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 سريزه 

 

د بيلګـې پـه تو ـه يـو     . ادبي آثـار د هغـو د بـېې بېلـو اړخونـو لـه نظـره څېـړل کېـږي          له محتوايي پلوه

م وړ وي، ځينـې يـې لـه    شمېر ادبي آثار د بېغت د فنونو او پـه هغـو کـې د هنـري ارزښـتونو لـه نظـره د پـا        

 رځـي، يـو شـمېر ادبـي      ړتاريخي پلوه داسـې اسـناد پـه الر ورکـوي چـې د مورخينـو لپـاره د اسـتناد و        

متون له ټولنپوهانو سره مرسته کوي چې د يـوې ځـانګړې بشـري ټـولنې جوړښـت او څرنګـوالی معرفـي        

همـدا راز  .  مواد برابرويمطالعاتو لپاره مرستندوی  (Anthropology)کړي او حتی د انتروپولوژيکو 

لـه نظـره مهـم او پـه     « وانکـاوي ر»ې په نړۍ کې ځينې مهم او تلپاتې ادبي آثار د ارواپـوهنې او ارواڅېړنـ  

ړنې د ميتودونو له مخـې ارزوي،  زړه پورې وي چې په تېره بيا معاصر کره کتونکي داسې آثار د ارواڅې

ښـايي دلتـه   . ات را پېژنـي روانـي خصوصـي  « کټرونـو کر»په اثر کې د ليکوال يا د اثر د داخلي کرکټر  چې

ړو، چې داسې تحليلونه د ادبي آثارو لـه فلسـفي تحليـل او ارزونـو سـره تـوپير لـري او تـر يـوه          يادونه وک

بريده د ارواپوهنې د ټاکليو علمي چوکاټونو په داخل کې ترسره کېږی نـه د فلسـفي تفسـيرنو او شـرحو     

 .له مخې

واڅېړنيز تحليلونه، نه خو ډېره سابقه لري او نه يې هم د شمېر له مخې ډېـر  د پښتو ادبياتو په اړه ار

ــرو  ــات ل ــو شــمېر مــدونو        . زي ــر ي ــولې ت ــارو راني ــه شــفاهي او فولکلوريکــو آث ــه ل ــه ن کېســيکو او »او ک

پـورې داسـې آثـار شـته، چـې د ارواپـوهنې لـه معيـارونو سـره سـمې پـه زړه             ادبـي شـهکارونو  « معاصـرو 

لنډۍ، ولسي کيسې، شعرونه، داستانونه او منظومې له همداسې آثارو څخه  ي؛پرې وش پورې څېړنې

 . ڼل کيدای شي

الـدي  مرـروځ ځانځـاني ښـامار      کې د ارواښـادپوهاند دکتـور سـيد بهـأ    په معاصرو پښتو ادبياتو 

ــه کــې شــته او کــه د         ــر مــواد پ ــوه د تحليــل او تفســير ډې ــه پل ــي شــهکار دی چــې د ارواپــوهنې ل هغــه ادب

يـوه دا چـې د   : نې له معيارونو سره سم تحقيق ورباندې وشي نو لږ تر لږه دوه لويې  ټې به ولري ارواڅېړ

معنـوي ارزښـتونو سـره ال نـور اشـنا شـي او پـه يـو شـمېر هغـو           ادبياتو مينه وال به ددغه اثر له ژورتيا او 

ټه به يې دا وي چـې  رواني واقعيتونو به خبر شي چې په دغه ادبي اثر کې رانغاړل شوي دي، او دوهمه  

چــې څــه ډول پــه يــوه ادبــي او هنــري اثــر کــې د انســان درونــي   ده کــړي،ځــوان ليکــوال او شــاعران بــه دا ز

ــالي،        ــوونه، خوشـ ــکې خوښـ ــې، ښـ ــعوري زيرمـ ــه ال شـ ــانګړنې لکـ ــات او ځـ ــې،  احساسـ ــم ، وسوسـ غـ

و ـه بـه   ي، او پـه دې ت ي عذابونـه مـنعکس کيـدای شـ    اضطرابونه، خوبونه، غريزې، پټـې ويـرې او روحـ   

پيېمـه   ه پورې آثارو د تخليق لپاره يوه ښـه په زړ نورو ځانځاني ښامار په راتلونکو پښتو ادبياتو کې د

 .او موډل شي

اثـر پـه اړه د    تر هغه بريده چې زما الر رسيده او له دوسـتانو مـې وپوښـتل د اسـتاد مرـروځ ددغـه      

دري او پښـتو متونـو  ڼـې     اب پـر ي ليکـل شـوي، کـه څـه هـم ددې کتـ      ډېـر څـه نـه د    ارواڅېړنې پـر بنسـ   

نـو کـې مـا    پـه چـاپي ليک   .شوي خو له دې ځانګړې زاويې څخه لږ څېـړل شـوی دی   فلسفي او ادبي ليکنې

ضنفر هغه ليکنه وموندله چې د ځولۍ مرلې د دويم کال په لومړۍ او دويمـه  يوازې د ښاغلی اسداهلل غ

ندې چا  شوې ده او الحق چې ددغه اثـر پـه   تر سرليک ال« پيغامونه پ  پراته په افسانو کې» ڼه کې د 
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مقـالې پـه حـدودو کـې     ليکنـه د يـوې    ی شـو، خـو د ښـاغلي غضـنفر    زړه پورې ارواپوهنيز تحليل يې  ڼل

 .يو شمېر برخو رڼا اچوي او پوره تفصيل نه لري يوازې د اثر پر

د خپلـې علمـي   چـې  پوهندوی اسد اسـمايي يـوه ليکنـه پـه يـادده       په ناچاپو آثارو کې ماته د ښاغلي

باندې ليکلې وه، زه نه يم خبر چې هغـه ليکنـه چـا  شـوې ده کـه نـه؟       « اژدهای خودی» ترفيع لپاره يې پر

 .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  

تيزر ليکلو بحث راغی زما دروند استاد ښاغلي سرمحقق زلمي هېواد مل ماته هـدايت   سمستر کې د

غوره کړم او ما د النـدنيو داليلـو    (د استاد مرروځ د پښتو آثارو رواني مطالعه)راکړ چې دغه موضوع 

 :پر اسار دا موضوع خوښه کړه 

او څو څو ځله مې لوسـتی و،   هـ د استاد مرروځ له دغه اثر سره مې له پخوا څخه عېقمندي درلود۷

 .بلکې له پخوا مې غوښتل چې د ځانځاني ښامار په اروايي ځانګړنو څه وليکم

ـ ما د نړيوالو ادبياتو يـو شـمېر بيلګـې لوسـتې وې چـې د ادبـي مبصـرينو او کـره کتونکـو لـه خـوا            ۲

لعـه راتـه پـه زړه    ورباندې رواني څېړنې شوې وې د بيلګې په تو ه زيګموند فرويد د هغـو نظريـاتو مطا  

پورې وه چې د داستايفکسي د آثارو په اړه يې درلودل دا د هغـو احساسـاتو پـه اړه څر نـدونې وې چـې      

ســوفوکل څخــه را نيــولې تــر  ماشــومان يــې د والــدينو پــه تېــره بيــا پــېر پــه وړانــدې لــري او لــه يونــاني    

خپلـو آثـارو کـې تمرکـز پـرې      کسپير او روسي داستايفسکي پورې ټولو په سره ورته بڼو پـه  انګريزي ش

همدا راز د  ويته د فاوست تراژيدي په اړه مـې د اروپـايي ليکوالـو هغـه نظريـات لوسـتي وو       . کړی دی

په تېره چې د ارواپوهنې معيارونو له مخې يې څر ند کړي وو، د ايراني ليکوال صادق هدايت د کيسو

 .بيلګې دي سيمه ييزې وړارواڅېړنيز تحليلونه يې هم د يادونې  ناول« بوف کور»بيا 

انسان او د »او د کارل  وستاويونګ اثر « ادبي څېړنې» ماته د استاد محمد صديق روهي د کتاب 

مطالعې دا انګيزه را کـړه چـې کيـدای شـي د يـو شـمېر پښـتنو ليکوالـو او شـاعرانو پـر           « هغه سمبولونه

لـومړی مسـتحق اثـر همـدا      راتـه  کـې  آثارو هم د ارواپوهنې له نظره بحث او مطالعه وشي، چې پـه دې لـړ  

 .ځانځاني ښامار ښکاره شو

ه مينه درلوده له دورې څخه د ارواپوهنې له آزادي مطالعې سر د وروستيو کلونو ـ  ما د ښوونځي۸

و خو په دې برخه کې د يو شـمېر تخصصـي زده کـړو    وې يو شمېر زاړه او نوي آثار لوستي او په دې کې م

کړ چې د امريکې د متحده اياالتو د مريلند په پوهنتون کې د ژورناليزم په چانس مې هغه وخت تر السه 

زده  Social psychologyپه کورر کې د ټـولنيزې ارواپـوهنې   « عامه ذهنيت»هلته د  .زده کړه بوخت وم

په دې برخه کې ښه روزنيز اثر و چې لـه ارواپـوهنې   کتاب  David G.Myers کړه الزمي وه، په تېره بيا د

 .يې زما مينه ال پسې زياته کړهسره 

کله چې موضوع د تيزر لپاره وټاکل شوه، تر هر څه وړاندې مې د ماخذونو په راټولولو پيل وکـړ،  

مـې   ې برابرې کړې او د استاد مرروځ د ځانځاني ښامار ترڅنګد فرويد او  وستاويونګ مرموعې م

د ارواښـاد مرـروځ پښـتو آثـار ښـوولي       د هغه نوره پښتو شاعري هم وپلټله، ځکـه الرښـود اسـتاد راتـه    

مرمــوعې څخــه هــم پخپلــه د « نااشناســندرې»، چــې پــه هغــو کــې لــه ځانځــاني ښــامار پرتــه د هغــه لــه وو

 .ئلولوشعر د بحث وړ و، چې تاسو به يې د همدې رسالې په پای کې « نااشنا سندرې»

ړې چـې  رخې مې په نښـه کـ  په لومړی  ام کې مې ځانځاني ښامار يو ځل بيا په غور ولوست او هغه ب

پـه کـې تمليـل شـوي     « د انسان د اروايي ځـانګړنو څرنګـوالی  » موضوعات  زما له نظره زما د عېقې وړ
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چې د خپلې دغـې رسـالې د تنظـيم لپـاره ځانتـه يـو کـاري ميکـانيزم جـوړ کـړم او د           بيا مې هڅه وکړه . وو

توجـه وم، چـې اسـتاد مرـروځ نـه دي      زه دې تـه م . بېل موضوعات طرځ او معرفي کړم -هغه له مخې بېې

بلکې زموږ دغه استاد غوښتل داسې يـو   ،غوښتلي په ځانځاني ښامار کې د ارواپوهنې تدريس وکړي

ه کړي او د انسـان  ئادبي اثر ايراد کړي چې له خپل هنري ارزښت سره سره يو شمېر فلسفي افکار هم ارا

لې سـره  اما کار يوازې لـه وروسـتۍ مسـ   نو ز .د پيچلي روحي جوړښت ځينې مشخصات هم معرفي کړي

بايـد يـو    ه، چـې خو تر دې مخکـې دا يادونـه ضـرور و   . و او بايد د اثر دغه ځانګړتيا مې تحليل کړې وای

څنګــه ادبيــات د انســان د روانــي پېښــو د تمليــل لپــاره کــارول  شــوي وای، چــې  څــه توضــيحات وړکــړل

دا ومـومي چـې ادبيـات     هيله ده لوسـتونکي  دې تو هکېږي، د رسالې اول فصل په همدې هکله دی، په 

 .بيلګې کومې دي يو شمېر د داسې اړيکو کې او ارواپوهنه څه اړيکي سره لري او په نړيوالو ادبياتو

ی ددغـه اثـر د   لـومړ  ،تـه ځـانګړې شـوې   « ځانځـاني ښـامار  »په دوهم فصل کې چـې د بحـث موضـوع    

 .يلی بحث راغلی دیې د هرې روحي ځانګړنې په اړه تحلکيسې لنډيز او بيا ي

او لـه شـعور سـره    « د تحـت الشـعور سـاحه   »په درېيم فصل کې د نوې ارواپوهنې تر ټولو ستر کشف 

يې اړيکو ته ځانګړی شوی دی، د يادولو وړ ده چې استاد مرروځ پـه ځانځـاني ښـامار کـې د انسـان پـه       

کـې او د جمعـي شـعور د    د بشري تـاري  پـه اوږدو   . روځ کې ددغې ساحې په زړه پورې تمليل راوړی دی

شـوې دي، يونـګ پـه     يو شمېر نښې پـه  ـډو سـمبولونو بـدلې    جوړښت په بهير کې د  ڼو انسانانو لپاره 

بحث لري ددغې رسالې په څلورم فصل کې  يد اهميت په اړه تفصيل نوخپلو ليکنو کې د داسې سمبولو

د ښـامار ځينـې سـمبولونه    يو شمېر هغه سمبولونه معرفي شوي دي چـې پـه ځانځـاني ښـامار کـې شـته،       

 .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         

پـه   او عواطفـو  چـې انسـان څنګـه د غريـزو     کـې مـوږ وينـو،   پـه دې بحـث   کرکټرونو په مرسـته کـړی دی،   

زمــا پــه  ومــان د اســتاد . پېښــو ســره مخــام  کېــږي خپــل روان ســفر پيلــوي او هلتــه لــه کومــو  مرســته د

مرروځ دغه شعر د خپل ادبي ارزښـت تـر څنـګ دا هـم ښـيي چـې اسـطورې د بشـري ذهـ  د محصـول پـه            

کر په نتيره کې د انسـاني روځ د بـېې بېلـو اړخونـو د     تو ه تصادفي نه دي رامنځ ته شوې بلکې د  ډ تف

 .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    

نـه  دو وړپه اول ځل لوستلو سره د پوهې او پيچلي مسايل آسانه کړم چې ښايي د ځينو لوستونکيو لپاره

او دا د هـرې هغـې ليکنـې    کـې ريښـې لـري،    « ارواپوهنـه »وي، ځکه دغه مسايل په يـوه بـل مسـتقل علـم     

چې په دغسې ادبي آثارو باندې کښل کېږي، په حقيقت کـې دا معرفـي د تفسـير او تحليـل      ځانګړنه وي

يې پر حتمـي   محصول وي، ځکه خو د قاصر ذه  يې زما  ، چې کيدای شي  يو شمېر  تعبيرونه ډوله ده

امکان لري له ځينو سمبولونو، تمليلونو او د پېښو له تصويرونو څخه د شاعر کره والي ټينګار نه لرم، 

مرام بل څه وي، او دا هم ممکنه ده چې نور لوستونکي ورڅخه بل ډول تعبير ولري چې لـه يـوه ادبـي اثـر     

 ، چـې د ر هغـه هڅـه چـې مـا کـړې دا ده     مګـ . څخه د بېې بېلو تعبيرونو د درلودلو حق هر چاته خوندي وي

امکان تر بريده د ارواپوهنې د ځينو علمي سرچينو پر اسار د استاد مرروځ په يادو شويو آثارو کې د 

ځينــو روانـــي  او هغــه کرکټرونـــه چــې لــه     .روانــي پېښــو او انګيــزو چاپېريــال او زمينـــې معرفــي کــړم      

 .صور، مينه، عقل، غرايز او نور وڅېړملکه ايګو، د حتمي مرګ ت ،کوي خصوصياتو څخه نمايند ي
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دلتـه غـواړم د خپـل الرښـود اسـتاد      . لوی خـدای دې وکـړي چـې پـه خپلـه هڅـه کـې بريـالی شـوی يـم          

لــو ښــاغلي ســرمحقق هېــواد مــل لــه ټولــو نيکــو مشــورو الرښــوونو او مرســتو څخــه مننــه وکــړم او تــر ټو 

د ترسره کولو لپـاره يـې پـر    نې چارې منندوی يم چې د داسې ستونزم وړاندې د هغه اعتماد يې ځانګړی

ددې سريزې په پای کې دا هم د يادونې وړ بولم چې ددې رسالې له هر لوستونکي څخه زما هيله  .ما وکړ

پـه راتلـونکي کـې د     ځـوان ليکـوال او څېړونکـي    داده چې په دې ليکنه کې زمـا تېروتنـې راتـه وښـيي او    

 .ړنيزې معرفۍ ته مټې بډوهينورو ممتازو ادبي آثارو ورته تحليل او ارواڅې

 

 په درنښت
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 لومړی فصل

 

 له ادبياتو سره د ارواپوهنې اړيکي

 

په تو ه نوې پوهنه ده، خو  په دغـې پـوهنې پـورې    له تاريخي پلوه ارواپوهنه د يوې ځانګړې پوهې 

ي فلسفه، ادبيات او طـ  هغـه علـوم د   . موجود ووله پخوا څخه په نورو علومو کې  اړوند ځينې بحلونه

پــه زاړه يونــان کــې چــې فلســفه ، د پوهنــو او فکرونــو د . کــړي وو چــې د ارواپــوهنې بحلونــه يــې خونــدي

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

و پـورې  يل او هغـه څـه چـې پـه اروايـي انګيـز      روني مسايو ادبياتو کې هم د انساني نړۍ دوانپه پخ 

په حقيقت کې دايمي ژوند ته د رسيدو لپـاره د    ېل  مېشو، د نړۍ تر ټولو زړه حماسه واړه لري مطرځ 

تـل  ددې حماسې ا .جال  دی خورا هم چې آن ددغې زړې حماسې رواني اړخ ،انسان پټه تلوسه تمليلوي

مـري نـو وسوسـه ورتـه پيـدا کيـږي چـې سـبا بـه دا          ( انکيدو) ځواکم  ملګری يې  چې ويني  ېل  مېش

را وروسـته د يونـان پـه    . و په يوه تعبيـر خپـل روان تـه ننـوزي    حال په ده هم راشي، له ځانه سره فکر کوي ا

 ټـه عقـده پـه بلـه بڼـه     سترو ډرامو کې پاچا اديپ هغه ادبي اثر دی چې دپېر په وړاندې د زوی د رقابت پ

و هسې چې په نوې ارواپوهنه کې له کورنۍ په تيره بيا له پېر سره په روان کې زيرمه شويو عقـد  .څيړي

او ارواپوهنې د موجوديـت نـورو بېلګـو     لوامسئموږ به په ادبياتو کې د اروايي . عقدې وايي ته د اديپ

 .وپلټو ي پلوه د ارواپوهنې پخواني بحلونهو له تاريخته وروسته په تفصيل اشاره وکړو خو دلته غواړ

و، چې د ارواپوهنې ار ـانيکي مسـايل يـې لـه پخـوا څخـه پـه ځـان          هط  يو له همداسې علومو څخ

دتونو، خپګـان، خوشـحالۍ او نـورو    انسانانو له ډېر پخوا څخـه د خپلـو خوبونـو، عـا    . کې ځای کړي وو

يـوه جـدي موضـوع    ( روانکاوي) ونه چې د ارواپلټنې انګيرنو په اړه فکر کاوه، په تيره بيا خوب اراوايي

 .د پخوانيو انسانانو لپاره هم د پام وړ وو ،ده

ه وخـت رامـنځ تـه شـوه چـې جرمنـي       خو په نوې زمانه کـې ارواپوهنـه د يـو مسـتقل علـم پـه تو ـه هغـ        

ه م کـال د اليپزيـک پـه پوهنتـون کـې رامنځتـ      ۷۳۱۹ځای په وونت د ارواپوهنې لومړنی ازميښت-م هويل

پـه امريکـا کـې د ارواپـوهنې نـوي مباحـث پېـل کـړل او          جيمـز اسـتنلي او ويليـام   .تر ده وروسـته جـی  . کړ

-http://ahoo)خپـــور کــــړ م کـــال کــــې  ۷۳۹۰د ارواپـــوهنې د آرونــــو پـــه نامــــه يـــو کتـــاب پــــه      جيمـــز د

raranioot,blogfa.com/post-3.aspx.)                                                

ارواپوه زيګموند فرويد او کـارل   يرواپوهنې په هغه برخه کې چې موږ بحث پرې کوو اتريشخو د ا

 . وستاويونګ جدي کارونه کړي چې وروسته به بحث پرې وشي

 و ورو چې ارواپوهنه څه ته وايي؟ ئخو راځ

مـي بڼـه څيـړي، لـه کـړو وړو      پـه عل ( پديـدې ) يروحـ  ارواپوهنه هغه علم دی چې د انسان کـړه وړه او 

ي وســايلو پــه مرســته د پخپلــه د کــوونکي، ليــدونکي يـا ترربــ د انســان هغــه کړنـې دي چــې   څخـه هــدف 

 .او احسار وړ وي مشاهدې

                                                                                                                                (۲-۷) 
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او جوړښتونو له مخې په بېې بېلو مکتبونو ويشل کيـږي چـې مـوږ يـې دلتـه پـه        ارواپوهنه د ترربو

 .ويش باندې کار نه لرو

ړو او بيـا بـه د پوهانـد مرـروځ     ددغه اثر په پېل کې د ارواپوهنې اړيکې له ادبياتو سره وڅيـ  به موږ

، کـړو وړو  يتشخصـي  ،په دې بحث کې به د ښوونې او روزنې، طبي. ثارو کې اروايي مسايل وڅيړوپه آ

بلکـې د هنـر او ادبيـاتو پـه وسـيله د يـو شـمير ارواپـوهنيزو مسـايلو د           ،ارواپوهنې ته ډير پام نـه وي  او

 .مطرځ کيدو اړخ به وڅيړل شي

 

 :لېادبيات او اروايي مسأ

او د ځان پـه اړه  ( انسان)په اړه، د بل ( خپل ماحول) چې فکر کول پېل کړ د طبيعت  ،همدا وانسانان

. ير حقايق وموندل يعنې دده پوهه د طبيعت، فرد او ځان په هکله له فکر کولوڅخه راوزيږيـده يې يو شم

انسانان د ژوند له لومړيو زمـانو څخـه متوجـه شـوی چـې يـوازې فزيکـي او طبيعـي عوامـل لکـه سـاړه،            

ی بلکـې پـه دوی کـې دننـه هـم ځينـې عوامـل شـته چـې دو          تودوخه، باران او باد دوی پر بدن اغيز نه لري

بايد د هغو په هکله فکر وکړي لومړنيو انسانانو د خوشالۍ او غم عـاطفې او کرکـې، مينـې او خپلـوۍ     

په هکله فکر وکړي او باالخره پوه شي چې د دوی په روځ کې  دې ته متوجه کړل چې بايد د ځان  احسار

ــږي  ــزه پــوه شــول او د ښــکلي او    وروســته . څــه تېري ــه غري ناښــکلي د  بيــا انســانان د ښــکې خوښــوونې پ

تشخيص ځواک يې خپل کړ، د ښکې په اړه دروني احسار هېڅ ډول فزيکي موجوديـت نـه درلـوده خـو     

ېرې پخوا څخه د ښايستونو شـوقي و، تـردې وروسـته پـه بـل  ـام کـې لـه ځينـو          ښکې ته تږی انسان له ډ

ه يې وليدل او پـر  طبيعي پېښو او نورو انسانانو څخه د بېې بېلو خاطراتو تداعي ته متوجه شو، خوبون

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

څخه نيولې تر نويو آثارو پـورې  ـا ادبـي آثـار د      ( ېل  مېش) له تر ټولو لرغونې معلومې حماسې 

الی، پټــو او و، اضــطرابونو، خوبونــو، مينــې، ښــکې خوښــوونې، غــم، خوشــ  انســان لــه وسوســو، ويــر 

 .يزو څخه حکايتونه کويتمايېتو او غر هښکار

ــامتو ا ــد فکــر کــاوه چــې جنســې غ   ن ــوه فروي ــه ماشــوب رواپ ــزه ل ــه انســ ري ــه وي  توبه ل د  او ان ســره مل

ــري     ــډه لــــــــــــــــــــ ــې ونــــــــــــــــــــ ــوالي کــــــــــــــــــــ ــه څرنګــــــــــــــــــــ ــيت د ودې پــــــــــــــــــــ                                                                                          .                                   شخصــــــــــــــــــــ

(۷۲۵-۱) 

هلتـه چـې انکيـدو لـه ژويـو سـره       . کـې هـم مونـدلی شـوه      ېـل  مـېش  ددې فکر يو بل تعبيـر مـوږ پـه     

 ته يې راوبـولي يو وحشی موجود دی، ارباب االنواع ددې لپاره چې انساني ژوند  يوځای څري او کامېً

ي، انسـانيت، خونـد او   سـره پريـوز  دمعبد يوه ښـکلې خـدمتګاره ورليـږي او انکيـدو کلـه چـې لـه هغـې         

  ېـل  مـېش  پـه  . ي ژوند تـه مخـه کـوي   ورو له ژويو څخه را بيليږي او مدنکيږي او ورو  يزو ته متوجهغر

ب االنـواع ډېـر څـه پـه     ا،  د هغـه مـور، انکيـدو او اربـ     ېل  مـېش پخپله ،کې خوبونه ټاکونکی رول لري

 . او د هغو له تعبيرونو سره سم حرکت کوي خوب کې ويني

                                                                                                                                                                                           (۸۵،۸۷-۷۵) 

ددغــو قهرمانــانو او ضــد قهرمانانوپــه خوبونــو کــې ســمبولونه ډېــر عرــ  دي او تــر زر ونــو کلونــو 

ري، په دې حماسه کې دمرګ پـه  وروسته ال اور هم دغه سمبولونه په ورته يا لږو ډير بدلون خپل ځای ل
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نـه ټـول وينـو چـې     ، انتقـام او کي قدرت ښوونې عقدې او د دوسـتۍ عاطفـه، مينـه   د  اضطراب،  وړاندې

 .حکم چلوي نو پر اروايي حالتونهڅنګه د کرکټرو

ه ايليـاد او اديسـې را نيـولې د    تر دغې زړې حماسې را وروسته په يونان کې لوی ادبي آثار د هومرل

وضـوعات  بېې بېلو اړخونو پورې اړونـد م  او نورو پورې ټول د انساني  اروا په وکل تر پاچا اديپ سوف

چـې پـه دغـو آثـارو کـې      لکه اويد مييرر او نور باور لـري  ( متيالوژيستان)پوهان  اسطوره. مطرځ کوي

ځينـې   ،يو شمېر اساطير د جنسي غريزو. اساطير د  انساني اروا د بېېبېلو ځواکونو استازيتوب کوي

هلـ  د ښـځينه فکـر،     مـلېً . د حرص، سخاوت، شرارت، نيکي او داسې نورو عادتونو لپاره سمبول دی

کـې پـه   ( ټـرای ښـځې   د  )يوروپيديز پخپل نامتو اثـر  . ده ر او بې وفايي لپاره نښه  ڼل شوېوښکې، ه

 (مخونه۸-۴۰-۷۸۰)     .په هنري ژبه څر ندوي وايي ښځو رواني ځانګړنېاښکاره بڼه د يوناني او تر

کې د يـورو پيـديز پـه هکلـه      (ادبي څېړنې) ق روهي په خپل کتاب کانديد اکاډميسي  محمد صدي

 :يليک

 د يوروپيديز آثارو هغه وخت محبوبيت ومونـد، چـې پـه اروپـا کـې پـه کپيټـاليزم پـورې مربـوطې         »

زې سايکالوجست و او د انسان د سلوک انګيـ  (يوروپيديز) ناروغتياوې خپرې شوې روحي او عصبي 

 (۲-۴۶۳)                                                                                                .                            «يې په ژوره تو ه تحليل کړې دي

 :ي عقدې څېړېحهم د يوې ښځې رو( ميديا) د استاد روهي په وينا د يوروپيديز بله نامتو ډارمه 

تونــه تې اکــ  کــې لعنزاري کــوي او اوښــکې تويــوي او پــه وروســ ( ميــديا)کــې  پــه لــومړي اکــ   »

 .استوي

                                                                «...نتقــام پــه فکــر کــې لــويږي  يــوه تحقيــر شــوې او ځپــل شــوې ميــرم  ده، چــې بېخــره د ا   (ميــديا) 

(۴۶۹-۲) 

، اسـتاد روهـي   يښـې لـري  په ادبياتو کې څومره لرغونې ر( نهارواپوه)  چې د سايکالوژيموږ وينو

، خـو  يديز په زمانه کې ارواپوهنه ديو مستقل علم په تو ـه نـه وه موجـود   چې که څه هم د يوروپ ،داښيي

و ځکــه د هغــه پــه آثــارو او ډرامــو کــې د  ( سايکالوجســت)زمــانې يــو ارواپــوه  پخپلــه يورپيــديز د هغــې

 .ې مسايل ليدل کيږينارواپوه

هغـو کـې د   د خيتځ لرغوني ادبيات هم  ا داسې آثار لري چې پـه  بلکې  ،دا يوازې په لويديځ کې نه

د نـامتو هنـدي ډرامـه ليکـوال      .شـوی دی  انسان د اروايـي ځـانګړنو يـوه يـا څـو اړخونـو تـه ځـای ورکـول         

تـه را  ( زه) پـه دې ډارمـه کـې بيرتـه      .ار پـه زړه پـورې ډارمـه شـکونتې يـو همداسـې ادبـي اثـر دی        کاليد

نسـانان لـه خپلـې ماضـي     ا .عريبه مطرځ شـوې ده  خورامساله ( له السه تللي زمان تداعي)  رځيدل يا د 

 شـعور کـې رسـوب کـوي او د هغـو بيـا        په الر سره روحي اړيکې لري، د ماضي مهمې پېښې او انګيرنې

 .فوران د انسان پر اور او راتلونکې بدلوونکی اغيز درلودای شي

راله املـه خپلـه مينـه    د اغيـار دښـې   ه له کومې پـر شـکونتې عاشـق شـوی و،    ه پاچا چې د زړيانتوشد

ني او د خپلې مينې هېر شـوی  اوتر اوږدو پېښو وروسته په ناخود آ اه بڼه د شکونتې ماشوم ويهېروي 

نغښـی دی، کـه   ه همدې رواني تـداعي کـې   ددغې ډرامې اوج پ( PPــ  ۴)ي په زړه کې را تازه کيږ اور يې

پـه  ( تهدوشيان) څه هم هره پيښه خپل عيني وسايل اوداليل لري خو سړی ويېی شي چې ډېرې پېښې د 

 :استاد روهي دغې تداعي ته داسې اشاره کوي. کې پېښيږي( خود) دننه 

دې خـاطرې بيرتـه تـازه شـوې؛     څه موده پس د ښېرا وروستۍ ژمنه پوره شوه او د پاچا تر ايـرو النـ   »

