
Afghan Dictionary Online  
http://www.afghan-dic.com 
http://www.afghan-german.com 

 

 

 

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 
مدیدآبه صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش   

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

  202۱/ 0۱/  ۱۷         احسان لمر 

 

 در قاموس کبیر افغانستان « بهاوالدین مجروح»داکتر د  پوهان یمعرف 

افغانستان، در شرح و اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می پردازد،   قاموس کبیر  تاریخ، جغرافیه،  اللغات،  تسجیل لغات، مجمع 

رجال سیاسی و  ن »عنواتحت    وکتگوری مناسب خدمات آنها  در    گزار افغانستان را  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی، خدمتهمچنان  

دو مسؤولیت   آنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالین و قاموس کبیر افغانستان هر تسجیل وی«  مل  گذاران شخصیت های تاریخی و خدمت

  .م معرفی کندخود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را برای مرد
         

 

 

 

 

در قریۀ شینكوړك اسمار والیت  ( ۱92٦مطابق  ۱٣0٦)در سال  ح الدین مجرو الدین مجروح فرزند سید شمس سید بهاو

  را در زادگاه خود فرا   ابتدائی  تعلیماتو پرورش یافت.    هبه دنیا آمد  نهایت فرهنگی و معارف پرور   ۀ در خانواد  کنر

 شتحصیالت   باقی  وکوچیدند  سال داشت که به کابل    ۱٣  حدودبود،    یرتبه دولت  د عاليش کارمنکه پدر  آنجائیگرفت. از  

وان شاگرد ممتاز در  عن  خود را به   ( لیسانس۱950ــ  ۱٣29سال )در  و سپس لیسه استقالل ادامه داد و    ابتدائیهرا در  

 . بدست آورد رشته فلسفه 

http://www.afghan-german.com/
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 ٦تر 2 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 

 خکې په ځیر و لولـئو مهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  و سپس در (  Sorbonne Paris)ه فرانسه اعزام شد. دراز طرف دولت وقت برای ادامه تحصیل ب  ۱٣٣۱در سال  

(Montpellier )ۀ گرفت. چند هفت و آلمانی را نیز فرا انگلیسیهای  بر زبان فرانسه زبانعالوه  تحصیل پرداخت و  به 

ارت  مطبوعاتی سف  آتشهها    عبدالرحمن پژواک که در آن سال  آوازهبلند    نویسندۀ نیز در لندن به سر برد و در آنجا با  

لیسانس گرفت و در همان (  Montpellier)از شعبۀ فلسفه و روانشناسی   ۱٣٣۶ن در لندن بود، آشنا شد. در سال  افغانستا

 .ادامه داد ماستریجا تحصیالت خود را تا درجۀ 

پایان تحصیل، در سال از  ـ    ۱٣٣۷)  پس  به تدریس درم(  ۱958ش  بازگشت و  افغانستان  ادبیات   فاکولته  به  زبان و 

، والی کاپیسا شد. سپس در همان سال، نمایندۀ فرهنگی افغانستان در شهر  ۱٣۴2مدتی، در سال   کابل پرداخت. ننتوپوه

به اروپا رفت. او از این فرصت پیش آمده بهره جست و تحصیل در رشتۀ دکترای    مونیخ آلمان گماشته شد و با خانواده

 ، دکترا  م(۱9٦۷ــ   ش۱٣۴۶) رد و در سال تربیت خود« تهیه کخود را با عنوان » ستیزفلسفه را دنبال کرد. رساله 

 .1بدست آوردفرانسه (  université Montpellier)را نیز از خود 

زمان به   زبان و ادبیات دانشگاه کابل پرداخت و هم  بحث استاد،  ۱٣۵۱تا    ۱٣۴۷به کشور بین سالهای    در بازگشت

 .نیز برگزیده شد ځیپوهنریاست همان 

نشین شد. در این    پایش شکست و ناگزیر برای مدتی خانه   ۀ حادثیک  در  ۱٣۴9الدین مجروح، در سال    بهاو  ر سیدودکت

جوانی   در زمینه روانشناسی خاطرات کودکی و نو پراگنده اشهای  داشت آوری یادجمع  ایام به نوشتن روی آورد و با

یکار با اژدهای نفس، کتابی شد که »اژدهای خودی«  پ  و  جسمانيباری در برابر رنجوری و درد    های زاده برد   و اندیشه 

