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 02/07/2018                                          محمد اسحق نگارگر
 

 تحلیلی

 اژدهای خودی از

 شادروان استاد
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 تحلیلی

 اژدهای خودیاز 
 

 الدین مجروح کتاب ماندگار پوهاند بهاء  
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 قسمت اول

 

 
 

 

 یادداشت ناشر
 ولی احمد نوری

که یک ارزیابی عمیق از کتاب "اژدهای « تحلیلی از اژدهای خودی»افتخار دارم رسالۀ 

د ای بزرگمرخودی" شهکار ماندگار شادروان "پوهاند بهاء  الدین مجروح" می باشد و به قلم توان

ادب و سخن افغانستان جناب پوهاند محمد اسحاق نگارگر، استاد سابق پوهنتون کابل، رقم شده 

است، در سی و پنج قسمت با تصاویر مربوط در وبسایت عزیز "آریانا افغانستان آنالین" البته 

 بعد از مرور مجدد خود جناب استاد نگارگر و این جانب به دست نشر می سپارم.

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

 بود گردیده آن مایه   راست و چپ های ایدیولوژی نفوذ. بود رو به رو فکری گوناگون های

 و خیر جوان های ذهن این. گردد اعتبار بی انجوان ذهن در عنعنوی و ملی های ارزش که

 رمانا تحقق برای و پنداشتند می راست و چپ های گرایی افراط در را مردم و کشور سعادت

 گرایی افراط این به پرداختن اصلی انگیزه   که بود اینجا اصلی مشکل. کردند می تالش خود

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

 را جامعه خواست می که بود کرده باال سر خودی اژدهای یک سیاسی معین های چهره نهاد

 و پرولیتری انقالب( انقالب پرستی؛ رهبر ب ت و بنماید شده ساخته قبالا  های مقوله محکوم

 .سازد مسلط مردم روح و ذهن بر را دست همین از چیزهایی و )اسالمی انقالب

 خواندش یم خودی اژدهای او که رفت اهریمن همین پیکار به و بربست کمر مجروح مرحوم

 کسب راه در را دین که داد نشان و گرفت بهره موالنا و عطار سنائی؛ عرفان از سو یک
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 می «زمین بر خدا» داستبدا های شیوه بدترین و جامعه گریبان کردن استخدام سیاسی قدرت

َجر   های مقوله آن دست به را مردم» بین خود ِخَرد «و» خام ِخَرد «حکومت نام به و دهد  دم 

 دیگر در و سازد می مسلط جامعه بر را «پیشرفت های ب ت»، «انقالب «و» دورانساز امنظ»

 و افتاده فرو آسیاب از آبها اصطالح به که امروز. نماید می تحمیل جامعه بر دیگر نوع سو

 جناب استاد و گردیده ثابت مجروح مرحوم گفته   صحت که است» پرستی ژدهاا«

 که کند می فکر است گرفته عهدهه ب را خودی اژدهای یحتوض و تحلیل وظیفۀ که نگارگر 

 مرحوم خودی اژدهای دلیل همین به و است نرفته میان از کامالا  پرستی اژدها خطر هنوز

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

و عرفانی ست و  از آنجا که این رساله از نگاه فلسفه و انسان شناسی یک اثر مهم روشنگر

باید در خدمت نسل های آیندۀ افغانستان از جمله محققان و محصالن فاکولته ها و پوهنتون های 

کشور قرار گرفته بتواند، جناب استاد نگارگر مؤلف و نویسنده این اثر تصمیم گرفته اند که 

مطابع نشر آن در همه رسانه های چاپی و مجازی "انترنتی" آزاد باشد و همچنین هرگاه 

شخصی و دولتی خواهش نشر و تکثیر آن را داشته باشند، البته بدون کوچکترین دخالت در 

متن و محتوا می توانند آن را با موافقت نویسنده و یا ناشر بدون پرداخت مبلغی به صورت 

کتاب یا رساله به چاپ برسانند، مشروط بر اینکه تعدادی از آن را به کتابخانۀ های سر تا سر 

 ر، کتابخانه های فاکولته ها و پوهنتون های افغانستان به صورت رایگان توزیع نمایند.کشو

ه کاین اثر تحلیلی و تحقیقی برای شناسایی عمق تألیف "اژدهای خودی" اثر مهمی می باشد 

 عـلـوم روانـی و روان شناسی توصیه می گردد.  عالقه مندانمطالعۀ آن بـه تمام 

ر جالب که شامل هفده قسمت و پنجاه و دو صفحه میگردد حضور اینک اولین حصۀ این اث

 خوانندگان عزیز "آریانا افغانستان آنالین" تقدیم میگردد.

 همین به و ندارند مادی منفعت چشم کار این از ها تحلیل نویسنده   و "آنالین افغانستان آریانا"

 که است همین کنندگان چاپ از انش انتظار یگانه و اند گذاشته آزاد را آن چاپِ  و اقتباس دلیل

 افغانستان تحصیلی و تعلیمی مؤسساتو محصالن  جوانان دسترِس  در کم بسیار بهای به کتاب

 .بگیرند فیض آن از همه تا بگیرد قرار
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به نشر می  را تحلیلی های نوشته این قسمت دوم و آخر زودی به "آنالین افغانستان آریانا"

 به جلد یک در خودی اژدهای کتاب با ها تحلیل این که است این مطلوب کمال البته رساند

 .  برسد چاپ

 (نوری احمد ولی)

 

 

 

 

 خاطرۀ حزینی
 از شهادت پوهاند بهاء  الدین مجروح

 م. اسحاق نگارگر

 

شامگاه یازدهم بیست و پنج سال پیش یعنی است. میالدی  2013امروز یازدهم ماه فبروری 

ز عشق به در شهر پشاور مر 1988فبروری  دی متفکری را به قتل رسانیدند که گناهی به ج 

 آزادی نداشت و مردم خود را به خاطِر اژدها پرستی معمول پشاور  بیدار باش داده بود.

آری او را به خاطر این که اژدهای خودی را نوشته بود هدف قرار دادند و یک جاغور مرمی  

او رفت اما انکشاف اوضاع و حالت درد انگیز کالشنیکوف را در سینۀ دردمندش خالی نمودند. 

افغانستان و پاکستان هر دو بر نظرات او صحه گذاشت. من مدتی یادداشت های خود را وقف 

بررسی و تحلیل اژدهای خودی، نگارش معروف او می کنم تا ببینیم که او کی بود؟ و چه می 

ن چنان ظالمانه کشتند. دشمنان گفت و چرا مردی را که غیر از قلم هیچ سالح دیگر نداشت، آ

افغانستان در چهرۀ بهاءالدین مجروح در حقیقت یک "سید جمال الدین افغان" دوم را نخست از 

 .کشورش بیرون راندند و بعداا در محیط غربت به شیوه ای بسیار فجیع کشتندش

 م در والیت ک نر1928هجری شمسی مطابق  1306مرحوم سید بهاءالدین مجروح در سال 

افغانستان به دنیا آمد و مکتب ابتدائی را در همان کنر آغاز کرد اما زود شامل لیسۀ استقالل در 
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کابل و بعد از فراغت از آن لیسه رهسپار فرانسه شد. وی ماستری خود را از فرانسه و دوکتورای 

که  دخود را از آلمان گرفت. زبان های فرانسوی، جرمنی و انگلیسی را با روانی صحبت می کر

 :جناب استاد خلیلی مرحوم در بارۀ تسلط او بر زباِن فرانسه گفته بود
 

 چنان می خوانَد اشعار فرانسه

 که گویی آمد این جا هنری ماسه
  

مرحوم مجروح وقتی از فرانسه باز گشت در فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل وظیفۀ تدریس فلسفه 

 اشۀ فرهنگیی افغانستان به جرمنی رفت و را به عهده گرفت و یک دورۀ دیگر به عنوان ات

 

 .دوکتورای خود را در فلسفۀ هگل از آنجا گرفت. باز به کابل آمد و تدریس فلسفه را ادامه داد

مجروح در اواخر سال های پنجاه و اوایل سال های شست در فرانسه درس می خواند و در آن 

ۀ اصالت وجود ژان پول سارتر و سخن سال ها در حلقه های علمی و فلسفی فرانسه سخن از فلسف

از کارل گوستاف یونگ در زمینۀ روانکاوی یا سایکو انالیز بود و مجروح این هر دو را از 

منابع اصلی یعنی زبان فرانسوی و جرمنی و نه از منابع مسخ شدۀ دست دوم، خوب فرا گرفت. 

وح با دانشمندان و شاعران در کابل نیز که به حساب پدر مرحوم خود جناب سید شمس الدین مجر

نخبۀ افغانستان چون مرحوم میوندوال، مرحوم بینوا، مرحوم الفت، مرحوم استاد خلیلی، مرحوم 

دوکتور محمد انس، مرحوم دوکتور علی احمد پوپل، مرحوم عبدالرحمن پژواک و مرحوم گویا 

اسی سفۀ سارتر و روان شناعتمادی )غفرهللا  ک لهم( معرفت یافت و محشور گردید. او چنانکه بر فل

تحلیلی یونگ تسلط یافته بود در قلمرو عرفان اسالمی و خاصةا عطار و موالنا نیز وارد گردید 

 و در کتاب اژدهای خودی فلسفۀ غرب را با عرفان عاشقانۀ عطار و موالنا در هم آمیخت. 

سم ایدیولوژی های من فکر می کنم که اژدهای خودی را تمام جوانان ما خاصةا آنانی که در طل

راست و چپ گیر آمده اند، بخوانند و بار بار بخوانند و کاش معارف ما روزی تا بدانجا برسد که 

این کتاب را شامل برنامه های درسی صنف های ده تا دوازدۀ مکاتب بنماید زیرا همین کتاب 

برپا می کند که است که پایه های آزادی عقیده و دموکراسی را چنان استوار در روح خواننده 

وسوسۀ ایدیولوژی ها نتواند او را به بیراهه ببرد. برای فهمیدن اژدهای خودی مجبوریم سارتر، 

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

بقیۀ این داستان را برای یادداشت های آیندۀ خود می گذارم و در آن یادداشت ها منابع اژدهای 

یونگ، سارتر و عرفان اسالمی را می بینیم تا دریابیم که مقصود اژدهای خودی خودی یعنی، 
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چیست و چرا این کتاب دلیل عمدۀ قتل نویسنده اش در شهری که باز خواست و عدالت هر دو 

رده بودند، شد و قتل استاد مجروح مانند صدها قتل دیگر در پاکستان و افغانستان همچنان در  م 

 ار ماند. پردۀ اختفاء و استت
 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم

 منابع تأثیر پذیری استاد مجروح
 

ا از کارل گوستاف یونگ،  قبالا گفته ام که مرحوم استاد مجروح در نگارش اژدهای خودی عمدتا

ژان پال سارتر و عرفان عاشقانۀ سنایی، عطار و موالنا اثر پذیرفته و آن منابع را با ابتکار ذاتیی 

رای فهم بهتر و بیشتر این کتاب، خواننده باید با آن منابع فکری نیز آشنا خود در آمیخته است. ب

ا طوالنی را از یونگ آغاز  باشد تا بداند که او چه می گوید و چرا می گوید. اکنون این بحث نسبتا

 .می کنم

در زوریخ چشم از زندگانی  1961جون 6به دنیا آمد و در  1875یونگ در بیست و ششم جوالی 

خوابی عجیب دید. او در خواب دید که اروپا را سیلی عظیم فرا  1913یونگ در خزان پوشید. 

گرفته بود و کوه های سرزمین مادری اش یعنی سویتزرلند )سویس( نیز غرق آب بود. هزاران 

انسان در دل امواج این سیل ناپدید می شدند و کاخهای مدنیت و انسانیت فرو می افتاد. بعدها سیل 

بدل شد و این خواب در هفته های بعدی با رؤیا های زمستان های ابدی و دریا های آب به خون 

خون دنبال شد. این مرد وارسته یعنی یونگ می پنداشت که شاید او دیوانه شده باشد اما در اول 

یعنی یک سال بعد آتش جنگ اول جهانی در گرفت. یونگ احساس کرد که ممکن 1914آگست 

داد جنگ رابطه ای وجود داشته باشد. از همان سال به بعد او عملیۀ میان خواب هایش و روی

بالنسبه دردناک کشف درون خود را آغاز کردو همین عملیه زیربنای نظرات بعدی او گردید. او 
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ا  با دقت رؤیاها، فانتزی ها و دیدگی های خود را یادداشت، رسم و نقاشی نمود و حتی بعضا

 .مجسمه ها نیز ساخت

که در این رؤیاها نوعی تبدیلی و جا به جایی اشخاص دیده می شد که این عملیه از  او دریافت

پیرمردی هوشیار آغاز می شد که دخترکی خردسال او را همراهی می کرد. این پیرمرد هوشیار 

در یک تعداد رؤیاهای او ظاهر می شد و به عنوان یک رهنمای خاص عمل می نمود. دخترک 

رد سال نامش انیما  بود که روحی مؤنث و واسطۀ مکالمۀ او با سیما های ناشناختۀ روان نا خود خ 

 آگاه او بود.

یک مرد کوتاه قد چرمین و نسواری رنگ در مدخل روان ناخود اگاه او مشغول پاسبانی بود. 

این مرد "سایۀ" بدوی خود یونگ بود. یونگ در خواب دید که خودش همراه با آن مرد قد کوتاه 

 .بای مو خرمایی را که یونگ زیگفرید می نامید، ک شتندیک دختر زی

 

این رؤیا برای یونگ اخطاری بود در بارۀ خطر پرستش افتخارات تاریخی و قهرمانی ها که زود 

اروپا را در دریایی از غم و درد غرق می کردو این رؤیا درعین زمان اخطاری بر ضد تمایالت 

ر ردگان را در خواب میدید که قیام قهرمان پرستیی خودش نیز بود. یونگ م  دگان و سرزمین م 

مردگان نیز شامل این رؤیاها بود. این ها همه روان ناخود آگاه را نشان می داد البته نه آن روان 

ناخود آگاه کوچک و شخصی را که فروید بسیار بزرگ جلوه میداد بلکه روان ناخود آگاه جمعیی 

ردگان را  انسانیت را نشان میداد یعنی آن روان ناخود آگاه را که نه تنها ارواح مارا بلکه تمام م 

ا مریض فکر می کرد که شکار همین ارواح  نیز در بر می گرفت. یونگ در بارۀ اشخاص ذهنا

 گردیده اند و یونگ آنگاه 

این گونه فکر می کرد که دیگران بدین باور نبودند. یونگ می گفت که اگر ما افسانه های مذهبیی 

باز به دست آریم این ارواح را خواهیم شناخت، با مردگان مونس تر خواهیم شد و امراض  خود را

روانیی خود را مداوا خواهیم کرد. منتقدان یونگ می پنداشتند که یونگ به سادگی خود مریض 

بود اما یونگ می گفت که وقتی می خواهی جنگل را بشناسی نمی توانی در محاذیی آن جلو و 

 .ه باید تا ژرفای جنگل پیش بروی و عجایب ترسناک آن را ببینیعقب بروی بلک

یونگ روان آدمی را به سه بخش تقسیم می کند. ایگو خودی یا روان خود آگاه، روان ناخود آگاه 

شخصی که شامل آن چیزها نیز می شود که در حال حاضر در قلمرو روان خود آگاه نیست ولی 

ارت دیگر روان ناخود آگاه شخصی شامل آن چیزها نیز می می تواند در آن قلمرو بیاید به عب
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شود که در حافظه حضور ندارند ولی به آسانی می توانند به یاد بیایند اما شامل آن غرایز نیست 

 .که فروید از آن صحبت میکرد

یونگ از یک روان ناخود آگاه دیگر نیز صحبت می کند که می توان آنرا روان نا خود آگاه ارثی 

د. این روان ذخیره گاه تجارب ما به عنوان انسان است نوعی دانش که ما همه با آن به دنیا نامی

ا از آن آگاهی نداریم. این روان ناخود آگاه جمعی بر ما و سلوک  آمده ایم ولی هیچ کدام ما مستقیما

قتی که و خاصةا احساسات ما نفوذ دارد و ما به شیوۀ غیر مستقیم از آن آگاهی داریم و آن هم و

اثرات آنرا می بینیم. بعضی از تجارب ما نفوذ و تأثیر همین روان ناخود آگاه جمعی را نسبت به 

بعضی دیگر خوب تر آفتابی می کند به طور مثال تجربۀ عشق در اولین نگاه نوعی احساس دی 

 .ژاوو یعنی من این را قبالا دیده ام یا قبالا این جا بوده ام را تلقین می کند

ی کنم برای این یادداشت همین قدر کافی باشد و باز در ف رصتی دیگر نمونه های اصلی یا فکر م

آرکی تایپ ها را در سلسلۀ نظرات یونگ خواهیم دید. متأسفانه این رشته سری دراز دارد و 

ا طوالنی است که من در تحلیل اژدهای خودی نوشته ام و خوانندۀ این  شامل رساله ای نسبتا

د مطمئن باشد که این یادداشت داستانی دنباله دار است و از خواننده تقاضای همان یادداشت بای

 حوصله را می نماید که در تماشای سلایر های ترکی و هندی دارد. 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم

 در بارۀ کارل گوستاف یونگ

 ایونگ بدین باور بود که در محتویات روان ناخود آگاه جمعی برخی تیپ های اصلی یا آرک ی

آرچ تایپ ها وجود دارد و او آن تیپ ها را مسلطان، تمثال ها یا تصویرهای نخستین می خواند. 