 (۲-۴۳۴)                                                             «.اسمان ته ختلې وه( شکونتې) ؟  ټه خو څه
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لسفي  افکـار  لکه ف ،دواړو ژبو پښتو او دري په کېسيکو ادبياتو کې ارواپوهنه زمونږ د هيواد د 

، د سنايي غزنوي شي  فريدالدي  عطار، موالنا جېل الدي  محمد بلخي، خوشال په پرا نده ډول شته

ورې نښـې ليـدالی شـو    پېښـو پـه زړه پـ    نورو په شـاعرۍ کـې د انسـان د روانـي    خان خټک، رحم  بابا او 

رونو کـې د  ه خوده په خپلو شعيي انګېرنو تر اغيز الندې دی، کلخټک ډېر ځله د خپلو اروا خان خوشال

 :ئو ور خپلو اروايي کشمکشونو شوروشر ته داسې اشاره کړې

 ه خشک و تريم                 چې قانع د زمانې پ

 که مې پېژنې بادشاه د بحروبر يم   

 پراته دي ډېر  په درون کې مې

 په معنی کې لکه کان د سيم و زر يم

 که مې الر لکه درياب خالي ليده 

  وهر يم رد ټټر دننه ډک په د

 ور راځنې الړ نه وي بل شال يو 

 ور او شر يمشمګر زه پيدا په ورځ د 

 يست روز ار به چې له خلکو سره نه شي         ز

                                                                                                                                                                          (۵-۳۳-۳۹)                                                 زه خوشال له واړه خلکه مرور يم

و المـل  احسار ډېر ځله  ـورو، يـ  ( يوازی توب) فرديت يا  Individualismد خوشال په آثارو کې د 

خـان د ژونـد پـه وروسـتيو      کې يې هم اغيز درلود د فرديت همدغه غوټـه وه  چې د خان د ژوند په پريکړو

دده د سياسي پريکړو قاطعيت هم د هغـه د يوازيتـوب د پـ     چې يوازې دی، ښايي  فکر  کاوهورځو کې 

 :رواني اړخ لري نه ټولنيز احسار مولود و، البته دا يوازيتوب

 د يار غم به په تنها صورت زغمم  

 خبرومد ابې درد عالم به نه را        

 ه      آشنايي له جداييه سره ښه د

 (۶-۷۲۹)                                   د مرهمو قدر داغ څخه  ڼم         

                                                                                                                       

 :ات او ارواپوهنهنړيوال معاصر ادبي

له خپلو علمي نظرياتو سره په معاصرو ادبيـاتو  ( م۷۳۵۶-۷۹۸۹)زيګموند فرويد  ي ارواپوهاتريش

رنګـوالي کـار وکـړ، لـه     څودآ اه يـا شـعور او تحـت الشـعور پر    فرويد د خودآ اه او ناخ. ژور اغيز درلوده

يـزو اغيـز وڅېـړه، دغـه نـامتو ارواپـوه د خپلـو        نسان د شخصـيت پـر تکامـل د جنسـي غر    د ا بلې خوا يې

تيزسونو د بيان لپاره اروپا او امريکا ته سفرونه وکړل او پخپلو مشهورو خطابو کې يـې خپـل نظريـات    

 (۱-۷۲-۵۲)                                                      .                                                روښانه کړل

په تېره بيا د انسان په الشعور کې د عقدو د ترس  او بيا فوران او د هغـوه د اغيـزو پـه     ودده نظريات

 .اړه، وروسته بيا د  ڼو لويو ليکوالو په آثارو کې ځان را څر ند کړ

ادبي مکت  ريښې دده لـه نظريـاتو څخـه رامنځتـه شـوې       –تردې چې د سوررياليزم د مشهور هنري 

 :استاد روهي ليکي.  ڼل کيږي

اليسـتي ټـولنې د   ل دی، چـې د کپيټ ر هنـر کـې يـو ذهنـي ايډياليسـتي تمايـ      سوررياليزم په معاصـ  »

 .بحرانونو زيږنده دی
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-۴۰۸)      .ارواپوه په نظريو کې ليدل کيږي ياتريش( زيګموند فرويد) ددې هنري جريان ريښې د 

او غوښتنو لويـه برخـه پـه الشـعور کـې ده، لـه بلـې          ويالستانو فکر کاوه چې د انسان د تمايېترسور  (۲

وونکو پېښو سـره  ي، غير عقلي اوارياند مکت  د پلويانو په څېر له تخيلم يسيستخوا دوی هم د رومان

څخـه لـومړۍ نړيـوالې    عېقه درلوده که څه هم اجتمـاعي، سياسـي او اقتصـادي شـرايطو لـه هغـې ډلـې        

ــاتو  ــو       او جګــړې د سورريالســتانو د نظري ــد نوي ــود خــو د فروي ــه کــې الر درل ــه شــکل موندن افکــارو پ

 :ارواپوهنيزو نظرياتو د تخيل او تفکر لپاره نوي مواد چمتو کړل استاد روهي بل ځای ليکي

مـان کـوي، چـې د    لمنې تـه الر اچـوي او  و  ( فرويد) د  ارواپوهنې په ساحه کې سورريالستان د  » 

او دوی وايـي، چـې د انسـان د عمـل     . انسان د هلـو ځلـو لمسـوونکی د شـعور نـه النـدې ذهنـي جهـان دی        

 (۲-۴۰۵) .                                                                                                                     «.سلوک محرک دده تحت الشعور دی

د انسان ډېـر ژور احساسـات   : دغه مکت  له نامتو ليکواالنو څخه اندره برتون و چې فکر يې کاوهد

شـيانو تـه الرښـوونه وکـړي او د      ذهنـي  ټولـو  تصـورات هغه وخت په ټوله معنی ترلی کوي، چې موهـوم  

ۍ ې خوبونــو او د بــې خــودد سورريالســتانو پــه آثــارو کــ. يي منطــق او برهــان وا ــي لــه الســه ووزانســان

لـه ځـان سانسـورۍ څخـه بـه       دوی د ذه  سيال جريان ته ډېر اهميت ورکاوه او . لوی ځای درلود تخيېتو

 .يې ځان ساته

پخپله زيګمونـد فرويـد لـه ادبيـاتو سـره کلکـه عېقـه درلـوده، ده د آلمـاني ژبـې لـه ادبيـاتو پرتـه د              

ــايي ا     ــه ايتاليـ ــوده او پـ ــه درلـ ــوره مطالعـ ــاتو پـ ــزي ادبيـ ــوي او انګريـ ــده فرانسـ ــم پوهيـ ــپانوي هـ         .                                                                       و اسـ

 (۴۵-۱) 

حتی له ده څخه نقـل قـول شـوی    . سکي له آثارو سره مينه درلودهيفپه روسي ادبياتو کې يې د داستا

پـېر  ) فرويـد د  . ه زده کـړي دي سکي له آثارو څخـ يفا د ارواپوهنې ډېر مسايل د داستاچې فرويد ويل م

خبرې کـوي نومـوړي پخپلـه د ليکـوال پـر اروايـي        سکييفه يو ليکنه لري او هلته پر داستاپه نام( وژنه

د ) تـر ټولـو لـوی شـهکار      سـکي د فرويـد لـه نظـره د داستايف   . ې کويژوند د هغه په فکرونو او آثارو خبر

 .ه وخته ليکول شوی وتر ټولو مهم رومان دی چې تر هغ( کارامازوف وروڼه

پېر وژني، دوهم ورور يـې بـې عقيـدي دی او    رومان کې مشر ورور خپل  په (د کارامازوف وروڼه) 

ر په حقيقت کې د انسان د عقيده لري چې ددغه رومان هر کرکټ ارواپوهان ،درييم يې يو کلک مسيحي

. و د کشــمکش کيســه دهګړنروانــي ځــانيــوه روانــي خصوصــيت ســمبول دی او پــه بلــه وينــا دا د انســان د 

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       

وژني چـې دا د نيمـه آ ـاه ذهـ  عمـل      په نيمه خبرۍ حالت کې خپل پلندر  هاملت ډرامه کې هاملت تقريباً

شـعور عمـل دی،    د رومان کې مشر ورور خپل پـېر پـه لـوی الر وژنـي چـې دا     ( کارامازوف وروڼه)دی 

سـکي  فر ويد وايـي، داستايف (زوی د پېر په وړاند: )ن نښه دهټول د يوه رواني ميېخو د فرويد له نظره 

  چــې پــېر يــې مــړ شــو، ده بــه عريــ  و غريــ ،وډېــر کشــر پخپلــه د ژور خفګــان پــه نــاورغۍ اختــه و، ال

چــې ورور يــې پــه يــوه ياداښــت کــې  ،ويلــی و( انــدري) ســکي ورورخوبونــه ليــدل، تــردې چــې د داستايف

غوښتنه کړې وه چې کيدای شي د مرګ په څېر په کوم اوږده خوب ويده شـي ځکـه خـو کـه داسـې وشـول       

 (۲۱۲ــ۲۵۸-۳) .   نه خښوي يې ځو پورې ديتر پنځو ور
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رويد نتيره اخلي چې دليکوال شخصي رواني حالتونه د هغه د آثارو اتېنو ته ورليږدي، کله کله ف

لـه همـدې املـه خـو      وي، وید ځينو آثارو قهرمانان په يوه يا بله بڼه د ليکوال د رواني شخصـيت څر نـد  

 .په ادبي آثارو کې د ليکوال ارواپوهنې ته خيال ساتل کيږي

 :هفسکي  ا آثار لکد داستاي

ي، خـام  ،د مړيو د کور خاطرات، تسـخير شـو  (ابله)جنايات او مکافات، قمارباز، بېړا  -تش السي

نې شــپې د داســې روانــي کرکټرونــو پــر يښــت کتابچــه، تحقيــر شــوي، اوســپځـوان، د يــوه ليکــوال د ياد 

 ،دیاعمالو تمرکز کوي چې له رواني پلوه له بېې بېلو عقدو څخه ځوريږي دا يـوازې داستايفسـکي نـه    

بلکې د نوي عصر  ا اروپايي امريکايي او ختيځ ليکوال او شاعران شته چې د نوې ارواپوهنې په رڼـا  

د بېلګـې پـه    .کې يې آثار د پام وړ ارواپوهنيز مسايل لري او موږ دلته يوازې څـو بېلګـو تـه اشـاره وکـړه     

شــاعر اصــلي نــوم اوژن ددغــه  .پــه زړه پــورې آثــار دي خــوراتو ــه د پــل الــوار شــعرونه پــه دې برخــه کــې  

 .کې ومړ۷۹۵۲وزيږيد او په  ۷۳۹۵په پاريس کې پر  ،و Eugen Grindel رندل

بلکــې د نــورو مکتبونــو او   ،د نــوې ارواپــوهنې بحلونــه يــوازې د سورريالســتانو پــه آثــارو کــې نــه  

ځـای لـري، چـې د ټولـو يـادول زمـوږ لـه دې بحـث څخـه           نو په ادبي آثارو کـې هـم ځـانګړی   رواسبکونو پي

 .تلی کار دیو

د . لـري  اپوهنه لـه ادبيـاتو سـره نـږدې اړيکـي     زموږ  ددغه بحث لنډه پايله داسې کيدای شي چې ارو

ډېر پخوا ال ادبياتو ته الر مونـدلې وه، خـو همـدا چـې د      په تاري  کې د ارواپوهنې مسألونړۍ د ادبياتو 

و ـه رامـنځ تـه شـوه نـو ددغـې       علومو د ودې او تکامل په نتيره کـې ارواپوهنـه د يـوه مسـتقل علـم پـه ت      

ستل، تردې چې کلـه کلـه يـو    پوهنې يو شمېر په زړه پور ې بحلونه نويو ادبياتو په پراخه پيمانه را واخي

 ديـو  رواپوهنې څخه ډېـر څـه زده کـړل او   م شول مانا دا چې ارواپوهنې له ادبياتو او ادبياتو له اد بل متم

 .پرمختګ، ودې او رنګارنګۍ المل شول د بل

ه راشو د خپل هيواد يو نامتو ليکوال، شـاعر او فيلسـوف تـه چـې ده پـه خپلـو تلپـاتې آثـارو         بر او

 .کې د اروايي مسايلو کوم اړخونه څېړلي او يا يې مطرځ کړي دي
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 فصل مدوي

 

 په ځانځاني ښامار کې د ارواپوهنې د نوي علم څرکونه

 

 :ېمهپي

 ار د ارواښــاد پوهانــد بهأالــدي  مرــروځ هغــه ادبــي اثــر دی چــې د هنــري ارزښــتونو  ځانځــاني ښــام

وهنې، او انسانپوهنې د مباحلو يوه تمليلـي  ډولـه يـې هـم  ڼلـی      ، ټولنپارواپوهنې، فلسفې ترڅنګ د

 .شو

 :پخپله استاد مرروځ ددغه اثر په سريزه کې کاږي

بيان دی او دا واقعيت درې جـې اړخونـه    ځانځاني ښامار د انساني ژور طبيعت د تمرد او عصيان»

دواړو اړخونـو   اعي او سياسـي اړخ دی او دريـېم ددې  يو يې نفسي انفرادي اړخ دی او بل يې اجتم. لري

 «.د انساني موجوديت فلسفي معنی دهترکي  دی او هغه 

 ړخ خبـرې وکـړو چـې   ا psychologicalموږ په دې کتـاب کـې غـواړو د ځانځـاني ښـامار پـر اروايـي        

ته هم اشارې په کې وي ځکه چې په داسې ادبي آثـارو کـې   مسايلو  philosophicخامخا به د اثر فلسفي 

 .وي هم فلسفي او ډېر ځله يو بحث هم ارواپوهنيز د فلسفې او ارواپوهنې قلمرو يو وي

تـه هـم کتنـه وشـي      ځينې اړخونو Socio-psychologyارواپوهنې  زموږ په بحلونو کې به دټولنيزې

لـري، چـې پوهانـد    ارواپـوهنې  ڼـې ځـانګړنې لـه ځانـه سـره        ارواپوهنه د ټـولنيزې ( فردي)  ړنۍ و ځکه

 :خو تر هر څه وړاندې. مرروځ هم په خپل اثر کې په زړه پورې اشارې ورته کړي دي

 

 :سهد ښامار کي

 پېل کيږي، راوي د يوه فيلسوف يادونه کـوي چـې لـه   ( لومړنۍ خبرې) ځانځاني ښامار په پرولوګ 

تـل د هـر    –ترکوم وخته چې دا زمکه او آسمان وي : ) چې او سوچ وروسته دې پايلې ته رسيدلیډېر فکر 

انسـان د  : چې ويل يـې  ،ل سارتر ته دهاشاره نامتو وجودي فيلسوف ژان پ (انسان دوزخ به بل انسان وي

څېـر دوزخ پـه ځـان     بلکې د ختيـزو عارفـانو پـه    ،انسان دوزخ دی، خو د ځانځاني ښامار راوي دا نه مني

الروی د نيمو شپو چې د اثر اصـلي کرکټـر دی   . کې خپل نفس  ڼي او خپله خبره له همدې ځايه پېل کوي

ي، هغـه ښـار   اره ووزد ژوند د واقعي مانا موندلو لپـاره د وجـود لـه ښـ     هد خپل سفر کيسه کوی چې څنګ

پړاوونـو   انسـاني روځ لـه راز راز   د  ،خو الروی ورڅخـه د دښـتو او بيابـانونو خواتـه والړه     چې ال  ودان و

ي، الروی ال هـم  تر پرولوګ وروسته لومړی څـرخ پېليـږ  . څخه تيريږي او په خپله کيسه کې هغه را پيژني

ته ناسـت دی خـو  ـوري چـې ښـار نـور پـه ويرانـه بـدل شـوی او د ښـامار             خولې مڅېد الشعور د تورې س

( ګـو څخـه مـراد   لـه نفـس، ښـامار، اي   ) خ کـې قهرمـان   رراتلو ته الره څاري، په همدې څ( قهرمان -ايګو)

ړانـدې پـه   راځي او پر ښار خپله قهر جنه واکمني پېلوي، په اوله ورځ د مينې غرڅه د ټولو ښاريانو پـه و 

ړ شـي او  اژدهـا حکـم کـوي چـې دده لمـانځنې تـه دې معبـد جـو        . زړونو کينوي غشي ولي او خپله ويره پر

ه هر څه پوهيږي او د حاکم اصـليت ورتـه معلـوم دی خـو د خپلـې      راه  پ دده عبادت کوي زوړ خلک دې

ښـار د حـاکم د قهـر جنـې      ي،ته تبليـ  کـوي او ښـاريان د حـاکم لـه قهـره ويـر و         ټې لپاره د ښامار عبادت
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و واکمنۍ تـر جبـر النـدې ورو ورو شـاړيږي او خلـک د نيکمرغـه ژونـد ورځـې هېـروي، ويـره، نـاهيلي ا           

 .وي رغوړاژدها ته اطاعت پر ټولو وز

ل څرخ په دوهم پړاو کې ښار له ښاريانو څخـه خـالي کيـږي، ښـامار ناڅاپـه متوجـه کيـږي چـې د         داو

ښار په لويه او ښکلې ماڼۍ کې يوازې دی، ښاريان څه مړه دي، څه دده په الر د ماڼۍ پـه زيرخـانو کـې    

مـاڼۍ کـې يـوازې پـاتې     قهـار حـاکم چـې پـه     . زنځير تړلي بنديان دي او څه هم په نامالومه لوري تللي دي

وهـوم اشـباځ ويـروي،    ر کوي چې ځمکـه ريـږدي کلـه کلـه يـې م     دی ويريږي، ناآشنا غږونه اوري، کله فک

اړه فکر کوي چې دی يې خولې ته  ې پهور په يادوي او د هغه تيارې مغار قهرمان د ښار د آبادۍ وختونه

او د هغـې پـه قلمـرو     کې او مسـتي ور په ياديږي، د هغـې ښـ  کله کله د عشق او مينې ښاپيرۍ  ناست دې

پـو  او باران کې، چې سيند په څپو څ په توند سيېويوه ورځ  هده ته ور ياد شو چې څنګ. کې د ژوند نښې

چــې د ښــيرازۍ، مينــې او عشــق  ( د مــارانو ســتر واکمنــه) بهيــده او هــر څــه اوبــو پــه ســر اخيســتي وو،   

د اوبو پـر مـ  لـه ملکـه      ټه  ر ه کولچه وهلېوه غۍ پر يې کوړۍ کوړيد يوه آبي مار په څير ښاپيرۍ ده،

وتـل وينـي    اج کـې يـو الل ځليـږي، خلـک چـې د هغـې      وځي، ددغې مار ښاپيرۍ پر سر يو تاج دی او په ت

په فکرونو کـې ډوب ده او دا هـر    الروی. اري  مبدا ټاکيخواشيني کيږي او همدا ورځ د خپل غمځپلي ت

نګه، مرموزه، سياهپوشه بوډۍ د يـوازې پـاتې شـوي قهـرج      څه را يادوي، خو په دې وخت کې يوه بدر

حاکم ماڼۍ ته ورځي، پرته له دې چې ور وټکوي  يا له چا پوښتنه وکړي مخام  له دهليزونو تيريـږي او  

 .سوي، دغه بوډۍ د مرګ او فنا استازې دهرد ايګو قهرمان مېقات ته ځان ور

له درشـل څخـه د اخـوا پيښـيږي چـې د شـعور او       د اول څرخ په دريېم پړاو کې پېښې د نفس د دوزخ 

ال کـې  آبـادۍ پـه حـ    د  زمانې کيسه کوي چـې ښـار  عقل ساحه ده، په دې پړاو کې راوي يو ځل بيا د هغې 

خـو ناڅاپـه پـر همـدې ودان ښـار       ،و، او د عشق او مينې الهې پرې حکومت کاوه هر څـه شـنه زرغـون وو   

 :نۍ له پېل څخه خبر کړل او ځان يې ور معرفي کړ چېباندې ښامار ورننوت او خلک يې د خپلې حکمرا

 !يـــــــــــــــــــــــــــم( زه )زه خــــــــــــــــــــو 

 !يـــــــــــــــــــــــــــم( ايـــــــــــــــــــــګو) زه 

 وی جنګونو د جهان يمـــــزه فاتح د ل

 هـــــلالې مـــــــــــــــم بـــــــــــــــــقهرمان ي

 ع دیـــــا تابـــــــــــــــــــــستاسو ښار زم

 ا مريان ياستـــــــــــــــــــتاسې ټول زم

 .دا ځل ددغه قهرمان يوه بله ځانګړنه هم را پيژني چې د هغه ځانځاني او پر ځان مينتوب دی

د ځـای ټـول لـه    دغه پر ځان مي  ښـامار پـه ټولـه مـاڼۍ کـې پـر هـر څـه خپـل نـوم ليکـي او د خپـل ژونـ             

هندارو څخه جوړوي چې هره شيبه ځان ووينـي، هـرې خواتـه چـې سـتر ې اړوي نـو خپـل ځـان وليـدالی          

دا ځـل  . قهرمان دومره په ځان کې ډوب شي چې ماضي، حال او مستقبل  ټول ترې ورک او هېر شـي . شي

واړي لـه مر ـه د   هـم پـه دې اړه فکـر کـول يـې نـه خوښـيږي خـو غـ         قهرمان د مرګ په اړه فکر کوي، که څـه  

يوازيتــوب لــوی درد دی، پــه   ! مګــر يوازيتــوب . خېصــون او ابــدي ژونــد تــه د رســيدو الره ومــومي     

قهرمـان ويريـږي چـې    . يوازيتوب کې قهرمان يوه مرموزه ويره په سر اخلي، چې پخپله يـې هـم نـه پيژنـي    

خه تيريـږي دی  ـوري   زمانه ونه دريږي، دی په خپل ځان کې ننوځي او سفر کوي، له ډېرو سختو الرو څ

چې ټولې الرې يې پخپله په لوی الر ورانې کړي دي او ځکه خوله خپل يوازيتوبه هيڅ لوري ته تيښـته  

ده،  په ځمکـه کـې خښـه شـوې     نيسي، فکر کوي نيمه تنه يې( کهسخپ) يو ځل يې خپکۍ . نه شي کوالی
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ټول رودونه هـم   د ځمکې داسې تندې احسار کوي چې که د بيا خپل سيوری ورڅخه ورکيږي او بل ځل

قهرمان د ژوند په پوچۍ باور پيدا کوي او پـه همـدې سـر ردانيو کـې را     . وڅښي تنده به يې ماته نه شي

 .چورلي

دردونو، ويرې او اضـطراب پـه تمليـل پېـل کيـږي او راښـيي       د  داول څرخ څلورم پړاو هم د قهرمان 

 .ني او باوري کيږي چې په فنا محکوم دیچې قهرمان څه ډول خوبونه ويني، بېخره خپل يوازيتوب م

هغه شاته تمبول شوي عواطف چې قهرمان په زيرخانو کې زندانې کړي دي وخـت نـا وخـت غريـو را     

قهرمـان سـره    پورته کوي او د خپلو زنځيرونو په شرنګولو سره ښامار  واښي، يو پـ  بـاطني توپـان لـه    

ې دوه غېمان تاته صـادق وو، يـو عقـل او بـل     توي يې، دی ورته وايي چې يوازمونو لوګ کوي او مېم

 ،چې ستا د ستاينې لپاره يې جوړول ،يلخو ددوی ټول دال. نکی ووواو ستا ستاي مار فکر، دوی غواړه

لې او دادی چـې  الرې وتړلـې او بيـړۍ دې تـر شـاو سـيز     لې وتـا د خپـل شـاته تـګ ټـ      ناسم او فاني وختـل، 

( د مـرګ اسـتازې  ) ميـو پرښـته   ږشمکش کې دی چـې د تر قهرمان په همدې ک .رامنځ ته کړ اضطراب دې

بوډۍ راځي چې هر څه يې تور دي، مخام  ماڼۍ ته ورخيژي او پرته له دې چـې ور وټکـوي ځـان يـوازې     

بوډۍ خپل کوربه ته په مهربانۍ وايي چې د تلو وخـت دی، قهرمـان ويريـږي او     .شوي قهرمان ته رسوي

پوهيدلی او همدلته خوښ يـم، خـو بـوډۍ ورتـه وايـي نـه اور ډېـره        زه خو ال د ژوند په خوند نه يم : وايي

بې فايدې دی زړه او نا زړه ورسـره  ناوخته ده او بايد والړ شو، ښامار د مقاومت هڅه کوي خو چې ويني 

 .روانيږي او د ماښام په خړه کې د يوه نامالوم لوري ورک سفر پيلوي

ني سمڅې په تمليل پېليـږي، او د ملـل د نظـر يـې     د اپېتو( څرخ) د ښامار دوهمه برخه : دوهم څرخ

اڼـه  او د ژونـد   د يونان نامتو فيلسوف اپېتون په دې دنيا هر څه د هغو د اصـل سـيوری    . پيژندنه کوي

ټونه يې د ارې ديوال او څلت ته ورته  اڼه چې مخونه يې د مغار کې د هغو انسانانو حاملال يې په يوه غ

 ارهژوندي موجودات تيريـږي پـه مغـ    بهر اور بل دی او ترم  يېئ کر وکړهغې خولې ته وي، دی وايي ف

ه دي خبـر چـې اصـل حقيقـت څـه      نـ خلک يوازې پر مخام  ديوال د هغو سيوري ويني او لـه دې   تړلي کې

( ۸۹۶ـــ ۹)کې دغه تمليل په اووم کتاب کې راغلی دی ( جمهور)د اپېتون په مشهور کتاب . دی

 . 

ې  کـه د غـار زنـدانيان لـه غـاره      بلکـې وايـي چـ    ،ي د اپېتون دغه نظـر نـه منـي   د ځانځاني ښامار راو

د سـفر کيسـه    الروينظره وروسته د نيمـو شـپو د    همدې  ه او خړ وويني، شاعر ترهر څه به تيار ووزي نو

 لـه هغـې   چې ښه راغېست ورته ووايي يا يې ،مې پر خېف هيڅوک په مخه نه ورځيچې دده دت. پيلوي

سره مېقات وشي چې د ژوند د ورک سمندر غـاړې يـې پـه سـتر و کـې پټـې کـړې         شاليې شي  کميسې

 په زړو جامو کې مخې ته ورغلـې  شاليېهغه تېر وختونه پر زړه ور  رځي چې څنګه يو ځل  الروید . دي

له خپل نابلد ملګري څخه يادونـه کـوي چـې     الرویيو ځل  وې، او له خپل منګي څخه يې اوبه ورکړېوه 

يـې  پريښـود او مرسـته    کـی رپـه نيمـه الره کـې يـې همداسـې الرو     ته يې د بلـدوالي الپـې کـړې وې خـو     ده 

نو ده هم ورسره مخه ښه کړې وه او هغه يې خپلې . و( زه)کړې دده دغه دروغر  ملګری دده ه ورسره نه و

ډول ډول  .مرـ  دی او حيـران هـم   سـتړی دی، غ  ،خپل سفر ته دوام ورکوي الروی. ځانځانۍ ته پريښی و

خـو يـو ځـل    . د ژوند د ورک سمندر غاړې لټوي الرویپيښې او احساسات ورپيدا کيږي خو پرم  ځي، 

نو اي هلتــه د ښــاماريښــيږي، نــه پــوهيږي څنګــه خــو ور ننــوزورپ( د الشــعور ســاحه) اره  مغــپريــوه تــوره 

                                                 

 .(.که څه هم ارواښاد پوهاندمرروځ د ښامار په لم  ليک کې هغه د جمهور پنځم کتاب ښودلی دی)   
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ه يـو چينرـي د   زيږنځای ويني چې څنګه په يوه تور مردار ډنډکې چينري يو بل خوري او غټيـږي بېخـر  

دومـره غټيــږي چـې ښــامار ورڅخـه جــوړيږي او بيـا دغــه ويروونکـی ځنــاور د الوري د       نـورو پـه خــوراک  

ددې پيښــې پــه ليــدو حيــران دی، خپــل مــزل تــه دوام  الرویارې څخــه وځــي، وړانــدې لــه مغــ ســتر و پــه

وي او زمـان  ده ته اور، ماضي او راتلونکی ټول سـره  ـډ شـ   . ورکوي خو نه پوهيږي چې چيري روان دی

 :همدې بې مانا حالت کې دی يو لوی راز کشفوي او پردې پوهيږي په .خپل مفهوم له السه ورکړی دی

 ـــې عــــــــــــــالم او هستي واړهـچــــــــ

 هـبـــــــــې معنی دي بـــــــــــــې مفهوم

 لټول د کوم معنی اوکوم مفهوم هم

د وجود ښار ته ورنږدې کيږي خومخکې له دې چې  الرویکې  (شپږم پړاو) د دوهم څرخ په بله برخه 

راتللـو  ښار ته ورسيږي له ځان سر پريکړه کوي چې بايد په بيړه ځان ښار ته ورسوي اوخلک د ښامار لـه  

ارې څخـه  دل او پردې پوه شو چې ښامار له مغـ اره کې د ښامار زيږيدل وليڅخه خبر کړي، ځکه ده په مغ

ي، د ښـار پـه درشـل کـې پـه دښـته کـې د الرې پرسـر خپلـه ورکـه           وري راروان وت او ښايي د ښار په لـ وو

ر ې سـتر و تـه ځېـ   يـ  الرویترڅنـګ دده پـه تمـه ده،     ي چې شليدلی کميس د يخو اوبو منګـی وين شاليې

دغه پيغلـه  . ن د عالم له پيدايښته راهيسېد انتظار يې ايستلی دی ډېر اوږد اکيږي او پوهيږي چې اوږ

ددې تـر کتنـې    الروی. ينځـي وي او پـر خپلـې مينـې يـې سـتړيا ورم     ته اوبه ورکـ  الرویرک نازنينه خپل و

دی، وروسته ښار ته ننوځي که څه  وري چې ښامار ترده وړانـدې راغلـی او د ښـار پـه مـاڼۍ کـې ناسـت        

چې د اوږدو سـفرونو لـه املـه ببـر شـوی او       الروی. خلک يې تر خپلې سختې واکمنۍ الندې زموللي دي

لـه حضـوره    شـاليې ورپيژنـدلو پېـل کـوي او خلـک د      خلکو تـه د ښـامار د حقيقـي څېـرې پـه      دی لوڅ لپړ

خبروي خو ښاريان يې چې څېرې، لغړوالي او نا اشنا خبر وته  وري د مرنون او ليوني نوم پـرې ږدي او  

يـوه شـپه يـې د مســتو      وښـه کيـږي او د ښـاريانو پـه هکلـه فکـر کـوي،        الرویمرنـون  . ورپـورې خانـدي  

غــاړه پـر غــاړه او   يـالونو او غوښـتنو پــر پـ  خرابــات پيښـه کيــږي چـې  ــوري هلتـه ځوانــان او پيغلـې       خ