  .نام گرفت

، همچنان در  م(۱9۷9ــ    ۱٣۵8)و در ضمن، تا سال  بود  رئیس انجمن تاریخ افغانستان    ش(۱٣5٣الی    ۱٣۵۱)در سال  

 کرد.  زبان و ادبیات تدریس می فاکولتۀ

،  ۱٣۵9سال   جروح به پاکستان مهاجر شد و درهای نظامی شوروی سابق، استاد م  نیرو  پس از اشغال افغانستان توسط

»مرکز اطالعات افغان« را که یک دفتر فرهنگی بود، در شهر پشاور تأسیس کرد. این دفتر، در واقع یگانه مرکزی 

افغانستان را در دوران جهاد  مسایل سیاسی و نظامی    ۀ، فرانسه و آلمانی، حقایق در بارانگلیسىهای    بود که به زبان 

 .داد ها به جهان بازتاب می  کشور علیه شوروی مردم این

  بهاوالدین سید    رحلقه وابسطه به آی آس آی  یعنی حزب اسالمی  حکمتیاردست به ترور داکت،  (۱98۷ــ    ۱٣٦٦) در سال  

افغانستان به منظور از بین بردن ای بود که دشمنان    های زنجیره  در راستای قتل  کشتار  این،  مجروح زدند خارجی 

 :ناظمی عبدالطیفهای متفکر این کشور طرحریزی کرده بودند، به گفتۀ  ان و مغزنخبگ 

پرورید و آرزویی جز  زدگان غافل، مردی را به گلوله بستند که آرمانی جز صلح در دل نمی اندیشان و تاریخ تاریک»

 .ت«داشافروزان، در اندیشه ن مدارا برای جنگ

 2«توانستند برتابند؟  یچون او را چگونه م  یساخته بودند، آدم  یمال اندوز  یۀمارا    یکه جنگ و آدم کش  انیخونیاما شب

روشنفکر  از یریتعب  نیاو خود چن . باشد جست که ازهر گونه رنگ تعلق آزاد یم ییرا در جا ی فکر روشناستاد شهید 

 :دارد

فرد، قد   ک ی  ۀاو به مثاب  ...   ردیگ  یپا، از سرش کار م  یراه رفتن ، به جا  یکه برا  ستی اموجود جاندار   »روشنفکر

  ی فکر  روشن  دگاهید  ۀلیرا به وس  رامونش یرا و پ  شتنی بر آن است تا خو  را دارد.   شیخو   شتنیخو  یافرازد و هوای  م

 
 .است فرانسه ر جنوب کشورد ( Roussillo-Languedoc) شهری از والیت ــ Montpellierــ  1
 لهیو چهییدو   0۷/2008/ ۱0مورخ ــ  یناظم فیلط  ــ 2
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 ٦تر ٣ 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 

 خکې په ځیر و لولـئو مهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یرا م  دی شود و خود تبع  یبدل م  یی  گانهیبه ب  ؛گذارد  پا  یم  ریرا ز  یهمانند   یگونه مرز ها  نیا  به  ابدیدر    شیخو

 3.« ردیپذ

مرتبه افغانستان در سیر   حیف و درد است که این فیلسوف مشهور و این فرهنگی بلند»  :نویسد  ن می رسول رهیپوهاند  

توانستند الفاظ و ادبیات پر محتوای فلسفی و سیاسی این   میه  مایه که ن  نظران بی  زمانه نتوانست تحمل شود و تنگ

شـــناسی و ادبیات و ژورنالیزم    ان فلســفه، جامعهشاهنشـاه فلسفه افغانســتان را درک نمایند، تیغ بر کشیدند و جه

 « ســر و تاج کردند مدرن افغانستان را بی

 :  وی در باره اثر )آژدهایی خودی( استاد چنین نظر داشت که

های دوره درمانش را به وادی فراموشی   با نوشتن این کتاب مجروح باز به دنیای نویسندگی بازگشت. نه تنها دشواری»