این نمونه ها یا تیپ های اصلی تمایالت نا آموخته استند که انسان ها می خواهند چیز ها را به 

 یک شیوۀ معین تجربه کنند. نمونه های اصلی از خود شکلی 
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ای سازمان دهنده عمل می کنند که غرایز در نظریۀ فروید. به طور ندارند بلکه به عنوان ستون ه

مثال کودک در آغاز نیاز گرسنگی دارد و می خواهد چیزی بخورد ولی نمی داند چه چیز. این 

نیاز ممکن است با بعضی چیز ها تسکین یابد ولی با بعضی چیزها نه، بعد ها کودک برای برخی 

ند و با دیدن آن هیجان نشان می دهد. مثالا چوشک و یا چیزهای خاص احساس نیازمندی می ک

 بوتل شیر چوشک.

نمونۀ اصلی یا آرک تایپ مانند بلیک هول در فضاست شما می دانید که بلیک هول وجود دارد 

 .زیرا که نور و ماده را به سوی خود می کشاند
 

 

 نمونۀ اصلیی مادر: 

مادر داشته ایم، تمام اجداد ما نیز مادر داشته نمونۀ اصلیی مادر مثال بسیار خوب است. ما همه 

اند. ما، در محیطی بزرگ شده ایم که یا مادر بود و یا جای گزین مادر. هنگامی که ما کودکان 

فاقد حرکت و ناتوان بودیم نمی توانستیم بدون ارتباط با یک غذا دهنده زنده بمانیم. ما در این 

اهیم، او را جست و جو کنیم، بشناسیم و بر رویش تبسم جهان آمدیم و آماده بودیم که مادر بخو

 کنیم

 -نمونۀ اصلی یا آرک تیپ مادر یعنی آن نیروی که در ما به وجود آمده است تا آن رابطۀ مادر

فرزندی را با او برقرار کنیم. حتی آنگاه که این نمونۀ اصلی وجود واقعی نداشته باشد ما تمایل 

ی پیدا کنیم. این مسأله به یک ا سطوره بدل می شود و سمبول هایی داریم که این نمونه را در زن

پیدا می کنیم که جایگزین مادر می شود و ما محبت مادر را به آنها می دهیم: مادر زمین، مادر 

رمت ننگ  وطن، بی بی حوا، کلیسا، ملت، ایدیولوژی و هر چیز دیگر که در فرهنگ افغان ها ح 

 و ناموس را پیدا می کند.
 

 مــنــا : 

این نمونۀ اصلی یک چیز بیالوژیکی نیست، آن طور که غرایز "فروید" است بلکه نوعی تقاضای 

روحانی است. حتی در قبایل بدوی اعضای جنسی معموالا از تقاضای جنسی نمایندگی نمی کرد 

 ربلکه یک نیروی معنوی بود که حاصل و تخمه را زیاد می کرد و در غالب فرهنگ ها این تکثی

و فراوانی با اعضای جنسی نوعی بستگی داشتند. اگر زن حامله در دوران بارداری سیب بخورد 

زاده اش بسیار زیبا به دنیا می آید و اگر به کودک تخم مرغ بدهند گ نگ می شود و دیگر مسایل 

اساطیری که در اکثر فرهنگ ها وجود دارد. تخم برای باروری بود که باید زیر مرغ گذاشته و 
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به چوچه تبدیل می شد. در آغاز از خوردن تخم مرغ می ترسیدند و احساس می کردند که گویا 

یک موجود زنده را می خورند. گنگ شدن طفل یک نوع ممانعت غیر مستقیم بود از خوردن 

 تخم مرغ که موجود زنده ای پنداشته می شد.

 

 نمونۀ اصلیی سایه:

می خواند و می گوید که سایه یاد گار دوران   shadowیکی از این نمونه ها را "یونگ" سایه یا

 .روزگاری است که انسان به خود آگاهیی انسانی و تمدن نرسیده و محدود به بقا و تولید مثل بود

سایه گوشۀ تاریک خودی ماست و تمام بدی هایی که ما توانایی انجام شان را داریم در همان جا 

ونه قید و بند و تعلق اخالقی نیست یعنی از دیدگاه اخالق ذخیره می شود. سایه خودش تابع هیچ گ

 نمی توانیم آن را خوب یا بد بخوانیم. 

چنانکه به طور مثال پشک به چوچه های خود بسیار مهربانی نشان می دهد ولی چوچه های 

پرندگان را که برایش حکم غذا را دارد با بی رحمی ازهم می درد. نه آن رابطۀ او را با چوچه 

 .ایش محبت نام می دهیم و نه درنده خویی او را در برابر پرندگان ظلم و قساوته

سایه در واقع نوعی زباله دان است که ما آن بخش های کرکتر خود را که نمی خواهیم بدان 

 .اعتراف کنیم در آن زباله دان فرومی ریزیم

طین و همه ارواح خبیثه سمبول سایه مار است که مخفیانه وارد بهشت می شود. هیوال ها، شیا

ا بر گنج ها و چشمه های آب پاسبانی می کنند و اگر ما می خواهیم به  همان سایه استند که غالبا

 .گنج یعنی نعمت ها برسیم نخست باید اژدها را بکشیم

 

 نمونۀ اصلیی پرسونا یا شخصیت: 

. ب است ارتباط داردبا لفظ التینی پرسونا که به معنای نقا person به نظر "یونگ" شخص یعنی

ا استیم نمی خواهیم جلوه کنیم. به اصطالح عرفای مسلمان میان ظاهر و باطن  ما آن طور که واقعا

 :ما فاصله وجود دارد. حضرت "جامی" مدت ها پیش از "یونگ" گفته بود
 

 که تا کجاش رسـیده است پایگاه عـلوم   توان شناخت به یک روز در شمایل مرد

بث نفس نگردد به سال ها معلوم   من مباش و غّره مشوولی ز باطنش ای  که خ 
 

به هر صورت پرسونا در حقیقت همان تصویر ماست که برای دیگران عرضه می کنیم و 

ا  طبیعی است که ما همه می خواهیم بهترین تصویر را به دیگران عرضه کنیم هرچند بعضا
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ت که اصلی امر بر خود ما ممکن است تصویر عرضه شده کاذب باشد و بسیار ممکن اس

 .نیز مشتبه شود
 

 

 نمونه های اصلی انیمه و انیمس 

نمونه های اصلی انیمه و انیمس نیز وجود دارند یعنی نقش انسان به عنوان زن یا مرد. 

نطفه یا به نظر موالنا روح جنسیت ندارد، ولی نطفه استعداد دو جنسی دارد و تنها زیر 

ها را به زن و مرد بدل می کند. زن و مرد به حساب نقش  تأثیر هورمون هاست که انسان

های متفاوت خود در تولید مثل است که ازهم جدا می شوند یعنی عنعنۀ خالص آنان را 

ازهم جدا می کند. این عنعنه زنان را موجودات مهربان و پرورش دهنده و مردان را 

 ر خانه و روباِه بیرون برمتجاوز و ستیزه گر تمثیل می کند. در حقیقت ضرب المثل شی

 .همین نقش مرد به عنوان متجاوز و ستیزه گر صحه می گذارد

در وجدان ناخودآگاه جمعی انیمه نمودار زن و انیمس نمودار مرد است. تیپ شناسیی 

 ."یونگ" نیز مشهور است که چون به بحث ما ارتباط نمی گیرد از آن می گذریم

ات نظر "سارتر" و خطوط برازندۀ عرفان اسالمی می در یادداشتی دیگر به عمده ترین نک

ا به اژدهای خودی استاد مجروح میروم. من فکر میکنم این  پردازم و بعد از آن مستقیما

 مقدمه برای فهمیدن درست اژدهای خودی ضروری باشد. 
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 چهارمقسمت  

 منابع تأثیر پذیری های ا ستاد مجروح

 "ژان پول سارتر "

 

 ژان پول سارتر    بهاء  الدین مجروح                
 

 

 در باره  ژان پ ل سارتر    

فیلسوف فرانسوی از اگزستنسیالیست  (Jean-Paul Sartre)ژان پول سارتر 

(existentialist ) های مادی است که به خدا اعتقادی ندارد اما اینان وقتی با جهان رو برو می

ا ماده را قدیم می دانند و منکر خلقت می شوند اما مشکل این است که ماده دارای اجزا  شوند بعضا

فرسایش دارد و آنچه زایش و فرسایش داشته باشد مرگ و نابودی نیز و افراد است و زایش و 

ه نمی دهد که آفرینندۀ جهان دارد و همین زایش و فرسایش و از حالی به حالی رفتن بدان اجاز

برخی نیز معتقد شده اند که یک کاینات جنینی به صورت یک کپسول کوچک به وجود آمده  .باشد

کپسول بوده و همان کپسول در اثر یک انفجار کیهانی یا بِگ بانگ که زمان و مکان نیز در همان 

(Big Bang)  ازهم پاشیده و جهان به وجود آمده است. مشکل این مسأله در این است که حادثه

ناگزیر در زمان و مکان رخ می دهد و ما هیچ حادثه را بدون زمان و مکان معین تصور کرده 

سش  قدیمی هنوز بر جای است که آن کاینات جنینی در کجا و چه وقت نمی توانیم بنا بر این آن پر 

ز پذیرش کالم کلیم همدانی نیست که:   گرفتار انفجار شد. بهر صورت در اینجا چاره ای ج 

https://www.google.fr/search?biw=1361&bih=677&q=Jean-Paul+Sartre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSPNy1S4gAxTUyT0rVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDAV4lbNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjp5vX4gprSAhWB8RQKHeIwA6wQmxMIlQEoATAP
https://www.google.fr/search?biw=1361&bih=677&q=Jean-Paul+Sartre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSPNy1S4gAxTUyT0rVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDAV4lbNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjp5vX4gprSAhWB8RQKHeIwA6wQmxMIlQEoATAP
https://www.google.fr/search?biw=1361&bih=677&q=Jean-Paul+Sartre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSPNy1S4gAxTUyT0rVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDAV4lbNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjp5vX4gprSAhWB8RQKHeIwA6wQmxMIlQEoATAP
https://www.google.fr/search?biw=1361&bih=677&q=Jean-Paul+Sartre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSPNy1S4gAxTUyT0rVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDAV4lbNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjp5vX4gprSAhWB8RQKHeIwA6wQmxMIlQEoATAP
https://www.google.fr/search?biw=1361&bih=677&q=Jean-Paul+Sartre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSPNy1S4gAxTUyT0rVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDAV4lbNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjp5vX4gprSAhWB8RQKHeIwA6wQmxMIlQEoATAP
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 ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم

 اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است

 

امید را از دست بدهد و به هیچی و پوچی  عدم اعتقاد سارتر به خدا سبب این گردیده است که او

زندگی اعتقاد کند و بدین ترتیب هم فردیت از نظر او مطلق می شود و هم آزادی و "سارتر" می 

گوید: "چون در نهایت امر ما تنها استیم، جزیرۀ جدا افتادۀ ذهنی در دنیای عینی. ما بر طبیعت 

 های ما نیز درونی است".  درونیی خود آزادیی مطلق داریم و منبع تمام ارزش

وجود بر ماهیت مقدم است یعنی انسان همانند کوزه نیست که کوزه گر نخست تصویر آنرا در 

ذهن داشته بعد او را برای هدفی ساخته باشد بدین دلیل ما طبیعت مبتنی بر جبر نداریم تا بر 

رون از ما وجود پیدا نمی اعمال ما کنترول داشته باشد و در نتیجه عمل ما به وسیلۀ هیچ جبر بی

کند. ما مسؤولیت داریم که خود طبیعت و ارزش های خود را برگزینیم. برای این که آزاد باشیم 

باید آزادیی دیگران را نیز آرزو کنیم. آنکه آزادیی دیگران را سلب می کند، آزادیی خود را هم 

 از دست می دهد. 

 دارد (ج)به سوی حقیقت مطلق یا به سوی خدا و اما در عرفان اسالمی سالک یا رهرو قصد سفر

بدی. اگر انسان به سوی خوبی و خدا خیر مطلق است ولی انسان آمیخته ای است از خیر و شر و 

خیر مطلق می رود باید در طریق این سفر که به جای هفت خوان رستم از هفتاد هزار خوان 

بدی را در نفس خود ک شته برود خطر که در برابرش گسترده است بگذرد و در هر سفر شر و 

و تنها با مرگ است که انسان از شر نفس اماره به ک لی آزاد می شود و به خیر مطلق می پیوندد. 

سالک برای این سفر به پیر و رهنما ضرورت دارد اما هر پیر در بدایت امر خود مرید است بنا 

که اس وۀ حسنه و رحمت بر  (ص)براین به قول صوفیان اویسی قرآن کریم و حضرت رسول اکرم 

عالمیان است بهترین رهنما می باشد و شریعت اساس محکم طریقت نیز است و کسانی که عرفان 

 اسالمی را از دامن اسالم جدا می کنند در واقع همین مسأله را درست نفهمیده اند. 