وايي او دی هم هغـوی مېمتـوي چـې پـه      ته هر کلی الرویليوني . و شباب و رباب وخت تيرويپرشراب 

مسـتې پيغلـې او ځوانـان ورڅخـه پوښـتي چـې واقعـي         ،داسې پټـه مسـتي بـه هـيڅ هـم تـر السـه نـه کـړي         

 .ورته ټول حقايق بيانوي او هغوی دهستۍ او مستۍ پر راز خبر وي الرویتي او حقيقت څه دی، مس

وي مـوز وپوهـوي او دا ورتـه زبـاد    رږي او خلک د ژونـد او مـرګ پـه    يپيښ ه مړيپر يو الرویها خوا 

 :خلک ور پورې خاندي چې . ښامار پرې حاکم دی( زه) چې دوی پر ژوندوني هم مړه دي ځکه د 

 .((سړی چور ليونی رښتيا مرنون دی دا)) 

پـه ليونتـوب مشـهوريږي او    ( شي  کميسـې لـيې  ) او د هغه معشوقه  الروید ړندو په دغه ښار کې 

خلک يې خبره جدي نه  ڼي خو دومره پوهيږي چې د هغوی خبـرې عـادي او بـې مانـا نـه دي او شـاته يـې        

لمـانځنې تـه را بـولي او د ښـامار لـه       يېشالخلک د  الرویکوم څه شته خو ددوی سرنه پرې خېصيږي، 

 .عبادته يې منع کوي خو مه دې شه

څنګه په ټولو پټو حقايقو خبـر دی؟   الرویيوازې بوډا راه  دده په خبرو پوهيږي او حيران دی چې 

خپـل   شـاليې او  الرویخبرې د حاکم تر درباره هم رسيږي، ښامار هغه جدي نه  ڼي خو يوه ورځ  الروید 

و دا څخـه پوښـتنه کـوي چـې تـه ا      الروی لـه  وربولي چـې و ـوري خبـره څـه ده ښـامار پـه تمسـخر        دربار ته

د خلکو د بې خبرۍ او د ځانځاني  الروی .ئاو ولې خلک له الرې باس ئ داييګره معشوقه دې څه غواړ

 .ښامار د ظلم او ناروا کيسه ټوله ورته کوي او د ډېرو پټو حقايقو له مخې پرده لرې کوي
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ه دا خـو ليـونی دی خلـک يـې خبـره نـه منـي،        کيږي خو له بلې خوا فکر کـوي چـې ځـ    هم غوسهښامار 

مرنـون  . د مـرګ اوسـقوو وړاندويينـه هـم کـوي او ښـامار دواړه لـه دربـاره شـړي          ښامار ته د هغـه  الروی

ډک منګــي ســره دښــتې تــه ځــي چــې لــه خپــل   شــاليېخپــل يوازيتــوب کــونر تــه ورســتنيږي او  د   الروی

 .ه ورکړيويو ته اوبدحقيقت الر

زړه . ورځ د خپـل مـرګ شـيبې شـماري     پـه خپلـه مـاڼۍ کـې يـوازې شـوی دی هـره       خو ښامار چـې نـور    

جامې يې اغوستي له کومي خوا څخه ښار تـه راځـي او مخـام  د ښـامار مـاڼۍ تـه ځـان         بوډۍ چې تورې

او پـه مهربـانۍ    رسوي، پرته له دې چې دروازه وټکوي يا يې څوک مخه ونيسي د ښـامار تـر مـ  دريـږي    

د ښامار زړه نه کيږي چې له بوډۍ سره والړ شي خـو بلـه چـاره    . د تګ وخت دی نو چې نور سره ورته وايي

 .لومه لوري روانيږي او په يوه تياره ماښام کې په نامعنه شته او زړه نا زړه په بوډۍ پسې روانيږي 

سـيند بهيـږي، چمنونـه     .ده زيښـيرا يو ځل بيـا سـر راپورتـه کـوي او  ـوري چـې هـرې خواتـه          الروی

لکه  شاليې هيسې څېرې  ريوانماو لونه ښکلي دي ماشومان مستي کا او نا آشنا پيغله، هماغه زوړ ک

 :نو ،غرڅنۍ  رځي او بې پروا د مينې حکومت کوي

 د نيمو شپو چې دا حال وليد الروی

 بې اختياره په خندا شو

 ځکه پوه شو

 ا بياچې له سره بيا شروع شو، يو ځل بي

 زوړ داستان د قهرمان ستر پهلوان ستر

 او د ښکلې رب النوعې آلهې د عشق او مينې

 يو ځل بيا له سره پېل شوه

 فسانه لويه اوږده د تورښامار مارا

* * * 

 :ځانځاني ښامار او د روحي بحران المل

 ې وايـي  هغې خبرې څخـه پېـل کيـږي چـ    ر کيسه د نامتو فرانسوي  فيلسوف ژان پل سارتر له ماد ښا

دی او مانـا   Hui-closد سارتر يوه مشـهوره ډارمـه چـې فرانسـوي نـوم يـې       (( انسان د انسان دوزخ دی))

پـه هکلـه   (( اسـتل ))او (( انيـز ))، (( ارسـي  ))او کيسه يې د دريو کرکټرونو ( دربسته) يې ده ور تړلی 

وم دي خو يو لـه بلـه تنـګ دي لـه     ده چې که څه هم يو بل ته اړتيا لري او په يوه کوټه کې پر   ډ ژوند محک

دوی څخه يو نارينه او دوه ښځې دي چې يـو د بـل پـه وړانـدې پـه ظـاهر او بـاط  کـې متفـاوت ليـدلوري           

 .ميېدي کې نندارې ته وړاندې شو ۷۹۴۴دغه نندار ليک په . لري

بـاورۍ   په دې ډرامه کې سارتر د انسانانو اړيکو ته اشاره کوي، او د انسـانانو تـرمنځ اړيکـې د بـې    

او تړلتيا يوه  ډوله  ڼي، دده له نظره موږ پخپله ځانونه سم نـه شـو پيژنـدلی او د ځـان پېژنـدنې لپـاره د       

 .الخره انسان د انسان دوزخ هما واکې انسان د انسان هنداره ده او ب ،نورو نظر ته اړتيا لرو

( خـود )دوزخ دننـه پـه ځـان    چې په ځان کې ننوتی او ډېر مزلونه يې کړي دانه منـي او   الروید ښامار 

 .ښايي په الندې داليلو کې پ  شوی  ڼي او دا چې ولې دې پايلې ته رسيږي؟
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 : په ځان کې دی ږنځاید روحي رنځ زيـ ۷

را څر نـديږي د  ڼـو اروايـي     شعور چې په منظومـه کـې د ښـامار پـه بڼـه     ( خودپرست)ځانپالی  

ريزو له امله په تحت الشعور کې زيږي او شاته وهل شويو غوښتنو او ځپل شويو غ ،(عقدو)غوټو 

د و ړي د شخصيت د سالمې ودې مخه نيسي، کـه څـه هـم پـه ځينـو       الخره همدغه ځانپالی شعور اب

پـه نظـر    مواردو کې د يو شمېر پټو استعدادونو د غوړيد باعث هم  رځي او د يو شمېر ارواپوهانو

ي د يـوه ژور روحـ   ي خو په مرمـوع کـې  په شخصيت کې جسارت، زړه ورتيا او اعتماد پر نفس روز

ي او لــه ځانــه بهــر دنيــا پــه ځــان کــې ننــوز الروید ښــامار  .بحــران پــه رامــنځ تــه کولــو کــې ونــډه لــري 

وځ د خپل کرکټر روحي دنيـا تـه ننـوزي    ته ده حال دا چې پوهاند مرر( بل)هېروي، د سارتر پاملرنه 

 .ې دننه زيږياو د هغو پټو بېوو په اړه څر ندونې کوي چې په موږ ک

 

 :ا هم علت په خپله ځانځانۍ کې دیکه له بله ځوريږو بيـ ۲

المـل   رود داسـې افعـالو د صـد   ډېـر ځلـه   ( ې پـر ځـان مينتـوب   يـوزا ) Narcissism رسيسيزمن 

انسـان د   اختـه  نرسيسـيزم پـه منفـي   .  تر لږه هېريدو باعـث کيـږي  د اذيت يا لږ فرد ( بل)  د  رځي چې

يې نه خوښيږي، دا يـو ځـل بيـا د سـارتر خبـرې تـه        بله ژبه د نورو موجوديتيا په هېروي نورو وجود 

دومره پـه ځـان   موږ ورنږدې کوي چې پر ځان مي  انسان د بل وجود ځانته عذاب او دوزخ  ڼي ځکه 

دلتــه  علــت ځانځــاني او ځانغوښــتنه ده ځکــه نــو . یوي چــې لــه ځانــه پرتــه بــل نــه شــي ليــد کــې ورک 

صلي المل پر ځان مي  والـی  ڼـي نـه د بـل موجوديـت ځکـه نـو دا پايلـه         پوهاند مرروځ د ستونزې ا

 .مومی چې دوزخ په خپل نفس کې دی

 

 ږي؟دوزخ ولې زيـ ۸

ې انسـان يـې د ځـان    اړول وي، او بل ته زيان اړول د هغې عقدې محصول دی چ ته زيان بل  لويه  ناه

نـو لـه همـدې املـه پـر      ، چې بل راوپرځـوو ت ځان ځواکم   ڼو موږ هغه وخ. لپاره لري د لوړتيا د زبادولو

د نورو بلوسو، دوزخ چې د  نـاهونو لپـاره رامـنځ تـه شـوی دليـل يـې دلتـه پـه انسـان کـې دی، ځکـه خـو              

 .پوهاند مرروځ له نظره بايد دوزخ په ځان کې ولټول شي نه په بل کې

او کيسه پرم   يلويخپل سفر پ الرویت او تمليل لپاره د نيمو شپو د داسې سره ورته داليلو د ثبو

انسـان د  » ډرام په اوږدو کې داسې فضا تمليلوي چې خپل تـز  ( ورتړلی) ل سارتر د ځي، که څه هم ژان پ

ي ښـامار پـه اوږدو کـې د    پرې زباد کړي، په هر صورت دلته به ښه وي چې د ځانځان« بل انسان دوزخ دی

انځاني ښامار د فرويديسم لـه  ړو ځکه غوا.يي فرضيې طرځ، ثبوت او علمي څرنګوالی وڅېړوهرې اروا

يـو   د وڅېړو نو ددې ترڅنګ چې د فرويد موندنو او نظريـاتو تـه بـه لنـډه اشـاره کـوو د هغـه لـه خـوا          نظره

شمېر رامنځ ته شويو اصطېحاتو پېژندنه به هم کوو البته هغه شمېر اصطېحات چـې پـه دې بحـث کـې     

 .مطرځ کيږي

 :ېيو برخو څخه رغيدلید فرويد له نظره د انسان شخصيت له در

   (Id) ـ ايد۷

 (super-Ego )ـ سوپر ايګو۲

 (Ego)ايګو  ـ۸
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 :ه نفسريا اما Idد ـ اي۷

.  ضمير کـې ځـای لـري او لـه حيـواني غريـزو څخـه جـوړدی        ( ناخودآ اه)په ځان ناخبري (( ايد))

ې د ژونـد  ډولـه غريـزې شـته چـې يـوه يـ       هکـې دو (( ايـد ))ايد د خوند اخيستلو پر اصـل والړ دی پـه    

د ژونــد غريــزه د  .Thanatos مــرګ غريــزه يــا تانــاتور د ږي او بلــه يــېنــومي Erosغريــزه يــا ارور 

څـه دی   ايد هماغـه  . يزه د تاوتريخوالي د ځواک چلوونکېاو د مرګ غر جنسي ځواک چلوونکې ده

. ادبيــاتو کــې يــې شــيطاني وسوســې  ڼــي  نفــس بــولي او پــه عرفــاني  چــې پــه عرفــان کــې يــې امــاره 

 .سره دښمني کوي او ځپي يې( جنسي او تاوتريخوالي)ړو غريزو له دوا Idفيان او عارفان د صو

 

 ((د وجدان قاضي)) يا  super Egoو گسوپر ايـ ۲

له بهر څخه د انسان ذه  تـه  ه شعور دی چې نيزو او اخېقي قوانينو د منلو هغسوپرايګو د ټول

انسوروي يې، چې و ړی په ټولنـه کـې د ژونـد    سوپرايګو حيواني غريزې کنترولوي او س. يراننوز

ضـمير کـې ځـای لـري خـو يـوه       ( خودآ ـاه ) د سوپرايګو لويه برخه په ځان خبري . کولو وړتيا ومومي

او همـدا برخـه ددې المـل  رځـي چـې انسـان پـه         برخه يې په ځان نـاخبري ضـمير کـې هـم ورننـوتې ده     

(( ايـد )) .اه احسار وکړي او ځان مېمـت کـا  ناخود آ اه تو ه د خپلو يوشمېر کړنو په وړاندې د  ن

ې د خپلـو غوښـتنو او   ددې لپاره چې له سوپرايګو څخه وتښـتي ډېـرې هلـې ځلـې کـوي آن تـردې چـ       

 .هوسونو ته د رسيدو لپاره د سوپرايګو د تېرايستلو چلونه سنروي اميالو بڼه بد لوي او غريزي

 

:ړیگځيا من Ego وگايـ ۸
 
 

ــا)  Idايګــو هغــه ځــواک دی چــې د    ــنځ د  ( د وجــدان قاضــي ) او ســوپرايګو ( ه نفــسرام ــر م ت

  منځګړيتوب دنده ترسره کوي او هڅه کوي چې حيواني غريزې او شهوانې غوښتنې داسې خـړوب 

کــړي چــې اخېقــي قوانينــو او ټـولنيزو پريکــړو تــه هــم زيــان ونـه رســيږي او پــه يــو ډول يــې   ( ارضـا )

النرمنـه دنـده لـري لـه يـوې      ايګـو  . ير کې ځای لـري د ايګو لويه برخه په ځانخبري ضم. رعايت وشي

غوښتنو تر فشـار النـدې دی او لـه     ډغرې وهي او د غريزي غوښتنو سره  خوا له شيطاني وسوسو او

 .ر کې را ير دیېنو او ټولنيزو ټاکل شويو حدودو په چارپموبلې خوا د اخېقي حک

ترمنځ يـو پټـه جګـړه روانـه ده او     (( ايد))او (( سوپرايګو)) د فرويد له نظره د انسان دننه تل د 

 فرويد وايي په هوښيارۍ او ويښتيا کې ايګو کـوالی . ايګو هڅه کوي دغه روحي جګړه اداره کړي

(( ايـد ))کنترول کړي خو همدا چې انسان ويده شي يا هوښياري له السـه ورکـړي نـو     شي ايد يو څه 

 .سره ځان را څر ند کړي بشپړه آزادۍيګو څخه پ  کړي او په سر را پورته کړي، ځان له سوپرا

                                                 

  wikipedia  انسايکلوپيډيا د فرويد له نظرهEgo ې را پيژنيداس: 

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. 

تحرکاتو او  د فرويد د تيوري له مخې په دروني جهان کې ايګو د ايډ او سوپر ايګو منځګړی دی، چې د لومړنيو: ژباړه

د ايګو ډېر پام دې ته وي چې څنګه . اخېقو ترمنځ تعادل ومومي او د وجدان او غريزي غوښتنو ريښتينې سرچينې وپېژني

ددې هڅو حاصل د غريزو او اعمالو حاشيې ته . فرد خوندي پاتې شي او هم يې غريزي غوښتنې تر کنترول الندې راولي

 .ټيل وهل دي
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ښـامار د   ؛جوړښتي ځواکونو سـره مېقـات کـوي    و اړو د ځانځاني ښامار اصلي کرکټر له دری

الشعور په ساحه کـې زيـږي بيـا د وجـود پـه ښـار کـې حکومـت ترالسـه کـوي يعنـې د ايګـو پـر تخـت               

مشـروع او غيـر   ) غوښـتنې   کيني، له يوې خوا د سوپرايګو د احکامو د رعايت لپاره ټولې عاطفي 

پـر ځـان مـي     )  نرسيسـيزم وا د د الشعور په سمڅو او زندانونو کې بندي کوي او له بلې خـ ( مشروع

عقـل چـې دايګـو    . له امله هر بل حس او استعداد داسې ځپي چې سـر را پورتـه نـه شـي کـړای     ( والي

پـه ورکـو او ړنـدو الرو    اصلي ملګری او الرښود دی له عواطفو او غريزو سـره نـه جـوړيږي او ايګـو     

 .بيايي

چـې د ايګـو د منځګړيتـوب او تعـادل سـاتنې رول تـه پـه کتـو          ،اور نو پوښتنه رامنځ ته کيږي

په عرفاني ادبياتو کې يې غندنه شوې او پوهاند مرروځ ورتـه   سره ولې صوفيانو تل مېمت کړی،

ټـول ژونـد    او تقريبـاً  ښامار وايي؟ ايګو د عقل په مرسته د انساني شخصيت حکومت ترالسه کوي

او د ځـان   ايګو او عقل د اجتماعي ژوند په داسـې سـياليو کـې بـوختيږي    . پر وجود حاکميت چلوي

غوښتنې په داسې لومو کې نښلي چې د پيدايښت موخه، معنـوي ارزښـتونه، ځـان پيژندنـه، مينـه      

 .او معرفت له انسانه هېروي

که دغه مطـرځ کـول او برالسـی د نـورو پـه      ايګو د عقل په مرسته هڅه کوي ځان مطرځ کړي، آن 

داسې پيښو ډکه ده چې ځواکمنـو   وکې هم وي، د بشري تاري  اوږده کيسه له ډېر خوارولوځپلو او 

وينـې يـې بهـولي، تيـري يـې      ! چې نـه دي کـړي   شهرت او برالسۍ لپاره څه نارواوې انسانانو د خپل

کې دا هر  ان د برالسۍ لپاره، په حقيقت غدۍ، شوکماري ظلم او ناروا هر څه د خپل ځ –کړی، غې 

، ټول ايګو له عقل سره ملګری دی او پر انسان حکومت کوي. څه د ځانځانۍ او انانيت لپاره کيږي

وي او نور تر پښو الندې کـوي، سـره لـه دې چـې دننـه پـه وجـود کـې لـه ايـډ او           عمر جنګيږي ځان لوي

واکونه هم کنټرولوي خو په حقيقت کـې همـدا   بلکې دا دواړه ځ ،سوپرايګو سره الر او  ريوان دی

هم د ځانښوونې لپاره کوي، لـه سياسـي حاکميـت سـره د وجـود تشـبيه د ځانځـاني ښـامار سياسـي          

زنـداني   (Id)موږ  ورو چې ښامار د وجود پـر ښـار حکومـت پيلـوي، غريـزې او هيرانـات       . اړخ دی

لمـانځنې تـه راوبـولي د ځانځـاني      دې ته اړ کوي چې خلک دده( ښايي سوپرايګو)  کوي او راهبان 

 .ښامار کيسه د فرويد د رواني نظريو دقيق ادبي تمليل دی

ورو ورو د انسـان پـر   ( عماليږياچې د ايګو له خوا ) او لنډ پيام يې دادی چې خودي او انانيت 

انسـاني شخصـيت پـه اصـلي ځـواک       د شخصيت داسې حاکميت ترالسه کوي چې يو مهال پـه خپلـه  

 :تعبير ثابتوي، استاد مرروځ وايي« (زه)انسان يعنې » بدليږي او د

 تاسو واياست زه به څوک يم؟

 (۸۰ــ ۳)يم    « ايګو»يم، زه « زه»زه خـو                        

بلکـې د کيسـې نـور اړخونـه هـم پـه کـې         ،د استاد مرروځ اثـر يـوازې ددې قضـيې ثبـوت نـه دی     

کـوي يـو مهـال ځـان      پاچـاهي  تـه غـره دی او بيخيالـه    ويـا ايګـو چـې خپلـو کړنـ     « زه»تمليل شوي دي 

د هغــه پخــوانې خــو )يــوازې  ڼــي،  ــوري چــې پــه وجــود کــې هــيڅ ملګــری نــه دی ورپــاتې، آن عقــل  

ايګو لپاره تر ټولو وحشتناکه پـړاو دی،   د هم ورڅخه بيليږي، دا نور( ناځوانه او دروغر  ملګری

بـي مانـاتوب يـې بـاور راځـي او فکـر       وچۍ اوسره مخام  وينـي د ژونـد پـر پـ    ايګو چې ځان له مرګ 

کاشـکې   و اووکوي چې ټولې هڅې، ټول قدرتونه ځانځاني او حاکميت، برالسي او تفـوق بـې مانـا    

تيروتنـې بـه بيـا     وي چې که بيا ژوند پيل کړي نو کړې، يو ځل هيله کيې داسې او هسې نه وای کړي
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ځـاني  بيـا هـم همداسـې وکـړي ځکـه د ځان     تـه بـه    !نه تکراروي خو د مرګ بوډۍ ورته خاندي چـې نـه  

 : تنده به دې بيا دې اعمالو ته مربور کړي شعور ځانګړنه همدا ده، سيالي او د بر السۍ

 په دې هرڅه کې معلوم يو حقيقت راته ښکاره شو

 د زمان د درياب پورې پورې غاړه

 هرڅه هيڅ دي

 شل ها خواردد مکان له 

 هرڅه تش هر څه خالي دي

 تۍ واړهدا عالم او هس

 بې معنی دی بې مفهومه

 بې معنی او بې مفهومه

 (۷۵۵ـــ ۷۰.                                  )لټول د کوم معنی د کوم مفهوم هم  

پړاوونه ياد شوي، يو شمېر نور ارواپـوهنيز   امار په کيسه کې د ايګو د ودې  څود ځانځاني ښ

مينــه، غرايــز، هيرانــات، زاړه ( ځــان مينتــوبپر)  نرسيســيزملکــه يوازيتــوب، خوبونــه،  ،مفــاهيم

ــه ، روحــي آزاديخــاطرات، ځپــل شــوي عواطــف، اوهــام   ، (تــداعی معــاني)، د مانــاوو را  رځيدن

او نـور پـه سـمبوليکه ژبـه داسـې      ((Archetypeګـو  لشـعور، کهـ  ا  ( جمعـي )ماشوم شعور، ټولنيز 

 .زړه پورې دیتمليل شوي چې د انساني وجود په قلمرو کې يې تړون او ارتباو په 

 

 :دللکه دخوب لي، د ځانځاني ښامار کيسه

  اصـل دی او هـر څـوک چـې غـواړي د      ئخوب ليـدل د ارواپـوهنې تـر ټولـو مطمـ      »: فرويد وايي

 «.ب ليدلو په اړه پوهه ترالسه کړيارواپوهنې په برخه کې زده کړه وکړي، دې ته اړ دی چې د خو

 (۷۰۵ ـــ ۱)                                                                                                   

تکيـه کـوي او هغـه لـه وجـود څخـه د بهرنيـو پېښـو پـه اړه د انسـاني            يـر فرويد د خوبونو پـر تعب 

 .شخصيت تر ټولو دقيق غبر ون ښيي

سـروکار لـري   چې له ارواپوهنې يا د انسـان لـه روحـي مسـايلو سـره      په ادبياتو کې   ا هغه آثار 

 هنـري آثـارو کـره کتـونکي شـعرونه      خامخا خـوب ليـدلو تـه ورتـه حالـت پـه کـې انځـور شـوی دی، د         

خوبونو ته ډېر نږدې  ڼي او فکر کوي چې هم پـه خـوب او هـم پـه شـعر کـې عـادي منطـق، د زمـان او          

بـه   ؛ نه پـوهيږو چـې دا  مکان دقيق مراعت او متناوب طرز فکر نه ځاييږي، موږ کله چې خوب وينو

لکـه   ،، او همدا راز په شعر کې هره تخييلي مفکوره په هماغه جديت سره مطرځ کووحقيقت نه وي

د ساينس کومه قضيه چې غواړو ثبوت کړو، شعر د عادي منطق او فزيکي عمليـو لـه بنـده خـېص     

 .خوب ليدلو حالت هم هيڅ ډول التزام نه مني د  دی او

اوږدې او سختې الرې وهي خو لـه   الرویه ده، هلته د ځانځاني ښامار کيسه خوب ليدو ته ورت

پـه خـوب کـې اشـياوو تـه ورتـه دي،حـواد  او        کيسه کې سمبولونه ، فزيکي پلوه ستړی نه دی، په 

بدن څخه بهر خو د هغـه پـه ذهـ  کـې دننـه پيښـيږي، د ښـامار پـه کيسـه کـې وخـت            پېښې د راوي له 

عادي ژوند په څېر منظم نـه دي، راوي کلـه   لکه د  ،اومکان بدليږي، ځواني، ماشومتوب او زړښت

ماشوم دی کله ځـوان او کلـه بـوډا، ښـامار زيـږي، حکومـت کـوي مـري، خـو بيـا راځـي، بيـا يـوازې              
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هـر   .ه په ښار او کله پـه بيابـان کـې دی   کله د مغارې پر غاړه، کل الرویکيږي او بيا مري د نيمو شپو 

ليکنې سبک همداسې ټاکلی چې وکړای شي پوهاند مرروځ د خپلې  .لکه يو خوب بدليږي ،پېښه

 .د هغه په مرسته خپلې رواني فرضيې تمليل کړي

، لري، د ښامار په کيسه کې هم هر څوکپه خوب کې پېښې او اشيا خپلې سمبوليکې ماناوې 

، پېښه، مفکوره او ځای سمبوليک بـار لـري يعنـې د يـوه فکـري موقعيـت اسـتازيتوب کـوي،         یش

د مينې او محبت، بيابان  د بـې مانـا    شاليېشعور،  د  د حقيقت موندنې رویال ،«زه»ښامار د ايګو 

چې کيدای شي پـر څـو څـو نـورو      او سر ردانه خو چو  لټون او ښار د وجود د قلمرو سبمولونه دي

انســاني ) اثــر  مشــهور (Dante)د نــامتو فلســفي شــاعر ايټــاليوی دانتــې . مانــاوو هــم داللــت وکــړي

ــه ورتــه ( کميــډي ــه د خــوب ليــدلو پــه شــان     هــم دې ت دی هلتــه ټــولې پېښــې، ســفرونه او موقعيتون

 .سمبوليک او رمزي دي

ده، يعنې لـه  « خوب نمايي» د استاد روهي په وينا له خوبونو سره د ځانځاني ښامار اړيکه هغه 

د  : ))يوه وسيله ده، استاد روهي ليکيدغه اسلوب څخه کار اخيستل د موضوع د شرځ کولو لپاره 

ده يعنې له خوب څخه د وسـيلې پـه تو ـه کـار اخيسـتل      « وب نماييخ»د خوبونو درېيمه معنا شاعر 

 (۷۰۱ـ  ۲)        .((       ې له الرې خپل هدف بيان کړيکناي او ږي او شاعر غواړي، چې د رمز کي

لکه د خپل ځان ټـول قلمـرو چـې پـه خـوب       ،موږ کله چې ځانځاني ښامار لولو داسې راته ايسي

دغه خوب ستړی کوونکی دی خو د حقيقت داسې پاړکي په کې دي چې موږ يې پـه ويښـه نـه    وينو، 

په اړه ټول هغه واقعيتونه چې موږ يې د ويښ شـعور د حاکميـت پرمهـال نـه شـو      « زه»شو ليدالی، د 

څنګـه د وجـود پـه ښـار      موږ وينو چې د ښامار د حاکميت تـر لمس کوالی په دغه خوب کې يې لولو،

زنداني ځوانان او پيغلې، رنـدان، ماشـومان، هوسـۍ او     ،، شاليې، راه الرویي، کې څه روان د

هغه روحي انګيزه چې وړاندې به معرفـي شـي ددغـه     هځکه خو هر نور کرکټرونه څه دي او څه کوي؟

خوب يوه برخه ده يا په بله ژبه د انسـان د شخصـيت يـوه اروايـي برخـه ده چـې ښـايي وپېژنـدل          هاوږد

 .شي

 

 : خاطراتتېر هېر 

سـره   تنـې يـا بيـا ک   Reviewپه ځانځاني ښامارکې څو ځله د پخوانيو هېرو شـويو خـاطراتو لـه     

پـه خپـل ژونـد کـې ترربـه کـوي او        يې فردي دي چې يو شخص ږو، ځينې داسې خاطراتمخام  کي

بيا يې را يادوي، ځينې داسې خاطرات د بشريت  ډ خاطرات دي چې کيدای شـي پـه زر ونـه کالـه     

را  خپلو نيکونو څخه په ارثـي تو ـه   يې د  ډ شعور په وسيله له ېښو پورې اړه ولري  او موږپخوا پ

ځينـې  . کيـږي  او په شـعور کـې مـورا تـداعي     خپلوو او کله کله مو له الشعور څخه سر را پورته کوي

ونـو کـې د لومړنيـو    يږي چـې هغـه هـم زمـوږ پـه جمعـي ذهنيت      خاطرات په داسـې ثـابتو موډلونـو بـدل    

ايرانيــانو  ،بــوليArchetypesکــارل  وســتا ويونــګ دا موډلونــه  » و پــه بڼــه را څر نــديږي، قــالبون

چــې پــه ټــولنيز شــعور کــې د منــل شــويو  بللــې مــوږ بــه ورتــه هماغــه ارکيټايپونــه وايــو«کهــ  الګــو»

هره خاطره چې په درې واړو ډولونـو پـورې اړه لـري زمـوږ د راوايـی جوړښـت يـوه         «قالبونو مانا لري

جوړوي، په بله ژبه زموږ عواطف، احساسـات، انګيرنـې او روانـي لـوړې ژورې پـه دغـو        لويه برخه
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اسـتاد مرـروځ   . يې پر موږ کاري اغيز ښندي خاطرو او يادونو کې ژورې ريښې لري، او بيا تداعي

 :په ښامار کې وايي

 وره شپه وهـــان و، تروږمۍ وه، تـــــبياب

 هــاسره د ننه يوه ډيوه وه بليدلــــخوله م

 اطره وهــــو خـــــر وختونــوه د تيــــدا ډي

 ان مې ال ليدل د خيال په ستر وــانسان

 ه قهرهــــادونه، ډک لــــــو فريـــــد غمرن

 ر غوږ وـــــال ت ينې محبت مېــږ د مـــــغ

 ،ه نظره تيريدل چېـــــاشومان مې لـــــم

 ر روان ووـه سـر پـمدکـ

 ولکوزيدل ټ د سيند غاړې منډو ي ته

 اڼيــــېنده کــــيې سيندني ځ غونډول

 اـــــرجونه يې د شګو جوړول بيـــــــلوړ ب

 هی ټوپونه الندې کول وو

 تښتيدل وو ځغليدل وو

نو ته اشـاره ده  ودلته تېر خاطرات هم د فردي ماشومتوب او هم د بشريت د تاري  لومړنيو پړاو

