او تغزلـي
بيان په راوړلو شوی دی بيا د «اورفيور» او «اوريديسه» کيسه پيليږي .د کيسـې لنـډيز داسـې دی :پـه
قديم يونان کې يو شوريده شاعر اوسيده چې «اورفيور» نوميده او يوه ښکلې پېغله چې «اوريديسـه»
نوميده پرې مينه شوه دوی سره واده هم وکړ خو يوه ورځ په يوه پېښه کې اوريديسه مار وچيچله او مړه
شــوه د هغــې مــي شــاعر اورفيــور ډېــر وځوريــد او ژړا انګــوال يــې پيــل کــړه اســمانونو او ځواکمنــو
اروا انو ته يې زارۍ پيل کړي چې اجـازه ورکـړي د خپلـې معشـوقې د ليـدو لپـاره د مړيـو دنيـا تـه سـفر
وکړي .اورفيور دا سفر پيل کړاو د تنارور غار ته ورننوت ،په خپل سفر کې يـې ډېـر ځـواکم اربـاب
االنواع وکتل او زارۍ يـې ورتـه وکـړې چـې اجـازه ورکـړي اوريديسـه بېرتـه د عشـق د احتـرام پـه خـاطر
ورسره دنيا ته ستنه شـي .د شـاعر عاشـقانه نغمـو او ويرونـو د هغـو زړه نـرم کـړ او اجـازه يـې ورکـړه چـې
اوريديسه ورسره والړه شي خو شرو يې دا و ،چې په بېرته تللو کې بـه اورفيـور مخکـې او اوريديسـه
بـه ورپســې وي او تــر هغــو چـې د ژونــد او مــرګ لــه پـولې نــه وي اوښــتي شــاته بـه خپلــې معشــوقې تــه نــه
را وري ،شرو ومنل شو او دواړه روان شول ،خو اروفيور چې د خپلې معشوقې وصال ليـونی کـړی و
شرو يې هېر شو او په الره کې يې م راواړه چې ووينـي اوريديسـه شـته کـه نـه ،بـس همـدا کتـل و او د
شرو ماتيدل ناڅاپه يې مينه له مخې ورکه شوه ،چې بيا يې هېڅکله ونه ليده شـاعر لـه دې غمـه ليـونی
شو او دنيا ته پـه را رځېـدو يـې داسـې سـوې نغمـې پيـل کـړي چـې کـاڼو ،بوټـو او مرغـانو ورتـه ژړل ،د
اورفيور په نغمو نرونې او پېغلې مينې وې خـو ده هـېڅ توجـه نـه ورتـه کولـه بېخـره نرونـو ورڅخـه د
کسات اخيستلو هوډ وکړ؛ ډبرې ،نيزې او چړې يې راواخيستي خو هـره وسـله بـه د اورفيـور شـاعر د
نغمو په مقابل کې ويلې شوه او کار يې نه کاوه ،نرونو چې دا حال وليده نو شور ماشـور يـې پيـل کـړ او
د شاعر د نغمو غږ يـې ورک کـړ ،بـا الخره غشـي ،نيـزې او ډبـرې پـه شـاعر ولګيـدې او هغـه يـې لـه پښـو
وغورځاوه ،قهرجنو پېغلو د شاعر اورفيور بدن ټوټې ټوټې کړ ،د هغه سر يې په سيند کې وغورځـاوه
خو نغمې او شعرونه يې الهم غلي نه شول آن چې ونـو ،اوبـو او هـر شـي دغـه نغمـې تکرارولـې بـاالخره د
ځنګلونو او سيندونو الهی د هغه د بدن ټوټې را غونډې کړې او پـه «ليبتـرا» نـومي ځـای کـې يـې خښـې
کړې .د هغه پر قبر يوه ونه شنه شوه او يوه بلبل په کې ځاله وکړه ويل کيږي چې د نړۍ تر ټولو خـوږ غـږی
بلبل پر همدې ونه چغيده او د اورفيور د مينې ترانـې يـې ويلـي ،ښـايي شـاعر بـه پـه هغـې دنيـا کـې لـه
خپلې معشوقې سره يوځای شوی وي خو نغمې يې دلته جاويدانې پاتې شوې.
***
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بلــه کيســه د انګــۍ او نــر س ده .انګــۍ پــه يونــان کــې يــوه ښــکلې الهــه وه او مــور يــې پــرې انګــۍ
«انګازه» نوم ايښی و ،دغې ښکلې او بې پروا شهزاد ۍ يو بد عادت درلوده چـې خبـر لوڅـه وه او ډېـره
به غږيده ،د هر چا وروستۍ خبره به يې تکراروله ،يوه ورځ په يوه پېښـه کـې ددې د ډېـرو خبـرو لـه املـه
ارباب االنواع پرې وخښميدل او هغه يې له ژبې څخه محرومه کړه داسې چې يوازې وروستۍ خبـره يـې
تکراروله او بس ،نور يې څه نه شو ويېی ،د انګـۍ همـدا جـزا بـس نـه وه يـوه ورځ پـه يـوه ښـکلي زلمـي
ورپېښه شوه چې نر س ) (Narcissusنوميده ،نرلـۍ زړه بـايلو ده خـو نـه يـې شـو کـوالی دغـه زلمـي تـه
خپله مينه اظهار کړي ځکه ژبه يې بنده شوې وه ،نر س چې په ښکار وتلـی و نـو پـه خپلـو ورکـو ملګـرو