ه تمایالت را ک انسان در این مسیر پیش از دیگران و بیش از دیگران با خود در جنگ است و آن

به نحوی از انحاء سبب آزار دیگران می شود در نفس خود می ک شد و با گذشت هر روز نفس 

اماره را ضعیف و ضعیف تر می سازد و تنها هنگامی که از شر خود رهایی یافت به آزادی می 

 رسد و به همین دلیل است که در دنیایی که محکوم به حرص، آز و افزون طلبی است، آزادی

 ممکن نیست. بیدل می گوید: 
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 اهل دنیا را به نزهتگاه آزادی چه کار؟

 در مزابـل فارغند از بوی گ ل کناس ها

 

همین نفس اماره بالسؤ را یونگ مرد قد کوتاه چرمین می خواند عرفای مسلمان با جزئیات  

 بیشتر اژدها، خوک و  بت   خوانده اند. عطار می گوید: 

 

 هم بت  و هـم خوک بینی صد هزار   ـی ای مـرد کارگر قــدم در ره نـهـ 

  رسوای عشق وورنه همچون شیخ شَ   عشق خوک ک ش، بت  سوز در صحرای 

  

 

 و باز عطار در مختار نامۀ خود می گوید:  

 

 چون مرگ درآید همه بیدار شوند در پوست هزار اژدها خفته تر است 

 

او از اژدها، خوک و بت  هر سه صحبت می کند.  این جا در شعرهایی که از "عطار" برگزیده ام

اژدها که دیگران را نیز می بلعد سمبول قدرت و جاه طلبی است. در افسانه ها گفته می شود که 

اژدها بال دارد و از دهانش آتش باد می شود. قدرتی که از عامۀ مردم نباشد با همه زور خود از 

ور و بِر ه دیگران را با خشم و خشونت از دَ دیگران می ترسد و به خاطر همین ترس است ک

خود دور می کند. خوک سمبول حرص و شهوت است. حرص و شهوت است که انسان را به 

سوی جنایت های باور نکردنی می راند و تا بدانجا از جوهر انسانی تهی می گرداند که اطفال 

شگل است و سمبول وسوسه را نیز مورد تجاوز های جنسی قرار می دهد. و اما بت  زیبا و خو

است و چون وسوسه همیشه جوان است و انسان اگر پیر هم شود وسوسه در وجودش جوان می 

ماند هم در ع رف یونگ و هم در ع رف عرفای مسلمان بت  یعنی وسوسه زن است و هنگامی که 

ی یعن قرآن کریم کید زن را عظیم می داند به همین تعبیر سمبولیک و استعاری زن نظر دارد

حرف قرآن کریم نیز این است که کید و نیروی فریب وسوسه بسیار بزرگ است و قرآن به معنای 

وضعیی کلمه یعنی جنس زن که از نظر قرآن کریم قانتات، تائبات و صایمات نیز است اشاره 

 ندارد. 
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گفتیم که وسوسه همیشه جوان است از همین جهت یونگ آنرا دختر مو خرمائی که نامش 

 است، می خواند.  (Siegfried)گفرید" "زی

اژدهای قدرت، خوک حرص و شهوت و بت  مکر و وسوسه به شیوه های گوناگون روح آدم را 

 تسخیر می کند و او را به بیراهه می برد. باز از مختار نامۀ "عطار" نقل می کنم که می گوید: 

 

  کنده کجاست؟یک سوخته بـی فکر پرا  یک عاشق پاک و یک دل زنده کجاست؟  

  ؟بنده کجاست پس در دو جهان خدای را  چـون بـنـدۀ انـدیشـۀ خویـشـنـد همه  

 

و می بینیم که در جهان ما همه بندگان قدرت، ثروت، حرص، حسد، شهوت، بغض، غمازی، 

غیبت خشم و خشونت همه دنیا را برای خود می خواهیم و بنا براین بندۀ اژدهای درون خود 

عای بندگیی خدا را داریم که اگر بندۀ او می بودیم به فرمان او می بودیم و نه به فرمان استیم اما اد

 خود. حضرت موالنای بلخ گفته است: 
 

 تی افس رده استـی آلـب مـاز غ   ی م رده استـَ اژدرهاست او ک نفست

 را به گرمای عراق هین مکش او   رف فراقـب دار در را اـاژده

 یابد نجات و اوـۀ اویی چـمـقـل     اتـد آن اژدهوَ ــا فسرده می ب  ـت

 (1)جاه صقر مال و پشه ای گردد ز   فقر کرمک است این اژدها از دستِ 

 کاست کم و ها نگردد به دریا کو   دوزخ اژدهاست دوزخ است این نفس و

 م نگردد سوزِش آن خلق سوزـک   نوزـه دـرا درآشام اـت دریـفـه

 خلق جنگ با از پی او با حق و   ت ست تنگ وی این دنیای خوش بر از

 ارـد در دیـانـمـمن نـا دشـکس ت   تذارـاع از رستی زـنفس ک شتی ب

رده دان   نکته دان نفس اگر چه زیرک است و  قبله اش دنیاست اورا م 

 این نردبان افتادنیست بتـعاق   منیست ان ما وـجه ان اینـردبـن

 استخوانش زودتر خواهد شکست   دان که باال تر نشستاحمق آنرا 

                                                           

 پرندۀ شکاری -1 
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ردۀ شه شتۀ نامند وـک     این نه مردانند این ها صورتند  وتندـم 

 به کو م کوـنـیـردی چنـطالب م   مرد کو وقت شهوت وقت خشم و

 م امروز جانـنـک دای اوــتا ف   جهان حال مردی در کو درین دو

 َذَکر مردی این مردیست نی ریش و

 یز" خـرـچنه بودی شاه مردان " ور

 

خطوط اساسیی عرفان اسالمی را تا حدی روشن کرده ایم در  اکنون که ما تعلیمات یونگ، سارتر و

خدا)ج( توفیق عطا کرد اژدهای خودی ا ستاد مجروح را بررسی می  اگر زندگی بقا و قسمت بعدی

 کنیم.

 

 

 

 

 

 قسمت پنجم

 خودی غریزی و خودی اجتماعی
 

 «بیدل»می زنم  شد بال وحشت چو گردون عمرها

 نرفتم آخر از خود هر َقَدر از خویشتن رفتم

 (877)بیدل دیواِن غزلیات ص 

طوری که می بینیم بیدل در این بیت از دو خودیی جداگانه یاد می کند ومی گویدکه هرقدر از خویشتن 

حوم نیز رفتم ولی نتوانستم از خود بروم. چنانکه دراین شعر بیدل آمده است جناِب ا ستادمجروح مر

دراژدهای خودی با دونوع خودی سروکار دارد. یکی خودی غریزی ودیگری خودی اجتماعی.وقتی 

انسان تابع خودی غریزی می شود خودرا مرکز کاینات می پندارد واراده وکنترول برخویشتن را ازدست 

ست ماننِد کودک که چیزی میخ واهدواگر برایش می دهدومیخواهد همیشه دیگران را تسلیم خود ببیند د ر 

ندادند گریه می کند ولغتک می زند.مادران هوشیار برای گریه ولغتک زدن طفِل خودرا امتیاز نمی 

دهندوبرایش می فهمانندکه به زور گریه ولغتک نمی تواند امتیازی به دست بیارد اما مادرانی که کودکان 

یی غریزی را درکودِک خود پرورش نازدانه وبه اصطالح"بچۀ نه نه" تربیت می کنندوبدین ترتیب خود
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می دهند. هرچه کودک خواست برایش می دهند وبدین ترتیب است که کودک گرفتار خودی غریزی می 

زخویشتن دیگری رانمی شناسدواگربشناسدتنهادرارتباط باخویشتن میشناسد  .شودوج 

شود واگر کنترول خودی غریزی هم از جانِب دین وهم از جانِب اخالق وجامعه وقانون کنترول می 

 .ناشده باقی بماند به اژدها بدل می شود ودور وبِر خودرا می بلعد

نوع دوم "خودی اجتماعی" است که انسان از کودکی بیرون می آید وبه خودآگاهی می رسد وهمپای 

شناخِت خود دیگران را نیز می شناسد ومی داند که خودیی او در احتراِم خودیی دیگران است که قوام 

پذیردوفرد خودرا مسؤول خود ودیگران هردو می داند وبدین ترتیب است که یک نظام اجتماعیی  می

مبتنی بر ارادۀ اکثریت به وجود می آید واین نظام به "خودیی غریزی" اجازه نمی دهد که به اژدها بدل 

ی ودیی غریزشود وبنابراین در عرصۀ اجتماعی یک نظام دکتاتورکه خودی های دیگران راپامال کند وخ

را برویرانۀ خودی های درهم شکستۀ دیگران آباد کنداصوالا به وجود نمی آید.ما با این معیار است که 

با پدیدۀ انتخابات باید برخورد نماییم نه با معیار های قومی زیرا اگر معیارهای قومی وطبقاتی به ثمر هم 

 .می که به خودآگاهیی اجتماعی رسیده باشدبرسد مارژیم های فاشیستی ودکتاتوری خواهیم داشت ونه نظا

اینکه انسان به خودآگاهی برسدنیازمند تجربه وآموزش است ودرجایی که بی سوادی حاکم باشداکثریت 

نمی تواندکه به خود آگاهی برسد ومردم رهبر پرست وقهرمان پرست می شوند وفکر می کنندکه بدون 

لبته معنای این گفته این نیست که جامعه به رهبر یا قهرمان رهبر وقهرمان به هیچ جا رسیده نمی توانند.ا

ضرورت ندارد بلکه این است که جامعه بررهبر وقهرمان کنترول داشته باشد که در هنگام غالب شدن 

خودیی غریزی بر رهبر وقهرمان بتواند جلو اورا بگیرد نه اینکه ماننِد رمۀ گوسفند به دنبال رهبر یا 

ن همان است که از خود به خاطِر دیگران بگذردیا برخود قبول رنج کندتا به دیگران قهرمان بدود. قهرما

 :آرامش برساند.عالمه اقبال دربارۀ این گونه خودی می گوید

 

 زیـر خاک مـا شرار زندگیست نقطۀ نوری که نام او خودیست

 زنده تر، سوزنده تر تابنده تر شـود پاینده تر از محبت مـی

 ارتـقـای ممکنات مضمرش جـوهـــرشاز محبت اشتعال 

 بیاموزد زعشق عالم افروزی اندوزد زعشق فطرت او آتش

 عشق را از تیغ و خنجر باک نیست

 اصل عشق از باد و آب و خاک نیست

 آب حیوان تـیغ جوهردار عشق در جهان هم صلح وهم پیکار عشق

َود  عشق حــق آخر سراپا حق ب َود از نگاه عشق خــارا شــق بـ 
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 چـشـم اگر داری بیـا بنـمـایمت هست معشوقی نهـان اندر دلت

 و محبوب تر خوش تر و زیباتر عاشقان او ز خـوبـان خوب تر

 دل زعشق او تـوانـا مــی شــود

ریـا مــی شــود  خاک همدوش ثـ 

 روم را در آتـش تـبـریــز سوز بر فروز را همچو رومیشمع خود 

 وی ما ز نام مصطفی استآبر است مصطفی در دل مسلم مقام

 زیــر پـای ا متش تــاج کسری راحتش بـوریـا ممنون خـواب

لـوت گـزید  قـوم و آییـن و حکومت آفـرید در شبستان ِحرا خ 

 خوابید قوم تا به تخت سروری چشم او محروم نومشبها ماند 

 انـدکی انـدر حـــرای دل نشیـن

 هجرت گ زین سوی حقترِک خود ک ن 
 

 

 

ساب برای رهبر شدن وقهرمان شدن درجامعه فقط یک معیار وجود دارد.رهبر یا قهرمان بدین ح

تنها کسی است که زندگیی خودرا وقِف راحت دیگران می کند.ازاین قهرمانان گمنام درهر جامعه 

 .فراوان یافته می شود

د به هر صورت دراژدهای خودی حرِف اساسی این است که وقتی افراد به خودآگاهی برسن

ازاژدهاپروری وبردگیی اژدها نجات می یابندواِرادۀ آزاِد شان تجلی می کند؛پس اساس همین 

است که انسان از راه مجادله با خود ونفس اماّرۀ خودبه مقاِم خود آگاهی برسد .از همین جاست 

 که مرحوم ا ستاد مجروح آن ازدهاراکه ارادۀ جمعی را می بلعد واِرادۀ خودرا برهمه مسلط می

 :گرداند درنهاِد خوِد ما می بیندومی گوید

 

ای مردم، من روزی به شما گفتم":"کسی که دیو بربریت رااز سرزمین جان خویش بیرون "

نراندوبه نام جنگ با وحشت بر مرز وبوِم آدمیان دیگر هجوم بََرد،آن بال را خواهی نخواهی بر 

حاکم است،آن همان دیو ظالم است که  شهرستاِن خود مسلط می گرداند. واکنون اگر آفتی برشما

 .خود درنفِس شهِر آرام خفته نگه داشتید وگذاشتید تا به میِل خودبیدار گردد
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ای مردم، من روزی به شما گفتم"فرزنداِن بالرا درشهِر جان راه مدهید وهمدستاِن اژدهارا 

د، آن مار زهرداری برخویشتن مسلط مگردانید! واکنون اگر مارآدمخواری کودکاِن شمارا می بلع

 ".است که خوددرآستین خویش پرورانیدیدوبا آغوِش بازبه استقباِل او دویدید

 

 

 

 

 

 قسمت ششم

 سرمنزل آزادی

دفتِر چهارم اژدهای خودی"سرمنزل آزادی" نام دارد و اس تاد هنگامی که تازه به پاکستان می 

 جوِش آزادی طلبی و پیکار بر ضدِ رسد هنوز تنظیم ها بسیار قوت نگرفته اند و نوعی جنبِش خود

اشغالگراِن شوروی و رژیم دست نشاندۀ آن در میان جوانان شور و ولوله افگنده است و بسیاری 

از جوانان بدون تجربۀ کافی نظامی رهسپاِر جبهه می شوند و اس تاد این مرحله را "شهرستاِن 

 بامدادان خودی می خوانَد. او در دفتر سوم گفته بود: 

. . و رهگذِر نیمه شب، سرانجام از ویرانۀ "شهِر  خموشان" بیرون رفت و نیمه شبی، راه ».  

 بیابان را در پیش گرفت. 

شب همه شب راه پیمود و سحرگاهان به سرزمیِن سبز و آباد و خنداِن  آزادی رسید. وقتی باشنده 

سید:   ای از باشندگاِن آن دیار را دید، از او پر 

 مقام را نام چیست و آن مرِد آزاده، به نرمی و جبیِن گشاده در پاس خ گفت":  "ای دوست بگو، این

ای رهنورد! این جا را نام "شهرستان بامداداِن خودی" است. از شنیدن این سخن لبخندی چهرۀ 

رهگذر را روشن ساخت؛ زیرا دریافت که نخستین بار پیش از رسیدِن اژدها به منزل رسیده است 

ب، در آن سرزمیِن سرسبز و خنداِن زنده دالن جستان و خیزان به هر سو به و رهگذِر نیمه ش

گشت و گذار پرداخت. می خندید و می رقصید و مردم با وی می خندیدند و می رقصیدند. قصه 

ها می گفت و داستان ها می سرود و مردم به گوِش دل ها می شنیدند و کسی نمی گفت که او 

 « مجنون است".
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دیر نمی پاید و اس تاد ملتفت می شود که بر این جامعه دکتاتوری چون ضیاء الحق اما این وضع 

بر مسند قدرت تکیه زده است و مردم به ریا و دروغ سخت خو گرفته اند و آن میزباِن اژدها 

 پرست ناگزیر در میاِن مهمانان خویش کیش اژدها پرستی را رواج می دهد.  

"از میان شهریان مرِد خشن و تنومندی نیز به گفتار آمد. جوانان  آری اس تاد زود می بیند که.  . .

شت  بسیاری دور او حلقه می زدند و به سخناِن او گوش فرا می دادند و آن مرِد تنومند، به آواِز د ر 

 و زشت به آنها چنین می گفت: 

 "ای جواناِن دلیر!  

دراین جا منظور از شهرستان )ت بدانید که شهرستاِن ما زیباترین و بزرگترین شهِر جهان اس

و اما میهِن ما گرچه در معنی بزرگ است ولی در  (همان ایدیولوژی یا شیوۀ دید است. نگارگر

واقعیت کوچک است و آن معنای بزرگ در این قالِب کوچک نمی گنجد و نیز بدانید که در دور 

 شت و بربریت بیرون نیامدهو پیِش سرزمین زیبای ما مردمانی ساکن استند که هنوز از حالِت وح

اند و اکنون آماده می گردند تا بر بالِد سرسبز و آباِد ما دست یابند، ثروت های ما را به تاراج 

درهمین مرحله }برند، مرداِن ما را به قتل برسانند و زنان و کودکاِن ما را به اسارت درآورند". 

را در قلِب (رض) ه بیرق عدالت عمر بود که برخی از گرفتاران پنجۀ اوهام خواب می دیدند ک

مسکو و واشنگتن به اهتزاز می آَوَرند. دیگر سخن از آزادی کشور از چنگاِل شوروی به شعار 

خالصه که فرمانروا آغاِز عصِر جدیدی را اعالم و  {انقالِب جهانیی اسالم بدل شده بود. نگارگر

بی خودی" بدل می َشَود.  شهِر پهناور ناِم "شهرستان بامدادان خودی" به "شهرستان شامگاهاِن 

با باشندگاِن آن در گرداِب ظلمانیی شِب بی نامی اندک اندک فرو می رود و به ک لی نابود می 

 گردد. رهگذر نیمه شب میداِن شهر را ترک می گوید و به کنج ویرانۀ خود پناه می بََرد". 

صتی مناسب و ما هم برای امروز رهگذِر نیمه شب را در کنج ویرانه  اش رها می کنیم و در فر 

باز به سراغش می رویم و بقیۀ ماجرا را دنبال می کنیم و می بینیم که جوانان سرشار از دالوری 

و شهامت به تدریج و گام به گام به اژدها پرستاِن بسیار مخلص استحاله می کنند و شام تاریک 

 اژدها پرستی را برخود و دیاِر خود مسلط می سازند. 
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 قسمت هفتم

 چهار دفتر اژدهای خودی

چهار  جلد یا به گفتۀ خود ا ستاد مغفور در چهار مجروح کتاِب اژدهای خودی را در مرحوم ا ستاد

 در دهلی و هنگامی که به دلیل شکستن پای در 1971تابستان سال  وی در دفتر نگاشته است.

