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 مجروح بهاء والدین
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 تحلیلی
 رب اژداهی خودی

 

 

 مجروح کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین
 

 
 م. اسحاق نگارگر

 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

ارزش های مـلی و عنعنوی در ذهن های جوان بی اعتبار گردد. این ذهن های جوان خیر و 
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م را در افراط گرایی های چپ و راست می پنداشتند و برای تحقق آرمان سعادت کشور و مرد

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

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

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

مقوله های قبالً ساخته شده بنماید و بُت رهبر پرستی؛ انقالب (انقالب پرولیتری و انقالب اسالمی) 

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

های خودی می خواندش  مرحوم مجروح کمر بربست و به پیکار همین اهریمن رفت که او اژد

یک سو از عرفان سنائی؛ عطار و موالنا بهره گرفت و نشان داد که دین را در راه کسب قدرت 

می دهد « ِخَرد خام»و « ِخَرد خود بین»سیاسی استخدام کردن گریبان جامعه و مردم را به دست 

لط می سازد و در بدترین شیوه های استبداد را بر جامعه مس« خدا بر زمین»و به نام حکومت 

ها اژد»آن مقوله های ُمَجَرد است که « نظام دورانساز»و « انقالب»، «بتُهای پیشرفت»دیگر سو 

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

 توضیح اژدهایو صحت گفته  مرحوم مجروح ثابت گردیده و آقای نگارگر که وظیفۀ تحلیل و 

خودی را به عهده گرفته است فکر می کند که هنوز خطر اژدها پرستی کامالً  از میان نرفته 

است و به همین دلیل اژدهای خودی مرحوم مجروح به یک پیمانه  وسیع باید پخش شود و به 

 دست جوانان برسد. 

ودی را ی بر تحلیل اژدهای خآریانا فغانستان آنالین تصمیم گرفته است که این رشته مقاالت مبتن

که قبال ً از فیس بُک نگارگر اقتباس و نشر کرده بود به صورِت یک مجموعه  جداگانه در خدمت 

 عالقه مندان بگذارد . 

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

ه اند و یگانه چشمداشت شان از چاپ کنندگان همین است که کتاب اقتباس و چاِپ آنرا آزاد گذاشت

به بهای بسیار کم در دسترِس جوانان؛ مؤسسات تعلیمی و پوهنتون های افغانستان قرار بگیرد تا 

 همه از آن فیض بگیرند. 

 لآریانا افغانستان آنالین به زودی پخش منظم این نوشته های تحلیلی را آغاز می کند و البته کما

 مطلوب این است که این تحلیل ها با کتاب اژدهای خودی در یک جلد به چاپ برسد. 

 ولی احمد نوری    
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 کشتۀ بیگناه

 خاطرۀ حزینی
 وحاز شهادت پوهاند بهاء الدین مجر

 

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

را به قتل رسانیدند که گناهی به ُجز عشق به  یدر شهر پشاور مردی متفکر 1988فبروری 

 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  

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

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

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

لمانه کشتند. دشمنان گفت و چرا مردی را که غیر از قلم هیچ سالح دیگر نداشت، آن چنان ظا

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

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

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

ن به دنیا آمد و مکتب ابتدائی را در همان کنر آغاز کرد اما زود شامل لیسۀ استقالل در افغانستا

کابل و بعد از فراغت از آن لیسه رهسپار فرانسه شد. وی ماستری خود را از فرانسه و دوکتورای 

خود را از آلمان گرفت. زبان های فرانسوی، جرمنی و انگلیسی را با روانی صحبت می کرد 

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

 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 

فغانستان به جرمنی رفت و ارا به عهده گرفت و یک دورۀ دیگر به عنوان اتاشۀ فرهنگیی 

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

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

 ژان پول سارتر و سخن دسال ها در حلقه های علمی و فلسفی فرانسه سخن از فلسفۀ اصالت وجو

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

بان فرانسوی و جرمنی و نه از منابع مسخ شدۀ دست دوم، خوب فرا گرفت. منابع اصلی یعنی ز
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در کابل نیز که به حساب پدر مرحوم خود جناب سید شمس الدین مجروح با دانشمندان و شاعران 

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

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

اعتمادی )غفرهللاُ ُکلهم( معرفت یافت و محشور گردید. او چنانکه بر فلسفۀ سارتر و روان شناسی 

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

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

من فکر می کنم که اژدهای خودی را تمام جوانان ما خاصةً آنانی که در طلسم ایدیولوژی های 

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

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

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

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

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

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

خودی یعنی، یونگ، سارتر و عرفان اسالمی را می بینیم تا دریابیم که مقصود اژدهای خودی 

واست و عدالت هر دو در شهری که باز خ اشچیست و چرا این کتاب دلیل عمدۀ قتل نویسنده 

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

 پردۀ اختفاء و استتار ماند. م. اسحاق نگارگر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@arianafghanistan.com


  
 

 

  127از  7   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

 نابع تأثیر پذیری های اُستاد مجروحم
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پول سازتران ژ                  مجروح   بهاء الدین         

 

 

( existentialiste) تسیاز اگزستنسیال فرانسوی فیلسوف (Jean-Paul Sartre) سارتر لوپ ژان

های مادی است که به خدا اعتقادی ندارد اما اینان وقتی با جهان رو برو می شوند بعضاً ماده را 

قدیم می دانند و منکر خلقت می شوند اما مشکل این است که ماده دارای اجزا و افراد است و 

فرسایش داشته باشد مرگ و نابودی نیز دارد و همین زایش و فرسایش دارد و آنچه زایش و 

زایش و فرسایش و از حالی به حالی رفتن بدان اجازه نمی دهد که آفرینندۀ جهان باشد. برخی نیز 

وجود آمده که زمان و مکان جنینی به صورت یک کپسول کوچک ب معتقد شده اند که یک کاینات

( Big Bang)نگ اثر یک انفجار کیهانی یا بِگ بنیز در همان کپسول بوده و همان کپسول در ا

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 نمی توانیم بنا بر 

کاینات جنینی در کجا و چه وقت گرفتار انفجار این آن پُرسش قدیمی هنوز بر جای است که آن 

 :شد. بهر صورت در این جا چاره ای ُجز پذیرش کالم کلیم همدانی نیست که
 

 ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم

 این کهنه کتاب افتاده است آخراول و 
 

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

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

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

 ".منبع تمام ارزش های ما نیز درونی است خود آزادیی مطلق داریم و یدرونی
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ر آنرا د رماهیت مقدم است یعنی انسان همانند کوزه نیست که کوزه گر نخست تصوی بروجود 

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

می پیدا ن وجود در نتیجه عمل ما به وسیلۀ هیچ جبر بیرون از ما و اعمال ما کنترول داشته باشد

برای این که آزاد باشیم  را برگزینیم. ارزش های خود ا مسؤولیت داریم که خود طبیعت وم کند.

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

 .از دست می دهد

 ا)ج( داردقصد سفر به سوی حقیقت مطلق یا به سوی خد اما در عرفان اسالمی سالک یا رهرو و

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

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

تنها  و نفس خود ُکشته برود بدی را در هر سفر شر و در که در برابرش گسترده است بگذرد و

به خیر مطلق می پیوندد. سالک  و مرگ است که انسان از شر نفس اماره به ُکلی آزاد می شود با

ن برای است بنا دبدایت امر خود مری رهنما ضرورت دارد اما هر پیر در و برای این سفر به پیر

رحمت بر  که اُسوۀ حسنه و )ص( حضرت رسول اکرم اویسی قرآن کریم و صوفیانبه قول 

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

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

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

 سو با گذشت هر روز نف نفس خود می ُکشد ر دیگران می شود دربه نحوی از انحاء سبب آزا

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

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

 :بیدل می گوید ممکن نیست.
 

 ؟به نزهتگاه آزادی چه کاراهل دنیا را 

 ل فارغند از بوی ُگل کناس هاـمزاب در
  
 

مرد قد کوتاه چرمین می خواند عرفای مسلمان با جزئیات  یونگهمین نفس اماره بالسؤ را 
 :عطار می گوید بُت خوانده اند. خوک و بیشتر اژدها،

 

 هزارم خوک بینی صد ـه هم بُت و رد کارـی ای مــهـدم در ره نــق گر

 رسوای عشق ورنه همچون شیخ شو عشق خوک ُکش، بُت سوز در صحرای
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 :مختار نامۀ خود می گوید باز عطار در و
 

 است پوست هزار اژدها خفته تر در

 چون مرگ درآید همه بیدار شوند
 
 

 بُت هر سه صحبت می کند. خوک و از اژدها، که از عطار برگزیده ام او یشعرهای این جا در

ه ک افسانه ها گفته می شود در جاه طلبی است. که دیگران را نیز می بلعد سمبول قدرت واژدها 

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

بِر  خشونت از دور و خشم و به خاطر همین ترس است که دیگران را با و دیگران می ترسد

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

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

سمبول وسوسه  خوشگل است و اما بُت زیبا و تجاوز های جنسی قرار می دهد. و را نیز مورد

وجودش جوان می  وسوسه در هم شود انسان اگر پیر ست وچون وسوسه همیشه جوان ا است و

هنگامی که  ُعرف عرفای مسلمان بُت یعنی وسوسه زن است و هم در هم در ُعرف یونگ و ماند

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

ه معنای قرآن ب فریب وسوسه بسیار بزرگ است ونیروی  حرف قرآن کریم نیز این است که کید و

 .ه ندارداست اشار صایمات نیز قرآن کریم قانتات، تائبات و نظر وضعیی کلمه یعنی جنس زن که از

د که نامش زیگفری خرمائی گفتیم که وسوسه همیشه جوان است از همین جهت یونگ آنرا دختر مو

(Siegfried )خواند است می. 

 وسوسه به شیوه های گوناگون روح آدم را بُت مکر و شهوت و حرص واژدهای قدرت، خوک 

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

 پراکنده کجاست؟ ی فکرـیک سوخته ب  یک دل زنده کجاست؟ یک عاشق پاک و

 ؟بنده کجاست جهان خدای را پس در دو  د همهـنـشـۀ خویـدیشـدۀ انـنـون بـچ
 

 

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

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

فرمان  نه به می بودیم واستیم اما ادعای بندگیی خدا را داریم که اگر بندۀ او می بودیم به فرمان او 

 :گفته است ی بلخحضرت موالنا خود.
 

 رده استـسُ ـتی افـی آلــم بــاز غ   هاست او کی مرده است نفست اژدر

 راقـرا به گرمای ع هین مکش او  راقــرف فــب را دار در اــاژده
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 د نجاتـابـی و اوـی چـۀ اویـمـقـلُ    اتــَود آن اژدهـی بُ ـتا فسرده م

 (1) جاه صقر مال و پشه ای گردد ز   رـقـاز دستی ف است این اژدهاکرمک 

 کاست م وـبه دریاها نگردد ک کو   اژدهاست دوزخ دوزخ است این نفس و

 ق سوزـردد سوزش آن خلـکم نگ   نوزـه دــآشام را در اـت دریـفـه

 خلق جنگ با ی او با حق وـاز پ   از وی این دنیای خوش بر تُست تنگ

 ارـد در دیـانـن نمـمـرا دشـکس ت   ذارـتـاز رستی زاعـُکشتی بنفس 

 را ُمرده دان قبله اش دنیاست او   نکته دان نفس اگر چه زیرک است و

 ستا ان افتادنیـعاقبت این نردب     منیست ا وـان مـن جهـنردبان ای

 شکست استخوانش زود تر خواهد   احمق آن را دان که باال تر نشست

 ندـوتـردۀ شهـمُ  د وـنـۀ نامـتـشـکُ    ا صورتندـردانند این هـاین نه م

 به کو م کوـنـیـنـردی چـطالب م   وقت شهوت مرد کو وقت خشم و

 روز جانــم امـنـک دای اوــا فــت   جهان حال مردی در کو درین دو

 َذَکر مردی این مردیست نی ریش و

 ورنه بودی شاه مردان "چیز" خــــر

  

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

خدا)ج( توفیق عطا کرد اژدهای خودی استاد مجروح را  در یادداشت آینده اگر زندگی بقا و

 نگارگر مددگار تان. تا آن وقت خدا یار و بررسی می کنیم.

 
 

 در بارۀ کارل گوستاف یونگ

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

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 

                                                           

  )پرندۀ شکاری( -1
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ثال طور منند که غرایز در نظریۀ فروید. بکان ستون های سازمان دهنده عمل میعنوندارند بلکه ب

. این نیاز ممکن داند چه چیزک در آغاز نیاز گرسنگی دارد و میخواهد چیزی بخورد ولی نمیکود

های خی چیزها کودک برای بریابد ولی با بعضی چیزها نه، بعد ها تسکیناست با بعضی چیز

 .بوتل شیر چوشک یا دهد. مثالً چوشک وآن هیجان نشان می دیدن با خاص احساس نیازمندی میکند و

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

 .خود می کشاندزیرا که نور و ماده را به سوی 
 

 

 نمونۀ اصلیی مادر: 

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

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

اط با یک غذا دهنده زنده بمانیم. ما در این جهان توانستیم بدون ارتبفاقد حرکت و ناتوان بودیم نمی

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

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

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

داریم که این نمونه را در زنی پیدا کنیم. این مسأله به یک اُسطوره بدل می شود و سمبول هایی 

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

دیولوژی و هر چیز دیگر که در فرهنگ افغان ها ُحرمت ننگ وطن، بی بی حوا، کلیسا، ملت، ای

 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 معموالً از تقاضای جنسی نمایندگی نمی کرد 

ه یک نیروی معنوی بود که حاصل و تخمه را زیاد می کرد و در غالب فرهنگ ها این تکثیر بلک

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 ُگنگ می شود و دیگر مسایل 

ی که در اکثر فرهنگ ها وجود دارد. تخم برای باروری بود که باید زیر مرغ گذاشته و اساطیر

به چوچه تبدیل می شد. در آغاز از خوردن تخم مرغ می ترسیدند و احساس می کردند که گویا 
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یک موجود زنده را می خورند. گنگ شدن طفل یک نوع ممانعت غیر مستقیم بود از خوردن 

 ده ای پنداشته می شد.تخم مرغ که موجود زن

 

 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 

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

 نمی توانیم آن را خوب یا بد بخوانیم. 

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

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

 .هایش محبت نام می دهیم و نه درنده خویی او را در برابر پرندگان ظلم و قساوت

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

 .اعتراف کنیم در آن زباله دان فرومی ریزیم

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

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

 .ت باید اژدها را بکشیمگنج یعنی نعمت ها برسیم نخس

 

 نمونۀ اصلیی پرسونا یا شخصیت: 

با لفظ التینی پرسونا که به معنای نقاب است ارتباط دارد.  person به نظر "یونگ" شخص یعنی

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

 :ی" مدت ها پیش از "یونگ" گفته بودما فاصله وجود دارد. حضرت "جام
 

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

 که ُخبث نفس نگردد به سال ها معلوم   ولی ز باطنش ایمن مباش و غّره مشو
 

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

است که ما همه می خواهیم بهترین تصویر را به دیگران عرضه کنیم هرچند بعضاً ممکن است 

 .تصویر عرضه شده کاذب باشد و بسیار ممکن است که اصلی امر بر خود ما نیز مشتبه شود
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 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 تأثیر هورمون 

د تولیهای متفاوت خود در انسان هارا به زن و مرد بدل میکند. زن و مرد به حساب نقش هاست که

کند. این عنعنه زنان را عنعنۀ خالص آنان را ازهم جدا می شوند یعنیمثل است که ازهم جدا می

کند. در حقیقت ضرب را متجاوز و ستیزه گر تمثیل می نمردا موجودات مهربان و پرورش دهنده و

 .درعنوان متجاوز و ستیزه گر صحه می گذاروباِه بیرون بر همین نقش مرد بالمثل شیر خانه و 

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

در یادداشتی دیگر به عمده ترین نکات نظر "سارتر" و خطوط برازندۀ عرفان اسالمی می پردازم 

ً ب ه اژدهای خودی استاد مجروح میروم. من فکر میکنم این مقدمه برای و بعد از آن مستقیما

 فهمیدن درست اژدهای خودی ضروری باشد.
 

 در باره  ژان پُل سارتر
 بخش سوم

سارتر فیلسوف فرانسوی از اگزستانسیالست های مادی است که به خدا اعتقادی ندارداما اینان 

قدیم می دانند ومنکِر خلقت می شونداما مشکل این وقتی با جهان روبرو می شوند بعضاً ماده را 

است که ماده دارای اجزا وافراداست وزایش وفرسایش دارد وآنچه زایش وفرسایش داشته باشد 

مرگ ونابودی نیز دارد وهمین زایش وفرسایش واز حالی به حالی رفتن بدان اجازه نمی دهد که 

به صورت یک کپسول کوچک  ه یک کایناِت جنینیآفرینندۀ جهان باشد..برخی نیز معتقد شده اند ک

به وجود آمده که زمان ومکان نیز درهمان کپسول بوده وهمان کپسول در اثر یک انفجار کیهانی 

یا بِگ بنگ ازهم پاشیده وجهان به وجود آمده است. مشکل این مسأله در این است که حادثه 

دون زمان ومکان معین تصور کرده نمی ناگزیر در زمان ومکان رخ میدهد وما هیچ حادثه را ب

توانیم بنابراین آن پُرسش قدیمی هنوز برجای است که آن کاینات جنینی درکجا وچه وقت گرفتار 

 :انفجار شد.بهر صورت دراین جا چاره ای ُجز پذیرش کالم کلیم همدانی نیست که
 

 انجاِم جهان بی خبریم ز آغاز و ما ز

 افتاده استآخِر این کهنه کتاب  اول و
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عدم اعتقاد سارتربه خدا سببِ این گردیده است که او امید راازدست بدهدوبه هیچی وپوچی زندگی 

  سارتر می گوید: اعتقاد کند وبدین ترتیب هم فردیت از نظِر او مطلق می شود وهم آزادی و

برطبیعت درونیی ما  جزیرۀ جدا افتادۀ ذهنی در دنیای عینی. "چون در نهایِت امر ما تنها استیم،

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

ماهیت مقدم است یعنی انسان هماننِد کوزه نیست که کوزه گر نخست تصویِر آنرا در  وجود بر

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

کنترول داشته باشدودر نتیجه عمِل ما به وسیلۀ هیچ جبِر بیرون از ماوجودپیدا نمی اعماِل ما 

کند.ما مسؤولیت داریم که خود طبیعت وارزش های خودرا برگزینیم.برای این که آزاد باشیم باید 

آزادیی دیگران را نیز آرزو کنیم.آنکه آزادیی دیگران راسلب می کند،آزادیی خودرا هم از دست 

 .می دهد

واما در عرفان اسالمی سالک یا رهروقصِد سفر به سوی حقیقت مطلق یا به سوی خدا)ج( دارد 

خدا خیِرمطلق است ولی انسان آمیخته ای است از خیر وشروبدی. اگر انسان به سوی خیر مطلق 

می رودباید در طریِق این سفرکه به جای هفت خوان رستم از هفتاد هزار خوان خطر که در 

ترده است بگذرد ودرهر سفر شر وبدی را درنفِس خود ُکشته برودوتنها بامرگ است برابرش گس

که انسان از شِر نفِس اماّره به ُکلی آزاد می شودوبه خیر مطلق می پیوندد. سالک برای این سفر 

به پیر ورهنما ضرورت دارد اما هر پیر دربدایِت امر خود ُمرید است بنابراین به قوِل صوفیاِن 

که اُسوۀ حسنه ورحمت بر عالمیان است بهترین  )ص(قرآن کریم وحضرت رسول اکرماویسی 

رهنما می باشد وشریعت اساِس محکم طریقت نیز است وکسانی که عرفان اسالمی را از دامن 

 .اسالم جدا می کننددرواقع همین مسأله را ُدُرست نفهمیده اند

خود در جنگ است وآن تمایالت را که به  انسان دراین مسیرپیش از دیگران وبیش از دیگران با

نفِس اماره را  و با گذشِت هر روز ُکشدوی از انحاء سبِب آزار دیگران میشود درنفِس خود مینح

 به رسد وشّرِ خود رهایی یافت به آزادی میتنها هنگامی که از  و سازدضعیف وضعیف تر می

ن طلبی است، آزادی ممکن آز وافزو همین دلیل است که دردنیایی که محکوم به حرص،

 :نیست.بیدل می گوید

 اهِل دنیا را به نزهتگاه آزادی چه کار؟

 درمزابل فارغند از بوی ُگل کناس ها
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همین نفِس اماره بالسؤ را یونگ مرِد قد کوتاِه چرمین می خواند عرفای مسلمان با جزئیات بیشتر 

 :اژدها،خوک وبُت خوانده اند.عطار می گوید
 

 رِد کارــی ای مـره نه دم درــق گر

 زارـــهم خوک بینی صد ه هم بُت و

 

 خوک ُکش، بُت سوز در صحرای عشق

 ورنه همچون شیخ شو رسوای عشق

 

 :وباز عطار درمختار نامۀ خود می گوید
 

 زار اژدها خفته تراستــدرپوست ه

 رگ درآید همه بیدار شوندــچون م

 

اواز اژدها،خوک وبُت هر سه صحبت می کند.اژدها این جا درشعرهای که از عطار برگزیده ام 

که دیگران را نیز می بلعد سمبول قدرت وجاه طلبی است.درافسانه ها گفته می شودکه اژدها بال 

دارد واز دهانش آتش باد می شود.قدرتی که از عامۀ مردم نباشدبا همه زوِر خود از دیگران می 

باخشم وخشونت از دور وبِر خود دور می ترسدوبه خاطِر همین ترس است که دیگران را 

کند.خوک سمبول حرص وشهوت است.حرص وشهوت است که انسان رابه سوی جنایت های 

باور نکردنی می راندوتا بدانجا از جوهِر انسانی تهی می گرداندکه اطفال را نیز مورِدتجاوز های 

وچون وسوسه همیشه جنسی قرار می دهد. واما بُت زیبا وخوشگل است وسمبول وسوسه است 

جوان است وانسان اگر پیرهم شودوسوسه دروجودش جوان می ماندهم در ُعرف یونگ وهم 

درُعرِف عرفای مسلمان بُت یعنی وسوسه زن است وهنگامی که قرآن کریم کیِد زن را عظیم می 

ید ک داندبه همین تعبیر سمبولیک واستعاری زن نظر دارد یعنی حرِف قرآن کریم نیز این است که

ونیروی فریِب وسوسه بسیار بزرگ است وقرآن به معنای وضعیی کلمه یعنی جنس زن که از 

 .نظِرقرآن کریم قانتات، تائبات وصایمات نیز است اشاره ندارد

گفتیم که وسوسه همیشه جوان است از همین جهت یونگ آنرا دختر موخرمایی که نامش زیگفرید 

 .است میخواند
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وشهوت وبُِت مکر ووسوسه به شیوه های گوناگون روح آدم  اژدهای قدرت، خوک حرص

 :راتسخیر می کند واورا به بیراهه می برد.باز از مختار نامۀ عطار نقل می کنم که می گوید

 

 یک دِل زنده کجاست؟ یک عاشِق پاک و

 پراکنده کجاست؟ رِ ـی فکـیک سوخته ب

 مهـویشند هـدیشۀ خـدۀ انـنـون بـچ

 ؟را بنده کجاست جهان خدای پس در دو

 

ومی بینیم که در جهان ماهمه بندگان قدرت،ثروت،حرص ،حَسد،شهوت، بغض، غمازی، غیبت 

خشم وخشونت همه دنیا رابرای خود میخواهیم وبنابراین بندۀ اژدهای درون خود استیم اما ادعای 

 اِن خود.حضرتبندگیی خدا را داریم که اگر بندۀ او می بودیم به فرمان او می بودیم ونه به فرم

 :موالنا گفته است

 

 تی افُسرده استـی آلـِم بــاز غ نفست اژدرهاست او کی ُمرده است

 عراقهین مکش اورا به گرمای  راقـبرِف ف را دار در اــاژده

 د نجاتـیاب ۀ اویی چو اوـمـقـلُ  َود آن اژدهاتـا فسرده می بُ ـت

 اه صقرـج ال وـم پشه ای گردد ز کرمک است این اژدها از دستی فقر

 

()پرندۀ شکاری  

 

 کاست م وـبه دریاها نگردد ک کو   دوزخ است این نفس ودوزخ اژدهاست

 وزـردد سوزِش آن خلق سـکم نگ   وزـنـه دــآشام در را اــهفت دری

 خلق جنگ با و قـی او با حـاز پ   تنگبر تُست  خوشاز وی این دنیای 

 ارـد در دیـن نمانـرا دشمـکس ت   ذارـتـاز رستی زاعـفس ُکشتی بـن

 رده دانـرا مُ  له اش دنیاست اوـبـق   نکته دان چه زیرک است ونفس اگر
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 ان افتادنیستـردبـن نـت ایـبـعاق   منیست ا وـان این جهان مـردبـن

 شکست خواهد زود تراستخوانش    نشستاحمق آن را دان که باال تر 

 وتندــهـردۀ شــمُ  د وـنامنشتۀ ـکُ    ن ها صورتندـاین نه مردانند ای

 ه کوـب ردی چنینم کوــِب مـطال   کو شهوت مرد خشم ووقتِ وقِت 

 روز جانــکنم ام دای اوـــا فـت   حال مردی درجهان کو درین دو

 مردی این مردیست نی ریش وَذَکر

 رودی شاه مرداِن "چیِز" خــورنه ب
 

عرفاِن اسالمی را تا حدی روشن کرده ایم اکنون که ما تعلیمات یونگ، سارتر وخطوط اساسیی 

در یادداشِت آینده اگر زندگی بقا وخدا)ج( توفیق عطا کرد اژدهای خودی اُستاد مجروح را بررسی 

 18/02/2014می کنیم.تا آن وقت خدا یار ومددگاِر تان.نگارگـــــر 

 

 خودی غریزی و خودی اجتماعی
 

 «بیدل»وحشت می زنم  شد بال 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 

جروح م خویشتن رفتم ولی نتوانستم از خود بروم. چنانکه دراین شعر بیدل آمده است جناِب اُستاد

دیگری  نوع خودی سروکار دارد. یکی خودی غریزی و اژدهای خودی با دو مرحوم نیز در

 را مرکز کاینات می پندارد و وقتی انسان تابع خودی غریزی می شود خود خودی اجتماعی.

خواهد همیشه دیگران را تسلیم خود ببیند  می و دست می دهد کنترول برخویشتن را از اراده و

  لغتک می زند. اگر برایش ندادند گریه می کند و و خواهد ُدُرست ماننِد کودک که چیزی می

 که برایش می فهمانند و را امتیاز نمی دهند لغتک زدن طفِل خود مادران هوشیار برای گریه و

 به لغتک نمی تواند امتیازی به دست بیارد اما مادرانی که کودکان نازدانه و به زور گریه و

کودِک خود پرورش  بدین ترتیب خودیی غریزی را در و اصطالح"بچۀ نه نه" تربیت می کنند
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ست که کودک گرفتار خودی غریزی بدین ترتیب ا دهند وکودک خواست برایش میدهند. هرچه می

 .ارتباط باخویشتن میشناسد در تنها بشناسد اگر و شناسدنمی خویشتن دیگری را ُجز و شودمی

اگر  قانون کنترول می شود و جامعه و وهم از جانِب اخالق  خودی غریزی هم از جانِب دین و

 .را می بلعد بِر خود دور و کنترول ناشده باقی بماند به اژدها بدل می شود و

 آگاهی می رسد و به خود نوع دوم "خودی اجتماعی" است که انسان از کودکی بیرون می آید و

حتراِم خودیی دیگران می داند که خودیی او در ا همپای شناخِت خود دیگران را نیز می شناسد و

بدین ترتیب است  دو می داند و دیگران هر را مسؤول خود و فرد خود و است که قوام می پذیرد

این نظام به "خودیی غریزی"  که یک نظام اجتماعیی مبتنی بر ارادۀ اکثریت به وجود می آید و

 که خودی نظام دکتاتوربراین در عرصۀ اجتماعی یک  بنا اجازه نمی دهد که به اژدها بدل شود و

ویرانۀ خودی های درهم شکستۀ دیگران آباد  خودیی غریزی را بر پامال کند و های دیگران را

ما با این معیار است که با پدیدۀ انتخابات باید برخورد نماییم نه با  اصوالً به وجود نمی آید. کند

 رژیم های فاشیستی و رسد ماطبقاتی به ثمر هم ب معیار های قومی زیرا اگر معیارهای قومی و

 .آگاهیی اجتماعی رسیده باشد نه نظامی که به خود دکتاتوری خواهیم داشت و

 شدسوادی حاکم باجایی که بی در آموزش است و نیازمند تجربه و خودآگاهی برسده انسان ب اینکه

 کنندمی وفکرقهرمان پرست میشوند  مردم رهبر پرست و خود آگاهی برسد وکه ب تواندنمیاکثریت 

ی این گفته این نیست که جامعه البته معنا  توانند.قهرمان بهیچ جا رسیده نمی که بدون رهبر و

قهرمان کنترول داشته باشد  رهبر و ست که جامعه بریا قهرمان ضرورت ندارد بلکه اینرهبر ب

 اینکه مانندِ  د نهقهرمان بتواند جلو اورا بگیر و رهبر هنگام غالب شدن خودیی غریزی بر که در

 خاطِر دیگران بگذردد. قهرمان همان است که از خود بدنبال رهبر یا قهرمان بدورمۀ گوسفند ب

 :ویدگگونه خودی میه اقبال دربارۀ اینعالم دیگران آرامش برساند.تا ب یا برخود قبول رنج کند
 

 زیـر خاک مـا شرار زندگیست نقطۀ نوری که نام او خودیست

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

 ارتـقـای ممکنات مضمرش از محبت اشتعال جـوهـــرش

 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
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 عشق حــق آخر سراپا حق بَُود گاه عشق خــارا شــق بُـَوداز ن

 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

 خاک همدوش ثُـریـا مــی شــود

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

 آبروی ما ز نام مصطفی است است مصطفی در دل مسلم مقام

 زیــر پـای اُمتش تــاج کسری راحتش بـوریـا ممنون خـواب

 قـوم و آییـن و حکومت آفـرید در شبستان ِحرا ُخلـوت گـزید

 خوابید قوم تا به تخت سروری چشم او محروم نومشبها ماند 

 حـــرای دل نشیـنانـدکی انـدر 

 هجرت ُگزین سوی حقترِک خود ُکن 
 

 

 

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

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

 .فراوان یافته می شود

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

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 

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

 :گرداند درنهاِد خوِد ما می بیندومی گوید

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

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

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

 .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 

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

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

 

 سرمنزل آزادی

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

د هنوز تنظیم ها بسیار قوت نگرفته اند و نوعی جنبِش خودجوِش آزادی طلبی و پیکار بر ضِد رس

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 اُستاد این مرحله را "شهرستاِن 

 مدادان خودی می خوانَد. او در دفتر سوم گفته بود: با

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 

 گاِن آن دیار را دید، از او پُرسید: ای از باشند

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

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

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

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

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

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

 « مجنون است".

اما این وضع دیر نمی پاید و اُستاد ملتفت می شود که بر این جامعه دکتاتوری چون ضیاء الحق 

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

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

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

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

 و زشت به آنها چنین می گفت: 
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 "ای جواناِن دلیر!  

دراین جا منظور از شهرستان )دانید که شهرستاِن ما زیباترین و بزرگترین شهِر جهان است ب

 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 

سرزمین زیبای ما مردمانی ساکن استند که هنوز از حالِت وحشت و بربریت بیرون نیامده و پیِش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اژدها پرستی را برخود و دیاِر خود مسلط می سازند. 

 

 چهار دفتر اژدهای خودی

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

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

زده شان و نمود آغاز به قول خودش "به نیم تنۀ جامد درخت مبدل گردیده بود" 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 ستیورنالهمه تأخیر طوالنی این بود که در پشاور سخت به کارهای ژ

 .در ذهن جامعۀ بین المللی زنده نگاه دارد افغانستان را
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به  این کتاب که اُستاد در را یآنکه وارد جزئیات این کتاب شوم نخست باید سمبول های پیش از

 .کار بُرده است بشگافم تا معنای سخنان اُستاد به آسانی دریافته شود

آن  از "یونگ"ناآگاه روان جمعی است که  همان قلمرو خیز مین اژدهاژرفنای مغاره" یا سرز"

 .کرد صحبت می

ه ب شهر به کو و جوی آن کو اُمید های برباد رفتۀ انسان است که در جست و سواحل گم شده" "

 .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 ُعرفای مسلمان نفس  ناصح و مرد خردمند و پیر "یونگ"رهگذر نیمه شب" به تعبیر "

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

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

 .حقیقت ُعریان است پرده نشین ُعریان" شهوت است که ظاهراً پرده نشین ولی در"

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

 .نومیدی هاست در بیابان" تجلیی اُمید در ه ایواح"

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

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

 .استبداد زده است که زندگان آن همانند ُمردگان خاموش استند خموشان" شهرِ  شهر"

 یا در ه وآگاهی رسید آن انسان به خود باالخره "شهرستان بامدادان خودی" سرزمینی است که در

به  شامگاهان بیخودی روان نیمه ناخودآگاه است که منجر حال رسیدن به خود آگاهی است. و

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

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

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

سر درگمی  موکراسی هر چند هر روز نسبت به روز بعدی به سوی بحران ویتجربۀ د است و

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

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

 ."بازگشت اژدها" پیشگویی عجیب این حادثۀ المناک بوده است 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 خالصه ودفتر چهارم  بزرگ در داُستا گردیده است و
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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 اُستاد چهارم خود دفتر شب که در

ل اندیشه تحمی اهل فکر و یط پشاور قهراً بربدون مالحظاتی که مح 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 برای امروز باز ناگزیرم در

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

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

 قسمت بعدی!!تا  مریضی می شود.
 

 سرمنزل آزادی
 دفتر چهارم

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

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

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

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

 :خودی میخوانَد.ا ودردفتُرسوم گفته بود

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

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

 :وقتی باشنده ای ازباشندگاِن آن دیار را دید،ازاو پُرسید

 :ی وجبیِن گشاده درپاُسخ گفتبه نرم این مقام رانام چیست وآن مرِد آزاده، ای دوست بگو،"

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

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

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

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

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

ق حاما این وضع دیر نمی پاید واُستاد ملتفت می شودکه براین جامعه دکتاتوری چون ضیاءال

برمسند قدرت تکیه زده است ومردم به ریا ودروغ سخت خوگرفته اند وآن میزباِن اژدها پرست 
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 که آری اُستاد زود می بیند میاِن مهمانان خویش کیش اژدها پرستی را رواج می دهد. در ناگزیر

د زدنجوانان بسیاری دور او حلقه می  تنومندی نیز به گفتار آمد. میان شهریان مرِد خشن و "از

 :زشت به آنها چنین می گفت به آواِز ُدُرشت و آن مرِد تنومند، میدادند و گوش فرا به سخناِن او و

  ای جواناِن دلیر!"

