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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  

 80/81/5812                   نجیب فرهاد
 

 مرگ و حیات باشمع رابطه 
 

یز حیات انسان ن شمع در فرهنگهای مختلف از دیر به اینسو نه تنها  یک وسیله تنویر شمرده می شود بلکه آنرا به
تشبیه کرده اند. چون وقتی می گویم شمع حیات او خاموش شد، منظور به پایان رسیدن دوره حیات کسی است که بعد 

 ذوب شده  و از بین رفته. تدریجا   یشمع ماننداز مدتی 
 

در آن شخص شمعهای را بر مزار و یا  بخاطر یاد بود سوگواران  ،بر اساس همین رابطه وقتی کسی فوت می شود
به  شخص کار سمبولیک خود بگویند که هر چند شمع حیات آن روشن می کنند تا با ایننزدیکی محل مرگ متوفی 

 ها زنده است و نمرده. در دلخموشی گراید اما یاد او همچنان 

 

 با تصور ما از مرگ دارد که فکر می کنیم با آمدن مرگ جهان یهمچنان شمع افروزی در چنین اوقات رابطه نزدیک
معلوم نیست  و خواهیم دیدوحشت مواجه  و ترس  با فضا پر از خود را ناگهان و  خواهد شدتار و تاریک  بر ما 

 . باالی ما چه خواهد آمد

 
که متوفی را قدری از ظلمت و تاریکی نجات فکر می کنیم   یی ن کردن شمعی بر مزار از دست رفتهاینرو با روشاز 

 را آرامش می بخشیم. روح او تا حدی با اینکار خودمی دهیم و 

 
غان اف شاعرسوک مرگ رفیق شمعریز نویسنده و  چنانچه شاعر وارستۀ افغان نسیم اسیر ملک الشعرای افغان ها در هجرت در

 :چنین سروده است
 

 نیست« شمعریز» ما  ۀمیان چون شمع آب می شـوم و گـریه می کنم      کـامـروز در

 
 بیدل صاحب دل هم در این شعر خود زندگی را با شمع مقایسه نموده است:عبدالقادر حضرت 

 
 شمع چون خاموش گردد داغ محفل میشود مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است

 

 نگه هو رفتگان در زندبازماندگان ارواح  ها و دل ، تسلی و آرامش بخشیدنداشتن ولی شاید موثر ترین راه زنده نگه

ی یا هر خوب هنر پروری ،خیر خواهی، خیر رسانی، بشر دوستی، علم اندوزیاز قبیل  فیانهای نیک متو داشتن خصلت
آن   می بخشید و اطرافیان شان در پرتو و گرمی باشد که به وجود شان مانند شمعی نور که در آنها سراغ می شد

 .که بحال هیچ طرفی سود چندانی نخواهد داشت بیاد شان نه شمع افروزی احساس اطمینان و آرامش می کردند
 

 عر آتی شمع را با نور و روشنی و دانش به مقایسه می گیرد:شاعری در ش
 

 اختکه بی علم نتواند خدا را شن گداختچو شمع از پی علم باید 
  

 و شیون کابلی در شعر آتی اش چون شمع می گرید:
 

 چون شمع عاشقانه سراپا گریستم دیشب به یاد کابل زیبا گریستم
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