زده شان و نمود آغاز امد درخت مبدل گردیده بود"به قول خودش "به نیم تنۀ ج و بستر افتاده بود

ن یک دلیل ای و سال تمام یعنی تا یکسال پیش از شهادت مشغول نگارش همین کتاب باقی ماند

مسألۀ اشغال  پرداخت تا ستیهمه تأخیر طوالنی این بود که در پشاور سخت به کارهای ژورنال

 .دارد در ذهن جامعۀ بین المللی زنده نگاه افغانستان را

به  این کتاب که ا ستاد در را یآنکه وارد جزئیات این کتاب شوم نخست باید سمبول های پیش از

 .کار ب رده است بشگافم تا معنای سخنان ا ستاد به آسانی دریافته شود

آن  از "یونگ"ناآگاه روان جمعی است که  همان قلمرو خیز ژرفنای مغاره" یا سرزمین اژدها"

 .کرد صحبت می

ه ب شهر به کو و جوی آن کو ا مید های برباد رفتۀ انسان است که در جست و واحل گم شده" س"

 .شهر سرگردان میگردد

 .لیالی ژنده پوش" یا عروس پشمینه پوش ملکوتی روح انسان است"

 .ها به سوی شهر جان می آید وسوسه است تاریکی شب که در ناشناس" مرموز و زیبا، زن"

به تعبیر ع رفای مسلمان نفس  ناصح و مرد خردمند و پیر "یونگ"تعبیر  رهگذر نیمه شب" به"

در اژدهای  خضر پیامبر خوانده اند و است که برخی از ع رفای مسلمان آن را مالمتگر لوامه و

 .رهگذر نیمه شب" یاد کرده است به نام" خودی گاه گاه نویسنده از خود نیز

 .حقیقت ع ریان است پرده نشین ولی در پرده نشین ع ریان" شهوت است که ظاهراا "

 .ملکۀ پا برهنۀ صحرا یا ملکۀ پریان" عشق است"

 .نومیدی هاست در بیابان" تجلیی ا مید در ه ایواح"

بهشت گرگان" حالتی است که خودی های غالب خودی های مغلوب یا به تعبیر اقبال خودی های "

 .همدیگر نیز توطئه می کنند ضد عین زمان بر در و گوسفندی را بازیچه می سازند

ردگان خاموش استند خموشان" شهرِ  شهر"  .استبداد زده است که زندگان آن همانند م 
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 یا در آگاهی رسیده و آن انسان به خود باالخره "شهرستان بامدادان خودی" سرزمینی است که در

به  ت که منجرشامگاهان بیخودی روان نیمه ناخودآگاه اس حال رسیدن به خود آگاهی است. و

 .گردد گرداب ظلمات شب بی نامی یعنی قلمرو روان نا خودآگاه می

را و ا ستاد آن مدت افغانستان باالخره به پایان رسید "مرِگ اژدها" بود که استبداد دراز دفتر اول

این استبداد که به قول ا ستاد حتی مورچه را زندانی می کرد پایان یافته  مرگ اژدها خوانده است.

سر درگمی  موکراسی هر چند هر روز نسبت به روز بعدی به سوی بحران ویتجربۀ د ت واس

 .بیابان سواحل گم شده را نشان می دهد در ه ایولی هنوز واح می رود

خان با کودتای نظامی به قدرت رسید  "بازگشت اژدها" است که وقتی سردار محمد داود دفتر دوم

 .زگشت اژدها" پیشگویی عجیب این حادثۀ المناک بوده است"با که دوستان نگارنده می پنداشتند

 شهرستان بامدادان خودی" است که متأسفانه پیش از چاپ مفقود "رهگذر نیمه شب در دفتر سوم

  و برخی از عنوان های آنرا ذکر می کند دفتر چهارم خالصه و بزرگ در دا ستا گردیده است و

نیمه  رهگذر چهارم است که در پشاور به چاپ رسیده و اما مهم ترین این چهار دفتر همان دفتر

 به گوشه، گوشۀ دنیای آوارگی می گرداند و را ما است و ا ستاد چهارم خود دفتر شب که در

ل اندیشه تحمی اهل فکر و بدون مالحظاتی که محیط پشاور قهراا بر را پوست کنده و نظرات خود

 .کرده بود مطرح می کند

این کتاب جالب ادامه خواهد داشت  همین جا لب ببندم که سیر ما در یرم دربرای امروز باز ناگز

مبادا که حد نگاه نداشتن  نظر بگیرم تا دو را باید در قدرت گیرش خوانندگان هر من وقت و و

 پ رخوری مایۀ دلبدی و چند خوشایند باشد  که غذا هر سبب دلزدگیی دوستان من شود زیرا

 عدی!!قسمت بتا  مریضی می شود.
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 قسمت هشتم

 سرمنزل آزادی
 دفتر چهارم

دفتِر چهارم اژدهای خودی"سرمنزل آزادی" نام دارد وا ستاد هنگامی که تازه به پاکستان می رسد 

هنوز تنظیم ها بسیار قوت نگرفته اند ونوعی جنبِش خودجوِش آزادی طلبی وپیکاربرضِد 

یان جوانان شور وولوله افگنده است وبسیاری از اشغالگراِن شوروی ورژیم دست نشاندۀ آن درم

جوانان بدون تجربۀ کافی نظامی رهسپاِر جبهه می شوند وا ستاِد این مرحله را"شهرستاِن بامدادان 

سوم گفته بود  :خودی میخوانَد.ا ودردفتر 

ورهگذِر نیمه شب،سرانجام ازویرانۀ"شهِرخموشان"بیرون رفت ونیمه شبی،راه بیابان  "....

رپیش گرفت.شب همه شب راه پیمودوسحرگاهان به سرزمیِن سبز وآباد وخنداِن آزادی رسید. راد

 :وقتی باشنده ای ازباشندگاِن آن دیار را دید،ازاو پ رسید

 :به نرمی وجبیِن گشاده درپاس خ گفت این مقام رانام چیست وآن مرِد آزاده، ای دوست بگو،"

اداِن خودی" است. از شنیدن این سخن لبخندی چهرۀ ای رهنورد! این جارا نام"شهرستان بامد"

 رهگذر را روشن ساخت؛زیرا دریافت که نخستین بار پیش ازرسیدِن اژدها به منزل رسیده است 

ورهگذِر نیمه شب،درآن سرزمیِن سرسبز وخنداِن زنده دالن جستان وخیزان به هر سوبه گشت 

ندیدند ومی رقصیدند.قصه ها می گفت وگذار پرداخت.میخندید ومی رقصید ومردم باوی می خ

 ".وداستان ها می سرود ومردم به گوِش دلها می شنیدندوکسی نمی گفت که او مجنون است

اما این وضع دیر نمی پاید وا ستاد ملتفت می شودکه براین جامعه دکتاتوری چون ضیاءالحق 

میزباِن اژدها پرست  برمسند قدرت تکیه زده است ومردم به ریا ودروغ سخت خوگرفته اند وآن

ناگزیردرمیاِن مهمانان خویش کیش اژدها پرستی را رواج می دهد.آری ا ستاد زود می بیندکه 

..."ازمیان شهریان مرِد خشن وتنومندی نیز به گفتار آمد.جوانان بسیاری دور او حلقه می زدند 

شت وزشت ب  :ه آنها چنین می گفتوبه سخناِن اوگوش فرامیدادند وآن مرِد تنومند،به آواِز د ر 

)دراین جا منظور  که شهرستاِن ما زیباترین وبزرگترین شهِر جهان است بدانید ای جواناِن دلیر!"

واما میهِن ما گرچه درمعنی بزرگ  از شهرستان همان ایدیولوژی یا شیوۀ دید است. نگارگر(
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ه د ونیز بدانیدکاست ولی درواقعیت کوچک است وآن معنای بزرگ دراین قالِب کوجک نمی گنج

 در دور وپیِش سرزمین زیبای ما مردمانی ساکن استند که هنوزازحالِت وحشت وبربریت بیرون 

نیامده اند واکنون آماده می گردندتا بربالِد سرسبز وآباِد ما دست یابند،ثروت های مارابه تاراج 

}درهمین مرحله بود  د."برند،مرداِن مارابه قتل برسانند وزنان وکودکاِن مارا به اسارت درآورن

که برخی از گرفتاران پنجۀ اوهام خواب می دیدندکه بیرق عدالت عمر)رض( درقلِب مسکو 

وواشنگتن به اهتزاز می آَوَرند. دیگر سخن از آزادی کشور از چنگاِل شوروی به شعار انقالِب 

 {جهانیی اسالم بدل شده بود. نگارگر

اعالم وناِم "شهرستان بامدادان خودی" به "شهرستان  خالصه که فرمانرواآغاِز عصِر جدیدی را

شامگاهاِن بی خودی" بدل میشود. شهِر پهناوربا باشندگاِن آن درگرداِب ظلمانیی شِب بی نامی 

 .اندک اندک فرو میرود وبه ک لی نابود میگردد

 ".رهگذِز نیمه شب میداِن شهر را ترک می گوید وبه کنج ویرانۀ خود پناه می بََرد

باز به  قسمت بعدیاهم برای امروز رهگذِر نیمه شب را در کنج ویرانه اش رها می کنیم ودر وم

سراغش می رویم وبقیۀ ماجرا را دنبال می کنیم ومی بینیم که جوانان سرشاراز دالوری وشهامت 

به تدریج وگام به گام به اژدها پرستان بسیار مخلص استحاله می کنند وشام تاریک اژدهاپرستی 

 برخود ودیاِر خود مسلط می سازند.را
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 نهمقسمت 

 شهر بامدادان خودی
 

در بحث از اژدهای خودی بدانجا رسیدم که رهگذر نیمه شب می بیند که "شهر بامدادان خودی" 

به "شهر شامگاهان بیخودی استحاله می نماید و اندک اندک در ظلمات شب بی نامی فرو می 

 را ترک گفته به کنج ویرانۀ خود پناه می برد. رود میدان شهر

 

 م. اسحاق نگارگر         بهاء  الدین مجروح        

 

درعرفان اسالمی و همچنان در فلسفۀ اخالق اگر ما به ندای نفس لوامه یا وجدان بیدار گوش فرا 

به  شود و اگرندهیم و به راه فضیلت و تقوی بر نگردیم نفس لوامه یا وجدان بیدار افسرده می 

ندای او هیچ اعتنا نشود وی در همین افس ردگی می میرد و چنین شخص به تعبیر کالم هللا مجید 

در سورة تین کامالا به اسفل السافلین سقوط می کند و به تعبیر حضرت شیخ اکبر محی الدین بن 

 .عربی دچار مسخ روحی گردیده به بوزینۀ خوار شده بدل می شود
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ر در کنج ویرانۀ دور افتاده چشم به راه می نشیند تا نیمۀ شب فرا می رسد به هرصورت رهگذ

و ب ِت وسوسه وارد معرکه می شود. من دریغم می آید که در نثر زیبای ا ستاد دست تصرف دراز 

نمایم و آنرا ساده بسازم بنا براین به همان نثر زیبا و پ خته و س ختۀ خود استاد برای تان تقدیم می 

 .کنم

قتی لحظاتی چند به نیمه شب باقی ماند، آن زن مرموز و ناشناس از گرد و غبار بیابان های و"

دور بیرون آمد و خرامیده خرامیده به سوی شهر نزدیک رفت. آن زن مرموز پیراهن شب رنگ 

درازی در بر داشت که از تار و پود دمه و دود ساخته شده بود )چون در دمه و دود انسان محیط 

خود را به مشکل دیده می تواند و از سوی دیگر تسلط اوهام بر ذهن، انسان را د چار  و ماحول

رخوت و سستی می کند به همین دلیل پیراهن وسوسه از تار و پود دود و دمه است. این اوهام 

است که امری م حال را برای گرفتاران خود سهل و ساده جلوه می دهد و هر جنگ طلب در 

د که حریفان خود را در همان حملۀ اول از صحنۀ پیکار بیرون می افگند و آغاز جنگ می پندار

نابود می کند تا وقتی که واقعیات پردۀ اوهامش را کنار بزند و چون اوهام طاقت جاروب واقعیت 

را ندارد و به تعبیر کالم الهی سست ترین خانه ها خانۀ عنکبوت است به همین دلیل چادر لطیف 

 (.ا ستاد بافته شده از تارهای عنکبوت می خواندو شفاف وسوسه را 

تن و   .چادر لطیف و شفافی بر سرداشت که از جال های نرم و نازک عنکبوت بافته شده بود"

اندامش چون مرمر سفید، چون یخبندان قطبی سرد و چون بلور سنگی شفاف بود، زلفان آشفته و 

شب ابدیت سیه و دراز بود. جوانیی بی  انبوهش بر شانه و کمر او موج، موج می ریخت و چون

سن و سالش از گزند زمان در امان بود و اما جمال بی مثالش خانۀ دل را تا ابد ویران می ساخت، 

سیه چشمانش نگه ژرف و خواب آوری داشت که از نظارۀ آن جسم درعمق سیاه چاه خاموشی 

پرتاب می گردید. ش گفته  فرو می رفت و جان در آن سوی مرزهای بی هوشی و خود فراموشی

لبانش لبخند شیرین ولی زهر آگینی داشت که از بوسۀ آن روح و روان مزۀ فریبندۀ ابدیت را می 

چشید و جسم و تن در آغوش عناصر ازهم می پاشید. آن زن مرموز رفته رفته تا پای دیوارهای 

حلقۀ سنگین را با دو شهر رسید و در برابر دروازۀ بزرگ ایستاد و وقتی شب به نیمه رسید، 

 .دست نازنین برداشت و سه بار حلقه به در آن شهرستان کوفت

 

 "...ای بیمار خویش لرزیدـداب هـای تهـنـار در ژرفـبـرگـدای مـار از آن صـر بـر جان هـشه"
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بدون رهگذر هیچ کس بیدار نبود که آن ضربات سنگین را بشنود. وقتی طنین واپسین کوبیدن 

هرستان به خاموشی گرایید؛ رهگذر نیمه شب از جا برخاست، از کنجِ ویرانه بیرون حلقه در آن ش

آمد و دروازۀ بزرگ را بر روی آن پیک شبانگاهی باز کرد. آن زن مرموز لحظۀ کوتاهی در 

چشمان رهگذر نگریست. عالیم شبیه به لبخند آشنای بر لبان او پدیدار گردید. سپس بدون مکث 

 ".....تان فرو رفتو درنگی در دل شهرس

و رهگذِر نیمه شب، از همان دری که به دست خود به روی آن قاصد سرنوشت گشود، از 

شهرستان شامگاهان بیخودی بیرون آمد و راه دشت ها و بیابان ها را به سوی آفتاب برآمد در 

 ".پیش گرفت و به جای نا معلومی رفت

رسد اما به یاد داشته باشیم که رهگذر نیمه شب که در این جا نثر زیبای ا ستاد مقتول به پایان می 

مظهر نفس مالمتگر یا وجدان بیدار است وقتی وسوسۀ گناه در شهرستان دل رخنه کند نفس 

مالمتگر که مظهر تقوی و خدا دوستی است با گناه در یک سینه نمی تواند بماند و به همین دلیل 

می کند تا وسوسۀ گناه که مظهرش همان زن  است که رهگذر نیمه شب از روی اجبار در را باز

زیبا و مرموز یعنی وسوسه است وارد می شود و رهگذر راه آفتاب برآمد را در پیش می گیرد 

 و اما چرا آفتاب برآمد؟

برای اینکه شرق محل طلوع خورشید است روز در همان جا زود تر پدیدار می شود و ا ستاد این 

ت که آفتاب توحید و یکتاپرستیی هر سه دین آسمانی در شرق موضوع را نیز در ذهن داشته اس

طلوع کرده است بنا بر این شرق همیشه کانون نور و اشراق است و برای غربیان نیز که اکنون 

 به معراج مدنیت خود رسیده اند شرق همیشه کانون نور ا مید و خوبی بوده است.