این جا منظور از شهرستان  )در بزرگترین شهِر جهان است که شهرستاِن ما زیباترین و بدانید

  همان ایدیولوژی یا شیوۀ دید است. نگارگر(

آن معنای بزرگ  واقعیت کوچک است و معنی بزرگ است ولی در گرچه دراما میهِن ما  و

پیِش سرزمین زیبای ما مردمانی ساکن  که در دور و نیز بدانید دراین قالِب کوجک نمی گنجد و

ِد تا بربال گردند اکنون آماده می نیامده اند وبربریت بیرون  حالِت وحشت و از استند که هنوز

نان ز به قتل برسانند و مرداِن مارا به تاراج برند، را های ما ثروت ابند،آباِد ما دست ی سرسبز و

}درهمین مرحله بود که برخی از گرفتاران پنجۀ اوهام  را به اسارت درآورند." کودکاِن ما و

واشنگتن به اهتزاز می آَوَرند.  قلِب مسکو و )رض( در که بیرق عدالت عمر خواب می دیدند

کشور از چنگاِل شوروی به شعار انقالِب جهانیی اسالم بدل شده بود. دیگر سخن از آزادی 

 {نگارگر

"شهرستان بامدادان خودی" به "شهرستان  ناِم  آغاِز عصِر جدیدی را اعالم و خالصه که فرمانروا

گرداِب ظلمانیی شِب بی نامی  شود. شهِر پهناوربا باشندگاِن آن در شامگاهاِن بی خودی" بدل می

رهگذِز نیمه شب میداِن شهر را ترک می  .گردد به ُکلی نابود می رود و فرو می اندک اندک

 ".گوید وبه کنج ویرانۀ خود پناه می بََرد

باز  قسمت بعدیدر  هم برای امروز رهگذِر نیمه شب را در کنج ویرانه اش رها می کنیم و ما و

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

ک شام تاری گام به گام به اژدها پرستان بسیار مخلص استحاله می کنند و وشهامت به تدریج و

 اژدهاپرستی رابرخود ودیاِر خود مسلط می سازند.
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 شهر بامدادان خودی
 

 

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

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

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

 

 م. اسحاق نگارگر           مجروح  بهاُء الدین         

 

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

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

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

 ند و به تعبیر حضرت شیخ اکبر محی الدین بندر سورة تین کامالً به اسفل السافلین سقوط می ک

 .عربی دچار مسخ روحی گردیده به بوزینۀ خوار شده بدل می شود

به هرصورت رهگذر در کنج ویرانۀ دور افتاده چشم به راه می نشیند تا نیمۀ شب فرا می رسد 

تصرف دراز و بُِت وسوسه وارد معرکه می شود. من دریغم می آید که در نثر زیبای اُستاد دست 

نمایم و آنرا ساده بسازم بنا براین به همان نثر زیبا و پُخته و ُسختۀ خود استاد برای تان تقدیم می 

 .کنم

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

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

درازی در بر داشت که از تار و پود دمه و دود ساخته شده بود )چون در دمه و دود انسان محیط 
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و ماحول خود را به مشکل دیده می تواند و از سوی دیگر تسلط اوهام بر ذهن، انسان را ُدچار 

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

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

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

 روب واقعیتنابود می کند تا وقتی که واقعیات پردۀ اوهامش را کنار بزند و چون اوهام طاقت جا

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

 (.و شفاف وسوسه را اُستاد بافته شده از تارهای عنکبوت می خواند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 "...بیمار خویش لرزیدای ـداب هـای تهـنـار در ژرفـبـرگـدای مـار از آن صـر بـر جان هـشه"

 

بدون رهگذر هیچ کس بیدار نبود که آن ضربات سنگین را بشنود. وقتی طنین واپسین کوبیدن 

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

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

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

 ".....و درنگی در دل شهرستان فرو رفت

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

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

 ".پیش گرفت و به جای نا معلومی رفت
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در این جا نثر زیبای اُستاد مقتول به پایان می رسد اما به یاد داشته باشیم که رهگذر نیمه شب که 

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

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

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

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

 د؟و اما چرا آفتاب برآم

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

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

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

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

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

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

 

 عقل و جنون
 

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

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

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

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

 می رسد ودسِت دختر رامیگیرد وسوار اسپ نموده باخود می بَرد.

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

ی از وند ایجادکنند برخودیگرعوامل مداخله نکند وُدختران بتوانندکه باهمان تصویِر ایدیال خود پی

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

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

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

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

معنوی مانند رابطۀ ابوعبید  -زن ومردرابطۀ عاطفی وجنسی ودرمیان شاگرد واُستادرابطۀ عاطفی

وباالخره جوزجانی وابن سینا،درمیاِن پیرومرید رابطۀ عاطفی واعتقادی)رابطۀ شمس وموالنا( 
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شخصی یا حزبی است اما این  -درمیان انسان ووطن یا اعتقاد دینی وسیاسی اش رابطۀ عاطفی 

رابطه ها اگر درکنترول عقل نبود به نوعی جنون وبیماری بدل می شود که سببِ دشمنی بادیگران 

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

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

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

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

 :غافل از اینکه نخستحسادت نیز دارد.

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

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

 نمودن(....نخواهم  جای دادن )که

دغدغۀ خود نمودن بیشتر َشَود وخلق رااز نهان شدِن  هرچندکه زن راامرکنی که پنهان شو اورا

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

 (78و77که اصالح می کنی آن خودعین فساد است...)موالنا فیه مافیه ص 

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

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

هستی را از دیگران سلب می کنند ومسلمانان افراطی غیِر مسلمانان وحتی مسلمانی را که 

 .ماننِدخوِد شان نیسندسزاوار زندگی نمی دانند

 :وجنون نوعی اعتدال به وجود آورده اند.حضرت موالنا می گویدُعرفا درمیان عقل 
 

 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 
 

 :غالب حافظ( می گوید )به گمان شاعری دیگر
 

 سر بی شورم اندازد در جنونی کو که شوری

 دورم اندازد بین صد بیابانمصلحت  زعقل
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 عشق اگر از کنترول عقل بیرون رفت به جنونی بدل می شود که به هیچ وجه پسندیده نیست و

 :بیدل در بارۀ همین جنون می گوید

 گر جنون کار به قانون می بود

 ه کس اُمِت مجنون می بودـمـه
 

که ُجز  عشق یا جنون بدر رفت به عقل مصلحت بین بدل می شودکنترول  اما عقل اگر از و

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

که دیگران را نیز به بخل توصیه  نه تنها خود بخل می ورزد نادار می شود و سخاوت غریب و

از ماعون یعنی نیکی های بسیار کوچک نیز منع می مردم را  کالم هللا مجید به تعبیر و می کند

شکنجۀ دیگران می سازند  وسیلۀ آزار و به دیوانگانی که دین را و( یمنعون عن الماعون )و کند

 "دین خود مبالغه نکنید خدا)ج( خود می گوید که "ای اهل کتاب در

نه  و قل خارج شودوجود جامعه همین است که نه عشق از کنترول ع و قوام شهرستان وجود فرد

آشتی به سر ببرند.  گاه در گاه در جنگ و هم در یک خانه و این دو با عقل از کنترول عشق و

 :مرحوم می شنویم مجروحبهاُء الدین  اُستاد از

یِن ساکنان دیر ها و معماران راستین خانۀ دل اصیل شهرستاِن جان استند، جنون باشندگانِ  عقل و"

گاهی با همدگر به  پیش گیرند و گاهی باهم سر آشتی را در آن دو بگذارید دیاِر هستی استند.

یکی  یا هم بجنگند و بیابان بی دردی با بادی درآ اما مگذارید بیرون از ستیزه پردازند! جنگ و

 ....از شهر بیرون راند آن دیگری را

 

 ای مردم!

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

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

خ پاسُ  زیان های آن و بارۀ اژدها پرستی و را درمجروح بهاُء الدین صحبت اُستاد  دیگردر قسمت 

 م.یکن میبه مردم بیابان بی دردان دنبال 
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 افزایش فقر و ثروت در دیار بیدردانخالی رو به 

 بخش اول

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

 :ادامۀ صحبت خود می فرمایند اُستاد در نظر بگذرانیم. دیار بی دردان باید از

 در را چنگال های خود یافته است،نام راه  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  که از بام تا شام سِر سجده در پرستان مؤمنی شده اند خدمتگاراِن بال اژدها

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

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

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

 ی َکنَدم هستیی آدمی از ریشه برژرفنای  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 که آن صندوق مملو تا مردم ناآگاه گمان برند دارد، سربسته محفوظ نگه می

 ".کار انسان نوی در

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

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

 برابر بُت های در غرور انسانیی خود قمار می زند و 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

 سر خم کردمن ندیدم که سگی پیش سگی 
 

ِل معمواحترام  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

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

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

نیروی انتقاد را که گوهر  نه نوکر بادنجان و الحِ معروف همیشه نوکر سلطان است وبه اصط و

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

  آزادانه بگوید: آن فرد بتواند در

رات موکیترین دهر دکتاتور به 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 "پاُسخی به پُرسش نا اگاهان"  آنگاه جناب اُستاد زیِر عنوان

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

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 تعنُت بر زبان طعن و

اُستاد برای شان پاُسخی  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

 

 به افزایش فقر و ثروت در دیار بیدردان خالی رو

 بخش دوم

به  خالی رو مجروح با دقت وصف ناپذیر چنانکه قبالً خدمت تان به عرض رسانیده ام اُستاد

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 بُردم. من زمانی با گروهی از"

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

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

آن  از انظار پنهان می گردند. و نعمت به سر می برند 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،

mailto:info@arianafghanistan.com


  
 

 

  127از  32   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

 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. راه اندوختن سیم و مردان توانگر در به ُدنیا می آورند.

اگر حرف  وی می ُدزدند، از آن را واپس 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 با دزدان مسلط همدست میگردند و عامه همه متحد میشوند

دل سرزمین  قی درریشه های عمی 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

 ".انتظار نشسته اند بهتری در و بکشوردورتر آمادۀ فرار و اند

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

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

 دالربخشی های مسرفانۀ امریکا و دیاِر خود پیاده کرده ایم و "سرزمین غافالن" این جا در در

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

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

 اقتصادیی شان در تمام تعلقات مالی و و محیط مهاجرت خود به افغانستان برگشته اند از ما یا

دولت نیز که  برمی گردند و را از دالر پُر کردند که بکس ها هنگامی همان محیط مانده است و

نه از دیگر مراجع بین  پُر آب است برای تعقیب شان نه از انترپول کمک می گیرد وخود دهان 

 فُرصت های آنان که از داخل کشور بیرون نرفته بودند اکنون کعبۀ آماِل شان ُدبَی و المللی و

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

ارهای همسایگان که تا سطح وابستگیی کامل رسیده است موضوعی نیست که کسی مردم از باز

که سرزمین های نفت خیز دارند به این خوش خیالی افتاده  یهماننِد عرب های باالی آن فکر کند و

ما مصرف کنیم اما اگر روزی ذخیرۀ تیل به پایان  تا تولید نمایند و ما استند اند که دیگران نوکر

بی چیزی وزیدن گیرد  باد های مهرگان مفلسی و ِر پول داری این کشور ها بگذرد وبرسد وبها

بادار اصلی یا نوکر  نامرد کیست و که مرد و ُدُرست همان وقت این حقیقت تلخ هویدا می شود

 اصلی کدام است. 

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 رد

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

آن وقت می بینید که اگر اُستاد مرحوم  را از پا خواهد افگند و غذایی برای ما صادر نکند ما
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سرزمین غافالن مغرور" نام " را پاکستان را "سرزمین غافالن" نام داده بود امروز سرزمین خود

می داد. من کسی نیستم که به ستایشگری از گذشته ها بپردازم زیرا ستایش از گذشته مانند این 

 وگذشته های دور کاخ مجلل  "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

 ادآخر شما با مو استخوان نفرت دارم. تاریخی که شما به آریانا وخراساِن خویش می بندید تا مغز

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

 

 ود فاضــــــــلـو بـدِر تــگیــــــــــرم پ

 را چــــــه حاصل؟ـاز فضِل پــــــدر ت

 

که گویا به اساِس  اما جناب اُستاد 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 داود رهبر نداشته ایم ومحمد 

 وموکراتیک خلق با دیحقیقت بحران فقدان رهبری بود. حزب د به بحران رفت این بحران در رو

خ طول تاری حتی از ُکشتِن همدیگر نیز خود داری نکردند در جناح متخاصم که درعرصۀ پیکار

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

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

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

ها باز غرق می کند همین کثرت قصاب ها یا  سال ر ُدشواری ها غرق کرد وبح در کشور را

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

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

 

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

  را ببندد،  مرور راه های عبور و تعطیل کند و

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

 حضور خود بخواهد  و باالخره رهبر آن نیست که چار نفر کله خور قومی را در 

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

رهبر با مردم باید نوعی رابطۀ  همچون مهاتما گاندی را نیز می تواند بُکشد. رهبری بی آزار
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 ""جگر شیر نداری سفر عشق مکن از قدیم گفته اند که عاطفی مبتنی برعشق داشته باشد و

 

 

 مشکالت افغان ها در محیط مهاجرت
 

ً به مشکالت زندگانیی افغانژچهارم اامروز می پردازم به دفتر   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. سیاسی که از چینل های تصفیویی آی.

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

 دم البه گری می کنند به صالحدید مقامات دولت میزبان برای افغان چم و خشوع خم و خضوع و

نه  و ها اختیاری دارند به قدرت رسیدِن شان نه افغان که در ها رهبران دایم العمر تعیین شده اند

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

افغانستان بلکه در دیگر کشور های مشرق زمین نیز سیاست به  پاکستان و نوع شرقی نه تنها در

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

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

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  بّشاراالسد باید شود و

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

 :شیراز یعنی سعدی
 

 رددــدم گـل منهـقـر از بسیِط زمین عـگ

 به خود گمان نَبََرد هیچ کس که نادان است

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

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

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

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

باز ما در همین جامعه نیز درعقل خود کمبودی حس نمی  کامالً از میان برداردعقل را  اگر و

همین جامعه  آری در .را از دیگری کم نمی دانیم خود ارک استیم وچهمه به اصطالح پنج  کنیم و
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طاعت ا فرزندش صالح الدین می گیرد و نیز وقتی مرحوم استاد ربانی را ترور می کنند جایش را

 :بپرسد که سی اجازه نمی دهدکورکورانه به ک

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

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

 .خورد

کشور خود نیز  اثر های منفیی کشور میزبان بر هموطنان خود که در مرحوم اُستاد مجروح که از

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

 :که خطاب به آوارگان است چنین آغاز می کند

رهگذر نیمه شب چون پر کاهی در بیابان  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

 یمه از این سو بدان سو می روند.سراس

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  تُندباد جور و و توفان گسیخته لجام دهشت به زودی فرا خواهد رسید

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

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

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

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

 .شما برخاست

 که از جنگل دور ودبن را یکی پی دیگر بلعید،غول آدم خواری 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:" 
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  رهزنان راه آدمیت را از رهزنی باز دارید!

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

 !مگماریدنا بینایان را به فرمان روایی شهر  و

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

 اکنون عنکبوت غول پیکری پرده ای سیه و 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

ن همی جنون گذر می کند که من مجبورم این بحث جالب را در به مسألۀ عقل و آن گاه اُستاد شهید

 مستعار و برای دوستان عزیز خود فُرصتی دیگر را وعده بدهم که اگر عمر جا ناتمام بگذارم و

تا آن وقت  عشق دنبال خواهم کرد. حث را از موضوع عقل ولطف خدای بزرگ برایم مجال داد ب

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 فارسی توفیدن وزش بسیار تُند باد است و

  اَژدهای خودی رعایت نموده است. دراُستاد این تفاوت را  تند است و

 

 مدعیان بی بصر و ساالران از جنگ بی خبر
 

ساالران از جنگ بی خبر برای  ُمشتی مدعیان بی بصر و مجروح هنگامی که می دید اُستاد

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 بدترین شیوه های زور و الحق از دکتاتور پاکستان یعنی ضیاء

بسیار زود رهبران  ردید وپشاور نیز شیوۀ عام گ 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 جهت منفی که در کشور میزبان چون دولت وجود داشت بنا با یک تفاوت در

ۀ حتی زمین گردیده اند و دانستند که عزیزاِن شان زندانی 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

چون تعداد تنظیمهای  به اصطالحِ معروف مردم ُغت وغیب می شدند و های اطالعاتی کافی بود و
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ان دانستند که عزیِزان ش نمیولی  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  کی از این ُغت وغیب شدگان مرحوم ضیاء ندرت نواسۀ دختری اُستاد قاسم مرحوم بودی

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

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

ِن ُکشت از را ُکشت و که او اما و بود آغاز کرده بود تهمت عیسوی شدن باالیش خوب می چسپید

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

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

را از زباِن آواره ای که خواب دیده بود چنین  گفتنی های خود مجروح مرحوم بخشی از اُستاد

 :افاده میکند

 ای دوستان!

خته آمی نیمه تاریکی رقت بار، مرگبار وسکوت  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 دامنه های دوردست افق دامن گسترانیده است. تا غلتیده، فرو و

دِل خاک خاموش  حقیقت همه در راه حق وپیشگاماِن  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  دور خود پیچانیده است،چادر سفیدی  ژولیده و

 وی با اندوه فراوان به من می گوید: است.

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

 سِر شان چون سِر ستوران ُچست

 است پای شان همچو پای موران ُسست
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 غضب، شهوت، کبر، بخل و حرص، لشکر حسد،هفت  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

 ".برهم زده اند 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  نم که درآن مدعیانی نگرا 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 وین گروهی که نو"

 دین دارند شرع و کی دِل عقل و      ن دارندیــدِل زم ِر باغ وــس

 ویاِن دین فروشانندـجاه جـــــ     وشانندـره هـیـاِن تــاه رویمـــ

 دین را همه کاسه کجا نهــــم     ه جویای کین وتمکین راهمــ

 همه طوطی زباِن کرگس چشم      شاهین چشم همه بازآشیان و

 وآنچــــــه باشد شنیع بردارند     دآنچه نیک از حدیث بگذارنـ

 لم وحـلم بگریزندهمه از عــــ     زنداز جهـد وجود پرهیهمــه 

 ـد آن فالن کافرکاین فالن ملح     ربغِض یکدیگـ ه گویان زگشت

 ی رهی پویندـوالِن بهمه غــــ     دی روینــــواِن آدمه دیـــــمـه

 تحریص هـم آِز شان کرده سال و     ریصح برجماع براکل وه هم

 کینسِر  از جهل وحرص و سرِ  از     زمین لِ اه خونداده فتوی به 

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

 الاطف و  وۀـیـواِل بـمورده اـخ     ـاللتـه به حـام داشـتـای الِ ــم

 رمایندیـز ُغسل فـــی تـور ده      رگـه خـبــعــواِر کِس دیـــپ

 ـاه یوسف فــروِش نا بینــمـه       فرداـاه بی از پی مال وجـــ
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 موضوع گمگشتگان بیابان رهبری اُستاد 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  رهگذِر نیمه شب می دید"

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

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

 به گروه های متخاصم از هم جدا گردیدند. 

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

 "....ُکشتاِر 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 بُرد 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

 

 اژدهای هفت سِر سنائی غزنوی

 

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

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

 یک سر وهفت روی وچار دهن         دنــعـآن م درــدم انـــی دیـیـعـاف

 خوردی روـــف تیـه 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
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 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

 کشتیدافزون طلبی را  به طوِر مثال اگر سِر حرص و شدن دوبارۀ سری که مرده است می شود.

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 )ص( آنرا جهاد اکبر می

ِب بخشایش میکند دشمن اصلیی که از پروردگار طل 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 انفُسنا"

 پروردگارا!

 ."تا بر ما ظلم کرد نفِس ما دو"

نیز به طوری اسیر می  را اگر این اژدها بیمار شد ما و نهاِد خود ماست 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 اُستاد مجروح در .سازیم تفتین می این منظور خانۀ دل را کانون توطئه و

 :اصلیی این اژدهای بیمار می گوید

 مردم! ای "

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. ُکشتار قتل و و جنگ میطلبد
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 و فتنه های شر او دیگر نتواند آدمیان برقرار گردد ودوستیی راستین بیِن  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 کسی که دگرگونیی در قلمرِو جاِن خویش به راه نیندازد و

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

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

ای ه هنگامی می گفت که باران بالی جنگ به یاد داشته باشید که اُستاد مجروح این سخنان را

ُرست آنگاه که دشمن خارجی یعنی اتحاد شوروی از مردم کابل نباریده بود ولی دُ  خونین بر سر

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

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

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

 .ساخت

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

خوبی را  کفایت خود کفایت و خوبی و اینان ُجز درون همه رهبران بیدار بود و نفس اماره در

تصورش را  به رهبری های متناوب تن دادند واین همین خصلت،  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

منطق پذیرش این رهبریی یک  کارش بعد از این با عزرائیل است بروید و و سر جانش افتاده و

دوران در هر  بگوید همان یک ماه دپ و این که ماهه را از او بپُرسید دلیلی دیگر ندارد ُجز

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

 :که

 

 هر بناییست گرِد دماغ همت، سرکوب

 ا نباشدــلک بلند است تا پُشِت پـف قصر

 

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

 :به قول شیخ شیراز و پریشان ساخته اند مردم را مفلس، بیچاره و رو استند.ه ب
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 اصل ملحد(  )در "مفلس" 

 رۀ نانــبر سف ه وـخان گرسنه در

 عقل باور نکند کز رمضان اندیشد

وارد معرکه شده از نان  و دسترخوان های پُر امروز هم مدعیان رهبری با کیسه های پُر از زر

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

 د ودهای نیرومنژا سوی دیگر طعمه جوی قرار دارد و نیازمند و دهای ضعیف وژیک 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

 خوب می دانم که ضرر آدمی را کند هوشیار. و

ومتی است اما حرف من این است که یک همه فسادش بهتر از بی حک 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

بیاورید که برای مشکالت مشخص شما  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 فیصد مردم را از چنگال این فقر کشنده وچند  

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

  توسعه می دهد صد خدمات صحی رافیچند" 

میان آنانی که به قصد رهبری قد  اما من متأسفانه در توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل و 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 به محاکمه می کشانم ومالی رسانده اند  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.

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

 .خالص خیر و باالی چشمت ابرو است" خون انسان همچنان بی ارزش می ماند و "آقا
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 در 75که  دریافته بود کمپ های آوارگان سروی نموده و برای اینکه در اما آُستاد مجروح را و

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

 برای یافتن بهانۀ ُکشتن هم که باشد اژدهای خودی او که اورا ُکشتند حتی یک بار ُکشتند ولی آنان

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 کامالً فارغ از حب و ست واقع بین ویژورنال

 :ابراز نظر میکند خودی چنین

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

 ی اندکی بیندیشند،پیرو ماهیِت رهبری و ما به جای اینکه در پی چارۀ دیگر برآمدندا در 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  اختیارکه آن شهریار ُکل  از یاد برده بودند اما آوارگان بیمار و .یاری طلبیدند

 ".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 اُستاد در بخش بعدیدر  همین جا می بندم و یادداشت امروز را در

 انقالب دنبال می کنم.

 

 تعصب حاکم بر کابل و پشاور
 

مرحوم ازتعصبی که برکابل وپشاورهردو مستولی بود خوب آگاهی داشت.اوبا اُستاد مجروحِ 

گوش های یک عارِف دانشمندمی شنیدکه در کابل صحبت از "انقالبِ برگشت ناپذیِر ثور" و"نظِم 

نویِن انقالبی" بود ودرپشاور نیزکم کم موضوع مقاومت برضِد تجاوز ودفاع ازدین ووطن جای 

 "یی اسالم"داده بود.آنجادرکابل چنان از "انقالِب جهانیی پرولتاریاخودرا به "انقالِب جهان

صحبت می شدکه گویی تمام اختیاِر جهان به دسِت به اصطالحِ وطنیی مان چند ُگشنه پُرزور 

افتاده است که هر لحظه می توانندنظم نوین وآهنیِن خودرا درهرگوشۀ جهان که بخواهندبرقرار 

 .ب ونان از دهان ها می افتاد ولی "انقالِب جهانیی اسالم" نینمایند.این جا درپشاورنیزآ

واما این انقالب طلبی های بی معنی که ُجز حرافیی ُخشک وخالی چیزی نبود اسالم را دربرابِر 

جهان قرار داد ومردم پنداشتندکه "مسلماناِن متعهد" اسالم را نیزبه یک ایدیولوژیی بین المللی بدل 
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آن رابه زور به دیگران صادر نمایند.معموالًهرانقالب را درآغاِز پیروزی کرده اندکه میخواهند

نوعی تِب غرور ویکه تازی می گیرد ودرجوش همین تب هذیان می گوید. انقالِب اکتوبِر 

شوروی،انقالِب چین،البانیه،ایران وکودتای ثورهمه از این اصِل ُکلی تبعیت نموده اند،اما وقتی 

 عیات برخورده تِب شان عرق نموده است ودست از آن هذیاِن انقالبی سِر شان با دیواِر واق

برداشته اند اما تعُجب دراین جاست که رهبراِن پشاور پیش از اینکه قدرِت دولتی را ازخود کنند 

در دیاِر بیگانه وبا یک هزار مشکالِت محیِط مهاجرت فریاِد "انقالِب جهانیی اسالم" را سرداده 

 .بودند

 :رحوم درمورِد این موضوعِ حساس چنین می گویداُستاِد م

ای مردم!هرآواِز درظاهر دلنوازی راکه از نزدیک می شنوید،آن رامحرِم راِز خویش  "

 ....مسازید

هر نیمه روشنیی فریبنده ای راکه ازدور دراُفق ُدرخشنده می بینید، آنرا صبحِ صادقی مپنداریدوتا 

د،به سوی آن مقاِم گمنام گام مگذارید وتا فُرصتی باقی است به ُکلی ازخواِب گران بیدار نشده ای

 ".نابینایان راازمسنِد رهبری دور رانیدوناخودآگاه از خویشتن بیرون مروید

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

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

فرورفت ومنتظر ماندتا دریابد که چه فریبی درکار است. واما دیری نگذشت که حیلۀ اژدها بر 

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

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

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

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

ِش آن بُِت جهنمی وباطل دعوت می زبانها جاری می ساختند ومردماِن مؤمن وساده دل رابه پرست

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

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

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

 ".جهت است

mailto:info@arianafghanistan.com


  
 

 

  127از  45   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

اُستاد 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 

 

 

 معنویت درخت کهنسال روحانیت و

غنیمت می شمارم وبه سراغ اژدهای خودی مرحوم امروز باز فُرصتی راکه به دست آمده است 

اُستاد مجروح می روم.دربخش گذشته خدمِت تان عرض کردم که او روحانیت ومعنویت را به 

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

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

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

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

 :می گیرند. اُستاد می گوید

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

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

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

ُگل های بنفِش معطر وپُر ثمررانام ادب است وهنر،علم است ودانش ویا  شیرین می دهند.آن

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

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

ون بو،اندیشۀ خام مادیت است.انقالب، تام دهشت ووحشت می دهند.واین ُگلهای آتشی رنگ وخ

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

 ....خویش می سازند ومسموم می گردانند

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

 ".مکنید

دراین بخِش گفته های اُستاد دونکته رابابد روشن کنم که شاخه های درخِت کهن سال دین یا 
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معنویت وروحانیت از یک سو ُگل های بنفِش معطر ومیوه های شیرین می دهد.رنِگ بنفش 

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

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

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

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

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

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

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

وبه من فُزصت بدهندکه روش های انکشاِف تفُکرانتقادی واژدهای خودی رادرخالل تر فکر کنند 

کورس های سه ماهه درتمام پوهنتون/دانشگاه های افغانستان درس بدهم اما بدبختانه پیری ومرض 

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

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

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

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

گمراه، دور افتادگاِن منزل معنی،پاُسخ  جالب تِر اژدهای خودی یعنی مسألۀ آوارگی، شبگردانِ 

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

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

 زنداِن زمین، درمعبِد ِخَرِد خود بین، رهبِر ِ اژدها پرستان،مقام در وادیی اصنام،دردیاِر فر

گمراهان وکالِم دهشت آفریِن است که هر کدام ایجاِب صحبت های مفصل را می کند هنوز باقی 

یادداشِت امروز   .است اما به شرِط اینکه شنونده عالقه داشته باشد ومِن بیچاره حوصله داشته باشم

 به بررسیی مسألۀ آوارگی می پردازم.  بخش بعدیرا درهمین جا به پایان می رسانم ودر 

 

 
 

 مــفـهـوم آوارگی

آن حق ویتوی کشورهای  یک جهان ایدیال ملِل متحد به عنوان یک سازماِن نیرومند که در در

 سر نُُخست حکومت های قُلُدر و کار بکند. این سازمان می تواند دو زورمند دیگر وجود ندارد،
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تالش می ورزند برخالِف مردم  را نادیده می گیرند و دموکراتیِک مردم خودزور را که ارادۀ 

 جای خود بنشاند و استفاده نمایند سرِ  قدرِت انحصاری خود از نیروی نظامی سؤ برای استقرار

 امور دیگر کشورها مداخله نماید و که در دوم به هیچ دولت از دولت های ُدنیا اجازه نمی دهد

این صورت است که داستان تلخ ریشه کن شدِن مردم  تنها در ز نظامی شود.حتی متوسل به تجاو

داستان  بی خانُمانی قطع می شود و ریشۀ آوارگی و شان به پایان می رسد و از سرزمیِن خودِ 

 ملِل متحد کاری نمی کند که از های تلخِ آوارگی شامِل خاطراِت تلخ تاریخ می شود. اما امروز

 :حال آنکه و ُرخِ آوارگان پاک می کند در بهترین حالت سرشک از ودِل مردم خون نیاید 

 سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل

 م خون نیایدـز دلـن کــعالجی بکُ 

نتیجۀ تجاوز اتحاِد شوروی از سرزمین خود آواره شدند کمیته های خیریه  ها در هنگامی که افغان

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

  وارِد معامله شود. 

 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،

 نداشت یک مال که سطح سوادش غالباً باال تر از تحفة النصایح نبود وارِد معرکه می گردید و

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 تامی دهند 

آنان هم که اهِل  را به سوی ُدکان 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 آوارگان جوان تنومند ومیان  استاد در

 همه می پُرسد:"  از رود و

 آواره گشتم؟"  ای دوستان بگویید من چرا

 لشکِر خانُمانسوِز دشمن نیرومندی میهِن ترا -"حال معلوم است  برخی از مردم برایش می گفتند:

اما این جواب آن جوان را قانع  به آوارگی کشانده است. ده وآن بیرون ران فرا گرفته است، ترا از

 .نمی ساخت
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، 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 یافتندناشناسی  شگفت و

 ".چه گونه در بر کنند نیاموخته بودند که هرگز نپوشیده بودند و شفافی دیدند نازک و

  گفت: وقتی نوبت به جواِن مجذوب الحال رسید وی تحفه های بشر دوستان را نپذیرفت و"

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 پاُسخ است و نپوشیده ام.

 (""من چرا آواره گشتم؟ به من بگویید:

 جوان افزود:"  پاسخی ندادند وقتی بشردوستان

 پس ای دوستان! 

د، از باشندگاِن دیاِر خود بپرسی بروید و برگردید! را بردارید و اگر پاُسخی ندارید تحفه های خود

 به من بفرستید!  شاید پاسخی داشته باشند آنگاه آن ارمغان را

 اما دسِت همه تهی بود و بشر دوستاِن دیگر با تحفه های بیشتری از مغرب زمین می آمدند و

دن آم گر به رفتن ها ودی رفته رفته دلسرد شد و جواِن مجذوب الحال پاُسخی با خود نمی آوردند.

از وی  جواِن مجذوب الحال شبی به دیدار رهگذر رفت و های بشردوستان هیچ اعتنا نمی کرد.

  پُرسید:

 رهگذر در پاُسخ او ریشه های آوارگی را می کاود و و "ای رهگذر بگو من چرا آواره گشتم؟" 

ین رشته سِر دراز دارد چون ا 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.

 

 

 
 

 ز ندگانی زانن  رد  پیشاور
بارۀ  مجروح در به شرحِ دیدگاِه استاد امروز به جای اینکه مستقیماً وارِد اژدهای خودی گردم و

ناِن مخصوصاً ز زندگانیی زنان و مفهوِم راستین آوارگی را در بپردازم و پشاور زندگانیی زنان در
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کمی  یک اشاره کنمشده به وسیلۀ تنظیم ها بودند  کمپ های برپا روستایی که محکوِم زیستن در

 .ریخِ زندگانیی زنان می نمایمأت سیری در ریخ عقب تر می روم وأت در

قدرت های مطلقۀ استبدادی از دستی  فتوحات بود و ها ودنیای قدیم که همیشه معروض به جنگ 

از زنان به طوِر  آرامش را از زندگانیی مردم به طور عام و به دستی می افتاد، این وضع ثبات و

را به خاطِر اینکه به دست  خاص می ربود. چه بسا که مستبداِن شکست خورده اهِل حرم های خود

برده فروشی به عنواِن کنیز به فروش نرسند به دسِت خود قتل عام های  بازار یا در دشمن نیفتند و

ارباباِن قدرت چنانکه در این جهان به  می کردند. اعتقاد به اینکه زندگانیی آن جهانی ابدی است و

این هر صاحب  بر بنا آن جهان بازهم بیشتر می شود و این نیاز در خدمِت زناِن خود نیاز دارند

 چنانکه رسمِ  دفن می کردند؛ نیز زنده زنده با او آن جهان می رفت زنانش را اقتداری که به سفرِ 

 .ستی یعنی سوختاندن زنان با شوهراِن ُمردۀ شان درهند تا عهد جالل الدین اکبر ادامه داشت

 تاجراِن برده و سبِب رونِق بازاِر برده فروشی می گردید و جنگ های بی شمار دوراِن بردگی و

مهارت های گوناگوِن زندگی مجهز می  را با کنیزاِن خود برده ها و ورِت بازارنظر به ضر کنیز

خوانی بود که کنیزان را با این مهارت  آواز ساختند. یکی از این مهارت ها نواختِن آالِت موسیقی و

غالِب دربارها زنان  در به مراتب باال می بُرد و این مهارت قیمِت کنیزان را و مجهز می کردند

آواز بخش جدایی  خواندند. رقص، دایره و آواز می ی دیدی که چنگ وعود می نواختند ورا م

من حتی همین امروز نیز کمتر زنان را دیده ام که دسِت شان با دایره  ناپذیِر زندگانیی زنان است و

 غیره را یک سو عید و حاال من مراسم سمنک و نخوانده باشند. یا درعروسی ها آواز آشنا نباشد و

از نفس کشیدن محروم  آواز مثل این است که زنان را دایره و رقص و منعِ زنان از می گذارم.