 .« لواکي نه وه محدوده کړیقراردادونو د انسان خپ هغه مهال چې مدني قوانينو او ټولنيزو» 

پـر   «پرځـان مـي  شـعور    » ، کلـه چـې ايګـو   اعي په کيسـه کـې مهـم ځـای لـري     د تېرو خاطراتو تد

پـه زمـاني مقطـع بانـدې حکومـت      « اور»د حاکم شي نو دعقل پـه مرسـته   « د وجود ښار» شخصيت 

 نکی مهم دی ځکه ډېر ځله د برالسي لپارهکوي او هر څه د اور لپاره غواړي په دوهم  ام کې راتلو

کيـږي، د ايګـو لپـاره تېـرې خـاطرې کـوم اهميـت نـه لـري،           تهڅه د راتلونکي حاکميت  ټلو په نمـ 

ځکه ماضـي د کمـزورۍ، مسـاوات او تـر الر النـدې والـي پېـردی، ماشـوم د مـور او پـېر سـاتنې            

ه او د تفـوق عقـده يـې نـه درلـوده، د      ته اړتيا لري، لومړنيـو انسـانانو ډلـه ييـز ژونـد کـاو      « مواظبت»

ه آزاد هغـه وخـت څر نـد و، ماشـومان بـ     « غـاړې په ښامار کې د ورک سـمندر  »هستۍ اصلي مفهوم 

يـا انانيـت ال د   « ځانځـاني » رځيدل او هوسۍ چا  نه ښکار کولې، پـه ښـامار کـې هغـه مهـال خـودي       

خـود پرسـته شـعور    ښـامار يـا    وجود پر ښار حاکميت نه درلود، او د ژونـد اصـلي څېـره څر نـده وه،    

ددغې دورې له يادولو څخه ويره لري او هڅه کوي چـې د ښـار خلـک دغـه عصـر هېـر کـړي، يـو ځـل          

کـړي نـو ښـامار    هغه عصر يادونـه و  د ،غواړي «شاليې ريوان څېرې »او د هغه معشوقه  الرویچې 

ډېـر   جـوړ شـوی،   خونویستا معبد : ښامار ته تېر وختونه ور يادوي ورته وايي  الروی. وسه کيږيغ

حکومـت کـاوه،    آزادي، مينـې او رښـتينولی   هغـه وخـت   ،لهالهی لمانځنه کو پخوا خلکو د مينې  د

ښامار دغه خاطرات نه  وانانو سره په خپل واک مينه کوله دماشومان آزاد  رځيدل او پيغلو به له ځ

 .شړياو د هغه  ريوان څېرې معشوقه له خپل درباره  الرویخوښيږي او ليونی 

بيا را په يادول په ښامار کې څو څو ځلـه تکراريـږي او دا    هغوتېرو خاطراتو ته ور رځيدل يا د 

د انساني شخصيت په وده کې د درې  ونو روحي بحرانونو په هـر پـړاو کـې پـه تېـروا وزړو خـاطرو       

 .سير ته نغوته ده چې هر انسان ورسره مخامخيږيکې د انسان يو روحي 
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چـې خپـل تېـر    واني ناروغـانو د تـداوي پـر مهـال هڅـه کولـه هغـوی وهڅـوي         د خپلو ر به فرويد

، فرويد عقيده درلوده چې د ټولو په ياد کـې پـاتې شـويو خـاطرو پـه مـنځ       يخاطرات ورته تکرار کړ

له د شعور برخې ته راتېی شي او دا مسـأ  څخه د له ساحې کې د ناروغۍ المل خاطرې هم د الشعور

ده چې د تداوۍ پرمهال د هغه عق» : يدای شي، نوموړي وايي ترسره ک د تداعي په مرسته خاطراتو

ته وهـل شـوې غوښـتنې سـره اړيکـې      ناروغ په ذه  کـې راڅر نـديږي بايـد لـه اصـلي خـاطرې يـا شـا        

 (۱-۹۳).  «ولري

د بيـا   –چـې پـه الشـعور کـې يـې رسـوب کـړی دی         –فرويد فکر کوي چې له تېرو خـاطراتو سـره   

يو شمېر هغه خاطرات هم را پـه  « ور ساحې ته د هغوی د راوستلو هڅه دهچې د شع» تداعي پرمهال 

پخپله استاد . ياديدای شي چې په يوه ټاکلي پړاوکې د روحي بحران المل يا يو له الملونو څخه وي

و کـې ليکـي، چـې دغـه کيسـه د      پـه شـروح  « ت د ځانځـاني ښـامار دري مـ   »مرروځ د اژدهای خـودي  

پورې اړه لري چې د عمر په څلويښتمو کلونو کې پيښيږي، هغـه مهـال    ژوند په درېيم رواني بحران

يا ځانپالی « زه»د بحران په اوج کې د ژون »: اهميت لري، استاد ليکي  يو ځانګړیچې تېر خاطرات 

شعور له ځانه پوښتي چې ژونـد ولـې وچ او بـې خونـده دی؟ دی پـوهيږي چـې د ژونـديو مهـم تـوکی          

ده، د مينـې  « مينـه »يـا ورک شـوی    «ئـ  غـوره غا »پـام کيـږي چـې دغـه     ورڅخه تللی دی، ناڅاپه يـې  

ټـول فکـر تېـرو خـاطرو تـه      « زه»نشتوالی په روحي ژوند کې يوه لويه تشه رامنځ تـه کـوي ځکـه نـو د     

د  »او « د ورک سـمندر غـاړې  » ، د ماشومتوب او ځوانۍ خاطراتو ته چې د کيسـې پـه ژبـه    ور رځي

ــرچينې  ــد ســــــــــــــــــــــــــ ــې راوز  « ژونــــــــــــــــــــــــــ ــون پســــــــــــــــــــــــــ ــه لټــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              .يپــــــــــــــــــــــــــ

 (۷۴۲ــ ۷۰)

ــه يــوې هېــرې شــوې روحــي غــوټې      د روانــي ســتونزو ــاروغ ل ــاروغيو يــو عامــل داوي چــې ن يان

، پرته له دې چې خپله پرې وپوهيږي د همـدې لپـاره اروا څېړونکـي غـواړي     ييږڅخه ځور« عقدې»

ټولې هېرې خاطرې راڅر ندې کړي، چې د غـوټې المـل بيـا مـومي د فرويـد د شـا ردانو لـه نظـره د         

درملنـه کـې تشـخيص د تـداوي      د نـاروغۍ نـيم عـېج دی، پـه اروايـي      رواني غوټې د عامل مونـدل 

لپـاره تېـرو خـاطرو تـه مراجعـه      مـدې املـه د هـر روانـي بحـران د څېړنـو       اصلي او غـوره برخـه ده لـه ه   

کيږي، په ځانځاني ښامار کې هم  وينو چې ښامار د عشق خاطرات له ښاره شـړلي دي، غريـزې او د   

يـې بيابـان تـه شـړلې      شـاليې کې زنـداني کـړي او د مينـې    ښکې خوښوونې تمايېت يې په زيرخانو 

غوښـتنو پـه ځپلـو بـه خپـل حکومـت       ر فکـر کـوي چـې ددغـو عـاطفي      ده، ښامار يا پرځان مي  شـعو 

ر ده څخه بل واقعيت هـم وجـود لـري، مګـ    ټينګ کړي او له ښاريانو څخه به دا هېره کړي چې پرته له 

کله چې د وجود ښار ورو ورو ړنګيږي، کوڅې شاړيږي، طراوت او ښـيرازي لـه منځـه ځـي دلتـه نـو       

تمايېت سر را پورتـه کـوي آن تـردې چـې پـه       ينيښتشق رواطف، تېر هېر خاطرات او د عزنداني ع

 .ماڼۍ کې ناست ښامار يې هم شورو ځوږ اوري

 

 :ځانځاني ښامار او عشق

« شـي  –شخص يا پديدې » له ځانه بهر له بل  عشق هغه غريزي تمايل دی چې انسان يې معموالً 

هغـه څـه دی چـې دلتـه     « يسـيزم نرس» سره لري البته له ځانه بهر ځکه وايو چې له خپل ځان سره عشق 

لـه بـل    په ځانځاني ښامار کې يې په ځان مي  شعور هم ورته ويلـي، پـه دې بحـث کـې عشـق معمـوالً      
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غريـزه ده، ډېـر    يسره د مينې او په تېره بيا مخالف جنس سره هماغه عشق دی چې سرچينه يې جنس

په ځانځاني ښـامار کـې    - د حقيقت پلټونکی»آثارو او عرفاني حماسو کې د سالک ځله په عرفاني 

ه پـه  سـره د مينـې اړيکـې لـري د دانتـ      له هغه چې الروی الرښود داسې څوک دی« مو شپو الروید ني

نړۍ سير ته بيـايي،   د راوي الر نيسي او هغه د بلې« قهانته معشود د»الهی کميدي کې بيا تريسه 

معنوي نغمې د هغه په فـراق   موالنا جېل الدي  محمد بلخي په شمس تبريز پسې روانيږي او خپلې

ينـه کـې   ي او فاوسـت يـې پـه م   کـې هلـ  بيـا را ژونـدۍ  کـو     « فاوسـت تراژيـدي  »کې غږوي،  ويته د 

پــه . د عشــق د ســمبول پــه تو ــه را پېژنــي   شــاليېاســتاد مرــروځ هــم پــه ښــامار کــې    ،ليــونی کــوي

 :ځانځاني ښامار کې عشق څو جلوې لري

 سر به يې کېښود په زنګون

 کې به ډوب ناست وپه خپل سوچ 

 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

 و، کميس الهی د محبت په هغې ورځې، اغوستلی شي  

 سهيې ونيوه له ال دی

 بيا يې وښوده له ورايه

 هلته دورې يو افق و نامعلوم

 نو يې وويې

 (۵۱ ــ۷۰)           . . .                                   ځه چې ځو اور 

د همــدې لپــاره . پــه وړانــدې دريــږي« پــر ځــان مينتــوب»  نرسيســيزملــه بــل ســره مينــه مخــام  د 

 :عارفان په دې  روهه دي چې 

 خدا رسيده باشي به مفتیکه  گمانمبری 

 تو زخود نرفته بيرون به کرا رسيده باشي

ارواپـوه فکـر    غـه د له مقابل جنس سره مينه د فرويـد لـه نظـره لـه جنسـي غريـزې څخـه رازيـږي،        

کــوي، چــې دې ډول مينــې تــه معنــوي داليــل تراشــل هغــه څــه دي چــې مــوږ يــې د ټــولنيزو اخېقــي      

 ،پلو غريـزي غوښـتنو د پټولـو لپـاره يـې کـاروو او کـه نـه        قراردادونو تر فشار الندې جوړوو او د خ

ايډ له مقابل جنس سره د اړيکو تلوسـه را مـنځ تـه کـوي او سـوپر ايګـو يـې شـاته تمبـوي، ايګـو پـه            

 :دلته به د فرويد له خپلې وينا څخه دا څو کرښې راوژباړو. منځګړيتوب کويهمدغه منځ کې 

ت لــه  ڼــو آرونــو ســره تضــاد لــري او دا  ڼــې   جنســي غوښــتنو تــه الســبری زمــوږ د نننــي مــدني  »

ري ستونزې رامنځ ته کوي، د تمدن دا آرونه او معيارونه چې د فرد له جنسي غوښـتنو سـره تضـاد لـ    
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، مـوږ نـه ښــايي لـه دې املــه خوشـاله اوسـو چــې خپلـې غريــزي       د  ڼـو عصـبي نــاروغيو المـل  رځــي   

                                                                                                 «            غوښــــــــــــــتنې مــــــــــــــو ځپلــــــــــــــي يــــــــــــــا مــــــــــــــو بيخــــــــــــــي لــــــــــــــه منځــــــــــــــه وړي دي       

 (۷۵۸ـــ  ۱)

او د هغـو احساسـاتو او   پوهاند مرروځ د ځانځاني ښامار پـه يـوه برخـه کـې همـدغې نـاروغۍ       

رازيـږي، داسـې   بونو تـه، چـې لـه عشـقه     اغوښتنو د ځپلـو لـه املـه رامـنځ تـه شـويو عقـدو او اضـطر        

 :اشاره کوي 

 و« مينه محبت»کوم قدرت چې نوم يې 

 دی غوره کړی« تنفر»اور يې نوم د 

 «عشق د جذباتو»پرونی قدرت د 

 (۹۶ـ ۷۰)وايي               « اضطرابروحي »ن  هغه ځانته   

زموږ فيلسوف شاعر ددې پلوي دی چې په تورتمو سمڅو کې زنداني شـوي ځوانـان او پيغلـې    

لته پ  يو له بل سره په مينه او پيالو پورته کولو بوخت دي بايـد آزاد شـي او همـدوی د چـارو     چې ه

 .وا ي په الر کې ونيسي

پوښــتنه را مــنځ تــه کيــږي چــې آيــا پــه ځانځــاني ښــامار کــې د عشــق هغــه معنــوي مفهــوم، چــې    

يـوازې غرايـز    په وړاندې دريږي او يا هم« ايګو» ارفان پرې  روهم  دي، د ځانځاني صوفيان او ع

او جنسي غوښتنې؟ د ښامار پـه کيسـه کـې د دواړو لپـاره بيـل بيـل ځايونـه شـته، زه فکـر کـوم چـې            

ويو ته سپينې يابان کې اوسيږي او يوازې الرشي  کميسې ليې د معنوي عشق سمبول ده ځکه په ب

  .او رڼې اوبه ورکوي

ه او لوســتونکی کــوالی شــي د مــانيزه څېــره د الرویاو د نيمــو شــپو د « مرنــون»هغــه د ليــوني 

 :مرروځ وايي . عظمت او مانيز ستروالی د هغې په ستر و کې و وري الروی

 او زه وايم

 د هستۍ معنا ليلی ده

 !ئورته ځير ش ئنو ورشئ که باور نه کړ

 شئنو به پوه 

 چې زما په معنا څرنګ د ليلی لبان رنګي  دي

 بيا زما د ارزښتونو رڼا انې

 ه څه شانېپ

 (۷۵۶ــ ۷۰). . .                     آبي چشمانو په افق کې تل ځليږي  د هغو 

لـه  خو د هستۍ خرابات، هغه ځای چې ځوانان او پيغلې نيمه بربنډ په کې پراته دي او يو د بـل  

ښي او سندرې بولي دا د بې بندوباره زور ورو جنسي غوښتنو غيږو څخه خوندونه اخلي، شراب څ

 :سمبول کيدای شي

 چې ښه کتلې، هرې خواته يې ليدل چې یالرو

 ځوانان پيغلې يو له بل سره غيږ په غيږوو

 ځينې پ  ځينې لغړ نيمه بربنډ هلته پراته وو

 (۷۶۷ـــ ۷۰. . .                    )نه او د ټولو په السونو کې جامو  
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يـو مهـال د    هقربانيان  ڼي او فکر کوي چـې دوی بـ  شاعر دغه غريزي غوښتنې د ښامار بې  ناه 

 .په لړزان راولي ښار وجود

، جنسي غوښـتنو او يـا معنـوي عشـق تـرمنځ      «ځانځاني ښامار»شاعر حکم نه کوي چې د ايګو 

 .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 

ځان په هکله فکر  کوي، جنسي غوښتنې که همداسې ياغي پريښـودل شـي خبـره رسـوايي      يوازې د

ـــ  ۱)                                                          «.له انسان څخه د شهوت ديـو جـوړوي  » :ته رسيږي او د فرويد په ژبه 

۷۵۴) 

ځای د انزوا بيابـان   يې په څېر به وته پناه وړي نو د صوفيان شاليېاو که يوزاې د معنوي عشق 

 .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    

هغه ويريږي او ورته وايي چې نـه   ښتينی سفر پيل کړي نووي چې له هغې سره دعشق او مينې رورک

 .زه همدلته خوشاله يم او نه غواړم له تاسره والړ شم

چــې اخــېق تــدريس کــړي او يــا هــم حکــم وکــړي، ځانځــاني ښــامار د هــرې   د هنــر  کــار دا نــه دی

اروايي پېښې تمليل کوي او د هرې غوښتنې ځـای او څرنګـوالی را پېژنـي، ښـايي عشـق، ماهيـت       

 .يې الهم نه وي پېژندل شویيې او معنوي دريځ 

 

 :زه ځان ناخبرييا ټولي هاگزړه ناخود آ

 خرينهدا پوښتنه وه، پوښتنه آ

 ځکه، ځکه دا سوال خو

د زاړه زاړه شعور د وروسته پاتې  رد او خـاورې نـه راغلـی پورتـه شـوی بيرتـه کښيناسـته فنـا         

ــــــ  ۷۰)                                                                                                                                 .                               شـــوه پـــه ايـــرو کـــې   

۷۸۵) 

يزه ځـان نـاخبري د هغـو    ټـول  :شـعور داسـې را پېژنـي   « جمعي»کارل  وستاويونګ زوړ يا ټوليز 

ــه  ــو مرموع ــې شــهودي پې    پوهن ــو انســانانو د خپل ــې پخواني ــه   ژده چ ــت ل ــه مرســته د طبيع ــدنې پ  ن

 .څخه درلوده« پديدو»

و، نښو او پېښو بيا تداعي د انسانانو په رواني رغښت کـې غـوره   د يونګ له نظره د زړو يادون

 .يدنو المل  رځيي او کله خو دا پېښې د اروايي ځوربرخه لر

شـعور تـه   خوب او اساطيری شـهود پـه مرسـته زمـوږ ويښ يـا خـود آ ـاه         ټوليز شعور تر اوسه د

يونـګ  . خپل پيغامونـه راسـتوي، دغـه پيغامونـه د رازونـو او سـمبولونو پـه مرسـته تـداعي کيـږي          

آرکېتېپونــه يــا زړبيلګــې وايي، Archetypesنــه ارکېتېپوددغــې ســمبوليکې ژبــې زړو رمزونــو تــه 

 څه دي؟« که  الګو»

بولونو يـا  يونګ يې تر ټولو بـدوي انځورونـه  ڼـي چـې د انسـان پـه ځـانخبري شـعور کـې د سـم          

هغه پديدې چې لـه خپـل  اصـلي    » : ی يې داسې تعريفويښکارندو په تو ه ځای نيسي، د ګه ييبيل
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په بڼـه   ئياتوموډل څخه مايه اخلي او پرته له دې چې خپله اصلي الګو له السه ورکړي د بېې بېلو جز

                                                                                                                                              (۷۰۷يونګ ـــ )                                                               .   «را څر نديږي 

 :لږ وړاندې يې له غرايزو سره د اړيکو په هکله ليکي

راکـاږنې دي چـې د حواسـو پـه وسـيله درک      هغه څه چـې مـوږ ورتـه غريـزه وايـو فزيولـوژيکې       »

خپـل شـتون پـه     کيږي، خو په همدې وخت کې زموږ په خيـالونو کـې هـم ځـان را څر نـدوي او غالبـاً      

ــ  ۷۰)                                         .                     «وايم Archetype سمبوليکو نښو کې زبادوي همدې ته زړبېلګه 

۷۰۲) 

ــو تصــوراتو، غريــزو   مهــم خــوراپــه روانــي هســتۍ کــې   نــهارکېتېپو  ،دي ځکــه د انســان د ټول

 .اغيز لري« هسته»غوښتنو، ځوريدنو او روحي بحرانونو پر زړي 

 د اوږدو مـودو پـه تېريـدو سـره پـه      آنتونيو مورنو فکر کوي چې ارکېتېپونهد يونګ يو شا رد 

و او قومي تړاوونو د همرنګه، هـم بڼـه او   د افرادو، نسلون ټوليز شعور کې ځای نيسي، ارکېتېپونه

يم کـه قـد   په وړانـدې  د پديدو سره ورته ځانګړنو له ورته والي او اوږدمهالي تکرار څخه جوړيږي،

ځـانګړنې ولـري پـه جمعـي      يـا مشـابه   اغيـز ولـري او سـره ورتـه     وي يا نوی خو چې زموږ پر کـړو وړو 

-۱-۳)                                                                                   .کــې د ســمبولونو پــه مرســته ځــان را څر نــدوي  ضــمير

۷۸) 

ددې بېلګې ډېرې ښوول شوي، چې څنګه زاړه يادونـه آن وروسـته لـه سـلګونو کلونـو څخـه پـه        

د بېلګې په تو ه داسې ماشومان ليدل شوي چې د سـلګونو   وروستيو نسلونو کې ځان څر ندوي،

حـال   ،پېښې په خوب کې ويني يا هم د خپلو زرکلنو نيکونو مذهبي مراسم ور په ياديږي کاله پخوا

وپــان، د حضــرت ت (ع)مــوږ بــه د نــوځ  .دا چــې د دوی نســل نــور نــو پــه هاغــه  روهونــه وي  ــروهم   

قرباني او نور داسې حواد  يـا پـه خـوب     (ع)، د حضرت اسماعيل په اور کې غورځول (ع)ابراهيم 

آن کيدای شـي لـه هغـو څېـرو څخـه کومـه        خپلو خياالتو کې د هغو لپاره تصورات لرو، وينو يا به په

 .نښه په ياد لرو چې د چنګيز خان په يرغلونو کې يې زموږ نيکونه او انا انې وژلي دي

 .ئپه تو ه فرض کړ« قشرونو»په ناخود آ اه کې درې روحي حوزې د درييو پوړونو 

 .له ټول انساني تاري  سره اړيکي لري ـ د بشري تاري   ډ روحي پوړ، چې۷

هغـو نسـلونو څخـه چـې لـه مـوږ سـره د        »ـ د قومي تاري   ـډ روحـي پـوړ، چـې زمـوږ د نيکونـو       ۲

اخيسـتنې، اغيـزې،    ،له ژوند سره اړه لري يعنـې هغـه روحـي  رومونـه    « وينې او وراثت اړيکي لري

يږي او کيـدای شـي زر ونـه    انګيرنې او تصورات چـې مـوږ تـه لـه جنيتيکـي پلـوه پـه مېـرا  را رسـ         

 .کلونو ته ورسيږي

کـړې څخـه بيـا تـر مر ـه د برسـېرن پـوړ پـه         تاري  روحي پوړ چې له زو« فردي»ي ـ زموږ د و ړن۸

ې اړه لـري چـې د فـرد پـه ژونـد کـې ترربـه        تو ه رامنځ تـه کيـږي او پـه هغـو پېښـو او تصـوراتو پـور       

 .ي، ويني يې او احساسوي ييکېږ

زموږ په روحي شخصيت باندې ژور اغيز لري آن ويلـی شـو چـې زمـوږ     ې دغه زړې رواني انګيز

پـه ځانځـاني ښـامار کـې دې تـه      روحي شخصيت له همدغو څخه جوړ دی، ځکه خو پوهاند مرروځ 

 :ځای ورکوي   ځانګړی

 الروی د نيمو شپو وم

 هلته ناست د سمڅې خولې ته
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 هک حيران وم

 نږدې هلته

 نګ ديوالونهړ ښکاريده

 کوم زوړ لرغوني ښار داکنډوالې وې د 

 رواقونه ځوړند ځوړند مرمري ستنې والړې ځنې مېستې

 :داسې فکر مې کولو

 خر څوک به را پيدا شيآ

 زمانې به ورياديږي تېرې تېرې

 ورکې آبادۍ ددې

 (۲۵ــ ۷۰)اخلي                           خبر به و  

ې پيچلې کړۍ په مـنځ کـې را ايسـار    د ښامار قهرمان ته څو څو ځله تاري  تکراريږي، هغه د يو

دی هر ځل عذاب، مرګ او روحي بحران، کله کله داسې پېښې او کيسې ورته تکراريږي چې ده تـه  

 :خبر وي خو په سرچينه او وخت يې نه وي اشنا

 چې دا حال وليد الروي

 بې اختياره په خندا شو

 ځکه ځکه دا داستان هسې داستان و

 (۷۴۹ــ ۷۰)         چېرته اوريدلی په بل ځای کې مکررو څو څو وارهچې ده                     

 :او يا 

 ه، توره شپه وهبيابان و، تر وږمۍ و

 بليدله وه خو له ماسره دننه يوه ډيوه

 دا ډيوه د تېر وختونو خاطره وه

 انسانان مې ال ليدل د خيال په ستر و

 د غمرنو فريادونه، ډک له قهره اوازونه

 (۷۰-۷۸. . .                     )وږ و ت مې ال تر غغږ د مينې محب

زړه او ټوليزه ناخودآ اه د ځانځاني ښامار په کيسه کې مهم ځای لري، په کيسه کـې څـو ځلـه د    

 په اوبـو کـې   او يا هم د کيسې د راوي ليد لوري سره  ډيږي او د پېښو تکرار الرویښامار واکم ، 

شــاړيږي او ورانيــږي څــو ځلــه د ښــيرازۍ وختونــه را پــه     د کړيــو پــه څېــر تکميليــږي، ښــار څوځلــه  

واکمني کوي او مري، ښامار د چينريو په ډنډکې ږيږي او لوييږي  ،ياديږي، قهرمان ښار ته راځي

دواړه تصوره اخيستل کيدای شـي يـا خـود    څخه رارسيږي، الروياو ښار ته ځي ، يو ځل مخکې له 

ې بيا بيا انځورول له مختلفو ليـد لوريـو څخـه، کيسـه     پېښو استمرار او تکرار او يا هم د يوې پېښ

 .يوه ده، موږ په خپله زړه ناخود آ اه کې څو څو ځله ژوند کړی دی

ليزه ارواپوهان فکر کوي چـې د تناسـخيانو د بـيې بېلـو معـادونو ژونـد هـم تـر يـو بريـده پـه ټـو            

لـه مخـې    ړتيـا او اهميـت  خاطراتو پورې اړه لري چې د مـذهبي ځانګ  ناخودآ اه کې د هغوی په تېرو

 .هغوی ته ډېره د پام وړ دی

تـه يـې بـولي خـو      يو ځل کله چې د مـرګ اسـتازې بـوډۍ قهرمـان تـه ورځـي او لـه ځـان سـره تللـو          

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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بيـا هـم همدغـه څـه وکـړې، ځکـه دا هـر څـه بـه سـتا            بـه  چـې نـه تـه    ځل مې کړي خو بـوډۍ ورتـه وايـي   

هېروي، د جمعي ناخودآ اه د ټوليز ځان ناخبري شعور، ځانګړنه همدا ده چـې ټـول تېـر ژوندونونـه     

شعور تـه   ونو په څېر په خوب يا کله هم ويښد ځينو سمبولونو او رمز يا خاطرات يې هېروي يوازې

 ،لـه همـدې ځايـه ده    –له دې چې پرې عقلي باورنه لـرو   سره –له زړو اساطيرو سره زموږ مينه . راځي

 تـه ځـان   شـعور کـې بېخـره خپـل عقلـي ځـای       و کـې ځـای لـري او پـه لرغـوني     په زړو يـادون  چې زموږ 

 .رسوي

 

 : لتماي په ځانځاني ښامار کې هنر ته

ايمانويل کانت فکر کـاوه چـې هنـر د ښـکې خوښـوونې لـه غريـزې سـره مخـام  اړيکـي لـري اسـتاد             

او بشـري فعاليـت يـو ټـاکلی شـکل دی، چـې        هنـر د ټـولنيز شـعور    » :ي هنر ته دغه تعريف غوره بللیروه

پــه هنــري ايمــاژونو کــې منعکســوي او پــه اســتتيک ډول ســره د نــړۍ د پېژنــدنې او  (Reality)واقعيـت  

 (۲۶ – ۷)        «             .انځورونې وسيله ده

ده، « ښـکې خوښـوونه  »هـم پـه کـې د مـنځ ټکـی اسـتتيک        دا د هنر تر ټولو عقلي تعريف دي خـو بيـا  

انسان ښکې ته د رسيدو لپاره هنر رامنځ ته کوي او له هغه ځايه، چې ښکې خوښوونه د يوې غريزې پـه  

هنـر لـه   . هنر هم، چې ددغې غريـزې مملـل دی، لـه بشـر سـره  ـډ نـړۍ تـه راغلـی          ،تو ه د بشر همزولې ده

موږ ولې هنر ته اړيـو،   .بولو چاره ترسره کويوان د روحي تندې د خړښکې او تخيل څخه زيږي او د انس

 .غواړي له دې الرې څخه ځان آزاد کړي (عقدې) ځکه په شعور کې مو ځينې شاته تمبول شوي  رومونه

ښامار که څه هم پخپله په يوه ښکلي قصر کې اوسي خو ښکې يې نه خوښيږي پـه ښـار کـې د ښـکې     

 :په غشي ولي « غرڅنۍ»مړۍ ورځ کله چې ښار ته ننوځي نو د ښکې نښه په لو . هر مظهر نابودوي

 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

 (۷۰-۸۷)                               . . .               غرڅنۍ زړ ی شو څېرې   

ه يـې  تـه اهميـت ورکـوي او غـواړي پـه خپلـه  ټـ       ر د بـت پرسـتۍ  روهـې    خو د ښکې پر عکس ښاما

وړ کـړي، چـې   جـ  و ته دنده ورکوي، چې دده د هسکې ماڼۍ خواته يو معبدښامار د ښار راهبان. وکاروي

ــا وي    کــې ايښــې مرســمه پ« ښــامار»دده  ــه اژده ــيم انســان او نيم ــه    وي چــې ن ــامار پ ــ  د ښ ــوډا راه ، ب

 .استازيتوب خلکو ته امرو نهي کوي او د ښامار قرباني او نذرونه مني

 .نښه ده همدغه  روم د هنر او ښکې پر ضـد دريـږي  « عقدې» روم  خپل ځان ته پرستش د ځانځاني 

کې په ځانځاني ښامار کې له ځانغوښتنې او ځانځانۍ څخه را زيږيدلې  روهه او عقيـدوي تمايـل د ښـ   

 :او هنر پر خېف ده استادمرروځ ليکي 

 د معبد د  نبد الندې

 يو بوډا به ستر راه  و

 ې، کميس اوږدجامې ژيړ
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 سرسرتور هم

 به تل ناست ود بت پښو ته 

 . . .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

 پښو ته دبت

 زيبايي له ښاره والړه

 (۸۸-۸۴ ـــ۷۰)                               په معبد کې زنداني شوه               

د نوې ارواپوهنې له نظره شاته تمبول شوي غرايـز او عواطـف کـه د هنـري اسـتعداد لـه مرـرا څخـه         

 چې ددغو غريزو او عواطفـو « ځانځاني» Egoالمل  رځي او « تخليق»فوران وکړي نو د هنري پنځوونو 

هنـري اسـتعداد د ودې مخـه     د فوران مخالفت کوي له هنر او ښکې خوښونې سره هـم مخالفـت کـوي، د   

د خود پرستۍ شعور هڅـه کـوي د  روهيـزو داليلـو او خنـډونو پـه مرسـته د هنـر او ښـکې مخـه            ،نيسي

 .ونيسي

 ه حيـواني روان پـورې اړه لـري،   داسې ادعاوې ډېري دي چـې د ښـکې خوښـوونې غريـزه د انسـان پـ      

څخه کرکه لري، خودپرست شعور غـواړي انسـان لـه    غرايزو  يله حيوان Super Egoحال دا چې د انسان 

 :داروي  فکر کاوه، چې . ټولو حيواني غريزو څخه لري کړي

 – ۷۴) .     «ري آن ژوي هم د ښکې پېژندنې حس لد ښکې پېژندنې حس له پوهې سره اړيکي لري او » 

۷۶۵) 

 :ا خبره په بله بڼه داسې کويهمد Girinجيري  

 (۷۴-۷۶۱).«د ښکې د پېژندلو لپاره له غريزي ځواک پرته په بل څه فکر نه شو کوالی»

د غريزي ترمنځ شخړه او رواني جګړه په  لمانځونکي ځواک او د ښکې خوښوونېد ځانځاني بت د 

 .ډېره په زړه پورې ده ځانځاني ښامار کې څو ځايه په تفصيل راغلې  چې

 

 :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          

پر ځان مي  شعور عقل او فکر د خپلو غېمانو په څېر استخداموي او خپله پاچاهي د همـدوی پـه   . لري

 .زور ټينګوي

دغـه  . پوهنه کې عقلی ځواک او فکـر د وسـايلو پـه تو ـه د ويښ شـعور لپـاره کـار کـوي        په نوې اروا

ونې لپـاره منطقـي الرې   پرځان مي  شعور ته الره هواروي چې د ځانستاينې، ځانولۍ او ځانښ اکونهځو

 :استاد مرروځ ليکي ،په شا وتمبوي ي او عاطفي ځواکونهغريز پيدا کړي؛ 

 غريزې او عاطفې او هيرانونه

 و ددې هېواد لرغوني اوسيدونکیو

 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

 بدي شولزنداني د تل دپاره ا

 شيانتا مونده کړه، فقط دوه 

 غېمان بس

 يو و عقل، بل و فکر

 . . .دواړه ستا مشاوري  شول 

ي الملونه لری، ځکه چې له تحت الشـعور سـره مخـام     ئان روحي بدلونونه غير ارادي او نامرد انس

اړيکــي لــري، عقــل  او فکــر د انســان د ذهنــي فعاليــت ارادي ځواکونــه دي او د شــعوري فعاليــت عمــده  

 .هم د استاد مرروځ دغه سمبوليک تمليل د منلو وړ دیوسايل دي، له علمي پلوه 

 

 :(Depression )ان گژورخپ

ډېر ځله د ژور خپګـان   .دا تر ټولو ملموسه او جدي رواني ستونزه ده چې انسانان ورسره مخام  وي

ل همـدا وي چـې المـل    ييا ديپريش  المل نه وي معلوم، ارواپوهان فکر کوي چې د ژورخپګان د عېج پ

يوه رواني فرضيه داسې هم ده چې ژورخپګان هغه مهال رامنځ ته کېږي چـې انسـان لـه    . ژندل شييې وپې

پر ځان بی حده باور او بيا د ناتوانۍ له امله ددغه بـاور ماتيـدل ديپريشـ  رامـنځ     . خپل ځانه ناهيلی شي

 .ته کوي

خـودي  »تح وايـي چـې سـتر فـا    « ځانځاني ښـامار »د شکست او ماتې احسار له خپګان سره مل وي 

 :يعنې پر ځان مي  شعور ددغې ناروغۍ راوړونکی دی« ښامار

 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

 ه راوړي و دې ښار تهد

 :درې مرضه

 يو مرض غم او خپګان و

 بل مرض قهر و عض  و

 . . .ه او واهمه و درېيم ډار

 زيات شمېر ښځې، ماشومان او بوډايان به. . . 