ست در همین جا به پایان می رسد و من هم دفتر سوم که متأسفانه پیش از چاپ مفقود گردیده ا

  .به گفت و گو در بارۀ دفتر چهارم می پردازم  قسمت بعدیدر 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 55از 30

 همد قسمت
 

 عقل و جنون
 

درصحبِت قبلی گفته ام که ا ستاِد شهید دراین بخش ازاژدهای خودی به مسألۀ عقل وجنون گذرمی 

دیدگاه روان شناسیی یونگ هرمرددررواِن از. کند ودربارۀ نقش عشق دراین دوبحث مینماید

خودآگاه تصویراز زنی یا انوثیت دارد وهرزن تصویر از مردی یا تذکیردارد واین تصویِر ایدیالیی 

مرد درذهن زن همان است که درافسانه ها می گویند شاهزادۀ خیالیی بخت براسپ سفیدش ازراه 

 د می بَرد.می رسد ودسِت دختر رامیگیرد وسوار اسپ نموده باخو

واعتبار،مصلحت های قومی اگر عوامِل بیرونی از قبیِل نفوِذ محیط ووالدین،مقدارثروت 

ودیگرعوامل مداخله نکند ود ختران بتوانندکه باهمان تصویِر ایدیال خود پیوند ایجادکنند برخی از 

د ختران که اکثریت هم استندبه دنبال یک تطابِق نسبیی شخصیت واقعی با تصویرخیالی خود می 

میروند واز ازدواج باز  روند وازدواج می کنندولی سختگیرهای شان در پی انطباق صد درصد

می مانند ویاازدواجِ شان گرفتارمشکالت ودرِد سرها می شوداما عشق یا محبِت بیش ازاندازه 

نسبت به یک شخص یا شی ویا حتی یک شیوۀ اعتقاد وباورنوعی رابطۀ عاطفی است که درمیاِن 

 ند رابطۀ ابوعبیدمعنوی مان -زن ومردرابطۀ عاطفی وجنسی ودرمیان شاگرد وا ستادرابطۀ عاطفی

جوزجانی وابن سینا،درمیاِن پیرومرید رابطۀ عاطفی واعتقادی)رابطۀ شمس وموالنا( وباالخره 

شخصی یا حزبی است اما این  -درمیان انسان ووطن یا اعتقاد دینی وسیاسی اش رابطۀ عاطفی 

یگران منی بادرابطه ها اگر درکنترول عقل نبود به نوعی جنون وبیماری بدل می شود که سببِ دش

می گردد.رابطۀ عاطفیی زن ومرد هنگامی که از کنترول عقل بدر رفت به حسادت بسیار 

 خطرناک بدل می شود وزن یامرِد حسود همیشه ناآرام است وفکر میکند دیگران درکمین 

نشسته اند تا محبوبش راازوی بربایند وبنابراین کارهای می کنندکه طرِف خودرابه اصطالح به 

ی آورند.حجاِب افراطی که برزنان تحمیل می شودبرعالوۀ دالیل سیاسی واجتماعی منشأ جان م

 :حسادت نیز دارد.غافل از اینکه نخست

نکوروتاِب مستوری ندارد++چودربندی سر ازروزن برآرد ودوم به قول موالنا این کار مثِل این 

ن رابه کس نخواهم دادن،چه است که تو"نانی رازیِربغل کن و ازمردم منع می کن ومی گو که ای

 نمودن(....نخواهم  جای دادن )که
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هرچندکه زن راامرکنی که پنهان شو اورا دغدغۀ خود نمودن بیشتر َشَود وخلق رااز نهان 

شدِن اورغبت به آن زن بیش گردد؛پس تونشسته ای ورغبت راازدوطرف زیادت می کنی 

 (78و77.)موالنا فیه مافیه ص ومی پنداری که اصالح می کنی آن خودعین فساد است..

همچنان اعتقاد نیز اگر به افراط بکشد عقیده را به ایدیالوژی بدل می کند یعنی هرکه اعتقاِد 

اورا نپذیرد با قساوت نابودش می کندچنانکه کمونیست های معتقد به حکم نفرت طبقاتی 

ِر مسلمانان وحتی خلعِت خدادادۀ هستی را از دیگران سلب می کنند ومسلمانان افراطی غی

 .مسلمانی را که ماننِدخوِد شان نیسندسزاوار زندگی نمی دانند

 :ع رفا درمیان عقل وجنون نوعی اعتدال به وجود آورده اند.حضرت موالنا می گوید
 

 ل دور اندیش راـقـودم عــآزم

 بعد از این دیوانه سازم خویش را

 :وبیدل می گوید

 به آن ستم زده بیدل زعالِم اوهام

 فالطون شدچه ظلم رفت که مجنون نشد 
 

 :)به گمان غالب حافظ( می گوید شاعری دیگر
 

 سر بی شورم اندازد جنونی کو که شوری در

 دورم اندازد بین صد بیابانزعقل مصلحت 

 

عشق اگر از کنترول عقل بیرون رفت به جنونی بدل می شود که به هیچ وجه پسندیده 

 :می گویدبیدل در بارۀ همین جنون  نیست و

 گر جنون کار به قانون می بود

 ه کس ا مِت مجنون می بودـمـه
 

ه ک کنترول عشق یا جنون بدر رفت به عقل مصلحت بین بدل می شود اما عقل اگر از و

ز منفعت و  که حتی با کوچک می پندارد و نظر نمی کند مصلحت خود به هیچ چیز دیگر ج 

که دیگران را نیز به  ها خود بخل می ورزدنه تن نادار می شود و ترین سخاوت غریب و
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مردم را از ماعون یعنی نیکی های بسیار  کالم هللا مجید به تعبیر و بخل توصیه می کند

 وسیلۀ آزار و به دیوانگانی که دین را و( یمنعون عن الماعون )و کند کوچک نیز منع می

دین خود مبالغه  درشکنجۀ دیگران می سازند خدا)ج( خود می گوید که "ای اهل کتاب 

 "نکنید

وجود جامعه همین است که نه عشق از کنترول عقل خارج  و قوام شهرستان وجود فرد

آشتی  گاه در گاه در جنگ و هم در یک خانه و این دو با نه عقل از کنترول عشق و و شود

 :مرحوم می شنویم بهاء  الدین مجروح ا ستاد به سر ببرند. از

نان ساک ها و معماران راستین خانۀ دل اصیل شهرستاِن جان استند، جنون باشندگانِ  عقل و"

اهی با گ پیش گیرند و گاهی باهم سر آشتی را در آن دو بگذارید دیریِن دیاِر هستی استند.

م ه بیابان بی دردی با بادی درآ اما مگذارید بیرون از ستیزه پردازند! همدگر به جنگ و

 ....شهر بیرون رانداز  یا یکی آن دیگری را بجنگند و

 ای مردم!

مسند فرمانروایی نشست،  شهر شما مجنونی بر که وقتی در آیا سرانجام شما خود ندیدید

بروی آن آفت جان  های شهر را در یا آوارۀ بیابان ساخت و در زندان افگند، خردمندان را

 "گشود؟

زیان های آن  ستی وبارۀ اژدها پر را دربهاء  الدین مجروح صحبت ا ستاد  دیگردر قسمت 

  م.یکنمیپاس خ به مردم بیابان بی دردان دنبال  و
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 قسمت یازدهم

 خالی رو به افزایش فقر و ثروت در دیار بیدردان

 بخش اول

پاس خ به مردم  پرستی و بارۀ زیان های اژدها در امروز باز بخشی دیگر از اژدهای خودی را و

 :ادامۀ صحبت خود می فرمایند ا ستاد در یم.نظر بگذران دیار بی دردان باید از

 در را چنگال های خود نام راه یافته است، با نشان و آن شهر اکنون اژدهای خون آشام در و "

آن  گماشته است و خدمت خود در را فرزنداِن ناخودآگاه شما می بََرد، دِل سرزمین شما فرو

پای خداوندگاِر آدمخواِر  بام تا شام سِر سجده در که از پرستان مؤمنی شده اند خدمتگاراِن بال اژدها

حاال آن پیشاهنگاِن فوجِ بال  و روز قربانیاِن خونین به وی تقدیم می نمایند شب و و خود می نهند

 .دلباختۀ اژدها شده اند نیستند، بلکه فرزنداِن ساخته و کودکاِن شما دیگر،

موجود نوی از او می  و دگرگون می سازدپرستی فطرت آدمی را  که اژدها ای مردم بدانید و،

 ی َکنَدم ژرفنای هستیی آدمی از ریشه بر در بدین گونه که اژدها نخست معنیی انسانی را تراشد؛

 و سپس آن هستیی فاقد معنی را چون صندوقی میان تهی محکم می بندد بیرون می افگند، و

 از اسرار است و آن صندوق مملو که تا مردم ناآگاه گمان برند دارد، سربسته محفوظ نگه می

 ".کار انسان نوی در

پرستی یعنی اینکه انسان غافل  اژدها به طور عام باید فهمید. پرستی را در این جا خصلِت اژدها

ج ست وجویش گرد  خانۀ دلش نشسته است ولی او در در از این حقیقت غافل می شود که یار

 برابر ب ت های در ر انسانیی خود قمار می زند وغرو بدین ترتیب با حیثیت و گردد و جهان می

 :که سخن زیبای اقبال را از یاد می بََرد بیرون از نفس لوامۀ خود سر خم می کند و بیگانه و

 

 یی آدم کردـی بصری بندگــآدم از ب

 گوهری داشت ولی نذِر قباد وجم کرد

 خوارترستسگان  یعنی ازخوی غالمی ز

 ر خم کردسمن ندیدم که سگی پیش سگی 
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احترام معموِل  ی به ادب وطرب گردد و شرط بر می دراین جا سرخم کردن به عبودیِت بی قید و)

ه به زبان ساد از ایدیولوژی، وطن، زبان، قوم و یانسانی ندارد.( بیگانه پرست برای خود اژدهای

ه آنچه از حرف دلش همیشه این است ک آستان آن می گذارد و سر بر و خداهای کاذب می آفریند

همین تلقی است که فطرت  از دیگران است و یا من بدان ایمان آورده ام همیشه برتر من است و

حتی  گروهی و های حزبی، قدرت قضاوت آزادش را به قضاوت آدمی را دگرگون می سازد و

رمان روانش ف که بر روح و به جای اینکه نیروی حقیقتی را دکتاتورهای انفرادی بدل می کند و

موسمی می پردازد  به فرمان آن قضاوت کند به قضاوت های سیال و در نظر بگیرد و ی راندم

نیروی انتقاد را که گوهر  نه نوکر بادنجان و به اصطالحِ معروف همیشه نوکر سلطان است و و

دهد زیرا یک سیستم سیاسی هنگامی صالح است که  هر گونه سیستم سیاسی است از دست می

  آزادانه بگوید: دآن فرد بتوان در

رات موکیهر دکتاتور بهترین د نه برای شنیدن ستایش نامه های فرخی وار "من مخالف استم "ور

 نظر گرفتن همین نکات است که استاد می گویند: با در است.

را ملعبه می سازد.  یعنی آزادیی فطرت او "اژدها پرستی فطرت آدمی را دگرگون می سازد" 

 که این مسأله را مطرح می نمایند "پاس خی به پ رسش نا اگاهان"  یِر عنوانآنگاه جناب ا ستاد ز

 ودخ از یمردم بیچاره تر دجی سر( گفتن صد سال )جی سر، مردم بومی یعنی آنانکه بعد از دو

وارد خانۀ همسایه شده اند  نتیجۀ تجاوز یک ابر قدرت برای پیکار بهتر می کنند که در را پیدا

از پیکار گریخته می  آوارگان را مردمی زبون و آنان دراز می کنند و بر تعن ت زبان طعن و

ا ستاد برای شان پاس خی  را به دشمن رها کرده به خانۀ آنان پناه آورده اند و خوانند که خانۀ خود

  گیرم.می دنبال این موضوع را از سر  در قسمت بعدیمن  قانع کننده می دهند و زیبا و
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 هم دیازقسمت 

 به افزایش فقر و ثروت در دیار بیدردان خالی رو

 بخش دوم

به  خالی رو مجروح با دقت وصف ناپذیر چنانکه قبالا خدمت تان به عرض رسانیده ام ا ستاد

رح بسیار زیبا ش آن را این دیار بی دردان یعنی پاکستان می بیند و در ثروت را افزایش فقر و

 :می گوید می دهد و

چنان می نماید که گویی همه  دور از آن بی خبران بومی به سر ب ردم. گروهی ازمن زمانی با "

جان  خاک زرخیِز خویش پیوندی از دل و با رودخانه های لبریز و و مددگار همدیگرند یار و

 .دگرگون یافتم واقعیت را اما وقتی نزدیک رفتم، و دارند

آن  از انظار پنهان می گردند. و رندنعمت به سر می ب ناز و دایم در آنجا زنان توانگر در

جامه های رنگیِن زرین  را در آلود آن نهان خانه ها نیز، دل های دود در هوسبازان پرده نشین،

 مارکودکان بی ش و برند چون بهایم بار می زنان نادار زیورات گران قیمت سنگین می پوشانند، و

 گرا زر بیشتر همدیگر را دایم می فریبند. یم وراه اندوختن س مردان توانگر در به د نیا می آورند.

اگر حرف  وی می د زدند، آن را واپس از به دست دیگر به یک دست چیزی به کسی می سپارند،

به منظور سرقت از دارایی  اما نیش جانگدازی از نهان میزنند و زبان می رانند، دلنوازی بر

به تاراج  ثروت های همگانی را و دندبا دزدان مسلط همدست میگر و عامه همه متحد میشوند

دل سرزمین  ریشه های عمیقی در ناداران بی زمین، شگفت اینکه در کشورغافالن، و .میبرند

نده دل ازآن برک دیار خویش نیافته اند. خاک و اندک پیوندی با توانگراِن زمیندار اما خویش دارند

 ".ه اندانتظار نشست بهتری در و بکشوردورتر آمادۀ فرار و اند

خاطر تان می  وقتی آنچه را ا ستاد مرحوم در این باره نگاشته اند مرور می کنید بی اختیار در

 درازمدت در نتیجۀ اقامت طوالنی و که بدبختانه امروز همین فرهنگ مبتذل است که ما در گذرد

ر دیگ ریکا ودالربخشی های مسرفانۀ ام دیاِر خود پیاده کرده ایم و "سرزمین غافالن" این جا در

آن قناعت خاطر درویشانه  بدتر ساخته و دیاِر ویراِن ما وضع را ده بار ریخته در کشورهای فرو

 از استغنای ما سخت صدمه زده است. امروز دولتمردان ما یا را یک جا با احساِس غرور ملی و

حیط همان م در اقتصادیی شان تمام تعلقات مالی و و محیط مهاجرت خود به افغانستان برگشته اند
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دولت نیز که خود دهان پ ر  برمی گردند و را از دالر پ ر کردند که بکس ها هنگامی مانده است و

نان آ نه از دیگر مراجع بین المللی و آب است برای تعقیب شان نه از انترپول کمک می گیرد و

 های سرمایه گذاریف رصت  که از داخل کشور بیرون نرفته بودند اکنون کعبۀ آماِل شان د بَی و

کم کردن احتیاج مردم از بازارهای  افغانستان و دیگر مسألۀ سرمایه گذاری در آن گردیده است و

 همسایگان که تا سطح وابستگیی کامل رسیده است موضوعی نیست که کسی باالی آن فکر کند و

 رد که دیگران نوککه سرزمین های نفت خیز دارند به این خوش خیالی افتاده ان یهماننِد عرب های

ما مصرف کنیم اما اگر روزی ذخیرۀ تیل به پایان برسد وبهاِر پول  تا تولید نمایند و ما استند

ست همان وقت  باد های مهرگان مفلسی و داری این کشور ها بگذرد و بی چیزی وزیدن گیرد د ر 

 اصلی کدام است. بادار اصلی یا نوکر  نامرد کیست و که مرد و این حقیقت تلخ هویدا می شود

از ارباب قدرت کمتر کسی را پیدا می کنید که شکار فرصت های طالیی سرمایه گذاری  امروز

"سرمایه داران سرزمین غافالن" دعای خیر خواهید  به حق آن وقت ناگزیر دبی نشده باشد و در

ه مواِد و اگر یک هفت را خود تولید می کند صِد ضرورت های خود کم هشتاد در کرد که کم از

آن وقت می بینید که اگر ا ستاد مرحوم  را از پا خواهد افگند و غذایی برای ما صادر نکند ما

سرزمین غافالن مغرور" نام " را پاکستان را "سرزمین غافالن" نام داده بود امروز سرزمین خود

انند این ممی داد. من کسی نیستم که به ستایشگری از گذشته ها بپردازم زیرا ستایش از گذشته 

 گذشته های دور کاخ مجلل و "این ویرانه در بگوید: است که آدم بر یک ویرانه گریه سر بدهد و

 آن افتخارات "بگذار بسیار پوست کنده خدمت تان عرض کنم که من از با شکوه بود. بسیار

 وادبا م آخر شما استخوان نفرت دارم. تاریخی که شما به آریانا وخراساِن خویش می بندید تا مغز

 :کسی از روی دلسوزی برای تان نگفته است که را تخدیر کرده اید و مخدر این افتخارات مغزهای خود

 

 ود فاضــــــــلـو بـدِر تــگیــــــــــرم پ

 را چــــــه حاصل؟ـاز فضِل پــــــدر ت

 

به اساِس  که گویا اما جناب ا ستاد مجروح بعد از این موضوع به مسألۀ رهبری می پردازد و

 شد گاو مردار می شود ما بعد از ظاهرشاه و همان ضرب المثل سابق که وقتی قصاب بسیار

ا آنان که کشور م چه آنان نیز رهبران ایدیال نبودند ولی بعد از اگر محمد داود رهبر نداشته ایم و

 با دو قموکراتیک خلیحقیقت بحران فقدان رهبری بود. حزب د به بحران رفت این بحران در رو
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خ طول تاری حتی از ک شتِن همدیگر نیز خود داری نکردند در جناح متخاصم که درعرصۀ پیکار

 تفتین بود به دلیل این  این حزب کانون توطئه و خود نتوانست یک رهبر به وجود بیارد.

