
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political  سياسی

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ٢١
  

   نامه ھاۀنامۀ ھشتم از سلسل
 به م ـ افغان ھا ـ به ديگران کاری ندار چرا اشخاصی مانند سعدی در ميان مادر اين نامه به اين مطلب می پردازم که

ًا  حقيقتسعدی  و اين که آيا چنين تصوری در موردتبديل شده اند" اخالق" سمبولی از  به و رسيدهعيب ھر  پاکی ازدرجۀ

 ارباب دين و اصحاب قدرت به نحوی و برای برآوردن  کوته فکران مقلد جامعۀ ما وصحيح است يا توھمی می باشد که

  .به وجود آورده اند آن را خويشغير انسانی   و مقاصداميال

، با رابطه  به طالبا رامحل تدريس اين کتاب ھا و مدرسينی که اين کتاب ھ:  روشن است بسيار ساده وجواب اين سؤال

و سودجوئی که می آموزاندند  شاگردان شانبه ًو حمايت پدران غالبا بی سواد يا کم سواد  ای سختگيرانه و چوب و قفاق

  . ست برای اين سؤاليگانه جوابی ا ، بودمتصوربرای ارباب دين و قدرت فھمی مردم در نا

 وظيفۀ تدريس خود رنگ گرفته بود،ش روان منفعت طلب و پيمحيط  که از، کسیمسجدمسجد جای تدريس بود و مالی 

 و  فکردر آموزش شاگرد و ضعف و قوت ذھن،فی محل تدريس و معلم ننقش مثبت و م.  را به عھده داشتبچه ھا

  . ست برای شناخت حقايق به ھيچ کسی پوشيده ني اوخالقيت

 مانند مالعمر و مال  ھرگزد،ھم باشنده، ولو دينداردرس خوا...  ييل و کلمبيا وورد،، آکسفکمبريجھاروارد، کسی که در 

 و کسی که خود مسلمان است. فکر نمی کند...  واعظ دينی و  شيخ و وو فالن صاحب زاده يا بھمان آخوندی ربان

 و از جانبی تدريس عقالنی دين را مخالف منافع  بر مبنای دين شيخ آصف يا حضرت صبغة هللا خان داشته باشدبرداشتی

و حقه که ذھن شاگر را روشن کند و او را متوجه حقايق  کند  را تدريس نمی تواند کتابیش می داند، خويمتيازاتو ا

  . بسازدبازی ھای او 

 ، تنھا برای تخدير ذھنيت ھا تدريسد ايجاب می کر شان خود منافعآن گونه که کسانی مانند سعدی و حافظ را کتاب ھای

 در برابر تمام ناماليمات زندگی شان، که حاصل تبانی بی شرمانۀ حاکميت سياسی و  برای اين که مردم ومی نمودند؛

  . ندرد ک می تدريس، به بچه ھای آن ھا پيشه کنند صبر و قناعت است بود وحوزۀ دين

ی  و استفاده جوئاين اعتبار که سبب اقتدار.  ھستند خاصی بودند ـ ھنوز ھم و قدرتمال ھا در جامعۀ ما دارای اعتبار

؛ نداشت را  افکار و آرای مال ھافت بامخالمی شد، آنقدر قوی بود که جامعه، حتی اگر می خواست، يارای ھا  آن ھای 

ھمه  آن زمان و کمبود شناخت سیمتن و محتوای کتاب ھای در آگاھی دقيق ازفقدان  سواد و صرف نظر از اين که نبود

 اين که سعدی بايد در جملۀ  صديقان .د می شامر تدريس بچه ھای شان مانع تشبث والدين در جانبه از نويسندگان آن ھا
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ی تمام نيت ھا حاکم باشد، بايد مغز ھا با مھارت و استاد ھشت صد سال قمری بر ذھبه شمار برود و اين تفکر کم و بيش

  .دنشسته شده باش

 ناشی  و تنبلی بی تحرکیکشور را اسير ھا ادامه يافت و قرن ھا  قرن درسیمفيد ناقص و غيربا مواد  اين شيوۀ تدريس

که  به مردم آموختند ،ندمی خواستو امثال سعدی  و ھمان گونه که سعدی از افکار و اعتقادات افرادی مانند سعدی ساخت

 فقر و بی  رنج ودر خدای دين برای رضای قرن ھا  خود،ای اعتماد به نيرو و بازوی توانا و ھوش و قدرت خالقۀبه ج

  با درياا در آن جھانبرند و خوش باشند که انعام شان را خدب به سر "توبه" و قناعت و ر و رضاء و توکلچارگی و صب

ی از شير و عسل و ھزاران حور و غلمان سمين تن خفته بر روی تخت خواب ھای زمردين، و ھوای گوارای ئھا