 غالب شاعران و کنیم. بدبختانه یک غروِر کاذِب مردانه حتی از ثبِت ناِم زنان عار داشته است و

این یک جانِب نام خوِد شان را ما نمی دانیم.  هنرمنداِن زن یا ُدختِر فالن استند یا زوجۀ بهمان و

 جانِب دیگر اینکه زنان به گرد هم نشستِن های تنها زنانه نوعی نیاز روانی دارند.  قضیه است و

محیط روستایی قبل از مهاجرت که مردان در مزارع کار می کردند زنان نیز پس از تمام  در

ه دست می شد که دست ب آنگاه چایبرهای کالِن چای بود کردن کاِر خانه گرد هم جمع می شدند و

یا حتی محبتی  رنجی را که از شوهر دیده بودند و آنجا قصه می کردند و زنان با هم از اینجا و و

را تقسیم می  یا شادیی خود را آب و به اصطالح رنج خود با ایشان نموده بود قصه و که شوهر را

بخش گذشته عرض  رمن د کمپ ها این همه را از زنان گرفته بود و اما محیِط مهاجرت در کردند
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زناِن روستایی  کردم که اُستاد جواِن مجذوب الحال را به سراغِ آوارگاِن راستین یعنی زنان و

 :فرستاد. اُستاد به جوان می گوید

اصوالً از مرداِن قریۀ خود  و آزادانه می زیستند زناِن روستایی که در محیِط کوچِک قریۀ خود"

 با مرداِن ناشناس و محیِط خیمه ها شان نداشت اینک درکسی کاری به کاِر  و رو نمی گرفتند

 چشمه ها به دلیل نیاِز تعداِد زیاِد مردم گل آلود شده است و از سوی دیگر بیگانه روبرو استند و

شانه برای آب می روند پیراهن های  کوزه ها بر می پوشانند و را این زنان وقتی که سراپای خود

آرایش وجود  برهم است، نه زینت و پوشند، موهای شان درهم وچادرهای سیاه می  بی رنگ و

 آرایش آن حال آن که از مصِر باستان بدین سو زینت و نه سرمه به چشِم کس می بینی )و دارد و

را همراهش در تابوت بگذارند  نیاز روانیی زنان است که اگر زنی وصیت کند که جعبۀ آرایِش او

محیِط شان به یک  آواز وجود ندارد و سرود و نگارگر(. کنم. من از وصیِت او چندان تعجب نمی

هر روز جنازه  جبهه ها فرو می افتند و هنگامیکه مرداِن شان در ماتمسرای دایمی بدل شده است و

این دوازده  بر بنا برای هر مرده نیز چهل روز ماتم گرفته می شود؛ ها به دنبال هم می رسند و

 " .مسراستماِه سال خیمه های شان مات

این سرزمین  "در می گویند: بارۀ آوارگی می پُرسد، آنان آهی می کشند و وقتی جوان از زنان در

 زا آشنا است. ما درمیان کبوتراِن صحرایی پری های خوب را می شناختیم. نا همه چیز بیگانه و

این جا  می گرفتیم.به فاِل بد  صدای زاغ یا بوم را آواِز عکه به خود مژدۀ خبِر خوش می دادیم و

 گریه و طوِل سال ُجز هنگاِم مرِگ عزیزان نمی رویم، هرکداِم ما در ُجز در به دیداِر همدیگر نیز

 ربَ  میاِن خود نیز نمی توانیم بخندیم تا مبادا مرداِن بیگانۀ دور و این در بر بنا ماتم کاری نداریم؛

 هم می شود ولی درعروسی ها نیز ساز و ماتمسرای ما عروسی در آنرا دلیل بی حیایی ما بدانند.

پیر  این جا ما بسیار زود آواز هم اجازه نیست در این ماتمسرا ساز و رقص وجود ندارد، چون در

ا م می میرند و هنگامی که زنان از میان ما می افتند زیِر فشاِر کار از پا می افتیم. می شویم و

 ".مرده های شان را امانت به خاک می سپاریم

 "که آوارگی چیست؟ "ای هموطنان آخر بگویید ان از زنان می پرسد:جو

 " ای دیوانه، پُرسش های بیهوده را یک سو بگذار، آنجا زِن پُخته سالی با لحنی مادرانه می گوید:

دکاِن کو حاِل کالن شدن است.  ما سالخوردگان و را ببین، قبرستاِن کوچکی بود که به سرعت در

قبرستاِن دهکدۀ خود  امانت به خاک سپرده ایم تا روزی جسد های شان را درآنجا  در را خود
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جسدش در محیِط دیگران  بمیرد و پس آوارگی این که آدم از قبرستاِن دهکدۀ خود دور برسانیم.

 ".امانت دفن شود

، آوارگان کیانند ؟اما جواِن مجذوب الحال به رهگذر می گوید که هنوز نمی داند آوارگی چیست و

 .رهگذر بدین گونه به او هفت اشاره می کند ؟آواره کنندگان چه گونه آدمیان استند و

اما تصویری که اُستاد هنرمندانه از این  من هفت اشارۀ استاد را برای فُرصتی دیگر می گذارم و

من اثر گذاشت که به یاد آوردم اگر تجربۀ گذار  آوارگان راستین یعنی زنان کشیده است چنان بر

به سوی آوارگی بکشاند ما یک  جنگ های قدرت باز زنان را سوی دموکراسی ناکام گردد وبه 

کشور های همسایه امانت به  نسل از زنان را که آوارگی محکوم به مرگ های پیشرس نمود در

آواره  اگر نسلی دیگر باز همان گورهای امانتی خاک شدند و آن جسدها در خاک سپردیم و

اطفۀ ع من ببخشایید. هنگامیکه بر بر مرا مجال نداد که مقصود را دنبال کنم. شود.... دیگر گریه 

  خود غلبه کردم دنباِل این بحث را می گیرم.

 
 

 

 اشاره اهی ُاستاد هب جوان مجذوب الحال

بخِش گذشتۀ یادداشِت مربوط به اژدهای خودی یادآوری کردم که اُستاد مجروح برای جواِن  در

امروز آن هفت اشاره را  جوی معنای آوارگی بود هفت اشاره نمود.  جست و مجذوب الحال که در

 .می کوشم منظور اصلیی آن اشاره ها را بررسی نمایم کنم و ذکر می
زخِم  بر سازد و می بیدار تری را عمیقدرِد آوارگی از جهتی بی امان است که درِد  اشارۀ اول: "

پرتگاِه  به یک سو می زند و پردۀ خودی را از ایه کهنه تری نمک می پاشد، درِد آوارگی گوش

 ".بیاباِن وجود می نمایاند در هولناکی را

آگهی می انجامد  به سرمنزِل خود اِشارۀ دوم: ای دوست راهِ آدمیت از مقاِم ناآگهی آغاز می یابد و "

می  پرستیآدمی وقتی از بیخودی اندکی به خود می آید، فریفتۀ خویشتن می گردد، به خود  اما و

گی اما آن فریفت مدن از بی خودی سرنوشِت اوست وآآن بیرون  بنِد خود گرفتار می آید. در گراید و

 ".آن گرفتاری بیاباِن آوارگیی او گمرهیی اوست و اشتباه و
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 شِب فراموشی فرو می بََرد و اسارِت خودی منازِل عقب را در اشارۀ سوم: ای دوست! آدمی در"

رفتن ها به کجا؟ او  کجا و خود نمی پُرسد: این آمدن ها ز خبری نمی یابد، از پیش رومنازِل  از

راِه جلو تا  بدین گونه راِه عقب تا سرچشمۀ حیوان و فقط خودی را سر منزِل مقصود می داند.

 ".کند نابود می را محو و مروِر ایام آن راه ها سرمنزِل انسان متروک می گردد و

بیخبر از منزِل  خودیی پیچیده در زنجیِر خود، بیگانه از مبداء خود واشارۀ چهارم: ای دوست!  "

را از دروِن شهرستاِن جان بیرون  را واقعیِت مطلق می داند، خدا منزوی خود آیندۀ خود، مجرد و

 ".به جای او بر مسنِد فرمانروایی مطلق بنشیند خواهد خود می می راند و

بین آدمیان کسانی که یوغِ  طالِب قدرِت مطلق است، در اشارۀ پنجم: ای دوست! فرمانروای خودی"

استحکام می بخشند آواره کنندگان  را ُگسترش و قدرِت مطلِق او و به گردن می نهند را قدرِت او

ر ش برابِر حکِم آن فرمان ُگستِر استبداد و آزادگانی که با آن آواره کنندگان نمی سازند، در و استند

دل نگاه می دارند، آواره شدگان  پیوند در با میهِن معنوی خویش بند و و سِر تسلیم فرو نمی آرند

 ".استند

 اما ای دوست! فرمانروای خودی چون از میهِن معنویی خویش دور افتاده است  و اشارۀ ششم:"

 راندن از خانه و ُغربِت آدمیان. دور سرچشمۀ گمگشتگی و حقیقت خود آوارۀ آوارگان است و در

 در ُکلیت دو پدیده های ُجزئی اند که فاجعۀ ُکلیی را میهن هر رانده شدن از زادگاه و یا دور وطن و

 ".آواره کننده یکدم جلوه گر می سازد هر فرِد آواره شده و نفِس  آن در

که سرزمین های انسان  تا فُرصتی که آن آفِت روی زمین توان می یابد اشارۀ هفتم: ای دوست!"

 خدمِت خویش گمارد، در آواره کنندگاِن تاریک نهادی را فساد کشاند و و به ویرانی نشیِن آبادی را

 ".تو خواهد بود آوارگی معنیی زندگیی من و ما آواره شدگان خواهیم بود و

 :تحلیِل اشاره های اُستاد بپردازم اکنون وقِت آن رسیده است که به شرح و و

 وقتی چشم به زندگی می گشاید حیوان ونخست  نوع آوارگی دارد. بارۀ اشارۀ اول: انسان دو در

خواب غرق است که از خودی اجتماعی  چنان در خورد و در چنگاِل خودی غریزی اسیر است و

ال اگر برهمین منو به خاطِر دیگران چیزی نمی داند و یا ایثار بارۀ دیگران و یعنی فکر کردن در

واقع آواره شدن از قلمرِو  آوارگی در این ادامه یافت خودی اجتماعی را کامالً فراموش می کند و

 اسفل السافلین است اما، این انساِن اسیر در به تعبیِر کالم هللا مجید سقوط در فضایِل انسانی و

تخِت ثروت  بر چنگاِل خودی غریزی تا هنگامیکه در سرزمین خود یعنی خودی غریزی است و
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 از تخِت ثروت و خوا آواره شد و مکنت نشسته است گرفتار غرور است ولی وقتی ازسرزمینِ  و

بیاباِن  در او مکنت برافتاد آن وقت است که درِد آوارگی پردۀ خودی غریزی اورا پس می زند و

 دیاِر آوارگی کسی محتاجِ او در وجوِد خود درِد آوارگی از سرزمیِن انسانیت را احساس می کند.

مند دوستی است اما اسارت در زنجیِر نیاز او را سر کند. نیست که سرود ستایش های کاذِب او

 را تنهای تنها می یابد واین همان نمک پاشی بر پرستی برایش دوستی نگذاشته است. او خود خود

هنگام اقتدار کوس  زخِم کهنۀ خودی است.  شما سرگذشِت تمام دکتاتوراِن شکست خورده را که در

شکست حتی دوستانی که به سالمتی شان  هنگام لمن الملک الیوم می زدند به یاد بیاورید که در

بدین ترتیب شاعر وقتی شاهان  جام باال می کردند نیز به سرزمین های خود راِه شان نمی دادند. 

 :را دیوانگان می خواند همین واقعیِت تلخ زندگانیی زورمندان به او این درس را داده است

 جواهر چیست بر تاج شهان یاقوت و لعل و

 بدین نیرنگ سنگ انداختندبر سِر ایشان 

از نی کودکی غیر از خود از دیگران آگاهی ندارد و اشارۀ دوم به ما می گوید که انسان در اُستاد در

خوابیدن است. اما وقتی از این بیخودی کامل اندکی  های او غالباً همان نیاز های حیوانیی خوردن و

 مجموع کمکش  محیِط اجتماعی درخالصه  به خود می آید مادر، پدر، معلمان، همصنفان و

اما  آن بگریزد. به شکِل پروانۀ آزاد از تا هماننِد کرم پیله غوزۀ خودی غریزی را بشکند و کنندمی

مدن که بیرون آ جناب اُستاد می فرمایند گراید وپرستی می بنِد خود گرفتار شد به خود در اگر او

باالخره بیاباِن آوارگی گمراهیی  گمراهی و شیفتگی و خودی سرنوشت اوست ولی خوداز غوزۀ بی

 .اوست

 اتوانیی گذشتۀ خود اِشاره سوم از این حکایت می کند که در اسارِت خودی غریزی آدم ضعف ون

ً باید  همان حال را می بیند. از منازِل پیش روی نیز خبر ندارد و را از یاد می بََرد و توضیحا

کی از خطبه های نماِز جمعه فرمود که من چوپانی در ی )رض( عرض کنم که حضرِت عمِر فاروق

افتخاِر رهبری  بیچارگی بیرون آورد و آن دنیای حقارت و اسالم مرا از بیچاره بودم و حقیر و

 برایم داد.  مسلمانان را

تو  هیمنۀ را حقیر معرفی کردن به وقار و فکر نمی کنی که این گونه خود دوستی به او گفت:"

ضرور  شده بود و "نفِس من سخت گرفتاِر غرور پاُسخ داد که: )رض(صدمه بزند؟" وعمِر فاروق 

 ".را بشکنم بود که من غرور نفِس خود
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را مغرور ساخت  جهان شما به یاراِن خود می فرمود که اگر )ص( خبر است که رسول کریم در و

ی بدتر نومیدی شدید حالت اگر گرفتار غم و است وبه سوی گورستان بروید تا بدانید که دنیا گذران 

این درس ها برای همین است که اگر انسان همیشه پُرسش های  نظر بیارید" و را در از حاِل خود

به کجا میروم را در پیش چشم داشته باشد ناگزیر از زنجیِر خودی غریزی آزاد  از کجاآمده ام و

ارد نداز دیگران فرق هم انجامش  فرقی نداشته است و که هم آغازش با دیگران می بیند می شود و

 بر خود را از شهرستان جان بیرون راند و آینده منزوی نیست تا خدا بدین ترتیب از گذشته و و

 .مقاِم فرمانروایی مطلق بنشیند

 پرستی قدرِت مطلق می اشارۀ پنجم استاد این موضوع را مطرح می نماید که اسیراِن خود در

که در برابِر قدرِت  رشوه خواران را پیدا می کند استفاده جویان و منشان و همیشه نوکر خواهند و

 بر نانه نوکر بادنجان ب همیشه نوکِر سلطان باشند و برابِر منفعِت خود سرخم کنند و او نه بلکه در

نانی که آ اینان آواره کنندگان استند ولی این سلطان یا دکتاتور به کمک اینان اعمال زور می کند و

در برابِر معبود های کاذب دنیایی سِر شان خم نمی  به گفتۀ اقبال پیمان با هوالموجود بسته اند و

اشارۀ ششم صحبت از میهن معنوی  اما در شود حتی در سرزمیِن خود نیز آواره شدگان استند و

ۀ خود می گذارم بارۀ وطن نشان میدهد من آنرا برای یادداشِت آیند در رفا راعاست که چون نظر 

 که یاداشت امروز بیش از حدی الزم طوالنی گردیده است.  

 

 

 

  فهوم معنوی میهنم  
  

اشارۀ ششم خود به جوان مجذوب الحال از میهن معنوی صحبت  یادداشت قبلی گفتم که استاد در در

براین  "فرمانروای خودی چون از میهن معنوی خویش دور افتاده است بنا نموده می فرمایند که

 ".ربت آدمیانغ سرچشمۀ گمگشتگی و خود آوارۀ آوارگان است و

 1- آن به دنیا پدراِن ما در یکی محلی که ما و کار داریم. و مقولۀ میهن سر این جا ما با دو 

مادی  این سرزمین وجوِد محسوس و هوای آن کسب فیض کرده ایم و خاک و آب و آمده از
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آن سرزمین  نظر داشتند و تولد یا مسقط الرأس را در دارد. قدما از وطن همان معنای محل

این برای سیر  بر چون سرحدات نبود بنا سرحداِت مشخِص جغرافیایی امروز را نداشت و

 کسی نیازمند ویزه و نداشت و وجود بند سفر از یک جا به جای دیگرهیچ گونه قید و و

 کند و بلخ به سفر آغاز می زا به طوِر مثال ناصِر خسرو با برادِر خود پاسپورت نبود.

هفت سال  پا می گذارد و مصر امروز را زیرِ  سوریه و ایراِن امروز، عربستاِن امروز و

 بعد از او عزِم کجا داری یا بدون اینکه کسی از او بپرسد کیستی و آنجاها می مانَد در

ار می کند. بعد ها قونیه اقامت اختی در الرنده و بهاوالدین َولَد پدر موالنا از بلخ هجرت و

مرزی وجود  اصوالً حد و کند و سفر می سیاحِ معروف ابن بطوطه نیم دنیای باستان را

 .که هدِف سفرش چیست بپرسند ندارد که از او

 2-  مستبد برای جلوگیری  این پادشاهانِ  تجاوز بر قلمروهای دیگراز مفاخِر پادشاهان است و

 ثروِت دیگران دست به تجاوز می زنند و وکسِب خراج  شورش های دروِن قلمرو و از

به قلمرِو خود ضمیمه می کنند. محبتی اگر نسبت به  از خود را قلمرو امیراِن ضعیف تر

مسقط الرأس است نه محبِت وطن به معنای وسیعِ  وطن وجود دارد همان محبِت محِل تولد و

 .امروِز آن
 

الدین معتز الخراسانی از خواِص مریداِن حضرت که امیر تاج  "روایت کرده اند افالکی می گوید:

بدو همشهری خطاب کردې"  را دوست تر داشتی و حضرت موالنا از جمیع امرا او موالنا بود و

خوارزم  مقتول در و 540شیخ نجم الدین ُکبری متولد ( و239ص 1)منافب العارفین افالکی ج 

سم )قوموا علی ا خوانَد به آنان می گوید: ا میبرابِر فتنۀ چنگیز فر که مردم را به قیام در هنگامی

که  براین هنگامی بنا راه خدا و هللا نُقاتُل فی سبیل هللا( یعنی برخیزید به نام خدا برای جهاد در

که به حکایت نی که از نیستاِن عالم وجود بریده شده  را دعوت می کند آغاِز مثنوی ما موالنا در

است گوش بدهیم منظورش همان سرزمین معنویی استاد مجروح است گرفتاِر آتِش فراق گردیده  و

که از این میهن  آواره شدن از میهِن معنوی همان آوارگی از سرزمین فضایل انسانی است که هر و

براین آوارۀ آوارگان است. نُُخست تفسیِر ُحب الوطن را از  بنا آواره شد درهیچ جا جای ندارد و

 :هروردی مقتول می شنویمشیخ االشراق شهاب الدین سُ 

ازگشت فایدۀ تجرید سرعِت ب که خدای تان به روشنیی توحید تأیید کناد! بدانید ای برادراِن تجرید! "

معنای سخِن حضرت رسول علیه الصلوات والسالم  اتصال به عالم علوی است و به وطِن اصلی و

  یز معنیی سخِن خدای تعالی درن )ُحب الوطِن من االیمان( اشارت به این معنی است و که گفت:
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ندی( ُخرس حالِت ُخشنودی و در )ای نفِس آرام گرفته! به سوی پروردگاِر خویش باز گرد کالِم مجید

 دتا بدانجا باز گر جایی ُحضور به هم رسیده باشد گذشته در زیرا رجوع مقتضیی آن است که در

م بغداد فه تا از وطن دمشق و زنهار به مصر باز گرد و دو به کسی که مصر را ندیده نمی گویند

 (463)آثار فارسیی شیخ االشراق ص  نکنی که این دو از دنیایند...

 :دیواِن شمس از این میهِن معنوی صحبت می کند به جای مثنوی و جا حضرت موالنا نیز در

 

 که وطن آن سوست جان این سوی نیست  ذر مه ایستــن بگـوطـب الــاز دِم حُ 

 وان غلطــم خــدیِث راست را کـاین ح  وی شطـذر زان سـخواهی گوطن  گر

 

 وطن باشد ُدُرستـب الـهمچنین حُ 

 تو وطن بشناس ای خواجه نُُخست

** * ** 
 م عزم تماشا کراستـما به فلک می روی رسد از چپ وراستهر نَفَس آواِز عشق، می

 شهِر ماست م جمله که آنـروی باز همان جا وده ایمـاِر َملَک بـم، یـوده ایـما به فلک ب

 زین دو چرا نگذریم، منزِل ما کبریا ست تریم زونـزَملَک اف فلک برتریم، و خود ز

 ند این جا مقام ُمرغ کزان بحر خاستـکی ک دریای جان رغابیان، زاده زـو مُ چـخلق 
 

رین انسان سالک بدتاکنون که دریافته ایم که آوارگی از سرزمیِن فضایِل معنوی یا میهِن معنوی  و

شکِل آوارگی است. انسان اگر از میهِن مادی آواره شد برایش هر ملک ملِک اوست که ملِک خدای 

ین چن اوست اما آوارگی از سرزمین فضایل معنوی انسان را از آستاِن نگاِر برین آواره می سازد و

شته باشد که آوارگی از سرزمین انسان همیشه باید به یاد دا آواره هرگز از آوارگی رهایی نمی یابد.

اما تا وقتی در قلمرو فضایل معنوی اقامت دارد می تواند با انسان  یا میهِن مادی رنج غربت دارد و

معنوی به وجود بیارد ولی با آنکه از میهن  رابطۀ قوی عاطفی و نیستند که از میهِن مادی او یهای

ره گردیده است هیچ وجه مشترک نمی تواند مادی او می باشد ولی از سرزمین فضایل معنوی آوا

 .پیدا کند مگر اینکه خود از سرزمیِن فضایل معنوی آواره گردد

در یاداشِت آینده به داستاِن دیوانۀ زنجیر گرا  و جا پایان می رسانم  همین یادداشِت امروز را در

هیچ کداِم تان را درهیچ حالتی از  )ج( خداوند روزگار تان خوش و می پردازم. تا آنگاه روز و
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که آوارگی از آن سرزمین انسان را با جوهر انسانی اش  سرزمین فضایل معنوی آواره نکناد!

 بیگانه می سازد. 

ــرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرگـ ـ   دیواۀن  زنجــــیـ
کتاتوران راست و چپ که در عوالم خودی مطلق ماننِد ید متکی به زور و های خود کامه وسلطنت

تنها آن وقت ذهِن  کنند وبینند بدان اعتقاد راسخ پیدا می ظاهر امر می در مردی سیه مست آنچه را

 مکنت بر زمین مذلت خورده باشند.  آسمان قدرت و زامی دارد که  شان پرده از روی حقیقت بر

ر سیخود ا که عامۀ مردم از ترس به او دروغ می گویند و به حقیقت نمی رسد زیرا قدرتمند هرگز

آنکه راست می گوید آن کس است که از حصاِر عقِل مصلحت بین  عقِل مصلحت بین استند و

ه کارش ب و چون این گونه دیوانه ناگزیر سر خوانند و را دیوانه می دیگران او بیرون آمده است و

اِم ای قصه می کند که در را دیوانۀ زنجیرگرا می خوانَد و زنجیر می افتد، اُستاد مجروح او قید و

محفِل  شبی در بر شهری مسلط گردانیده بود؛ بیم را که لشکر ترس و پیشین یک فرمانداِر جبار

 :سرور نشسته بود به حکیم درباِر خود گفت عیش و

اختیاِر  ماِل همه در جان و هیچ انسان بیرون از قلمرِو فرماِن من نیست و این کشوِر پهناور در"

 ."من است

 او کامالً هوشیار نبود شوق راستگویی در باده گران داشت و سری ازآن شب  حکیم که خود در

 :بیدار شده بود گفت

 فرمانروا به جا می فرمایند! "

بی همتا! بدان که درون اما ای فرمانروای  ..چنگاِل قدرِت شهریار است. ثروِت این دیار در مال و

 رون مانده است." ـو بیــت انــفرمری پنهان است که از سلطۀ ــبزرگ ت همین کشور پهناور قلمرو

 "کجاست؟ "بگو چنین سرزمین نافرمان در فرمانروا می پُرسد:

 حکیم می گوید:" 

 تسخیر ناشده قلمرو دل هاست!  آن قلمرِو 
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ا گنجینه های دوستی ه اما فرمان تو استند و وغضِب جالداِن تو تسلیم به حکم و مردم از بیِم خشم 

 و پنهان نگاه داشته اند." ت را از محبت های خود و

 می گوید: اندیشه می رود و فرمانروا در

 "."این سرزمین را نیز تسخیر باید کرد

ربه گ داستاِن موش و گربۀ عبید زاکانی در دانیم که مستبدان متکی بر قدرِت مطلق نیز همانند می

فرهنِگ تحمل مخالفان پنهان می  جامۀ دموکراسی و قدرِت مطلق را در گاه گاه زاهد می شوند و

 :مائوتسه تونگ نبود که می گفت مگر نمایند تا هماننِد گربۀ زاهد پنج پنج تا بگیرند. 

ود میان دکتاتوران خود ما یکی نب مگر در هم رقابت کند."؟  و صد مکتب با بگذار صد ُگل بشگفد"

ت قانونی وزها درفِش مصونیت وها مردم را دسته دسته به ُکشتارگاه ها می فرستاد ولی ر که شب

ق نیست که آزادی مطبوعات ـدرِت مطلـتاریا خود یک قـیکتاتوری پرولیر دـراشت؟ مگـبر می اف

 ف می کند؟ ــی پُ ــرنــسُ  در از یکنواخت حکومِت تمام خلقی راـخود همان س و ه ـفـاحزاب را خ و

 :که صادر می کندبه هر صورت فرمانروای داستاِن اُستاد مجروح نیز فرمانی 

 دوستی آغاز می گردد. عصر محبت و بیم با صدوِر این فرمان پایان می یابد و دوران ترس و"

دل محبت ورزید زیرا  با فرمانروای خود از جان و خندان بسر برید و ای شهریان خوشحال و

 " .فرمانروا دوسِت شماست

 خطاب به فرمانروا گفت: ت وتاالِر بزرِگ دربار رف دیوانه ای که در شهر می زیست در

ا آمادۀ ر خود تو پیماِن دوستی بندم آیا تو با اینک آمده ام تا دل پذیرفتم و جان و از "من فرماِن ترا

 "کرده ای؟ این کار

اما فرمانروا چون به  دانشمنِد دربار از شنیدِن این سخن لبخندی زد، زیرا معنای آنرا دریافت و

 مطلب پی نبُرد، پُرسید:" 

 بگو منظورت چیست؟" 

 :دیوانه در پاُسخ گفت

دیگران ترسیدگان، ترساننده اگر  غضب، یکی ترساننده بود و دوران خشم و ! در ای فرمانروا "

آید، شاید گاهی از خود بترسد ولی از ترسیدگان هرگز هراسی  دردا اوهاِم ترس آوِر خویش گرفتار

ی سازد هم نزدیک م ترسیدگان را ترس با بترسانند. ندارد، زیرا ترسیدگان نمی توانند ترساننده را
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تواند با ترسیده پیماِن دوستی  اما ترساننده هرگز نمی های همدیگر راه می یابند و نهانخانۀ دل در و

ی را چون زیر دست شاید بخواهد او بندۀ اسیر می شمارد و بندد زیرا، ترساننده ترسیده را حقیر و

 ".همپایۀ خویش بپذیرد را چون همدستی، دوست و اما نمی تواند اوزیِر سایۀ خود حمایه نماید 

 فرمانروا باِر دیگر پُرسید:  دیوانه اندکی مکث کرد و

 "بگو منظورت چیست؟" 

 :دیوانه به کالِم خود چنین دوام داد

 ،جهان ! بدان که فطرِت حاکمیت، حاکمان را محکوم ساخته است که هرگز در ای فرمانروا "

 و رقیباِن جاه آنها دشمنانند و است و روه ب حاکم با حاکماِن همپایۀ خویش رو بند، زیرادوستی نیا

کار باشند، نه  مادۀ خدمت وآ که باید بندگاِن وفادار و کار دارد و یا با زیردستانی سر مقاِم او و

 ".دلبری نمی آمیزد سروری با دوستی و فرمانروایی و - دوستاِن شریِک اسرار

به عنواِن توضیح عرض می کنم که استاد می  این جا به پایان می رسانم و امروز را دریادداشِت 

 گویند:

منظور این  و خود بترسد"  داِم اوهاِم ترس آور خویش گرفتار است شاید از " ترساننده اگر در

 پیدا شد و یموسای است که فرمانروا فرعون هم که باشد معموالً گرفتار این توهم است که اگر

 رابِر دیگران به او گفت: یا درب را به مبارزه خواست و قدرِت او

ن برای همی قدرِت او شک می کنند. " تو آن نیستی که می نمایی" آن گاه است که دیگران نیز در

یعنی  آتش می افَگنَد.  در را )ع( نمرود ابراهیم خواهد موسی را نابود کند و است که فرعون می

 :شاید به همین دلیل است که بیدل می گوید دیوانۀ زنجیر گرا است وترِس ترساننده از 

 به کاِم عشرتم گر وا گذاَرد گردِش دوران

 یک دیوانه می سازم عالم می دهم برباد و دو

  دنباِل ماجرا را باز می گیرم.  هنوز داستان دیوانۀ زنجیر گرای ما به پایان نرسیده است و
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ـفر زنـدگی  ــــسـ
 

 

با فُرصتی که به دست آمده است دنبالۀ داستان دیوانۀ زنجیر گرا را دراژدهای خودی پی  امروز

می گیرم. متأسفانه درتاریخ اسالم ُمال همیشه به قوِل اقبال دربازاِر قیامت با خدا سوداگری نموده 

 :است

 را ترازوی برافرازد متاعِ طاعِت خود"

 "به بازاِر قیامت با خدا سودا گری کرده

غافل از اینکه او با سر فرودآری به درباِر خدایاِن کاذب گوهرحقیقت رادرُمرداِب منفعت های آنیی 

خود افگنده وبرای هر دکتاتوِر خون آشام هدیۀ َخلَدهللا ملکه وُسلطانه بُرده است واگر اکنون خود 

جد احیای م از خواب چندین قرنه سربلند کرده وبه فکِر سیاست افتاده است؛ قصدش به هیچ وجه

وعظمِت اسالم ومسلمانان نیست بلکه او هنوز هم درگردابِ جنگ اندازیی مکتب های فقهی وکالمی 

است.  قرن ها شد که تاریخ ننِگ بردگی وکنیزی رااز داماِن خود شسته است ولی احکام کنیز 

ت ندانسته اسوبرده هنوز اوراِق بی شماِر کتاب های فقهی راپُر کرده است وبیچاره فقیه عصر ما 

که کنیزی وبردگی در روزگاری اصلیت داشت که فرعِ آن قوانین برده داری وشیوۀ پیشامد با برده 

وکنیز بود.وقتی اصل از میان رفت فرع دیگر به غیر از مغز فرسایی دیگر هدفی نمی تواند داشته 

 بگذارید باشد. باز شعری از اقبال نقل می کنم که درآن می گوید: دراین میخانه وشما 

به جایش دراین جامعه ومی گوید هر مینا وشما بگویید هر شخص وباز یاد می کند از بیِم محتسب 

وشما به جایش بگذارید دکتاتور ومستبد وآنگاه این بیِت اقبال را با آِب زر بردیواِر قلِب تان حکاکی 

 :کنید

 رزدــبیم محتسب ل ز مینا رــاین میخانه ه در"

 "سنگ است که از وی لرزه بر یک شیشۀ عاشق مگر
 

 وآن وقت ملتفت میشوید که آن شیشۀ عاشق که سنگ ازصدای شکستنش درلرزه می افتد
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همان دیوانۀ زنجیر گرای اُستاد مجروح است که چون عاشق است پروای چیزی ُجز حقیقت را 

ون چ نیست وبنِد هیچ مصلحتی که عقِل مصلحت بین وسوسه اش کند  چون دیوانه است در ندارد و

 .کند بند هم خاموشش نمی زنجیر گراست قید و

دیوانۀ زنجیر گرا برای فرمانروا از مثنوی حضرت موالنا قصۀ آن پشه رامیکندکه عاشق باد بود 

ولی هنگامی که باد می وزید وبه اصطالح معشوق آهنِگ اورا می کرد چون پای ایستادگی در 

 ""فرمانروایی وسروری با دوستی ودلبری نمی آمیزد یبرابِر بادنداشت پابه گریز می نهاد یعن

واضح است که این حقیقِت تلخ از حِد حوصلۀ فرمانروا باالتربود واو خشم گرفت ودیوانه را زندانی 

کرد.دیری نگذشته بود که عمِل دیوانه را نتیجۀ تحریک دانشمند دانستند واورا نیز به ناِم دسیسه 

گرفت آغاز شد، خوشباورانی که روزهای پیش ازفرماِن دوستی کار به زندان فرستادند وگیر و

راروزهای بدبختی نامیده بودند همه زندانی شدند. دیوانه از همان آغاِز زندانی شدن لب از گفتار 

فروبست.سالها گذشت، روزی پاسبانان آمدند وزنجیر هایش را شکستند وبه او گفتند که فرمانروا 

  .گناهش را بخشوده است

نه چند روز پس از آزادی زنجیر هازا به دست وپا بست وپُشِت کاخِ فرمانروا رفت وُمشتهای دیوا

گره کرده اش را سوی آسمان بلند کردوزنجیر های خودرا به صدا درآورد. وقتی خبر به کاخ رسید 

فرمانروا اورا احضار کرد وبرایش گفت:"من به تو رحم کردم ونعمِت آزادی رابه تو برگرداندم 

 "ال تو چرا به اختیاِر خود زنجیر به دست وپا بسته ای؟حا

دیوانه سکوت طوالنی را شکست وگفت: ای فرمانروا! وقتی من از زندان بیرون آمدم، دراین "

شهرستان پی آزادی هر سو گشتم و اما اثری ازآن نیافتم وبه زودی دریافتم که همۀ این سرزمین 

شهر نشینان دراسارتند بدین گونه من از زنداِن کوچک  به زنداِن آهنین مبدل گردیده است وهمه

 .ومحقری بیرون آمدم ودر زنداِن پهناور ومحکمتری گام گذاشتم

ای فرمانروا! بدان که من دراین شِب تاِر اسارت راه باریکی به سوی سرمنزِل آزادی گشودم 

ویزم.بدین گونه وقتی وآزادیی خودرا دراین یافتم که به دسِت خود زنجیر هادردست و پای خود آ

من این زنجیرهای زادۀ ارادۀ خودرا به میِل خود به صدا درمی آرم، ُغلغُلۀ پیهِم آن به من می گوید 

که کرداِر من دراختیاِر خوِد من است ومن از آزادی فقط همین مقدار رادراختیار داشتم وآن رابه 

 ".کار بُردم
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یان برسانم به عنوان یک تذُکر ضروری باید به دراین جا قبل از اینکه صحبِت امروز را به پا

عرض برسانم که زان پال سارتر نیز آزادی را همان آزادیی اختیار می داندوآدم وقتی که خود 

 :برگزیده باشد درزندان هم آزاد است وبیدل نیز چیزی نظیر سارتر می گوید که

 نجِ قفس بلبل اگر دانَدـدلش تنگ است درک

 جوالن میتوان کردنهم یک سیر  چشم مورب

در فُرصتی دیگر سفِر اُستاد رابه سوی شهِر بزرگ از شاهراِه بیداد تا شهر ظلم آباد مورِد گفت 

  وگو قرار می دهم

 
 

 
 رهگذر نیمه شب در راه ماتم دره

 
 

زندگانی یک سفراست که انسان ازبیاباِن عدم بدون جامه ورهتوشه به راه می افتد وخودرا بر سِر 

وجود می رساند ودراین بازارنظر به سن وسال وموقعیِت خود انواع بازیچه هارا خریدن بازاِر 

می گیرد.هنگامی که کودک است وسایل بازی او نیز همان لعبتک ها ودیگر بازیچه های دوران 

کودکی است.  در بزرگی تنها شکل بازیچه های او فرق می کند اما درسِربازاِر وجود برای همیشه 

ومجبور است ازاین جا نیز باِر سفر بر بندد وبه سوی دیاِر مرموز وناآشنای مرگ ونیستی نمی ماند 

برود.کلیم وقتی می بیند که انسان برهنه به دنیا می آید وبا یک کفن یا جامۀ سفید از دنیا می رود 

ن است کفاو یعنی کلیم می پندارد که هدِف این سفرازبیاباِن عدم تا سِربازاِر وجود همین خریداری 

 :وبس به همین دلیل می گوید

 بازاِر وجود دم تا سرِ تبیاباِن ع ز

 به تالِش کفنی آمدع عریانی چند

چون دیاِر مرگ سرزمینی ناشناخته وغریب است انسان همیشه از مرگ می ترسد ونمیخواهد با 

به  که واقعیِت آن روبرو شود واوبا ترس از مرگ درحقیقت از نفِس خود نیز می ترسدوتا وقتی

بامداداِن خودی نرسد این ترس ازمرگ دست از گریبان او برنمیدارد. انسان وقتی از خود بترسد 

همیشه خشمگین وعصبانی است وهنگامی که مرِگ دیگران را می بیند درظاهِر امر برای آن که 

 ارفته است ودرحقیقت امر برای خود ماتم می گیرد وآن محیطی که درآن به اثر جنگ وتجاوز ی
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حوادِث طبیعی مرگ ومیر فراوان است وانسان ارزش خودرا می بازد درحقیقت یک ماتم دره 

است که برآن مه غلیظ پیشانی ترشی وعبوسیت مستولی است وسیل خشونت هر لحظه بیداد می 

کندوآنکه درچنگال خودی غریزی اسیر می ماند وآن خودی غریزی برایش تلقین می کند حاالکه 

ی استی تا میتوانی پیش ازخودانتقامت راازدیگران بگیر ودیگران را پیش از خود تواز جهان رفتن

به دیاِر مرگ بفرست تا با مرِگ خود مجالی برای شادیی دشمنانت نگذاشته باشی وآنان را پیش از 

 .خود فرستاده باشی

ی شنا ممرحوم اُستاد مجروح به عنوان یک فیلسوف وروانشناس مارا با نشیب وفراِز این سفر آ

 :کند.از او می شنویم

رهگذِر نیمه شب گفت: ته رهنوردی های بی انتها، روزی مرا گذار ازمیاِن درۀ افتاد که درآن "

دمۀ غلیظی همه جا را می پوشانید، رودخانه های ِگل آلودی از فرازکوه های خشک وخاکستری 

تند، چشم هاپُر ازاشک ولب رنگ فرو می ریخت.باشندگاِن آن سامان همه جامه های سیاه برتن داش

ها تهی ازتبسم بود.نزدیِک یکی از باشندگان رفتم وپُرسیدم:"ای دوست بگو این مقام را نام چیست؟ 

آن مرد به سردی درپاسخ گفت:"اینجا سرزمین سوگواران است واین دره را که درعقب وجلِو 

 ".خویش ُگسترده می بینی "ماتم دره" می گویند

اِن آسمانی وغیرآسمانی اخالق یک مسألۀ اساسی است وحضرت پیامبر اسالم)ص( تقریباً درتمام ادی

هدِف بعثِت خودرا تکمیِل مکارم اخالق دانست.این یک جانِب مسأله است وجانِب دیگر این که 

مرگ سرنوشِت حتمیی هر انسان زنده است.  اسالم مرگ را رجعت به خدا می داند وتلخیی آنرا 

شیرین می سازد ولی انسان هنگامیکه درزنداِن خودی غریزی اسیر است قبالً ازکام می زدایدوآنرا 

گفتیم که گذشته را فراموش می کند ودربارۀ آینده هم چیزی نمی داند واین چنین کس همیشه از 

مرگ می ترسد وپریشان است وآن پریشانی را درسیمایش آشکار می توان دید.او از حال لذت نمی 

پیشانی اش راتُرش می کند ووقتی دیگران را شادمان می بیند گرفتاِر حسد بَرد وتشویش از مرگ 

می شود وبزم های شادمانی رابا خشونت می شکند وبه دیگران اخطار می دهدوچون خشونِت 

رانیز مطلق می سازد وچنین وا می نماید که گویا  )ج(خودش دایمی است اوقهر وغضب خدا

 .شادمانی های انسان آسان گیر وخوشگذران را می گیرددرآن دنیا از وی انتقام  )ج(خداوند

اُستاد این گونه مردم را سوگواران وسر زمیِن شان راسرزمیِن سوگواران میخواند ودرآن دره ای 

است که نامش ماتم دره است وباز یک منطقۀ کوهستانی وجود دارد که "سنگالخ نومیدی" است.  

