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 ادب  فلسفه و ؛ از علم ییبرگ ها
 اول قسمت

 
  

  آنست اما؛ ییبایز ی الماس است، انسان در پر تاللو  کی ای دن 
 یی بایانسان گل ز  شودیبار از انسان گرفته م  کیو  شویبار به انسان عطا م   کیست که    یو لطف بزرگ   تیعنا  یزندگ

شده     دهیآفر  یها  یبایشد ه است که پر از عاطفه وز   ده یو استعداد شکوه مند  آفر  یسرسبد  تکا مل است  با هوشمند
همان .گونه که انسان از مادر مقدس وپاک    دینما   ستیز  یانسان  یبا شان و شکوه  عال   عتیانسان درطب  دیا ست  با

با شان و جاللت    نیزم  یدر رو  دیبا  شودیآزار مانند همه انسان ها تولد م   یوتعصب و آزاد وب  نهیک   یوبرابر ب  یمساو
انسان    اشداانسان گرگ انسان باشد وفاِرع آلبال ار همه ترس و رنج  ها وستم انسان بر انسان.گ ب دیکند  نبا یزندگان

 انسان اوریدوست و   یعنیانسان  شود      ییبِاغ انسان  خدا ریبه قول هوشمندانه  فو
را    یرهبر  وال گوهر خراسان  یهمه شوند  .داستان جالب  یبرا  یک یو   یک ی  یکه همه  برا  دیارتقا نما  یباز تا به جا 

ازآن  نگرفته   ادداشتیچون من درمجله روشنگرمطالعه کرده بودم  دیکرده ام ببخشکه فعال نام وجا اش را  فراموش 
 .  افتمین   تیبودم ام در انترن

 گفته یم  نیچن   تی ودلسوز انسان  یرهبر واقع  نیاست ا  تی فیغ بزرگ و با ک  رباِ یه بگونه سخن فوواقع  ییاییز  یول 
 : است
 از ناموس من ریمن خانه تو غ  خانه
 از ناموس تو   ریتو خانه  من  غ خانه

  شه یر  نهیو حسادت  و ک  نیمردم فقر ؛رنج و توه   انیداستند  درم  یبهش  یزندگان  یانسان   یتحت همان شعار عال  نانیا
 .  کن شده بو د

  خت سا یرا باطل م  ردی م  یودر رنج  م  شودی؛ دررنج .بزرگ  م  شودیسخن معروف  بود ا  که انسان در رنج تولد م 
 ی انسان یی  کویصفات ن  ییرهبَرشان هرروز ترنم واال

را    کین   یزکیوپاک  ی.؛... و تقواکی؛اب وعزت ن  کین  یگ؛ ؛زند  کی؛ کر دار ن  ک ی؛ گفتار ن  کیپندار  ن   +۰
ترنم  ها شاد وخوشنود روان مردم  ازان   کردیمردم زمزمه م  انیدرم  امبریپ   مانیسل  یتوران  ن یشر  ییچون غزل ها

  ند شدیم
  نند ی شینی نشده به خاک وخون  م  رابیدارد که مردم  از مزه  ولذ ت آن س  یعمر کوتاه  یطال  یچنان روز  فایح  خیدرتار

  ندهیآ    یگونه روزان آسمان نیا
   یی مردم به گوش ها  ی بهشت  یزندگ نی. ا  شوندیآن  است مواجه م ذیکهمردم  هزار بار بد تر لذاخطررا    پرخو فناک 

فرمان قتل     ضیدربار آشفته وبر افروخته شدندباسقط و غواهل     فهیخل  دیکار بغداد بسان بم اتوم رس   تیجنا  یخلفا
  یتعداد مردم که  به هفتاد هزار م  دیرس  اریبا آن د  فهیخوار خل   ن مردم  را صادرکردند بال فاصله   قشون خو  ن یعام ا

 .درشگم مادربون د هم رحم نکردند که یکردند به اطفال  ریت شیخو زیت غیاز خورد تا بزرگ  از دم ت    دندیرس
 :گفتیم  نیچن یقول ینقل کیاز  چهین  

خشم در    ییکه شعله ها  یزمان  شودیمبدل م  ینیپاک گرد د انسان به فرشته زم  یوزشت  یذهن انسان  از بد  هرگاه
  .شود یم تیوجود  خاکستر شود انسان سزاوار انسان