 در "!د نمی تواند ايمان نداشته باشنان ندارد،کسی که " که  می دھد؛ غافل از آنبھشتی که آدم در آن ھيچ پير نمی شود،

  ! به زودی نوشتۀ جداگانه پيش کش خواھد شد از نظر دينباب فلسفۀ عجيب و غريب توبه

 ، مانند تجريدبا آن ھا بود، که از تنبيه ھای عادیعواقب مخالفت  اجتناب از، سکوت مردم در برابر ماليانی ديگردليل

  . و قتل می رسيدارتداد و تکفيربی ايمانی و  ی و بی حيائشروع می شد و تا حکم

 تا ھمين امروز در  ھا آن دوره، که آثار آن حاميان فرھنگ معمولمند، با پنھان کاری ھای ھدفاز بوستان و گلستان

 ـ علی  توان شناخت ھمه جانبۀ سعدی ممکن نيست،ھويدا است جان و روان تاريخ ما  درو ،گفتار و رفتار برخی ھا

ھمجنس   عالقۀ وی بهقصد پرداختن به اشعاری در باب سعدی  ارادت کيشو اخالص مندان ص که مال ھاالخصو

 ساخته شده در ذھن ھای خود را  گرائیخصوص اين مجسمۀ دروغين اخالق  در در بوستان و گلستان را... وگرائی

  . ھيچ وقتی و به ھيچ صورتی الزم نمی دانستند

، در زندگی عملی مردم نداشت یحاصلکه ھيچ ( می شده، پند و اندرز و نصيحت بودريس از اين دو کتاب ھر چه تد

عيش ، آن قدر در از شريعت مدارانمالک و اشرافيت و نگھبانان شان، به شمول اکثريتیزيرا از يک طرف حاکمان و 

 و از  نمی کردندد که کسی به آن چه گفته و شنيده می شد از عمق دل باوربودنغرق  و عشرت و شادکامی و تنعم

ده بود ـ با اين استدالل  از مردم سلب نمواف از گناه و ترس از خدا را پرھيز و استنک قدرت و تنگ دستیفقرھم  ی،طرف

 زبان و قالب ھای ادبی ـ مطالبی که نکتۀ قابل ذکرو . )که اگر راست است و راست می گويند، چرا خود عمل نمی کنند

  . ند بود و تعريفًحقا قابل ارزش

حتی قادر به فھم زبان  شوری که با استفاده از آن، مانند سليمان پيغمبر.  شورعجيبی دارد سعدی خدا و ديندر رابطۀ

ريشه در آداب و رسوم قديم و دين  مسلمانی را که اعتقاداتش  ھر سنت گرا را، مسلمانرھشوری که !  می شودپرندگان

  . ورد می آ به وجد دارد شان و اجدادانپدر

آن قدر اخالق گرايانه و انسانی پرداخته است، که ھيچ انسانی تا آن که رسالۀ ھزليات او ھم به مسائل اخالقی ـ انسانی 

 خفتن وخايه و  پراگندۀ او را در ارتباط گائيدن و کير و کون و کس... و يا بعضی از مفردات يا ابيات ،را نخوانده باشد

يا از  و ... وگائیخرنگ و ِبرداشتن ل و  کردن انگشترد و استمناء وََم جماع و او دادن و کردنفرو بردن و  نھادن و و

  .واقعی او پی بردو شخصيت  به اخالق ی توان، نمغريب کشِارتباط او با حاکمان جائر و جابر

يری از  که وظيفۀ بررسی و جلوگ،از نقدی قديم نه آزادی وجود داشت و نه  ھاجد و مکتب خانهامسدر زمان تدريس در 

 عمل ووان يک ظرفيتن به ع، را داردو ارباب قدرت  جمله ماليان ـ ـ ازاميان آن و حی دين افکارقطعی پنداشتن ھای

  .دبر زبان می آمسخنی  ارزشی

که معتقد به درستی اخالق و امانت داری ، ًغلبا مقلدا و  و خوش باور چشم و گوش بستهِیاين دالئل در ميان بی سوادان

ۀ خوان معمور، رنگين و گسترد ی که ازجويان  سود ھين گونه بودند، و مدعيان خداجوئیئر شريعت مدارانماليان و سا
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آن "شعار ۀ ا و مطالعان، سبب شد که کسی به مطالعۀ شرح حال اين شاعردين ھميشه شکم شان چرب بود و چرب است

  .دھدآن ھا به خود زحمت ب" چنانی

 می کنم؛ ءً برايم فعال ممکن نيست، اکتفابه اين دليل که تايپ سی و ھشت صفحه َسختۀ سعدیبه نمونه ھائی از گفتار 