رمسیر زندگانی با ُدشواری ها روبه رو شدند امید را چون این مردم زود متأثر می شوند وقتی د
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ازدست می دهند وگرفتارسرزمین سنگالخ های نومیدی می شوند. اما آنان این کوه پیمایی را به 

همین دلیل می پذیرند که آن سوی کوهستان "صحرای امید" نام دارد واگر انسان درچنگاِل یأس 

ز دست میدهد. رهگذِر نیمه شب درسرزمین مطلق اسیر شود نیروی استقامت وحرکت را ا

 :سوگواران از مردی مغموم می پُرسد

 ای دوست!

 :گفت  اپُسخ  رد  او  ؟  ماتم چرا  این غم و  بگو یافتم    اندوهگین را  این سرزمین  باشندگاِن   همه  من

 درجهان مرگ استماهمه سوگوارانیم، بزرگاِن وهوشیاراِن گذشتۀ ما گفته اند:"بزرگترین حادثه "

واین فاجعۀ اجتناب ناپذیِر عالم رالحظه ای نباید فراموش کرد وشب وروز درآن باید اندیشید واز 

زمانۀ دیرین تا امروز، دیاِر مارا عادت براین است که درمرِگ هرانسان همه باشندگان چهل روز 

یا چند تن رهسپاِر ماتم می گیرند وچون دراین سرزمین وسیع ته همین مدت خواهی نخواهی یک 

دیار عدم می گردندمراسم عزای همگانی نمی تواند پایان یابد. پُرسیدم: آیا میالد ها وازدواج هارا 

جشن نمی گیرید؟" گفت:" کودکانی به دنیا می آیند، زنان ومردان هم زناشویی می کنند واما چون 

 ".شود ماتمی درجریان می باشد سرور وشادی تا فردای نا معلوم موکول می

از گفتاِر آن مرِد ماتم زده دریافتم که باشندگاِن آن مرز وبوم تا منزل اندیشیدن به مرگ نرسیده اند 

بلکه عقب تر ازآن به بیراهه افتاده اند ودر منزِل هراس از مرگ مقام کرده اند وتالش می ورزندکه 

 ".به یاریی مراسم دایم آن ترِس بزرگ را از یاد ببرند

به طوِر خالصه عرض کنم که رهگذِر نیمه شب راه ماتم دره را می پیماید وبا بسیار زحمت از 

سنگالخ نومیدی باال می رود ودرآن سوی کوهسار راه صحرای امید را درپیش می گیرد واگرچه 

 مدتی به دنباِل سرابهای رنگیِن صحرای امید می دود ودر پایاِن یک شِب دراز به میدان "بامدادانِ 

خودی" می رسد ودرآنجا برسِر راهش یک دوراهی می آید که یکی به سوی آفتاب نشست ویکی 

به سوی آفتاب برآمد می رود.ما برای امروز اُستاد مجروح رابرسِر همان دوراهی رها می کنیم 

 واز او جدا می شویم تا درفرصتی مناسب سفرش را به سوی شهِر ظلم آباد با او دنبال نماییم. 
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 ردۀ رنجور و ستم قلعه 
 2014می  12

 
 

ا ب یادداشِت قبلی بدانجا رسیدم که اُستاد مجروح یا رهگذِر نیمه شب راه ماتم دره را پیمود و در

های رنگین صحرای اُمید  ها به دنبال سراب مدت از سنگالخ نومیدی باال رفت و زحمات بسیار

 و های دینی یعنی شرق که کانوِن ارزش راهی رسید که یکی به سوی آفتاب برامد بر سِر یک دو

 دیگری هم به سوی آفتاب نشست یعنی غرب می رفت.  اخالقی است و

میان این دو،  نتوانسته است در غرب سرگردان مانده است و میان شرق و جهاِن اسالم امروز در

دسته به  دو دینی را رد کرده اند و گروهی تمام ارزش های شرقی و راهی ُدرست انتخاب نماید.

این غرب گرایی که مرحوم جالل آِل  خوانند، پیوسته اند و آنچه خود مدنیت غربی می غرب و

گروهی دیگر نیز به  احمد آن را غرب زدگی می گفت به کعبۀ آماِل شان بدل گردیده است.  و

ند واهخ می های مطلقاً محافظه کارانه که خود می پندارند دینی یا اسالمی است چسپیده اند و ارزش

 اهی گ یک نوع تیوکراسیی مستبدانه را که من مال ساالری می خوانم بر جوامع خود مسلط سازند.

 پا کنند و خواهند برای به اصطالح والیِت فقیه توجیهاِت دینی دست و همانند روحانیون قم می

ر سر ا دگاهی نیزهمانند کسانی که در خلسۀ تریاک فرو رفته باشند رؤیای خالفِت صدِر اسالم ر

ن خواِب شا)رض(  فاروق تََوهم یک واقعیت خفته در بستِر تاریخ یعنی عدالِت عمرِ  می پرورانند و

  را اخالل می کند.

که )ای بیخبران راه نه آن است نه  از میاِن دانشمنداِن بزرگ افغان که نخستین بار ندا سر دادند

بگذاریم نزدیک به عصِر ما مرحوم همعصرانش را یک سو  این( اگر سید جمال الدین افغان و

عمیق آموخته بود ولی درعین  اُستاد صالح الدین سلجوقی است که فلسفۀ مغرب زمین را خوب و

زمان از جنبه های منفی مدنیِت غرب که زنان را به نام آزادی به نوعی بردگی جنسی کشانده است 

 .شته بود به شدت انتقاد می کردنامۀ سرگشاده که به نمایندۀ فلسفۀ غرب برتراند راسل نو در

 :آن نامه گفته بود مرحوم عالمه سلجوقی در
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رای را باید ب اکنون این منبر اخالق بودی و بیچاره راسل، تو نََود سال خاکستر نشین فلسفه و"

آنان نیز عملی ترین درسی که به خانواده ها می دهند  مریلین براندو خالی کنی و مریلین مونرو و

 ."نکاح در هر فصل سال باید تجدید شود ه عملیۀ طالق واین است ک

درجه اول  تشکیل خانواده را آهسته آهسته منسوخ می کند در بازندۀ این بازی که رسم ازدواج و

اگر مرد  مطلوب است و وی مرد. فراموش نکنیم که زن برای مرد مقصود و بعد از زن است و

لیت به دست آورد به سادگی هم از دست می دهد ومسؤ مطلوب را بدون کدام تعهد و این مقصود و

 راه میخانه یا به اصطالح این مردم )بار( میگذرد؛ در این روزگار راه جلِب زن نیز از چون در

شراب تعارف  ساغر چند را برای نخستین بار دیده است به خرجِ خود میخانه مردی به زنی که او

)غِم  باز و زش جنسی هر کدام راِه خود را می پیمایندآمی زابعد  بعد باهم می روند و می کند و

کم با  زن هر دو کم از طوِل سال های جوانی مرد و روزیی نو( در فردا چه خوری روِز نو و

ولد کرد  اگر احیاناً زن از این آمیزش ها زاد و چهل تن از جنِس مخالف خود آمیزش می کنند و

را هماننِد طوِق لعنتی می  چه بسا که زادۀ خود است و مصیبِت تگ والدی به گردِن او افتاده بار

رای کم ب این شیوه اگر ازدواج را کامالً از میان نَبَرد کم از داند که به گردنش حلقه گردیده است و

اشتهای کور شدۀ جنسی نیست بلکه  شوق و شست عقب می اندازد که انگیزۀ آن نیز سنیِن پنجاه و

ت.  شاید به همین دلیل است که زنان غربی بیش تر از مردان به بی غمگساری اس رنج تنهایی و

 دامن ادیاِن دیگر پناه می بَرند. 

ای کالج روزه کار در سال ها پیش که تازه به انگلستان آمده بودم صرِف نظر از هیچ یادم نمی رود.

ول این تا به قپشتوی بی بی سی کار می کردم  با بخش های فارسی و هفته را لندن می رفتم و آخرِ 

بگذارند  به یک سو خواستم اوالدها درس را خرج را به هم بیاورم زیرا که نمی مردم گره دخل و

 کار کنند یا غیر درس دل مشغولی های دیگر داشته باشند به هر صورت هنگام بی کاری در و

به خطابه  و م خوانند می رفت پارک لندن آنجا که )اِسپیچ کارنرـــ گوشۀ خطابه دهی ها( می هاید

میان همجنس گرایان مرد  باری از مردی که در دادم.  های گروه های مختلِف مردم گوش می

 این تمایل لذتِ  " در مردم را به سوی تمایُِل خود تشویق می کرد شنیدم که می گفت: سخنرانی و

شدم که اگر  هماندم ملتفت مسؤولیِت اوالد اصالً وجود ندارد." و جنسی وجود دارد ولی تکلیف و

پاگریزی های مردان باشد همجنس گرایی مردانه  همجنس گرایی زنانه به دلیل بی وفایی ها و

ً نوعی گریز از مسؤولیت و این خود تجلیی از عقل مصلحت اندیش  تربیت اوالد است و مسلما

ی راهی آن دو را مانع پیشرفِت شغلیی خود می داند. و ماست که زن نیز به نوبۀ خود وجود فرزند
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ی راهی پیش از وی رابرت فراست شاعر امریکایی بر سِر آن رسیده بودند دو که اُستاد مجروح و

 عقِل مصلحت اندیش است.   عشق و

معشوق کن ولی عقِل مصلحت  را فدای رضای زندگیی خود که خود و عشق بر مانهیب می زند

 :است که حضرت موالنا می گویدبه همین دلیل  گوید همه چیز را فدای مصلحِت خود کن وبین می

 آزمودم عقــــــِل دور اندیش را"

 بعد ازین دیوانه سازم خویش را

 

وبیدل نیز افالطون را که فیلسوف است ستم زدۀ عالم اوهام می داند ومی پُرسد چه ظلمی بر اورفته 

 :است که مجنون نشده است تا درراه رضای لیال گم می شد

 زعالِم اوهامه آن ستم زده "بیدل" ـب"

 فالطون شد ظلم رفت که مجنون نشدچه 

 :رابرت فراست شاعر امریکایی نیز برسِر همین دوراهی رسیده وگفته است
 

!I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence, 

Two roads diverged in a wood and I 

I chose the one less travelled by, 

And that has made all the difference! 
 

 مسؤولیِت ترجمۀ این سرودۀ او به عهدۀ من است که می گوید

 

 من این یک نکته را پیوسته با آهی همی گویم،

 که آنجـــــا سال های دور اندر جنگـــــِل انبوه

 زیدم من همان یک را،گُ  راهی و رسیدم بر دو

 َرُدد بودــتَ که آنجــــــا راه پیمایاِن اندک را 

 ر از اندوهـاین قلِب پُ  تفاوت در گزینش بود و

به هر صورت نمی خواهم از مقصود دور بیفتم که اُستاد صالح الدین سلجوقی از یک سو محاسن 

ومعایب غرب را برای مان برجسته می کند واز سوی دیگر به ما هوشدار می دهد که این رکود 

الصاق کرده ایم از اسالم نیست که مسلمانان علم وفلسفۀ یونان، وایستایی را که ما به دامِن اسالم 
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هند، ایران ومصررا باهم اندر آمیختند وکشفیاِت عظیِم خودرا بدان افزودند وبنابراین علم ودانش 

ودریک کلمه تمدن مال شرق یا غرب نمی شود واین تمدن وزندگانیی عصری مال تمام انسان 

اه بیفتد درحقیقت ازتوحش به سوی تمدن راه می افتد ولی اگر هاست واگر ده به دنباِل شهر ر

شهررا محکوم به تقلید از ده بسازیم مثل این است که کرِم پیلۀ آزاد شده را دوباره به سوی غوزه 

ای که درآن به دنیاآمده بود باز گردانیم ویابه شیوۀ ُمحال تر تالش ورزیم تا که کودک ُرشد کرده 

 .مادر باز گردانیم وجوان را به سوی رحمِ 

موالنا به ما نمی گویدکه در ده اقامت اختیار نکنیم اما می گوید که طرِز تلقیی روستایی ودهاتی 

 :نداشته باشیم
 

 عقل را بی نور وبی رونق کند رو ده مرد را احمق کندـده م "

 گوِر عقل آمد وطــن در روستا نو ای مجتبیـش "پیغمبر"وِل ــق

 َنبَود تمام ِل اوـقـاهی عـه مـتا ب شام بَُود روزی وهرکه در ُرستا 

 حشیش ده ُجر اینها ِچه درَود از ی احمقی با او بُــــَودـه ماهـتا ب

 ل وعمیـگاری باشدش جه روز در روستاـی باشد انـاهـوآنکه م

 ت زدهـحج در تقلید و دست در اصل ناشدهیخِ وـه باشد شــده چ

 (522تا517مثنوی دفتِر سوم بیت های )

رهگذِر نیمه شب برای ما می گوید که راه به سوی مشرق بسیار باریک و پُر پیچ و خم است و 

بُته های خاردار، آن را از هر کنار پوشانده است.  در آغاز آن راه ناهموار لوحۀ کوچک و نیمه 

 با زحمت چنینشکسته را برزمین افتاده می بیند که حروِف آنرا باد و باران بُرده است.  بر آن 

 :می خواند

 سر منزِل آزادی ـــ سرزمین دور افتاده، نا معلوم و نا شناس

 منازِل سِر راه: دشِت لیلی ـــ رباِط مستان ـــ ده مجنون ـــ تخِت پریان ـــ سواحِل دریای معنی

در این جا رهگذر نیمه شب بدین حقیقت اشاره دارد که سرزمیِن دور افتادۀ آزادی درآن سوی 

واحل دریای معنی است یعنی انسان از عشق های کوچک و مجازی و به وسیلۀ عشق و سرمستی س

که همان رباِط مستان و ده مجنون و تخِت پریان باشد می رسد و در پایان این عشق مجازی است 

که به قوِل حضرت موالنا پرتو خورشید را بر دیوار می بیند و به دنباِل خورشید حقیقت مطلق 
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سواحل دریای معنی می شود و باالخره به دیاِر حقیقت مطلق که همان سرزمین آزادی رهسپار 

است واصل می شود و اما اُستاد که میخواهد ما را به سوی آرمانشهر اوهام ما ببَرد در جهِت مقابل 

جادۀ سنگفرش و فراخ و هموار می بیند و در آغاِز آن شاهراه بر لوحۀ بزرگ با خطوِط ُدُرشت و 

 :ریخت چنین میخواندبد 

 شهـِر بزرگ ـــ مجلل و با شکوه ــــ نزدیک تر از تصور

 آبادی های سِر راه : ده رنجور ــــ گریان قلعه و ستم سرا

شهِر بزرگ همان شهِر تصوراِت واهیی انسان است که آن را به نیروی تخیل مجلل و با شکوه 

ایجاب رنج، گریه و ستم را می کند و جلوه می دهد و اما رسیدن بدین شهر بزرِگ تصورات 

رهگذِر نیمه شب بر لحظاِت زود گذِر بامداداِن خودی تأمل نمی کند و برای فرار از گرسنگی و 

 .تشنگی میخواهد به نزدیک ترین آبادی برسد و راِه شهِر بزرگ را در پیش می گیرد

بی در ده رنجور و روزی در ما در همین جا از اُستاد جدا می شویم و او را مجال می دهیم تا ش

 ستم قلعه بماند و در فرصتی دیگر از دیدنی های خود قصه کند. 

 

 

 

 رهگذر نیمه شب رد زندان 
 

 2014می  12
 

 

اند. م یدر )ستم قلعه( م یدر )ده رنجور( و روز یکه اُستاد مجروح شب میگفت شتریدر صحبِت پ

 یمرد ایگذارد. اگر زن  یشمار را پُشِت سر م یب یخانه ها و ماتم سراها انیراه گر ریاو در مس

 ریو شش سال اخ یس یها میرا که در رژ یهمه مردم قیدق یۀشود و احصائ دایصاحب حوصله پ

سرنوشت محتوم  یدر جست و جو ایعدم شتافته اند و  ارینان، لباس، خانه به د یو جو جستبه 

مِت حکو امیاو رقم کشته شدگان را بر ابدهند و  شیجهنم فرستاده شده اند برا ایبهشت  یبه سو

ر ه یحساب سرانگشت کیشود که با  یکند آنگاه معلوم م میدست اندر کاران چپ و راست تقس
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کم از کم ده خانواده  کیهر  یاند و در عزا فرستاده شدهمرگ  ارِ یپنجاه نفر به د کمروز کم از 

که  "ستم قلعه "و "ده رنجور" یسراپا در نیبرا بنا ماتم گرفته اند و داده اند و سر ادیو فر هیگر

 اگر اُستاد ماتم هموار بوده است و عزا و میشهِر بزرگ به راه افتاده است گل یآن به سو اُستاد از

 دایمبالغه هو آنقدر انشیب ۀویش گذارد در یم شمار" را پشت سر ی"ب یسراها ماتم وخانه ها  انیگر

 یرنگارنگ است وارد م یشهر بزرگ که شهر شعار ها به هر صورت اُستاد باالخره به . ستین

 "خواری است محنت و رستگاری در": خواند یم نیاز شعار ها چن یکی بر شود و

خواری باشد، پس رستگاری از چه خواهد بود؟" منظور این  محنت و زندگی در "اگر گفتم: خود با

اگر رستگاری  کم کند حاال خواری را زحمت محنت و است که انسان می کوشد با نیروی کار و

 "چه چیز است؟ خواری باشد پس این رستگاری از محنت و در

 و" خود گفتم: با "" نگهباِن سعادت از هرگونه آفت، دستگاه قدرت است. خواند: لوحۀ دیگر می در

میان آید،  هنگامیکه پای سعادت در اما، آن آفِت دشمِن سعادت خود همان دستگاه قدرت است.  و

زیور نیست که رهزنان  خیزد زیرا سعادِت راستین خزانۀ زر و می به نگهبانی از میان بر نیاز

 نگهباناِن قدرت از آن پاسبانی کنند."  هر جهت بدزدند و بتوانند آنرا از

ی حاکم بر آنانی که نسل های امروز را فدای نسل های نیامدۀ ژاُستاد این استنباط را از ایدیولو

جامعۀ بی طبقات دولت یعنی دستگاه قدرت بی  به اعتقاِد آنان در است.  فردا می کنند نموده

دیگر دستگاه قدرتی  راِه زوال می گیرد یعنی مردم به سعادت می رسند و ضرورت می شود و

 .آن نگهبانی کند نیست که از

 مردان کاِر خردمندان است!"  اطاعت از ابر مردانند و رهبراِن ما ابر"  :خواند می یدر شعار دیگر

ـ خدا( در ورهای دیگر کش مصر باستان و باز استاد آن رهبر پرستی را که بازماندۀ مفکورۀ )پادشاه ـ

 مشرق زمین است مشخصتر می سازد. 

ا این کوریی م زنان نیافریده است و مردان یا اَبَر آفریده است ولی اَبَر زناِن بی شمار خدا مردان و

 بنِد رهبران اسیر می سازد. را در ما عادی است که قهرمان آفرینی می کند وانسان های 

 :بیدل بسیار زیبا می گوید

 بنِد رهبر مانده ایم کوری این قدر در ما ز

 پاست چشم اگر بینا شود بر کف عصا زنجیر

رهبر  در غرور هنگامی که اثر خود بینی و و مردم رهبران را به وجود می آرند ،در جوامعِ آگاه 

جایش را به دیگری می دهند.  را کنار می گذارند و پا از گلیِم خود دراز تر کرد او او پیدا شد و
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 خود در خواندند و چی می چی و را نابغه، خالق و کمونیست ها به طوِر خاص رهبراِن خود

  وانخستین فُرصت  بینی می افشاندند تا در خود مزرعۀ تصورات یک انساِن عادی تخم غرور و

اتحاد شوروی تروتسکی، استالین،  جایش را خود بگیرند. در را از اریکۀ قدرت فرو اندازند و

چین  در بریژنف یکی به دنبال دیگر متهم به کیش شخصیت گردیده کنار زده شدند. خروشف و

 نستانافغا در باالخره خود مائوتسه تونگ تبارز کرد و این پدیده در وجود لیوشاوچی، لین پیاو و

ببرک از جانِب نجیب با همین اتهام از قدرت  نیز تره کی از جانِب امین، امین از جانِب ببرک و

 .بر افتادند

  به رو می َشَود می گوید: اُستاد وقتی با این شعار رو

 س وب و که فقط تابع داور خرد خود اند خود آن ابر مردانی اند ،خود گفتم:"خردمنداِن راستین " با

آن خردمندانی که به  به اطاعت وادارند، بی خبراِن ستمگرند و مردانی اند که خردمندان راآن ابر 

 ".میدهند بی خبران بی بصرند اطاعِت آنان تن در

 :خواند ِر جاده میایک لوحۀ کن بر رهگذِر نیمه شب بازهم پیش می رود و

ظام استحکاِم ن قدرِت راستین در وپاینده برآن قدرتند  مردم مظهِر ارادۀ قدرتند، زنده بر قدرتند و"

 " .آهنین است

باخود گفتم:" دراین جا حقیقت واژگون بیان شده است زیرا مردم مظهِر ارادۀ قدرت نیستند، بلکه "

زندگی  زندگیی هر فرِد انسان است و قدرِت مردم در قدرت می تواند مظهِر ارادۀ مردم باشد.

 لوحۀ دیگر چنگاِل نظام آهنین." رهگذر نیمه شب برآزادی از  خوشبختی در درخوشبختی است و

 میخواند:

 " .قناعت از دل است اطاعِت کامل و آن در نظِم آهنین است و "عدِل نوین در

اریم به جای آن بگذ لفِظ )ظلم( را اگر برداریم و این گفتار فقط کلمۀ )عدل( را با خود گفتم:" در"

ست کار ا ستم راستینی در آهنین برقرار است، پس جور وزیرا اگر نظم  حقیقت بیان خواهد شد.

نه داد بلکه ناِم آن فقط  مرامی نه عدل است و قناعِت ضروری بر اطاعِت جبری از نظامی و و

 ".استبداد ظلم است و

گروهی از جواناِن تنومند را  رهگذِر نیمه شب به راه پیمایی خود در شهِر بزرگ ادامه می دهد.

 به یک آواز دست داشتند و نبرد در سالحِ جنگ و های خاکیی یک سان به تن و می بیند که جامه

 :می خواندند
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  ! ما جوانانیم ! شیر مردانیم ! سلحشورانیم "

 !ما بازوی بیداِد قدرت! ما بانیی بنیاِد قدرت زوریم ما!  قهرمانانیم! قوت و"

 !آِن رهبر! خوِن ما قرباِن رهبر جاِن ما از

 سلحشور دور می روند، مردانی دیگر می رسند که جامه های بیرنِگ یک سان درجواناِن "

 شی رادرف یکی از ایشان پیشاپیش می رفت و بر دوش می کشیدند. افزاِر کار آالت و برداشتند و

 آن افزارها یکی را از برافراشته می داشت که برآن با رنِگ زرین نقِش افزاِر آهنین پدیدار بود.

هنگاِم درِو نامعلومی  چکش( یکی کشتزاِر موهوم و )داس و دیگری را کوفتن بود هدف بریدن و

 ُکشتار وعده می داد و شکل دادِن فلزی را به منظوِر قتل و دیگری کوفتن و به یاد می آورد و را

آن به خاطر  از که من فقط الفاظی چند مرداِن آن گروه نیز همه به آواِز بلند سرودی را می خواندند

 ":ردمسپ

 !ما کارگریم، ما رنجبریم! ما بندگاِن رهبریم"

 !ما تابعِ فرماِن تو، ای رهنما! جاِن ما قرباِن تو ای رهنما

صدای شان اندک اندک خاموش گردید موجِ دیگری قطار قطار از  وقتی آن صفوف دور رفتند و

بد  دراز یک نواخت واین بار گروه انبوه زنان جوانی بودند که پیراهن های  وسِط جاده گذشت.

 :چنین می سرودند دست داشتند و از ُگل های ُخشکیده در یساخت پوشیده بودند، دسته های

 !ما زنانیم! ما زناِن پیشتاز! ما جوانانیم! جواناِن جانباز"

 !باغِ جاوداِن ما فرزنداِن ما! این نظاِم ما مراِم ما! بهشت و این نظاِم ما مراِم ما! برای ما و

 !زناِن باشندگاِن خاک مرد خیز! ما کنیزاِن آن شیر مرداِن خون ریزما 

 "!وفادار همه فرمانبِر ساالر مختار! همه تابع به او دایم 

بندگی اندک اندک دور می رفت  رهگذِر نیمه شب می دید که غلغله های آن ترانه های مغرور بر

سراپای  عمیقیسکوِت  باقی نماند.جاده ها  دیری نگذشت که هیچ انسانی، هیچ زنده جانی در و

به عادِت همیشگی می پُرسد:"  شهِر بزرگ را فرا گرفت. رهگذِر نیمه شب نزِد پاسبانی می رود و

 " بگو این مقام را نام چیست؟

 و چون او نمی داند او ناِم شب را می پُرسد و با خشونت از پاسبان با کراهت به سویش می بیند و

)ستم قلعه( صحبت  ر شبهای پیشین یعنی از )گریان خانه( ، )ماتمسرا( واز اقامتگاه های خود د

 .به زندانش می فرستد می کند پاسبان می پندارد که او دیوانه است و
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فُرصتی دیگر به سراغِ او در زنداِن خیالی اش می  در ما درهمین مقطع از اُستاد جدا می شویم و

 رویم.

 

  

 قلعهشبی رد دِه رنجور و روزی رد ستم 
24/05/2014 

داشت او یاد ن نناِم شب را پُرسید و چو اُستاد صحبِت گذشته خواندیم که پاسبانی با خشونت از در

که وقتی  به یادم آورد این موضوع خاطره ای را به زندانش فرستاد.  پنداشت که دیوانه است و

من بیدادهای هوشیاراِن  هنگامی که خواند و کودک بودم مادر مرحومه ام مرا پسِر دیوانۀ خود می

ه ک نمانده بود تا ماننِد من شاهد بیداِد آنانی می بود مردِم بیچاره دیدم دیگر مادرم تا آخر بر عالم را

قدرتی  جهان می پنداشتند که دیگر در پر قیچی بودند و دسِت عقل های مصلحت بیِن خود کبوتر در

احوال به گوِش خاِک مادرم  مان اوضاع وه من در و نیست تا سرپنجۀ محکم ایشان را بخواباند

 :زمزمه کرده بودم که

 مادر، این عقل است و این هم عاقالن

 ل نشدــایـدان مـدت بـرزنـعشق ف

 ِر ِخـــــــَردــارغ از ابــآسمانش ف

 ل نشدــه ات عاقــوانــکن دی ُشکر

دردفتِرمحقِر خود درپشاورنیز به ما به هر صورت آن اُستاِد دیوانه راکه نه تنها درفاکولته بلکه 

درِس عشق میداد به زندان فرستادند. اُستاد در این زنداِن خیالی به گماِن غالب با سولژنتسین نویسندۀ 

ناراض شوروی دیداِر میکند وبه استناِد جزایِر گوالگ یکی از شاهکارهای آن نویسندۀ بزرگ 

ظاِم استالین را با او درمیان های گوناگوِن تسلط ندربارۀ چند وچوِن نظام حاکم ازاو مپُرسدوسیما

باشد. از رهگذِر نیمه شب می ین بخشهای کتاِب اژدهای خودی میاین بخش از جالب تر و گذاردمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :شنویم

 هخود برفت. من لحظ به شدت بست و را مرا دروِن کلبه پرتاب نمود، در کروقتی آن مرِد غول پی"

نجی ک گرفت دیدم در وقتی چشم هایم اندکی با تاریکی خو متحیر ایستادم. آنجا گیچ و چند در ای
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مرد الغر اندامی با موهای سفیِد چون برف بر بستری آرمیده است،  چراغ کم نوری می درخشد و

 را گرفته است.  پیش او اوراقی دور و کتب و

محبِت بی پایان  لطافت و لبخندی زد. خواندِن اوراق برداشت و سر از سالم دادم. نزدیک رفتم و

نگاِه  کرد. چهرۀ نورانیی او حکایت از جهاِن فراموش شدۀ انسانی می آن لبخند می درخشید. در

بحِر متالطم،  شِب طوالنی درانجاِم  که در سالمی بود آراِم او چون ساحل صلح و ژرف، شفاف و

لحظاتی  پهلوی خود جا داد. مرا در حرکِت سر اشارۀ فرمود و افق پدیدار گردد. با سحرگاه در

ت که اس "خیلی شگفت آور اندام به نرمی گفت: پایان مرِد الغر در چند به خاموشی سپری گردید.

  "مقطاراِن زندانیی خود نپیوسته بودند.این شهِر نظِم پوالدین گدایانی می توان یافت که به ه هنوز در

 تازه به اینجا رسیده ام."  "گفتم من گدا نیستم بلکه مسافرم که از منزل های دور

موش های نامرئی ساختۀ  گوش دارند و زیرا این جا دیوارها گوشم گفت:" آهسته سخن گوی! در

 ".تا مرکِز فرماندهی می رسانند را دسِت آدمیان سخِن ما

را کنده کنده به وی بیان  داستاِن رهنوردی های خود از ه ایتۀ سرگوشی ها شم اشاره و سپس با"

 ".از شنیدِن آن لذت فراوان می بُرد گوِش دل می شنید و می دیدم که سخنانم را با کردم.

 آن دوسِت بزرگوار می پُرسد: از رهگذِر نیمه شب پس از بیاِن سرگذشِت خود

 ""ناِم این مقام چیست؟

 پاُسخ می گوید:"  دراو 

زبان  بر اما ساکناِن ان اجازه ندارند این نام را ای رهنورد! این مقام را نام )شهِر ظلم آباد( است و

به ناِم  این است که هیچ واقعیتی را بر قرار را نظِم شهر همین جا آغاز می یابد. ظلم از رانند و

 "حقیقیی آن نباید نامید زیرا گویند حقیقِت نوین معکوِس حقیقِت پیشین است. 