های خود را ادامه داد. از اینرو    لکه با تکاپوی بیشتری پژوهشسپرد ب

چندان دور از ذهن نبود که وی امیدوارانه از خوانندگان کتابش بخواهد 

به که  را  اژدهایی  در درون  تا  انسانها  پرورانند،    شان می  باور وی، 

 «.آلود آن را دریابند بشناسند و راه رهایی از افسون زهر

به    ( ۱9۷٣ــ ۱٣۵2) بار در    خودی« نخستین  »اژدهایو دوم    بخش اول

نبی کاوه از طرف انجمن تاریخ و ادب افغانستان منتشر شد.    اهتمام غالم 

سال   نه   (۱9۷۷ــ    ۱٣۵۶)در  از  بزرگداشت  مناسبت  به  صدمین    نیز 

سالگرد تولد حکیم سنایی، این دو دفتر در قالب شعر آزاد پشتو و به همت  

  5۷بعد از فاجعه ثور  کابل دوباره منتشر شد.  ون  پوهنت  ادبیاتفاکولته  

از میان رفت، اما دفتر چهارم   »اژدهای خودی«  ین دفترنویس سوم  دست

 شده بود.منتشر  ۱٣۵2در قبالً های آوارگی«   نام »ترانه   آن به

درون  ی خود  یاژدها روان  یفلسف  یۀما  با  دانشمندان   شیخو  یـ  توجه 

د یوقت، ترجمه گرد  یشورودر اتحاد    کند که هم  یجلب م  زیرا ن  یخارج

شد  و همنشر  فرانسه.  و  کشور   Serge)  یفرانسونویسندۀ    در 

Sautreau4شب«  مه یو دوم را با نام » مسافر ن  اولاز دفتر    یی( بخشها  
ترجمه    «ی آوارگ  ی دفتر جهارم را با همان نام » ترانه ها  وداد  انتشار  

 .کندیم

 

Sautreau   است   یا  نهئی، که شامل دو کتاب آمجروح  یاثر اصل»این  مه شب" می نویسد:  مقدمه کتاب "مسافر نی  در

اگر نفوذ آن از   یحت  -آن    ی، هنوز هم هنوز منتشر نشده است، از جمله به زبان اصلآن می باشدکتاب ا  نیاول  نیکه ا

حال و    یای، رو داردهم مانند یک شاعر یاد  را    یسیصفحات که داستان نو  نیا  سندهیهمه مرزها عبور کرده باشد. نو

افغانستان چندان دشوار ن  یالیکشور خ  کی  ندهیآ   ار یبسفجایع  کند که توسط    یم  دی( را تهدستی)که شناختن آن در 

شده است، خود را از    تالیف   1979به سال    یجلد اول که قبل از حمله شورو  نیشود. متن ا  یم  دی نگران کننده تهد

 دهد ...  ینشان م به فردمنحصراً   قیطر کیهزار و 

 
 ــ عین مآخذ  3
 treauTraduit par Serge Sau -Sayd Bahodine Majrouh  -Le Voyageur de Minuit    Paris  ــ   4

 پاریس طبع شدهــ این کتاب در     ۱989

Serge Sautreau  در قریه   ۱94٣اکتبر  ۱٦متولدMailly-la-Ville   ایالتl'Yonne   مارچ   ۱8در فرانسه و وفات

20۱0 
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 ٦تر 4 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 

 خکې په ځیر و لولـئو مهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پرند کنفرانس    هیشب  یمثل: کمها  در صد  شده  است، شکسته  فراتر    ادی ز  اریشاعرانه بس  استاند  کیکتاب از    محتوای

هر    است کهان  مکه به مرد  یدردناک  یها  شآورد. اما فراتر از آموز  ی، که مجروح اغلب به ذهن مرعطاشیخ    نگا

کند در ته    یاحساس م  یز یکه به طور غر  یشعر شعرد:  رس  یبه گوش م  یجیمه  یقیرسد ، موس   یبه گوش ملحظه  

 ی ما را ناکام م یها یکه محاسبات و بدبخت ی، نهفته است ، حضور حیقابل توض ریوحشت بودن در جهان، به طور غ

باعث    باستیکه آنچه ز  یدهنده و تلخ همه در کنار هم ، تا حد   ی . حضور تسلییبای اسم دارد: ز  کیحضور    نیگذارد. و ا

 . نا میرحمانه تر احساس کن  یکه در قلب انسان نهفته است ، ب  یآن ، نقص مرکز  زقرن و فراتر ا  یحرمت  یب  ودش  یم

  ادی ما    یتشنگ  رایشاعر ب  راینند، ز ک  یتوانند راض  یدارند اما نم  تیمأمور  تیجلب رضا  یکه عشق و هنر برا  یدیام