 نيز حسب مسؤوليتی که به عنوان افراد روشنگر در برابر مردم رنج ديده و سال ھا تحت  ديگران کهالبته به اين اميد

 بی مروتان فاجر تنھا حيثيت  برای اين، مردمی که اند قرار داشته و حاکمان حامی آن ھاۀ بيداد شريعت مدارانسيطر

 و "اخالق" و "انسانيت"يشتری از رسالۀ ھزليات اين نمونه ای از گاو شيری و خر بارکش را داشته اند، اشعار ب

 اگر ممکن باشد خود رساله را سکن نموده و. ی مقاله ای به مردم معرفی کنند ط را"دين داری"و " مروت" و "تشراف"

به ھر سخنی نمی  " : ھم بدانند که آن طور که گفته شده است تا مردماد خويش ارسال کنندبه شبکه ھای وب مورد اعتم

  ." اعتماد کرد و نبايدتوان

 نقل شده، و نه برای عالقه به الفاظ مستھجن و رکيک و غيراخالقی، ت زير که برای ابراز يک حقيقت آشکاربه چند بي

    :توجه کنيد

  ھيچ  سقا نيست  مشک آب در        ای که ھمسنگ دوغ در کونت

  ***  

  گفتا که  بيار  تا چه ام خواھی داد    گفتم که بيا پيش من ای حور نژاد

  گفتا به دعای مادرم خواھی گاد؟     به تو مادر من گفتم  که  دعا  کند

***  

  وز طبع  گيا خشکی و سردی  خيـزد         خيزد  مردیاز می  طرب افزايد  و

  کـز خوردن سبز روی  زردی  خيزد       فيـددر بادۀ سرخ  بپيچ  و در کون  س

***  

  دگر بار اين موخر، آن مقدم      مقدم  در موخر برده تا ناف

***  

  دـِه  رفتـن  از جھان  آمــه  گــک        مـ کن هـوبـ گفتم ز عشق  ت دوش

  دــ آم انــست دل ار ــ ي آن اد ــي         توبه کردم از اين سخن، که مرا

  دان آمـــ دھ رــ ب  آب  را رــکي          دمرـون او بــام کــان نــر زبــب

***  

دن می، که ھم آن و ھم اين در  و خور، در دوران حيات آن ھا با دختر و مادر ريا کارحتی ھمبستر شدن اين انسانبلی، 

  . وی حکايت از اھميتی نداردراديکال ، برای خوش بينان اسالم حرام مطلق می باشد

ھای خود و فکر کير و  دست از اين ھرزه سرائی ،کر مرگ و مردن است نيزسعدی در وقت پيری، آن گاه که در ف

   :دي کنتوجه ی که خود بر زبان می آورد اعترافبه .نمی داردبر... کون و

  سوگند به وقت مرگ پشيمان ھمی خورد       حريف عمر به سر برده در فسق و فجور

  انی، به ريش خود مخندتو خود ديگـر نتو       که تـوبه کـردم و ديگر گناه نخواھم کــرد

***   

اندازه ھمد که عمر سعدی در فسق و فجور تير شده و به و نافھم باشد، می فاز شعر باال ھر انسانی، ولو ھر قدر کودن 

 ۀاببه مثھم  ، که توبه کردن از آن ھا را در وقت پيری و نزديکی مرک غرق شده بودای در اين گونه مفاسد اخالقی
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 رفتن ھم ه را برخاستن وقادر به زياد  قلب و ناتوانی پاسنينی که شايد از سستی ؛ در می دانستويشخنديدن به ريش خ

  !نبوده باشد

 گنده ، عمل ھر قدر و وانمود کنی که مسلمانی و کتاب الھی سخن بزنیھمين که از خدا و رسول عاشقان سعدیدر نظر 

 ی از اين انسان ھا راچنان چه امروز نمونه ھای بی شمار،  و خواسته ھای بشری باشدمخالف دين و شريعتشنيع و  و

 بر زبان اد شمجازه ندارد حتی يک کالم ھم در مور خوب و قابل پرستش ھستی و کسی اِ، آدمبه چشم سر می بينيم

  . بياورد

دارندگان اين افکار  با اين شدتی که از  در ميان مردم ما، و قرن ھا،جا باز ھمدارم که اين افکار مغلوط و نا بترديدی ن

 در  و تذبذب، بدون مصلحت و محافظه کاری حقيقت پسندان با شھامت، مگر اين که رواج خواھد داشتدفاع می شود،

 ،بگويندمردانه  ايستاده شودند و آن چه را که الزم است  و ترويج دھندگان آن ھابرابر ياوه گويان مفت خور و طفيلی

  .  و نشر کنندبنويسند

  !!ن روزبه اميد آ

٢٠/٠٢/٢٠١٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