همین جا صحبِت زندانیی بزرگوار را با هم سلولش یعنی جناِب اُستاد مجروح پایان می دهم اما  در

بارۀ  هم در باز فُرصتی دیگر به سراغِ شان می رویم و باز در دو دوام دارد و صحبِت این هر

این هنوز هم این داستان  بر بنا می شنویم و پُرسش های اُستاد ظلم آباد( و ما های مختلِف )شهرسی

 میالدی 2014می 24 دنباله دارد.
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 اژداهی خودی    
 حقیقت نوین معکوس حقیقت پیشین

 زانن رد پیشاور و زندگی
 

 

 

 نوین معکوس حقیقت پیشین حقیقت
 

29/05/2014 
 

گذشته بدینجا رسیدیم که آن زندانیی بزرگوار به رهگذر نیمه شب گفت که "دراین یادداشت  در

 گویند حقیقت نوین معکوس حقیقتبه نام حقیقیی آن نامید زیرا می هیچ واقعیتی را نمیتوان شهر

 " .پیشین است
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 رهگذر نیمه شب می پُرسد:

 کنند؟" و چه حسابی می باطن خود پس مردم در را حقیقت پندارند خطا راست و "اگر دروغ را

جدایی یا  در باطن می گفتند و و پیشنیان ظاهر پاسخ می دهد که آنچه را آن دوست بزرگوار

اکنون تابع فرضیۀ نوین گردیده است بدین معنی که پیروی از فرمانروا  کردند همنوایی آن فکر می

دیدگاه اینان  باطن ازست. ا همین موضوع برای استحکاِم نظام کافی عمل ضروری و زبان و در

  ت.خالی از معنی اس واقعیت موهوم و

این  زندانیی بزرگوار برایش جواب می دهد که در رهگذر از صف آرایی های مردم می پُرسد و

یکی گروه جنگجویان است که کار شان قتل .  پیشه گروه بندی شده اند مردم به اساِس شغل و شهر

نی کنون با دشمِن بیرو اما گروه جنگجویان تا نگهبانی است و پاسبانی و عذاب و ُکشتار، زجر و و

 جنگ شان دایم با مردِم خود شان است.  دیگر گروه کارگران استند که هیچ فن و نجنگیده اند و

 شب که دیگر گروه زنان استند ولی به هرکاری که فرمان یابند انجام می دهند. هنری نیاموخته اند

 کارگاه های ُشستن، دوختن و روزها در و کارگران به سر می برند خدمت جنگجویان و ها در

حال زوال است  که نسل شان در این میان گروه بی گروهان نیز است اما در و کنند می پُختن کار

ها می فرستند که اُستادان  زندان بی گروهان را در قالب گروه های بیرونی نمی گنجند چون در و

 جملۀ بی گروهان جان های خود آثار، خردمندان قانونگذار در تب ونامدار، نویسندگان صاحب ک

مکاتب مشابه به سربازخانه ها  اما کودکان در ها از دست داده اند. و زندان زیر شکنجه در را

 برای شان درِس فدا را می آموزند و نبرد یک سان تحت پرورش قرار می گیرند، هنِر رزم و

 .کاری به فرمانروا داده می شود

 :زندانیی بزرگوار می گوید رهگذر نیمه شب رمز قدرت فرمانروا را می پرسد و

 از که مردم فرمانروا می داند دیگری گرسنگی. آفت است یکی تشنگی و رمز قدرِت فرمانروا دو

آغوش بال  آفت حاضر استند در این دو از فرار به منظور و ترس استند هیوال همیشه در این دو

 به فرمانروا این دو غول بیابان را مردم بزند سر وقت که اندک هوای آزادی درهر  پناه ببرند و

سر به سجده  شدۀ خود دست برمیدارند و آرزوهای بیدار مردِم بیدرنگ از شهرستان رها می کند و

 .خاک پای فرمانروا را می بوسند می نهند و

 زندانی برایش جواب میدهد خویشتن می پُرسد و بازجویی از بارۀ تحقیق و رهگذر نیمه شب در

گان دایمی "آیا از باشند میرسد: پاسبانان نیست، غم مخور نوبت بازپُرسیی تو نیز که بازپرسی کار

 جاسوس هر اجنبی دهشت افگن و پاُسخ بدهی که نیستی اینجا وقتی تو شهر بزرگ استی؟" و
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خود می لرزد  خبِر ترس آور براین  را اعدام می کنند. رهگذر نیمه شب از او پنداشته می شود و

 :پُرسد دوست بزرگوار خود می از و دهد دست نمی از را ولی خود

کردار  ای رهنورد ُجرم در گوید:"  می او " و ُجرم شناخته می شود؟ این دیار چه گونه کردار در"

رم جُ ارتکاب  مجرم پیش از تا درعمل مرتکب ُجرم َشَود و نیست زیرا کسی فُرصت آنرا نمی یابد

 ".پُرسی قرار می گیرد مورد باز

مجرم  توان کسی را عمل ُجرمی صورت نگرفته باشد، چه گونه می وقتی در رهگذر می پُرسد: 

شهر ما به استثنای گروه فرمانروایان هر فرد بالقوه  "در پاُسخ میدهد: زندانیی بزرگوار شناخت؟" و

 د وثابت کن را روز بیگناهیی خود شب وکردار  هر فرد مکلف است توسِط گفتار و مجرم است و

یچارگانی ب هنگام بر بالین شهریان می ایستند و پاسبانان شب خواب هم از یاد نَبََرد. در این مسأله را

ز ا یا همخوابۀ خدمتیی شب او خواب سخن می گویند، پاسبان او یا همسایۀ بستر او و استند که در

 یار ازشهریاِن بس به گوش فرمانروایان می رسانند؛ یند وپای او تعبیراتی می نما و سخنان بی سر

زندان راحت تر شده اند زیرا دیگر  خواب به زندان رفته اند اما شنیده ام که در این گفتار در

 ".کنند با خاطر آسوده یاوه سرایی می آرام می خوابند و و بالین ندارند پاسبانی بر

 "چه وجایبی به آنان می سپارد؟ و دهد چه حقوقی می "این نظام به افراد پُرسد: رهگذر باز می

"نظاِم نوین مال مردم است."،  گوید: می کند و زندانیی بزرگوار به لوحه های شهر اشاره می

گرا "فرد فرخندۀ خویش سهم فعّال بگیرد."  استحکاِم نظام مردمی و ُگسترش و "هرکس حق دارد در

دیگران  است که اندیشه های فردی ضدی دولتی را درکس واجب  هر "بر دشمِن همگان است."؛ 

"حقوق و وجایب  با اشاره بدین لوحه ها می گوید: "نابود باد دشمناِن دولت!" و نابود سازد."، 

آن دیگری ارتکاب جنایت  سازد و وظایف را اجباری می باطل و افراد همین است. آن یکی حق را

 ".ر می کندریشه ب آزادی را از را واجب می گرداند و

گلیم این یادداشت را بر می چینم ولی هنوز پُرسش های رهگذر نیمه شب از دوسِت  این جا باز در

ز می را با گو فُرصتی مساعد دیگر دنبال این گفت و من در بزرگوارش به پایان نرسیده است و

  2014می  29گیرم. 
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 زندگانیی زانن ردپشاور
 

 2014جون  2

این به عنوان مقدمه  بر می شود بنا زنان آغاز دربارۀ اژدهای خودی ازچون بحث امروز ما 

هنگامیکه سرمایه داری تولید ضرورت  مغرب زمین آغاز کنم.  ناگزیرم از سیر آزادی زنان در

انقالب صنعتی که از انگلستان  پیشه وران محلی باز گرفت و های اولیه را از دست خانواده ها و

اطر فابریکه داران نه به خ آغاز گردیده بود سبب پیدا شدِن فابریکه ها شد کشف ماشین های بخار و

مزِد کم نه تنها زنان بلکه  جوی کار ارزان و جست و آزادی های زنان بلکه در عالقه به زنان و

خانواده به سوی فابریکه ها سرازیر ساختند. هنوز مردان  حتی کودکان را نیز از حصاِر خانه و

می  را های پیشین او زن همان قابلیت و کدبانوگری از خو نگرفته بودند جدیداین وضع  که با

 های خوشمزه می پُخت و ذهنیت انان همان موجودی بود که درخانه غذا یعنی زن در خواستند.

خالصه که در هر  نرم می بافت و فرزندان جاکت های گرم و در زمستان ها نیز برای شوهر و

شغولیت م غافل از اینکه فابریکه داران با کشاندِن زن به فابریکه نه تنها حالت فرمانبَر شوهر بود.

کم کم مردان غرب  بلکه حتی مناسبات جنسی را نیز تجارتی ساخته بودند و های خانگی زن را

 لی و می گرفتند. زنان بدون شک از بردگیی خانه نجات یافته بودند نیز با این وضع تازه باید خو

بدل شده بودند. دیگر مناسبات جنسی نیز به یک تجارت بزرگ  محیط کار فابریکه وبه بردگان 

همان راه تأمین می شود که اینان  امروز نیز یک بخِش قابل توجه اقتصاد غرب از تبدیل شده بود.

هم مواد خام زن  آن هم وسیلۀ تولید یعنی ماشین زن است و خوانند و در آنرا سکس انَدستری می

ارکان زندگی رخنه کرده است که آن کارگران سابق که از  سکس اندستری چنان در این است و

ب منجمنت صنایع کس دیگر کفایت الزم را برای اداره و سیر تکنالوژیی معاصر عقب مانده اند و

بیرون رانده شده اند باز به اصطالح  قهراً از کارزاِر معروض به رقابت بسیار دشوار نکرده اند و

پورنو  فلم های خورند و به کَوچ پُتیتو یا کچالوهای لمیده بر َکوچ بدل شده اند که چپس میاین مردم 

سکسی بودن برای عامۀ مردم  احوال بیرون از دنیای سکس و چنین اوضاع و در و تماشا می کنند

 معمول کمی پایین تر دح از زنی که یخن پیراهن را گذشته ها ذکری دیگر نمانده است.  در فکر و
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خواندند ولی حاال به نام سکسی  یا به اصطالح غربیان َډنډی می سبکسر را جلف و می آورد او

 پنجاه سال بعد دنبالۀ این داستاِن دنباله دار به کجا برایش کف می زنند . از وی ستایش می کنند و

 .میداند. باهمین مقدمه است که من به سراغ رهگذر نیمه شب می روم خود خدا کشد می

چگونگیی خدمات شب گروه زنان چیزی نفهمیده بود از دوست همزنجیر  بیچاره رهگذر که از

 کار نیست؟" دوست اختیار فردی در این خدمات شبانۀ زنان نیز میِل باطنی و آیا در :خود می پُرسد

 :خردمنِد او پاُسخ میدهد

اِم نو اعالم داشته است که نظ زیرا تو به معیار این شهرستان به زبان رفتگان حرف میزنی. نه! "

 واقعیت فرد انسانی را در دولتی ساخته است و امیاِل فردیی شهریان را همه رغبت های عندی و

ای افراد دار جمعیتی مدنی مرکب از اختیاِر دولت یعنی دستگاه قدرت گذاشته است و به ُکلی در

 وجایب کامالً از رهبران میداند و این حقوق را بر وجایب فردی را نابود نموده است. "بنا حقوق و

آن وجایبی است که باید انجام گیرد  از بدین دلیل روابط جنسی نیز به دوش افراد می گذارد و را

 آرد". آن بی نظمی به وجود دوستی نباید در انگیزه های عشق و و

 ؟ندکن تی نمییا اظهاِر نارضای پُرسد: "آیا مردم ازاین احوال احساس ناراحتی ورهگذر نیمه شب می

"هرگز نی، زیرا دستگاه دولت به مردم گفته است که "من آفرینندۀ  پاُسخ میدهد: زندانیی خردمند و

 ُمژده دهندۀ درخشان ترین آینده جهانم و گردانندۀ بهترین نظام در بزرگترین اندیشه برای انسانم و

ن چون هیچ یکی از ایشا ته اند.زمان." مردم بدون اینکه بدانند این کالم را چون حقیقتی پذیرف در

 گریان قلعه های دور  نظام بهتری را ندیده اند با مقایسۀ ده رنجورها و به جای دورتری نرفته و

را که با  خواهِش درونیی خود به همین دلیل اندک میل و همه بهترند. از نزدیک می پندارند و

منظور رهایی از زجر درونیی خود به به  خود گناه می پندارند و ظواهر قدرت سازگار نیابند

به اصطالح معمول  به گناهان ناکرده اقرار می نمایند و پُرس می روند و دستگاه کارفرمایان باز

 .چه بسا که محکوم نیز می گردند این شهرستان انتقاد از خود می کنند و

آنرا برای فُرصتی من باز  هنوز پُرسش های رهگذِر نیمه شب از همزنجیر خردمندش ادامه دارد و

ً دراز برای دوستاِن ارجمند دیگر می گذارم و از  درعین زمان برای مطالعۀ این سلسلۀ نسبتا

 پروردگار بزرگ طلب توفیق می نمایم.
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 شیوه اهی استبدادی ستالین
29/05/2014 

 

ده اند از نشبرو  پُرس رو باز با تحقیق کننده و هنوز که تازه توقیف گردیده و ی ایمعموالً زندانیان

ستنطاق ا بارۀ چه گونگیی بازپُرسی و در کسب کرده اند با مستنطق را زندانیانی که تجربۀ برخورد

به همین دلیل از زندانیی خردمند می  مستثنی نیست و رهگذِر نیمه شب نیز پال می کنند و پُرس و

اِن از سکوتی طوالنی داستبعد  او گرفته است و تحقیق قرار بازپُرسی و که آیا او خود مورد پُرسد

 )پُرسِش  را زیِر عنوانِ  که رهگذِر نیمه شب پاُسخِ او را با مستنطق حکایت می کند برخورِد خود

 :نقل می کند (پاُسخِ دلنشین دهشت آفرین و

من شخِص ظاهراً آرامی  "بازپُرِس این دَوِر پُرسش ها، خالِف انتظارِ  زندانیی خردمند می گوید:

من از تََشُدِد درونیی او بیرون  از اما نخستین پُرسش او پیش گرفت و من در ی باروِش نرم و بود

  پُرسید:" جهید و

 وجود دارد؟"  یاین عالِم بی انتها خدای آیا به نظِر جناِب عالی در

 گفتم:" من بدوِن تأمل پاُسخ دادم و

 ابدی درعالم وجود دارد."  آری چنین هستیی الیتناهی، ازلی و

 "پس بگو ثبوِت این فرضیه چه گونه است؟"  پُرسید:

خود می اندیشیدم که به این ساکِن دایمی منزِل دهشت چه  با کردم و لحظه ای چند خاموشی اختیار

 توان فرستاد؟  گونه پیامی می

گر یکی ا معنای هستی. "یگانه پُرسِش بنیادی فقط پُرسشی است پیراموِن هستی و سرانجام گفتم:

 سپس گفتید معنای هستی نیست حکِم اول خود گفتید هستی هست و ست. اگرهست دیگری نیز ه

گفته پس هیچ چیزی ن واقعیت گفتید که آن حکِم شما بی معنی است؛ در باطل ساختید و را نیست و

که حکِم شما با معنی است پس چون هستی هست،  گویند ناچار وقتی می گویید هستی هست می اید.

هست بدین  برای خود هستی از جهتی است که معنای به ذاِت خود و معنای هستی نیز هست و

 آن هر هر لحظه و گونه وجوِد معنی دهندۀ هستی یعنی آفرینندۀ هستی واجبی است که هستی را

الم ع آن دمی که این ایجاِد دایمی دست از کار کشد آفرینش ابدی هست نگه دارد و در و ایجاد نماید

 ".رود در شِب نیستی فرو می
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ه پُرس از شنیدِن آن ب نمی یافتم اما باز چیزی خنده آور این گفتاِر توضیح طلِب خود چه من در گر

 بیرون منفجر گردید.  وحشِت درونیی او در در سخناِن بعدی او دهشت و خندید و آواِز بلند

ن سپرده جابلکه دیریست که  که آن معبوِد شما مخلوع شده و "پس شما هنوز خبر نیافته اید اوگفت:

 ".توانستیم به قدرت برسیم بدین گونه ما گذاشته است و را آزاد ما و

وچک فرمایاِن ک کار این گفتاِر دهشت خیز پُرسشی طرح نبود پاُسخی ندادم اما پاسبانان و چون در

عد از آفرین گفتند. من ب تحسین و در ستایِش گوینده کف زدند و آنجا حاضر بودند بزرگی که در و

 :به نرمی گفتم طوالنی همه را مخاطب ساختم و سکوتِ 

 آزادی به قدرت رسیده اید. ای بیخبران! آیا شما نمی دانید از شما می گویید، آزاد گردیده اید و "

چنگاِل قدرت اسیر گردیده  در که چون از خدا بیگانه شده اید، از سرمنزِل آزادی به دور رفته اید و

آزادی های دیگر وجود داشته  گذارد ادیی الیتناهی است که میاید، زیرا فقط هستیی خدا آن آز

شته تاریکی گذا در آن را های شما بیرون رفته است و که خدا فقط از ویرانۀ دل آیا نمی دانید باشد.

 آن دلها جشن ها برپا می گردد؟ در خانۀ دِل دوستان خویش مشعل ها می افروزد و در اما است و

 ر براگ وجود ندارد و بََرد دلیلی بران نیست که روز شب به سر تنی چند درآیا نمی دانید که اگر 

 "ه است. رفت ظلمات فرو عالم در آن نیست که همه تاریکی غلبه نماید، ثبوتی بر جهاِن نابینایی چند

ود فرو نفِس خ را در شما شما مسلط گردیده است و گفتم ای بیخبران! بدانید که قدرِت اهریمنی بر"

 شانَد.نیستی می ک دیارِ خود ب با سرانجام شمارا بلعد ومی خود را خود که است یبالی قدرت آن است وبرده 

 خویش وقتی به چهرۀ بازپُرِس  فرمایان مسلط گردید. این گفتاِر من سکوتی مرگباری برگروه کار با

 پدیدار گشت وژرفنای چشمانش سایه ای از اضطراِب ناشناسی دیدم که لحظه ای  نگاه کردم، در

را  وا "این متهم شخِص خطرناکیست. گفت: آنگاه برخاست، مرا به دسِت پاسبانی سپرد و گذشت.

 من اکنون آمادۀ این بازپرسیی نهایی در و به منظوِر بازپرسیی کامل آماده نگه دارید. ببرید و

 ".انتظار نشسته ام

ر خو ند را پایان می دهم اما یک نکته دراین جا پُرسِش رهگذِر نیمه شب و پاُسخِ زندانیی خردم در

به ناِم خدا قدرِت اهریمیی  ئوکرات های قدرتمند نیز خدا، خدا گفته اند وکیادآوری است که ت

مردم حاکم ساخته اند بدین جهت توجه دوستان را بدین جملۀ زندانیی  دکتاتوری های مطلقه را بر

  خردمند برای باِر دوم جلب میکنم.
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رده ب را درنفس خود فرو شما "بدانید که قدرِت اهریمنی بر شما مسلط گردیده است و او می گوید:

از دیگران غافل سازد یک  نفِس خودش فرو بََرد و این هر قدرت که انسان را در بر است. " بنا

آنکه خدا، خدا می گوید ولی برای هوای  قدرِت اهریمنی است حاال نامش چه باشد اهمیتی ندارد.

 آنکه عملش با گفته اش انتخابات تقلب می کند و بر خرما دارد، آنکه به هوای نفس درنفس نظر 

خطر ناک  اسیِر اهریمن می باشند و نفِس خود فرو رفته اند و تخالف می افتد اینان همه در در

فضیلت را به هوای نفس مورِد تجاوز قرار  صیصای راهب است که دختِر تقوی و ترین اینان بر

مردم را فریب  این کار با پُشِت محِل عبادِت خود به خاک می سپارد و بعد از تجاوز در می دهد و

باهلل فریب داده است غافل از اینکه طشت  را نیز نعوذ می دهد ولی بیهوده می پندارد که خدا

 همین جا می بندم. یادداشِت امروز را در طومارِ  از بام بلند می افتد. )ج( رسوایی او به دست خدا

 
 
 
 

 فقدان گرهب رد شهر ظلم آباد
 2014جون  18

جامعه شناس  فدوتوف فیلسوف و گ. بارۀ اژدهای خودی با نقِل قولی از را در یادداشت امروز

 :بارۀ استبداِد خون آلوِد عصِر ستالین آغاز می کنم. فدوتوف میگوید روسی در

استند، برای آن اعتباری کسب کرد؛  متنفر و دستگاه حاکم بیزار که مردم از باید ُدُرست هنگامی"

 ناخته بود.نش آن روزگار یت تارکه بش او سیستمی پدید آورد نهاد. این نیز پا فراتر ولی ستالین از

شخصیت  تا ازاین رهگذر دنائت وادارد به نابکاری، پستی و اتباعِ کشور را کوشید تا همه افراد و او

 ...کند به انجام هر عمِل پستی وادار م رامرد غروِر انسانیی آنان را درهم بشکند و و

 ُمردارکردِن شرِف انسانی و پلید و هدِف ستالین درهم شکستِن نیروی ارادۀ مردم برای همیشه و

 چنین موجودی هرگز قادر نیست دارای صراحت باشد و بدل کردِن افراد به خایناِن دروغگو بود.

هند... از مید این گونه افراد به هرکاِر پستی تن در پاکی به دیدۀ دیگر کسان بنگَرد. با صداقت و
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 از و سرزنش قرار دهند را مورِد مذمت و که خود خواهند درهم کوفته می متهماِن شکنجه دیده و

 این جا باز نشانه های همان هدِف کذایی  در ابراِز پشیمانی کنند. اندیشه های خود ها و آرمان

ود خ در دانشمندان است. نویسندۀ دانشمند نویسندگان و آن درهم شکستِن شخصیتِ  مشهود است و

قرار گرفته است احساِس غرور  هنر خدمِت دانش و این که در از او  کند. احساِس شخصیت می

این رو هرگز نباید فراموش  از گیرد. می معاشاز دولت  ماست و حال آنکه او خدمتگزار کند. می

 ".فروشی بیش نیست خود کند که فاحشه و

می قضایا رابه سادگی ن تعلیم یافتگان به حکِم دانشی که آموخته اند دانیم که درس خواندگان و می

منطِق دستگاه های  و کنند بحث ها می و جر ناُدُرستیی آن استدالل و بارۀ ُدُرستی و در پذیرند و

یِت دو شخص ره حال آنکه استبداد راست گرا و چپ گرا و استبدادی را به مبارزه می طلبند حاکم و

برای  را مصون از خطا می پندارند و رهبراِن سیاسیی خود سازند و مطلق می رهبراِن سیاسی را

کامالً مشهود رهبراِن سیاسی توجیهاِت ایدیدلوژیک می تراشند به همین دلیل آِب  و خطاهای آشکار

ام های نظ َرَود و جوی نمینقّاد با استبداِد حاکم در یک  تعلیم یافتگاِن کنجکاو و درس خواندگان و

فگنند ایدیولوژی پرستی به زانو بی برابِر بُِت مطلقیت و در استبدادی اگر توانستند آزاد اندیشان را

شۀ شاهین اندی برابِر تبعیتی کورکورانه خالی نمایند و ایستادگی در از جوهِر نقّادی و آنان را و

اما اگر آزاد  که خود به مقصود رسیده اند و ددانه چیِن خود بدل نماین شان را به مرغِ خانگی و

صبی ع در شفاخانه های عقلی و آنان را سرسختی نمودند برابِر سیاست حاکم مقاومت و اندیشان در

 دیوانه شهرت می دهند چنانکه در بیِن عاّمۀ مردم به مردان مالیخولیایی و در زندانی می کنند و

ضِد  چرنیشوف به اتهاِم تبلیغاِت خصمانه بر آی. وی.به نام  معلِم جوانی را 1970ماِه مارچ 

فرنی مزمن مبتال تشخیص  پس از سی دقیقه معاینه در زندان به مرِض شیزو کمونیزم توقیف و

( )سیستم فراموشیی ُکلی را باروِش امی نازین ثابت نمایند او را برای اینکه اتهاماِت خود و کردند

)برای داستاِن این معلِم  مغزش تیر کردن گرفتند. در وی رامحلول های کیمیا به اصطالح تداوی و

 صفحات "جان بارون"بی امروز نوشتۀ  جی. جوان خواننده های کنجکاو می توانند به کتاِب کی.

مجروح همین روشنفکراِن آزاد اندیش یا به اصطالح  مراجعه نمایند.( به هر صورت اُستاد 9و 8

ست ها ُخرده بورژوازی را که به انضباِط استبدادی دکتاتور تمکین نمی کنند به گربه ها یکمون

ابودیی کتابِ جزایِر گوالگ کمر به ن در "سولژنتسین"تشبیه نموده است که دستگاهِ ستالین به شهادِت 

مین هافغانستان نیز تا توانست  چنانکه می دانیم دولِت دست نشاندۀ روس ها در شان بسته بود و

 .به خاک سپرد پولیگون های اطراِف زنداِن پُل چرخی ُکشت و گونه آزاد اندیشان را در
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 مجروح زیِرعنواِن گربۀ مّکار بی اعتنا به فرماِن شهریار موضوع را مطرح می نماید و اُستاد

 :همزنجیرش به او می گوید دوستِ 

هم ندیدی که  حتی یک گربه را ای دوسِت رهنورد! تو گفتی که آن شب هنگام آمدن به این سرا"

این  این شهر نمی یافتی، زیرا در در اما هرچند می جستی گربه ای را و از خانه ای بیرون آید

 ".شهر هیچ گربه وجود ندارد

سیدم از او پُر خیلی متحیر گردیدم که در شهری چنین بزرگ هیچ گربه ای را نتوان یافت علت را"

 " شنیدم.این حکایت را از زباِن او  و

گربه ها در یادداشتی دیگر برای تان باز می گویم که حاال ساعت یک  من داستان پیکار نظام را با

من برای دوباره خوانیی  خواب ظالمانه چشمان مرا به هم می آرد و نیم بعد از نیم شب است و و

  ضرورت دارم.  این یادداشت نیز به نیم ساعت وقِت دیگر

 
 

 عصر ستالیناستبداد خون آلود 
جامعه شناس  فیلسوف و "فدوتوف گ." بارۀ اژدهای خودی با نقل قولی از را در یادداشت امروز

 :گوید فدوتوف می بارۀ استبداد خون آلود عصر ستالین آغاز می کنم.  روسی در

استند، برای آن اعتباری کسب کرد؛  متنفر و دستگاه حاکم بیزار که مردم از باید درست هنگامی"

 شناخته بود.ن آن روزگار یت تارکه بش او سیستمی پدید آورد نهاد. این نیز پا فراتر استالین از ولی

این رهگذر  تا از دنائت وادارد به نابکاری، پستی و اتباع کشور را کوشید تا همه افراد و او

 . . .کند به انجام هر عمل پستی وادار مردم را غرور انسانیی آنان را درهم بشکند و شخصیت و

 کردِن شرف انسانی و ُمردار پلید و هدف ستالین درهم شکستن نیروی ارادۀ مردم برای همیشه و

 چنین موجودی هرگز قادر نیست دارای صراحت باشد و نان دروغگو بود.ئبدل کردن افراد به خا

.  . هند.د می کار پستی تن در این گونه افراد به هر پاکی به دیدۀ دیگر کسان بنگَرد. با صداقت و

 و سرزنش قرار دهند را مورد مذمت و که خود خواهند درهم کوفته می از متهمان شکنجه دیده و

این جا باز نشانه های همان هدف کذایی  در ابراز پشیمانی کنند. اندیشه های خود ها و آرمان از

 دانشمندان است.  آن درهم شکستن شخصیت نویسندگان و مشهود است و
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ه قرار گرفت هنر خدمت دانش و این که در از او خود احساس شخصیت میکند. در نویسندۀ دانشمند

این رو  از گیرد. از دولت حقوق می ماست و حال آنکه او خدمتگزار است احساِس غرور میکند.

 ".فروشی بیش نیست خود هرگز نباید فراموش کند که فاحشه و

ی نمی به سادگ قضایا را انشی که آموخته اندتعلیم یافتگان به حکم د دانیم که درس خواندگان و می

منطق دستگاه های  و کنند بحث ها می و جر نادرستیی آن استدالل و بارۀ درستی و در پذیرند و

یت دو شخص هر حال آنکه استبداد راست گرا و چپ گرا و استبدادی را به مبارزه می طلبند حاکم و

برای  را مصون از خطا می پندارند و سیاسیی خودرهبران  سازند و مطلق می رهبران سیاسی را

کامالً مشهود رهبران سیاسی توجیهات ایدیدلوژیک می تراشند به همین دلیل آب  و خطاهای آشکار

ام های نظ رود و نقّاد با استبداد حاکم در یک جوی نمی تعلیم یافتگان کنجکاو و درس خواندگان و

فگنند ایدیولوژی پرستی به زانو بی برابر بُت مطلقیت و در استبدادی اگر توانستند آزاد اندیشان را

شۀ شاهین اندی برابر تبعیتی کورکورانه خالی نمایند و ایستادگی در از جوهر نقّادی و آنان را و

اما اگر آزاد  که خود به مقصود رسیده اند و دانه چین خود بدل نمایند شان را به مرغ خانگی و

صبی ع در شفاخانه های عقلی و آنان را سرسختی نمودند کم مقاومت وبرابر سیاست حا اندیشان در

اه م دیوانه شهرت می دهند چنانکه در بین عاّمۀ مردم به مردان مالیخولیایی و در زندانی میکنند و

زم ضد کمونی تبلیغات خصمانه بر به اتهام "چرنیشوف آی. وی."به نام  معلم جوانی را 1970مارچ 

برای  و دقیقه معاینه در زندان به مرض شیزوفرنی مزمن مبتال تشخیص کردندپس ازسی  توقیف و

 )سیستم فراموشیی ُکلی(  روِش امی نازین را با ثابت نمایند او را اینکه اتهامات خود

)برای داستان این معلم  مغزش تیر کردن گرفتند. در محلول های کیمیاوی را به اصطالح تداوی و

 تصفحا "جان بارون"امروز نوشتۀ  "بی جی. کی."وانند به کتاب تو میجوان خواننده های کنجکا

مجروح همین روشنفکران آزاد اندیش یا به اصطالح  مراجعه نمایند.( بهر صورت استاد 9 و 8

ست ها ُخرده بورژوازی را که به انضباط استبدادی دکتاتور تمکین نمیکنند به گربه ها تشبیه یکمون

ان کتاب جزایِر گوالگ کمر به نابودیی ش در "سولژنتسین"الین به شهادت نموده است که دستگاه ست

افغانستان نیز تا توانست همین گونه آزاد  چنانکه میدانیم دولت دست نشاندۀ روس ها در بسته بود و

 .بخاک سپرد پولیگون های اطراف زندان پل چرخی ُکشت و اندیشان را در

 اعتنا به فرمان شهریار موضوع را مطرح می نماید ومجروح زیرعنوان گربۀ مّکار بی  استاد

 ای دوست رهنورد! "  :همزنجیرش به او می گوید دوست
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 هم ندیدی که از خانه ای بیرون آید حتی یک گربه را تو گفتی که آن شب هنگام آمدن به این سرا

 ".وجود ندارد ربههیچ گ این شهر در این شهر نمی یافتی، زیرا اما هرچند می جستی گربه ای را در و

  سیدماز او پُر خیلی متحیر گردیدم که در شهری چنین بزرگ هیچ گربه ایرا نتوان یافت علت را"

برای تان  بعدی گربه ها در یادداشتِ  داستان پیکار نظام را با" .این حکایت را از زباِن او شنیدم

 .باز می گویم

 

 اتصال و انفصال
شهری آن چنان بزرگ  اینکه در بدینجا رسیدیم که رهگذر نیمه شب متحیر بود از بخش اول در

 فت: پاُسخ برایش گ او در زندانیی بزرگوار پُرسید و دلیل آنرا از توان یافت و نمی هیچ گربه ای را

 نیز گذار می کردند و گشت و بازار کوچه و گربه های هررنگ بی شمار در این دیار " زمانی در

وقتی نظام  جاده ها به ُغلغله می پرداختند. شبها در و می گشتند گوناگون، روزها آزاد های سگ

 گمورد س فرمایان در نظریۀ نو کار متکی بر های جدید سلسلۀ فرمان گردید، در کنونی برقرار

 اندیش، خود خود و گرا ست خودا "گربه موجودی گفتند: و کردند احکامی صادر گربه ها نیز ها و

گ گفتند:"س بی اعتنا به فرمان او" و جویندۀ لذت، بی وفا با انسان و خودنما، طالب راحت و و آرا

 ".فرمانبُردار وفادار، خونخوار و و ست صاحب پرست، بیدارا جانوری

های استبدادی  مورد منسوبان اردو در توضیحاً باید به عرض برسانم که استاد اصطالح سگ را

 :متن به این توضیح دقت بفرمایید لطفاً در را ازهم تفکیک می کند. آننوع  دو و  به کار می بََرد

سره یک همه را گربه ها دلیرانه جنگیدند و بیرون آمدند، با سربازخانه ها روزی سربازان مسلح از"

اِف اوص بسا از و چشیده بودند ولگردی که لذت آزادی را های گوناگون و نیز سگ نابود ساختند و

نظِر فرمانروا  در فقط یک گونه سگ گرگ نما بین بُرده شدند؛ داده بودند، ازدست  از سگی را

اکنون هر پاسبان از  خود حفظ نموده است و کامل در که آن همه اوصاف را منزلتی دارد مقام و

 هم پاسبانان را تواند گدایان را بَدَرد و که هم می خود همراه دارد همان گونه سگ گرگ نما با

شماِر  ها بیرون آمده اند و نابود شده اند موش اما از روزی که گربه ها خواب روند. که به نگذارد

 ربه ه لشکر ها لشکر حال حاضر موش به افزایش گذاشته است. در شان به نحو سرسام آوری رو
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 ات یا ناتوان حمله می برند. آدمیان خفته و بر شده اند و می پردازند، گوشتخوار تاز به تاخت و سو

وزی که ر بیم آن می رود جنگ خود با موشان به اندک پیروزی دست نیافته اند. ون سربازان دراکن

 ".تصرِف خود درآوَرند در بزرگ را شهر آدمیان پاک سازند و وجود از ها این سرزمین را موش

 ی وها بورژواز ستیبه عنوان توضیح باید عرض کنم که وقتی گربه ها یا به اصطالح کمون باز

تصدی های دولتی تا  کارگر در َرَود. میان می کار از بورژوازی از میان بَِرَود، رقابت در ُخرده

ش از دولت معا بازده کارش خوب باشد یا نباشد باقی می ماند و روزگار تقاُعد خود اگر کیفیت و

ه وناین گ که با دولت رقابت کند. جامعه وجود ندارد هیچ تصدیی اقتصادیی دیگر در می گیَرد و

اد اقتص و به وجود می آَرد زمینی را اقتصاد دولتی به طور اتومات نوعی مافیای اقتصادیی زیر

 چنانکه حتی محصالن افغان دراتحاد شوروی سابق نیز سر کند؛ قاچاق را تشویق می مبتنی بر

 در همین دست را چیزهای از افغانستان ساجق، سگرت امریکایی و از گرِم همین تجارت بودند.

