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 :یادداشت ناشر

دورانی می زیست که کشورش با بحران های گوناگون فکری  فیلسوف در مرحوم سید بهاءالدین مجروح نویسنده و

ذهن های  عنعنوی در و مـلی های که ارزش راست مایهٔ آن گردیده بود ایدیولوژی های چپ و نفوذ به رو بود. رو

 راست می افراط گرایی های چپ و در ردم رام سعادت کشور و جوان بی اعتبار گردد. این ذهن های جوان خیر و

 یزهٔ اصلی پرداختن به این افراطکه انگ بود کردند. مشکل اصلی اینجا برای تحقق آرمان خود تالش می و پنداشتند

چهره های  نهاد سعادت مردم نداشت بلکه چنانکه مرحوم مجروح تشخیص کرده است در گرایی ها ربطی به خیر و

 محکوم مقوله های قبالً ساخته شده بنماید خواست جامعه را که می باال کرده بود معین سیاسی یک اژدهای خودی سر

 روح مردم ذهن و همین دست را بر ازی چیزهای و انقالب اسالمی( تری ویانقالب پرول) انقالب پرستی؛ بُت رهبر و

  مسلط سازد.

عرفان  خواندش  یک سو از اژدهای خودی می همین اهریمن رفت که او به پیکار بربست و مرحوم مجروح کمر

 استخدام کردن گریبان جامعه وراه کسب قدرت سیاسی  در که دین را نشان داد بهره گرفت و موالنا عطار و سنائی؛

 بدترین شیوه های استبداد« زمین خدا بر»به نام حکومت  دهد و می« خام ِخَرد» و« بین ِخَرد خود» مردم را به دست

 آن مقوله های ُمَجَرد «نظام دورانساز» و «انقالب»، «بُتهای پیشرفت» سو دیگر در و سازد جامعه مسلط می بر را

 افتاده و آسیاب فرو از که به اصطالح آبهـا امروز نماید. جامعه تحمیل می بر نوع دیگر «پرستی اژدها» که است

توضیح اژدهای خودی را به عهده گرفته  تحلیل و ۀکه وظیف آقای نگارگر صحت گفتهٔ مرحوم مجروح ثابت گردیده و

دهای خودی مرحوم ژدلیل ا به همین میان نرفته است و از که هنوز خطر اژدها پرستی کامالً  کند است فکر می

 به دست جوانان برسد. مجروح به یک پیمانهٔ وسیع باید پخش شود و

فیس بُک  زا که قبالً  تحلیل اژدهای خودی را فغانستان آنالین تصمیم گرفته است که این رشته مقاالت مبتنی بر آریانا

 بگذارد.  مندانه عالق خدمت به صورِت یک مجموعهٔ جداگانه در نشر کرده بود اقتباس و نگارگر

 چاِپ آنرا اقتباس و به همین دلیـل و چشم منفعت مادی ندارند این کار نویسندهٔ تحلیل ها از آریانا افغانستان آنالین و

دسترِس جوانان؛  کم در بسیار چاپ کنندگان همین است که کتاب به بهای یگانه چشمداشت شان از و گذاشته اند آزاد

 بگیرند. آن فیض همه از تا بگیرد پوهنتون های افغانستان قرار مؤسسات تعلیمی و

مطلوب این است که  البته کمال کند و می آغاز آریانا افغانستان آنالین به زودی پخش منظم این نوشته های تحلیلی را

 ولی احمد نوری  به چاپ برسد. یک جلد کتاب اژدهای خودی در با این تحلیل ها
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 تحلیلی از
خودی اژداهی   

الدین مجروحپواهند بهاء  کتاب ماندگار  
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 خاطرۀ حزینی 
 از شهادت پوهاند بهاء الدین مجروح

 کشتۀ بیگناه

در شهر  1988شامگاه یازدهم فبروری  سال پیش یعنی نهبیست و است. میالدی  2018امروز یازدهم ماه فبروری 

را به قتل رسانیدند که گناهی به ُجز عشق به آزادی نداشت و مردم خود را به خاطِر اژدها  متفکریپشاور مردی 

 پرستی معمول پشاور  بیدار باش داده بود.

