
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 08/07/2018         م. اسحاق نگارگر

 اژداهی خودی تحلیلی از
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرچهاو سی   قسمت 
 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_34.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_34.pdf


  
 

 

 6از 2

 

 تحلیلی 

 از اژدهای خودی

 کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح
 

 

 اژداهی خودی    
 اژدهای خودی

 چهارمقسمت سی و 

 بخش اول
 

  شائبٔه اژدها پرستی فارغ از دگرگونی راستین و

 2015فروری  27

 

امروز به اغتناِم فُرصت باز به سراغِ فصل اخیر اژدهای خودی می روم که صحبت برسِر دگرگونی 

 :راستین وفارغ از هرگونه شائبۀ اژدهاپرستی است.  استاد مجروح در بارۀ این دگرگونی می گوید

ای دوستان! اگر مایلید دگرگونیی راستین در شهرستان سایرآدمیان به راه اندازید، نخست انقالِب ارزش  "

آفرینی در شهرستاِن جاِن خود برپا کنید، زیرا آدم نمایاِن بی خبری که ناخودآگاه ازخود بیرون می 

داِر دگرگون نمایند میخواهندبا پن روند؛پرسشی ناکرده وپاسخی  نا شنیده کمر می بندندتا احواِل دیگران را

ناراست ونارسای خویش بهشتی از روی زمین بسازند اما آفِت بزرگی برآدمیان فرود می آرند...." )چنانکه 

 دیدیم وفرود آوردند!()نگارگر(
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آگاهی است. آگاه  آن انقالب دل یکیست و راستین در آزادگان مرام بدانید که مراِم سرمستیی مستان... و"

 آگاهی سراسر انقالب انقالب گیست. ادهآگاهی آز آگاهیست و که سرمنزل کجاست! آزادی در د بودبای

 "... .بُت شکنی است راستین، بُت افگنی و آن انقالب دایمی است و

ایش ج بُتان کهنه را شکسته و امر حقیقت انسان رخ داده است در تاریخ که تا امروز در یخوب انقالب های

رادری تازۀ آزادی، ب بتان درهم شکست و سیستم فئودال را فرانسه بتان است.  انقالبتازه داده  را به بتان

برابری در  برادری و نه درخت برابری را به جایش نشاند ولی بدبختانه انسان نه به آزادی رسید و و

 ردندروانش ریشه دواند زیرا که این ارمغان را روشنفکران به عنوان یک ارمغان به مردم عادی بُ  زمین

رهنما انقالب را به  خود رهایی نیافته بودند به عنوان معلم و ون این روشنفکران از اژدهای درونچ و

این اژدهای  بر بنا همدیگر اعالن جنگ داد و شان بر ضد اژدهای درون مردم عادی دیکته کردند و

غه های گیوتین سپرد را به تی هزاران سر نخست به بلعیدِن فرزنداِن خود آغاز کرد و همان گام انقالب در

به جای اینکه به ملت های  خام دیگران گشود و مواد که استقرار یافت راه به سوی بازار ها و هنگامی و

 پرستش را به بُت های مورد خود مفاهیم مجرد بُت شکنی می بُرد نیز ارمغاِن آزادیی آگاهی و دیگر 

را  ملت های اسیر ی تمدن جهان نانب به نام مأموریت "متمدن سازی" نیمۀ وحشی و دیگران بدل کرد و

 .دو تاخت نعِش هر برابری را ُکشته بر با خون آشام ترین دکتاتوری ها ساخت و برادری و خون تر و در

ان که به رهبر هر پرستش بدل کرد و مورد را به بتان خود مجرد مفاهیم خاص و روس نیز انقالب اکتوبر

ً نیز ستالین وانقالب یعنی لنین،  گفت که راهی که برگزیده اند به ترکستان می رود به  دیگران تلویحا

اد م بیچاره نیز هرچه دمرد ضد انقالب تبعیدش کردند و صحرای یخبندان سایبریا به نام جزایر گوالگ و

  زدند که به خاطر خدا:

 مـپشیمان گشته ای ودنـاز طال ب"

 مرحمت فرموده مارا مس کنید!"

