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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ١٠
  

  تعبير بيتی از يک شعر سعدی
  

محکم؛ زيبا، اثرگذار، گيرنده و سعدی، شاعر و نويسندۀ بلند مرتبت ايرانی، که به دليل نثر و نظم بسيار استوار و 

  :ًآھنگينش نزد اھل ادب منزلت خاصی دارد، به خاطر کار ھای ماندگار ادبی اش، خاصتا به خاطر اين  شعرش

  دـش ز يک گوھرنـکه در آفرين    گر اندـديـای يکـبـنـی آدم اعض

  ـد قـرارـدگـر عضو ھـا را نمان     چوعضوی بدرد آورد روزگار

  د آدمـیـنشايـد کــه نـامـت نھنـ     ديگران بی غمی ـزمحنـتتو ک

 و قسمتی از آن بر سر در ورودی ملل متحد به زبان  انگليسی حک شده است  ًکه غالبا به صورت مثال به کار می رود

  :شھرۀ جھان است، به مناسبت ديگری، در باب احترام به بزرگان می گويد

   بزرگان به زشتی بردکه نام      بزرگش نخـوانـد اھــل خـرد

ًکه سعدی شخصی بوده اخالقگرا، کامال آشکار است، اما برخی  در سخن سعدی، با توجه به اين" بزرگ"مفھوم کلمۀ 

از انسان ھا، از زمان سرودن اين بيت تا امروز، ھر زمانی که خواسته اند جباران، ستمکاران، مفتخواران متجاوز و 

ِ  تنگ دست محتاج و ناتوان و يا اشخاص  درد رسيدۀ زبان و نقد و شکايت مردمانظالم را، به زعم خود شان، از شر
معترض و مخالف اجحاف و ستم و غارتگری محفوظ نگھه دارند؛ با اشاره به اين بيت، ھمواره کوشيده اند ميخی بر 

باران غافل از خدا و بی خبر  و ھميشه چنين وانمود کرده اند، که کسانی که به بزرگان، يعنی ھمين ج زبان مردم بکوبند

از حق و عدالت و انصاف، خرده می گيرند و می تازند، به استناد به قول قلب شده ای شيخ اجل، در واقع مردمانی اند 

کوچک، فاقد اخالق خوب، نادان و بی تربيت، که ھنوز از ادب بھره ای نبرده و راه و رسم زندگی را به عنوان 

بافرھنگ ياد نگرفته اند؛ مردمانی که در نظر اھل خرد، يعنی خود شان نبايد منزلت و مرتبه، انسانانی مھذب و متمدن و 

  .يا جايگاھی در خورد ستايش داشته باشند

گان فاسد را بزرگ می خوانند، درست نيست و مقصود سعدی  که ستم پيشخوب، اگر تلقی چنين انسان ھا، انسان ھائی

ور و تزوير نمی باشد، پس مراد وی از بزرگ و  بزرگان کی ھا است، و معنی از بزرگ و بزرگان خداوندان زر و ز

  حقيقی و بنيادين بزرگ و بزرگی در بيت باال و از نظر سعدی چيست؟  

اگر بزرگ و بزرگی را منوط به قد و اندام يا جثۀ افراد و زور بازو يا سن باال و سر و ريش سپيد آنھا؛ يا مربوط به 

 و دارائی کسی؛ و نه مربوط به شخصيت و اخالق و فضيلت و کرامت و داشتن صفات پسنديده، مقام و چوکی و ملک

بدانيم، حرف کسانی ... مانند جود و بخشش و سخاوت و جوانمردی و انصاف و اعتدال و حق بينی و انسان محوری و
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وقتی از بزرگی سخن می زند، با ًکه انسانان سطر اول اين بند را بزرگ می دانند، کامال بجاست؛ اما اشارۀ سعدی، 

  . گاه به چنين افرادی نيست شناختی که از سعدی و اخالق و کتاب ھايش وجود دارد، به طور قطع و ھيچ

سادگی می تواند به نجار  ھهِھر انسان سالم الفکر و ب" ...بنی آدم اعضای يکديگر اند "با تأمل بيشتر و عميقتر به شعر 

  . ت سعدی، وقتی او از بزرگی انسان حرف می زند، پی ببردبه حقيقت و باطن سخن و ني

که به چه  سعدی بزرگی را در اجرای اعمالی می داند که سود و بھرۀ آن به ھمۀ انسان ھا برسد؛ صرف نظر از اين

نژادی تعلق دارد و به چه زبانی سخن می گويد و دارای کدام رنگ و شکل و شمائل و از کدام سمت و منطقه و کشور 

پايۀ برداشت سعدی از صفت بزرگ و نسبت آن به . است؛ و خود را از ديگران و ديگران را از خود بھتر و برتر نداند

ھيچ تقوائی ": انسان برعشق به انسان، به عنوان يک پيکر، و خوشبختی وی استوار است؛ ھمانگونه که گاندی می گفت

ما ھمه اعضای خاندان بزرگ بشری . ايش يک فرد باشدوجود ندارد که ھدفش يا محتوايش، تنھا خوش بختی و آس

   ."ممکن است که بشريت ھزاران اتاق را اشغال کرده باشد، ولی ھمۀ آنھا به يکديگر مربوط اند. ھستيم