را در الشنیکوف ف قرار دادند و یک جاغور مرمی کآری او را به خاطر این که اژدهای خودی را نوشته بود هد

 اتنظرسینۀ دردمندش خالی نمودند. او رفت اما انکشاف اوضاع و حالت درد انگیز افغانستان و پاکستان هر دو بر 

نگارش معروف او می کنم  خودی،بررسی و تحلیل اژدهای  را وقفاو صحه گذاشت. من مدتی یادداشت های خود 

ی را که غیر از قلم هیچ و چه می گفت و چرا مرد ؟بود کیتا ببینیم که او 

افغانستان در چهرۀ  آن چنان ظالمانه کشتند. دشمنانسالح دیگر نداشت، 

ست از افغان" دوم را نخ سید جمال الدین"بهاءالدین مجروح در حقیقت یک 

 ربت به شیوه ای بسیار فجیعط غکشورش بیرون راندند و بعداً در محی

 .شتندشک

م 1928هجری شمسی مطابق  1306مرحوم سید بهاءالدین مجروح در سال 

رد همان کنر آغاز ک به دنیا آمد و مکتب ابتدائی را درافغانستان ُکنر والیت در 

و بعد از فراغت از آن لیسه رهسپار در کابل لیسۀ استقالل  زود شاملاما 

ا از آلمان . وی ماستری خود را از فرانسه و دوکتورای خود رشدفرانسه 

 ستاد خلیلی مرحوم در بارۀجناب ا کهگرفت. زبان های فرانسوی، جرمنی و انگلیسی را با روانی صحبت می کرد 

 :او بر زباِن فرانسه گفته بود تسلط

ار فرانسهـد اشعــوانَـچنان می خ  

 که گویی آمد این جا هنری ماسه

 ه گرفت وبه عهد کابل وظیفۀ تدریس فلسفه را پوهنتون اتمرحوم مجروح وقتی از فرانسه باز گشت در فاکولتۀ ادبی

 گرفت. جاآنفلسفۀ هگل از  را در دوکتورای خود فغانستان به جرمنی رفت وا فرهنگییبه عنوان اتاشۀ  یک دورۀ دیگر

 .ادامه داد تدریس فلسفه را و باز به کابل آمد

حلقه های  در آن سال ها در خواند و در فرانسه درس می شستاوایل سال های  مجروح در اواخر سال های پنجاه و

ژان پول سارتر و سخن از کارل گوستاف یونگ در زمینۀ  دسخن از فلسفۀ اصالت وجوفلسفی فرانسه  علمی و



  
 

 

 5از 5

ع نه از مناب جرمنی و را از منابع اصلی یعنی زبان فرانسوی و دو مجروح این هر و روانکاوی یا سایکو انالیز بود

مرحوم خود جناب سید شمس الدین مجروح با به حساب پدر  که کابل نیز گرفت. در خوب فرا دوم، دست مسخ شدۀ

وم مرح مرحوم استاد خلیلی، مرحوم بینوا، مرحوم الفت، نخبۀ افغانستان چون مرحوم میوندوال، شاعران دانشمندان و

)غفرهللاُ ُکلهم(  مرحوم گویا اعتمادی اک وپژوعبدالرحمن مرحوم دوکتور علی احمد پوپل، مرحوم  دوکتور محمد انس،

ر قلمرو د یونگ تسلط یافته بود حلیلیتروان شناسی  فلسفۀ سارتر و او چنانکه بر محشور گردید. معرفت یافت و

عاشقانۀ  با عرفان کتاب اژدهای خودی فلسفۀ غرب را در موالنا نیز وارد گردید و خاصةً عطار و عرفان اسالمی و

 موالنا در هم آمیخت.  عطار و

چپ گیر آمده  طلسم ایدیولوژی های راست و ما خاصةً آنانی که در را تمام جوانان من فکر می کنم که اژدهای خودی

ما روزی تا بدانجا برسد که این کتاب را شامل برنامه های درسی صنف  کاش معارف بخوانند وار بار ب بخوانند و ،اند

 در روح چنان استوار دموکراسی را همین کتاب است که پایه های آزادی عقیده و زیرا ایدمکاتب بنم ده تا دوازدۀ های

دهای خودی مجبوریم اژ را به بیراهه ببرد. برای فهمیدن که وسوسۀ ایدیولوژی ها نتواند او خواننده برپا می کند

 .پس از یونگ شروع می کنیم عرفان اسالمی را بدانیم. یونگ و سارتر،

، یونگ اژدهای خودی یعنی، ها منابع آن یادداشت در های آیندۀ خود می گذارم و ادداشتاستان را برای یبقیۀ این د

چرا این کتاب دلیل عمدۀ قتل  اژدهای خودی چیست و که مقصود اسالمی را می بینیم تا دریابیم سارتر و عرفان

ستاد مجروح مانند صدها قتل دیگر در قتل ا و شد ،دو ُمرده بودند عدالت هر خواست و شهری که باز در اش هنویسند

 پارم.یکتا می س به خداوند آن فُرصت همه دوستان را تا استتار ماند. افغانستان همچنان در پردۀ اختفاء و پاکستان و

 2014فروری  11 رحق. نگارگ یا

 

 

 

 

 

 

 