بورژوازی" سومی  انقالب" بود، دیگری "عامل یکی "ضد ود داشت. قبالً ساخته شده وج تاپه های آماده و

 انقالب را که اژدهای خودی رهبران هناً پذیرفته شده به زودی گریبانطبقاتی" این معیار های ذ "دشمن نیز

اتحاِد  سابق افزوده شد. در یک اتهام تازه بر اتهامات غالب آنان را طرد کرده بود نیز گرفت و رهبر

رفتند نار کصحنه  ز ا شخصیت گردیدند و ف، بریژنف به تر تیب متهم به کیشستالین، خروسچ شوروی

داشتند اینان که می پن خود بازنویسی کردند. سازی بودند فقط تاریخ را به نفع که مدعی تاریخ یرهبران و

 کبوتر هآن را ب کبوتر تاریخ را قیچی و های پرواز رادۀ انسان است شاهپرتعیین کنندۀ ا و تاریخ عینی 

حزبی"  دسپلین "انضباط و نیروی بُت شکنیی ذهن را در پای آگاهی و انقالب"پتکی" بدل کردند ولی چون 
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 تری پرولتاریا" کیش شخصیت به صور"دکتاتو قربانی کرده بودند هیچ کس نپرسید که چرا در سیستم

 را می گیرد.  دولت ها ناپذیر گریباناجتناب 

یش ک یر نیز خود مائو تسه تونگ به مرضدر اخ از او لین پیاو و بعد در چین نیز نخست لیوشاوچی و

 شخصیت از جهان رفتند. 

که فقط شش ماه از عمرش گذشته بود  ثور در "دکتاتوری پرولتاریای" انقالبما  فغانستاِن خودا حتی در

 هحتی وقتی آقای کارمل ک به دنبالش امین به جرم کیش شخصیت زندگی را باختند و نخست تره کی و

دموکراتیکش خواند او هم با همین سالح از قدرت خلع شد.  انقالب ملی و انقالب را یک رتبه تنزیل داد و

جای  در نه سیستم پالید و دهد دلیلش را باید در بطن خود وقتی یک پدیده در یک سیستم بار بار رخ می

 یافته است.  لیل همان است که اُستاد مجروح درد دیگر و

ی نیرو آگاهی و کورکورانۀ رهروان متکی بود نه بر اطاعت انفرمایی رهبران وفرم این انقالب نیز بر

ه شده همانند شمشیر دموکلس بر قبالً ساخت اتهام های گوناگون و و دو.  رهروان هر بُت شکنی رهبران و

 .دو آویزان بود رهروان هر رهبران و سر

 گذارد و رکس را پهلوی هم میما گمراهان( هگل و )رهبر عنوان زیر اُستاد مجروح جلو تر می رود و

دامِن  و بندم همین جا لب فرو من ناگزیرم در را از فلسفۀ هگل آفتابی می کند و استنتاج های شتاب زدۀ او

موضوع را از سر بگیرم. تا آن وقت خدای  وقت دنبال که با مساعدت این بحث را برچینم تا فُرصتی دیگر

  م نگارگرمیالدی برمنگه 2015فبروری  27 .صواببزرگ نگاهداِر همه دوستان باد! وهللا اعلم بال

 

 

 

 بخش دوم

 شاگردی که فلسفٔه اُستاد را واژگون دریافت

 2015مارچ  18

کنار هگل  آن اُستاد، مارکس جوان را در دهای خودی اُستاد مجروح که درژاامروز باز می پردازم به 

عجله را پیموده  هگل راه شتاب زدگی و خود از برداشت استدالل می نماید که مارکس در دهد و قرار می

 .است

 :رسد کهنیمه شب می پ این بخش یکی از جوانان از رهگذر در
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 البانق ما دورانساز است! نظام می گویند" ستم هنگامه ای به نام انقالب به راه افگنده اند و شهر مبلغان"

 "چیست؟ برگشت ناپذیری شان از دورانسازی  و برگشت ناپذیر است" بگو مراد ما

 ظورمن خواری و آن برگشت ناپذیری ذلت و "آن دورانسازی فقط لفاظی است و پاُسخ می گوید: رهگذر در

بی  دوام ""برگشت ناپذیری شان از منظور دهشت است و به راه اندازی عصر "دورانسازی" شان از

 " .نظام وحشت است نهایت

ونه آنرا چه گ بگو تاریخ چیست و سازیم."  "ما تاریخ می "آن مجانین می گویند: آزاده ای دیگر می پُرسد:

 "توان ساخت؟ می

 :آمد رهگذر در پاُسخ چنین به گفتار

تاریخ " گویند ــ آنان که می سازد نه تاریخ کسی را می نه کسی می تواند تاریخ را بسازد و ای دوستان! "