پسې يې غږ کړلو انګۍ د هغه غږ تکراراوه ،نر س حيـران و چـې دا څـوک ده ،بـاالخره نرلـۍ وغوښـتل
ښکلی نر س په غيږ کې ونيسي خو کبرج زلمي کبر وکړ او له هغې څخه يـې ځـان لـرې کـړه ،انګـۍ لـه
دې غمه پر ځنګل ننوته ،ورکه شوه خو غږ يـې د تـل لپـاره پـاتې شـو ،نـ هـم چـې تاسـو پـه غـره کـې نـاره
وکړﺉ نو د خپلې نارې انګازه به واورﺉ ،دا هماغه انګـۍ ده چـې ځـواب درکـوي .ښـه ،انګـۍ خـو والړه
خو راځئ و ورو چې د نر س برخليک څه شو ،هغه چې خپل حس ته ډېر مغرور و نو نه يوازې د انګـۍ
بلکې د ډېرو ښکلو نرونو زړونـه يـې ورمـات کـړي وو او د ټولـو ښـيرواې ورپسـې وې بـاالخره د انتقـام
الهی دغه ښيراوې قبولې کړې او نر س يې په غـم اختـه کـړ ،هغـه داسـې چـې ،يـوه ورځ نـر س غوښـتل
اوبه وڅښي ،کله چې چينې ته ورکوز شو په اوبو کې يې خپل م وليد ،ومان يـې وکـړ ،چـې بـل څـوک
دی بس زړه يې پرې بايلود ،نر س پر خپل عکس مي شو او دې مينې يې پر ژونـد اور ولګـاوه ،نـر س
د خپلې مينې له غمه خواريده او چيغې به يې وهلې ،خوارې انګۍ به دهغه چيغـې تکرارولـې او نـر س
به ويلې کيده باالخره د هماغې چينې پر غاړه د عشق لـه غمـه مـړ شـو ،پـر چينـه يـو ـل را وټوکيـده چـې
سپينې پاڼې او ژيړه ستر ه يې درلوده ،دغه ل اور هم نـر س بـولي چـې لکـه يـوه سـتر ه دې بـې وفـا
دنيا ته حيرانې حېرانې وري.
دا کيسې د ) (Mythologyيا اسطورو د منطق له نظره د پخواني يونان عقايد او له تخييلـی اربـاب
االنواعو سره د انسـانانو د اړيکـو څرنګـوالی ښـيي او لـه ادبـي – هنـري پلـوه د هغـه مهـال پـه زړه پـورې
روايات دي ځکه موږ وينو چې عشق ،طبيعي انځورونه ،او رومانتيـک مناسـبات او عـالي تخييـل پـه
دغو کيسو کې له ورايه ښکاري ،د کيسو جوړښت په خپـل افسـانوي انـداز کـې خپـل ادبـي ارزښـت هـم
لری .خو موږ په دې بحث کې پر دغو ارزښتونو نه غږيږو او حتی د استاد مرروځ د شاعرۍ په رنګينيـو
او سبک هم بحث نه کوو .زما په نظر «ناآشناسندرې» د ارواپوهنې له نظره هم د اهميـت خاونـد اثـر دی،
ددغه شعر ځينې سمبولونه موږ د ارواپوهنې دنيا ته بيايی او د انسان په دننه کې پېښـې تـداعي کـوي.
د اورفيور ،انګۍ او نر س د کيسـو پېښـې کـه لـه يـوې خـوا پـه بهرنـۍ دنيـا او د طبيعـت پـه غيـږ کـې
پېښيدالی شي يو بل تصور يې دا هم دی چې هر شخصـيت او کرکټـر د انسـاني روځ او يـوې ښـکارندې
سمبول وي او پېښې دې په بهرني چاپېريال کې نـه ،بلکـې دننـه پـه انسـان کـې پېښـې شـي او شـاعر دې
وغواړي چې دغه اروايي رمزو راز او پيچلې اړيکې د داسې خوږو کيسو په مرسته تمليل کـړي .راځـئ
و ورو له همدې اړخه د ناآشناسندرې اثر څنګه تعبيروالی شو.
د اورفيور او اوريديسه د کيسې لويه برخه هغه پېښې دي چې اورفيور شاعر يې د مړيو په دنيا
کــې وينــي .اورفيــور د خپــل تخييــل پــه مرســته دتنــارور غــار تــه ننــوځي او هلتــه د ماورالطبيعــه
شخصيتونو سره مېقات کوي.
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نه پوهيږم ولې ،له ډېر قديمه انسان تلوسه لري ،چې د هغې دنيـا پـه راز پـوه شـي او وپـوهيږی چـې
وروسته له مر ه پر انسان څه راځي او څه ډول ځای ته ورځي .ېل مـېش همداسـې تلوسـې د بلـې نـړۍ
ســفر تــه اړ يوســت ،دو شــيانته پاچــا لــه شــيطانانو ســره د جګــړې پــه پلمــه اص ـېً د خپل ـې محبــوبې
«شکونتې» مينې اسمانونو ته ورساوه او هلته يې خپلـه شـکونتې بيـا ومونـده ،سـړی ويلـی شـي چـې د
اورفيور کيسه د شکونتې د افساني بل وريانت دی.
دانته هم د خپلې معشوقې «بياتريسه» په مرسته د بلې دنيا سفر پيل کـوي او دوزخ ،بـرزخ او جنـت
وري.

