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  یريش. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٧

  

   شودی نملي تحمزهي با سرن»یدمکراس«
  

.  شودی آماده مايبي در لیستيترور  ضداتي عملی برای کشورش در شھر بنغازري کشته شدن سفی در پامريکا دولت

اما باز ھم افسوس که دولت . افسوس، که انسانھا کشته شدند.  کشته شدندزي سه کارمند سفارت نر،يعالوه بر سف

 کرده، فقط ی چشم پوشزي غم انگۀ واقعني ایلول علت و معۀ دھد از رابطی محي ترجلي به چه دلستي معلوم نامريکا

  .دي خبر بسنده نمانيبه اعالم ا

 دار کرده، علت حهي مسلمانان را جریني، که احساسات د» اسالمیگناھيب «لم فشي وجود واضح است، که نماني ابا

 ورکيويمبر ن سپت١١ یستي ترورعي به سالگرد وقالم فنيا.  و ھم در مصر بودايبي ھم در لامريکاحمله به سفارت 

 سي و انگلکاامري ۀ، حملمثالً ( آن یامدھاي اھداف و پني ترور، و ھمچننيدر مورد سازماندھان ا.  بودافتهياختصاص 

 اديآنقدر ز)  جمھور کشور مستقل عراقسي رئن،يمراسم اعدام صدام حس» ۀپخش زند« و ٢٠٠٣به عراق در سال 

 لحاظ ني بود، فقط از استادهي ترورھا اني در پشت ای چه کسکه ني پس بحث بر سر انيگفته و نوشته شده، که از ا

 کي امريکا ۀ متحداالتي باره که اني نه تنھا در اگاه چي و ھی کنی می زندگیگري دۀ تو در کر که مثالً رد داتياھم

ه ب (NORAD)»نوراد« و کانادا امريکا ی فضا-  دفاع مشترک ھواستمي سکه ني در مورد اايابرقدرت است، و 

 چي برقرار شده، ھی ھوائۀ حمله در مقابل ھر گونی شمالیامريکا ني به زمکي و نزدی ھوائميمنظور دفاع از حر

  .ی ادهي نشناي یده انخوان

 ۀ جنازشي و سپس، نما٢٠١١ در سال ايبي لگر،ي کشور مستقل دکيرھبر ) ۀاني قتل وحشم،ي تر بگوئقيدق( اعدام اما

 ھمان علت و معلول است که به قتل کارکنان سفارت ۀ رابطۀ ادام،ی جھانونيزي تلوی در ھمه کانالھای وۀمثله شد

  . ماندی از توسعه باز نمیعلت و معلول رابطه ني ایول.  ھم منجر شدامريکا

 توان ی کالم، مني اتيبا اندک تعمق در ماھ. » مؤدب باشبه،ياوه، غر«:  شودی گفته می ضرب المثل عربکي در

 اخالق ني موازتي و رعای در کشور خارجبهي سخن نه فقط و نه آنقدر بر سر ظاھر ادب غرنجاي که در اديفھم

 سخن ني در ایمفھوم بزرگ.  باشدین خلق مي ای معنوۀکه، بر سر عدم تجاوز به حوز مردم، بلني و سنن ایاجتماع

 سبب ھم حمالت ني به ھمد،يشا.  استداري آن پاتي زنده است که معنوی خلق تا زمانکي که ی معننيبد. نھفته است
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 به صورتش تف امي روس مستقی مارات گلمان، که روحانتيحي ضد مسشگاهي از  نماه،ي در روستيحيمکرر به مس

 ھم در سال  لي دلني ، به ھمديو شا. ردي گی جامع مسکو صورت میساي سه ھرزه در کلآورکرد، گرفته تا عمل شرم 

 که پس از انتشار مي کنی فراموش نمزي را نني چاپ شد، و اغمبري محمد پکاتوري  کار١٢نمارک  در د٢٠٠۵

 ی جمعی ھانه در کنار کشته شدگان در رسای حت،یراق عراني در کنار نه فقط اسیئامريکا سربازان یعکسھا

 خود عربھا، بلکه تھاجم به ی معنوۀ و حوزیکيز فتيموجوده  اقدام، نه تنھا حمله بنيا.  برپا شدیجھان، چه آشوبھائ

 آن ۀ حمله به ھمن،ي و عکس گرفتن با اجساد مردگان را ممنوع کرده و ھمچنغمبري پري بود که نشان دادن تصوینيد

  ! نزد آنھا ھنوز از ارزش و اعتبار برخودار استرد» اخالق« و »تيمعنو« بود که ینسانھائا

 عرب، اتي از ادبیگري فوق، جا دارد با ذکر مثال دی صحبت از ارزشھا و مفھوم ضرب المثل عربلي تکمدر

  .مي دھحي گفته ھا را توضۀ ھمی واقعتيماھ

 تفکر ندگاني نماني از برجسته تریکي) یالدي م٧۵٧ - ٧٢١( ابن مقفع ،ی عرب در قرون وسطاتي ادبیراني ابياد