 چیزهای روسی را می آوردند  دیگر ها و آن سو تولیداِت نکلی، آب گرمی از وی می بُردند وشور

همین تشبثات اقتصادیی زیر پرده  استاد مجروح مرحوم از کردند. در کابل به اصطالح آب می و

واری رشوه خ چنانکه دیدیم همان تشبثات مافیایی و آن به نام موش ها یاد میکند و عناصر درگیر و

 ت وادامه می یاف "یلتسین"اگر شرایط عصر  پا افگند و از های دولتی بود که کمونیزم شوروی را

به داِد حالت زار اقتصادیی روسیه نمی رسید، آن اقتصاد مافیایی روسیه را تسخیر میکرد.  "پوتین"

 ها استاد بزرگوار موضوع اتصال و موش سگ ها و ماجرای گربه ها و به هر صورت پس از

 کند که من ناگزیرم آنرا برای یادداشتی دیگر بگذارم وجوامع انسانی مطرح می فصال را دران

دوستان خوش  روزگار روز و یادداشتی دیگر همین جا بر بندم. تا طومار یادداشت امروز را در

  پناه خود نگاه دارد. کشوِر حادثه زای ما خداوند بزرگ همه را از حوادث بد در امیدوارم در باد و

  
 

 

 اتصال و انفصال

 ماجرای رهگذر نیمه شب رد زندان
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 آن به موضوع اتصال و گردم که اُستاد مرحوم در امروز باز به تحلیل اژدهای خودی برمی و

 :روشن بنمایم کلمه را نخست باید معنای این دو جامعه می پردازد. انفصال در

و  کمی افراد هرگز جامعه نمی باشدافراد است ولی مجموعۀ  جامعه ُمَرکب از دانیم که هر می

ا اتصال ی آن نوعی انفصال و برای اینکه این مجموعۀ کمی یک کیفیت تازه پیدا کند باید در

انفصال یا جدایی همین است که افراد هویت فردی دارند  پیوستگی وجود داشته باشد. ُگسستگی و

حقوق فردی می شوند که این صاحب  و دیگران جدا می شوند به حساب همین هویت فردی از و

 موارد ُجرمی جامعه نتواند از به غیر و جامعه مصون باید بماند تجاوز حقوق فردی از فردیت و

یک فرد منفصل از  اما از سوی دیگر و آن مداخله نماید در به زندگی وعالیِق فردی کله کشک و

یا  ها اتصال دیگر انسان شغلی با دیگران به دلیل عالیق اقتصادی، فرهنگی، دینی، انسانی و

یشتر ب نه مبتنی بر زور پیوستگی خوش به رضا و هر اندازه که این اتصال و پیوستگی دارد و

قدر انفصال یا ُگسستگی بیشتر شود نفاق،  اما هر شود جامعه به سوی تکاُمل ایدیال پیش می رود

 افراد به سوی همدیگر و میان می رود اعتماد متقابل از جامعه رخنه می کند و جدال در جنگ و

ال یا انفص تحال حاال رژیم های استبدادی برای اینکه خود باقی بمانند تردید می بینند. با شک و

برای نَبَرِد دایمی تجهیز می کنند، به  طبقات جامعه را به شیوه های مختلف تشویق و ُگسستگی را

هویت  دکوشن یا می و تبلیغ می نمایندحتی جنسی را  قومی، زبانی و جای همکاری نفرت طبقاتی، 

می  که خود دارند و تا آن هویت را با اعمال زور از میان ببرند زبانی را های قومی، فرهنگی و

فرهنگی که بدین ترتیب از میان بُرده می  اما بدبختانه هر زبان و بر همگان تحمیل کنند؛ پسندند

 .جهالت دور انداخته می شود ا دست تعُصب وکتابخانۀ انسانیت ب شود کتابی سودمند است که از

 :شوند گو می دوست صاحبدلش با استاد بدین گونه وارد گفت و

 می سازد  برای اقامِت خود )ج( که هر فرد آدمی خانه ای است که خدا بدان ای دوسِت رهنورد! "

ی ب َجَریان دایمی وآفرینِش خداوندی  کند.  آباد نمی شبیه به خانه ای دیگر هیچ خانه ای را اما و

یعنی هستیی  معنای حقیقی آفرینش همین است،  آن است و هر پایان است، ایجاد هر لحظه و

 زمان نوپرداز است و لحظه ای در هر نه تقلیدی از ابتکار خود. خداوندی نه تکرار خود است و

مسان کامل آفرینِش بی انتها، هیچ موجودی ه مکان اعجاز است. از این جا در دره ای ذر هر

 ".موجود دیگری نیست

ی جداگانه ا فرد جهان مستقل و هر و همساِن فرد دیگری نباشد اگر هیچ فردی شبیه و پُرسیدم: "

 "می گردد؟ میان آدمیان چه گونه استوار پیوند پس اتصال و باشد
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 جهاناین ُدشواری است. واقعیت  خواریی آدمیان در "ای دوست! سرچشمۀ رنج و پاُسخ گفت: در

 زنانی را دیده ام من مردان و پیوستگی. مرام مطلوب اتصال و ُگسستگی است و حالت انفصال و

مردمانی را شناخته ام  ها ازهم دور می زیستند. اما فرسنگ و همبستر بودند که عمری همسر و

 سخن میباهم  بُردند. به سر می به ُکلی بیخبر همدیگر از اما و همسفر بودند همراه و ها که سال

 ".نمی یافتند را در اما حرف همدیگر گفتند و

 "سبب آن چیست؟ کجاست و این ُدشواری در پُرسیدم:" 

هر  گردد. مراحل زمان ساکِن منزلی می فرِد انسانی در جهاِن معنی، هر در "ای دوست! گفت:

ین ا و یابدرا درعین مقام می  کسی دیگر کمتر فرد آدمی رهنورِد تنها راه زندگیی خویش است و

جا می آن از دیگری پایین تر و پله های باالتر آن میرسد مراحل زمان چون نردبانیست که یکی بر

 پایان آن دیگری در و آن سخن میگوید از چیزها می بیند و باال آن طرف دیوار آن یکی در یابد.

 ".حدود ادراک خویش برای آن معنی نمی یابد اما در و آن گفتار را می ِشنََود

 شنیدن ها و نگفت پس برند، به سر دایمی انفصال حالت در آدمیان و نگردد برقرار واقعی اتصالِ  "اگر گفتم:

 ".اشدب باید بی حد رقتبار کارحاصل این و بود خواهد معنی از تهی صوتهای گرفتن ها فقط فرستادن و

نیادی همان ُگسستگیی ب نظِم این شهرستان حاصلِ  بینی. "نتیجۀ آن همین ظلم آبادیست که می گفت:

د استحکام می بخش به این معنی که نظاِم استبداد از ترس حالِت انفصال را گواه بر دواِم آن؛ است و

پامال  را بدین منظور استقالِل موجودیِت فرد به ُکلی ویران می سازد و راه ُدشواِر اتصال را و

سیر تکامل معنوی  نماید. ندی میبر بنای شباهت های ظاهری گروه ب عوض افراد را در میکند.

 عین مقام دایمی ترس و به جای آن همه را یکسان در و حرکت باز می دارد از فرد انسانی را

  و در عوض یک کالِم ثابت و را می بندد پیوند دهندۀ او زباِن زنده و گرداند. اطاعت ساکن می

 و قالب های یکسان می ریزد را در ها بدین گونه انسان سازد. همگان جاری می را بر متحجر

خیزد  می که از برخورِد منظِم آن یک گونه صدا بر گردند های هم مانندی مبدل می افراد به خشت

 ".از تراکِم مرتِب آن دیواِر قلعۀ استبداد ساخته می شود و

ادامۀ این  جریاِن صحبِت رهگذِر نیمه شب را با دوسِت صاحبدلش به پایان می آرم و برای امروز

 گذارم ا خواهد بود برای فُرصتی دیگر میبارۀ حقیقت مطلق یا خد که در صحبِت دلچسپ را
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 داستاِن عشق ردشهِر ظلم آباد
امروز که باز فُرصتی به دست آمده است به کتاب اژدهای خودی مرحوم استاد مجروح برمی  و

دنبال می کنیم که زندان بهترین محیِط زندان  های رهگذِر نیمه شب را با دوستش در ماجرا گردیم و

آن ماهیت دستگاه های استبدادی را می توان باز شناخت. معموالً رژیم های  جای است که در

آن زندانی شده  آنانی که در آدم از روی زندان و زندان می اندازند و را در استبدادی مخالفان خود

از سیماهای رژیم های استبدادی که  یکی اند به سادگی می تواند ماهیت رژیم را استنتاج کند. 

 آن خوب آشنایی دارند بیگار یا به اصطالح اعمال کنندگان آن کار ها هم با خوشبختانه افغان

نامش را می گذارند کار  دارند و می وا داوطلبانه است که مردم را برخالف رضای شان به کار

 زندانِ  دوست صاحبدِل خود روزها دربا  داوطلبانه. به هر صورت رهگذِر نیمه شب نیز انقالبی و

تنومند را می بیند که مانند  رهگذر مرد جوان و شهِر ظلم آباد مشغوِل کارهای بی هدف استند.

وقتی حرکت  پا دارد و دست و زنجیرهای سنگین در دیگران جامه های ژولیدۀ زندان را به تن و

گو وجود  هنگام کار اجازۀ گفت و چون در شوری از زنجیرهای او برمیخیزد و و می کند شر

 :ندارد شب هنگام رهگذر نیمه شب از دوست صاحبدل خود می پُرسد

د آن جواِن تنومن اما بی گروهان بود و من می پنداشتم که این سرای اقامتگاه ناتوانان، ولگردان و"

اُسخ پدوست صاحبدلش  گروهی بگنجد چه گونه بدین مکان رسیده بود؟" و هر که می توانست در

به کشورهای دور افتاده رفته بود وقتی بازگشت نظاِم  هنر میدهد: که آن جوان که در طلِب دانش و

 گروه خود پذیرفتند اما "کارمند جوان در را در کارفرمایان او این کشور مسلط شده بود. آهنین بر

 فکر آغاز در ودند.قابل جزا شناخته شده ب گذشته مجرم و فرمایان کسانی را یافت که در میان کار

بنیادی ایجاد کرده آنان را به راه راست آورده  آنان دگرگونیی فکری و که شاید نظام نو در کرد

آنان بیماراِن روانیی  شد دید که چندی از روه ب اما وقتی با فرمانروایان مدارج برتر رو باشد.

های بی شمار برای مجانین کناِر شهر شفاخانه  خطرناک بودند." اندکی بعد فهمید که در کنج و

باد آ به سوی آن شفاخانه های نو دنبرای اینکه علت ُگسترِش بی سابقۀ جنون را دریاب گشوده اند و

ون چ دید که با هر به اصطالح بیمار را همانند زندان های مستحکم یافت و آن شفاخانه ها شتافت و
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از نزدیک  ظاهراً مبتال به جنون راهنگامی که آن بیماران  جنایتکار رفتار می شد و مجرم و

دانش را گسترش می دادند،  که در گذشته هنر و آنان هوشیارانی بودند همه را شناخت. مشاهده کرد

می  جان که به درمان تن و ستم می جنگیدند و طبیبانی بودند قانونگذارانی بودند که با جور و

دریافت که ناوقت از خواب غفلت بیدار  د وراست ش تن او بر از مشاهدۀ این واقعیت مو پرداختند.

این سو  در شهر از آن بیرون آمد و فرمایان تاب نیاورد، از حلقۀ کار "در شده است.  بدین دلیل

 :کس که روبرو می شد می گفت هر با بدان سو می گشت و

دهشت  ای مردم! این چه گونه دگرگونی است؟ این دگرگونیی شما سرنگونی است، وحشت و"

جریان است.  در یاشتباه بزرگ این شهر از مقام آدمیت است. ای مردم می پندارم در ! فراراست

ه حال بدانید ک به زنجیر بسته اند و مجانین هوشیاران را بیماران به عالج تندرستان می پردازند و

آن  .ساختد نانجام بیمار خواه اما تندرستان هوشیار را سر نخواهد یافت و آن طبیبان بیمار بهبود

را ذلیل  اما خرد مندان اسیر بیرون نخواهند آمد و زندان از حالت هذیان هرگز دیوانگان حاکم بر

 ".خوار خواهند ساخت و

نتیجه همین است که می بینی. او با  به دست پزشکان کارآگاه خود سپردند و را نیز آگاهان او کار

وجود  را در آرزو زندان سرچشمۀ امید و داکترانمی گویند درمان مرموِز  کسی سخن نمی گوید.

 ".او ُخشکانده است

ریس بو"به عنوان توضیح باید به عرض برسانم که به گمان غالب منظوِر استاد از این جوان همان 

 پس از  است که در فرانسه درس خوانده بود و "بوریس باژانوف"نویسندۀ خاطرات  "باژانوف

رای نخستین ب دیدن جنایات ستالین به فرانسه فرار کرد و بازگشت مدتی منشی ستالین بود ولی با

 همان باالخره در پرده از جنایات ستالین برداشت و "بوریس باژانوف"بار با نوشتن خاطرات 

لعنانی مطلق ا برابر استبداد و فرانسه از دنیا رفت. گرچه هر رژیم استبدادی با کسانی که سر در

د دشمنی دارند ولی نظام های توتالیتر که مدعیی نمایندگی از خم نمی کنند به شیوه های خاِص خو

هرگز هم از مردم نپرسیده اند که دکتاتوران شان را نمایندۀ خود می دانند  و توده های مردم استند

غیره  را با عنوان های ضد انقالبی، جاسوس خارجی، دشمن توده ها و یا خیر هر مخالف خود

مدتی در حلقه های خود شان خدمت نموده باشند  خود انقالبی باشند وولی آنان که  زندانی می کنند

اگر در سطوح رهبری  از قدرت افتادند متهم به کیِش شخصیت می شوند و اگر رهبر بودند و

یم همه رژ دو نمونه در این هر به شفاخانه های روانی فرستاده می شوند و نبودند دیوانه تشخیص و
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همین جا فرا می  شده است.  به هر صورت دامن این یادداشت را دربارها تکرار  های توتالیتر

  از سیماهای مختلف شهر ظلم آباد به داستان عاشقان ظلم آباد می پردازم. یدر فُرصت دیگر چینم و

 

 

 
 

 شاه مستان داستان ملکه  پریان و

 2014چهارم آگست 
 

ماجرای عشق آتشین "ملکۀ پریان" و"شاه مستان" را از  شهر ظلم آباد یا امروز داستان عشق در

مجروح باید دنبال نمایم تا ببینیم که ماجرا به کجا می سید بهاء الدین کتاب اژدهای خودی استاد 

خدمت استبداد جمعی و حزبی  استعدادهای فردی را در ظلم آباد چگونه قریحه ها و در شهر کشد و

ه امید دیدار "شاه مستان" بر سر راهی می نشست و دیگر بز "ملکۀ پریان" هر رو گیرند. می

  ."ملکۀ پریان" دل به "شاه مستان" باخته است که کودکان کوی نیز دریافته بودند

 که به خواست قدرت در شهر ظلم آباد سر تسلیم خم نکرده بود مجبور گردید که زیر شاه مستان""

 "گروه زنان پیشتاز مورد در دوشیزۀ جوان نیزنظارت پاسبانان به کار سنگ شکنی بپردازد و 

 .گرفت "تجدید تربیت" قرار

ده به اقامتگاه کارگرانی فرستا میان شان بود "ملکۀ پریان" نیز در  دوشیزگان که شبی دسته ای از

 دید پنداشت که موجود افسانوی ناگهان از را آنجا بود. جوان وقتی او در که هنرمند جوان نیز شدند

 ... .آمده است او دیدارن تاخته جامه های زمخت واقعیت بتن کرده بافسانه های خیاِل او بیروپردۀ 

سحرگاه به خواب  "ملکۀ پریان" و "شاه مستان" چون دو یار دیرین کنارهم نشستند و تا آن شب

 .چشمان یکدیگر نگریستند و پیمان مرموز و ناشناخته ای باهم بستند آنان در نرفتند.

 :برای رهگذر نقل کرد را صاحبدل رهگذر نیمه شب داستان عاشقان شهر ظلم آباددوست 

که فرمانروا دستور داده است که شهریان به اکرام و  جوان گفتند فرمایان روزی به هنرمند کار

ت و بدین مناسب و روزی را به یاد کارنامه های ایشان جشن بگیرند بپردازند اجالِل زنان پیشتاز

جوان مأموریت یافت تا آن تمثال  ساخته شود. یکی از میدان های شهر "زن پیشتاز" در تمثالی از

از سنگ رخام بتراشد. بهترین دوران زندگانیی عاشقان همین هنگام ساختن هیکل "زن پیشتاز"  را
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خدمت  در باقی وقت را سرگرم هیکل تراشی می شد یهای هنرمند عاشق پیشه اگر ساعت بود.

 کرد و اما وجود آن دو دلداده در شهر مایۀ آن گردید که دوشیزگان و جوانان دیگرسپری می  دلدار

و بدین گونه منظومه های کوچک ولی مستقل در  نیز برای خود جهان های عشق و محبت بسازند

 .بطن نظام ایجاد گردید

ند، رد آمدمردم در میدان پیشتازان گ "زن پیشتاز" فرا رسید. هیکل سرانجام روز پرده برداری از

کارفرمای خشن و بدریختی خطابۀ دراز و خشکی ایراد کرد که کسی نشنید ولی طبق سنت معمول 

 :در شهر ظلم آباد کف زدند. سپس هنرمند جوان خود بر مسند خطابه برآمد و گفت

ای مردم! عشق آفرینندۀ جمال است و جمال الهام دهندۀ هنرمند صاحب حال و هنر مظهر و " 

 "کمال و جمال تا سرحد طلب حقیقت، خیر یست و آزادی رهنوردیست دربیانگر آزاد

 هنرمند منظور اینکهنداشت. کارفرما ب وجود ای رنامهسخنرانی ب این برای پاسبانان متحیر شدند، زیرا

 .برداشت پرده از روی مجسمهسریع پیدا نکند با عجله برخاست و با یک حرکت  بیشتر گفتار فرصت

بهت و حیرت فرو  طوالنی در سکوت ژرف به تماشای آن هیکل پرداختند و درمردم لحظاتی 

 ها دنکف ز رفته بودند، سپس ناگهان غلغلۀ شعف و شادی، غریو و تحسین و آفرین و توفانی از

و نازک اندامی لطیف از  قد رسا و مردم دیدند که در برابر شان تمثال دوشیزۀ زیبا،  برخاست

بود  پای او آویخته شفافی از یک بازوی آن با چین و شکن فراوان تا چادر سنگ رخام ایستاده بود.

شانه هایش می ریخت و تاجی از ُگلهای  موهایش موج، موج بر و نیمی از بدن او را می پوشاند.

میان دو دست بازش  به پیش گسترده بود و از وحشی بر سر داشت. هر دو بازویش به سوی شهر

و آن دوشیزه لبخند دلنشین بر لب داشت و با عشق و محبِت  پرواز بودحال  کبوتری سفید در

  .کرد شده نگاه می آزاد راستین به سوی کبوتر

که آن مجسمه، نمونۀ اعالی "زن پیشتاز"  آن هیکل شناختند و دریافتند در "ملکۀ پریان" را  همه

و آرزوهای  م برپا کردمرد دیدن مجسمه شور و هیجانی در بلکه تمثال عشق و جمال بود. نبود

برای او و "ملکۀ  بر دوش برداشتند و آن شب را هنرمند جوان را دلها بیدار نمود. در خفته را

 .پریان" جشن گرفتند

این داستان به ما می گوید که نطفۀ هر تغییر و  داستان هنوز به پایان نرسیده است.  استاد در

و بدین ترتیب هنرمند راستین به شرط اینکه  ودو ادبیات جامعه بسته می ش دگرگونی در رحم هنر

یک آیندۀ  تصویر "حال"   آزادی و آزادگی را از دست ندهد و در هرگونه ذوق زندگی و شور
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خلق نماید شعرش  برابر مردم بگذارد و برای مردم هدف های تازه و بهتر آن حال را در بهتر از

 پیشقراول جامعه می شود. 

 ما اگر اعضای یک حزب "بیدلِ "و  "حافظ"، "موالنا"ران عارف ما شما تصورش را بکنید شاع

ی آزادی و آینده نگر گفتند افکار شان با مرگ حزب شان می مـُرد.میبودند و بفرمان حزب سخن می

 که ضمیرش گویدبرابر وجدان است.  شاعر آنرا می و آن تعهد در شاعر میخواهد از یک تعهد را تنها

 :همدشت را بااین قطعۀ بیدل پایان میاین یاددا کنند.یدیگران برایش تلقین مگوید نه آنرا که می

 

 خاِک جوالنگه اسپ و خر اهِل جاه است   حرِص شعرا ای بسا معنیی روشن که ز

 ر و شاه استـدحِ وزیــد از مــیاِه ابـروس   تشویِش طمع مکتب وی بسا نسخه که در

 چاه است ـد درر افالک نهـر همه پای بـگ   بلنـد مضمون ع زـبـط داــه مشتاق گـلـص

 اه استـوتـدر فطرِت شان کـدانی چقـتا ب   ن ُسست خیاالن در یابـعِ معنیی ایـرجـم

 نـِم یقیـلـمادحِ اهـــــِل صفا باش که درع

 الم هللا استـه تفسیر کـفـوصِف این طای

 (111چهار عنصر ص )

 

 خود دخردمن رهگذر نیمه شب درانتظار دوست
 
 2014نهم آگست 

 "شاه مستان"و  "ملکۀ پریان"مجروح بروم و داستان  امروز باز باید به سراغ اژدهای خودی اُستاد

 :ادامۀ داستان می گوید را به پایان برسانم. اُستاد در

ن دید کارمندان از نبود. و اما این هنگامۀ سرور و شادی شامل برنامۀ دولتی انجمن زنان پیشتاز"

 .و فوراً تصمیمی گرفتند و عملی کردند خشم و هراس اندر شدند دراین احوال 

را  آمدند، جا میدان شهرآن وقتی مردم دوباره به منظور تماشای تمثال عشق و جمال به  بعد روزِ 

ه بعد تمثال "زن پیشتاز" حقیقی همانجا افراشت چند روز تهی یافتند، زیرا مجسمه ناپدید گردیده بود.

 و چهره اش خشم آلود برداشت. بود که جامۀ ُدُرشتی در نی تنومند و غول پیکرو آن مجسمۀ ز شد

مشت گره کرده چون عالمت پیروزی به سوی  یک دستش با آمیز بود. حال نعرۀ قهر دهنش در

 ".داشت قرار و پیکار دسِت دیگرش افزار کار آسمان بلند بود و در
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اقامتگاه زنان بی  فرستاده شد و دوشیزۀ جوان درنافرمان به دیوانه خانه  خالصه این که هنرمند

 ."آموزِش مجدد" می نامیدند و این را پندار نظام، دوباره پرورش یابد با سازگار تا گروه انداخته شد

 ایانفرم کار کنند و ناپدید می شوند. می فرار های خود دو دلباخته از زندان دیری نمی گذرد که هر

 .و از خانه ای به خانه ای می بُردند ردِم شهر پناه داده بودندکه عاشقان را م دانستند نمی

گردد، شهریان از خانه ها، گروه ها و اقامتگاه های  می برپا شهر شب نوروز هنگامه ای عظیم در

برابر کاخ فرمانروایی آتشی بزرگ افروخته می شود  وسِط میدان، در خویش بیرون می ریزند. در

 :گوید شود و می عقب صفوف مردم بلند می صدایی از ر آن می رقصد.و آن هنرمند مستانه به دو

 "ملکۀ پریان" آمد.  مردم نگاه کنید"

کۀ "مل ماند و برزمین می نشیند. از شنیدن این صدا دیوانۀ مستانه از رقصیدن و خندیدن باز می

به سوی  را دارد و بازوان مرمری خود بر سر های وحشی را او همان تاج ُگل پریان" می رسد.

آورده  خود که با و آنگاه صراحیی را نماید و کبوتر را به سوی شهر رها می مردم می گستراند

 پای بدن جوان میریزد و قطره قطره بر موی و روی و سرا بر برمی دارد و مایع درون آنرا بود

 می درون آتش می افگنَد. مردم فکر ریزد و بایک حرکت برق آسا صراحی را خویشتن هم می

  د.مهیبی روی میده انفجار ولی ستآتش کردن خاموش پریان" "ملکۀ ورمنظ کنند که آن مایع آب است و

 "!"برخیز برویم گوید: و می "ملکۀ پریان" به دلدادۀ خود نگاه می کند

دل آتش می ایستند و باهم  آغوِش یکدیگر در دو در گیرد و هر شاه مستان" دست معشوق را می"

 :کند اینجا دو بیت از یک غزل شیخ عطار را نقل می اُستاد مرحوم در شوند. می خاکستر

 

 عاشقی چیست؟ ترک جان گفتن

 ی زبان گفتنـن بـیـّرِ کونــس

 ه پیِش آتِش عشقـهمچو پروان

 دای خود نهـــــان گفتنـحاِل پی

 

 "اد؟چه روی د بعد دوست بگو"ای پُرسد:می خود دوست صاحبدل از رسد رهگذروقتی داستان بدینجا می

mailto:info@arianafghanistan.com


  
 

 

  127از  96   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

آغوِش همان آتِش سوزان به پایان  "داستان عاشقان شهر ظلم آباد در گوید: دوست صاحبدل می

مبدل گردیدند و آتش به  میدان بودم وقتی آن دو دلداده به خاکستر آنشب در و اما من خود رسید

 یکی از میان مردم صدا برآورد: خاموشی گرایید

 آتش بزنیم.  "برویم کاخ فرمانروایی را

آتش گرفت. سرانجام لشکر انبوه سربازان سراپا  نیمی از کاخ را همه به سوی کاخ هجوم بُردند.

مردم چون برگهای  آن نخستین روز بهار در و حلقه را تنگتر ساختند. مسلح دور مردم حلقه زدند

 .گندندبه زندانها افصفوف دیگر سربازان آمدند، مردم را ُکشتند، زدند، بستند و  خزان فرو ریختند.

فردای آن کارفرمایان نو بر مسند حکمرانی نشستند، عفو عمومی اعالن کردند، به مردم وعده های 

بین رفته را مسؤول فجایع گذشته دانستند و گناهکار و جنایتکار  زندگی بهتر دادند، کار فرمایان از

 شیدند.بخ شدت تمامتر استحکام گروه جدید فرمانروایان دستگاه قدرت را به تدریج و با گفتند.

 ".ریشه برکندند از احساس هنر و زیبایی، عشق و آزادی را

ر خود می برند و رهگذ با نیز سر انجام شبی پاسبانان تنومند می آیند و دوست صاحبدل رهگذر را

 .کند. شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز پنهان می جامه های خود اوراق درون متکارا در

نیاز دارد و عشق است که این ابتکار را درهنر می آفریند ولی جوامع  میدانیم که هنر به ابتکار

خواهند و این اطاعت کورکورانه  مبتنی بر استبداد و زورگویی که از مردم اطاعت کورکورانه می

 هنر ودهند  هرگز سر سازگاری نشان نمی خوانند با هنر تازه جو و مبتکر را دسپلین انقالبی می

خواهند. مردم را از  ها می همان مکررات است که دولت در این جوامع نوعی فارمالیسم و تکرار

ویرانه های مفاخر تاریخی  غرور های کاذب و افتخارات پوچ سرگرم ساخته و همانند جغد بر

د وادار به گلودرانی و غوغا می سازند ولی هنری را که بیانگر فریاد های وجدان و درون هنرمن

 باشد نابود می کنند و به خاموشیی قهری وامیدارند. 

من این یادداشت را درهمین جا به پایان میرسانم و دنبال ماجرای رهگذر نیمه شب را که اکنون 

  2014آگست  9از دوست صاحبدِل خود نیز جدا مانده است از سر می گیرم. 
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 اتراهی عنکبوِت اواهم
 2014آگست  12

 آمدند و دوست صاحبدل رهگذر نیمه شب را با گفتیم که شبی پاسبانان نیرومند در بخِش گذشته

درکی از  راه دوست خود دوخت اما دیگر چشم بر روزها ها و نیمه شب شب رهگذر خود بُردند.

های تار شهر  پایان رهگذر دریافت که یگانه مشعل کمنوری که در دل شب در وی معلوم نشد و

خاک میهن خویش آرام گرفت. اما خود  آغوِش گرد و در و خاموش گردید ظلم آباد می درخشید

را مجهول  مقامات او مختل الحواس پنداشته می شد و رهگذر که در زندان مردی ضعیف العقل و

چند بار حتی فراموش کرده بودند که همان  و چندان مورد توجه پاسبانان نبود خواندند الهویت می

خالصه که کسی به وجود وعدم او کاری  به عنوان نامش بنویسند. نیز لفظ مجهول الهویت را

 برای ساختن حصاری برای بیگار یا به اصطالح شهر ظلم آباد روزی که زندانیان را نداشت و

بی توجهی زندانبانان از سرزمین ظلم  داوطلبانه می بُردند رهگذر نیمه شب با استفاده از برای کار

رهگذر نیمه  پیش گرفت و در "میدان بامدادان خودی" را خار پُر از ر وراه ُدشوا کرد و آباد فرار

 :دگویود میمهاجر خ انمیگردد برای هموطن از شهر ظلم آباد بر که با تجربۀ غنی تر شب هنگامی

 خانۀ از رهزنی باز دارید و که از مقام آدمیت به دور نروید، راهزنان راه زندگی را اگر مشتاقید"

 ".تارهای عنکبوت اوهام پاک سازید را از دل ها

 :باشد جا سه اصطالح اُستاد مرحوم است که نیازمند توضیح می این در

 مقام آدمیت( 1

 رهزنان راه زندگی (2

 تارهای عنکبوت اوهام( 3 

ها به حساب رنگ  آن انسان گوید مقام بیرنگی است که در مقام آدمیت چنانکه حضرت موالنا می

مقام بیرنگی با  مقام آدمیت یا در انسان در مذهب ازهم جدا نمی شوند. ده وهای پوست، نژاد، عقی

 :حضرِت موالنا میگوید جنگ است هوی وهوس خود اوست. تنها کسی که در
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 رنگ شد رچون که بیرنگی اسی

 جنگ شد وسیی درـموسیی با م

 بدین مقام آسان نیست واما رسیدن  مخلوقات اوست و و )ج(مقام ایدیال آدمیت مقام صلح ُکل با خدا

ها یا تعلقات است  برو است. اژدهای اول همان اژدهای رنگ اژدهای خطرناک رو انسان با دو

سازد. حتی دین که  بهانۀ جنگ با دیگران می چیز را هر یعنی هنگامی که انسان اسیر خود باشد

سالح های جنگ  ها ودفع فساد از زمین است به یکی از میان انسان هماهنگی در هدفش صلح و

 و داند آدمی که اسیر اژدهای خودی است هیچ انسان را همتای دینداری خود نمی بدل می شود و

ه قول ب و کند به جای اینکه انگشت مالمتی به سوی خود بگیرد همیشه به سوی دیگران اشاره می

  :حضرِت حکیم سنایی

 توی به خوِن اهــــــِل زمینـداده ف

 سِرکین ل وحرص وازاز سِر جه

که به وسیلۀ آزار دیگران بدل شد همان  قدرت هنگامی این عقیده، ثروت، مقام اجتماعی و بر بنا

ه ب از شاهراه اعتدال به سوی افراط یا تفریط می کشاند و راهزنان راه زندگی استند که انسان را

الیکه ح دینی درانسان متعهد به یک عقیدۀ سیاسی یا  دشمنی با دیگران وامیدارد و پرستی و خود

بی دینی دیگران دراز است حتی یک بار هم از خود  همیشه انگشت ایرادش به سوی بی عقیدگی و

سول ر حضرتعمل دینی دارم که  همان پیمانه اعتقاد نیرومند دینی یاب من نمی پُرسد که به طور مثال

 اشند؟ب دیگران به اندازۀ من دینداردارم که  انتظار ام چرا نبوده دیندار او اندازۀ اگر من به کریم داشت.

 تغییر قیافه دادۀ راهزنان زندگی است. آدمی که  اما تارهای عنکبوت اوهام شیوه های پوشیده و و

گوید که من به حکِم دیو  جامۀ عقیده یا مذهب پوشانده است هرگز به کسی نمی اژدهای خودی را

 تقوی می پوشاند جانب خود جامۀ صالح و تو دشمنی می کنم بلکه این دشمنی را از درون خود با

 بی خدایی.  جانب مخالف جامۀ فساد و از و

 دو جانب تقلب کرده بودند و آن هر در همین انتخاباتی را که در کشور گذشت از نظر بگذرانید. 

دو طرف از تقلب ُگسترده صحبت می  هر اندازۀ تقلب به باد سرزنش می گرفتند و یکدیگر را در

حرام را با فیصدی از یکدیگر تفکیک  ست مانند دوکانداران مسلمان انگلیس که حالل ودر کردند.

ت.  صد حالل اس در کریم دندان ما صد یا حتی ماست و که گوشت یا پیتزه و می گویند می کنند و

کی هم ی تقلب عادی یعنی پنجاه فیصد بود و فیصد و اینجا نیز صحبت از تقلب ُگسترده یعنی صد
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صندوق های  را از راه های نامشروع در ی هاأر که چون ما مردم را فریب داده ایم وگفت  نمی

حتی انتخاب کردن نیستیم. چه نسبت های قبیح  این سزاوار انتخاب شدن و بر خود ریخته ایم بنا

 پا کردند:  چه بهانه های شرعی که دست و که به همدیگر دادند و

فالن کس جاسوس فالن کشور  که همسر عیسوی دارد و زیرافالن کس نباید به فالن مقام برسد 

روی با تحکم نمایندۀ نی ی مردم کسب کرده بودندأکه با تقلب در ر است ولی وقتی غنیمت قدرت را

ه ن دیگر به اصطالح نه چرگ بود و افتاد و ببرتر میان خود تقسیم نمودند ناگهان آب ها از آسیا

 ستم قرار ما به حکم دیو درون خود دیگران را مورِد ظلم و پرگ. از مقصود دور نیفتم که وقتی

این  "من به سادگی می گوییم: ستم را جامۀ مخالفت ایدیولوژیک می پوشانیم و میدهیم این ظلم و

 من گاهی سخت دین من استند. اشخاص را مجازات کردم به دلیل اینکه مخالف نژاد، طبقه، فکر و

ه ب شوند و ها دموکرات ترین افراد متوسل به سانسور می دچار تعجب می شوم که بسیار وقت

مان به فالن یا به ن استند وئکه از نظر من خا نشر مکنید آن را طور مثال میگویند: نوشتۀ این یا

حق  همقطاران من نامطلوب است. حال آنکه محروم کردن اشخاص از دیدگاه من و حزب که از

 برای ایجاد صالحیت است. البته اشخاص میتواننداظهار نظر کار یک محکمۀ صاحب  صحبت و

حق  زا توانند مخالفان را با صالحیت خود تالش کنند ولی نمی چنین محکمۀ با صالحیت مبارزه و

جامه  در را به هر صورت آن رهزنان راه زندگی که وجود خود اظهار نظر محروم نمایند. بیان و

 خواهند می تنند.  عنکبوت اوهام را هر سو که می حقیقت تار های در های تعدیل شده می پوشانند

 "نه" گفتن را از انسان سلب می کند و پرستی است که نیروی اژدهای دوم استعداد یا کیش اژدها

 .کشاند را به بردگیی فکری می او

 که من در فرصتی دیگر اُستاد بعد از پرداختن به مقام آدمیت از قربانیی بزرگ صحبت می کند

  دلنشین خود استاد تقدیم می کنم. رنثآنرا با 
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 انقالب وتحول 
 2014آگست  20

جامۀ تنگ دوران  در کند و دگرگونی است، انسان ُرشد می جامعه نیازمند نوعی تحول و هر

 افزایش نفوس ضرورت می شود و جامعه نیز چنین است. نفوس بیشتر کودکیی خود نمی گنجد.

دگرگونی را نمی پذیرد  جامعه ای که اصل تغییر و ایجاد می نماید.سیاسی  های تازۀ اقتصادی و

بدل شده در همان جامه های  را که اکنون به جوانی نیرومند خواهد کودک دیروز واقع می در

 این مردم میان خود در بر چون این کار عمالً ممکن نیست بنا روزگاِر کودکی اش نگاه دارد و

راِه افراط می  دو هر و کنند معقول نمی اختالف برخورد خردمندانه وبا این  اختالف می افتند و

ستش پر کنند و مدح گذشته ای که مطلوب خود شان بوده است قصیده سرایی می گروهی در پویند.