(۷۹ــ )PP

په شرقي عرفان کې پير د خپل مرشد الر نيسي او د مانا دنيا ته سفرونه کوي ،او په «حـال» کـې د
ملکوت د دنيا سياحت کوي.
ارواپوهنه په دې نظر ده چې داسې اروايي سفرونه د تحت الشعور سـاحې تـه د ورتللـو پـه مانـا ده،
ځينې به په وجد او جذبه کې ورځي او شاعر و ليکوال به د تخييل او تفکر په مرسته ورځي.
د تحت الشعور دنيا خـورا مهمـه ده ،هلتـه د مړيـو پـه اړه خـاطرات او تصـورات خونـدي دي.انسـان
چې له چا سره مينه لـري او دغـه مينـه يـې عـاطفي ،غريـزي او پـه مرمـوع کـې روانـي ځواکونـه تـر اغيـز
الندې نيسي نو د مينې ا خاطرات د تحت الشع ور ساحې ته رسـوب کـوي ،چـې بيـا بېرتـه د فـوران پـر
مهال د انسان شخصيت ،اعمالو ،کړووړو ،تفکر او احساساتو ژور غيزښندي.
مــوږ مخکــې هــم اشــاره ورتــه وکــړه ،چــې فرويــد بــاور لــري چــې جنســي تمــايېت او غرايــز تــر ټولــو
اغيزم ځواک دی چې د انسـان تحـت الشـعور او شـعور دواړه تـر اغيـز النـدې لـری ،ځکـه خـو ډېـر ځلـه
انسان په خپلې هغې ورکې پسې رځي چې دغه تلوسه يې په روځ کې خړوب کړای شي ،انسان په خپله
ناخودآ اه کې د خپلې ورکې معشوقې لټه پېل کوي د هغې خاطرات را سپړي او غواړي بيـا څـو شـيبې
له هغې سره واوسي .د اورفيور کيسه ښيي چې ورکې معشـوقې تـه رسـيدل بـه ممکنـه وي خـو د لنـډې
مودې لپاره .تحت الشعور ته د ورتلو الرې ارادي نه دي ،هلته چې هر څه پيښيږي هغه هم زموږ په اراده
کې نه دي ،اورفيور ونه شو کړای له اوريديسې سره ډېر وخت تېر کړی هغه ورڅخه ورکه شـوه او دغـه
دوهم ځل ورکيـدو د شـاعر روځ داسـې وځاپـه چـې د سـويو کړيکـو او سـوځوونکو نغمـو شـور يـې دنيـا
ليــونۍ کــړه .دعــالي هنــر او شــعر ســرچينه همداســې ســوز او شــور دی .کــه مــوږ غــواړو د ادبيــاتو او هنــر
ارواپوهنه وڅېړو نو بايد د انسان دغه ډول رواني خصوصيت ته پام وکړو.
د اورفيور د سفر دغه برخه ولولئ:
چې پيدا کړي خپله ورکه «اوريديسه»
نو روان شو د تورتم جهان په لوري
د ارواحو د امواتو قلمرو ته
«تنارور» د غار له خولې نه
ښکته الړ د ځمکې تل ته
لومړی تېر شو د ارواحوا د اشباحو له هېواده
د استاد مرروځ يو بل اتل « دځانځاني ښامار الروی» هم ک م همداسې يو سفر پېل کـړی و او د
تحت الشعور سمڅو ته ننوتلی و ،يو ازې پـه دې تـوپېر چـې هغـه د ژونـد مانـا لټولـه او اورفيـور خپلـه
معشـوقه غوښـته ،دواړه پلټنــې پـه تحــت الشـعور کــې ترسـره شـوې ،هلتــه هـم د شــي کميسـې شــاليلی
وجود تر ستر و کېږی او دلته هم شاعر اورفيور داوريديسه ديدن کوي.
اروايي ښامار
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عريبه ده چې اوريديسه په هغې دنيا کې هم وډه وډه ځي ځکه پـه دې دنيـا مـار پـه پښـه چيچلـې
وه.
اوريديسه يې احضار کړه
د ارواحو له کتاره
اوريديسه مار چيچلې
(۲۰ـ )۱

وډه وډه را نږدې شوه . . .