جایش را خود  را از ِرنِگ یک ب کِس سیاسی ناک اوت کند و خواست رقیب خود که هرکس می

یقت آنچه در حق تنظیم های پشاور نیز بدبختانه نتوانستند رهبری واحد به وجود بیارند وبگیرد. 

ها باز غرق می کند همین کثرت قصاب ها یا  سال بحر د شواری ها غرق کرد و در کشور را

ن آ پوست کنده برای تان عرض کنم که رهبر مدعیان رهبری است. بگذار این موضوع را نیز

 ه اصطالح امنیت خود از مردم بگریزد، نیست که به خاطر ب

 باِر مردم را  رهبر آن نیست که وقتی از یک جا به جای دیگر می رود ساعت ها کار و

  را ببندد،  مرور راه های عبور و تعطیل کند و

 رهبر آن نیست که پ شت دروازه اش را همانند یک دژ نظامی سنگر بندی کنند  

 حضور خود بخواهد  فر کله خور قومی را درو باالخره رهبر آن نیست که چار ن 

 میان مردم بَِرَود که اگر کسی قصد ک شتن رهبر را داشته باشد؛ در بلکه آن است که بی پروا

رهبر با مردم باید نوعی رابطۀ  همچون مهاتما گاندی را نیز می تواند بک شد. رهبری بی آزار

 ""جگر شیر نداری سفر عشق مکن که از قدیم گفته اند عاطفی مبتنی برعشق داشته باشد و

 

 

 
 

 
 
   مزدهدواقسمت 

 
 مشکالت افغان ها در محیط مهاجرت

 

ا به مشکالت زندگانیی افغانژامروز می پردازم به دفتر چهارم ا  ها در دهای خودی که عمدتا

این محیط برخی از رهبران تنظیم های  کویته ارتباط می گیرد. در محیط مهاجرت یعنی پشاور و

حالی که حتی در کمشنری  در بیرون آمده اند و . آی اِس. اسی که از چینل های تصفیویی آی.سی

مال ک پنجم با چهارم و سوم، ،پاکستانیی مسؤول امور مهاجرین در برابِر پاکستانی های درجه دوم

 دم البه گری می کنند به صالحدید مقامات دولت میزبان برای افغان چم و خشوع خم و خضوع و
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نه  و ها اختیاری دارند به قدرت رسیدِن شان نه افغان که در رهبران دایم العمر تعیین شده اند ها

جالب هم این است که به فرمان یک استبداد درازمدت  و به رو می شوند آنان با کاندیدی رقیب رو

به  تافغانستان بلکه در دیگر کشور های مشرق زمین نیز سیاس پاکستان و نوع شرقی نه تنها در

 یعنی اگر در بنگله دیش شیخ مجیب الرحمان را می ک شند د.شویک عنعنۀ خانوادگی بدل می 

می شود  کنار زده اگر در پاکستان ذوالفقارعلی بوتو جایش را دخترش حسینه شیخ باید بگیرد و

اگر حافظ االسد می میرد رهبر بال منازع سوریه  باید به قدرت برسد و دخترش بینظیر بوتو

حتی در جمهوری به اصطالح دموکراتیک کوریای شمالی نیز رهبری به  اراالسد باید شود وبشّ 

خ افغانستاِن ما نیز که به قول حضرت شی حتی در به پسر باید انتقال کند و شیوۀ میراثی از پدر

 :شیراز یعنی سعدی
 

 رددــدم گـل منهـقـر از بسیِط زمین عـگ

 ان استبه خود گمان نَبََرد هیچ کس که ناد

که برای تمییز حق از باطل برای  آن تحفۀ عقل را )ج( آری شما خود فکرش را بکنید که خداوند

ما داده بود وقتی دید که ما به اطاعِت کورکورانه عادت کرده ایم که پیران ما به نیروی کرامت 

گوش به  نیز مانند یک اسپ مطیع و دیوار )چو( می گویند و را دیوار بر دیوار می نشینند و

ز درد سر ثمر دیگر این در بر بنا و فرمان به راه می افتد د نداری جامعه ای از این دست عقل ج 

باز ما در همین جامعه نیز درعقل خود کمبودی حس نمی  عقل را کامالا از میان بردارد اگر و

ین جامعه هم آری در .را از دیگری کم نمی دانیم خود ارک استیم وچهمه به اصطالح پنج  کنیم و

طاعت ا فرزندش صالح الدین می گیرد و نیز وقتی مرحوم استاد ربانی را ترور می کنند جایش را

 :بپرسد که کورکورانه به کسی اجازه نمی دهد

 - یا  سابقه دارند نیز در زمینۀ سیاست کدام تجربه و مرگ پدر از آیا این آقایان میراث خوار پیش

 ندارند.

 - غیرش پسر ص این از من طلب می کنید که وقتی بینظیر را ترور می کنند آیا مثالی روشن تر از

ری آ بهالول بوتو رهبر می شود منتها تا رسیدن او به بلوغِ سنی پدرش باید جامعه را رهبری کند.

نمی ( جی سر )جی سر، این جا تنها بلوغ سنی مطرح است بلوغ سیاسی که به درد یک مردم

 .خورد
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کشور خود نیز  اثر های منفیی کشور میزبان بر هموطنان خود که در ه ازمرحوم ا ستاد مجروح ک

دفتر چهارم اژدهای خودی را با پیام شامگاهی  .مرغان دست آموز استبداد بوده اند خوب آگاه است

 :که خطاب به آوارگان است چنین آغاز می کند

ون پر کاهی در بیابان رهگذر نیمه شب چ ویران ساخت، وقتی تند باد استبداد شهر جان را"] 

که  را می بیند آنجا مردمان دیار خود پناهی پرتاب گردید. رهگذر نیمه شب در خشک بی سر

 سراسیمه از این سو بدان سو می روند.

رهگذر نیمه شب  ناشناس. نه توان سفر به منازل دور و و نه راه بازگشت به ویرانۀ جان دارند

 :چنین گفت مخاطب ساخت و آوارگان را

بیداد از منازل آباد ویرانه  ت ندباد جور و و توفان گسیخته لجام دهشت به زودی فرا خواهد رسید

مسیر سیالب عظیمی با سرعت  که در شما همچون سرنشینان قایق کوچکید خواهد ساخت و

گرداب  را در َجَریان سیل خواهید دید، های عقاید متحجر سرسام آور در حرکت است. صخره

آب های قیرگون  نهنگان استبداد سر از پیش خویش خواهید یافت و اوهام را دور و های خرافات و

 .بیرون خواهند آورد فساد زشتی و

 اما بدانید:  و

را ویران ساخت باد نا به هنگامی نبود که از  خندان شما آن آفت، زمانی که شهرستان سبز و

ن خ ست از افق تاریک دل های خود ناشناسی وزیده باشد بلکه طوفان دشمن جانی بود که  قلمرو

 .شما برخاست

 که از جنگل دور ودبرا یکی پی دیگر بلعید،غول آدم خواری ن آن مار ستمکاری که کودکان شما

  آستین خویش پرورانیدید. در بلکه مار زهرداری بود که خود افتادۀ نا شناخته به دیار شما آمد

 به شما گفتم:" 

  نی باز دارید!رهزنان راه آدمیت را از رهز

 تارهای عنکبوت اوهام باطل پاک سازید! از خانه های دل را

 !نا بینایان را به فرمان روایی شهر مگمارید و

ینا می ناب غیر از خود کسی را نمی بینند آزدهای نفس خود استند و کسانی را که گرفتار )ا ستاد

 ون عنکبوت غول پیکری پرده ای سیه واکن و که بالطبع با نابینایان بینا دل فرق دارند.(  خواند

ی پی نابینایان یک و رهزنان به پاسبانیی شهر می پردازند بوم شما می گستراند، شومی بر مرز و

 .[.بر مسند فرمانروایی می نشینند دیگر
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ن همی جنون گذر می کند که من مجبورم این بحث جالب را در به مسألۀ عقل و آن گاه ا ستاد شهید

 مستعار و برای دوستان عزیز خود ف رصتی دیگر را وعده بدهم که اگر عمر گذارم وجا ناتمام ب

تا آن وقت  عشق دنبال خواهم کرد. لطف خدای بزرگ برایم مجال داد بحث را از موضوع عقل و

در )از مص یک نکتۀ کوچک امالیی را نباید از یاد ببرم که توفان خدای بزرگ نگاهدار همه باد!

سیار آمده است سیل ب طوفان که در کالم هللا مجید نیز زش بسیار ت ند باد است وفارسی توفیدن و

  اَژدهای خودی رعایت نموده است. ا ستاد این تفاوت را در تند است و

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 زدهمسیقسمت  
 
 

 مدعیان بی بصر و ساالران از جنگ بی خبر
 

شتی مدعیان بی بصر و مجروح هنگامی که می دید ا ستاد الران از جنگ بی خبر برای سا م 

نتیجۀ  ینبد ناگزیر رهبری پا پیش نهاده اند با تحلیل دقیق سیاست های ریاکارانۀ حکومت میزبان

منطقی میرسید که شیوه های رهبریی دکتاتور کشور میزبان میتواند منبع تقلید این مدعیان کم 

 تجربۀ رهبری باشد. 

کرد  ریاکاری استفاده می اغفال و ن شیوه های زور وبدتری الحق از دکتاتور پاکستان یعنی ضیاء

بسیار زود رهبران  پشاور نیز شیوۀ عام گردید و میان مدعیان رهبری در همین شیوه ها در و

لبته ا زندان های مخوف گردیدند. خبر چینی و تنظیم های پشاور صاحبان دستگاه های جاسوسی و

ه این مردم محاکم بر چون دولت وجود داشت بنا جهت منفی که در کشور میزبان با یک تفاوت در

ۀ حتی زمین دانستند که عزیزاِن شان زندانی گردیده اند و متعلقاِن شان می و زندانی می شدند و

تنظیم های پشاور تصمیم همان سازمان  اما در بازدید اقارب شان با زندانیان وجود داشت. دید و
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چون تعداد تنظیمهای  وف مردم غ ت وغیب می شدند وبه اصطالحِ معر های اطالعاتی کافی بود و

ان دانستند که عزیِزان ش ولی نمی باال می دویدند صاحب زندان بسیار بود اقارب بیچاره پایین و

م گ سوزنِ  جوی همانند جست و جوی شان جست و و نزد کدام تنظیم زندانی شده بودند بکدام جرم و

 میان نمد بود. کرده در

که با  وغیب شدگان مرحوم ضیاء ندرت نواسۀ دختری ا ستاد قاسم مرحوم بود کی از این غ تی

قرائت کالم هللا نیز صاحِب جایزه بود اما  رد روان شناسی ماستری گرفته و وجود نابینایی در

انجمن های عیسوی تأسیس شده  را از مؤسسۀ نابینایان کابل که به وسیلۀ یکی از چون درس خود

ِن ک شت از را ک شت و که او اما و تهمت عیسوی شدن باالیش خوب می چسپیدبود آغاز کرده بود 

  داند. او چه سودی به چه کسی عاید می شد خدا)ج( خودش می

کردن با زندگانیی خود قمار زدن بود به همین جهت  چنان گلگلمیری زبان باز صورت در به هر

آواره ای که خواب دیده بود چنین  را از زبانِ  گفتنی های خود مجروح مرحوم بخشی از ا ستاد

 :افاده میکند

 ای دوستان!

خته آمی نیمه تاریکی رقت بار، سکوت مرگبار و خواب دیدم که شهر غزنین همه ویران شده است.

ه شکست هزاران هزار سنگ مزار، قبرستان پهناوری با به هر سو حکم فرماست. غبار و با گرد

 آرامگاه بزرگان بر گیاه خاردار افق دامن گسترانیده است.دامنه های دوردست  تا غلتیده، فرو و

دِل خاک خاموش  حقیقت همه در پیشگاماِن راه حق و معرفت و پیشوایاِن حکمت و روییده است و

  آرام خفته اند. و

 با خود می گویم: من از تماشای این احوال خیلی متحیر می شوم و

 "؟"رهنمایان راه حق چرا سکوت اختیار کرده اند

سرش برهنه، موی ها  خاک آن قبرستان بزرگ بیرون می آید، و گرد این هنگام مردی از در

وقتی نزدیک می آید می بینم حکیم فرزانۀ غزنه  چادر سفیدی دور خود پیچانیده است، ژولیده و

 وی با اندوه فراوان به من می گوید: است.