 (۴۷ـــ ۷۰). . .                                       ه کيدل په مرض د غم خپګان اخت         

 )ارواپوهان کله کله له خپلو ناروغانو سـره د خبـرو اتـرو، مصـنوعی خـوب ورکولـو يـا هيپنـوتيزم         

Hypnotism) و طريقــو پــه وســيله غــواړي د هغــوی تحــت الشــعور تــه الره وکــړي او د  ڼــو هېــرو  او نــور
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 ئراځـ . شويو عقدو په منځ کې د ناروغ د خپګـان المـل وپېژنـې بيـا نـو د دوی پـه نظـر درملنـه اسـانه وي         

 .و ورو د ځانځاني ښامار اتل څنګه هڅه کوي د خپل خپګان المل وپېژني

 دلوبله ورځ، چې دا توپان سخت چلي. . . 

 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

واکم  سره له دې چې پر ښار حکومت کوي، په ښکلې مـاڼۍ کـې اوسـي، بـې قيـدو شـرطه       د شعور 

تـل ځـوريږي او ويريـږي، د خپـل خپګـان، ځـور او       . واکم  دی خو بيا هم له ژورخپګـان سـره مخـام  دی   

الخره قهرمان د خپل خپګان المـل  اويرې په المل هم نه پوهيږي، په داستان کې شاعر نتيره اخلي چې ب

 .هغه د مرګ حتمي راتلل دي مومي او

دا پايله هم ترالسه کيږي چې ژورخپګان که ونه سپړل شي په روځ  څخه په دې اړه د ښامار له روايت

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

 :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

 ۍ تبه رنځيدل او مړه کيدلخپګان په نر د

ــرې، اضــطراب او   ــاوري     ژور خپګــان د قهــر، وي ــې ب ــم  رځــي، ب ــاورۍ المــل ه ــې ب ــي   ب ــوې روان د ي

 :ې ستونزې هم را زيږوينيمګړتيا په تو ه ټولنيز

 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

 باور د چا په مينه محبت و نه

 يا خبرېنه دوستي وه، نه اخېص و، نه ريښتيا ريښت

 ډاريدل خلک يو بل نه
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 (۴۷ــ ۷۰)                                      . . .له خپل ځان، له خپلې ژبې، له خپل سيوري 

 

 :څخه ويره گله مر

 «!د ژوند تلپاتې اضطراب دادی چې ژوند تلپاتې نه دی»

اتې اضـطراب سـره   لومړني انسانان چې وپوهيدل مرګ حتمي دی او له مړينې چاره نشته نـو لـه تلپـ   

او « قــومي»، «تــاريخي»مخــام  شــول، لــه مــرګ څخــه ويــره د ناځــانخبري شــعور پــه درې واړه پوړونــو    

ژوند لپاره هڅه د انسـان   د تلپاتې .او هر انسان د موريانې په څېر له دننه څخه خوري ه دهکې پټ« فردي»

کړاو او هڅـه   ميشه په خپل دېه کړولی دی اوتقريباً ديوه داسې تلوسه ده چې تل يې دغه عري  موجو

 .کې ناکام پاتې شوی

ري او تـاريخي روايـات ددې   بي کيسې، افسانې، شـعرونه، انځـور   زړې اسطورې، بيې بيلې مذه

 .ژوند ته د رسيدو لپاره څومره کړاوونه  اللي دي شاهدان دي چې انسانانو تلپاتې

دې هکله ده چې ددې حماسې اتـل   يوه لويه برخه پهماسې  ېل  مېش تر نورو د زړې موندل شوې ح

هغه چې وينـي  . د تېښتې او تلپاتې ژوند ته د رسيدو لپاره اوږده سفرونه کوي ېل  مېش له مرګ څخه 

چې غورا غښتلی او ځواکم  و، مري نو پخپله فنا يې باور راځي، دا نـو  « انکيدو»ډېر نږدې دوست يې 

ده چـې پـر خپـل مـرګ     « تراژيـدي »ولو لويـه غميـزه   ته تر ټد  ېل  مېش په څېر متکبر او غښتلي پهلوان 

 (ع)د بلـې دنيـا سـفر پيلـوي او د نـوځ        ېل  مېش ددی لپاره چې د تلپاتي ژوند راز ومومي .باور وکړی

لـه دغـې مشـهورې او زړې    . په نامه ياد شوی مېقـات تـه ورځـي   « اوته نه پيش تيم»چې په منظومه کې د 

 !دا څو کرښی راوژباړو به حماسې څخه

 !مړی وساته« انکيدو»اووه شپې او ورځي مې د هغه 

 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

«سی دوري سابيت»ای 

 !چې درته  ورمه 

 ې له مرګ سره مخام  نه شمآيا کوالی شم چ

 او له دې ويرې څخه ځان لرې کړم؟

 :سي دوري سابيت  ېل  مېش ته وويل 

 خوشې هڅه کوې؟!  ېل  مېشه»

 هغه تلپاتې ژوند چې ته يې لټوې

 ه به يې تر السه نه کړيلهيڅک

 هغه وخت چې آدم يې هستاوه

 (۷۴۸ــ۷۰)                                                 . . .مرګ يې هم په نصي  کړ 

                                                 
  سی دوري سابيتsnider sabit هغه 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

 !!!الخره مرګ اانسان فکر کوي، دا هر څه ولې کيږي، يعنې څه؟ او ب

چـې يـو څـوک د ابـدي      شـئ و کې لسـګونه پېښـې داسـې مونـدلی     روم او هند په زړو افسان ،د يونان

ــه کــې خ   ــه لټ ــد پ ــر وزي    ژون ــه به ــه ځان ــږدي او ل ــل هرڅــه پري ــات   (ع)د حضــرت خضــر  . پ ــه، د آب حي چين

طېيــي ويښــته او داســې نــور هغــه    –يــا د لمــرد رب النــوع   –اصــطېځ، د کلپســو وصــال، د لمــرد زوی  

 .اساطيري سمبولونه دي چې د تلپاتې ژوند هيلې انځوروي

ځکـه د يونانيـانو پـه نظـر استشـنايی قهرمـان دی چـې خپلـې         « اوديسور»کره کتونکي وايي، چې 

ټـاپو تـه   « اوجيريـه »ميرمنې او هېواد ته د وفادارۍ لپاره له ابدي ژوند څخه تېر شو، هغـه مهـال چـې د    

د او د کلپسو په نامه يوه ښاپيرۍ پرې مينه شوه، دغې ښاپيرۍ اوديسـور اتـه کالـه پـه ډول ډول     ورسي

چـې   ،ورته يې وويـل  هالخره يې چې خپل کور ته د هغه د ستنيدو تنده وليدابهانو له ځان سره وساته او ب

 ورئيـ پـای کـې ز   که له ما سره پاتې شي نو ابدي ژوند به دې په برخه شي، خو اوديسور ونه منله او پـه 

  .له کلپسو څخه غوښتنه وکړه چې اوديسور ته اجازه ورکړي چې والړ شي

ژونـد نشـته او    منلـی و، ډاډه و، چـې ابـدي    يسکښايي اوديسور هم ځکه دار! څومره لوی قيمت

 .يې د خپلې وفادارۍ لپاره لوی تاوان په ځان منلی و الخره به مري، خو په هر صورت ظاهراًاب

فاوسـت د يـوه تلپـاتې ژونـدون لپـاره خپـل        په تراژيدي کې همدې ته اشـاره کـوي،  ت  ويته د فاوس

 .روځ په شيطان پلوري

دلته هم د فنا او مـرګ لـه ويـرې     ،ثارو کې پر معنوي ابدي ژوند ټينګار کيږيد شرقي صوفيانو په آ

ولـو سـره حـق تـه     څخه تيښته شته، عرفان يوه الره په  وته کوي او هغه د عرفاني سلوک او درجو پـه تېر 

دت ت، تقــوا او نفــس ســره د مبــارزې لــه الرې د وصــلت او وحــدوی بــاور لــري چــې د رياضــ رســيدل دي،

مـوږ  ـورو، چـې د    . او ابـدي ژونـد او فـېځ ور پـه برخـه کـوي      جاويـد   درجو ته د سـالک رسـيدل هغـه تـه     

ښامار يـا ايګـو هـم    تصوف له نظره د ابدي ژوند يو لوی خنډ نفس دی، هغه نفس چې موږ ورته ځانځاني 

 .وايو

استاد مرروځ ک  م  همدا خبره تمليلوي او ددې پېښې رواني اړخونه انځوروي، هغه اضـطراب  

 :ده  څخه لري په ځانځاني ښامار کې څو ځله انځور شوېاو ويره چې انسان يې له مرګ 

 پرښته د تروږمو

 بله ورځ، دا زموږه قهرمان ستر،

 تهشو را پورته له درانه خوبه ناوخ

 ې کېئيند هميش په شان يې وکتل خپل ځانته آ

 ې تهئينخو هر څومره چې به ځېر شو ا

 يوه څېره ناشنا ناشنا ورته ښکاره شوه

 ده ونه پېژاند ځان هيڅ

 ځکه ځکه،

 کې ډېر مغشوش و ئينهدده عکس په آ

 او عربه خو ال دا وه

 ې کې دا څېره ورو ورو روانه ورکيدلهئينپه آ
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* * * 

 ځ، چې ماښام شو توره خړههم په دې ور

 را پيدا شوه له کوم ځايه

 را روانه، پټه پټه، غلې غلې

 يوه ناشنا زړه بوډۍ وه

 ې ته ودريدلهزد ښار لويې دروا

 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

 ار تهبوډۍ ننوته ښ

 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،

 شرنګولو،نه زنځير د دروازې و

 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

 چې ځو اور ځه
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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

 ريانو د څراغ په پلوشو کېد ښا

 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 ليدلې خوشالي ما! نه لذت ما کوم ميندلی

 التر اوسه التر ننه،

 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

 !کړم خپله ورکه، نامعلومه، خو پيدا

 :بيا يې ووې

 خبر نه يی؟

 بې شانه دی اور خو وخت ناوخته شوی

 په شاتګ هم بې فايدې دی،ستا دپاره

 کړېځکه ته به بيا تکرار 

 کړي کړي  ناهونه

 بيا به درومې، ځغلې ځغلې،

 ځانځاني پسې د ځان خپل

 راب پسې به بيا روان شېهم په دې س

 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

 لرم چې هلته په بېديا کې زه يقي 

 ما څوک غواړي، ماته غږ کړي

 څوک زما په انتظار دي
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 اجازت را کړه چې ورشم

 چې څه وايي؟. تپور وکړم

 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

 يږي،ته پخپله ښه پوه

 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

 وازکوم آ

 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

 وقهرمان يو ځلې بيا پېل په زارۍ کړ

 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

 ه کړيکوچنی په خوب باندې بيد ويه، ناکېرهکوم بدخ

 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
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 ستا ياديږي؟! هد زړه سر

 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

 ه چې په سيند دې پورې باسيۍ شته، نه زورقښتنه ک

 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

* * * 

 رت دپارهد لومړي ک

 په خپل ژوند کې

 قهرمان په حساب پوه شو

 بينايي ورته پيدا شوه

 په عالم کې ه،لچې هيڅک

 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

 و فقط يوه الره پاتې بله نشتها

 چې تللې تللې، د ناشنا منزل په لوري هغه الر

 په تورتمو تروږمو کې



اروايي ښامار                   www.samsoor.com         عبدالغفور لېوال  

 نامعلومه، بې انرامه

 ا پاڅيدو والړ شونو ر

 د تورتم په پرښتې پسې روان شو

 بيا را ووتل دوی دواړه

 د ماڼۍ له کنډوالونه

 بيا روان شول. د لوی ښار له خرابونه

 . . .اته نامعلومه الړل الړل کومې خو
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 فصل درېيم

 

 په ځانځاني ښامارکې شعور او تحت الشعور

معاصـر شـاعر و ،چـې پـه خپـل شـعر کـې يـې  دنـوې           ښايي پوهاند بهاؤالدي  مرروځ لومړی افغـان 

 او هغه هم په ډېـره پـه زړه پـورې بڼـه ، ځانځـاني     . تمليل کړې ده ( تحت الشعور) ارواپوهنې يوه موندنه  

سـفر لـه شـعور څخـه و تحـت الشـعور تـه تمليلـوي او دا          الرویښامار په حقيقت کـې د ځانځـاني نـړۍ د    

 ښيي ، چې څنګه دتحت الشعور په تورو سمڅوکې دانسان ډېره برخه هستي پټه ده ؟ 

 : په پايليکونو کې کاږي ( فارسي مت  ) پخپله استادمرروځ داژدهای خودي

رته دی ، چې ژورتيا يـې ځانپرسـته شـعور تـه دليـدو وړ نـه ده ،       ځان خبری شعور هغې سمڅې ته و» 

خو په يوه بحراني دوره کې و ړی خپل چاپيريـال تـش ، وران او وچ وينـي ، نـو فکـر کـوي ، چـې د ژونـد         

يا په بله ژبه د ژوند سرچينه دسمڅې په ژورو کـې ورکـه ده   . انګيزې ښايي په تحت الشعور کې پټې وي 

انسان  مربور دی ، چې د ذه  له بې ژونده برخـې تيـر شـي   يـا د اثـر پـه       . ه پاتې ده او بهرته له بهيدو څخ

ځانپرسـته شـعور   ... او دتحت الشعور درشل تـه رسـېږي ، مګـر    ( د وچ بيابان او دښتې سفر پيلوي )ژبه  

پـه  يا ځـانولي لـه السـه ورکـوي ،     ( انانيت ) او ( ځانځاني) په تحت الشعوري منځپانګه کې ورکېږي او 

 ـــ ۷۷  )                                                                                                                               «.ه ژبـه دې حالـت تـه ليونتـوب وايـي      عام

۷۴۲ ) 

  :استاد مرروځ يو بل ځای د تحت الشعور په اړه ليکي 

کړنـو جبـران دی ، پـه دې مانـا ، چـې شـعور بهـر پلـوی دی ، او          دتحت الشـعور غبر ـون دشـعوري   » 

هڅـه يـې داده ، چــې دبهرنـۍ نـړۍ لــه حـاالتو ســره جـوړ جـاړی وکــړ ي ، خـو پـر عکــس دبنيادمـانو  ــډې           

ــيي     ــون ښــــــــــــ ــعور درونــــــــــــــي غبر ــــــــــــ ــيي ، چــــــــــــــې تحــــــــــــــت الشــــــــــــ                                                                                                            « .ترربــــــــــــــې ښــــــــــــ

 (۷۵۹ ـــ۷۷)

   The skeptic’s Dictionaryد    Unconsciousيا ځان نـاخبری شـعور   ( اهگناخودا)تحت الشعور 

  -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 

اه ياتحــت الشــعور دفرويــد دکېســيکی اروا پــوهنې لــه مخــې دشــعور هغــه برخــه ده ،چــې گــناخودا

 . شوي وي ( زيرمه )شاته تمبول شې  خاطرې او غرايز پکې خوندي 

  Unconscious: معـادالت  ړه انګريـزي  اگاه يـا تحـت الشـعور دوا   سکيپټکيس ډيکشنري د ناخود

د شـعور پـه مانـا     conscious او ( تحت)د    Subاو ( نا) يا ( ال) د ( Un. )رااخېستي  Subconsciousاو

عربي معادل يې الشعور او تحت الشعور کېږي او پښتو يې پوهاند زيار ځانخبري او ځان نـاخبري  . دي 

 . بولي 

شويو ،هېرو شويو او ځپل شـويوغريزو ،تخيېتـو ،   دا تر شعور ورها خوا دانسان دهغو شاته وهل 

په اوږدو کـې لـه شـعوري     زيرمه ده ،چې د فردي ، قومي او  ډ بشري ژوند ، غوښتنو ، او عقدوخوبونو

ارواپوهان فکر کوي ، چې هيڅ عـاطفي   اور مهالي. ت الشعوري برخې ته رسوب کوي تحساحې څخه 
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کامې نه ورکېږي او لکه ماده يوازې خپله بڼه بـدلوي ،    ذهني او استدراکي پېښه –تخييلي  –فکري   –

هڅـه   دا و، چـې دغـه تحـت الشـعوري پديـدې     دفرويد کشـف  . ي ښايي  نې پېښې تحت الشعور ته ننوز

کوي په بيېبيلو بڼو بېرته دشعور ساحې ته راشـي نومـوړی پـه دې اړه پـه زړه پـورې ملـال هـم ورکـوي ،         

 . ر به تحت الشعور د پيژندلو لپاره يو څه نور تفصيل هم ورکړو چې وروسته به په تفصيل راشي خواو

ددې لپاره ، چې تحت الشـعور وپېژنـو او د شـعور لـه سـاحې څخـه يـې پـه تـوپير وپـوهېږو اول بـه د            

دجبــر او اختيــار » دځانځــاني ښــامار  شــاعر پوهانــدمرروځ پــه خپــل يــو بــل اثــر . شــعور تعريــف و ــورو 

 : املتون او بالدوي  له نظره رامعرفي کوي کې دشعور ساحه ده« ديالکتيک

رڼــه پوهـه ، چــې روځ يـې پــه خپلوحـاالتو او خپلــو     هغـه نســبتا کاملـه، نسـبتاً    conscious شـعور  » 

موږ پخپله ښه پوهيدای شـو ، چـې شـعور څـه شـی دی ؟      . موږ دشعور تعريف نه شو کوالی . اعمالو لري 

ه دا رڼـه پوهـه ، چــې مـوږ يـې پـه ځـان لـرو ، نوروتــه        مګـر مـوږ نـه شـو کـوالی ، چـې غيــر لـه کـومې اشـتبا         

                   . شـعور دهـرې پـوهې پـه ريښـه کـې پـروت دی         . ددې علـت بسـيط دی   . دتعريف په شکل وپوهوالی شـو  

 ( هاملتون)

هغه حالت په کوم کې ... هغه حالت ، چې موږ ورو ورو په يو بې رويا خوب کې له ځانه بې ځانه کيږو 

وږ ورو ورو ديو آواز په وسيله راويښيږو اوپه ځان پوهـه پيـدا کـوو دا هغـه څـه دی ، چـې شـعور        ، چې م

 ( بالدوي )                     « ورته وايي 

) .    اســتادمرروځ وړانــدې داخېقــي شــعور پېژندنــه هــم کــوي ، چــې پــر اعمــالو دقضــاوت قــوه ده   

 (  ۷۱۸ــ۷۷

شـعور زمـوږ دويښـې پـوهې سـاحه ده ،چـې       . ي تمار نه لرو له تحت الشعور سره موږ هيڅ راز اراد 

 ــــ ۷۷)        « . فکر پخپله دتحت الشعوري قواوودتاثير النـدې دی  » استادمرروځ ليکي ، چې . کاروويې 

۱۰  )                                                                                                    

 : له نظره تحت الشعور په يو بل ځای کې داسې راپيژني  دفرويد

حيواني غرايز پکې دفرويد په عقيده تحت الشعور د روځ هغه منطقه ده ،چې دانسان ابتدايي او» 

، عقل ، فکر ، تخييل ، اخېق ، صنعت ، اونور انساني صفات او مظاهر کـه مـوږ پـه     په مرادله کې دي

دفرويـد پـه فکـر د انسـان     .... کـې بـه يـې دغـه حيـواني غرايـز بيـا مومـو         دقت تحليل کړو ، نو پـه تهـداب   

پـه راز  ... مرسمه تراشي ، نقاشي ، تمـدن  ( شعر) اساسي غريزه جنسي او شهواني غريزه ده ، چې دآرټ 

)                                                                  .                                                                   ښـکاره کـوي   راز رنګينو جامو کـې ځـان را  

 ( ۱۷ ـــ۷۷

ــاخبری       ــويو عقـــدو فـــوران ، ځـــان نـ ــا د شـــاته وهـــل شـ ــه هـــم تحـــت الشـــعوري فعـــاليتونو يـ ــه څـ کـ

تمايېتو ته بشر له پخوا هم متوجه و، د يونـان ، هنـد ، مصـر او بـي  النهـري  زاړه آثـار ،       (اهيگناخودا)

ې لرغوني مذهبي متون او لرغونی ادب ددې شاهد دی ،چې انسان خپلو ځانځـاني الهـامونو   دنړۍ ځين

 . ادبي پنځونو کې دغه الهامونوته اشاره کړې ده  –او ډېر ځله يې په خپلو هنري . ته متوجه و 

لــه ډېــر پخــوا څخــه خوبونــو ، تخييلــي ســمبولونو او پــه اســاطيرو او حماســو کــې دکرکټرونــوغير    

رنې په تحت الشعور کې غريزي غوښتنې ناپيژندل شوې تداعي  انې موږ دې حقيقـت تـه   شعوري انګي

 . متوجه کوي ،چې دتحت الشعور ساحې ته ورته يو پ  راز وسواسي بشر ته ځان ورښوولی دی 

( درر دځنګـل پاچـا  )حماسه پيژندونکي فکر کوي ، چې  ېل  ميش يـوازې ددې لپـاره دهـوم ببـه     

، چې تر ځان بل ځواکم  يې نـه غوښـت ، چـې ژونـدی دې وي  ، بلکـې داسـاطيرو       جګړې ته مې ونه تړله 
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اه کـې  ـروم   گـ پوهان فکر کوي ، چې ښايي له تاريخي پلوه  يل  مېش له هوم ببه څخه په قـومي ناخودا 

د پاچا اديپ پـه حماسـه   . درلوده او کله يې چې دهغه وژل وليدل دغه  روم پرانېستل شو ( روحي عقده)

اه کې هغې پټې عقدې ته اشاره کوي ، چـې  ـواکې زامـ  يـې دپلرونوپـه      گپلويان په ناخودا کې دفرويد

بلکـې پـه تحـت     ،وړاندې لري ، د دوی په نظر پاچااديپ خپل پېر يوازې دتصادف لـه مخـې نـه و وژلـی    

ې نوي ارواپوهان يو  ام وړاندې ځي او په دغې تراژيـدي ډرامـه کـ   . الشعور کې يې له هغه سره کرکه وه 

ابوالهول او دهغه معما له پېرولۍ سره دکرکې سمبولونه  ڼي ، چې په عيني تو ه نه بلکـې داديـپ پـه    

په ارواپوهنه کې د اديپ عقده مشهوره ده او داهغه عقده ده ،چې زامـ  يـې   . ذه  کې به پېښ شوي وي 

 . له پلرونو سره لري 

او پـر شـعور دهغـوی اغيـز      دوول پـه روځ کـې دتحـت الشـعوري پديـ     خو زيګموندفرويـد کـوالی شـ   

 : 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        

) اه شعور قلمرو وموند خـو هغـومره ، چـې نـ  ددې امـر      گپه همدې تو ه فرويد د ناخودا. يې موندلې ده 

 . په اهميت خبرې کېږي ، فرويد په خپل وخت کې نه و ورته متوجه شوی ( تحت الشعور 

 « . دتحت الشعور په اړه خلک وپوهول   C.G.Tungيونګ  الرویوروسته بيا دده د الرې نامتو 

ـــ ۹)                                                                                                                                                                                                             ــــــــ

۷۵۵  ) 

احساساتو ته اهميـت ورکـوي او فکـر کـوي ،     فرويد دتحت الشعور په معرفۍ کې شاته وهل شويو

چې هېر کړای شوي او ځپـل شـوي غرايـز ، عواطـف ، غوښـتنې او احساسـات دي ، چـې تحـت الشـعور          

هغه تمليل  ،چـې دغـه نـامتو ارواپـوه      ئراځ. وايي   Repressionورڅخه جوړيږي ،دی دغې پروسې ته 

فرويـد دغـه څر نـدونې دامريکـې پـه متحـده       يې د شعور او تحت الشعور په اړه لري دلته رانقـل کـړو ،   

داسـې و ڼــو ، چـې دکنفـرانس پــه    ئ اجــازه راکـړ » : ايـاالتو کـې د يـوې علمــي وينـا پـه تــرڅ کـې کـړي دي        

خـو   –او زه تـرې مننـه کـوم     -خلـک دي    وريـدونکي يـې باادبـه  او پوهنپالـه    همدغه کوټه کې ،چـې ټـول ا  

دغـه  ئ لوه ناروغه وي او ناسم رفتار لري  فکـر وکـړ  دلته داسې څوک هم وي ، چې له رواني پئ فکر وکړ

مکه دپښو په کشولو زما فکـر لـه اصـلي موضـوع څخـه اړوي      خندا وو ، پرله پسې خبرو او پر ز سړی په

زه بـه ناچـار دخبـرو لـه دوامـه الر اخلـم او بښـنه بـه غـواړم ، بيـا بـه نـو څلـور              . او دخبرو خنـډ مـې  رځـي    

اپاڅيږي او دغه مزاحم سړی به تر يو څه ټيل مټيل وروسـته لـه دغـه    ښاغلي ، چې ښه ځواکم  هم دي،  ر

خـو ددې  . شړل شوی سړی به بېرته دراتلو اجازه نه لري او زه به خپلو خبـرو تـه دوام ورکـوم    . ځايه وباسي 

لپاره ، چې خنډ بيا رامنځته نه شي او مزاحم سړی بېرته دخبرو تاالر ته رانه شـي څلـور مټـور ښـاغلي بـه      

يعنـې تـر ممنوعيـت وروسـته     . وکۍ له دروازې سره کېږدي اومـزاحم بـه راننوتلـو تـه نـه پريـږدي       خپلې څ

اور که دغه ساده ملال له رواني الملونو سره پرتله کړو د شـاته  . دهغه له راننوتوسره مقاومت هم کېږي 

 ( ۳۳،۳۱ ـــ۱).      ښه ملال  رځيدای شي   Repressionوهل کيدو

، چـې ښـايي    شعور او الشعور تر منځ هغو درزونو او منفذونوته اشاره کـوي تردې وروسته فرويد د

 . دو دنفوذ لپاره رامنځته کېږي دشاته وهل شويو پدي
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او بهر دتحت الشعور سـاحه  ڼـي ، شـړل شـوی سـړی      ( دشعور ساحه ) اه گفرويد دخبرو تاالر خودا 

غه غوښتنې او تمايېت نه يـوازې  دشاته وهل شويوغوښتنو ملال بولي او فرضيه وړاندې کوي ، چې د

 .  درا رځيدو مخه يې هم نيول کېږي  بلکې دشعورساحې ته ،داچې بهرته شړل کېږي

کــې دفرويــد ( دســوفي دنيــا) د فلســفې دتــاري  يــو نــامتو ليکــوال يوســتي   ــرودر پــه خپــل کتــاب 

 : همدغه تمليل رانقلوي او په تفسير کې يې ليکي 

د شـعور لـه سـاحې    . لـه نظـره ممنـوع او نـامطلوب دي     ( شعور) مير هغه افکار ، چې دځانخبري ض» 

 –۷۱)                                                    . « څخه شړل کېږي خو دهغـو بـې حـده ځپـل د روانـي نـاروغيو المـل  رځـي         

۵۰۳ ) 