شاعر اورفيور د خپلې معشوقې مرګ هومره ځورولی چې دخپلې معشـوقې وروسـتی تصـور يـې
د يوه رواني روم په تو ه خپل کړی دی ،اوريديسه د هغه په تحت الشعور کې هـم ـوډه اوسـيږي او دا
ده د شعور او تحت الشعور ترمنځ د يوې مخام اړيکې يوه غوره بيلګه.
د ناآشناسندرې لومړۍ برخـه د ارواپـوهنې لـه نظـره د تحـت الشـعور يـو پـه زړه پـورې تمليـل دی .د
زاړه يونان راوي په دې نه پوهيده چې شاعر اورفيور بلـې فزيکـی نـړۍ تـه نـه دی تللـی ،بلکـې هغـه پـه
ځان کې ننوتلی ،خپل الشعور ته ورغلی اوهملته يې خپله غريزه «اوريديسه» ليدلې ده.
خــو د انګــۍ او نــر س کيســه بيــا بيلــه ده ،دا کيســه دنرسيســيزم ) (Narcissismد مهمــې روانــي
ځانګړتيا ريښه را پېژني او يو ادبي روايت يـې د زړو يونـاني اسـطورو لـه منځـه را اخيسـتی دی .تـردې
وړاندې چې د نرسيسيزم په اړه بحث ته راشو ،وبه ورو چې انګۍ څه ډول يو سمبول دی .په کيسه کـې
مو وليدل چې انګۍ ښکلې الهه ده خو يو څه شوخه او خبر لوڅه ده.
له رواني پلوه انګۍ او نر س د انسان دوه متضاد خصلتونه ښيي .انګۍ نورو ته پام ساتي ،څـاري
يې او د بل په خبرو کې ورلويږي ،انګۍ د بل غږ تکراروي او تر څـو «بـل» څـه ونـه وايـي دا چوپـه وي ،د
بل عي لټـول د انسـان يـو منفـي عـادت دی ،کـه انګـۍ د نـورو پـه چـارو کـې غـرض نـه کـوالی د اربـاب
االنواعو په ښېرا به نه اخته کېده ،راځئ د استاد مرروځ لـه خـولې يـې واورو چـې انګـۍ ولـې پـه ښـېرا
اخته شوه:
يوه ورځ د ورځ «ژونونو»
مقتدره رب النوعه چا خبر کړه
چې مېړه يې «ژوپيتر»
د ځمکو اسمانونو خودمختاره زمامدار
چېرته پ پ د ځنګلونو او چينو له الهو سره
کوي بور و کنار
«ژونونه» شوه حسوده
تروره رځېدله خپل مېړه يې لټولو
مخام شوه له انګۍ سره
«انګۍ» پيل کړو په خبرو
«ژونونه» دومره شوه په سوال ځواب مصروفه
چې الهو فرصت پيدا کړو
زر زر الړې شولې پټې هره خوا
چې «ژونو» شوله خبره له احواله
نو له قهره يې انګۍ ته داسې وويل:
اروايي ښامار
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(۲۰ـــ )۷۴

ای بې شرمی خبر لوڅې . . .