 :و را نکو جلوه میدهند "اهرمناِن مردم صورتی که زشتی ها

 سِر شان چون سِر ستوران چ ست
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 است پای شان همچو پای موران س ست

 غضب، شهوت، کبر، بخل و حرص، هفت لشکر حسد، این سرزمین می تازند و روز بر شب و

 که اینجا در ن همه معماراِن کاخِ آدمیت راآراحت ابدی  این بالد مسلط گردانیده اند و را بر ریا

 ".اند برهم زده دِل خاک خفته اند،

 :سپس چنین افزود ریخت و انجام این گفتار اشکی از چشمان مبارکش فرو در

بین شما سر به منظور رهبری برافراشته اند پس این  آن مدعیانی نگرانم که در اما من از و"

درویش صورت گفته ام به گوِش آوارگاِن هموطنم  طلب و که در صفت جاه جویاِن زر سخناِن مرا

 :برسان
 

 ریدستندـزر خ و اهـعشوۀ ج      رسیدستند روهی که نووین گ"

 دین دارند شرع و کی دِل عقل و      یـن دارندـدِل زم ِر باغ وــس

 جاه جــــــویاِن دین فروشانند     وشانندـره هـیـاِن تــمـــاه روی

 دین را همه کاسه کجا نهــــم     همــه جویای کین وتمکین را

 همه طوطی زباِن کرگس چشم      ن چشمشاهی همه بازآشیان و

 وآنچــــــه باشد شنیع بردارند     آنچه نیک از حدیث بگذارنـد

 همه از عــــلم وحـلم بگریزند     همــه از جهـد وجود پرهیزند

 کاین فالن ملحـد آن فالن کافر     بغِض یکدیگـر گشته گویان ز

 ی رهی پویندــــوالِن بهمه غـ     ی رویندــه دیــــــواِن آدمـمـه

 تحریص هـم آِز شان کرده سال و     حریص برجماع براکل وهمه 

 کینسِر  از جهل وحرص و سرِ  از     اهِل زمین خونداده فتوی به 

 ابلیس َدَرک زه صد ـگذشته ب در     بیسـلـت خیانت و اق وـفـن در

 اطفال و  وۀـیـواِل بـورده امـخ     تـه به حـاللـام داشـتـاِل ایــم

 یـز غ سل فــرمایندـی تـور ده      رگـه خـبــعــِس دیـواِر کــپ

 ه یوسف فــروِش نا بینــاـمـه       از پی مال وجــــاه بی فردا
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 موضوع گمگشتگان بیابان رهبری ا ستاد فصلی در سرشت اژدهای بیمار باز می کند و زبعد ا و

 د:آن می گوی در

که رهبران آزمند سروری به یاریی گرگان بومی به قدرت نماییی روز  دیدرهگذِر نیمه شب می "

ن زندا بزرگ فرمانروایی دربار برگذار می نمودند و های کوچک و کاخ در افزون می پرداختند،

رسیدۀ خود برگزیده  آوارگان، زیر فرمان آن رهبران نو کنار می ساختند و کنج و های مخفی در

 هم جدا گردیدند. به گروه های متخاصم از 

انجام  در آزار همدیگر پرداختند و گام نخست جنگی از الفاظ آغاز یافت، سپس به اذیت و در

 "....ک شتاِر همدیگر شدند سرگرِم قتل و

همنظری را که  تقسیم شان به گروه های متخاصم آن وحدت و حاال چه گونه اختالف رهبران و

بعد ها مایۀ نفاق ملیی امروزه گردید  میان ب رد و ضد شوروی وجود داشت از آغاز جهاد بر در

 یادداشت بگذارم و قسمت بعدیبقای اژدها در چیست بحثی است که ناگزیرم آنرا برای  راز و

 همین جا به پایان برسانم.  امروز را در

 

 

 
 

 قسمت چهاردهم

 اژدهای هفت سِر سنائی غزنوی

 

حدود هفت صد بیت زیِر  ای منظوم دارد در رساله "سنایی غزنوی"حکیِم فرزانۀ غزنه یعنی 

 )سیر العباد الی المعاد( یعنی سفِر بندگان به سوی بازگشتگاه . عنوان

 هفت روی و که یک سر و تشبیه می کند یبزرگ به مارِ  این رساله نفس امارۀ انسان را او در

 :دهان دارد چهار
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 فت روی وچار دهنیک سر وه         دنــعـآن م درــدم انـــی دیـیـعـاف

 خوردی روـــتی فـه را یافـرکـه         ان برآوردیــز دهـی کـدم رــه
 

 :منطق الطیِر خود می گوید در "فریدالدین عطار"حضرت شیخ  و

 

 اِر هفت سرــم مِ ــتی از زخـوخـس       ای طاوِس باغِ هشت در ه،ـه خـخ

 دـنـفگ رونتـیـب دنــبهشِت ع وز        دـنـخونت فگ در ارـصحبِت این ی

 اهـیـِد طبیعت دل ســـردت از سـک        راه وبی زـط دره وـت سـتـبرگرف

 را ن اسرارـوی شایسته ایـکی ش         ار راــن مـالک ایـردانی هـتا نگ
 

با هرهفت سر باهم هالک نشود هر سر که زنده بماند سبِب زنده  گاه این مار دیدگاه عرفا هر از

افزون طلبی را کشتید  به طوِر مثال اگر سِر حرص و ۀ سری که مرده است می شود.شدن دوبار

این مجادله با  بر بنا حسد یا شهوت زنده ماند این یکی دوباره حرص را زنده می کند و ولی سرِ 

 به همین دلیل است که رسوِل کریم پیچیده و بسیار مغلق واست دهای هفت سر عملیه ای ژاین ا

 .خواند د اکبر می)ص( آنرا جها

که از پروردگار طلِب بخشایش میکند دشمن اصلیی  دلچسپ است که حضرت آدم نیز هنگامی

"مرا شیطان  به همین دلیل هنگاِم مناجات به پروردگاِر خود نمیگوید: را شناخته است و خود

  "مرا زنم اغوا کرد" بلکه میگوید: یا فریب داد"

 

 

 

 "ربنا ظلمنا انف سنا"

 را!پروردگا

 ."تا بر ما ظلم کرد نفِس ما دو"
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نیز به طوری اسیر می  را اگر این اژدها بیمار شد ما نهاِد خود ماست و پِس دشمِن نیرومند در

برای  برای خود می خواهیم و همه چیز را همه کس و خود دیگری را نمی بینیم و که غیر از کند

بارۀ خصلِت  جناب ا ستاد مجروح در .سازیم تفتین می این منظور خانۀ دل را کانون توطئه و

 :اصلیی این اژدهای بیمار می گوید

 

 ای مردم! "

اگر بیرون  خواری آدمی است. بقا در ذلت و خون ریزیی دایمی و جنگ و را زندگی در اژدها

ه ب فرماِن خویش مردم را آنگاه اندروِن شهِر زیر بریزد، که خونش را از قلمرِو خود دشمنی نیابد

  براه میاندازد. ک شتار قتل و و لبدجنگ میط

 و فتنه های شر او دیگر نتواند دوستیی راستین بیِن آدمیان برقرار گردد و اگر روزی صلح و

می  پرتگاِه نابودی فرو یک دم در و خوار می گردد فساِد خون ریزی برپا نماید، اژدها ذلیل و

 ...رود

 پس ای مردم! 

اید، خویشتن برپا ننم انقالِب آگاهی در خویش به راه نیندازد وکسی که دگرگونیی در قلمرِو جاِن 

آفِت بزرگی بر سِر  آدمیان جاری سازد، سرزمیِن سایر مرجی در خود هرج و اما بیرون از و

 ".خدمت بزرگی برای اژدها انجام میدهد مردمان فرو می آورد و

ای ه گفت که باران بالی جنگهنگامی می  به یاد داشته باشید که ا ستاد مجروح این سخنان را

ست آنگاه که دشمن خارجی یعنی اتحاد شوروی از  خونین بر سر مردم کابل نباریده بود ولی د ر 

متالشی شد اژدهای  در سرزمین خود نیز دچار ورشکستگی گردید و سرزمین ما رخت بربست و

نچه آ مردم خود افتاد و نفِس تنظیم ها که بدون خون ریزی نمی توانست زنده بماند ناگهان به جان

را بهانۀ جنگ  آن نفاق ها میان مردم افشاند و چند دستگی در بذر نفاق و و کرد!  دانند همه می

 .ساخت

 دهایژچون ا رهبریی متناوب یعنی به نوبت است.  ،در عرصۀ سیاست بدترین شیوۀ رهبری

ز درون همه رهبران بیدار بود و نفس اماره در خوبی را  ت خود کفایت وکفای خوبی و اینان ج 

تصورش را  این همین خصلت، به رهبری های متناوب تن دادند و بر دیگران نمی دیدند بنا در

ه حاال هم که خفت پیری ب این عالی جنابان به خفت رهبریی یک ماهه تسلیم شد. بکنید یکی از
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ک این رهبریی ی منطق پذیرش کارش بعد از این با عزرائیل است بروید و و سر جانش افتاده و

دوران در هر  این که بگوید همان یک ماه دپ و ماهه را از او بپ رسید دلیلی دیگر ندارد ج ز

داشت به مدعیان دیگر می گفت  ستغنای عارفانۀ بیدل را می صورت بهتر از هیچ بود اما اگر اوا

 :که

 

 گرِد دماغ همت، سرکوب هر بناییست

 باشدا نــلک بلند است تا پ شِت پـقصر ف

 

 همان فاجعه رو امروز مردم با .آری آن بیچاره لذِت پ شت پا زدن بر مقام راخوب نیاموخته بود

 :به قول شیخ شیراز و پریشان ساخته اند مردم را مفلس، بیچاره و رو استند.ه ب

 اصل ملحد(  )در "مفلس" 

 رۀ نانــبر سف ه وـخان گرسنه در

 عقل باور نکند کز رمضان اندیشد

از نان وارد معرکه شده  و دسترخوان های پ ر هم مدعیان رهبری با کیسه های پ ر از زرامروز 

را  هر یک معاونان خود استند و روه ب کیسه های خالیی مردم رو با نفس های گرسنه و اند و

تی که تا وق فضیلت بلکه به فرمان اژدهای درون خود پیش کشیده اند و اصل تقوی و نیز نه بر

 دهای نیرومند وژا سوی دیگر طعمه جوی قرار دارد و نیازمند و های ضعیف ودژیک طرف ا

همین مال وجود خواهد داشت اما برای یک لحظه هم گرفتار  طعمه افگن ناگزیر همین مکتب و

را به تحریم انتخابات فرا می خوانم که هرگز چنین قصد ندارم  این تصور خام نشوید که من شما

 آدمی را کند هوشیار.خوب می دانم که ضرر  و

همه فسادش بهتر از بی حکومتی است اما حرف من این است که یک  با هر حال و حکومت در

نظر داشته  عملیۀ دراز مدت کم از کم بیست سال را برای به میان آوردن یک حکومت صالح در

ما شبیاورید که برای مشکالت مشخص  ی خود کسی را به میدانأبکوشید به نیروی ر باشید و

 :دورۀ کار خود به طور مثال در جواب های مشخص داشته باشد.

 ؟با چه گونه اقتصاد نجات می دهد چند فیصد مردم را از چنگال این فقر کشنده و  

 ؟بی عدالتی نجات می دهد خشونت و صد زنان روستایی را از شر چند در  

  توسعه می دهد صد خدمات صحی رافیچند" 
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میان آنانی که به قصد رهبری قد  اما من متأسفانه در ازین مجمل و توخود حدیث مفصل بخوان و

که  میان اینان یکی می بود اگر در برافراشته اند به سود یا به زیان هیچ کس هیچ چیز نمی گویم و

 با صراحت می گفت:

که به شیوه های  آنانی را خواست تطبیق می کنم و "من عملیۀ عدالت انتقالی را که ملل متحد می

این  در مالی رسانده اند به محاکمه می کشانم و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم خساره های جانی و

 محاکم بین المللی نیز کمک می گیرم"  راه از پولیس بین المللی و

ق تطبی تا این معیار و می دانستم که با مردی جّدی طرف استم که قصد فریفتن مردم را ندارد.

 ناحق ریخته اند یا هنوز هم می ریزند کسی برای شان نگوید که:آنانی که خون  نشود و

 .خالص خیر و "آقا باالی چشمت ابرو است" خون انسان همچنان بی ارزش می ماند و

 در 75که  دریافته بود کمپ های آوارگان سروی نموده و برای اینکه در اما آ ستاد مجروح را و

ایتالیا بود جانبداری میکردند بی رحمانه  وقت در صد آوارگان از محمد ظاهر شاه مرحوم که آن

 برای یافتن بهانۀ ک شتن هم که باشد اژدهای خودی او ک شتند ولی آنان که اورا ک شتند حتی یک بار

به عنوان یک  آن سروی را او بارۀ شاه نخوانده بودند. نظر شخص اورا در را باز نکرده و

اژدهای  بارۀ شاه در بغض انجام داده بود اما خود در ب وکامالا فارغ از ح ست واقع بین ویژورنال

 :خودی چنین ابراز نظر میکند

چون درد ایشان  رهگذر نیمه شب می دید که گروه های آوارگان مدتی خون همدیگر را ریختند و"

اایش به افز سرگردانیی ایشان رو درمان نیافت بلکه از گرایش به آن رهبران نابینا، حیرانی و

 پیروی اندکی بیندیشند، ماهیِت رهبری و ما به جای اینکه در پی چارۀ دیگر برآمدندا رد نهاد

 و بی رقیبی را رهنمای پیکار خود سازند که رهبر یگانه و این دیدند را در برخی چارۀ کار

ه ب گوشه گیری را امیر خبیر ولی پیر و نجیبی را فرمانروای دیار خود گردانند، سلطان مدبر و

همان تاجدار نا بینا  که آن شهریار ک ل اختیار از یاد برده بودند اما آوارگان بیمار و .بیدندیاری طل

 ".آرامی غنود کنج آنجا در خود دور از به روی اژدها گشود و بود که روزی درهای شهر را

بارۀ  این بحث را با نظر ا ستاد در بخش بعدیدر  همین جا می بندم و یادداشت امروز را در

 الب دنبال می کنم.انق
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 دهمپانز قسمت

 تعصب حاکم بر کابل و پشاور
 

 وا دو مستولی بود خوب آگاهی داشت. پشاورهر کابل و تعصبی که بر ا ستاد مجروحِ مرحوم از

که در کابل صحبت از "انقالب برگشت ناپذیِر ثور"  شنید می دانشمند با گوش های یک عارف

ین د دفاع از تجاوز و ضد کم کم موضوع مقاومت بر پشاور نیز در انقالبی" بود و و"نظم نوین

جهانیی  کابل چنان از "انقالب در آنجا داده بود. جهانیی اسالم" را به "انقالب وطن جای خود و

چند گ شنه  که گویی تمام اختیار جهان به دست به اصطالح وطنی ما صحبت می شد "پرولتاریا

هرگوشۀ جهان که  را در خود آهنین نظم نوین و ظه می توانندزور افتاده است که هر لح پ ر

 جهانیی از دهان ها می افتاد ولی "انقالبنان  آب و نیز پشاور این جا در برقرار نمایند. بخواهند

 .اسالم" نی

ز حرافیی خ شک و و  خالی چیزی نبود اسالم را در اما این انقالب طلبی های بی معنی که ج 

 به یک ایدیولوژیی بین که "مسلماناِن متعهد" اسالم را نیز مردم پنداشتند داد وبرابِر جهان قرار 

انقالب را  هر معموالا  به زور به دیگران صادر نمایند. آن را خواهند که می المللی بدل کرده اند

ش همین تب هذیان می گوید. جو در یکه تازی می گیرد و آغاِز پیروزی نوعی تِب غرور و در

عیت ک لی تب اصلهمه از این  کودتای ثور ایران و البانیه، چین، انقالب شوروی، وبرانقالب اکت

دست از آن  اما وقتی سِر شان با دیواِر واقعیات برخورده تِب شان عرق نموده است و نموده اند،

ولتی د این جاست که رهبران پشاور پیش از اینکه قدرت انقالبی برداشته اند اما تعج ب در هذیان

جهانیی  ریاد "انقالبمهاجرت ف با یک هزار مشکالت محیط خود کنند در دیاِر بیگانه و ازرا 

 .اسالم" را سرداده بودند

 :حساس چنین می گوید مورد این موضوع مرحوم در ا ستاد

خویش  راز محرم آن را که از نزدیک می شنوید، ظاهر دلنوازی را در آواز هر ای مردم!"