رسيدلي ، چې  ېره لويه  ڼلې او پريکړې تهه ارواپوهانو دتحت الشعور ساحه ډتر فرويد را وروست

دانسان رواني اضطرابونه ، حرکات ، غبر ونونه ، انګيزې او انګيرنې تر ډيـره بريـده لـه تحـت الشـعور      

دوی  وايي دشعور ملال دکنګل د هغه لوی غره پـه څيـر ده ، چـې يـوازې د     . څخه اغيز مني نظر شعور ته 

،چـې ښـکاري دشـعور برخـه ده او تـر      همدغه وړه برخـه  . څوکې يوه وړه برخه يې له اوبو څخه راوتلې  وي 

 . 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        

اه قـومي  گـ ويښتيا کې ژوند کوو ، دخوب ، بې خودۍ  او هېرتيا شيبې مو له ال شـعور سـره دي دناخودا  

او  ډه بشري برخه ټوله په ال شعور کې پټه وي او دفردي روان لويه برخه هم هره شيبه  پـه تحـت الشـعور    

 . هره شيبه ، چې تېريږي خاطره يې الشعور ته سپارل کېږي  .کې رسوب کوي

په لومړي فصل کې دتحت الشـعور  ( انسان او د هغه سمبولونه ) کار ل  وستاويونګ دخپل کتاب 

د ) اړه مفصلې خبرې کوي ، دغه نامتو ارواپوه دکتاب همدغه فصل پخپل قلم ليکلی او نوم يـې دی  په 

 : په اړه کښلي  داگاهيونګ په پيل کې دناخو (داگاه سره اشنايي انسان له ناخو

داسې وقايع شته ، چې موږ په ځان خبرۍ کې ورته پام نه دی کړی يا په بله مانا دغـه پېښـې زمـوږ    » 

ۍ درشل ته نه دي وررسيدلي ، دا وقايع پيښې شوي دي خو موږ په نيمه ځانخبرۍ کې پرته لـه  دځانخبر

موږ يـوازې هغـه وخـت ددې پېښـو دشـتون      . دې ، چې په ځانخبرې بڼه يې وپيژنو هغه مو جذب کړي دي 

ورتـه  ته ورسيږو يا د ژور تفکر پر مهال ددغو پېښو ل  Intuitionپه اړه خبريږو ، چې ديوې شيبې شهود 

امکان لري موږ ددغو وقايعو هيراني او حياتي اهميت ته پـام نـه وي کـړی ، خـو وروسـته      . ورنږدې شو 

حــت الشـعور څخــه ســر  پــه تو ـه زمــوږ لـه ت  (  After thoughtپـس انديشــه  ) ديـو ډول تــر انـد وروســته   

 «.راپورته کړي 

 (۲۶ـ ۷۲)                                                                                                                                                                                     

يونـګ د تحـت الشـعور دپيژنـدلو لپـاره دانسـان پــر خوبونـو کـار کـوي او دخپلـو ناروغـانو بيلګــې            

ه دځپـل شـويو او هېـرو شـويو روانـي پېښـو       يه کوي ، چـې څنګـه يـې خوبونـو لـه تحـت الشـعور څخـ        ئارا

اســتازيتوب کــاوه ، يونــګ دخوبونــو او تحــت الشــعوري ســمبولونو پېژندنــه وړانــدې کــوي او لــه زړو    

يونــګ زړو . خــاطراتو څخــه دنــوي نســل ديــادونو اونښــو ذکــر کــوي ، چــې دوی تــه پــه ميــرا  پــاتې دي  

اهي واقعيتونــه گـ ســمبوليک او ناخوداافسـانو ، اسـاطيرو او کيســو تـه اشــاره کـوي او دانســانانو  ـډ      

هغه څوک ، چې تر خپل ور لوی کارونه کـول غـواړي يـا لـه خپـل تـوان       : ملېيونګ وايي  ؛معرفي کوي

 . او دريځ اوچت خيالونه لري ښايي په خوب کې ځان دالوتلو ياهم رالويدلو په حالت کې وويني 
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پـه تحـت     Egoismيـا  ( خـودي  ) ديونګ له همدې اشارې څخه ښـکاري ، چـې ځانځـاني ياځـانولي     

ه  ـورو  الشعور کې ژورې ريښې لري ، چې ډېر ځلـه زمـوږ لـه ارادې څخـه بهـر وي ، اور بـه راشـو او وبـ        

 : او مغلقه برخه زموږ استادمرروځ څه ډول تمليل کړې ده  ،چې دانساني روځ دغه پيچلې

ناوو پـه لټـون پسـې وتلـی     په دويم څرخ کې دځانځاني ښامار الروی ،چې د واقعيتونـو او ژونـددما  

ي ،اسـتاد دغـه برخـه    ه مـاتوي او دالشـعور مغـارې تـه ننـوز     دځان موندنې پـه نيـت دخپـل شـعور بريدونـ     

 : 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

 ، چې ، الرویهم احسار کړو

 دقدم الندې څه نشته

 .نه ډبره کومه ځمکه کلکه سخته 

 .تابه وې ، چې هرې خواته هر څه موم دي 

 رنګهيوه ماده پسته سياله هم بې

 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



اروايي ښامار                   www.samsoor.com         عبدالغفور لېوال  

 په مغشوش خړ پړ منظر کې

 په يو ځای کې خويوازې هلته دورې

 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

 سمندر و ، نه درياب نه يې بستر ونه خو هلته 

 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

 بحې جوړېدلې ، خوځيدلې هر ې خواتهناشنا ش

 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

 سره وو رويا انې يې لېدلېهی لګياوه څه خوبونه ور

 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

الهـي  دانساني روځ پټو برخو ته داسـې سـفر پخـوا هـم تمليـل شـوی دی ، پـه لويـديځ کـې دانتـه پـه            

کميدي کې او په يوناني اساطيرو کې اورفيور پخپلې معشـوقې اوريديسـيه پسـې دارواحـو دنيـا تـه       

ختيـزو   دفلسفې دتاري  ځينې پوهان فکر کوي ، چې معاصرو غربيانو هم دغه تمليـل لـه  . سفر کړی دی 

ي سـمايي فکـر کـوي ، چـې د نيشـاپوري عطـار منطـق الطيـر او دغزنـو         صوفيانو څخـه اخيسـتی ، اسدآ  
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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 

مخاط  ته دختيـزو   ه ، چې په شلمه پيړۍ کې خپل افغاند استادمرروځ کار توپير لري اوهغه ځک

دشعر په ژبه داسې تمليلـوي    عرفاني تمليلونو او لويديځونويو ارواپوهنيزو علمي موندنو يوه  ډوله

کـه تـر   . پرسوناژونه او کرکټرونه اشنا او محلي دي  ،مکان –، چې فکري موندنې نوې خودتمليل زمان 

 –استاد مرروځ وړاندې پښتو ادب وکتل شي ،نوې ارواپوهنې په تېره بيا دتحـت الشـعور داسـې رو     

 ،نه غواړي د الشعور سـاحه معرفـي کـړي    که څه هم استادمرروځ. علمي او شاعرانه تمليل نه دی شوی 

بلکې دی هڅه کوي وښيي ، چې څنګه ځانځاني او پر ځان مي  شعور دځان ناخبري شـعور پـه برخـه کـې     

د الشـعور دبرخـې اهميـت لـه همـدې ځايـه       . زيږي ، وده کوي او باالخره د انساني روځ ټول قلمـرو نيسـي   

دې ځای کـې جـوړيږي اسـتادمرروځ غـواړي     څر نديږي ، ځکه دانساني شخصيت اصلي ماهيت په هم

لـه هغـو    -ارواپوهـان  . ووايي ، چې تحت الشعوري غريزې موږ بدلوي اوهغه څه رانه جـوړوي ، چـې يـو    

فکــر کــوي ، چــې لــه تحــت الشــعوري اغيــزو څخــه رازيږيــدلی     –څخــه اســتاد پــه ځانځــاني ښــامار کــې   

ه منفـي ځـانګړنې ولـري ، چـې لـري      شخصيت که څه هم له ځان سره په کشمکش کې وي اونه غـواړي هغـ  

يې مګر دتحت الشعور ژور اغيز يې اصېځ ته نه پريـږدي ، دا کشـمکش پـه تېـره بيـا دجنايـت کولـو پـر         

رمــان دهمداســې يــوه روحــي    ( جنايــات او مکافــات  )مهــال خپــل اوج تــه رســيږي ، د داستايفســکي     

 . کشمکش په زړه پورې تمليل دی 

لـه فلسـفي پلـوه لـه      –ې انسان په خپل محيط او ټولنيز ژوند کې د استادمرروځ يو پيغام دادی ، چ

دومره بوخت شي ، چې ځان ، خپل روحي حقـايق او پـه تحـت الشـعور      –بل او طبيعت سره په اړيکو کې 

.  ځکه خو د تحت الشعور محتوا ورته پردۍ او نااشنا ښکاري . کې زيرمه شوي حواد  بيخي هېر کړي 

غواړي په لوی الر په خپل تحت الشعور کـې زيرمـه شـوي عواطـف او غرايـز      بلکې انسان  ،يوازې دانه

کله انسان داسې شي ، چې ددغـو غريـزو ، غوښـتنواو تمـايېتو     . هېر کړي او ستر ې ورڅخه پټې کړي 

له رايادولو څخه ويريږي ، پر ځان مي  شعور ويره لري ، چې په الشعور کې له زيرمه شـويو يـادونو سـره    

چې ولې انسان له دې حقايقو څخه ويريږي استاد مرروځ مخام  ځواب نه وايـي خـو د    مخام  شي ، دا

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        

 : ې راغلې ده کې داس

 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
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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

 تور ديوان وولوی لوی غرونه 

 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

 ناشنا ناشنا تورتم کې نا پايابه ، ورکه ورکه په

 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

 و کې اقامت کړيبيا دننه په کور

 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

 وخت چېرته بهر الړ شي له ښاره چې کوم

 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

 ډېوې رڼا تهنو دشپې سره راغونډشي د کوچنۍ 

 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

 نکې اروا انې راوزي ، ځي ،ونيمه شپه ترې ډارو

 غرو غونډو کې ننوځي

 ژوندي کېږي لوی کنډونه  ړنګونه ،

 ان ترې نه جوړيږيتور ديو

 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

 ر زه ومه له هغه بيابانهمګ

 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

 ښايسته ښار خوچې د دوی 

 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

 ې نه ويښار حصار به پات

 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

 ه نه ويښار ب

 .ترې به پاتې کنډوالې وي ، ويرانې وي 

د اســتاد مرــروځ پــه نــزد د يــو خــوړ کــوږووږ بســتر تــه ورتــه دی ، چــې د      conscienceمګــر شــعور 

 . الشعور له سمڅې بهر پروت دی 

ډېـر  . شعور دانساني روځ دويښ ذه  هغه برخه ده ، چې له عقلي پلوه زموږ ورځنی ژوند تنظيمـوي  

که مررد عقل بيل و ڼو نو پوښتنه رامنځته کېـږي ، چـې آيـا دا    .ني ځواک تکيه کوي ځله شعور په عقې

 دانسان دهستۍ يوه خورا کوچنۍ برخه نه ده ؟ 

ځکـــه هـــر څـــه پـــه ويښ شـــعور کـــې نـــه شـــی محدوديـــدالی ، احساســـات ، عواطـــف ، غريـــزې ، د  

ا يې هم يوه برخه پـه شـعور   ښکېخوښونې ذوق ، تخييل او نور داسې ارزښتونه يا خو له شعوره بهر او ي

ي کـه فکـر وکـړي ، چـې هـر څـه       چې  دانسان پر ځان مي  شعور تيروزپورې اړه لري ځکه خوويېی شو ، 

 . هر څه دی ( دی)دی او يا ( دی)

چې پر ځان مي  شعور مـوږ تـه دروغ     د استاد مرروځ اصلي پيغام په ځانځاني ښامار کې همدا دی

نـوې ارواپوهنـه د شـعور لـه      .تي ، هرڅه او ټـول ځـواک لـه ده سـره دی    وايي ځکه فکر کوي ،چې ټوله هس

دا . بـولي   Egocentrismاو ځان مرکزيت   Selfishnessداسې ځانولۍ څخه رازيږيدلي مفاهيم ځانولي 

بلکې دايـې لـه هسـتۍ څخـه پوهـه ده ، شـعور دا  ڼـي ، چـې پـر هـر څـه             ،د شعور احساساتي حکم نه دی

ستۍ څخه خبر دی ، حال دا ، چې هسـتي ډېـره تـر ده لويـه ده آن چـې پـه انسـان        حاوی دی يعنی له ټولې ه

کې دننه پټه شوې دنيا تردې ډېره لويه ، پيچلې ، ناپيژندل شوې او مبهمه ده چې زموږ ويښ شـعور دې  

  . اه اوسي گپرې ا
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ځکـه  موږ کله ،چې ويده يو او خوب وينو،نو فکر نه کوو ، چې دخوب محتوا دې واقعـي نـه اوسـي    

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      

) ي ، چـې  فکر کوي ، په هرڅه خبر دی ځکه خو ځان ټول څه  ڼي او پر ځان مي  وي ، اسـتاد مرـروځ وايـ   

د پر ځان مي  شعور کلک ملګری هم باالخره له هغه څخه بيليږي او يـوازې يـې پريـږدي ځکـه خـو      ( عقل

ددې لپـاره دنابلـد ملګـري تـر      ،پر ځان مي  شـعور يـوازې او اللهانـده د حقيقـت پـه لټـه کـې ورک  رځـي        

 .  ئسرليک الندې برخه کتېی ش

 الرویدسـاحو تـر مـنځ پـه حقيقـت پسـې د ورک       د ځانځاني ښامار پېښې د شعور او تحـت الشـعور   

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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 لرم فصڅلو

 

 نې سمبولونهانځاني ښامار کې ځيپه ځ

مانـا ده نښـه، ښـکارندوی     سمبول څـه شـی دی؟ د سـمبول لغـوي     و ورو چې ئتر هر څه وړاندې راځ

پـه بلـه ژبـه     .عينـي او محسوسـه ښـوونه ده   په مانا کې ديـوې انتزاعـي مفکـورې     نماد يا رمز او ،«مظهر»

او انتزاعي ماهيت ترمنځ داسـې اسـتدراکي پـول دی    او د هغو د فکري  تئينو د مادي، هاسمبول د شي

 .په ترڅ کې رامنځ ته کيږي« بهير»چې د يوې ذهني پروسې

 :کارل  وستاويونګ سمبول داسې را پېژني

چې کيدای شـي زمـوږ پـه ورځنـي      ،اصطېځ يا نوم حتی يو تصوير هغه څه چې موږ سمبول بولو يوه

 ښکاره مانا څخـه پرتـه يـوه تلـويحي    خپلې معمولې او خو له  ند کې د يوه مانور شي ښکارندوی ويژو

نـو يـوه   . . . سمبول د يو مبهم، ناپېژندل شوي يا له موږ څخه د کوم پ  څه نښـه ده  . ځانګړې مانا هم ولري

خام  مانا څخـه پرتـه پـه بـل څـه      خپلې ښکاره او م  ڼېی شو چې  له سمبوليک لکلمه يا شکل هغه مها

. «شـوي نـه دي  ه پـه دقيقـه تو ـه تعريـف     لـ لـري چـې هيڅک   نـه دآ ـاهي اړخو سـمبول ناخو . ت وکړياللهم د

(۲۲،۷۴-۷۲) 

هنـري   کې لري د سمبوليزم په نامـه ځـانګړی  د هغه اهميت له مخې چې سمبول يې په ادبياتو او هنر 

اسـتاد روهـي د   . ادبي جريان يا مکت  رامنځ ته شوی چې د نړۍ د ادب په تاري  کې د پام وړ ځای لري –

 :زم لپاره دغه تعريف غوره کړی دیسمبولي

سمبوليزم په ساد ۍ سره دې ته ويل کيږي کله چې څوک د يوه ذهني حالت د څر ندولو لپـاره يـو   » 

ترالسه کړي او هغه په داسې ډول افاده کړي، چـې د ذهنـي حالـت د څر نـدولو پـر ځـای د       « ايماژ»تصور 

 (۴۷۳ـــ  ۲) .        «سه شوی تصور مرسم کړيهغه په باره کې ترال

ښوول شـوی چـې د سـمبوليزم اعېميـه د فيګـارو      ۷۳۳۶را منځ ته کيدو کال  د سمبوليزم د مکت  د

«Le Figaro » ماالرمه او ورل   ڼـل شـوي   ددغه مکت  مخکښان بودلر، . خپره شوهپه ادبي ضميمه کې

 .دي

زړو ادبـي آثـارو کـې    وې نـه ده پـه ډېـرو    د  دغـه مکتـ  پـه څېـر نـ      خو په ادبياتو کې د سمبول کارونـه 

سمبولونه کارول شوي، انسانان د سمبول له مفهوم او کارولو سره زر ونه کاله پخوا آشـنا وو، مـذهبي   

ې زمـوږ پـه   چـ « کرينکـا دمنکـا  »وف فيلسـ « بيدپا»په زاړه هند کې د . کارول هنري او کاري سمبولونه يې

پـه شـرقي فرهنـګ    . ليزم غـوره نمونـه ده  په نامه پېژندل کيږي د سمبو« ه ودمنهکليل»فرهنګي حوزه کې د 

 .اصطېځ کارول شوي ده« محاکات»کې د سمبوليزم لپاره د 

اهميـت لـري دفرويـد او يونـګ لـه       واپوهنـه کـې هـم سـمبولونه ځـانګړی     له ادبياتو او هنر پرته پـه ار 

امخـا  موږ چې څه پـه خـوب کـې وينـو خ    . ا انې له سمبولونو څخه ډک دييرواو نظره د انسانانو خوبونه 

 .زموږ له ناخودآ اه سره اړيکي لري

يـل د سـمبولونو پــه   لناخودآ ـاه پـه خـوب کـې د سـمبولونو پـه مرسـته حضـور مـومي، د خوبونـو تح          

تحليلونو په مرسته د ناروغ اروايي ستونزې تشخيصوي  ومرسته کيږي او ارواپوهان ددغو سمبوليک

 ـاه سـمبوليک حضـور لـه ارواپـوه سـره       يونګ فکر کوي چې پـه خـوب کـې د ناخودآ   . او درملنه يې کوي
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 ادب او هنر کـې مهـم   –چې سمبول په ارواپوهنه  ناروغ ستونزه وپېژني نو دا ښکاري چې د. مرسته کوي

 .حضور لري

لـه نويـو او قـراردادي     دی ځانځاني ښامار چې هم ارواپوهنيز اهميت لري او هـم يـو غـوره ادبـي اثـر     

معرفي کړو او د هغو روانـي موقعيـت    اثر يو شمېر سمبولونهه دلته ددغه موږ ب. سمبولونو څخه ډک دی

خو د سمبولونو تر معرفي مخکې ښايي هېره نه کړو چې له يو سمبوليک مفهوم څخـه  . ته به اشاره وکړو

تعبير کيدای شي  متفـاوت وي او د شـاعر اوهنرمنـد لـه خـوا کـارول شـوی سـمبول بـه د هـر لوسـتونکي            

مفهـوم ولـري، ځکـه خـو کـه دلتـه لـه ځينـو سـمبولونو څخـه زمـوږ تفسـير او             لپاره بيل يا په يو څه تـوپير  

تعبير د درنو لوستونکيو په اند سم نه وو دليل به يې د تعبيرونو همدا تفاوت وي، همـدا راز دا يادونـه   

سـمبولونو پېژنـدل    وټولـ  د هم اړينه ده چې موږ دلته يوازې څو ټاکلي سمبولونه معرفي کوو، ځکـه داثـر  

 :د ليکنې له حوصلې بهر ويبه زموږ 

 

 :ښار 

  ـډ سياسي المل لپـاره سـره    –ښار د يو شمېر داسې خلکو د اوسيدو ځای دی چې د يوه اقتصادي  

توليدات به يې بازارونو تـه   ه رامنځ ته کړل چې کرنيزژوند ته اړ کيږي، پخوانيو خلکو هغه مهال ښارون

پــاره دغــو بــازارونو يــو سيســتم ومونــد، همــدا راوړل، د لومړنيــو اقتصــادي او ولســي چــارو د ســمون ل

سيستم په حکومت بدل شو، ښارونه له حکومتونو سره همزولي دي، ځکه خو ښار د طبقاتو، بيې بيلـو  

د ښار خلـک د يـوه خـاص     معموالً. قومونو او ټولنيزو متفاوتو ځانګړنو لرونکو خلکو استو نځای دی

ــوه ښــار      ــه فلســفي پل ــه وي، ل ــا کــورنۍ خلــک ن ــل  »ونه قــوم ي ــه ب ــرد]ل ــال دی « ســره[ ف . د ارتبــاو چاپيري

، يعنـې  ونو خاصه ده، په پخواني يونان کې ښار دولتونه بيل ونونمندي او اقتصادي فعاليت د ښاروقا

کـې  نه وو د همـدې لپـاره پـه پخـواني يونـان      رلوده، آت  او سپارتا يې لـوی ښـارو  هر ښار خپل حکومت د

مېر ځـانګړو  د تبعه په مانا هغه مهال د يو شـ « ښاري»م درلوده مفهو ښار د اجتماعي ژوند خپل ځانګړی

نـد يـو شـمېر    ليتونو پـر ښـاريانو د اجتمـاعي ژو   ئوخاوند و، دغـو حقونـو او مسـ    نووليتئوحقونو او مس

پار د ښار ژوند د مقيـد ژونـد نښـه ده، پـه ځانځـاني ښـامار کـې اسـتاد          په دې محدوديتونه تحميلول نو

په ښامار کې ښار د وجـود د شـعوري برخـې    « ښار يعنې  ډ اجتماعي ژوند» : مرروځ د ښار لپاره ليکلي

 :د انسان د وجود نښه ده، ځکه ښامار پر ښار واکمني کوي، استاد مرروځ ليکي ،سمبول هم دی

 يوه ورځ د ورځ ماښام خړه تياره وه

 زه را ووتم د ښار له شور ما شوره

 پورې دروازې د ښار شوې

 ريشوم روان د دښت په لو

 حال ويراړی

 (۷۸ــ  ۷۰)                                              لټولې مې د ورک سمندر غاړې

تمـار سـمبول دی د اسـتاد مرـروځ فرضـيه       ژوند، اړيکو او لـه نـورو سـره د همېشـني    ښار د بوخت 

تيــا او ي او پــه چوپه را ووزداده چـې انســان هغــه وخـت ځانتــه متوجــه کيــږي چـې د ښــار لــه شـور ماشــور    

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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ه سـفر لپـاره لـه    په زړو افسانو کې ډېر ځله داسې حالت وينو چې يو کرکټر د لـويې پريکـړې يـا اوږد   

بــودا لــه ښــاره ووت،  .ه تمليلــويخپلــه ارادي او د يــو مســتقل شخصــيت پـه تو ــه  ښـار څخــه بهــر را ووز 

 .دربار يې پرېښود او ځنګله ته والړ، هلته يې د ژوند حقيقت بياموند

 

 :ابانبي

 پخـوا بـه چـې   . ، خپلواکۍ او له ځان سره د اوسـيدو سـمبول دی  بيابان د ښار پر عکس د يوازيتوب 

نو انسـانانو تـه د فکـر کولـو     تلل نو له بيابانونو به اوښـتل، پـه بيابـان کـې سـفرو      خلک له يوه ښاره بل ته

موقع برابروله، بيابان د اشراق او شهود لپاره ښه ځای دی، پـه بيابـان کـې يـوازې انسـان ځانتـه متوجـه        

پـه بيابـان کـې انسـان ويريـږي او خپلـې کمـزورۍ تـه يـې پـام           . سره يې اړيکه پرې کيـږي « بل»کيږي او له 

ی، يــوازې ژونــد کــوي او يــوازې مــري، د پــه بيابــان کــې انســان فکــر کــوي چــې يــوازې هســت شــو .اوړي

مرنـون هغـه وخـت    . احسار په بيابـان کـې پـر انسـاني اروا حاکميـت کـوي       (Individualism)فرديت يا 

 ،چـې مرنـون ادعـا کولـه     ،افسانه داسـې ده  يوه بيابان ته والړ، د هغه په اړه څخه مشهور شو چې له ښار

مانـا دا چـې مرنـون    . ځان کې مې د هغـې روځ وليـده   چې په بيابان کې مې هغه وخت ليې وپېژنده چې په

نې مانا وليده، د استاد مرروځ الروی هر کلـه  يښتته متوجه شو او بيا يې ليې په رهم په بيابان کې ځان 

ی او د بيابـان  ر ته الره پيدا کـړي نـو لـه ښـاره ووز    چې غواړي د وجود پر حقايقو پوهيږي يا تحت الشعو

 :سمبول دی د الرې خپلواکي او د ځان پر لور د سفر ،ابان دلته زموږ د القيديپه الره مزل پيل کوي، بي

 ه، توره شپه وهبان و، تروږمۍ وبيا

 . . .خو له ما سره دننه يوه ډيوه وه بليدله 

 په دې شانې په هغې تورتم صحرا کې. . . 

 پټه پټه غلې غلې

 مې وه ملګري يوه رڼا شان دنيا ۍ

 مد خپل خيال په لومه  يرو

 په خپل ځان باندې کړۍ وړۍ چاپېروم

 هی مزلې مې کولې

 

 :د ورک سمندر غاړي

و پاکۍ سمبول دی، په لويـديزو ادبيـاتو   ا لويوالي ،لي يا تحرک، ژونداسمندر ډېر ځله د خوځندو

کې د حيرانتيا، ژور تفکر او فلسفي بحلونو لپاره هـم کـارول شـوی دی خـو هغـه مفهـوم چـې د ارواښـاد         

ترکيــ  لــري هــم نــوی دی او هــم څېړنــه « د ورک ســمندر غــاړې»پــه ځانځــاني ښــامار کــې اســتاد مرــروځ 

ول اثـر کـې   مهـم کـړی چـې قهرمـان الروی يـې پـه ټـ        غواړي چـې ولـې اسـتاد مرـروځ دغـه ترکيـ  دومـره       

د ځانځــاني ښــامار الروی د ورک ســمندر پــه غــاړو پســې بيابانونــه او ښــارونه تــر پښــو  . ورپســې  رځــي

: ي اژدهــای خــودي کــې پخپلــه ليکــوال د ورک ســمندر غــاړې داســې شــرځ کــوي پــه فارســ ،النــدې کــوي

ــواحل » ــوانی   ســـــــــــــــ ــای جـــــــــــــــ ــق هـــــــــــــــ ــت عشـــــــــــــــ ــام طفوليـــــــــــــــ ــده، ايـــــــــــــــ                                       .                                                                                                                            «گمشـــــــــــــــ

 (۴۷ـــ ۷۷)
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زه  په عشقونو پسې دومـره سـر ردانه وي؟  په ماشومتوب او د ځوانۍ  دې آيا دا سمه ده چې انسان

 .فکر کوم د ورک سمندر غاړې تردې پرته نور مفاهيم هم لري

چې موږ څوک يـو،   ،دغه عبارت د هستۍ د اصلي ماهيت ورکه ده، ښايي ددې پوښتنې ځواب دی

خـو د ورک   ته ځـو ددغـو پوښـتنو لـه ځـواب مونـدلو څخـه الروی نـاهيلی دی ځکـه         ولې راغلي يو او چېر

. پاتيږي او هېڅکلـه نـه الروی، نـه شـاليې او نـه ښـامار وررسـيدالی شـي         سمندر غاړې همداسې ورکې

ورکـه  الروی يې له هر چا پوښتنه کوي خو بيا يې نه مومي، پـه مرمـوع کـې دا د بشـر ورکـه ده او داسـې       

 :ئدي و ور شونيچې موندل يې نا

 تلو راتلو دې د تور تم او د رڼا

 ځغليدو را ځغليدلو

 الروی لږ خبرولو

 يچې شپې ورځې دي رواني د رومي د روم

 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

 څوک را پېښ شي په دې سيمه

 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

 (۷۷۴ـ ۷۰)                                                    غاړو نه خبروي            

 

 :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           

يقـت  څـو ځلـه بـدليږي او الروی ال هـم پـه حق      لـوری  راوي ليدعر،  د مخاط ، کله راوي او کله پخپله شا

الروی يو پاک کرکټر دی، شاليې يوازې دی پېژنـې او ښـامار ورڅخـه کرکـه کـوي، پـه       . دی پسې ستړی

الروی د حقيقت نښه ده . زندان کې پراته رندان يې هر کلی کوي او ماشومان او غرڅنۍ ورسره مينه لري

تعبير موږ کلـه کلـه پـه     زما په ځانګړی. د له رازه خبر کړيد وجواو غواړي د وجود بې خبره اوسيدونکي 

تيکه ژبـه يـې زړه بـولي، ارواپوهـان     نيوازيتوب کې پخپل ځان کې دننه له کوم چا سره خبرې کوو، روما

ورته بې طرفه ضمير وايي هغه څوک چې موږ ورسره خبرې کـوو زمـوږ پـه خپګـان يـا خوشـالۍ پسـې نـه         
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وايي چې توقع يې نه لرو، زمـوږ پـه وجـود کـې همدغـه څـوک د حقيقـت الروی         رځي او ډېر ځله هغه څه 

 .دی

 

 :ښامار

ښامار افسانوي ځناور دی، د غ  مار مانا هم لري خو په دې تفاوت چـې څانګونـه او پښـې لـري او     

ښامار د ظلم، زور، وحشت او حيوانيت سمبول دی، کـه څـه هـم پـه ځينـو       ،له خولې څخه يې اور باديږي

يو منـل شـوی ځـواکم  سـمبول      کې کې د ملبت حيوان رول لري، بلکې په چي  او افسانو اياتوچيني رو

د وحشـت د سـمبول پـه تو ـه حضـور       هم دی خو له لرغونې زمانې څخه ښـامار پـه بـېې بېلـو افسـانو کـې      

ې را ايستلی دی او د انسـان پـه روځ کـې يـ     له غرونو، دښتو او ځنګلونو څخه ، ښامار  فيانو لهصو. لري

بلخـي   محمـد  موالنـا جـېل الـدي    : ځای کړی، له پخوا څخه د انسان نفس له ښامار سره تشبيه شوی دی

 :ليکلي

 ما در بت ها بت نفس شماست

 زانکه آن بت مار و اي  بت اژدهاست

 هنوز آشامد فت دريار را در ه

 گردد شورش آن خلق سوزکم ن

 دوزخ است اي  نفس و دوزخ اژدهاست

 «ملنوی»                                        کم و کاست د کو به درياها نگر

 :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

 وي د جاهل تر همدميه به بهتر

 که له چا سره همدم وي اژدها

سمبوليک حضور دی ځکه چې د  عيني موجوديت نه لري دا کامېً« ښامار»په ځانځاني ښامار کې 