وايي «چې نه کار هلته دې څه کار» د انسان له ناسمو عادتونو څخـه همـدا دی چـې د نـورو پـه چـارو
کې ځان بوختوي خو ډېره ځله د نورو منفي چارې پلټـي ،انګـۍ د همـدې عـادت سـمبول دی .خـو نـر س
ددې پر عکس پر ځان مينتوب ،له ځانه د رضايت او په خپلو ښېګڼو کې د ورکيدو نښه ده.
دغه افسانه وايي چې دواړه عادتونه ښه نـه دي او نتيرـه اخلـي چـې هـم د نـورو پـه چـارو کـې منفـی
السوهنه او هم پر ځان غره توب د جزا وړ دي ،تاسو وليدل چې انګۍ او نر س دواړه د اربـاب االنواعـو
له خوا مرازات شول.
***
خــو راځ ـئ و ــورو چــې پــر ځــان مينتــوب ) (Narcissismڅــه تــه وايــي؟ ويکيپــډيا پــر ليک ـه دايــرة
المعارف يې داسې پېژندنه را اخيستې ده:
Narcissus, the Greek hero after whom narcissism is named became obsessed with
his own reflection.
The term narcissism means love of one self, and refers to the set of character traits
concerned with self – admiration, self – centeredness and self – regard.
The name was chosen by Sigmund Freud, from the Greek myth of Narcissus. Who
?was doomed to fall in love with his own reflection in a pool of water
While almost everyone is narcissistic to some degree, certain forms of narcissism
can be highly dysfunctional, and are classified as pathologies such as the Narcissistic
personality disorder and malignant narcissism.
http;//en.wikipedia.org/wiki/Narcissism.
ژباړه « :نر س يوناني اتل دی چې ترده وروسته نرسيسيزم دهغه په نامه شو ،چې د خپل تصـوير پـه
ليدو رنځور شو«رواني عقده يې واخيسـته» .د نرسيسـيزم د کلمـې مانـا لـه خپـل ځـان سـره مينـه ده او د
انسان په شخصيت کې د هغې ځانګړنې «خصيصې» نوم دی چې ټول پام يې د ځان سـتاينې او ځـان تـه د
حيرانتيا په اړه وي .ځان د هر څه مرکز ڼي او غواړي نظر او پام پـر ځـان ولـري .دا نـوم زيګمونـد فرويـد
ايښي دی .هغه دا نـوم لـه هغـې يونـاني اسـطورې څخـه اخيسـتی و چـې پـه هغـه کـې نـر س تـه پـر ځـان د
مينتوب جزا ورکړل شوه ،هغه خپل م د اوبو په ډنډ کې وليد او په ځان يې زړه بايلوده.
د يادولو وړ ده چې هر انسان له ځينو اړخونو څخه پـر ځـان مـي

) ( Narcissisticدی .د نرسيسـيزم

بېې بېل ډولونه د يوې نميګړتيا «معلوليت» يا روحي ناروغۍ په تو ه يادوالی شو.
د آسي پېژندنې «طبي علومو» له نظره په بېې بېلو څانګو دغه ويشـل شـوې نـاروغي واښـمنه ده
او د يوه اختېل او روحي بې نظمۍ بڼه لري».
همدې انسايکلوپيډيا يې لنډ تعريف داسې را اخيستی:
«د ځانځانۍ ،ځان ته د پام د معلوليت پر اسار بې حده او افراطي پر ځـان مينتـوب تـه نرسيسـيزم
وايي چې د انسان يو رواني ځانګړتيا ده».
پخپله د نر س پښتو کلمه هم د يوناني ) (Narcissڅخه اخيستل شوې ده ،نو کوالی شـو پـه پښـتو
کې دغې رواني ځانګړتيا ته «نر سيت» هم ووايو.
د شخصيت جوړونې پوهان اود ټولنپوهنې هغه متخصصـان چـې د فـرد او ټـولنې پـر اړيکـو څېړنـه
کوي په دې باور دي چې د منفي نر سيت يا نرسيسيزم لوی عي دادی چې و ړی د شخصيت جـوړونې
په بهير کې د ځان اصېځ ته پام نه کوي .ځکه پر ځان مي شعور يا په نرسيسيزم اختـه روان پـه ځـان کـې
کمی او نيمګړتيا نه شي مونـدالی ځکـه خـو د اصـېځ لټـه نـه کـوي .نـامتو شخصـيت څېړونکـې ميـرم
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هيل چاکټر په خپل کتاب «شخصيت څنګه وده کوي» کې په دې بحث کوي چـې څنګـه بايـد ځـان تـه لـه
يوې بې غرضې زاويې و ورو او پرته له دې چې پر ځان مي شعور مو مخه ونيسـي تـل د ځـان د اصـېځ
لپاره هڅه جاري وساتو:
«خپل ځان په داسې حيـث مطالعـه کـړه لکـه يـو «بيـل» شخصـيت چـې دی او ځانتـه خصوصـيات او
مقومات لري.
پخپل ځان کې په دايمي ډول تغيرونه راوله ،هغه تغيرونه چې ته يـې الزم او ضـروري بـولې او ددې
( ۲۲ــ )۲۴

مشق او تمري څخه هېڅ کله غافل مه اوسه او کهالي مه په کې کوه».