 5"« میدار ازیتر از جهان ن  یمیشراب قد یها  انوسیکند، "ما به اق  یم یآور

 

ۀ است که سر از معار  ینفس آدم  سرکش  وید  ای  یخود  یهمان ا ژدها  قتیحق  در»  جناب ناظمی در باره نوشته بود:

 .یآور تباه ام یاست و پ رانگریو زد؛یخ یبر م گرانیبه آزار د کند؛یم یمحور خود آورد؛یبدر م یآدم جان

  شدن و خود محور پنداشتن است.   شتنینفس خو  ر یگاشتن، اسخود برتر ان  دن،ی، خود برتر د  دنیشیبه خود اند  ،یخود

از   ی آدم  پردازد ؛  ینم  یبه زهر پراگن   یدر درون آدم  ی خود   ی که فطرت انسان آلوده نشده است و اژدها  یتا زمان 

 ینم  یفرمان تباه  یدر اندرون آدم  ییو آزدها  ستین  گو«ی»ا  یست؛ نام آدما  مبرا  زیاندوه، ترس و خشم ن  یماریب

 ٦«راند

مجروح با آن که درس »  لطیف ناظمی در همان مقاله اش می نویسد:

زدگانی که    خواندۀ مغرب زمین بود، هرگز به غرب رفتگان و غرب

پیوست. او با آن که  ه  شان، ن  خود بیگانه گشته بودند و هم با جامعۀ هم با 

او را از    فلسفۀ باختر زمین آشنایی شگرف داشت، ولی این انهماک به  

ی باز نداشت و در آثار و افکار اندیشمندان و عارفان اسالمپژوهش  

راهش را نیز در این دو وادی گم نکرد. اگر از هگل گفت و نوشت؛ 

باب ابوریحان بیرونی، خواجۀ انصار، هجویری و دیگر بزرگان فلسفه  در 

و   .عرفان و تفکر اسالمی نیز قلم زد

بت »پیام صوفی  عنوان  با  وی  بت  شکن  ارجناک  فرن    به  پرستان  مقالۀ 

 رگداشت حکیم سنایی بیستم« که برای مجلس بز

نوشته بود؛ در واقع، ترجمۀ مقاالتی است که در باب ابوربحان بیرونی  

حکمت  و  عرفان  به  را  وی  شیفتگی  مقاله،  این  بود؛  آورده  فراهم 

 ۷دهد.«  اسالمی، نشان می

 

فرانسوی می خوانیم که: » به  یاصل  کار ویکپیدیا  نو  او  در     سندهیعنوان 

از شعر، فلسفه و داستان ، که در آن او    یبیترک مبارزانه و  ییبا محتوا  یداستان گسترده فلسف  کیاست،  »هیوالی نفس«  

  کیاز    شیکند اشکال آن مجروح که ب  یکند و ابراز تأسف م  یتجسم آن است( حمله م  تراژیت  یوالیبه استبداد )که ه

ادامه    ای، مظاهر مختلف آن و  والیته است ، درد و رنج افراد و مردم در چنگال هرا در کشور خود شناخ  ادچهره استبد

، با  نینماد  یها  تیها و شخص کهن الگو  یها ، نمونه ها  لیتمث  قیکند. او از طر  یم  فیو توص  انیآن را ب  یدهنده ها

 
 )مسافر نیمه شب( استاد مجروح Le Voyageur de Minuitدر مقدمه کتاب   Serge Sautreau ــ 5
 ویله  ناظمی در دویچه ــ  6
 ــ لطیف ناظمی دویچه ویله 7
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 ٦تر 5 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 

 خکې په ځیر و لولـئو مهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ی خواه ، خودایوت، مگالومانقسا  ی ها را در برابر آزار   ییبایو ز  ی شود و عشق، آزاد  یبلند م  سر   انهیاصطالحات صوف

 . .دارد یم یگرام سمیلیه یو ن

نسخه    نینفس انجام داد: اول  یوالیه  شیرای، اقتباس و و  یسینو  نوشتن ، باز  نهیدر زم  یسالها، مجروح کار مهم  یط

  ی از در  یسیانگل  ی، ترجمه جزئ۱9۷۷در  پشتو  به زبان  ظاهر شد، نسخه دوم    ۱9۷٣در    یدر  ینوشته شده به فارس