  است دهیرا چش یو جبر اجتماع  تیعظم جبر طبع  ییرنج ها شیخو  یزندگ یمتاسفانه که انسان  ها در درازا اما
باقدزت   و ثروت    یلیطف   تیاقل  یمشت   شهیاند  هم  دهیرا کش  یجهنم  ییها  عذاب هاانسانها  از دست انسان   بنا

 .کرده اند  یحکم ران  ت یوجاهل اکثر   ریفق  تیبراکثر
 .جامعه را بار آورده اند یتمام بدبخت 
   است یبشر یجوامع  یحقا که عامل تمام بدبخت  تیفقر وجاهل یاساس ی دهیدو پد 
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کند ازسعا   یم  یکه  درتر س زندگ  یانسان   دانستیبشر م  یبخت  کیباستان ترس را  دشمنن ن   یونانی  لسوفیف  وجنید
 . محروم است یبدبخت کید ت و ن

و شاد   دیاشام ی؛ب  دیبخور  دیلذت ببر   شیخو  یاز زندگ   دیاز مرک نترس  میگویترسند من م  یم   انسان ها ازمرگ  امتم
پر از    عتیکه طب   دیشما هم برقص    دندیدرحال رقص  یتناهیجهان ذرات اتوم هاست اتوم ها در جهان ال  جهان   دیباش

 .رقص ذرات است
  انسان یذهن یوخوش یروان تیوتسل یخوش یبرا او
پ  ایآ  گفتیم بدن  شیشما  چ  ایاز  و عذاب  خوش  یزیآمدن  ترس  د  ایو  یاز  به    یگریخاطره  ب  دیدار  ادیرا   انیکه 
  شودیروح تان از تن تان جدا م  دیمرد  ی وقت  میگو    یم   دیداشته ا  اتیح  یتناهیال  یتناهیال   عتیدرطب   کهی.درحالدیکن
مرده حافظه    امبریپ  مان یخبر است به گفته سل  یز بیروح ار همه چ  ی تن ب   ستین  یوندیپ  چیوروان شما ه  تنانیم

  ندارد
  شودیم داریب یا بد نیریش یایروو  کیبرد از  یبه سر م اتیح نیریش یایدو روو انیانسان م  دیافزا یجن م وید

 ی ایدو روو  انیم   کی خط بار  کی  یزندگ  رودیفرو م  یدائم  تیآبد  نی  ریش  یایوباز به روو   کندیم  یزندگ  مختصر
  است یابد  نیریش

 ترس از خداست  ی:خداشناس گفتیمورد م نیدرا زین لوتر
 فرار از درد مغز است یوانگ یو د 

  یم  زیشناختم  آزاد وفاِرغ ازهمه چ  ینم  یمن از بس خوش دست از پا  یکه توخشم ندار  دانستمی! اگر  من مایخداا
 ..بودم

  باشندیبشر م ییها ی تفقر وجهل موجب تمام بدبخ  
تواند.  اگر راست   یشده  نم   نیانسان تام   نیکن نشوند عدالت در ب  شهیفقر وجهالت ر  یها  شهیر  یجامعه تازمان  در

 عدالت عاجزند   دنیو جامعه از آفر تیخداوند، طبع دیگفته آ 
 .وجود نداشته بوده است  یگاه  خوشبخت چیه یانسان یدرحوامع

شان    ی ودارا  یقبرغه شان  کرده هست  ریهزاران انسان را   گردن زده سر شان ز   ستنیبهتر ز  ی انسان ها برا  یبرخ 
 .شوندیرا تصاحب م

قلب و جگر    یانسان  مزج است هر خشت  قصر  شان از دست و پا  ونیلیو شوکت ثروتمندان بخون م  یخوش 
 . ث شده استهزاران هزار انسان احدا

 .بوده استو قانون حاکم یعدالت یوجود نداشته است ب تیانسان انسان انیم یگاه چیه 
 ..کاه دزد را کافر خوانده  و گندم دزد را مسلمان  
سخن قانون دان رابه     کندیم   دیتواند فقر قانون وعدا الت را تهد  ینم  ی بوده است که فقر را تداو  نیقانو ن هم  یبد 

انسان   انیروست که درم نیاورد .ازهم  ی؛خوف ؛...و جنگ ها را بار م ینا ارام ؛ی فساد ؛دزد  زندیصفر ضرب م
  بودا نغزوجود نداشته است به سخن  یبخت کیو ن یها تا اکنون خوش

  ر یتصو  تی.اگر فقر محو نگردد انسان  دهندیوبه رنج جان م  کنندی م  یوبه رنج   ندگ  ندیآ  یم  ایها به رنج به دن  انسان
  توانندیو عدالت را منعکس کرده نم  تیقانون  یقیحق