لکه پهلوان، سترټولواک، قهرمان، زمامدار، واکـدار،   ،ښامار لپاره ځينې نور نومونه هم کارول شوی

وځ په کتاب کې ښامار پرته له يوه ځای څخه تـر  د استاد مرر .بادار، سردار، فرماندار، فرمانروا او نور

د جګـړې وسـايل   . ډېره د يوه جابر انسان ځانګړنې لری، په ماڼۍ کې اوسيږي، کله کله پر آر سپور شي

دا د سمبوليکو آثارو ځانګړنه ده چې يو کرکټـر دې پـه څـو ډولـه     . کاروي او انسانان خپل حضور ته مني

 او د. يو پـه څـو ډولـه څېـرو کـې ظـاهريږي      تسـ کـې مف « فاوسـت »پـه  د  ويتـه  . ند شـي تونو کې را څر ئهي

 .په څېره کې بيا را ژوندۍ کيږي« هل »څېرې يوناني  فاوست معشوقه د لرغوني اسطوره يي

د ځانځــاني ښــامار د فزيکــي موجوديــت تصــوير پــه هغــه برخــه کــې تمليــل شــوی چــې کلــه زيــږي او   

 :ئږي و وريرالوي

 شو يانو کې يو غ به ورو ورو په چيمربيا . . . 
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 نور چيمريان به يې خوړل ډېر

 بيا به نور هم غټيده قوی کېدلو

 دا چيمری به لوی ماهي شو، مار ماهي شو

 غرونه د نهنګ شو جسامت به يې غرونه

 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

 ې تېرې منګولې، هم وزرې هم څانګونههم تېر

 غاښونه تېز هم اوربوز هم اوږدې داړې

 ټوري شولدواړه ستر ې به يې د وينوک

 . . .ږمونه به يې د اور لمبې ختلې پله س

دا برخه د ښامار له هغه تصور سره مطابقت لري چـې مـوږ يـې پـه اسـاطيرو کـې لـرو، د اسـاطيرو او         

ــو   ــوږ د دي ــه الرې م ــل     ښــاپ ،افســانو ل ــو بېېبې ــورو افســانوي موجودات ــا، ســيمرغ او ن ــا، عنق يرۍ، هم

تصويرونه لرو دا ذهني تصويرونه د ښامار په اړه هم شته خو په لږ او ډېر تـوپېر د يـوه غـ  مـار پـه تو ـه       

 .يې لري او له خولې څخه يې اور راوزدی چې الر او پښ

سـره پـه مخالفـت کـې غوښـتل       ښايي پخوانيو صوفيانو به لـه نفـس   ،خو نفس ولې ښامار  ڼل شوی

 .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          

د موم  خان . يۍ وخوره  په يو شمېر افسانو کې ښامار عادت لري چې ښکلې نرونې او ناو. شوي دي

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   

غريـزې سـره اړه   عېقمندي ددغه موجود هغـه سـمبوليک اړخ څر نـدوي چـې پـه انسـان کـې لـه جنسـي          

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

نـده ويـروي او د   الغه کسان له جنسي ژوهغه خيالی ستونزه ده چې نو ب يديزم له نظره ښامارئفرود  »

 (۲۳ــ ۷۳)                                                                                                         . هغوی لېبيدو سختې مقابلې ته اړ باسي

هم داسې ښکاري چې پخوانيو صوفيانو او معاصـر اسـتاد مرـروځ ښـامار      نو د ارواپوهنې له نظره

 .ايه د نفس لپاره سمبول نه دی ټاکليهسې بيځ

 

 :سمڅه

رـروځ د کتـاب   د سفر يو مهـم منـزل دی، اسـتاد م    غار په ځانځاني ښامار کې د الروي مغاره يا لوی

نو له همدې پيله پوهيږو چې سمڅه يا مغاره د تحت الشـعوري  « يعنې الشعور»: په لم  کې ورته ليکلي

راتلـو   يشـهود، الهـام حتـی وحـ     ،خلـوت لپـاره، او د تفکـر   دنيا لپاره يو سـمبول دی خـو ولـې، سـمڅه د     

شپې په سمڅو کې تېرولـې   وليانو به ورځې  (ج) برانو او د خدایپيام .لپاره مناس  ځای  ڼل شوی دی

او د عروج پړاوونه به يې وهل، اصـحاب کهـف يـا د سـمڅې يـارانو يـوزاې د ظـالمو حاکمـانو السـه نـه،           
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ه سمڅې ته پناه وړې وه، په زړو اساطيرو کې د مړيو، يا ارواحو دنيـا  بلکې د لوی خدای د پېژندلو لپار

ته د تلو لپاره افسانوي الرويانو د اوږدو تيارو سمڅو الر وهله، د اپېتـون ملـل نظريـه د غـار د نظريـې      

هرنـۍ  مغـارې لـه ب  . ۍ په اړه ژور فکـر کـوي  ي د هستۍ او نړم ياديږي ځکه په غار کې تړلي و ړپه نامه ه

ه د اړيکو د پريکولو مکانونه دي، هر څوک چې غواړي په خپل ځان کـې ننـوځي، سـمڅې تـه بـه      نړۍ سر

نـه  يـې   ارواپوهنې په نظر تحت الشعور په ذه  کې د هغې تورې مغـارې پـه څېـر دی چـې پـای      د . ننوځي

هـم  لرغونيو افسـانو کـې،   دی معلوم او خدای خبر تر کوم ځايه به رسيږی دا ټولې قرينې ښيي چې هم په 

ت الشـعور لپـاره سـمبول    تونو کې او هم د ارواپوهنې په نظريو کې سمڅې او مغـارې د تحـ  م په عرفاني

قـايقو پسـې لټـون    ، د همدې لپاره د ځانځاني ښامار الروی هر ځل چې غواړي په ورکو حټاکل شوي دي

 .ې سمڅې تر خولې ځان رسويپيل کړي د يوې تور

 

 :غرڅنۍ

 :ه کې ليکييشمحبت نښه ده، استاد مرروځ په حا آزادۍ اوپه ځانځاني ښامار کې غرڅنۍ د 

ـــ  ۷۰« او مينـه ده  استبداد لوی دښـم  آزادي بـې  نـاهي    د ،آزاده او بې  ناه مينه او محبت: غرڅنۍ»

۴۸) 

داســې يــو ژوی دی چــې پــه دښــتو، غرونــو او ځنګلونــو کــې ژونــد کــوي ددې ترڅنــګ چــې   غرڅنــۍ

ېر ځله يوازې د ځان په ساتلو فکر کوي او دا يـې پـه فطـرت کـې     ښکلې ده، معصومه او بې  ناه هم ده، ډ

په ادبياتو کې د ښکې، بې  ناهي او معصوميت پـه خـاطر سـتايل    . نه شته چې چا يا څه ته زيان ورسوي

له خپلې آزادۍ سره مينه لري ځکه خو د آزادۍ دښمنان ورتـه دامونـه ږدي، پخوانيـو پاچايـانو     . شوې ده

ارواپوهـان فکـر کـوي چـې پخوانيـو پاچايـانو غرڅنـۍ او هوسـۍ         . و ښـکار کـاوه  به د هوسيو او غرڅنيـ 

يوازې د هغوی د خوږې غوښی لپاره نه ښکار کولې بلکې دا د قهارو او ځواکمنو انسانانو په نهـاد کـې   

د يـوه آزاد، بـې   . لـري د هغې وحشـي ځـانګړنې تلوسـه وه چـې د زور، قهاريـت او وينـې بهـونې لپـاره يـې          

خود پرسته » د ځانځاني ښامار قهرمان. موجود وژل ښايي همدغه رواني تنده خړوبوي غرضه او ښکلي

، ښامار غواړي په دې حرکت څـو څېزونـه   نو لومړنی کار يې د غرڅنۍ وژل دي يچې ښار ته ننوز« شعور

 :وښيي

 .ـ دی بشپړ واکم  دی او څه چې غواړي هغه کوالی شي۷

 .خوښيږيـ آزادي، ښکې، معصوميت او مينه يې نه ۲

 .ـ خلک بايد د هغه حکم ومني او که نه دی به يې په يوه غشي ووژني۸

 .ـ د غرڅنۍ په غوښه ځان مړوي۴

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

 ه لور د خلکو،پهلوان پ

 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

 په لينده کې غشی کېښود قهرمان ژر

 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

 په دښتو کې ن  مې اوږد مزل کړی

 لږ ستومانه شانتې ښکارم

 زړه کيږي خوراک ته، هم مې

 !ئپالنګ راته تيار کړ  ئالړې ش ئورځ

 !ئرا وريته کړاو هم دغه غرڅنۍ 

 ظيم سکوت په هر خوا پل  شويو ځل لوی ع

 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

 

 

 :لیشالي

 په بيديا کې، د هغې الرې په غاړه

 روهلته ناسته وه په خاو

 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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ا پـر  ، موسـک ، څېـرې  ريـوان او لـه اوبـو ډک منګـي     دا شاليې څـوک ده، هغـه لـه خپـل شـي  کمـيس      

شونډو او بې پروا حس  سره څو ځلې را څر نديږي او لوی رول لوبوي، دهغې پـه څېـره او نقـش کـې هـم      

استاد مرروځ په اژدهای خودي کې . لږ و ډېر بدلون راځي خو زما په نظر يې رواني کرکټر هماغه يو دی

                    .        «زيبـــايی غريـــزه جنســـي آميختـــه بـــا محبـــت عشـــق و: الهـــه ســـبز پـــوش» :ددغـــه کرکټـــر پـــه اړه ليکـــي 

 (۵۷ـ ۷۷)

شـرقي عارفـان    .ه کې ملبت نقـش لـري  مينې او ښکې سمبول ده او په کيس ،شاليې د جنسي غريزې

ه چـې د جنسـي   هغـې مينـې تـ    دوی ،تـه هـم مينـه يـو کامـل مفهـوم لـري       تمايـل پر  فکر کوی چې له غريـزې 

 .ي مقصد لپاره وي حقيقي عشق واييمرازي او که د يو عرفان غريزې پر بنس  بنا وي

د هغـه د پلويـانو او شـا ردانو لـه خـوا وپالـل شـوه فکـر کـوي چـې            تهد فرويد ارواپوهنه چې وروسـ 

ځينــو د نــوې . عشــق يــوازې جنســي او غريــزي بنســ  لــري او د عشــق لپــاره کــوم معنــوي اصــل نــه شــته    

ددوی پـه فکـر کـه     يي ناروغي بللې،بنس  د مرنون په مينه ملنډې وهلي او هغه يې اروا ارواپوهنې پر

مرنون نه شوای کړای ليې تر السه کړي بله نرلۍ به يـې مونـدلې وه، نـه دا چـې پـه هغـې پسـې يـې ځـان          

 .واژه

دا د عشق او مينـې سـمبول ده خـو     .ليې ددې دواړو مزج او  ډو له ده ېد استاد مرروځ شي  کميس

شاعر دهغې ښکې تمليلـوي او ولـې    سې نه وای ولې که دا. ي ميېن دید مينې المل يې غريزي او جنس

يې د نارينه اتل په وړاندې يوه ښکلې پېغله ټاکلې ده؟کـه څـه هـم چـې شـاليې د پـاکۍ، سـپيڅلتوب او        

. بـوي ومسـاپران خړ  ويشـي او تـږي  « ۍ سـمبول د ژوند، روڼوالي او ښيراز»اوبه  ساده والي نښه ده، رڼې

 .کلونه کلونه يې په انتظار ناسته ويسره مينه لري او  له  الروي شاليې

شـاليې  . شاليې له الروی سره يوځای د ښامار دربار تـه ځـي او دحقيقـت لـه ويلـو څخـه بـاک نـه لـري         

 .ښکلې هم ده او د شرقي صوفيانو د عشق د سمبول په څېر د معنوي ارزښتونو يوه نښه هم ده

ړو مــدارجو تـه رســوي خــو د نــوې  د حقيقـت لــو « ســالک»شـاليې د عرفــاني معشــوق پـه څېــر الروی   

ارواپوهنې له نظره د هغه غريزي تمايل ښـکارندوی هـم ده چـې پرځـان مـي  شـعور يـې د مقـابلې ور نـه          

سـړی ويلـی   . نه کـوي والرښـو  و لپـاره د الروي رسيدرلري او په الشعور کې پټو غريزو او غوښتنو ته د و

زې پـر بنسـ  رامـنځ تـه کيـږي او ورو      شي چې شاليې د هغې معنوي مينې سمبول دی چې د جنسـي غريـ  

ي معشـوق  د معنـو  وصـوفيان  د  شي چـې  ، يو مهال دومره پياوړېورو په انساني روځ کې ريښې غځوي

تلوسـه ده، د نـړۍ لـويې کيسـې، شـعرونه،هنري آثـار        هه مينـه د انسـان قديمـ   له شاليې سـر . ځای ونيسي

 د د حوا لپاره ځمکې ته راغی او (ع)دم اسې يوې مينې پورې تړلې وي، آحتی روحي پېښې خامخا په د

لـه ادمـه تـردې دمـه شـاليې زمـوږ د روانـي         .هابيل او قابيل ترمنځ د مينې په خاطر لومړنۍ وينه وبهيده

 :استاد مرروځ وايي ،تندې لويه برخه ده

 : تابه وې چې

 چې عالم را پيدا شوی هله کوم وخت

 دغه پېغله نازنينه هلته ناسته

 ه الره يې څارلهد خپل ورک مساپر

 د خپل ژوند او د هستۍ له ژور تل نه

 تمه تمه منتظره وه ديدار ته

 انه مساپر خپلدددې هسې سر ر
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يعنــې د ژونــد »د هغــه ورکــه  الروی د شــاليې پــه عشــق کــې دومــره ژور شــي چــې بېخــره فکــر کــوي  

 :دهغې په ستر و کې دی« سمندر غاړې د ورک –ريښتنې مانا 

 نه څاپه وليد الروي

 چې د ورک سمندر غاړې

 دهغو آبي چشمانو په درياب کې

 نژدې هلته ښکاريدلې

خـو دا   ،عشق هغه پيچلې معما ده چې له بشر سره يوځای زيږيدلې او تر څـو بشـر وي ورسـره بـه وي    

او چـا د نـر او ښـځې تـرمنځ لـه      چا د دنيا د ټولـو ښـځو بـدن تـه سـفر  ڼلـی        ،ه نه ده حل شوېلمعما هېڅک

 .ډېر لوړ او الهی سوغات بللی مينې څخه مرازي

 نوي مدارجو ته د وررسيدلو هغـه ځـواک  استاد مرروځ وايي چې عشق غريزي سرچينه لري خو مع

په ښامار کې شاليې همداسې يـو سـمبول    .ه به ونه رسيږينه وي هېڅ ځای تسره مل  دی چې که له الروي

 .دی

دعشـق او سرسـبزۍ د نښـې پـه تو ـه       «ټولواکمنـه د مـارانو  »په ځانځاني ښـامار کـې يـو بـل سـمبول      

« سـيېب او بـاران  » د يـوه روحـي بحـران     ځانځـاني ښـامار کـې    ورتـه هغـه سـمبول دی چـې پـه      تـه   شاليې

پروت هغه کړۍ کـړۍ شـي  مـار دی چـې پـه سـر        دا په سيند کې پر يوې  ر ې. ځيپرمهال له روځ څخه و

تـداعي   نواعو بېې بېل ظهور او غيبتونـه اليې يو سور ستوری ځليږي دا پېښه سړي ته د هندي ارباب ا

چې د ژونـد پـه يـوه     ،ه پوهيږمالبته زه ن. کوي چې کله د يوې ښځې، نر يا کوم ژوي په تو ه را څر نديږي

څنګـه د  « شـاليې  ېشـي  کميسـ  » پړاو کې د روحي بحران له امله هماغه د عشق او محبت الهه  ځانګړي

ا د هنـد پـه ځينـو زړو روايتونـو کـې دې تـه ورتـه پېښـې         يو کوړۍ کوړۍ مار په جسـم کـې حلـول کـوي مـ     

 .خو دلته يې پر اساطيري او سمبوليک شاليد يا سابقه څه نه شم ويېی. لوستلي يا اوريدلي دي

 

 :نځاید اژدها ستاي

ډيولو ونـه يـا پـه ميـرا      اي. په روان کـې ځانتـه ځـای مـومي     هر هغه څه چې د انسان ايډيولوګ شي

د ميراثـي  . وي يـا د يـوې عقلـي او فکـريو پروسـې پـه پايلـه کـې ترالسـه کېـږي           يپاتې کيږي، يعنې کسـب 

اعتقاد د تلبيت لپاره اول باور کېږي او بيا د باور لپاره داليل په لوی الر رامنځ ته کېـږي، حـال دا چـې    

 او باورونــه. بنســ  وروســته دعقلــی ځــواک لــه حکــم څخــه رامــنځ تــه کېــږي   پــر عقلــی باورونــه د داليلــو

 .ات هم په شعور او هم په تحت الشعور کې ژورې ريښې لرياعتقاد

د همــدغو اعتقــادونو مرکــز  رځــي او ځــان ســتاينه پــر ځــان لمانځنــه    « زه»يــا « خــود»کلــه کلــه ځــان  

وروسـتی حــد دی، پــه روځ کـې د همدغــه حالــت     نرسيســيزمد « پرسـتش خــود »د ځــان لمانځنــه . بـدليږي 

 .نښه ده« د اژدها ستاينځای»لپاره 

 :چې په ښار کې د هغه لپاره معبد جوړ کړي ،نځاني ښامار کې اژدها حکم کويپه ځا

 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

 دها و،م وجود يې د انسان نيم اژني

اسـتاد مرـروځ ليکلـي دي     عريبـه ده،  ،ځانلمـانځنې لپـاره جـوړوي    پر ځان مي  شعور دغه معبد د

ژدها و، ددغـې هيـوال   چې د ښامار مرسمه داسې جوړه شوې وه چې نيم وجود يې د انسان او نيم نور د ا

لشـعور کـې ده   شعور کې واقع دی او هغه نيمه برخه يـې چـې د ښـامار بڼـه لـري پـه تحـت ا        انساني بدن په

 .تحت الشعور د ځانستاينې اصليت ښيي او د ښامار اصلي څېره انځوروي

شـخص څخـه بـت جـوړ کـړی او       لې، فکر يـا ئفېني له دې يا هغې مس : ا کې خلک واييپه عامه وين 

الونه جوړول يـې پيـل کـړل دغـو     نو تمله په لرغونو زمانو کې انسانانو چې د هر څه فنا ليدل ،لمانځي يې

، د بتــانو اســتازيتوب کــاوه چــې خلکــو تــه پــه ايــډيولو ونو بــدل شــوي وو   ونــوداســې څېز ونو د التملــ

او پـر ځـان مينـو     په تاري  کې وينـو چـې قهـارو، جـابرو     ،له همدې ځايه وده وکړه جوړولو او بت پرستۍ

 .ڼه دهستاينو ته را بلل، دا د ځانلمانځنې اجتماعي بالونه جوړول او خلک يې د هغوواکمنانو خپل تمل

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

 

 :اندوزخي

د ژوند قدرتونه، طبيعي غريزې، عواطـف او  » : زموږ شاعر د دوزخيانو لپاره په حاشيه کې ليکلي

خو تردې مخکې چې پر دغو مفاهيمو غور وکړو، ښايي په ياد ولرو چې په ځانځـاني ښـامار   « هيرانونه

نـداني  کې يو ډېر په زړه پورې تمليل چې د ځپل شويو عواطفو لپاره او په تحت الشـعور کـې د هغـو د ز   

 .ددغو دوزخيانو انځور دی کيدو د تصويرولو په نمت راغلی

دي او کلـه   نـو تـړل شـوي   نـدې زنـدانونو کـې پـه زنځيـر او زول     دوزخيان د ښامار د ماڼۍ تر ځمکې ال

ــ   چــې ــو ټول ځمکــه خوځــوي آن تــردې چــې ښــامار هــم پــه خپلــه مــاڼۍ کــې د هغــو زوږ       هپــه شــور راشــي ن

 .احساسوي

ــل او فکــر          ــوازې عق ــو او احساســاتو څخــه ي ــه موجــودو ځواکون ــه وجــود کــې ل ځانځــاني ښــامار پ

ور عواطف، هيرانونه، احساسـات، غرايـز، غوښـتنې،    استخداموي او له ځان سره يې ملګري کوي، ن

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            

ونډه لري خو ارواپوهان فکـر کـوي    ت جوړونه کې کاريانسان په شخصي د غوښتنې پر خېف د« ايګو»

مـنځ تـه کيـدو المـل هـم      د را« عقـدو »چې ددغو عاطفي ځواکونو ځپل په روځ کـې د خطرنـاکو  رومونـو    

 . رځيدالی شي

 :استاد مرروځ دې پېښې ته داسې اشاره کوي

 قدرتونه د تعمير د ابادۍ اور

 قدرتونه د تخري  د خرابۍ دي

 یځکه ډېر کلونه کيږ

 دوی پراته دي، په تورتم بنديخانو کې
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 پر زنځير باندې تړلي

 پيدا کړي دوی بل شان نوې څېرې دي

 وړې شوېاروا انې د دوزخ ترې ج

 و« مينه محبت»کوم قدرت چې نوم يې 

 دی غوره کړی« تنفر»اور يې نوم د 

 «جذباتود  عشق »پرونی قدرت د 

 وايي«روحي اضطراب»ن  هغه ځانته 

نــوم ايښــی؟ پــر ځــان مــي  شــعور ددې لپــاره چــې  « دوزخيــانو»پــر دغــو ځواکونــو د خــو اســتاد ولــې 

پـه مرسـته دا بـاور رامـنځ تـه کـوي        د عقـل او فکـر  عواطف وځپي او له خپلې مخې څخه يې لرې کړي نو 

پـه يـو شـمېر    چې غرايز د  ناه سرچينې دي، ځکه خو د دوزخيـانو نـوم وربانـدې ږدي، د منځنيـو پيړيـو      

بـط د دوزخ د  اوبلکـې جنسـي ر   ه شـوې يجنسي غريزه له دوزخ سره تشـب  و چېنيموږ و مذهبی متونو کې

داسې انځور شوې تابلو انې ليدل شوي چې ښـځينه جنسـي غـړی لـه سـرو      . دروازې نښې  ڼل شوي دي

دا بيله څېړنه غواړي چې ولې د منځنيو پيړيـو پـه اروپـا کـې      .راښيیتنور په بڼه  د د مرګ ډک لمبو څخه

 .تمايېتو پر ضد وو يونه دومره ډېر د جنسمذهبی باور

 

 :وپرښته د تروږمي

دا د مـرګ نښـه او   ه چـې د تروږميـو پرښـته هـم  ڼـل شـوې،       په ځانځاني ښـامار کـې يـوه زړه بـوډۍ د    

خو دا عريبه مـرګ دی، زړه بـوډۍ ناڅاپـه وارنـه     . سمبول ده، د فنا، ورکېدو او له منځه تللو استازې ده

ه خپل قرباني سره خبرې کوي او مرګ ته يې وربـولي، دا هـم نـه ددې لپـاره چـې      کوي بلکې په پسته ژبه ل

پر هغه د مرګ سختۍ اسانه کړي بلکې دا پخپله يـوه شـکنره ده او غـواړي د ځانځـاني ښـامار قهرمـان       

الخره په فنا محکوم ده او مـرګ بايـد د يـوه    اپه دې وپوهوي چې له ټول زور او ځواک سره سره ب« ښامار»

 .په تو ه ومنيواقعيت 

 :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

 کی د لو ي ووې زړويې پرتوګ توريتورکميس تور

بوډۍ هېڅ څوک نه شـي ايسـاروالی، ټـولې دروازې پخپلـه ورتـه پرانيسـتل کېـږي او مخـام  ځـان          

 هدغه مرموزه بوډۍ د هېڅ چا نه خوښـيږي خـو هـر چاتـه ځـان رسـوي، هغـه ډېـر        . خپل قرباني ته وررسوي

بـې فايـدې دي،   ځواکمنه ده، ښامار، واکم  او اتل يوازې همدې ته د زاريـو  ونـډه وهـي خـو دا هـر څـه       

 .ځکه انسان په مرګ محکوم دی

 ال عمرانسورة « کل نفس ذايقة الموت»
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مـرګ او جاسوسـۍ نښـه     ۍ، کوډ ره بـوډۍ او تورکميسـې بـوډۍ د   په پخوانيو افسانو کې زړه بوډ

 .وه

کـــې يـــوه مکـــاره بـــوډۍ دوه ځلـــې را « موســـی خـــان او  لمکـــۍ»وريکـــه حماســـه لفولک پـــه پښـــتو

د  لمکۍ پ  ځـای ورښـيي اوبـل ځـل پـه خپلـو نوکـانو کـې زهـر پټـوي چـې د            څر نديږي يو ځل پاچا ته 

 .ليخان دواړه پرې مړه کړيو لمکۍ په الر پاخه شوي خواړه پرې ولړي او موسی خان او 

 د ددغې حماسې بوډۍ چې مرګ او تباهي پخپلـو نوکـانو کـې ليـږدوی کـ  مـ  د ځانځـاني ښـامار        

پـه  ڼـو اروپـايي افسـانو کـې پـر        . ڼـل شـوې ده   اسـتازې  اپيرۍ ته ورتـه ده چـې د مـرګ   تروږميو هغې ښ

 .و سپره کوډ ره بوډۍ د قهرمانانو د مرګ چلونه سنروي او د مرګ زيری راوړیجار

د ځانځاني ښامار دغه بوډۍ په انساني شعور کې هغه تري  بـاور دی چـې مـوږ يـې د خپـل مـرګ پـه        

، حتـی پـر ځـان مـي  شـعور هـم بـاور لـري چـې          ټول د خپلې فنا شـاهدان يـو   ټول پوهيږو چې مرو،. اړه لرو

چـې د تـل پـاتې ژونـد      ،بېخره مري، موږ له خپل دغه باور څخـه ځـوريږو هـم، پـه تخيـل کـې ارمـان کـوو        

زوړ او جمعي تخيل په نتيره کې داسې افسانې لـرو چـې انسـانانو     زموږ د همدغهپرچينه ورپېښ شو، 

پر مرګ تري  باور زموږ په دننـه   .ګ او بيا هم مرګمر !خو مه دې شه ،ددغې چينې ناکامه لټې پيل کړي

خو بيا هـم ځانځـاني    ،کې پ  دی زړه بوډۍ زموږ په ناخودآ اه کې ناسته ده او کله کله مو شعور مروړي

د تروږميـو پرښـته   . تکبـر او ځـان سـتاينې تـه دوام ورکـوي     خپـل اسـتبداد،   « پرځـان مـي  شـعور   »ښامار 

ارۍ کـوي چـې بيـا ژونـد     الخره زاشعور يې په اسانه نه مني بـ ځان مي   همدا پيغام له ځان سره لري خو پر

 :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

 يا تکرار کړېځکه ته به ب

 کړي کړي  ناهونه

 بيا به درومې، ځغلې ځغلې

 (۷۰۷ ــ۷۰)                                       . . . ځانځاني پسې د ځان خپل

دا پر مرګ د ترخه باور نښه هم ده او د هغې شـکنرې رمـز هـم     ،زړه بوډۍ يوازې د مرګ سمبول نه ده

خـو تـر رارسـيدلو مخکـې      ته د خپل حقيقت په وريادولو ورکوي، مـرګ را روان دی چې مرګ يې انسان 

 .بوډۍ غږ تل او هر ځای اوريدل کېږي، ددې کرلی دیخپل باور زموږ په ذه  کې  يې

* * * 

 ،ځانځاني ښامار  ا نور قراردادي او نوي سمبولونه لري چې خورا ډېر څه پرې ليکـل کېـدای شـي   

کې د ټولو پېژندنه نه ځاييږي او لـه بلـې خـوا لـه ټـول کتـاب څخـه همـدا          خو زه فکر کوم چې په دغه بحث

د ښــوولو لپــاره کــافي دي، خــو هېــره دې نــه وي چــې د هنــري         څــو يــې د کتــاب د ســمبوليک ارزښــت    

. موافـق  تعبيرونـو سـره نـه وي   کېدای شی درانه لوستونکي له ځينو دغو  ،سمبولونو تعبير متفاوت وي

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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 فصل نځميپ

 

 سو رواني اړخکې د کي «ناآشنا سندرې»په 

له ځانځاني ښامار پرته ارواښاد پوهاند مرروځ يو شمېر نور شعرونه هم لري چې ځينې يـې پـه يـوه    

ټولنيز پيغامونـه   –په دې شعرونو کې يو څو سياسي . کې خپاره شوي دي« ناآشنا سندرې»بله مرموعه 

، يو يـا  لنيزو نيمګړتياوو ته  وتنيونه دهد تاري  د ترخه طنز نښې وينو او ځينې يې ټو لري، په ځينو کې

« آشــنا ســندرېنا»مــوږ بــه يــوازې د . و شخصــيتونو پــه ســتاينه کــې ليکلــي دي دوه يــې د اتلــو او حماســ

 .ارواپوهنې سره ارتباو لري منظمومو ته کتنه وکړو، چې له

نځ د مرکو هغه مرموعـه ده چـې د زاړه يونـان لـه اسـاطيرو      ترم« زمانې»او « شاعر»ناآشنا سندرې د 

پيـل يـې د شـاعر او زمـانې تـرمنځ د يـو رومانتيـک او تغزلـي         . څخه غوره شوي دي (Myths)او افسانو 

پـه  : د کيسـې لنـډيز داسـې دی   . کيسه پيليږي« اوريديسه»او « اورفيور»بيان په راوړلو شوی دی بيا د 

 «اوريديسـه »يوه ښکلې پېغله چې  نوميده او« اورفيور»اوسيده چې  قديم يونان کې يو شوريده شاعر

له او مړه نوميده پرې مينه شوه دوی سره واده هم وکړ خو يوه ورځ په يوه پېښه کې اوريديسه مار وچيچ

ــي  شــاعر اور   ــو       شــوه د هغــې م ــړه اســمانونو او ځواکمن ــل ک ــې پي ــد او ژړا انګــوال ي ــر وځوري فيــور ډې

اره د مړيـو دنيـا تـه سـفر     معشـوقې د ليـدو لپـ    ېپيل کړي چې اجـازه ورکـړي د خپلـ   اروا انو ته يې زارۍ 

ننوت، په خپل سفر کې يـې ډېـر ځـواکم  اربـاب     و د تنارور غار ته ورفيور دا سفر پيل کړااور. وکړي

االنواع وکتل او زارۍ يـې ورتـه وکـړې چـې اجـازه ورکـړي اوريديسـه بېرتـه د عشـق د احتـرام پـه خـاطر             