 ....مسازید
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 ا فق د رخشنده می بینید، آنرا صبحِ صادقی مپندارید دور در که از نیی فریبنده ای راهر نیمه روش

اقی تا ف رصتی ب گمنام گام مگذارید و به سوی آن مقام خواِب گران بیدار نشده اید، تا به ک لی از و

 ".ناخودآگاه از خویشتن بیرون مروید و رهبری دور رانید مسند از است نابینایان را

می دانست که اژدهاهرگز نمی تواندبه یاریی دهشت ووحشت پیروزیی نهایی را از آِن  رهگذر"

خود سازدبلکه به حیله ونیرنگ بردشمن غلبه می یابد.ازکرداِر خالِف انتظاِر آن بال دراندیشه 

اما دیری نگذشت که حیلۀ اژدها  کار است. و تا دریابد که چه فریبی در منتظر ماند رفت و فرو

آشکار گردید،زیرا روزی به کماِل شگفتی شنید که برخی ازآن مدعیاِن رهبری بی پرده بر َوی 

وحجاب از رب النوعِ انقالب سخن می گفتندوآن الهۀ تشنه به خون را جامه های سبِز گوناگوِن 

روحانیت ومعنویت می پوشانیدند.پیرواِن ایشان نقاب های از خجسته آییِن پیشین برچهره می 

ناِم مذهب ودین دانه ودام می گسترانیدند.سپس،مغرور وخشمگین، کالِم اژدهارابر  گذاشتند وبه

زبانها جاری می ساختند ومردماِن مؤمن وساده دل رابه پرستِش آن ب ِت جهنمی وباطل دعوت می 

 نمودند. بدین گونه رهگذردیدکه پیش آهنگاِن بال دست اندر کار شده اندتا ویرانه های دل 

یارایندوبه منظوِر پذیرایی ازآن آفِت جان آماده شدند.از چگونگیی احوال دریافت که راباِر دیگر ب

اژدها با سرعِت سرسام آوری درحرکت است ومصیبِت آالم گستری را به زودی گذار از آن 

 ".جهت است

ا ستاد بعد از این استنباط زیِر عنواِن "تبِر انقالب یا تیشه بر ریشۀ معنی" بحثی دیگررا مطرح 

 .موکول نمایم قسمت بعدیمی نماید که من باز ناگزیرم آنرا به 
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 معنویت درخت کهنسال روحانیت و
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امروز باز ف رصتی راکه به دست آمده است غنیمت می شمارم وبه سراغ اژدهای خودی مرحوم 

یت را به ا ستاد مجروح می روم.دربخش گذشته خدمِت تان عرض کردم که او روحانیت ومعنو

درختی کهن سال تشبیه می کرد ومی گفت که این درخت درَجَریان سده هاریشه های فراوان 

دردِل زمین فروبرده وبا تنۀ نیرومند محکم ایستاده وسیالب های زمان نتوانسته است آن را ازریشه 

رند برکند وآنانی که تالش می ورزند ریشه های این درخت رااز سرزمین دِل آدمیان بیرون آ

درحقیقت می روند ودرصِف شکست خوردگاِن تاریخ ومردانی از قبیل ابوجهل وابولهب قرار 

 :می گیرند. ا ستاد می گوید

درخت را ریشه از معنویت است درخاِک مادیت وتنه ازآگاهی است استوار برناآگاهی ودو شاخ "

هرشاخِ بزرگ بزرگ داردکه یکی را نام عشق ومستی است ودیگری را عقل وخرد است واز 

شاخه های بی شماری بیرون رفته اند. گل های بنفش،رنگین ومعطربرآن می رویند ومیوه های 

شیرین می دهند.آن گ ل های بنفِش معطر وپ ر ثمررانام ادب است وهنر،علم است ودانش ویا 

حکمت ومعرفت ویا مدنیت است وآدمیت واما گاهی نیز گ ل های آتشی رنگ سر ازبرگ های 

انبوه بیرون می آرندکه زهر می پاشندوبوی خون می گسترانند ومیوه های تلخ ومرگ آور سبز و

می دهند.واین گ لهای آتشی رنگ وخون بو،اندیشۀ خام مادیت است.انقالب، تام دهشت ووحشت 

است واما این گ ل های آتشین وزهرآگین راعمر کوتاه است.فقط بی خبران وناآگاهان رافریفتۀ 

 ....ومسموم می گردانند خویش می سازند

پس ای مردم! از ناتوانی با نیروی اهریمنی مپیوندید واز نادانی درخِت معنی راباتبِر انقالب بر "

 ".مکنید

دراین بخِش گفته های ا ستاد دونکته رابابد روشن کنم که شاخه های درخِت کهن سال دین یا 

ای شیرین می دهد.رنِگ بنفش معنویت وروحانیت از یک سو گ ل های بنفِش معطر ومیوه ه

سمبول صلح وآرامش است ولی گاه گاه گل های آتشی رنگ نیز از این شاخه ها سرمی کشد که 

بوی خون می دهد.این گ ل های آتشی رنگ ودارای بوی خون رنگ انقالب وتشدد وخون ریزی 

دنیایی است واگرچه از شاخۀ دین سرزده باشد چون هدفش جاه وجالل وقدرت ومکتنت وثروت 

است ،ا ستاد انرا زادۀ اندیشۀ خام مادیت می داند.متأسفانه بررسی واحتوای تمام مطالِب اژدهای 

خودی دراین یادداشت های کوتاه من همان ریختِن بحر درکوزه است. سال هاست که من این 

 بر سِرعقلآرزو رادرکنجِ دلم زنده نگاه داشته ام که اگر زمینه مساعد شود واژدها پرستاِن امروز 

ا به دسِت همین نسل است جدی  بیایند ودربارۀ تربیِت نسِل جواِن امروز که فردای مملکت مسلما

تر فکر کنند وبه من ف زصت بدهندکه روش های انکشاِف تفک رانتقادی واژدهای خودی رادرخالل 
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 پیری ومرضکورس های سه ماهه درتمام پوهنتون/دانشگاه های افغانستان درس بدهم اما بدبختانه 

 هردو دست به هم داده اند وته ماندۀ نیرو وحوصلۀ جوانیی مرا به تاراج می برند واین 

 .آرزو را ماننِد بسا آرزوهای دیگر درسینۀ من دفن می کنند

من این یادداشت هارا در سالروِز مرِگ ا ستاد یعنی یازدهم فبروری همین سال آغاز کردم واینک 

ررسیی چهارم حصۀ اژدهای خودی توفیق یافته ام ومباحِث دیگر وحتی بعد از دوماه به تحلیل وب

جالب تِر اژدهای خودی یعنی مسألۀ آوارگی، شبگرداِن گمراه، دور افتادگاِن منزل معنی،پاس خ 

دهندگاِن خاموش، داستاِن شهر ظلم آباد، شهِر بزرگ،، بیخبراِن متهم دربرابِر بازپ رساِن شهِر 

ود شواریی اتصال، اضطرابِ آزادی واشتیاِق بندگی وحکایات از شبستاِن ستم، چگونگیی انفصال 

اژدها پرستان،مقام در وادیی اصنام،دردیاِر فرزنداِن زمین، درمعبِد ِخَرِد خود بین، رهبِر ِ گمراهان 

وکالِم دهشت آفریِن است که هر کدام ایجاِب صحبت های مفصل را می کند هنوز باقی است اما 

یادداشِت امروز را   .ه شنونده عالقه داشته باشد ومِن بیچاره حوصله داشته باشمبه شرِط اینک

 به بررسیی مسألۀ آوارگی می پردازم.  بخش بعدیدرهمین جا به پایان می رسانم ودر 

 

 

 

 

 
 قسمت  هفدهم

 
 بخش اول

 
 

 مــفـهـوم آوارگی

آن حق ویتوی کشورهای  دریک جهان ایدیال ملِل متحد به عنوان یک سازماِن نیرومند که  در

 سر ن خ ست حکومت های ق لد ر و کار بکند. این سازمان می تواند دو زورمند دیگر وجود ندارد،

تالش می ورزند برخالِف مردم  را نادیده می گیرند و زور را که ارادۀ دموکراتیِک مردم خود

 جای خود بنشاند و سرِ  استفاده نمایند قدرِت انحصاری خود از نیروی نظامی سؤ برای استقرار

 امور دیگر کشورها مداخله نماید و که در دوم به هیچ دولت از دولت های د نیا اجازه نمی دهد

این صورت است که داستان تلخ ریشه کن شدِن مردم  تنها در حتی متوسل به تجاوز نظامی شود.

داستان  طع می شود وبی خان مانی ق ریشۀ آوارگی و شان به پایان می رسد و از سرزمیِن خودِ 
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 ملِل متحد کاری نمی کند که از های تلخِ آوارگی شامِل خاطراِت تلخ تاریخ می شود. اما امروز

خِ آوارگان پاک می کند در بهترین حالت سرشک از دِل مردم خون نیاید و  :حال آنکه و ر 

 سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل

 م خون نیایدـز دلـن کــعالجی بک  

نتیجۀ تجاوز اتحاِد شوروی از سرزمین خود آواره شدند کمیته های خیریه  ها در افغان هنگامی که

دند هر بالی نفاق بو چون تنظیم ها گرفتار تا سرشِک آوارگان را پاک کنند.  رهسپار پشاور شدند

رد را پنبه می ک کمیتۀ خارجی مجبور بود با کم از کم ده مقام متضاد که یکی ریشته های دیگر

  معامله شود.  واردِ 

 ه درتصمیم می گرفت ک که کودکان گرفتار سؤ تغذیه استند و وقتی یک کمیتۀ خارجی می دید

چون یک مقام صاحب قدرت برای فتوی نیز وجود  میاِن کودکان بسکیت های مغذی توزیع کند،

ا باال تر از تحفة النصایح نبود وارِد معرکه می گر  د ودینداشت یک مال که سطح سوادش غالبا

ا ه برای افغان را که با چربوی خوک پخته اند "خارجی ها این بسکیت ها برای مردم می گفت:

 سرانجام این بسکیت این بسکیت ها حرام است و بر بنا آنان را بی غیرت بسازند و می دهند تا

هِل آنان هم که ا را به سوی د کان های پاکستانی باز می کرد و ها به نرخِ کاه ماش راِه خود

 ."انصاف" بودند آنرا چهار برابِر قیمتی که خریده بودند به خریداران عرضه می کردند

که از یک جا به جای دیگر می  را می بیند یخوش اندام میان آوارگان جوان تنومند و استاد در

 همه می پ رسد:"  از رود و

 آواره گشتم؟"  ای دوستان بگویید من چرا

 لشکِر خان مانسوِز دشمن نیرومندی میهِن ترا -"حال معلوم است  ند:برخی از مردم برایش می گفت

اما این جواب آن جوان را قانع  به آوارگی کشانده است. آن بیرون رانده و فرا گرفته است، ترا از

 .نمی ساخت

، وانشانی از کشورهای دور افتادۀ مغرب زمین آمدند، د روزی از روزها بشر دوستاِن با نام و"

آوارگان درآن تحفه ها خوراک های  به آوارگان دادند. خود آوردند و و پوشاک با خیمهخوراک، 

اک های پوش چه سان بخورند و نمی دانستند و که هرگز نچشیده بودند ناشناسی یافتند شگفت و

 ".چه گونه در بر کنند نیاموخته بودند که هرگز نپوشیده بودند و شفافی دیدند نازک و

  گفت: اِن مجذوب الحال رسید وی تحفه های بشر دوستان را نپذیرفت ووقتی نوبت به جو"
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نه محتاجِ آن پوشاکم که هرگز  و ن خوراکم که هرگز نخورده ام آ)ای دوستان من نه گرسنۀ 

 بس. نیازمندیی من فقط شنیدِن یک پاس خ است و نپوشیده ام.

 (""من چرا آواره گشتم؟ به من بگویید:

 جوان افزود:"  ندادند پاسخی وقتی بشردوستان

 پس ای دوستان! 

د، از باشندگاِن دیاِر خود بپرسی بروید و برگردید! را بردارید و اگر پاس خی ندارید تحفه های خود

 به من بفرستید!  شاید پاسخی داشته باشند آنگاه آن ارمغان را

 همه تهی بود واما دسِت  بشر دوستاِن دیگر با تحفه های بیشتری از مغرب زمین می آمدند و

دن آم دیگر به رفتن ها و رفته رفته دلسرد شد و جواِن مجذوب الحال پاس خی با خود نمی آوردند.

از وی  جواِن مجذوب الحال شبی به دیدار رهگذر رفت و های بشردوستان هیچ اعتنا نمی کرد.

  پ رسید:

 آوارگی را می کاود و رهگذر در پاس خ او ریشه های و "ای رهگذر بگو من چرا آواره گشتم؟" 

چون این رشته سِر دراز دارد  جوی مستقل عملیۀ آوارگی تشویق می کند و به جست و جوان را

تار گف برای امروز لب از کاوش را برای یادداشتی دیگر می گذارم و جو و من نتیجۀ این جست و

  فرو می بندم.

 
 
 

 

 اژدهای خودی

 قسمت هفدهم

 بخش دوم

 م آوارگیبازهم درباره  مفهو

در بحث گذشته گفتیم که آن جوان مجذوب الحال شبی به دیدار رهگذر رفت و از او پ رسید: "ای 

 رهگذر! بگو من چرا آواره گشتم؟"  رهگذر در پاس خ گفت:
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"ای دوست بدان که این پ رسِش تو قالِب تهی از معنی است. تو بدون چراغ و مشعلی شی نامعلومی 

پ رسشی را که باید در انجاِم تجس س در میان گذاری در نقطۀ آغاِز آن  را در تاریکی می جویی، و

 قرار داده ای." 

 جوان می پ رسد: 

 "پس چه باید کرد؟" 

رهگذر به او جواب می دهد: "ای دوست! ن خ ست باید دریافت که آدمی جویندۀ معنای زندگیی خود 

 ود بپرس:   "آوارگی چیست؟" است و معنای زندگیی تو آوارگی است، پس در قدم نخست از خ

 سپس در چگونگیی آواره شدگان و آواره کنندگان باید اندیشید."

جوان از نزد رهگذر بیرون می رود و بعد از یک غیبت طوالنی شبی بر می گردد. رهگذر او را 

افسرده می یابد و از احوالش می پ رسد و او جواب میدهد: "من وقتی سخنان آن شب ترا شنیدم، 

 سش خود را دگرگون ساختم و به جست و جوی معنای آوارگی پرداختم."پ ر

ر آمیز جواب داد: "آوارگی  آنگاه جوان قصه می کند که از یک باشندۀ بومی پ رسیدم و او با خندۀ تمسخ 

 را نمی دانم چیست و اما آوارگان را می شناسم." 

 ا کند از او می پ رسد: جوان که فکر می کند شاید برای برخی از پ رسش خود جواب پید

 "پس بگو آوارگان کیانند؟" 

و او پاس خ میدهد: "آوارگان آدمیان ب زدلی اند که از ترس دشمن پا به فرار گذاشته و اکنون می خواهند 

 دشت و دمِن دیاِر ما را در تصرف درآورند."

ا درس فراموش جوان را پاسخ این مرد متحیر و خشمگین می سازد و برای اینکه آن مرد بومی ر

 ناشدنی بدهد قصه را به دوستاِن خود می برد و آنان می گویند: 

"ما آواره ایم ولی هنوز افتاده و بیچاره نشده ایم، بنا بر این مرد بومی نیاز به درس عملی دارد تا 

 بداند که آوارگی چیست."

وند. جای بود و باش فردای آن جوان با گروهی از دوستان مسلح در تاریکی به خانۀ آن مرد می ر

او در گوشۀ دور افتاده از شهر قرار دارد. اینان با تهدید سالح و ظواهر خشم آلود امور منزل او را 

به دست می گیرند و فرمانده گروه شان چون حکمران مستبد و مطلق العنان فرمان ها صادر می کند. 
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خانه نیز می خواهد بگریزد.  خالصه اینکه اعضای خانه یکایک فرار می کنند و باالخره صاحب

 اینان جلوش را می گیرند و می گویند: 

"ای ب زدل!  تو خانۀ زادگاه خود را از ترس دشمن ترک می گویی و می خواهی به خانۀ همسایگان 

 بروی و خانۀ آنان را در تصرف آوری؟" 

ی گویند: "ما نیز او می گوید:" نه می روم تا از سنگر بهتر با شما بجنگم." جوان و همراهانش م

 چنین کرده ایم با یک تفاوت که هم درون خانه با دشمن می جنگیم و هم از بیرون بر او حمله میبریم."

ستین خود عذر می خواهد و جوان نیز با همراهانش از او معذرت می خواهند و  مرد از پاس خ ن خ 

 بیرون می آیند.

 مختلف می گیرد. یکی برایش می گوید: جوان به جست و جوی خود ادامه می دهد و پاسخ های

 "هنگامی که ملکیت و ثروت از دست برود غ ربت می آید وغ ربت آوارگی است. "ولی جوان میگوید:

 "من در وطن خود نه ملکی داشتم و نه ثروتی و از آن ناداری به غ ربت افتادم ولی آواره نشدم."

می گوید که مرد بزرگواری برایش گفته است جوان باز به ک لبۀ رهگذر باز می گردد و به رهگذر 

که "آوارگی در غیاب رهبری است.  وقتی پیشوا و رهنمایی برنخیزد و راه برگشت به سر منزل 

مقصود را ننماید مردم ساکن دیار آوارگی می شوند." ولی جوان خود احساس کرده است که آن 

 م خود ساخته است. بزرگوار در معنای آوارگی نیندیشیده و فقط رهبری را مرا

جوان از کودکان نیز حکایت می کند که نزد شان رفته است و آنان که مشغول بازی خود بودند اصالا 

 خود را آواره نمی دانستند و خوشحال بودند که در محیط امن آمده اند و بازی می کنند.

دس بزنید که این آوارگاِن ا ستاد جوان را به سراغ آوارگاِن راستین می فرستد و اما شما می توانید ح

 راستین که درِد آوارگی را در رگ رِگ خود احساس می کنند کیستند؟ 

این آوارگان راستین زنان و خاصةا زنان روستایی استند که ا ستاد برای جوان مجذوب الحال بخشی 

برای  از دردهای زناِن آواره را شرح می دهد و من داستان تلخِ زندگیی زنان آواره و دهاتی را

 یادداشت بعدی می گذارم پس تا آن ف رصت خدا نگاهدار همه دوستان باد!

 ادامه دارد

 