خو هغه څه چې د يوه علمي اصل په تو ه مهمه ده او مخکې د نرسيسيزم په تعريف کې اشاره ورتـه
وشوه هغه داده چې هر انسان له يوه اړخه نرسيسيت دی ،يعنې په هر شخصيت کې دغه رواني ځانګړنـه
شته ،صوفيانو به ويل چې د نفس زنداني کول هم د ځان دمعنوي ټې لپاره يوه هڅه ده ،مانا دا چې بيـا
هم د «زه» لپاره کوښښ کول دي.
له «خودي» سره د نرسيسيزم توپېر دادی چې لومړی هغـه يـو فلسـفي مفهـوم دی ،خـو نرسيسـيزم د
ارواپو هنې يوه داسې اصطېځ ده چې د انسان په شخصيت ،کړو وړو او روحي عکس العملونو کې يې
عېيم او نښې د پېژندلو وړ دي.
فرويــد فکــر کــاوه چــې پــه يــوه عــادي فــرد کــې نارمــل نرسيســيزم ورانــوونکی نــه دی او ټــولنې تــه د
زغملو وړ وي .خو دغه روانـي ځانګړنـه کـه پـه يـوه برخـه کـې د افـراو تـر بريـده ورسـيږي چـې يـا خپلـه د
انســان نــور اســتعدادونه ،توانمنــدۍ او روحــي ســېمت وران کــړي يــا خــو بــل و ــړي او ټــولنې تــه زيــان
ورسوي ،بيا نو د يوې روحي ناروغۍ نوم ورکوالی شو.
د نرسيسيزم لپاره يو و ړي په خپل ځـان کـې بـېې بېـل څـه مونـدالی شـي .څـوک لـه خپلـې څېـرې او
ښکې سره ،څوک ل ه جامو سره ،څوک له خپل کوم استعداد سـره او څـوک لـه خپلـې روغتيـا يـا کـوم بـل
عادت سره افراطي مينه لري .ارواپوهان وايي چې د وخت په تېريدلو سره دغه مينه پـه روحـي وسـوار
بدليدای شي.
د څېرې – استعداد يا ظاهري کړو وړو په اړه نرسيسيزم دنورو د نظر له مخې هـم رامـنځ تـه کيـدای
شي ،د يوې مشهورې فلمی ستورې پـه اړه يـوه کيسـه شـته چـې ټولـو يـې د مـ د ښـکې او سـپي والـي
صفت کاوه ،دغې اداکارې له خپل پوستکي سره دافراو تر بريده احتياو کاوه ،د خپل جلد بيمه يې له
يوه لوی شرکت سـره پـه لکونـو ډالـره کـړې وه ،يـو ځـل د شـوټنګ پـر مهـال د لر ـي يـوه وړه ټوټـه يـې پـر
وچويلي ولګيده او لږ يې م ټپي شو.
ددغې فلمي ستورې د بيمې شرکت يو ميليون او اتـه سـوه زره ډالـره ولګـول چـې پـر وچـوپلي يـې د
ټپ داغ پاتې نه شي ،دد غه ټپ اندازه د يوه نوک نيمـايي هـومره وه خـو دغـه مشـهوره اداکـاره ورتـه څـو
مياشتې وځوريده.
په ټولنيزو چارو کې پر خپله مفکوره ودريدل او ټينګار او ځانته حق په جان ښکاريدل هغـه مهـال
په منفي نرسيسيزم بدليږي چې شخص ښه باور ولري ،چـې دده خبـره ناسـمه ده او علمـي اسـار نـه لـري
خو بيا هم ماته نه شي زغمېی او د خپلې ناسمې خبرې د زبادولو لپاره سل ډوله داليل راوړي .دا د غير
نارمل نرسيسيزم يو شکل دی.
را بــه شــو د اســتاد مرــروځ «ناآشناســندرې» تــه ،کيســه پــه پــوره خــوږلنۍ او هنــري ژبــه مــوږ تــه د
نرسيسيزم يوه ابتدايي بيلګه را پېژنی او په خورا په زړه پورې ډول يې له يوه بل رواني خصوصيت «پـه
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نــورو پســې خبــرې کــول او يــا يــې پــه چــارو کــې بــې ځايــه ځــان ښــکېلول» ســره يــو ځــای راوړي ،د دواړو
عادتونو انرام هم ښيي ،دا په حقيقت کـې د انسـان پـر ځـان مـي شـعور ،د نـورو پـه چـارو کـې بـې ځايـه
غرض ،دننه په ځان کې سقوو او له ټولنې سره پر اړيکو يې اغيز په تمليلي او هنري ژبه ارائيه کول دي
چې زموږ پياوړي ارواپوه شاعر په برياليتوب ترسره کړي دي.