و هم ترجمه ، ترجمه شده توسط    یسینو   تمام( هم باز  فرانسه )البته نا  ییاصالح شد، سپس نسخه نها  ۱984در    یلاص

Sautreau  پس از مرگ در دو جلد    ی. متن فرانسوی، از متن اصالح شده در-  Le Voyageur de Minuit    در

 گرید  ی ترجمه به زبان ها  یوان مبنامنتشر شد و به عن  -  ۱99۱در  )خنده عشاق(    Le Rire des Amantsو    ۱989

 « قرار گرفت. یکو دانمار ییایتالی، ا یاز جمله عرب

 

الدین مجروح آثار زیادی علمی، سیاسی، فلسفی و ادبی در مطبوعات افغانستان به چاپ رسیده است   سید بهاو  رداکتاز  

 :که برخی از آنها از این قرار هستند

 تیزس دکترا به زبان فرانسه ــ 

 الكتیك جبر و اختیار به زبان پښتو دیــ 

 .دفتر که به زبان پشتو زیر عنوان »ځانځاني ښامار« نیز به نشر رسیده است ۴اژدهای خودی در ــ 

 پیام مادرــ 

 بشناسیددشمن را ــ 

 آشنا های نا سرودــ 

 صوفی و دنیای نو )به زبان پشتو: صوفی او نوې دنیا(ــ 

 ووییل داسې( چنین گفت زردشت )پشتو: زردشتــ 

 بودا چنین گفتــ 

 به مناسبت هزارمین سال والدت خواجه عبدهللا انصارى هروى ــ  20ی قرن نپرستا ه بتشکن ب  پیام صوفی بتــ 

 ــ که در سه قسمت در این سایت نشر شده است.  الدین و برخورد شرق و غرب سید جمال ــ 
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 السایرین یا صد میدان حکیم سنایی  منازل ــ 

هایی    توان به ترجمۀ البیرونی اشاره کرد. این مجموعه مقاالت که در بر دارندۀ مقاله  از دیگر آثار بهاوالدین مجروح می

و میر آصف هروی و تنی   سالگرد تولدی او به همت استاد مجروح  همناسبت هزاردر بارۀ ابوریحان بیرونی است، به  

از جانب انجمن تاریخ و ادب افغانستان در کابل منتشر    ۱٣۵2برگردانده شده و در سال دری چند از دیگر مترجمان به 

  .گردیده است
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 ٦تر ٦ 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 

 خکې په ځیر و لولـئو مهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هر ملت از خود افتخارات تاریخى    »گفتند:  استاد در آغاز کنفرانس بمناسبت هزارمین سال والدت خواجه عبدهللا انصارى  

جمله نوابغ جهان علم و ادب اند که نباید به دست فراموشى سپرده شوند. الزم است از ایشان به احترام  از آندارد. و 

 :نسل جوان چنین پاسخ را خیلى قناعت بخش نمى یابد و گوید .و بنام ایشان افتخار نمائیم کنیمیاد 

مؤثر دارد صرف پول و مساعى در  ترى طرح است و ضرورت بکار و عمل    تر و عاجل  که مسایل مهم  در اجتماعي

 .و افتخارات بسیار جدى انیست پرستیژراه 

 :باز جواب داده مى شود که

گذشته هر ملت بعد اساسى هویت همان ملت است. واقعیت اجتماعى   در میان نیست، بلکه تاریخ و  پرستیژتنها مساله 

حساس دوام نیابد، تقویت نشود و گذشته ها در است. و اگر این ا  دیروز  فرهنگیامروز ادامۀ واقعیت هاى تاریخى و  

اهانه در  آگ  خود طاق نسبان گذاشته شود، ملت به دیوانه اى شباهت خواهد داشت که حافظه خود را از دست داده و نا 

 .برد  حیات نباتى و حیوانى بسر مي

 8«.تامالت طوالنى را نداردخواهد و جوان امروز فرصت    درین پاسخ مفهوم و معنایى نهفته است. ولى غور و تامل مي

و  است دیگر استاد که تا کنون هم نزد فرانسویان خواننده دارد یکی »با خدا بخند« آگاهی از قصه های صوفیانه  دو اثر

 دیگر »خودکشی و آواز« اشعار مردمی زنان پشتون می باشد. 
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