اقعیت و ""ساختن آن تاریخ ساختن فقط در و سازند تاریخ چیزی می بلکه از سازند سازیم"، تاریخ نمی می

 ".گذارند آن چیزی باقی نمی از تاریخ در دارد و

 تراشند آن بُتی می از کنند،  را جعل می اقتدار مرام به سازگار گذشتۀ اعصار، واقعات آنها از حادثات"

 وهیگر زندانساز است که بر فقط پریشان خواب  "دورانساز" آن انقالب و گذارند می "تاریخ"  را آن نام و

 ند وزمان برخود بلرز این شبستان پریشان در این خواب دگان شاید از یادآین  از بشریت غلبه کرده است.

 ".آن خواهند خندید روشنیی "بامدادان خودی" بر اما، در

 بُت شکن، مستان و صاحبنظران توان نامید، راهیست که صاحبدالن و اما، آنچه را که تاریخ می و"

تاریخ مردگان با زندگان  راه در طول ایند.گش نامعلومی می به سوی منزل آزاده یکی پی دیگر هوشیاران

 ".شنوند پاُسخ ها می گویند، آیندگان از گذشتگان پُرسش ها می نمایند و سخن می

های  که امروزیان که نیازمندی خواند زیرا نامعلوم می تاریخ را منزل بزرگوار منزل اُستادِ  جا این در

 نندسرمنزل تعیین ک خود هدف و خ به دلخواهبرای تاری توانند انساِن فردا برای شان هیچ معلوم نیست نمی

 و تاریخ ثبت بریم که مقصود ماست؛ زیرا اگر تاریخ را به همان جهتی می زور عمالبگویند که ما با ا و

قط به نقد ف و پس تاریخ آینده ندارد آینده تکوین می یابد برای نسل آینده و است که در یهای رویداد ریکارد

آیا این خود عجیب نیست که برای رویداد های احتمالی که هنوز  ردازد.گذشته می پ علمیی حوادث تحلیل و

 سرمنزِل آنرا تعیین کرد؟ برای نسل های که هنوز وجود بالفعل ندارند تاریخ آفرید و رخ نداده و

 نشینند کمین می زمان در راه خم پیچ و "در که خواند تاریخ می راهزنان انقالب را دهشت افگنان اُستاد

 بیجان، جامۀ معنی را از بیابان رد کشانند و منزل می به سوی بیراهه های فاقد اه راناخودآگ رهروان و

 ".ایشان بیرون می آرند تن
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"بُِت انقالب" اُستاد مجروح به معرفیی  فرزندش"بُِت پیشرفت" و ِخَرِد خام" و دو بعد از پرداختن به "بُت

 به عنوان نتیجه از بحث می گذارم و "پیشوای گمراهان" می پردازد که من آنرا برای یادداشتی دیگر

مان ز ه تاریخ انسان بلکه انسان در سیرن امروز به اختصار می گویم که نه انسان تاریخ ساخته می تواند و

بُت های فراوان را می  سازد و بُت های فراوان می این سیر  در جهان بسط میدهد و بر را آگاهیی خود

 تداشدیگر از باور را دریابد و داشت های خودگذارای باور که انسان طبیعت تا آگاهی تا بدانجا برسد شکند

بُت  هی تراش پیر است که تیشۀ خیال در دست دارد و انسان همان پیکر به قول نادرپور بُت نسازد. خود

استند که بُت  هنرمند مجسمه ساز این میان باشد، آن خوشبخت شاعر و اگر خوشبختی در تراشد و می

 د همانوهنر شعر آفریده ش بُتی که از "مرمِر" و آفرینند و می هنر و "مرمِر" شعر  را از های خود

ی ب بسیار بد ذوق و تنها عناصر ستایش نسل ها باقی خواهد ماند و وینوس زیبایی است که همیشه مورد

پیکرتراشان هنرمند برای  به دست که مجسمه های آفریده شده این حقیقت در می مانند هنر از دریافت

ویران  شان همان تبر برداشتن برای ویران کردن اکرام زیبایی است و رای اجالل وپرستش نیست بلکه ب

 2015مارچ  18 وهللا اعلم بالصواب. عبرتی است که از تاریخ می توان گرفت.  درس کردن تاریخ و

  رم نگارگهبرمنگ

 پایان قسمت سی و چهارم

 ادامه دارد
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