 تي خالقۀ و نابغی قرون وسطاتي از نوادر ادبیکي، » و دمنهلهيکل «یلي کتاب تمثۀ ترجمۀي بود که در سایعلم

ابن  کياما . افتي ی شھرت جھانی به عربیرساز زبان فا.) م. تي نثر سانسکرۀپنج قسمت، نمون(» پانچاتانترا«

.  در نزد خاورشناسان شناخته شده استی ندارد، ولی ھم وجود دارد که اگر چه شھرت چندانیگري دیجاديمقفع ا

 ی است که حاواني آن دوره در مۀ تفکر جامعۀندي نماني ا»رياالدب الکب« و »رياالدب الصغ«صحبت از دو رساله 

 یامعنه  قبل از اسالم بیاست که در زمانھا» ادب«خن  سنيمنشاء ا.  باشدی م»بياد «امي پیوي و دنیني دیجنبه ھا

 ی جنبه ھاۀ کنندمي تنظیارھاي معۀعنوان مجموعه  اسالم، بشيداي رفت و با پیکار مه  ب»انينيشيانتقال سنن پ«

  . شودی مفيتعر ی نخبگان خالفت عربی و روشنفکریاسي سندگاني نما-  انسانھای زندگی و اخالقیاجتماع

در رساالت . مي گردی باز می به موضوع اصل،ی اصطالحات تخصصی و بررسليتعمق در تحل از ی چشم پوشبا

 یزي چم،ي کناني آن را بري با تصومي شده، و اگر بخواھمي جھان عرب آن روز تنظۀ جامعدئاليفوق الذکر، قواعد ا

 قرار گرفته »ازين «ۀز آن، کلم تر انيپائ. ارد نقطه آن قرار دنيدر باالتر» خدا «ۀ خواھد بود که کلمی به ھرمهيشب

 سوم از باال، گاهيدر جا.  سازدیبرآورده م»  پس از مرگی و زندگیدر زندگ «کوکاري نی انسانھایکه خداوند برا

 یدر پله ھا.  گرفته که در باال از آن سخن رفتیجا» ادب «یعني ،یوي و دنیني دني موازۀ مجموع-»ھدف «ۀکلم

 دو یدانش به سھم خود، دارا. قرار گرفته اند» عمل«و » تفکر«، »دانش«: »ھدف« به دني رسقي سه طر،یبعد

 ليتفکر ھم از دو شاخه تشک.  باشدی م»ینيد«و )  و مانند آنھایقيشامل علم، شطرنج، موس (»یويدن «ۀ مجموعريز

ار  اعصاتيز که ادبين» عمل «ۀ در بارناي موضع عنيا.  به صورت خالصتي و عقالنیقضاوت شخص:  شودیم

 یني انسان پس از کسب دانش دگر،يبه سخن د.  کند، صادق استی ممي تقس»رمجازيغ«و » مجاز« به دو شق یانيم

 گذراند و سپس به عمل مجاز دست زده، از ی و شعور خود از محک آزمون می آنھا را با قضاوت شخص،یويو دن

 یوي از اخالق دنی بھرگی بانت،ي خ،ی، طمع ورز به افراد خودت حاکم ظالم نسبیعدالتي، بمثالً (رمجازيانجام عمل غ

 و قواعد نيخاطر مراعات تمام موازه  که بی انسانیعني ،»بياد «ۀاما، کلم.  کندی مزيپرھ) رهيو علوم و غ

اما ھر کس .  استستادهي ھرم اۀ نقطه، در قاعدني ترني در پائشود، یشناخته م» عنوان انسان برتره ب«برشمرده، 

 داد ی ملي را تشکیاني اعصار می خالفتۀ جامعی ارزشھااني بنن،ي شود و خود ای ثبت ماهي سستيدر ل نام او -که نه

  .در رأس آن قرار داشت» خدا«که کلمه 

 ی خلقھای امروز زندگتي با موجودگانهي و درک بگانهي فرھنگ بگانه،ي روح بۀ ھستند که پردی تنھا مثالھائنھايا

 کنند که ی می زندگی دورتر از آنھائاري بسی ما و در نقاطیگيھا را که در ھمسا خلقگري و دهي عراق، سور،ايبيل
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 از برابر ی بکشند، فقط کمايبي را در لامريکا ري سفني ھماي خودشان و ني و صدام را در سرزمی گرفتند قذافميتصم

  !افسوس.  زنندی ما کنار مدگانيد

  

  : دھدی ندا در م»پانچاتانترا«

   کس که در نبرد، آن

   شناسد،ی قدرت خود را منه

   نه قدرت دشمن را،و

    در جنگ شکست خواھد خوردرحمانهيب

 . ھمچو پروانه در آتش خواھد سوختو

  

 :سرچشمه

http://perevodika.ru/articles/21938.html  
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