م کـړ او اجـازه يـې ورکـړه چـې      نغمـو او ويرونـو د هغـو زړه نـر     د شـاعر عاشـقانه  . ه ستنه شـي ره دنيا تورس

فيـور مخکـې او اوريديسـه    رواچې په بېرته تللو کې بـه   ،شي خو شرو يې دا و هاوريديسه ورسره والړ

بـه ورپســې وي او تــر هغــو چـې د ژونــد او مــرګ لــه پـولې نــه وي اوښــتي شــاته بـه خپلــې معشــوقې تــه نــه     

ري، شرو ومنل شو او دواړه روان شول، خو اروفيور چې د خپلې معشوقې وصال ليـونی کـړی و   را و

نـه، بـس همـدا کتـل و او د      ينـي اوريديسـه شـته کـه    وو او په الره کې يې م  راواړه چې  شرو يې هېر شو

ونی ه ونه ليده شـاعر لـه دې غمـه ليـ    لله مخې ورکه شوه، چې بيا يې هېڅک شرو ماتيدل ناڅاپه يې مينه

شو او دنيا ته پـه را رځېـدو يـې داسـې سـوې نغمـې پيـل کـړي چـې کـاڼو، بوټـو او مرغـانو ورتـه ژړل، د              

نـو ورڅخـه د   بېخـره نرو  ې وې خـو ده هـېڅ توجـه نـه ورتـه کولـه      اورفيور په نغمو نرونې او پېغلې مين

ر شـاعر د  له بـه د اورفيـو  وسـ  ه ډبرې، نيزې او چړې يې راواخيستي خو هـر  کسات اخيستلو هوډ وکړ؛

نغمو په مقابل کې ويلې شوه او کار يې نه کاوه، نرونو چې دا حال وليده نو شور ماشـور يـې پيـل کـړ او     

الخره غشـي، نيـزې او ډبـرې پـه شـاعر ولګيـدې او هغـه يـې لـه پښـو           اد شاعر د نغمو غږ يـې ورک کـړ، بـ   

په سيند کې وغورځـاوه  ر يې رفيور بدن ټوټې ټوټې کړ، د هغه سقهرجنو پېغلو د شاعر او ،وغورځاوه

الخره د اخو نغمې او شعرونه يې الهم غلي نه شول آن چې ونـو، اوبـو او هـر شـي دغـه نغمـې تکرارولـې بـ        

ځـای کـې يـې خښـې      نـومي « ليبتـرا »را غونډې کړې او پـه  ځنګلونو او سيندونو الهی د هغه د بدن ټوټې 

يل کيږي چې د نړۍ تر ټولو خـوږ غـږی   کړه ود هغه پر قبر يوه ونه شنه شوه او يوه بلبل په کې ځاله و. کړې

بـه پـه هغـې دنيـا کـې لـه       ، ښـايي شـاعر   و د اورفيور د مينې ترانـې يـې ويلـي   همدې ونه چغيده ا بلبل پر

 .سره يوځای شوی وي خو نغمې يې دلته جاويدانې پاتې شوې خپلې معشوقې

* * * 
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وه او مــور يــې پــرې انګــۍ   ښــکلې الهــه انګــۍ پــه يونــان کــې  يــوه . نــر س ده بلــه کيســه د انګــۍ او

نوم ايښی و، دغې ښکلې او بې پروا شهزاد ۍ يو بد عادت درلوده چـې خبـر لوڅـه وه او ډېـره     « انګازه»

په يوه پېښـه کـې ددې د ډېـرو خبـرو لـه املـه        ه ورځبه غږيده، د هر چا وروستۍ خبره به يې تکراروله، يو

ومه کړه داسې چې يوازې وروستۍ خبـره يـې   ارباب االنواع پرې وخښميدل او هغه يې له ژبې څخه محر

زلمـي   ه ورځ پـه يـوه ښـکلي   نه شو ويېی، د انګـۍ همـدا جـزا بـس نـه وه يـو       څه يې ، نورتکراروله او بس

نرلـۍ زړه بـايلو ده خـو نـه يـې شـو کـوالی دغـه زلمـي تـه            ،نوميده (Narcissus)ورپېښه شوه چې نر س 

نر س چې په ښکار وتلـی و نـو پـه خپلـو ورکـو ملګـرو        خپله مينه اظهار کړي ځکه ژبه يې بنده شوې وه،

االخره نرلـۍ وغوښـتل   څـوک ده، بـ   پسې يې غږ کړلو انګۍ د هغه غږ تکراراوه، نر س حيـران و چـې دا  

انګـۍ لـه     ،هکـړ  ېکبر وکړ او له هغې څخه يـې ځـان لـر   نر س په غيږ کې ونيسي خو کبرج  زلمي  ښکلی

يـې د تـل لپـاره پـاتې شـو، نـ  هـم چـې تاسـو پـه غـره کـې نـاره              ننوته، ورکه شوه خو غږ  دې غمه پر ځنګل

انګـۍ خـو والړه    ،ښـه . رکـوي ، دا هماغه انګـۍ ده چـې ځـواب  د   ئاورنو د خپلې نارې انګازه به وئ وکړ

و نو نه يوازې د انګـۍ   رو ورو چې د نر س برخليک څه شو، هغه چې خپل حس  ته ډېر مغرو ئخو راځ

ه د انتقـام  الخراورپسـې وې بـ   يـې ورمـات کـړي وو او د ټولـو ښـيرواې     بلکې د ډېرو ښکلو نرونو زړونـه  

او نر س يې په غـم اختـه کـړ، هغـه داسـې چـې، يـوه ورځ نـر س غوښـتل            الهی دغه ښيراوې قبولې کړې

چـې بـل څـوک     ،خپل م  وليد،  ومان يـې وکـړ   يې اوبه وڅښي، کله چې چينې ته ورکوز شو په اوبو کې

ې مينې  يې پر ژونـد اور ولګـاوه، نـر س    ر س پر خپل عکس مي  شو او دود، ندی بس زړه يې پرې بايل

د خپلې مينې له غمه خواريده او چيغې به يې وهلې، خوارې انګۍ به دهغه چيغـې تکرارولـې او نـر س    

د عشق لـه غمـه مـړ شـو، پـر چينـه يـو  ـل را وټوکيـده چـې            خره د هماغې چينې پر غاړهالابه ويلې کيده ب

بـې وفـا    ه يـوه سـتر ه دې  ده، دغه  ل اور هم نـر س بـولي چـې لکـ    ې درلوړه ستر ه ينې پاڼې او ژييسپ

 .دنيا ته حيرانې حېرانې  وري

له نظره د پخواني يونان عقايد او له تخييلـی اربـاب   يا اسطورو د منطق  (Mythology)دا کيسې د 

هغـه مهـال پـه زړه پـورې     هنـري پلـوه د    –االنواعو سره د انسـانانو د اړيکـو څرنګـوالی ښـيي او لـه ادبـي       

روايات دي ځکه موږ وينو چې عشق، طبيعي انځورونه، او رومانتيـک مناسـبات او عـالي تخييـل پـه      

 هـم  کـې خپـل ادبـي ارزښـت     کيسو جوړښت په خپـل افسـانوي انـداز   دغو کيسو کې له ورايه ښکاري، د 

وځ د شاعرۍ په رنګينيـو  خو موږ په دې بحث کې پر دغو ارزښتونو نه غږيږو او حتی د استاد مرر. لری

د ارواپوهنې له نظره هم د اهميـت خاونـد اثـر دی،    « ناآشناسندرې»زما په نظر . او سبک هم بحث نه کوو

. کـوي  او د انسان په دننه کې پېښـې تـداعي  ددغه شعر ځينې سمبولونه موږ د ارواپوهنې دنيا ته بيايی 

ه بهرنـۍ دنيـا او د طبيعـت پـه غيـږ کـې       د اورفيور، انګۍ او نر س د کيسـو پېښـې کـه لـه يـوې خـوا پـ       

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          

  ئراځـ . خوږو کيسو په مرسته تمليل کـړي وغواړي چې دغه اروايي رمزو راز او پيچلې اړيکې د داسې 

 .و ورو له همدې اړخه د ناآشناسندرې اثر څنګه تعبيروالی شو

مړيو په دنيا  هغه پېښې دي چې اورفيور شاعر يې دد اورفيور او اوريديسه د کيسې لويه برخه 

ه ارور غــار تــه ننــوځي او هلتــه د ماورالطبيعــ    اورفيــور د خپــل تخييــل پــه مرســته دتنــ     . کــې وينــي 

 .شخصيتونو سره مېقات کوي
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چې د هغې دنيـا پـه راز پـوه شـي او وپـوهيږی چـې        ،ېر قديمه انسان تلوسه لريله ډ ولې، نه پوهيږم

 ېل  مـېش همداسـې تلوسـې د بلـې نـړۍ      . وروسته له مر ه پر انسان څه راځي او څه ډول ځای ته ورځي

ــه شــيطانانو ســره     ــه اړ يوســت،  دو شــيانته پاچــا ل ــه پلمــه اصــېً جګــړې  د ســفر ت ــ  پ ــوبې د خپل ې محب

مينې اسمانونو ته ورساوه او هلته يې خپلـه شـکونتې بيـا ومونـده، سـړی ويلـی شـي چـې د         « شکونتې»

 .اورفيور کيسه د شکونتې د افساني بل وريانت دی

په مرسته د بلې دنيا سفر پيل کـوي او دوزخ، بـرزخ او جنـت    « بياتريسه»دانته هم د خپلې معشوقې 

 (PPــ ۷۹)           . وري

کـې د  « حـال »په شرقي عرفان کې پير د خپل مرشد الر نيسي او د مانا دنيا ته سفرونه کوي، او په  

 .ملکوت د دنيا سياحت کوي

پـه مانـا ده،   اروايي سفرونه د تحت الشعور سـاحې تـه د ورتللـو     ارواپوهنه په دې نظر ده چې داسې

 .د تخييل او تفکر په مرسته ورځي به ر و ليکوالکې ورځي او شاع په وجد او جذبه ځينې به

انسـان  .د تحت الشعور دنيا خـورا مهمـه ده، هلتـه د مړيـو پـه اړه خـاطرات او تصـورات خونـدي دي        

 ه مرمـوع کـې روانـي ځواکونـه تـر اغيـز      چې له چا سره مينه لـري او دغـه مينـه يـې عـاطفي، غريـزي او پـ       

ور ساحې ته رسـوب کـوي، چـې بيـا بېرتـه د فـوران پـر        الندې نيسي نو د مينې  ا خاطرات د تحت الشع

 .ښنديړووړو، تفکر او احساساتو ژور غيزمهال د انسان شخصيت، اعمالو، ک

تمــايېت او غرايــز تــر ټولــو  فرويــد بــاور لــري چــې جنســيمــوږ مخکــې هــم اشــاره ورتــه وکــړه، چــې  

لـری، ځکـه خـو ډېـر ځلـه       ځواک دی چې د انسـان تحـت الشـعور او شـعور دواړه تـر اغيـز النـدې        اغيزم 

انسان په خپلې هغې ورکې پسې  رځي چې دغه تلوسه يې په روځ کې خړوب کړای شي، انسان په خپله 

ې ورکې معشوقې لټه پېل کوي د هغې خاطرات را سپړي او غواړي بيـا څـو شـيبې    لناخودآ اه کې د خپ

ممکنـه وي خـو د لنـډې     هد اورفيور کيسه ښيي چې ورکې معشـوقې تـه رسـيدل بـ     .اوسيوله هغې سره 

نه دي، هلته چې هر څه پيښيږي هغه هم زموږ په اراده  ورتلو الرې ارادي تحت الشعور ته د .مودې لپاره

ه ورکه شـوه او دغـه   کې نه دي، اورفيور ونه شو کړای له اوريديسې سره ډېر وخت تېر کړی هغه ورڅخ

و سـوځوونکو نغمـو شـور يـې دنيـا      د شـاعر روځ داسـې وځاپـه چـې د سـويو کړيکـو ا       دوهم ځل ورکيـدو 

کــه مــوږ غــواړو د ادبيــاتو او هنــر . دعــالي هنــر او شــعر ســرچينه همداســې ســوز او شــور دی. ليــونۍ کــړه

 .ارواپوهنه وڅېړو نو بايد د انسان دغه ډول رواني خصوصيت ته پام وکړو

 :ئد اورفيور د سفر دغه برخه ولول

 «اوريديسه»چې پيدا کړي خپله ورکه 

 د تورتم جهان په لوري نو روان شو

 د ارواحو د امواتو قلمرو ته

 د غار له خولې نه« تنارور»

 ښکته الړ د ځمکې تل ته

 لومړی تېر شو د ارواحوا د اشباحو له هېواده

هم ک  م  همداسې يو سفر پېل کـړی و او د  « ځانځاني ښامار الروید »د استاد مرروځ يو بل اتل 

ازې پـه دې تـوپېر چـې هغـه د ژونـد مانـا لټولـه او اورفيـور خپلـه          يو ،تحت الشعور سمڅو ته ننوتلی و

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
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پـه دې دنيـا مـار پـه پښـه چيچلـې        عريبه ده چې اوريديسه په هغې دنيا کې هم  وډه  وډه ځي ځکه

 .وه

 اوريديسه يې احضار کړه

 د ارواحو له کتاره

 اوريديسه مار چيچلې

 (۱ـ ۲۰)                                      . . . وډه  وډه را نږدې شوه 

تصـور يـې    ره ځورولی چې دخپلې معشـوقې وروسـتی  شاعر اورفيور د خپلې معشوقې مرګ هوم

په تو ه خپل کړی دی، اوريديسه د هغه په تحت الشعور کې هـم  ـوډه اوسـيږي او دا     د يوه رواني  روم

 .ده د شعور او تحت الشعور ترمنځ د يوې مخام  اړيکې يوه غوره بيلګه

د . برخـه د ارواپـوهنې لـه نظـره د تحـت الشـعور يـو پـه زړه پـورې تمليـل دی           د ناآشناسندرې لومړۍ

بلکـې هغـه پـه     ،ې شاعر اورفيور بلـې فزيکـی نـړۍ تـه نـه دی تللـی      زاړه يونان راوي په دې نه پوهيده چ

 .ليدلې ده« اوريديسه»ځان کې ننوتلی، خپل الشعور ته ورغلی اوهملته يې خپله غريزه 

ــه ده، دا کيســه د     ــا بيل ــر س کيســه بي ــي   (Narcissism) نرسيســيزمخــو د انګــۍ او ن د مهمــې روان

تـردې  . دی د زړو يونـاني اسـطورو لـه منځـه را اخيسـتی      دبي روايت يـې ځانګړتيا ريښه را پېژني او يو ا

په کيسه کـې  . په اړه بحث ته راشو، وبه  ورو چې انګۍ څه ډول يو سمبول دی نرسيسيزموړاندې چې د 

 .مو وليدل چې انګۍ ښکلې الهه ده خو يو څه شوخه او خبر لوڅه ده

نګۍ نورو ته پام ساتي، څـاري  ا. له رواني پلوه انګۍ او نر س د انسان دوه متضاد خصلتونه ښيي

څـه ونـه وايـي دا چوپـه وي، د     « بـل »او تر څـو   کې ورلويږي، انګۍ د بل غږ تکراروييې او د بل په خبرو 

بل عي  لټـول د انسـان يـو منفـي عـادت دی، کـه انګـۍ د نـورو پـه چـارو کـې غـرض نـه کـوالی د اربـاب                

لـه خـولې يـې واورو چـې انګـۍ ولـې پـه ښـېرا         د استاد مرروځ  ئاالنواعو په ښېرا به نه اخته کېده، راځ

 :اخته شوه

 «ژونونو»يوه ورځ د ورځ 

 مقتدره رب النوعه چا خبر کړه

 «ژوپيتر»چې مېړه يې 

 د ځمکو اسمانونو خودمختاره زمامدار

 چېرته پ  پ  د ځنګلونو او چينو له الهو سره

 کوي بور و کنار

 شوه حسوده« ژونونه»

 ولوتروره  رځېدله خپل مېړه يې لټ

 مخام  شوه له انګۍ سره

 پيل کړو په خبرو« انګۍ»

 دومره شوه په سوال ځواب مصروفه« ژونونه»

 چې الهو فرصت پيدا کړو

 زر زر الړې شولې پټې هره خوا

 شوله خبره له احواله« ژونو»چې 

 :نو له قهره يې انګۍ ته داسې وويل
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 (۷۴ـــ ۲۰)                                         . . . ای بې شرمی خبر لوڅې

د انسان له ناسمو عادتونو څخـه همـدا دی چـې د نـورو پـه چـارو       « چې نه کار هلته دې څه کار»وايي 

خـو نـر س   . دې عـادت سـمبول دی  کې ځان بوختوي خو ډېره ځله د نورو منفي چارې پلټـي، انګـۍ د همـ   

 .ورکيدو نښه ده ر عکس پر ځان مينتوب، له ځانه د رضايت او په خپلو ښېګڼو کې دددې پ

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

* * * 

ه دايــرة يا پــر ليکــويکيپــډ ؟څــه تــه وايــي  (Narcissism)و ــورو چــې پــر ځــان مينتــوب   ئځــخــو را

 :ده لمعارف يې داسې پېژندنه را اخيستېا

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. 

چې د خپل تصـوير پـه    ،نامه شودهغه په  نرسيسيزمچې ترده وروسته  نر س يوناني اتل دی» : ژباړه

ه او د کلمـې مانـا لـه خپـل ځـان سـره مينـه د        د  نرسيسـيزم د . «يې واخيسـته  رواني عقده»نځور شوليدو ر

ول پام يې د ځان سـتاينې او ځـان تـه د    نوم دی چې ټ« خصيصې»په شخصيت کې د هغې ځانګړنې انسان 

دا نـوم زيګمونـد فرويـد    . غواړي نظر او پام پـر ځـان ولـري    ځان د هر څه مرکز  ڼي او. حيرانتيا په اړه وي

 د څخـه اخيسـتی و چـې پـه هغـه کـې نـر س تـه پـر ځـان           هغه دا نـوم لـه هغـې يونـاني اسـطورې     . ايښي دی

 .مينتوب جزا ورکړل شوه، هغه خپل م  د اوبو په ډنډ کې وليد او په ځان يې زړه بايلوده

 نرسيسـيزم د . دی  (Narcissistic )ې هر انسان له ځينو اړخونو څخه پـر ځـان مـي     د يادولو وړ ده چ

 .يا روحي ناروغۍ په تو ه يادوالی شو« معلوليت»بېې بېل ډولونه د يوې نميګړتيا 

له نظره په بېې بېلو څانګو دغه ويشـل شـوې نـاروغي  واښـمنه ده     « ي علوموطب»آسي  پېژندنې د 

 .«ي بې نظمۍ بڼه لرياو د يوه اختېل او روح

 :تعريف داسې را اخيستی يې لنډ انسايکلوپيډيا همدې

 نرسيسـيزم تـوب تـه   سار بې حده او افراطي پر ځـان مين يت پر ا، ځان ته د پام د معلولد ځانځانۍ»

 .«وايي چې د انسان يو رواني ځانګړتيا ده

نو کوالی شـو پـه پښـتو     څخه اخيستل شوې ده، (Narciss)ه هم د يوناني مپښتو کل د نر س پخپله

 .هم ووايو« نر سيت»کې دغې رواني ځانګړتيا ته 

لنې پـر اړيکـو څېړنـه    چـې د فـرد او ټـو   پوهنې هغه متخصصـان  نپوهان اود ټول د شخصيت جوړونې

د شخصيت جـوړونې   لوی عي  دادی چې و ړی نرسيسيزما باور دي چې د منفي نر سيت ي کوي په دې

اختـه روان پـه ځـان کـې      نرسيسيزم په ځکه پر ځان مي  شعور يا. م نه کويپه بهير کې د ځان اصېځ ته پا

 ميـرم   نـامتو شخصـيت څېړونکـې   . لټـه نـه کـوي    اصـېځ  د کمی او نيمګړتيا نه شي مونـدالی ځکـه خـو   
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 لـه  کې په دې بحث کوي چـې څنګـه بايـد ځـان تـه     « ده کويشخصيت څنګه و»کتاب هيل  چاکټر په خپل 

ان د اصـېځ  او پرته له دې چې پر ځان مي  شعور مو مخه ونيسـي تـل د ځـ   ويې و ورو يوې بې غرضې زا

 :لپاره هڅه جاري وساتو

شخصـيت چـې دی او ځانتـه خصوصـيات او     « بيـل »خپل ځان په داسې حيـث مطالعـه کـړه لکـه يـو      »

 .مقومات لري

ددې  پخپل ځان کې په دايمي ډول تغيرونه راوله، هغه تغيرونه چې ته يـې الزم او ضـروري بـولې او   

 (۲۴ــ  ۲۲)                          .                        «مشق او تمري  څخه هېڅ  کله غافل مه اوسه او کهالي مه په کې کوه

په تعريف کې اشاره ورتـه   نرسيسيزمخو هغه څه چې د يوه علمي اصل په تو ه مهمه ده او مخکې د 

يعنې په هر شخصيت کې دغه رواني ځانګړنـه   ،سيت دیرسيداده چې هر انسان له يوه اړخه ن هغه هوشو

کول هم د ځان دمعنوي  ټې لپاره يوه هڅه ده، مانا دا چې بيـا   ، صوفيانو به ويل چې د نفس زندانيشته

 .لپاره کوښښ کول دي« زه»هم د 

د  نرسيسـيزم توپېر دادی چې لومړی هغـه يـو فلسـفي مفهـوم دی، خـو       نرسيسيزمسره د « خودي»له 

هنې يوه داسې اصطېځ ده چې د انسان په شخصيت، کړو وړو او روحي عکس العملونو کې يې ارواپو

 .عېيم او نښې د پېژندلو وړ دي

نــه دی او ټــولنې تــه د  رسيســيزم ورانــوونکیيــوه عــادي فــرد کــې نارمــل ن چــې  پــه فرويــد فکــر کــاوه

يـده ورسـيږي چـې يـا خپلـه د      رخو دغه روانـي ځانګړنـه کـه پـه يـوه برخـه کـې د افـراو تـر ب         . زغملو وړ وي

اســتعدادونه، توانمنــدۍ او روحــي ســېمت وران کــړي يــا خــو بــل و ــړي او ټــولنې تــه زيــان   انســان نــور

 .ورسوي، بيا نو د يوې روحي ناروغۍ نوم ورکوالی شو

څـوک لـه خپلـې څېـرې او     . لپاره يو و ړي په خپل ځـان کـې بـېې بېـل څـه مونـدالی شـي        نرسيسيزمد 

ه جامو سره، څوک له خپل کوم استعداد سـره او څـوک لـه خپلـې روغتيـا يـا کـوم بـل         ښکې سره، څوک ل

ارواپوهان وايي چې د وخت په تېريدلو سره دغه مينه پـه روحـي وسـوار    . عادت سره افراطي مينه لري

 .بدليدای شي

ی دنورو د نظر له مخې هـم رامـنځ تـه کيـدا     نرسيسيزماستعداد يا ظاهري کړو وړو په اړه  –د څېرې 

ټولـو يـې د مـ  د ښـکې او سـپي  والـي        چـې  شي، د يوې مشهورې فلمی ستورې پـه اړه يـوه کيسـه شـته    

بيمه يې له  او تر بريده احتياو کاوه، د خپل جلدصفت کاوه، دغې اداکارې له خپل پوستکي سره دافر

ه يـې پـر   ل د لر ـي يـوه وړه ټوټـ   د شـوټنګ پـر مهـا    يـو ځـل   وه، لوی شرکت سـره پـه لکونـو ډالـره کـړې      يوه

 .لي ولګيده او لږ يې م  ټپي شووچوي

يو ميليون او اتـه سـوه زره ډالـره ولګـول چـې پـر وچـوپلي يـې د          شرکت لمي ستورې د بيمېدغې فد

غه ټپ اندازه د يوه نوک نيمـايي هـومره وه خـو دغـه مشـهوره اداکـاره ورتـه څـو         دټپ داغ پاتې نه شي، د

 .مياشتې وځوريده

ه مفکوره ودريدل او ټينګار او ځانته حق په جان  ښکاريدل هغـه مهـال   په ټولنيزو چارو کې پر خپل

چـې دده خبـره ناسـمه ده او علمـي اسـار نـه لـري         ،بدليږي چې شخص ښه باور ولري نرسيسيزمپه منفي 

دا د غير . خو بيا هم ماته نه شي زغمېی او د خپلې ناسمې خبرې د زبادولو لپاره سل ډوله داليل راوړي

 .يو شکل دی زمنرسيسينارمل 

ــه د    « ناآشناســندرې»را بــه شــو د اســتاد مرــروځ   ــه مــوږ ت تــه، کيســه پــه پــوره خــوږلنۍ او هنــري ژب

پـه  »يوه ابتدايي بيلګه را پېژنی او په خورا په زړه پورې ډول يې له يوه بل رواني خصوصيت  نرسيسيزم
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ی راوړي، د دواړو ســره يــو ځــا« نــورو پســې خبــرې کــول او يــا يــې پــه چــارو کــې بــې ځايــه ځــان ښــکېلول  

عادتونو انرام هم ښيي، دا په حقيقت کـې د انسـان پـر ځـان مـي  شـعور، د نـورو پـه چـارو کـې بـې ځايـه             

دي  ئيه کولې اغيز په تمليلي او هنري ژبه اراغرض، دننه په ځان کې سقوو او له ټولنې سره پر اړيکو ي

 .چې زموږ پياوړي ارواپوه شاعر په برياليتوب ترسره کړي دي

 

 :لهايپ

پــه زړو . خــو پــه نــورو علومــو اوهنرونــو کــې يــې ريښــې خــورا لرغــونې دي. ارواپوهنــه نــوی علــم دی

په شرق کې عرفاني ادبيـات د  . اساطيرو او افسانو کې د انسان د رواني ځانګړنو په اړه څر ندونې شته

ډول چـې ځينـې    په هغه .او ځينو انګيزو رمزونه منعکسويانسان د رواني تمايېتو، غوښتنو، پوښتنو 

مهم فلسفي افکار په عرفاني او ادبي آثارو کې راغلي د انسان يو شمېر رواني ځانګړتياوي هم معرفـي  

، خوښۍ، هيرانات او نـور  شوي دي، چې د تحت الشعور د ساحي نښې، عشق، غريزي ميېن، غمونه

 .احساسات يې د يادولو وړ دي

و ليکوالـو او شـاعرانو کـې تـر     ه لومړنيـ يـا پـ   یتو ادبياتو کې اسـتاد مرـروځ لـومړن   په معاصرو پښ

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   

 .پېژندلي ديبحلونه يې د هنر په ژبه را 

ښـامار کـې پـه زړه پـورې      نو په اړه په  ځانځانيه د پيروانو د ځينو نظرياتو او موندد فرويد او د هغ

او  (ID)ايـد  ،څـه ډول رول لـري   (Ego)« زه»موږ چـې دغـه اثـر لولـو نـو پـوهيږو چـې         تمليلونه شته، ملېً

(Super Ego)    اسـتاد مرـروځ پـه ځانځـاني      .يڅه دي او څه ډول د انسان پر روحي نړۍ کـې موازنـه سـات

ل سارتر نظريات هم څېړلي او شک يـې پـرې   لکه اپېتون او ژان پ، ښامار کې د ځينو نامتو فيلسوفانو

 .کړی دی

ځپـل شـويو عواطفـو،     ،په ځانځاني ښامار کې هڅه شـوې ده چـې عشـق، خـودي، عقيـدې، غريـزو      

په دغه اثر کـې د روځ  . شي او معرفي شيزړو او هېرو شويو خاطرو او نورو ته له نوې زاويې څخه وکتل 

ل شـوي دي، چـې   و نـه ليـدل کيـدونکې اړيکـې څېـړ     او د هغې د جوړونکو عناصرو ترمنځ خورا پيچلې ا

 .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       

پـه ښـامار کـې د    . و او خاطرو عمر زر ونو کلونو ته ورسـيږي ږدي، کيدای شي د داسې يادوننه پريکرار 

شعور او تحت الشعور په زړه پورې تمليل شوی دی او د روحي پېښو، انګيزو او پديـدو پېژندنـه د پـه    

ددې تـر څنـګ د اسـتاد مرـروځ ناآشـنا سـندرې هـم داسـې يـو          . زړه پورې سـمبولونو پـه مرسـته شـوې ده    

 .اثر  ڼلی شو چې د ارواپوهنې ځينې آرونه يې تمليل کړي دي هنري

د معرفي لپـاره ادبيـات ښـه وسـيله ده      لوأدا بحث يو ځل بيا ثابتوي چې د ارواپوهنې د پيچليو مس

ارواپوهنـه چـې د هـر فـرد لپـاره مهمـه        .او دا د ادبياتو هغه رول دی چې له پيړيو پيړيو راهيسې يـې لـري  

يـې د هـر و ـړي لپـاره      کـړه  زده غوره وسيله  ڼل کېـږي بشـپړ ساينسـي    ژندنې لپارهپوهنه ده او د ځان پې

ځکه خو يې د عمومي بحلونو د پېژندلو لپاره د ځانځاني ښامار په څېر آثار خورا پـه زړه   ،مقدوره نه ده

 ځوان نسل  که غواړي د انسان، ټولنې او طبيعت د پېژندلو لپاره ادبيـات اسـتخدام   .پورې او  ټور دي
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د اسـتاد  .ورتـه ښـه موډولونـه  ڼـل کېـدای شـي       کړي نو ځانځاني ښامار او د استاد مرروځ نور شـعرونه 

لې پـه هنـري ژبـه څېـړل شـوي دي، ده د      يبحرانونو داليـل، څرنګـوالی او پـا   مرروځ په آثارو کې د روحي 

او  ی شـي بهرنۍ دنيا کې هم پېښېدالانسان وجود او روحي دنيا داسې تمليل کړې ده چې پېښې يې په 

 .را پېژني هم روحي دنيا جوړښت يې څخه ورته وکتل شي نو دانسان دکه د ارواپوهنې له زاو

مـوږ  زاو هغه دا چـې کـه    وي آثار له يو بل اړخ څخه هم  ټور ديزما په  ومان د استاد مرروځ ياد ش

روحي جهـان   ځوان شاعران، ليکوال او هنرمندان غواړي علمي بحلونه او داسې مسايل چې دانسان په

څنـګ دې د ارواښـاد   پورې اړه لري پـه خپلـو پنځونـو کـې مطـرځ کـړي نـو د  ڼـو نړيوالـو شـهکارونو تـر            

چې مطالعه يې کـړي او دا زده کـړي چـې څنګـه     . الدي  مرروځ پښتو آثار هم نه هيرويپوهاند سيد بهاؤ

 .دا مسايل په ادبياتو او هنر کې وپيي

 پای
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