سختگیری  راه نگاهداریی گذشته چنان تعُصب و در به امری مطلق بدل می نمایند و گذشته را

ه ب خوانند و دگرگونی صحبت کرد کافرش می ورِت تغییر ودهند که اگرکسی از ضر نشان می

مسالمت  جامعه راه تحول ضروری و وقتی در آن متهمش می کنند.  مزدوریی این و خیانت و

ر خیالی که با دنیای واقعیات بسیا آینده خواهان به یک آیندۀ مبهم و آمیز گرفته شد، تحول طلبان و

 یکاربه پ آیندۀ ایدیال در ذهن ساخته اند نی تصویری که ازبه فرما جویند و فاصله دارد توسل می

خواهند گذشته را به  می خرابکار به نیروی عواطف تند و و انقالبی می شوند روند و دیگران می

 د وکنن دنیای اوهام زندگی می برگشت ویران نمایند. این انقالبی ها در بدون برو و طور مطلق و

د که گوی واقع هیچ انقالبی به مردم نمی در سنجیدگی ندارند و مدیریت ودر کاِر خویش هیچ گونه 

ردم ها به م انقالب به دیگرانی که مانده اند چه چیز میدهد. در بدل آن ُکشتار چند نفر را می ُکشد و

حالی که از کیسۀ خالیی  کنند در تصویری از بهشت عرضه می وعده های فریبنده می دهند و

رای ب را ُکشتند و ندارند. خمر های ُسرخِ کمبودیا برابِر نیم نفوِس کشوِر خود رجامعۀ خود هیچ خب

صب تع نوعی نفرت و انقالب اجتماعی با هر مصیبت چیزی ندادند. درد و از بازماندگان نیز غیر
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 دو جامعۀ خود هر ما نیز در را سرکوب می کند. مخالِف خود دارد چون زور همراه است و

 :کدام ما همین است که واینک زباِن حاِل هر ذشتاندیم انقالب را از سرگ

 مرحمت فرموده مارا مس کنید از طال بودن پشیمان گشته ایم

ی انقالبی گرفتار نوعی تب انقالبی م هر سنجیدگی عاری است و گفتیم انقالب از نوعی مدیریت و

شود  اژدها پروری می پرستی و منجر به نوعی اژدها هجوم آن تب هذیان می گوید و شود که در

دلنشین  نثر من وعده داده ام که این قسمِت اژدهای خودی را با و دیگران را از خود طرد می کند و

زد ن کند و می فرار مجروح برای تان تقدیم می کنم. اُستاد هنگامیکه از شهر ظلم آباد خود استاد

 :همدیاران مهاجر خود برمیگردد به ایشان می گوید

 "!دگان تشنه استسرزمین آزا "

دل بیجان مب تاز فوج دهشت افگنان به بیابان خشک و تاخت و را بدانید که دیار رنجبار شما و

 از ترِس جان سر و دل سنگ کوهساران پنهان گردیده اند ساخته است، چشمه سارهای غلتان در

ــ نه جویباری  اندبسترهای خود خشکیده  در خانه ها رود پناهگاه های خویش بیرون نمی آورند. از

ریزد که  نه از سویی قطرات بارانی فرو می و را سیراب میگرداند بیمار کشتزاری سوخته و

نست آ اما تشنگیی آن افزونتر از سرزمین آزادگان تشنه است و . نشاند خاک را فرو توفان گرد و

 .یا سیل بارانی آنرا فرونشانَد و خانۀ خروشانی آنرا سیراب گرداند که رود

بدانید که آن اُم البالِد کهن بنیاد، قربانیی بزرگ از شما می  سرزمیِن آزادگان تشنۀ خون است! و

آن هدیۀ  شریان شما نیست و خواهد ریخته شود، مایع ُگلگون رگ و که می اما آن خونی را و طلبد

 .نیست های شما چرای گوسپندان تن قربانیی بی چون و دارد به وی تقدیم کنید گرانمایه ای که آرزو

 ت.سرزمین آزادگان تشنۀ خوِن اژدهاس

آن  رد و به سوی بیابان بکشانید و دل شهرستان خویش بیرون رانید از آن آفت جان را بروید! و

 ید وسپس آتش بزرگی بیفروز چون ُشتُر ببندید. زانوانش را پهنا، شب هنگام برزمین بخوابانید و

عد همه ب وقتی شب به سرآمد سکوت اختیار نمایید. بخندید. همه شب دوِر آن برقصید، بسرایید و

 های شما لد تا آنکه صبح صادق بدمد و خویشتن بیندیشید در و به سوی افق آفتاب برآمد بایستید

آن روشنیی صبح  در بنگرید. اژدها در از جانب شرق برگردانید و سپس رو .را روشن گرداند

 درآن منعکس را خویشتن راستین چهرۀ هر یکی از شما افت وچون آیینه خواهید ی را صادق دل اژدها
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 مآن هنگا رد رسیده است بیدرنگ برخیزید و که فُرصت قربانیی بزرگ فرا آنگاه بدانید خواهید دید.

 .یدبیابان بپاش کوه و قطره، قطره بر و خاک بریزید ویر بر پیاله پیاله، بامدادان خودی خون اژدهارا

دیری نخواهد گذشت که  خواهد نشست و آزموده فرو آن زمین رنج دیدۀ دردبدین گونه، تشنگیی 

سرشاری  بهاِر مست و و بخشید زندگی دوباره خواهد را نوروِز دل افروزی میهن توفان زدۀ شما

 دل کوهسارها در چشمه سارها ساخت. خزان کشیدۀ شما الله زاری خواهد از دیار

 خیزان در جویبارها جستان و خواهند ریخت و کنان فروآبشارها غلغله  خواهند شد. باز بیدار

غزاالِن  خاک نمناک بیرون خواهند آورد. های بنفش سر از گل غلتید. خواهند آغوِش رودخانه ها

مرغان  فرِش زمردگون چمن خواهند خرامید. بر دمن خواهند آمد و آزاد خیال باز به دشت و

دوباره خواهند ساخت، نغمه سرایی خواهند  را ۀ خودآشیانه های ویران شد گشت. خواهند مهاجر بر

 ".پا خواهند نمود مرغزارها بر به منظور پذیرایی از الهۀ بهار جشن های شادی در کرد و

من هم که با همسر ارجمندم لنگ لنگان ارادۀ سفر  در اینجا نثر دل انگیز استاد به پایان می رسد و

چون یادداشت های آیندۀ من تابع وضع  را پایان می دهم ودارم به امید دعای دوستان این یادداشت 

یا کم خواندند معذرت من  چگونگیی من در جریان سفر خواهد بود اگر چیزی از من نخواندند و و

آنکه به خودش تعلق داشته باشد به دیگران تعلق دارد. دوستان  بیش از خواسته است که وقت مسافر

بر خواهد گرفت. در فرصتی که به دست  عدی که مدتی را درارجمند خدا حافظ تان تا یاداشت ب

 می آید باز با شما خواهم بود.

 

 اژدهای خودی
 

 

 سرزمین آزادگان باخون اژدها سبزوسیراب میشود

 2014آگست  30

در یادداشِت گذشتۀ خود راجع به اژدهای خودی خواندیم که اُستاد مجروح برای مان گفت: 

وتنها با خون اژدهاست که سیراب وسرسبز میَشَود" مشکِل امروِز  "سرزمین آزادگان تشنه است

کشوِرماهمین است که اُستاد سال ها قبل مطرح نموده است. ماهمه اسیر اژدهای نفِس خود استیم 

ودراین جدال هریک از ما تنها خودرا میبینیم وکفایت های خودرا برجسته تر ازآنچه است می 

ن خود نیز گرفتار نوعی غلو می شویم. خودرا حایز تمام کیفیت های پنداریم چنانکه درعیِب رقیبا
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نیکو که نیاز کشور است می پنداریم وعیب دیگری را بیش از حِد الزم بزرگ می کنیم. کوه 

مشکالت امروز را تفاهم وایثار افغانهاست که از میان برده میتواندولی بدبختانه چنانکه 

رزن یونان چراغ به دست می گشت ووقتی از او دلیل این دیروزدیوجانس کلبی روزها درکوی وب

کاِر عجیبش را می پُرسیدند میگفت:"آخر انسان می پالم" واینک ما ناگزیر شده ایم چراغ روشن 

کنیم ودر جست وجوی افغان فراز ونشیِب دیاِر خودرا بگردیم.از بس گره دست رابا دندان باز 

خود کرده ایم ابتکار عمل کامالً از دسِت خوِدمان رفته  کرده ایم وازبس خارجی هارا درگیر امور

است وچنان درمانده ایم که یکی از بیرون باید بیاید وبرای ما بگوید: دو جمع دو مساوی به چهار 

می شود تا ماهم باد درغبغب بیفگنیم وداد بزنیم وبه کشِف مکشوف برسیم.ماکه راهزنان زندگی 

سلط کرده ایم غیر از خود همه دنیارا مسؤول مصیبت های خود وتارهای اوهاِم باطل رابرخود م

وش ربعی دیگر نیز نوکران گ می پنداریم. نیمی از ما نوکران پاکستان وثلثی از ما نوکراِن ایران و

 .تا هنوز حتی یک عنصِر منفعِت ملی خودرا تعریف نکرده ایم رماِن غرب استیم وفب

قلمرویا سرزمینی را که پدران برای ما میراث مانده اند  اگر پُرسیده شود:" آیا میخواهیم همین

 . همچنان دست ناخورده نگاه داریم؟" توافق صددر صدحتی درهمین مورد هم وجود ندارد

برخی میگویند باید نامش را بدل کنیم وبدون اینکه تصمیِم اکثریِت مردم را با خود داشته باشند 

 .خراسانش میخوانند

نصر منفعِت ملی یعنی اینکه مردِم ما تولید کنندۀ ضرورت های اولیه یعنی واما دربارۀ دومین ع

آب وناِن خود باشند یانه ماکه برآستاِن مارکیت آزاد اتن وکاکل افشانی کرده ایم دردام وهم این 

عنکبوت افتاده ایم که ما با به اصطالح پنج هزارسال سابقۀ پرافتخاِر تاریخی بر کرسیی اربابی 

یم وجهان مزدور ماست که تولید کندوما ارباب زادگاِن تاریخ نباید دسِت خودراباسیاهی تکیه زده ا

 وچرک کارآلوده سازیم.من شخصاًاین کشوررا نیازمند رهبری می بینم

که بُِت این افتخاِر پنج هزار سالۀ تاریخی را بشکند وبا یک سطل آِب سرِد واقعیت مارا از رخوِت 

د وبه ما بگوید که گریه برخرابه های تاریخیی دیروز درِد امروز تان این خواِب تاریخی برخیزان

را دوا نمیکند وآن لباس های تنِگ دیروز برای امروِز تان مایۀ ستر عورت نمیشود وزندگانیی 

 :امروز به معیار های امروزین نیاز دارد

 ود فاضلـو بــدِر تــرم پـیـگ
 از فضِل پدر ترا چه حاصل
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این کشور به رهبرانی نیاز دارد که با مشکالِت مشخِص کشور برخورِد مشخص داشته باشند وبا 

نوعی اعتماد به نفس در یابند که زیِر دهل خارجیان رقصیدن ایشان را به جایی نمی رساند ودر 

 دنیای امروز برای کشور خود از سیاسِت آن زرنِگ اسکاتلندی استفاده کنند که وقتی پسرش به او

 از ورود گاو همسایه خبرداد برایش گفت :"دربدلی علفی که از باغچۀ ما خورده است شیرش را 

بدوش وگاو را از باغچه بدرکن" حاال ما شیر گاورا نمی دوشیم که هیچ یک قوده علف اضافی هم 

زیِربغل صاحب گاو می گذاریم. اگر امروز یکی رهبر نمی شود به عنواِن رهبر حزب مخالف 

ا تجربۀ غنی تر به میدان می آید. ما اصوالً حتی یک حزب ملی هم نداریم وحال انکه بیش فردا ب

از صد حزب قومی وگروهی داریم ومنفعت های قومی را با برِگ انجیر"شورا" پوشانده ایم. 

 درهمین مزاِر شریف ما غیر از گروه های نسبتاً قوی قومی

تِر دیگر داریم که به نام این وآن گرِد هم آمده شورای لغمانی ها" "شورای سادات" وصد بال وب"

اند. آحاد قومی جلوی اتحاد ملی را می گیرند وعجیب این است که نامزدان ریاست جمهوری 

وشورا برای رای گیری دسِت نوازش بر شانۀ همین ساختار های غیر ملی می کوبند وتشویقش 

قومی اعرابی را به مکه نمیرساند که این  می کنند وباید به اینان گفت که تقسیم یک ملت به آحاد

 راه به ترکستان می َرَود

آی مردم! خانۀ تان درحاِل سوختن است وعفریِت مرگ مانند تند باد وحشتناک که توت های درخت 

را بتکاند زن، مرد، طفل وجوان تان را با خود می بََرد!آیا وقت آن نرسیده است که به فریاد این 

ۀ زندگانیی اورا نیزتیغ خونچکاِن استبداد وتعصِب ما بُریده است گوش فرا عارِف دردمندکه رشت

داریم.او به ما درسی نیکو میدهد:" آن آفِت جان را ازدِل شهرستاِن خودبه سوی بیابان بکشانیم."چرا 

به سوی بیابان؟ برای اینکه در بیابان چیزی را نمی شود پنهان کردو بیابان سادگی وبی پیرایگی 

را داردوحال انکه شهر هزاران سوراخ پیدا وپنهان دارد. متحدان غربی میخواهند جنگ طبیعت 

مارا افغانی بسازند تا خود بر غندی خیر بنشینند وببینند که ما چه گونه همدیگر را قصابی می 

کنیم.رهبراِن شما که در شش ماه نمیتوانند برمشکل انتخابات غلبه کنند وبر عیب وهنِر یکدیگر از 

دگاه منفعِت دراز مدِت ملی نگاه کنند چه گونه خواهند توانست کور گره های گوناگون سیاست دی

واقتصاد شما را باز کنند. کسانی که بیش از دیگران اسیر چنگال اژدها باشند بیمار تر از بیمارانند 

 :وبنابراین نمیتوان نجاِت دیگران را ازآنان چشم داشت. به قوِل بیدل

 ست دهر لیک چه سود؟خروِش صور گرفت
 دمـــــــاغِ غفلِت مارا سِر شنیدن نیست
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اگر من فکر کنم آن کودِک معصوم که از پا می افتد فرزنِد من است واگر تو فکر کنی که پسِر 

توست آِب رأفت ورقت بر قلب های سنگ شدۀ ما اثری دیگر خواهد داشت ولی حاال که ُکشته هارا 

 .برسینه مداِل شجاعت وقهرمانی می زنیم دشمن می پنداریم ازُکشتِن شان

  

 

 بالی قهرمان پرستی

 2014سپتمبر  11

امروز به اغتناِم فُرصت باز به سراغِ اژدهای خودی می روم وازآن کتاب مسألۀ هم پیمانان بال 

 .رابرمی دارم ودر بارۀ آن گفت وگو می کنیم

وغیره مورد قدر وستایِش بیش از  انسان هنگامیکه به خاطِر شجاعت، ثروت، مکنت ، قدرت، دانش

حد قرار میگیرد درنفِس خود گرفتاِر غرور وخودبینی میگردد واین غرور وخود بینی نخستین دامی 

است که اورا گرفتاِر اژدهای نفسش می گرداند. وقتی آدم اسیِر اژدهای نفِس خود شد عجز وبیچارگیی 

خود گرفتاِر مبالغه می شود و دراین مبالغه کوس ذاتی خودرا ازیاد می بََرد ودر مورد توانایی های 

لمن الملک می کوبد وهمانند فرعون قدرت ومقاِم خودرا ابدی می پندارد واین خود در حقیقِت امر 

ضعف است نه قدرت واگر دیوجانسی پیدا َشَود که اسارِت اورا دربند حرص، آز وخودپرستی آفتابی 

ه ب تهزاء بگیرد حیران والجواب می مانَد ویا درجنوِن اقتدارنماید وشکوه اسکندری اش را به باِد اس

جای اینکه خودرا بشکندآیینه را می شکند. در جوامعی که سطحِ دانِش عمومیی مردم باال می رود 

مردم از بالی قهرمان پرستی آزاد می شوند وبه هیچ کس اجازه نمی دهند که با تحمیِل دکتاتوری 

 :به انجمن ُگنگان وکران بدل نماید. بیدل بسیار زیبا می گویدواستبداد افرادی جامعه را 

 ما زکوری این قََدر در بنِد رهبر مانده ایم++ چشم اگر بینا َشَود بر کِف عصا زنجیِر پاست

وقتی انسان اسیِر اژدهای نفِس خود شد بدون گفت وگو به چاپلوسی ها وُدم البه گری های فرو دستان 

که قدرتمند تر از او استند عادت می کند واز همین نقطه است که ماجرای هم وسجده بر آستان آنانی 

 .پیمانی با اژدها آغاز می شود

 مردم وخاصةً مردِم مشرق زمین ودر میاِن مشرق زمینی هاماافغانها دل به قهرمان می بندیم

  صیبت را از سرِ ودر هر مصیبت فکِر ما به دنباِل یک قهرماِن قهرمانان میگرددتا بیاید وشِر یک م
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ما دفع بکند. در داستان های فوکلوریِک ما یک اژدها شهری را به گروگان میگیرد واز مردم میخواهد 

دختر زیبارا درلباِس عروسی آراسته برایش بفرستند تا طعمۀ شکِم بی هنر وپیچ پیچِ خود بسازد 

وح برای ما میگوید که بدبختانه بسیار باالخره قهرمانی پیدا میشود وبه نبِرِد اژدها می رود. اُستاد مجر

وقت ها قهرمانی که زماِم قدرتش به دسِت مردم نیست وبه اصطالح صاحب اقتداِرمطلق است با 

 .اژدها می سازد وبر ده می تازد

اِل چنگ خود نخست در چنگاِل اژدهای نفس وبعد در شهر که چطور پهلواناِن بیرون آمده از دیداستاد می

 :اسیر شدند وآمد بر سِر کشوِر شان مصیبت های که نباید می آمد. اُستاد میگوید خود وطن و خود دشمنان

ای مردم! آن اضطراِب بینام شما را درگرداِب اوهام فرو برده است وبه نابینایی ونا شنوایی کشانده  "

دید. بزدالن است. از خواِب پریشاِن خویش بیرون آیید وبه منظوِر دیداِر آن بالی آدمخوار آماده گر

بیخبررا مگذارید در برابِر اوپابه فرار گذارند ودلیراِن بی هنررا فُرصت مدهیدکه به منظوِر نبرد با 

اواز شهر بیرون روند زیرا قهرمانان با قهرمانی آن بال رابزرگ تر میسازند وبزدالن از بزدلی 

 رگ ساختِن خویش اورا بزرگتربرقوِت او می افزایند.اگرکسی با وی زورآزمایی ننمایدوبه منظور بز

جلوه ندهد آن بال سست وبیجان می افتد واگر شخصی ازاو نهراسد وحلقۀ بندگیی اورا درگردن 

نیاویزد، اژدها بیمار میگردد.مستان را بگذارید بر او بخندندوکودکان را وادارید باوی بازی کنند.آنگاه 

نان، خزیده خزیده خواهد آمد ودر پای شما سر خواهید دیدکه آن بال چون سِگ بی آزار وبا وفا، دم ز

برزمین خواهد نهاد وبدانید که موجودیِت اژدها از بیم وهراِس مردمان است.  قدرِت آن از بندگیی 

 "... .بندگان وعظمِت آن از قهرمانیی قهرمانان است

 فهمانداین صحبت رادرفُرصتی مناسب دنبال میکنم ومیبینیم که چه گونه اژدهابه قهرمان می 

که هردو از تخم همان یک اندیشه وپندار نمو کرده اند .تا فرصتی دیگر همه دوستان را به خدای 

 بزرگ ویکتا می سپارم. 
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 اهی توأم با خشونت اپیان انقالب
 2015فروری  3

 

 دیگر دوران انقالب های همراه با خشونت به پایان رسیده است

بهاء های شهادت مرحوم اُستاد  سال بر یک سال دیگر 2015روِز چهارشنبه یازدهم ماه فبروری 

من پس از مراجعه به یادداشت های خود ملتفت گردیدم که فصل  مجروح افزود می َشَود والدین 

ده ام ندا این کتاب نگاشته بودم مورِد بحث قرار تحلیلی که بر را در دهای خودی اوژاخیر کتاِب ا

اغِ آن به سر گرفتم نگرفته ام از این جهت یک باِر دیگر باید میاین کتاب  نتیجه ای را که از و

ر ب کنم و این کتاب می را وقِف تحلیِل فصِل آخر کم دو سه یادداشِت خود کم از کتاب می روم و

 .نتایجی که از این تحلیل به دست می آید مکث می نمایم

گیز است. تا بدانجا که مسلمانان خود امروز دنیای اسالم در گیِر پراکندگی های عقیدوی بسیار درد ان

 پای را برای نابودیی همدیگر خود لُچ کرده اند. 

 دلیِل این کار چیست؟ 

 .این کار دو دلیِل عمده دارد

 این رژیم های خود کامه و خونین گرفتار استند و چنگال رژیم های استبدادی و مسلمانان در (1

یماً خود مستق ،یک اکثریِت قابل توجه مردم دیده اند وجاهل نگاه داشتِن  را در استبدادی خیِر خود

 دین را از زباِن آخندهای کم سواد می شنوند.  به دین دسترسی ندارند و

 :باِب دوم حدیقه از سؤ استفاده های خرافاتی از قرآن چنین پرده برمیدارد حضرت سنایی در

 خـــوم آن راســلــنشده در ع منسوخ حکِم هر ناسخ کرده "

 مـکرده بر ُمحکمش معول ک حکــــــمـده مُ ــرا شـه تـمتشاب

 ه صورِت آن راـپی عام وز ور قُـرآن راـرده نـا کـتو ره

 کاسه سبوس دو بهِر یک من جو و وزۀ سالـوسـته دست مـساخ

 دلـاو سالحِ ج گاه سازی از گاه مثل ه سرودش کنی وـگ

 کاهـل رایا نه کرباس باِف  اهـل راـیِق جـویی رفـگاه گ

 پاک دار ای جوان مدار پلیذ ذیـعـوـرا یکی تـه نویسم تـک
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 دـایخوِن ُمــــرغِ سیاه می ب دـی بایـاه مۀ پگـدیـــیک هـل
 

 ِر شکمبهـ شام تا چاشتی ز درم یک دو رِ ـحیله به همه این
 

 ...!من چه گویم؟ برو که شرمت باد  خیره به باد به برداده ای عمر
 

 !یا ِخَرد یا اجـــــــــــل قرینت باد  ودینت باد! زین هوس شرم شرع
 

 ن خو وفضل وفرهنگتبا چنی
 

 شرم بادا که نیست خود ننگت
 

ی است که از کالم هللا برای تعویذ نویس نیمه با سواد در کار بی سواد ُمشتی آُخند ـل وبدین ترتیب برای یک مشت جاه

شان نیز این باشد که برای کامیابیی کاندید وکالت تعویذ های با تضمین بنویسند  اعالن جنبل استفاده کنند و جادو و و

 ن وآیا مردم برای همیشه نادا زبان بندی بنویسند. اما مگر سناک از زبان خشو با گرنتی تعویذتر یا برای عروسان و

 بی سواد باقی می مانند؟

  ند.زور فهمیده ا مسلمان داریم که از دین تنها خشونت و آتشه های دو اصطالح انقالبیعده ای ب این تنها نیست باز (2

 :شانه های شان کوفته در بارۀ شان می گوید را بر سنایی آنان را نیز تنها نمی گذارد و قمچین شعر خود

 

 همچـــــو شمع آتشیــــــن ُکله باشد  ع ره باشدـمـه در عشق شـآنک
 

 ی دوریــآدم ز و ـویـدی دد و  روریمغـ اه وـم لی سال وـافـغ
 

 دیو ودد کی بُـــــَود درنده چو تو  وـده چـــــو تـزنـَود گــآدمی کی بُ 
 

 ع تو دلتنگطبــ م زـق عالـخل  وی همچو پلنگسال ومه کینه ج
 

 مــــرِد خود دیده مرِد دین نشود  ن نََشَوددای بیـن خـیـد بویچ خـه
 

 و بط باش وُدنیه آِب روانتـو چـ
 

 انـی پایـِر بـِر بحعــقمـن از ـای
 

د توانن بی پروایی می را در نظر بگیرید که با چه بیرحمی و "آی ِسـل"و  "داعش"شما گروه های 

 گرچه امروز اسالم شان را تاپۀ امریکا و یا زنده زنده در آتش بسوزانند. انسان ها را سر بِبُرند و

که اینان در روزگار او نیز وجود  گویداسرائیل می زنند اما حضرت سنایی غزنوی برای ما می 

معاویه برخاستند از همین قماش  داشته اند. خوارج که به دشمنی با حضرت علی )کرم هللا وجهه( و

ُجز خوِد شان هیچ مسلمانی برای شان وجود نداشت. اما  که آن دو را تکفیر کردند و مردم بودند

 تۀ حضرت موالنا در گرمای عراق آورد وضعف رژیم های مسلمان بود که این اژدها را به گف

که  هنگامی ضد مسلمانان تحریک می کنند و زنده ساخت. اینان ذهنیت عامۀ مردم جهان را بر
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من مسلمان نیز عمل شان را  متحد می شوند "بوکو حـرام"دولت های مختلف افریقایی بر ضِد 

 را از پالیز اسالم بیرون افگنند. همیناستقبال می کنم تا هرچه زود تر این حنظل یا تربوِز ابوجهل 

  قرینه های سقوِط اینان نیز است "آی ِسل"اکنون حمالت طیاره های اُرُدن بر 

 را به دست داشته باشند و چه در راست باید نبض عصر خود چه در چپ و جوانان ما اما و (3

قتصاد درهم بافته شدۀ ا خشونت دیگر گذشته است و بدانند که دوران انقالب های توأم با زور و

اری روزگ کند. عطالت جهان به کسی اجازه نمی دهد که پویایی اقتصاد بین المللی را دچار رکود و

کردن نیرو های مولد از زندان  انقالب را بدین گونه تعریف می کرد که آزاد "مارکس"کارل 

 رمپیوتری می َشَود دیگک اقتصاد جهانی شدۀ امروز که صنایع اتوماتیک و روابط تولید است.  در

روابط تولید نیز در زندان مانده نمی تواند اقتصادی که برای  نیروهای مولد ملی وجود ندارد و

ُکندیی آن روابط تولید را ندارد که برای اقتصادهای ملی تولید می کرد  بازار جهان تولید می کند

ذهن داشت. امروز چیِن پرولتر آن پرولتر نیست که تصویرش را مارکس در  پرولتر نیز دیگر و

تاد او هف فِش های انقالبی دهۀ شست و حقیقت ُغر و در بزرگ ترین استثمارگر قارۀ افریقاست و

به هر  این خوان یغما حق بدهید دیگر کاری به کار تان ندارم. که مرا نیز از برای همین بود

دید  دهای خودی می روم وژا صورت من با این مقدمه در یادداشت آیندۀ خود به سراغ فصل آخر

  دگرگونی مطرح می نمایم. بارۀ انقالب و اُستاد مجروح را در
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 ر از فرعون نیستنفِس ما هم کمت

 لیک اورا عون ومارا عون نیست

 مثنوی( --)موالنا

 اوهام انسان بیچاره در چنگـال اژدهای خودی و عنکبوت

بیرحم  و خشن جای آن دکتاتور شوروی سابق بسته می شود و اتحاد خون آشام استالین در می دانیم که دفتر استبداد

خروسچف به سولژنتسین  شرق وغرب رو به بهبود می رود و مناسبات همکارانش می گیرند و و را خروسچف

 :ندکبرای ما چنین قصه می نیمه شب جریان را رهگذر نویسندۀ ناراض روس اجازه میدهد که به امریکا سفر کند. 
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مسند حکمرانی نشستند، عفو عمومی اعالم کردند به مردم وعده های  فردای آن کارفرمایان نو بر"

کار گناهکار و جنایت مسؤول فجایع گذشته دانستند و فرمایان گذشته را زندگیی بهتر دادند، کار

 خشیدند.ر استحکام بـدت تمام تـبا ش دریج وـبه ت درت راـروایان، دستگاه ق گروه جدید فرمان گفتند.

  ".آزادی را از ریشه کندند ی، عشق وـزیبای ر وـنـاحساِس ه

اوراق  دوست صاحبدل رهگذر نیمه شب را با خود می برند و باالخره شبی پاسبانان می آیند و

 .کند مخفی می پنهان شده در متکا را رهگذر نیمه شب در جامه های خود می دوزد و

مختل الحواس پنداشته می شد دیگر چندان  رهگذر نیمه شب که در زندان مردی ضعیف العقل و

رهگذر نیمه شب از  مورد توجه پاسبانان نیست و پاسبانان حتی نامش را نیز از یاد برده اند. 

 پیش می ا در"میدان بامدادان خودی" ر خار پُر از راه دشوار و فرار می کند و سرزمین ظلم آباد

اقید گوید...." اگر مشت رساند به دوستان خود می وقتی داستان شهر ظلم آباد را به پایان می گیرد. او

را از  خانۀ دل ها دارید و که از مقام آدمیت به دور نروید، رهزنان راه زندگی را از رهزنی باز

 ".تارهای عنکبوت اوهام پاک سازید

 .مرحوم اندکی توضیح به کار دارداء الدین مجروح بهجا سه اصطالح اُستاد  این در

 الف( مقام آدمیت

 ب( رهزنان راه زندگی

 ج( عنکبوت اوهام و تار های عنکبوت اوهام

آن فرزندان آدم به حساب  مقام آدمیت چنانکه حضرت موالنا می گوید مقام بیرنگی است که در

مقام بیرنگی با تنها کسی که  ان درانس هم جدا نمی شوند. مذهب از رنگ پوست، نژاد، عقیده و

 :گوید حضرت موالنا می هوس خود اوست. جنگ است هوی و در

 چونکه بیرنگی اسیِر رنگ ُشد

 موسیی با موسیی درجنگ شد

 اما رسیدن بدین مقام آسان نیست و است و )ج( و مخلوقات خدا )ج( مقام آدمیت مقام صلح ُکل با خدا

ها یا تعلقات است یعنی  برو است. اژدهای اول همان اژدهای رنگ اژدهای خطرناک رو آدم با دو

حتی دین که هدفش  چیز را بهانۀ جنگ با دیگران می سازد. هر که انسان اسیر خود باشد هنگامی

از زمین است به یکی از سالح های جنگ بدل می  دفع فساد ها و میان انسان هماهنگی در صلح و
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به جای  داند و است هیچ انسان را همتای دینداریی خود نمیآن که اسیر اژدهای خودی  شود و

  اینکه انُگشت مالمتی به سوی خود بگیرد همیشه به سوی دیگران اشاره می کند. 

 

 به قول حکیم غزنه

 ینـزم ون اهــلـوی به خـتـداده ف

 کین ز سر جهل وحرص واز سرا

ها همان  وسیلۀ آزار دیگران بدل شد اینکه به  این عقیده، ثروت، مقام اجتماعی هنگامی بر بنا

 از شاهراه اعتدال به سوی افراط یا تفریط می کشانند و راهزنان راه زندگی می شوند که انسان را

هم از  خودپرست و که هم خواب راحت را از دارند دشمنی با دیگران وا می به خود پرستی و

 .دیگران زایل می کنند

اُستاد مرحوم  دهای اول است وژقیافه دادۀ همان ا تغییر پوشیده و اما اژدهای دوم که شیوه های و

جامۀ عقیده،  خوانَد حالتی است که آدم شکار شده به وسیلۀ اژدها خود را در آنرا عنکبوت اوهام می

گوید که من به حکم اژدهای  وطن پرستیی افراطی پوشانده است.  او هرگز به کس نمی دین و

 تقوی می پوشاند از جانب خود جامۀ صالح و می کنم بلکه این دشمنی رادرون خود با تو دشمنی 

های بیرحمانۀ داعش  بیخدایی. به طور مثال شما به سوی ُکشتار جانب مخالف جامۀ فساد و از و

  آنرا با نص صریح کالم هللا مقایسه کنید که می گوید: آی ِسل نگاهی بیندازید و و

 برای همیشه دوزخ است!"  اراده جزای او و"هرکس بُِکَشد مؤمنی را با قصد 

 دو اسیر اژدها استند و تضاد می یابند اما هر آی ِسل این آیۀ کالم هللا را با عمل خود در داعش و

این با استمداد از عنکبوت اوهام نخست آنرا که  بر نمی توانند از فرمان اژدها سر پیچی کنند بنا

تا توجیهی شرعی برای ُکشتن او داشته باشند. اینان  کنندمی َکشند باید از قلمرو مسلمانی طرد 

)کرم هللا وجهه( را به ُجرم قبول حکمیت  با استمداد از عنکبوت اوهام نُُخست علی خوارج استند و

را فریب می دهند. آنکه داخل  آن می َکشندش یعنی تنها خود بعد از از اسالم بیرون می رانند و

 را به سوی دخترکی معصوم به نام نیلوفر نشانه می گیرد اگر ودتفنگ خ هوتل سرینا می شود و

 که آن ُدخترک معصوم با جگرگوشۀ معصوم خودش هیچ فرق ندارد برای فقط یک لحظه فکر کند

و تلقین می ه ارا نیز می شکند اما عنکبوت اوهام است که ب رقت قلب سنگ شدۀ او آب رأفت و

 .سینه مدال افتخار بکوبد از ُکشتن او بر قبول کند ودشمن  کند که آن طفل معصوم را کافر و
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بت  به موضوع رهبری و یدر فرصت دیگر همین جا پایان دهم و امشب مجبورم این بحث را در

ه س وهللا اعلم بالصواب تا آن فُرصت دوستان را به پروردگار یکتا می سپارم.  ِخَرِد خام بپردازم. 

  نگارگربرمنگهـم  2015شنبه دهم فبروری 
    

 انقالب ُبت اهی پیشرفت و
 2015فروری  13

 بنِد رهبر مانده ایم َدر درـکوری این قَ  ما ز

 چشم اگر بینا شود بر کف عصا زنجیِر پاست

 (دلبی)

 

  مانده جوامع عقب بالی رهبری و
همانند جوامع عقب مانده گرفتار بالی  آموزش برخوردار گردیده اند جوامعی که از فیض سواد و

ان برایش قدرتی باالتر از انس کس را به مدد تخیل قهرمان نمی سازند و هر رهبر پرستی نیستند و

بصیرت اعضای احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرِت  جوامع صاحب سواد و نمی دهند. در

آن  به رهبری حزب بر می گزینند و ی اعضاأبه اکثریت ر اهداف مشخِص آن مردی را سیاسی و

که باد نخوت در کله  به مجردی نمایندگی از حزب خود به رهبریی سیاسی می رسد وشخص به 

جوامعی که اکثریت سواد  را از اریکۀ قدرت پایین می کشاند. در اش خانه کرد همان حزبش او

چه بسا که مقامش  چه رهبر دولت مادام العمر رهبر است و چه رهبر حزب باشد و ندارند رهبر

این رسم هنوز هم در میان ما مردم رواج دارد.  و بازماندگانش انتقال می کند به صورت میراثی به

هنگامی که رهبر زمام امور یک کشور را برای همیشه به دست داشته باشد نخست قدرت خودش 

دوم قدرت  را تهدید کند و که کسی نمی تواند مقام رهبری او داند را فاسد می سازد زیرا او می او

 .آن سو بچرخانند را به منفعت خود این سو و او وانند بر او اعمال نفوذ کنند وهای مهمتر می ت

که رهبران نا منتخب چگونه در چنگال دشمنان مردم  مجروح در پشاور می دیدبهاء الدین استاد 

 :اُستاد می گوید میان خود به جنگ افتاده بودند. به نفع دشمن در خود اسیر شده و
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 ای مردم!  " 

. نا شنوایی کشانیده است به نابینایی و برده است و گرداب اوهام فرو را در ب بینام شماآن اضطرا

آماده گردید. بزدالن بیخبر  به منظور دیدار آن بالی آدمخوار بیرون آیید. خواب پریشاِن خود از

 بردنکه به منظور  را فُرصت مدهید صبر دلیران بی و پا به فرار بگذارند را مگذارید در برابر او

بزدالن از  و سازند بیرون روند زیرا، قهرمانان با قهرمانی آن بال را بزرگتر می وی از شهر با

به منظور بزرگ ساختن  آزمایی ننماید و اگر کسی با وی زور قُّوت او می افزایند. بزدلی بر

 و داو نهراس اگر شخصی از و بیجان می افتد آن بال سست و را بزرگتر جلوه ندهد خویشتن او

 و او بخندند گردد. مستان را بگذارید بر گردن نیاویزد، اژدها بیمار می را در حلقۀ بندگیی او

با وفا، دم  چون سگ بی آزار و که آن بال آنگاه خواهید دید کودکان را وادارید باوی بازی کنند.

که موجودیت اژدها بدانید  و نهاد. خواهد زمین بر پای شما سر در آمد و خزیده، خزیده خواهد زنان و

 ".قهرمانیی قهرمانان است عظمت آن از بندگیی بندگان و قدرت آن از ست. مردمان هراس بیم و از

ر وقتی کا به آنچه می آفریند عشق می ورزد و و های زیبا می آفریند انسان به مدد تخیل صورت

 ود میگوید:خ پدر به مجید کالم هللا حضرت ابراهیم در شود.به افراط کشید به تعُصب بدل میاین عشق 

ضرور نیست که این تمثال ها همه محسوس  ها چیست که شما آنرا پرستش می کنید؟"  "این تمثال

به بت های مورد پرستش او بدل  تواند ها نیز می عقاید انسان ملموس باشند بلکه تصورات و و

ها نه تن را می پرستد. واقع خود عقاید یا تصوراِت ناملموس در ها و آیینۀ آن بت انسان در شوند.

