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  م. اسحاق نگارگر              بهاء الدین مجروح  
 خودی غرزیی و خودی اجتماعی

 گردون عمرهاشد بال وحشت می زنم بیدل چو

خویشتن رفتم از درــق خود هر از م آخرـتـنرف  

(8۷۷)بیدل دیوان غزلیات ص   

شعرحضرت بیدل آمده  چنانکه در دارد. کار و نوع خودی سر دو اژدهای خودی با مجروح مرحوم در ناب استادج

« خویشتنز ا ها ه بارچ نرفتم اگر« خود»از آخراالمر» گوید: می کند و صحبت می« خود»دو از بیدل نیز است.

 «خودی غریزی» یکی داریم کار و نوع خودی سر دو با پس ما گذارد. فرق می «خویشتن» و «خود» رفتم یعنی میان

خودی غریزی این  دهد. می دست از را کنترول خود اراده و و شود می است که انسان تابع خواست غریزی خود

درست مانند کودک که چیزی  ببیند. تسلیم خود همه را خواهد شخص می پندارد و کاینات می مرکز همیشه شخص را

 زند. لغتک می کند و برایش ندهند گریه می اگر و خواهد می

 از مه خودی غریزی شناسد. خویشتن می ارتباط با بشناسد در اگر و شناسد نمی دیگری را« خویشتن» کودک ُجز

 دور و و شود بدل می به اژدها کنترول ناشده باقی بماند اگر جانب جامعه و هم از و شود جانب اخالق کنترول می

 می بلعد. را خودر ب

شناخت خود  همپای و شناسد می را یعنی خود رسد است که انسان به خودآگاهی می« خودی اجتماعی» نوع دوم

 خود فرد و می پذیرد دیگران است که قوام «خودی»احترام  در او« خودی»که  داند می و می شناسد نیز دیگران را

 بدین ترتیب است که یک نظام اجتماعی مبتنی و داند می دو دیگران هر و مسؤول خود را

 این در بر بنا دهد که به اژدها بدل شود و این نظام به خودی غریزی اجازه نمی و می آید ارادهٔ اکثریت به وجود بر

 ویرانهٔ خودی بر خودی غریزی را و پامال کند های دیگران را که خودی کتاتوریچنین نظام د اجتماعی درعرصهٔ 

جربه ت آموزش و برسد نیازمند اینکه انسان به خودآگاهی نمی آید. به وجود اصوالا  کند هم شکستهٔ دیگران آباد های در
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 ست وپر این مردم رهبر بر بنا و برسد به خودآگاهی تواند که اکثریت نمی جایی که بیسوادی حاکم باشد در است و

ته البته معنای این گف توانند. رسیده نمی جا قهرمان به هیچ و که بدون رهبر کنند می فکر و شوند قهرمان پرست می

 قهرمان ضرورت ندارد. یا این نیست که جامعه به رهبر

  برساند. به دیگران آرامش تا کند خود قبول رنج می بر یا گذرد به خاطر دیگران می خود قهرمان همان است که از

 گوید: بارهٔ این گونه خودی می عالمه اقبال در
 

 ست دگیـرار زنــش اـاک مـر خــزی ودیستـام او خـه نـوری کــهٔ نـطـقـن

 رـده تـنـده تر؛ تابـوزنـس ده تر؛ـزن رـشود پاینـــــــــــــده ت محبت می از

 ای ممکنات مضمــــــــرشــقــارت رشـجـــــوه محبت اشتعـــــال از

 وزد زعشقــامـیـروزی بــم افــالــع انـــدوزد زعشق ش ـآت رت او ــطـف

 خاک نیست و باد آب و ازاصـل عشق  باک نیست نجـرـخ غ وـیـت از عشق را

 یغ جــــــوهردارعشقـوان تـیـآب ح جهـان هم صلح وهم پیکارعشق در

 سراپا حــــــق بود رـق آخـعشق ح ـــق بودــشـ  اراــق خـاه عشـنگ از

 مایمتـنـبیـــــا ب داری رــاگ چشــــم  دلت درــهست معشوقی نهـــــان ان

 محبوب تر ر وـت زیبـــا ر وـوش تـخ ان خوب ترـــخــــوب ان او زـقـعـــاش

 شــــود یـا مـدوش ثـــریــمــخاک ه  شــود توانـــــا می دل زعشــــــق او

 ز ســـــــوزـآتـــــش تبری روم را در رومی برفروز راهمچــو شمع خــود

 نام مصطفی است آبـــــروی مـــا ز  دل مســــــلم مقام مصطفی است در

 شـتـکسری زیـــــــر پــــای اُم اجـت  تشــواب راحـبـــــوریا ممنــــون خ

 ریدــحکـــــومت آف ن وـیـآی قــوم و  زیدــوت گـرا ُخــــلـــشبستـان ح در

 ومـق تا به تخت خســـــروی خوابید  ومـها چشم او محــروم نَ د شبـمان

 انــــــــدکی اندرِحـــــرای دل نشین

 گزین ُکن سوی حق هجرت تـرک خـود
 

تنها کسی است  رهبر یا قهرمان جامعه فقط یک معیار وجود دارد. قهرمان شدن در شدن و بدین حساب برای رهبر

 شود. به هر جامعه فراوان یافت می هر این قهرمانان گمنام در از کند. وقف راحت دیگران می را که زندگیی خود

بردگیی  پروری و اژدها از اژدهای خودی حرف اساسی این است که وقتی افراد به خودآگاهی برسند صورت در

نفِس اماّرهٔ  و خود راه مجادله با است که فرد از پس اساس همین ند.ک ارادهٔ آزاد شان تجلی می اژدها نجات می یابند و
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 و مجروح آن اژدها را که ارادهٔ جمعی را می بلعد استاد همین جاست که مرحوم از خود به مقام خودآگاهی برسد.

 گوید: می خود ما می بیند و نهاد در گرداند همه مسلط می بر را ارادهٔ خود

 من روزی به شما گفتم:  ای مردم!»

 ردیگ بوم آدمیان مرز و وحشت بر به نام جنگ با و سرزمین جان خویش بیرون نراند از کسی که دیو بربریت را

ن آ شما حاکم است؛ آفتی بر اکنون اگر و مسلط می گرداند شهرستان خویش آن بال را خواهی نخواهی بر هجوم برد

 گردد. گذاشتید تا به میل خود بیدار خفته نگه داشتید و آرامنفس شهر  همان دیو ظالم است که خود در

 «:ای مردم من روزی به شما گفتم

 آدم مار اکنون اگر و خویشتن مسلط مگردانید! بر را همدستان اژدها و شهر جان راه مدهید را در فرزندان بال»

به  آغوش باز با و پرورانیدید آستین خویش در آن مار زهرداری است که خود را می بلعد؛ خواری کودکان شما

 «استقبال او دویدید.

 چهار به قول استاد یا جلد نگاهی به چهار صحبت دیگر در مهلت داد عمر اگر برای امروز همین مقدار کافیست و

 تا آن وقت خدای می گشاییم گرفته است باز را که استاد به کار یسمبول های دفتر اژدهای خودی نظر می اندازیم و

 نگارگر برمنگهم   201۴فبروری   20 نگاهدار همه دوستان. وهللا اعلم بالصواب بزرگ

 

 پایان قسمت چهارم

 ادامه دارد
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