پايله:
ارواپوهنــه نــوی علــم دی .خــو پــه نــورو علومــو اوهنرونــو کــې يــې ريښــې خــورا لرغــونې دي .پــه زړو
اساطيرو او افسانو کې د انسان د رواني ځانګړنو په اړه څر ندونې شته .په شرق کې عرفاني ادبيـات د
انسان د رواني تمايېتو ،غوښتنو ،پوښتنو او ځينو انګيزو رمزونه منعکسوي .په هغه ډول چـې ځينـې
مهم فلسفي افکار په عرفاني او ادبي آثارو کې راغلي د انسان يو شمېر رواني ځانګړتياوي هم معرفـي
شوي دي ،چې د تحت الشعور د ساحي نښې ،عشق ،غريزي ميېن ،غمونه ،خوښۍ ،هيرانات او نـور
احساسات يې د يادولو وړ دي.
په معاصرو پښتو ادبياتو کې اسـتاد مرـروځ لـومړنی يـا پـه لومړنيـو ليکوالـو او شـاعرانو کـې تـر
ټولو وتلی شاعر او ليکوال دی چې د ارواپوهنې دنوي علم مسايل يې په خپلو ادبي ليکنـو او شـعرونو
کې شامل کړي دي.
ځانځــاني ښــامار د ارواپــوهنې لــه نظــره هغــه ادبــي اثــر دی چــې ددغــه نــوي علــم يــو شــمېر ارونــه او
بحلونه يې د هنر په ژبه را پېژندلي دي.
د فرويد او د هغه د پيروانو د ځينو نظرياتو او موندنو په اړه په ځانځاني ښـامار کـې پـه زړه پـورې
تمليلونه شته ،ملېً موږ چـې دغـه اثـر لولـو نـو پـوهيږو چـې «زه» ) (Egoڅـه ډول رول لـري ،ايـد) (IDاو
) (Super Egoڅه دي او څه ډول د انسان پر روحي نړۍ کـې موازنـه سـاتي .اسـتاد مرـروځ پـه ځانځـاني
ښامار کې د ځينو نامتو فيلسوفانو ،لکه اپېتون او ژان پل سارتر نظريات هم څېړلي او شک يـې پـرې
کړی دی.
په ځانځاني ښامار کې هڅه شـوې ده چـې عشـق ،خـودي ،عقيـدې ،غريـزو ،ځپـل شـويو عواطفـو،
زړو او هېرو شويو خاطرو او نورو ته له نوې زاويې څخه وکتل شي او معرفي شي .په دغه اثر کـې د روځ
او د هغې د جوړونکو عناصرو ترمنځ خورا پيچلې او نـه ليـدل کيـدونکې اړيکـې څېـړل شـوي دي ،چـې
بشر يې له آدمه تردې دمه د پېژندلو هڅه کوي.
په ځانځاني ښامار کې وينو چې زړو يادونو څنګه زموږ په شخصيت کـې ځـان پـ کـړی او مـوږ پـه
کرار نه پريږدي ،کيدای شي د داسې يادونو او خاطرو عمر زر ونو کلونو ته ورسـيږي .پـه ښـامار کـې د
شعور او تحت الشعور په زړه پورې تمليل شوی دی او د روحي پېښو ،انګيزو او پديـدو پېژندنـه د پـه
زړه پورې سـمبولونو پـه مرسـته شـوې ده .ددې تـر څنـګ د اسـتاد مرـروځ ناآشـنا سـندرې هـم داسـې يـو
هنري اثر ڼلی شو چې د ارواپوهنې ځينې آرونه يې تمليل کړي دي.
دا بحث يو ځل بيا ثابتوي چې د ارواپوهنې د پيچليو مسألو د معرفي لپـاره ادبيـات ښـه وسـيله ده
او دا د ادبياتو هغه رول دی چې له پيړيو پيړيو راهيسې يـې لـري .ارواپوهنـه چـې د هـر فـرد لپـاره مهمـه
پوهنه ده او د ځان پېژندنې لپاره غوره وسيله ڼل کېـږي بشـپړ ساينسـي زده کـړه يـې د هـر و ـړي لپـاره
مقدوره نه ده ،ځکه خو يې د عمومي بحلونو د پېژندلو لپاره د ځانځاني ښامار په څېر آثار خورا پـه زړه
پورې او ټور دي .ځوان نسل که غواړي د انسان ،ټولنې او طبيعت د پېژندلو لپاره ادبيـات اسـتخدام
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کړي نو ځانځاني ښامار او د استاد مرروځ نور شـعرونه ورتـه ښـه موډولونـه ڼـل کېـدای شـي.د اسـتاد
مرروځ په آثارو کې د روحي بحرانونو داليـل ،څرنګـوالی او پـايلې پـه هنـري ژبـه څېـړل شـوي دي ،ده د
انسان وجود او روحي دنيا داسې تمليل کړې ده چې پېښې يې په بهرنۍ دنيا کې هم پېښېدالی شـي او
که د ارواپوهنې له زاويې څخه ورته وکتل شي نو دانسان د روحي دنيا جوړښت هم را پېژني.
زما په ومان د استاد مرروځ ياد شوي آثار له يو بل اړخ څخه هم ټور دي او هغه دا چـې کـه زمـوږ
ځوان شاعران ،ليکوال او هنرمندان غواړي علمي بحلونه او داسې مسايل چې دانسان په روحي جهـان
پورې اړه لري پـه خپلـو پنځونـو کـې مطـرځ کـړي نـو د ڼـو نړيوالـو شـهکارونو تـر څنـګ دې د ارواښـاد
پوهاند سيد بهاؤالدي مرروځ پښتو آثار هم نه هيروي .چې مطالعه يې کـړي او دا زده کـړي چـې څنګـه
دا مسايل په ادبياتو او هنر کې وپيي.
پای