  : کرده اند فیتعر نیرا چن قانون
نعشش  یپاک روحان یی.بادست ها کندیتوسط ثروت مند سرش از تنش جدا م شودی(تولد مبیدر خانه فقر )غر قانون

 . شودیبه خاک سپرده م بادرود وصلوات
 کن شده است شهیانسان ها بر قرا ر شده است و فقرر نیدرب  یعدالت اجتماع   یگاه گاه خیدل تار در
  افتهین  انیآب دردرون  شان به پا یول

  شده اند دهیشان بدار کش سر
  ن یزم  میفقر وا زاد ساختن بردها و تقس   ینابود  یسوم بنام اختاتون برا  سیق م _ بار نخست رام  4400در حدود   .

 خداداشت کی زیهر چ میبه دهقانان اقدام کرد درانوقت در مصر قد نیو دادن زم
   راندیفرمان م   ریژوپ ان یعشق ...در راس خدا یجنگ ؛قهر و غضب ؛ابر و رعد وبرق ؛؛طوفان؛اتش خدا یخدا

،عدالت و  جود دارد تمام   یروشن  ییضد  دروغ ؛مهربان و خدا ییواحد  که خدا  ییخدا  کیسوم گفت فقط    سیرام 
 .شده است جادیاست به منظور استفاده فراعنه  ا دیپل ییذهن  انسان ها دهیزا گرید انیخدا
ها    ونیلیفراعنه را که به  خون  م  ییواحد کرد  تمام قصر ها  یاختاتون در قدم اول ذهن انسانها را متوجه خدا  

سر از تن شان جدا شده بود . مراکز فساد و ظلم و استبداد   انسان  ونیلیه بود ودر درون قصرها مانسان اعمار شد
  انسان ها

بود که   دهید  شی.کرد قصور جالدان که ازآن نفرت داشت وبه چشم خومردم بودند همه راسر نگون  یتمام تباه  موجب
انسان و ظلم انسان بر انسان رافرسنگها   یزیبدون خون ر  یخودقصر  وستیپینه  بود که درآنجا بوقوع نم  اتیچه جنا

و فراوان    زیحاصل خ  ییها   نینمود تمام زم  میوغربا تقس  قانانده  نیفراعنه را  ب  ییو دارا  نیدور احداث نمود  تمام زم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

ذغال سنگ    هان یزم   ریاززبرده را کههزار   70برزگران داد      تی را که ملک طلق فراعنه بود به مالک   لیرود ن
  آزاد ساخت کندندیم
 .مستعمره  مصر بود ی ادیز نیو سر زم هیسور گفتندیرا خاک زرد م هی؛ سور  اهیدرآن وقت مصر را خاک س 
وقت  تمام    نیرا آزا د ساخت درا  هیسو ر   خواستندی م  ی)خاک زرد (جنگ داشتند و ازادنیسر زم  هیمردم سور 

اخاتون را توسط   کردندام یسوم  ق  سیرام  هیعلندبوداز دست داده  شیو منافع خو  بازماندگان فراعنه و کاهنان که مقام
  دیبه نفع اخاتون انجام داده بود توسط تهد  یادیز  یاتطرفدارانش بود و خدم   نیاز بزرگتر  یک یداکترش سنوهه که  

 .مرگ زهر داد و کشد
گذار   هیرا  پا  یدیشدند مذاهب توح   لیاسرائنیعده محدود اش فرار فلسط  کیبردند    نیطرفداران  اخاتون راازب  تمام  
نظر  یهودی  امبرانیپتمامکردند  ی کرفتند  سی رام  یدیتوح  هیاز  الهام  ب   یومشت  سوم  وارد  وفارس   نیالنهر  نیانها 

اساس   سوم  سیمرا   ایرا  در دن  یو خداپرست  یکتای   تیکردند وحدان  یگذار  هیرا پا  یدیوخراسان شدند مذاهب توح
افالطون را به منصه عمل گذاشت برده ها     اتیمارکس را و نظر   یبود  که تئور  یواقع   ستی. کموننیگذاشت او اول

  ک ی   کردندیکار م   نیزم  ریکه درز  ییساخت هفتاد هزار بردها  یکوس را عمل  ایتمام اسپارت  نافهیرا  آزاد کرد که وظ
   ستیرا آزاد ساخت معلوم م ن گریبرده د چقدرنکهیبار آزاد ساخت ا

 گر یروز د هیبق
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