به زور، تطمیع یا وسوسه به پرستش آنچه خود می  همین بلکه اگر زورش برسد دیگران را نیز

 .پرستد وامیدارد

های بیجان یک بُت وجود دارد که نامش ِخَرِد خام  میان این همه بت می گوید که درمجروح اُستاد 

 دو جنبۀ هر خرد هم اگر به پُختگی نرسد خام است و ودانیم که میوۀ نارس خام می باشد  است. می

یک جنبه یعنی جنبۀ مادیی زندگی را  گیرد و نظر نمی معنوی را در زندگی یعنی جنبۀ مادی و

 یا برای معنویات نیز دالیل مادی می پالد. و می کند از معنویات کامالً انکار مطلق می سازد و

بطن خود می  در را این خرِد خام دو بِت دیگر است و هیجان ِخَرِد خام فاقد هرگونه عاطفه و

 .دیگری بُِت انقالب است پرورد که یکی بِت پیشرفت و

 این بحث را برای یک یادداشت دیگر می گذارم.  .خواند دو را بت می چرا اُستاد این هر

 

mailto:info@arianafghanistan.com


  
 

 

  127از  114   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

 

 

 انقالب آگاهی سرآغاز بت شکنی است
 انقالب بت اهی پیشرفت و رد قلمرو اژداه خیز نفس و
 2015فروری  20

بارۀ  را در صحبت خود مجروح می رویم وبهاء الدین امروز باز به سراغ اژدهای خودی اُستاد 

ی انسان بُت نهاد هر ها قبل در انقالب دنبال می نماییم. عرفای مسلمان از مدت بت های پیشرفت و

 :موالنا می گویدآن بُتی است که مادر بت های دیگر است.  حضرت  را یافته اند و

 ت نفس شماستــا بُ ـت هــادر بُ ـم

 این بُت اژدهاست و ُجمله بت ها مار

خود  با رفت و میگوید: ای دوستان  من شامگاهی مستی را شنیدم که عربده کنان میمجروح  اُستاد

 چنین می سرود:
 

 گرفتار شب تارم - ن گنهکارمـی مـهـلا

 بیدارم هوشیار و زانـک – همی بینم یکی مشعل

 پندارم کرده منور - ناـن پهآ زند چشمک در

 بیزارم این ظلمات از - ستالهی شب چه تاریک

 کارم و خود میکن سر به - مرا مگذار ای ایزد

 تو بسپارم جان بر دل و - سوی آن مشعل رسم تا

 

 :سپس آن فرزانۀ دیوانه نما، آن مجذوِب حق می گفت

خدا ای مردمان!  هراس از دادگاِه آگاهی! بهر دیوانگان؟ بیم وچرا این ترس از  ای مردمان! آخر"

اندکی سر در گریباِن خود  تن، دانید کجاست؟ جان و خود بترسید! آن بالی برمال، آن دشمن هر از

 ".طوفان خیز را خواهید یافت، سرزمین آفت و آنجا زادگاه اژدها کنید. در
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و"  "نفس ها "شرور در خطبۀ نماز جمعه از عرفان اسالمی که همین است عمق فلسفۀ اسالم و

هنگامی که وارد وادی اصنام می شود مجروح  بدی های اعمال خود" به خدا پناه می بریم. اُستاد

 شعری آغاز می کند.  را با بحث خود

 سینه زدم نقش تو بگرفت سنگ که بر هر

 ن شدـم ر پرستیدنـم صنمی بهـآن ه

ن این ناز شیری بر بنا نهاد انسان هست و که میل پرستش درمنظور مضمون همان شعر اقبال است 

اگر خریدار این ناز خسرو نباشد کوهکن است.  انسان پیش  در هر صورت بی خریدار نمی ماند و

 ها یا بتان جامۀ تمثال از اینکه دیگر پرست باشد خود پرست است ولی این خود پرستی را در

 یکی از در دیگران می قبوالند. فکر می کنم را بر خوددر لباس آن بت ها  دیگر می پوشاند و

آن دعوا را به محضر  دعوا داشتند و ظرافت های عبید زاکانی خوانده باشم که دو مرد با یکدیگر

نفسی اسیر  ما څارنواالن روزگار چون قاضیان آن روزگار نیز همانند قاضیان و قاضی بُردند و

قت برای قاضی یک دستار قیمتی آملی بُرد تا دعوا را به نفع رشوه داشتند یکی از مدعیان بامداد و

ورده ای آ "برای اینکه ترا بشناسم که دستار: به مرد گفت او فیصله کند. قاضی دستار را گرفت و

 ".سرفه ای ُکن تا ملتفت شوم ببر و خود محکمه آمدی دست به دستار وقتی در

دو در محکمه رفتند آنکه  که هر هنگامی رد واما بعد از وی مدعی اش گاوی شیری برای قاضی بُ 

خواهد دعوا را به نفع مدعی اش فیصله کند دست  ملتفت شد که قاضی می دستار رشوه داده بود

ه در "چ گفت: دو سه سرفۀ محکم کرد ولی قاضی به سوی او دید و به دستار خود مالیدن گرفت و

  ".دستارت دستک می زنی دستار ترا وقت گاو خورد

به همین جهت حکم متن  و هر مورد غالباً به فرمان نفس خود فیصله می کنند مردم روزگار در

 . کتاب شان یک چیز است ولی حکم حاشیۀ کتاب چیز دیگر

آنانی که در راه حصول قدرت سیاسی تالش می  عمل می کنند دیگر چیز. می گویند یک چیز و

آغوش بکشند ولی دو بت  نت را تنگ درمک کنند هدف شان همین است که خود عروس قدرت و

  .دوم "بُت انقالب" "بُت پیشرفت" است و را رویکش این داعیه می سازند. رویکش نُُخست  دیگر

فس گام به گام در ن خواند به دلیل اینکه پیشرفت به صورِت طبیعی و بُت می را دو اُستاد این هر

ندین چ فت طوری است که سبب پیشرفت دراین عناصر پیشر برخی از جوامع انسانی نهفته است و

ر در به زو زمینه می شود مانند کشف آتش، کشف آهن یا انکشاف زبان اما انقالبیون پیشرفت را

خشونت می  متوسل به زور و کنند و جامعه تحمیل می حالتی که جامعه آمادۀ قبول آن نیست بر
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"بُت"  خشونت را استاد تنی بر زور وشوند که نتیجه معموالً برعکس است.  همین گونه پیشرفت مب

دو بت در بطن ِخَرد  این هر شوند. و خواند که مردم برای پرستِش آن به زور فراخوانده می می

تاد دهشت گستر. اس است ولی بت انقالب خون آشام و آور بت پیشرفت ُسکر خام پرورش می یابند.

جا  که من در همین پرستان ذکر می کندداستانی چند از شبستاِن بت  حکایتی از صبح آزادگان و

 شبستان بُت پرستان را برای یادداشتی دیگر میگذارم.  سرزمین صبح آزادگان و لب فرو می بندم و

  
    

 

  شائبه  اژدها پرستی فارغ از دگرگونی راستین و

 2015فروری  27

 

 

 یبرسِر دگرگون تکه صحبامروز به اغتناِم فُرصت باز به سراغِ فصل اخیر اژدهای خودی می روم 

 :گویدروح دربارۀ این دگرگونی میاستاد مج  است. اژدهاپرستی شائبۀ هرگونهاز فارغ و راستین

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

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

بیرون می روند؛پرسشی ناکرده وپاسخی  نا شنیده کمر می بندندتا احواِل دیگران را دگرگون نمایند 

میخواهندبا پنداِر ناراست ونارسای خویش بهشتی از روی زمین بسازند اما آفِت بزرگی برآدمیان 

 !()نگارگر(فرود می آرند...." )چنانکه دیدیم وفرود آوردند

آن انقالب آگاهی  دل یکیست و مرام آزادگان راستین در بدانید که مراِم سرمستیی مستان... و"

انقالب آگاهی  گیست. ادهآگاهی آز آگاهیست و که سرمنزل کجاست! آزادی در است. آگاه باید بود

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

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

تان تازۀ ب درهم شکست و جایش را به بتان تازه داده است.  انقالب فرانسه بتان سیستم فئودال را و
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نه درخت  وبرابری را به جایش نشاند ولی بدبختانه انسان نه به آزادی رسید  آزادی، برادری و

برابری در زمین روانش ریشه دواند زیرا که این ارمغان را روشنفکران به عنوان یک  برادری و

چون این روشنفکران از اژدهای درون خود رهایی نیافته بودند به  و ارمغان به مردم عادی بُردند

ر ضد همدیگر اژدهای درون شان ب رهنما انقالب را به مردم عادی دیکته کردند و عنوان معلم و

همان گام نخست به بلعیدِن فرزنداِن خود آغاز کرد  این اژدهای انقالب در بر بنا اعالن جنگ داد و

 که استقرار یافت راه به سوی بازار ها و هنگامی را به تیغه های گیوتین سپرد و هزاران سر و

 بُت شکنی ادیی آگاهی ونیز ارمغاِن آز به جای اینکه به ملت های دیگر  مواد خام دیگران گشود و

به نام مأموریت "متمدن  را به بُت های مورد پرستش دیگران بدل کرد و مفاهیم مجرد خود می بُرد

با خون آشام ترین  خون تر و را در بی تمدن جهان نان ملت های اسیر سازی" نیمۀ وحشی و

 .دو تاخت نعِش هر برابری را ُکشته بر دکتاتوری ها ساخت و برادری و

 ه به ک هر را به بتان مورد پرستش بدل کرد و مجرد خود مفاهیم خاص و قالب اکتوبر روس نیزان

دیگران تلویحاً نیز گفت که راهی که برگزیده اند به ترکستان  رهبران انقالب یعنی لنین، ستالین و

ردم م صحرای یخبندان سایبریا به نام ضد انقالب تبعیدش کردند و می رود به جزایر گوالگ و

  بیچاره نیز هرچه داد زدند که به خاطر خدا:

 مـودن پشیمان گشته ایـ"از طال ب

 مرحمت فرموده مارا مس کنید!"

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

گریبان رهبران انقالب را  "دشمن طبقاتی" این معیار های ذهناً پذیرفته شده به زودی سومی نیز

یک اتهام تازه بر اتهامات سابق  که اژدهای خودی رهبر غالب آنان را طرد کرده بود نیز گرفت و

اتحاِد شوروی ستالین، خروسچف، بریژنف به تر تیب متهم به کیش شخصیت  افزوده شد. در

ع خود قط تاریخ را به نفکه مدعی تاریخ سازی بودند ف یرهبران رفتند وکنار صحنه  ز ا گردیدند و

تعیین کنندۀ ارادۀ انسان است شاهپرهای  و اینان که می پنداشتند تاریخ عینی  بازنویسی کردند.

یروی ن "پتکی" بدل کردند ولی چون انقالب آگاهی و آن را به کبوتر کبوتر تاریخ را قیچی و پرواز 

را کرده بودند هیچ کس نپرسید که چدسپلین حزبی" قربانی  "انضباط و بُت شکنیی ذهن را در پای

 گیرد. را می هاتدول "دکتاتوری پرولتاریا" کیش شخصیت به صورت اجتناب ناپذیر گریبان در سیستم
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در اخیر نیز خود مائو تسه تونگ به مرض  بعد از او لین پیاو و در چین نیز نخست لیوشاوچی و

 کیش شخصیت از جهان رفتند. 

که فقط شش ماه از عمرش  در "دکتاتوری پرولتاریای" انقالب ثورما  افغانستاِن خود حتی در

تی وقتی ح به دنبالش امین به جرم کیش شخصیت زندگی را باختند و گذشته بود نخست تره کی و

دموکراتیکش خواند او هم با همین  انقالب ملی و آقای کارمل که انقالب را یک رتبه تنزیل داد و

 دهد دلیلش را باید در بطن ک پدیده در یک سیستم بار بار رخ میسالح از قدرت خلع شد. وقتی ی

 دلیل همان است که اُستاد مجروح دریافته است.   جای دیگر و نه در خود سیستم پالید و

 آگاهی و اطاعت کورکورانۀ رهروان متکی بود نه بر فرمانفرمایی رهبران و این انقالب نیز بر

قبالً ساخته شده همانند  اتهام های گوناگون و و دو.  ررهروان ه نیروی بُت شکنی رهبران و

 .دو آویزان بود رهروان هر شمشیر دموکلس بر سر رهبران و

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

ا لب همین ج ناگزیرم درمن  را از فلسفۀ هگل آفتابی می کند و استنتاج های شتاب زدۀ او گذارد و

که با مساعدت وقت دنبال موضوع را از  دامِن این بحث را برچینم تا فُرصتی دیگر بندم و فرو

 سر بگیرم. 

 

 شاگردی که فلسفٔه ُاستاد را واژگون ردیافت

 2015مارچ  18

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

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

 .عجله را پیموده است

 :این بخش یکی از جوانان از رهگذر نیمه شب می پرسد که در

 نظام ما دورانساز است! می گویند" ستم هنگامه ای به نام انقالب به راه افگنده اند و مبلغان شهر"

 "برگشت ناپذیری چیست؟ برگشت ناپذیر است" بگو مراد شان از دورانسازی  و ب ماانقال
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ی خوار آن برگشت ناپذیری ذلت و "آن دورانسازی فقط لفاظی است و پاُسخ می گوید: رهگذر در

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

 " .نظام وحشت استدوام بی نهایت  "ناپذیری

نرا آ بگو تاریخ چیست و "ما تاریخ می سازیم."  "آن مجانین می گویند: آزاده ای دیگر می پُرسد:

 "توان ساخت؟ چه گونه می

 :آمد رهگذر در پاُسخ چنین به گفتار

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

 طآن تاریخ ساختن فق در و سازند تاریخ چیزی می بلکه از سازند سازیم"، تاریخ نمی تاریخ می"

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

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

فقط پریشان خواب زندانساز   آن انقالب "دورانساز" و گذارند می "تاریخ"  را نام آن تراشند و

ین ا آیندگان شاید از یاد این خواب پریشان در  از بشریت غلبه کرده است. گروهی است که بر

 ".آن خواهند خندید روشنیی "بامدادان خودی" بر اما، در شبستان زمان برخود بلرزند و

صاحبنظران بُت شکن، مستان  توان نامید، راهیست که صاحبدالن و یاما، آنچه را که تاریخ م و"

در طول راه تاریخ مردگان  گشایند. به سوی منزل نامعلومی می هوشیاران آزاده یکی پی دیگر و

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

 که امروزیان که نیازمندی خواند زیرا منزل تاریخ را منزل نامعلوم میبزرگوار  اُستادِ  جا این در

نزل سرم برای تاریخ به دلخواه خود هدف و توانند های انساِن فردا برای شان هیچ معلوم نیست نمی

ا بریم که مقصود ماست؛ زیر تاریخ را به همان جهتی می بگویند که ما با اعمال زور و تعیین کنند

س تاریخ پ برای نسل آینده تکوین می یابد آینده و است که در یهای ریکارد رویداد و تاریخ ثبت اگر

آیا این خود عجیب نیست که  تحلیل علمیی حوادث گذشته می پردازد. فقط به نقد و و آینده ندارد

برای نسل های که هنوز وجود بالفعل ندارند تاریخ  برای رویداد های احتمالی که هنوز رخ نداده و

 سرمنزِل آنرا تعیین کرد؟ رید وآف

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

 بیابان بیجان، جامۀ در کشانند و به سوی بیراهه های فاقد منزل می رهروان ناخودآگاه را و نشینند

 ".تن ایشان بیرون می آرند معنی را از
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"بُِت انقالب" اُستاد مجروح به  فرزندش"بُِت پیشرفت" و پرداختن به "بُت ِخَرِد خام" و دوبعد از 

به عنوان  معرفیی "پیشوای گمراهان" می پردازد که من آنرا برای یادداشتی دیگر می گذارم و

ان نه تاریخ انس نتیجه از بحث امروز به اختصار می گویم که نه انسان تاریخ ساخته می تواند و

 بُت های فراوان می این سیر  در جهان بسط میدهد و بر را بلکه انسان در سیر زمان آگاهیی خود

که انسان طبیعت گذارای باورداشت  تا آگاهی تا بدانجا برسد بُت های فراوان را می شکند سازد و

ش ترا رانسان همان پیک به قول نادرپور بُت نسازد. دیگر از باورداشت خود را دریابد و های خود

 این میان باشد، آن اگر خوشبختی در تراشد و هی بُت می پیر است که تیشۀ خیال در دست دارد و

می  هنر و "مرمِر" شعر  را از استند که بُت های خود مجسمه ساز هنرمند خوشبخت شاعر و

د مورهنر شعر آفریده شود همان وینوس زیبایی است که همیشه  بُتی که از "مرمِر" و آفرینند و

بی هنر از دریافت این حقیقت در  تنها عناصر بسیار بد ذوق و ستایش نسل ها باقی خواهد ماند و

می مانند که مجسمه های آفریده شده به دست پیکرتراشان هنرمند برای پرستش نیست بلکه برای 

 و تبر برداشتن برای ویران کردن شان همان ویران کردن تاریخ اکرام زیبایی است و اجالل و

  درس عبرتی است که از تاریخ می توان گرفت. 

 

 

 

 بارٔه شاگردی  بازهم رد
 !واژگون ردیافت را که فلسفٔه ُاستاد
 2015 اپریل  7

امروز باز به اژدهای خودی اُستاد مجروح می پردازیم که درآن اُستاد به تأثیری که استاِد نامداِر 

 :بحث میکند. اُستاد دراین بخش می گویدحکمت)هگل( بر دانش آموِز جوان)مارکس( گذاشت 
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در ایامی که آدمیان هنوز در عصِر جدیِد بربریت پا نگذاشته بودند دانش آموِز هوشیاری از اُستاِد "

نامداری حکمت آموخت واما دراین امرعجله به کار بُرد وبدون طی مراحِل بی شمار خواست 

 .د.چنین بیصبری ثمر تلخی بارآوردنردباِن حقایق را با َجسِت جسورانه ای باال َروَ 

دانش آموزپنداِر اُستادرا واژگون دریافت وکاخِ حکمت را سرنگون آباد کرد.پیرواِن این معماِر 

 بیقرار، چون تواِن آنرا نداشتند تا کاخِ بی بنیاد را برتهداب های محکم استوار نمایند ودیوار های 

خ ما بی بنیاد نیست بی بنیاد است، هردیواری که کج را راست سازند گفتند:" هر کاخی که چون کا

چون دیواِر ما کج نیست کج است. " واین گفتاِر ِخَردآزار را منطِق جدلی نامیدند وکالِم دهشت 

آفرینی آفریدند. اُستاِد نامدارگفته بود:" آگاهی که رواِن جهان است در راه رسیدن به خودبا خویشتن 

این که هستی رادرقلمرِو خود آگاهی بگنجاند، اندیشۀ جدلی رابر  به مجادله می پردازدوبه منظورِ 

اشیاء می گستراند." شاگرِد بیگانه از اسرار، اندیشۀ استادرا واژگون دریافت وگفت:"اشیای عالم 

  ".درمجادلۀ دایمی اند واین جدِل دایمی درآگاهیی انسان انعکاس می یابد

داشت وموجوِد جانداررا بیجان گفت، از بیراهه ها رفت بدین گونه چون واقعیِت بیجان را جاندارپن

وراهیی میداِن گمراهی شد وهیچ در نیافت که نه آگاهی هستیی بی جانی است که فقط چون آیینه 

 ".دجدل بپردازن به باهم که اند آگاهی جانداران جهان اشیای ونه سازد کسمنع کاست و کم بی را عالم اشیای

دراین جا به عنواِن توضیح باید عرض کنم که انسان درَجَریاِن تاریخِ پُر از فراز ونشیِب آگاهی 

اختیاِرخودرا بسط میدهد ودر پرتوآگاهیی انسان است که طبیعت نیز در حصارآگاهی داخل می 

گاِه آَشَود اما چنین نیست که انسان دست بسته منتظِر طبیعت بنشیند پس این انسان است که ارادۀ 

خودرابر طبیعت می گستَرد ونه طبیعت که شیوۀ حرکت وارادۀ انسان را تعیین کند.یعنی انسان به 

 نیروی ِخَرد وآگاهی بر طبیعت حکومت می کند وازراِه کشِف قوانین اختیاِر خودرابسط میدهد ونه 

ه وانگهی این کچنانکه مارکس می پنداشت محکوم قوانین عینی کور وخارج از ارادۀ خود میباشد. 

ما قبول کنیم که در نفِس اشیای بیجان سیما های متضاد با هم در گیری ومبارزه دارند ونتیجۀ این 

مبارزه پیروزیی سیمای نو بر کهنه است در واقع برای طبیعت بیجان هدف ودر نتیجه آگاهی قایل 

عیِت بیجان را جاندار شده ایم به همین دلیل است که اُستاد مجروح می گوید او یعنی مارکس"واق

 :پنداشت وموجوِد جاندار)انسان( را بیجان گفت." استاد مجروح ادامه می دهد

اُستاِد دوراندیش)هگل( گفته بود:" سرمنزِل مقصود، روان خود آگاه است که از تاریکی های  "

سان بر شِب ماده بیرون آید ودرروشنی های منزِل آزادی مقام گزیند." منظور هگل این بود که ان
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وکتوِر آگاهی از عالم نا آگاهی به سوی آگاهی سیر می کند ودراین سیر اختیاِر خودرا بر طبیعت 

 :بسط می دهد وبه مقام آزادی می رسد. باز به استاد گوش میدهیم

شاگرِد نزدیک بین منزل روشنی هارا خواب وخیال پنداشت وحکمِت مادی را مقام دایمیی خویش  "

 ".ک ماده فرو رفت وازآن چاه سیاه هر گز بیرون نیامدساخت. در شِب تاری

مارکس مبارزۀ طبقاتی را نیروی محرِک تاریخ میدانست وفکر میکرد که پرولتاریا با انقالِب 

ودکتاتوری خود طبقاِت اجتماعی را از میان می بََرد واگر چنین َشَود با از میان رفتِن طبقات تاریخ 

میدهد وبه پایان می رسد. مارکس تصور نمی کرد که پرولتاریای  نیز نیروی محرِک خودرا از دست

حاکم دیگر همان پرولتاریای محکوِم سابق نیست وخود جامعه را به پرولتاریای حاکم که ارپروسۀ 

 تولید جدا وبه بروکرات های کرسی نشین وممتاز بدل می گردد وپرولتاریای

می نماید. تجربۀ انقالب اکتوبِر روس را محکوم که هنوز درپای ماشین عرق می ریزد تقسیم 

 :آزمودیم وتجربۀ انقالِب چین را نیز از زبان یو هوا نویسندۀ چینی می شنویم که می گوید

در این جامعه رقابت وفشاِر اجتماعی به اندازۀ شدید وغیر قابل تحمل است که برای بسیاری از  "

اجتماعی قوی مشغول شکاِر ضعیف است.   چینیان همان جنگ برای بقا مطرح است.  دراین محیطِ 

عده ای با نیروی فریب ، دغلکاری وزورثروتمند می شوند و دورنمای اخالقیی جامعه را تغییر 

میدهند. امروز طبقاِت اجتماعی درچین بر خاسته اند وبر خورِد طبقاتی به روشنی احساس می 

 2011کتاب های پان تیان نیویارک  َشَود.")مراجعه َشَود به یو هوا چین در ده کلمه نیویارک

این کتاب را آمازون درزمرۀ کتاب های کندل نیز چاپ کرده است. ( بنابراین  26و 25صفحات 

انقالب ها تنها جای طبقات را تغییر میدهد واستثمار شوندۀ دیروز جای استثمارکننده را 

 :دکه حافظ درباره اشگفته بومیگیردوتازیانۀ ظلم همان است که بود.شبِ تاریک ماده همان شبیست 

 شبی تاریک وبیِم موج وگردابی چنین هایل

 اــه لـا سبکباراِن ساحــم کجا دانند حال

 آری شِب تاریک تعُصب وتنگنظری های ایدیولوژیک وبیم موج های خشونت وارعاب وگرداب

هولناِک استثمار وبهره کشی. در این صورت سبکباران مسند نشیِن ساحل امن حال قربانیاِن خودرا 

 .از کجا باید بدانند
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 :باز از استاد مجروح می شنویم

استاِد معنی آفرین)هگل( گفته بود:" رموِز حکمت را باید آموخت ودریافت که رواِن جهان چه  "

فر می پردازد، چه گونه از مراتب کهتربه سوی مراحل برتر گام گونه در میداِن آگاهی به سیر وس

بر میدارد ودرمقام آدمیت به سر منزل مقصود نزدیک می رود. شاگرِد انسان گریز چون از پیاِم 

دالویِز اُستاد سر درنیاورد کالِم دهشت خیزی آفرید وگفت:" انقالب باید آورد، آدمی را دگرگون 

زمین آباد باید کرد ومردمان را به سوی آن منزل برتر پیش باید راند." باید ساخت. بهشتی بر روی 

 "....این شاگرِد تاریک دل شهرۀ آفاق شد، ساالر فکری ماده پرستان گردید وپیرواِن فراوان یافت

اُستاد مجروح بعد از پرداختن به رهبِر گمراهان به آخرین بخِش اژدهای خودی یعنی "کالِم دهشت 

میرسد که من آنرابرای دو یادداشِت آخِرخود در بارۀ این کتاب می گذارم وداماِن یاد آفرین انقالب"

 داشِت امشب را فرا میچینم.یار زنده صحبت باقی.

 

 

 نتیجه گیری اهی من ازاین تحلیل یک ساله
 2015اپریل  10

 پایان بحِث یکسالۀ من در بارۀ اژدهای خودی ونتایجِ حاصل از این بحث

وبه مناسبِت یاد آوری از شهادِت دردناک اُستاد مجروح در یازدهم  2014من در یازدهم فبروری 

این بحِث تحلیلی را دربارۀ اژدهای خودی آغازکردم ودر طول یک سالی که  1988فبروری سال 

گذشت بحِث خودرا ادامه دادم هرچندبرخی موضوعات روز نیز بر سرراه آمد ومرا وادار ساخت 

 خودرا کناربگذارم. امروز من به نتایجی که از این بحث میتوان گرفت مکث می کنم.  که بحثِ 

 کسانی که این بحِث یکساله را دنبال کرده باشند اگر مردی )مقصوِد من از مرد اینجا جنسیت 

نیست( پیدا شود که این سلسله را گردآوری نموده باشد با اندک کوشش وصرف یک مقدار پول 

به صورت کتاب چاپ کند ودر دسترس شاگرداِن یونیورستی های افغانستان بگذارد.  می تواندآنرا
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من از چاپِ کتاب هیچ گونه توقع مادی ندارم واگر کتاب به بهای ارزان وباب دندان وجیبِ شاگردان 

چاپ َشَود چاپ کننده در یک خیر جاری پول مصرف می کند که با فروِش کتاب به بهای ارزان 

ارِف خودرا می تواند به دست بیاورد وفایدۀ آن برای شاگردان این است که آنان را یک قسمِت مص

 با مبادیی تفُکر انتقادی آشنا میسازد واز جنجال تفُکر تقلیدی وپیروی کورکورانه نجات میدهد. 

 

 :اما نتایج و

به جدا میشد و جامعۀ ما جامعه ای بود که تازه با گام های تدریجی ولی ُکند از زندگانیی قبیلوی(1

سوی تمدن وعصریت می رفت. انقالبیوِن بیصبر کودتای هفِت ثور را به راه انداختند وجامعه را 

به دو گروه انقالب گرایان وانقالب ستیزان تقسیم کردند. بدبختانه هنگامی که انقالب گرایان خودرا 

ند ان همعقیدۀ خود می پنداشتدر تنگنا وپُشت به دیوار یافتند از شوروی آن روزگارکه آن هارا دوست

استمداد نمودند وخود در کناِر تجاوِز خارجی ایستادند وبا مردِم طرف شدند وبدین ترتیب بود که 

 :انقالب گرایان به قوِل شاعر بوی کافور گرفتند

 بوی کافور ازاین ُمرده دالن می آید

 ـُده این طایفه پیوست که نامرد نَشکه ب

که هنوز به ملت تبدیل نشده بود وبا عنعناِت قبیلوی دست وگریبان به هر صورت آن جامعه ای 

بود گرفتار قطب بندی ها شد وبه دلیِل منفعت جویی های همسایگان که تنوِر نفاِق مارا گرم یافته 

بودند ومیخواستند نان خودرا بپزندمارا ُدچار اژدها پرستی ساختند وبه قوِل اُستاد مجروح هر کس 

 .اژدهای کوچِک خود را بزرگ وبازهم بزرگتر سازددر پی آن شد که 

جهاِد ما با شوروی شک نیست که با جهاد نیاکاِن ما با استعمارگِر آن روزگاریعنی برتانیه یک  (2

رشته وجوه مشترک داشت اما وجوه نامشترک ومخالف با آن نیز داشت وبرخی ازاین وجوه 

با سایر مجاهدین در چهار دیواِر کشوِر خود گرم نامشترک این بود که نیاکاِن ما ورهبراِن جهاد 

 پیکار بودند وهمان خطر که مجاهدین عادی با آن روبرو بودندجان رهبراِن شان را نیز تهدید 

میکرد ولی رهبراِن جهاد با شوروی خود در خارج از کشورکنارایرکاندشنرها وبخاری های خود 

وعیش ونوِش شان از کیسۀ میزباناِن شان بود وبه لمیده بودند واز دور جهاد را رهبری می کردند 

 .همین دلیل اینان به سودا گراِن جهاد بدل شدند
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در روزگار نیاکاِن ما تکنالوژی معلوماتی پیش نرفته بود ودر دور وبر نیاکاِن ما ژورنالست  (3

ای های رنگارنگ با ویدیوکمره های گوناگون حضور نداشتند ولی در جهاد با شوروی هافلم ه

جهاد بسیار بازار داشت ودر تلویزیون های شرق وغرب نشان داده می شدوبنابراین هریک از 

رهبراِن مجاهدین که تا میرامشاه وتیره منگل رنجِ سفر برخود همواروفلم های جهاد تولید مینمودند 

 میتوانستند پول بیندوزند

هم یک قوماندۀ مشترک داشتند ولی رهبراِن وبا  بودند متحد هم با ما نیاکان روزگار رهبراِن جهاد در (4

 .پشاور نشین سایۀ همدیگر را با تیر می زدند ونفاِق شان زمینۀ سؤاستفادۀ بیگانگان را فراهم میکرد

این جهانیان نه  بر بنا شد و در روزگاِر جهاد با انگلیس دو ابر قدرت رقیب در جهان دیده نمی (5

حال آنکه در هنگام جهاد  پیروزیی آن عالقه داشتند و ست ونه به شک از جهاد آنان خبر داشتند و

که رهبران درجه یک، درجه دو  یامروز سرمایه های با شوروی جهان در کنار ما ایستاده بود و

چهاِر جهاد در بانک های گوناگون جهان اندوخته اند از همان کمک های  حتی درجه سه و و

 ن بدون اینکه حق داشته باشند، آنرا غصب کرده اند جهانی برای مردم افغانستان است که رهبرا

 را با مردم تقسیم کرده اند. اینکه در سرود فوکلوریک ولی رهبران جهاد با انگلیس دارایی های خود

 

 :)بیا بچیم انگور بخو( می خوانیم که

 شاخۀ ناکه ببی

 خوشۀ تاکه ببی

 فیِض اي خاکه ببی

 مبربچه رس رساَنس بیا بچیم انگور بخو

حاصل باغ خود به  که در سال های جهاد میربچه خان کوهدامنی یک دینار هم از معنایش این بود

 آنرا بدون هرگونه تبعیض برای مجاهدین سنگر های مختلف جهاد می رساند. جیب نینداخته بود و

های  که ُخرما خیمه فروش کُجا این زر اندوزان حریص و جوانمرد کجا و آن مردان خراج و

 .نددادگرسنه نمی در گـُدام های سپینه وړۍ می پوساندند ولی یک دانه اش را برای مجاهدین را عرب

را تا  به هر صورت این داستان دراز را باید کوتاه کنم که چیزی کم چهل سال جنگ دل های ما

قومی را به انشقاق بدل کرده ایم.  تنوع زبانی و کینه نموده است و لبه های آن پُر از نفرت و

رفش د خواندند و دیگر جاها از شکم سیر فارسی می رهبران پشاور نشین ما در پاکستان، ایران و
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روت ث انقالب جهانی اسالم را برافراشته بودند ولی بدانچه دست یافتند انقالب کیسه پُر کردن و

 بس.  اندوختن بود و

که فردا وقتی عدالت  اکنون ثروتی که به مدد قدرت اندوخته شده است صاحبان آن بیم دارند

کنجکاوی کند چه  هدر بارۀ منابع کسب این ثروت های باد آورد جامعه مسلط گردد و اجتماعی بر

قانونی رهبران را به رهبران مادام الحیات بدل  ها که گنگ خواهد شد. این ثروت غیر بسا زبان

 وه های مختلف میدهاست که به شیژکدام این رهبران مادام الحیات خود یک ا هر کرده است و

 .پیروی کورکورانه نگاه دارند خواهند مردم را در زنجیر تعبُد و

رای ب جامعه را بزداید و به مردم برگرداند، فقر مستولی بر برای پرورش نسلی که قدرت مردم را

 بدین ترتیب جلو صد گونه تا آنرا با یک شکم پلو سودا نکنند و ی شان را بفهماندأمردم ارزش ر

خالصه تمایالت  بشناسد و را ضعف خود نسل جوان نقاط قوت و د وونیرنگ گرفته ش تقلب و

 منکوب گردد مطالعۀ اژدهای خودی به عنوان یک کتاب  اژدها پرستانه در روان ها مغلوب و

 بحث های فلسفی در مؤسسات عالیی تعلیمی ما یک ضرورت روز است.   و مبتنی بر جر درسی و

 آن بوی کهنگی و برنامه های درسی که از دمنه و که با نثر کلیله و بداننداولیای معارف ما باید 

معارف در طول این سال  توان با مشکالت دنیای امروز مقابله کرد.  خفقان به دماغ می رسد نمی

آنچه به معارف ما یک معنای تازه میدهد کمیت نیست بلکه کیفیت است.  ویران گردیده است و ها

ه سال د را مانند پوقانه با کمیت پندانده ایم ولی بدبختانه کیفیت ندارد و ارف خودما همین اکنون مع

 .بعد این پوقانه منفجر می شود

برای این کار آزادیی اکادمیک در کار است.   کر انتقادی را باید انکشاف داد وفدر معارف شیوۀ ت

 .شاگردان انکشاف میدهدنزد  اژدهای خودی یکی از همان منابع است که تفکر انتقادی را در

 نگاشته این شعر بیدل را یدر تقریظی که بر اژدهای خود هللا  خلیلی افغان مرحوم اُستاد خلیلی

 :را با آن پایان میدهم آورده است که من برای ُحسِن ختام، بحث خود

 

 تم خواهیـغفل عشق سرکن گر عالج حدیث

 من پنبه در گوشم د وکه این افسانه آتش دار
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ما غافالن هم پنبه در گوش استیم. از توجه، حوصله وصبِر  افسانۀ اژدهای خودی آتش دارد وآری 

خدا)ج( نگاهدار جامعۀ ما که  آنانی تشُکر می کنم که این بحِث یک ساله را سراپا دنبال کرده اند.

 .وهللا اعلم بالصواب پا می زند. هنوز هم در چنگال اژدها دست و

 

 "اژدهای خودی" پایان رسالۀ تحلیلی از

 کتاب ماندگار پوهاند استاد بهاء الدین مجروح

 اثر محمد اسحاق نگارگر

 

 

 

 

 .نمائید کلیک اینجا نویسنده، این دیگر مطالب برای
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