اخځونه :
۷ـ ـ اپېتــون  .جمهــور .فــواد روحــاني «ژبــاړه» .شــرکت انتشــارات علمــي و فرهنګــي  .شــپږم چــا .
۷۸۱۴هـ ش  .تهران.
۲ـ پرتوي ،م .زيبايي شناسي نوي  .کميته دولتي  .طبع و نشر  .مطبعه دولتي ۷۸۶۸ .هـ ش  .کابل.
۸ـ چاکټر ،هيل .شخصيت څنګه وده کوي  .د م  .عبـدالخالق واسـعي ژبـاړه .پښـتو ټولنـه ۷۸۴۰ .هــ
ش .کابل.
۴ـ خټک ،خوشال خان  .کليات «دوهم ټوک»  .د افغانستان د علومو اکاډمۍ ،آريانا مطبعـه۷۸۶۹ ،هــ
ش ،کابل.
۵ــــ خټــک ،خوشــال خــان :د خوشــحال کليــات،د افغانســتان د علومــو اکــاديمي ،دولتــي مطبعــه،
۷۸۵۹هـ .ش ،کابل.
۶ـ دانته ،کمدي الهی «۸جلده» :شراع الدي شفا «ژبـاړه» څوارلسـم چـا  ،موسسـه انتشـارات اميـر
کبير ،۷۸۳۴ ،تهران.
۱ـ روهي ،محمد صديق :ادبي څېړنې ،دانش خپرندويـه ټولنـه ،دوهـم چـا  ،دانـش مطبعـه۷۸۳۶ ،هــ
ش ،پېښور.
۳ـ شاملو،احمد .ېل مېش  .نشر چشمه ،څلورم چا ۷۸۳۵ ،هـ ش ،تهران.

۹ـ غضنفر ،اسـداهلل :پيغامونـه پـ

پراتـه پـه افسـانو کـې ،ځـولۍ «مرلـه» دويـم کـال ،لـومړۍ او

دويمه ڼه۷۸۳۶ ،هـ ش ،کابل.
۷۰ـ فرويد ،زيګموند :داستايوسکی وپدرکشي ،حسي پاينده «ژباړه» ارغنـون «مرلـه» ۸مـه ڼـه،
۷۸۱۸هـ ش ،تهران.
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۷۷ـ فرويد ،زيګموند :روانشناسي ،مهدي افشار «ژباړه» ،لومړی چا  ،انتشارات کاويان ،تهران.
۷۲ـــ کاليـــدار  .شـــاکونتاال .د مـــونيرو ويليمزژبـــاړه « انګريـــزي» د م .ع .صـــديقي ژبـــاړه «فارســـي»  .د
اطېعاتو کلتور وزارت ۷۸۴۲ .هـ ش .کابل.
۷۸ـ ردر ،يوستي  :دنيای سوفي ،حس کامشـاد«ژبـاړه» ،شـپږم چـا  ،انتشـارات نيلـوفر۷۸۳۷ ،هــ
ش ،تهران.
۷۴ـ مرروځ ،سيدبهاالدي  :اژدهای خودي «دفتر اول و دوم» ،اداره نشر کت کليد،۷۸۳۵ ،کابل.
۷۵ـ مرروځ ،سـيدبهاالدي  :ځانځاني ښـامار ،د کليـد د کتـاب خپرولـو اداره ،دوهـم چـا ۷۸۳۵،هــ
ش ،کابل.
۷۶ـ مرروځ ،سيدبهاالدي  :د جبر او اختيار ديالکتيک ،دوهـم چـا  ،د ادبيـاتو او بشـري علومـو
پوهنځی۷۸۵۸ ،هـ ش ،کابل.
۷۱ـ مرروځ ،سيدبهاالدي  :ناآشنا سندرې ،د کليد د کتاب خپرولو اداره۷۸۳۵ ،هـ ش ،کابل.
۷۳ـ مورنو ،انتونيو :يونګ و خدايان انسان مدرن ،داريوش مهر جويي«ژباړه» ۷۸۱۶هـ ش ،تهران.
۷۹ـ يوريپدر ،د ټرای ښځې( ،د اسد آسمايي او عبدالغفور لېوال پښتو ژبـاړه) د افغـان کلتـوري
ټولنو جر ه ،دانش مطبعه۷۸۳۱ ،هـ  .ش کابل.
۲۰ـ يونګ ،کارل وسـتاو :انسـان و سـمبولهايش ،ابوطالـ صـارمي « ژبـاړه» ،موسسـه انتشـارات
امير کبير۷۸۵۲ ،هـ ش ،تهران.
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