ان فاصله داشته باشد، خود را منظور انسان بزرگ نزد سعدی و گاندی، آن کسی است که ھر چند ھزارھا مايل از ديگر

 يک خانواده می داند و ھمانگونه که عضوی با به درد آمدن عضو ديگری، به درد می آيد و نژند و  يک پيکر وعضو

دلگير می شود، انسان مورد نظر سعدی و گاندی ھم با رنج يکی از اعضای خانوادۀ بشری، درھر گوشه ای از جھان 

  .که باشد، احساس درد می کند و اندوھگين می شود

عالمی را شاد کرد "... :  که توفيری با گفتۀ سعدی و گاندی، يا صائب تبريزی که می گفتبه سخن ابوالحسن خرقانی،

اين سه انسان واقعی نيز، مانند سعدی و ھزاران انسان واقعی و شريف . توجه کنيد ندارد،" آنکس که يک دل شاد کرد

  :ديگر، انسان را پروردۀ يک شاخسار و يک بھار، و با يک رنگ و بو می دانند

از ترک تا شام، کسی ] اگر[ھمچنين . ِاگر از ترکستان تا به در شام، کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است"

کاشکی حساب ھمه خلق با ... . ِرا قدم در سنگ آيد، زيان آن مراست و اگر اندوھی در دلی است، آن دل از آن من است

  ".کاشکی عقوبت ھمه خلق مرا کردی تا ايشان را دوزخ نبايستی ديد. من بکردی تا خلق را به قيامت حساب نبايستی ديد

  : يا برتراندراسل که فکر می کرد

نوع بشر چنان به صورت يک خانواده درآمده است که ما نمی توانيم سعادت خود را  جز از راه تأمين سعادت ديگران "

  ."که ديگران را نيز خوشبخت ببينيد  ايناگر می خواھيد خود خوشبخت باشيد، بايد راضی شويد به. تأمين کنيم

سعدی و بزرگی که دجاالن در فرھنگ ما مصطلح ساخته اند، چه درۀ عميق و پھناوری " بزرگ"می بينيد که ميان 

  وجود دارد؟

غرض از اين ھمه سخن اين است که چرا تعبيرھای، مانند تعبير سعدی و خرقانی و راسل و صائب و امثال اينھا، که 

ترين تعبير ھا از بزرگ و بزرگی ھستند، صفت ھای نيکوئی برای يک انسان واقعی، در فرھنگ ما ھنوز جا انسانی 

باز نکرده است، يا چرا ھنوز بسياری از مردمان ما با چنين تلقی ھا يا چنين تأويل ھا و تبيين ھا از بزرگی، از ذات 

را ..." بزرگش نخواند اھل خرد"ند؟ و چرا ھرگاه بيت معنی بزرگی و از حقيقت تکليف انسان نسبت به انسان، بی خبر

" دد"ابا تنھا کسانی در نظر شان به مثابۀ بزرگان مجسم می شوند، که در اصل حدر جائی می بينند يا می خوانند، بی م

 آينده ی بيش نيستند؛ دد و ديوی که غير از نوشيدن خون انسان در طول تاريخ ھيچ کار ديگری نداشته اند و در"ديو"و 

  نيز نخواھند داشت؟

جواب اين سؤال را، به اعتقاد من، بايد در فرھنگ ظالم پروری و تعاون متقابل دزدان بربرمنش و خون آشامی جست و 

جو کرد که در طول قرن ھا و ھزاره ھا ھمواره برای بقای زندگی ننگين و طفيلی خويش، به ھر نحو و از ھر راھی 
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. سر بوده، کوشيده اند آن را برای تداوم مکيدن خون مردم تھيدست و پريشانحال حفظ کنندکه برای شان ممکن بوده و مي

  . انسانانی که تمام تالش ھای شان تنھا برای حفاظت از منافع اقتصادی خود و ھمجنسان دون صفت شان بوده است

ِ با ھزارھا دروغ بين و فريب مجددی، به گونه ای مثال از ميان ھزاران انسان محيل ديگر، با ھزارھا نوع نيرنگ، َ
آشکار، با مکيدن خون ھزاران انسانی که خود نان خوردن خود را ندارند، حتی با جبر و تھديد و توطئه و در تبانی و 

که در زندگی يکبارھم شانۀ خود را خوار ساخته باشند و لقمه  حمايت حاکمان ستم پيشه و سالطين خون خوار، بدون اين

د، به مال و منال و دارائی و ثروت می رسد، چيزی که مانند آفتاب روشن ه دست آورده باشحالل بنانی به اصطالح 

  . است، در چنين فرھنگ دزدپرور و عوام پسند و تخدير شده، بزرگ خوانده می شود

د مجددی ی نيست که ماننئ انسانھاۀخالف اين تصور فاقد ارزش و اخالق، انسانی را که سعدی بزرگ می خواند، از جمل

و ربانی و سياف و قانونی و فھيم و عبدهللا و حکمتيار و محسنی و مالعمر و ... و آغای خان و سيدکيان و گيالنی و

و ھاشم و ... احمدزی و کرزی و اسماعيل و نور و شيرزی و زاخيلوال و محمدخان و اتمر و دانش و محقق و خليلی و

  ! گان شان بيفزايند ھر روز به قطر شکم خود و وابستبی نوايان تغذيه کنند واز خون ... و... و تره کی و... نادر و ظاھر

اگر می خواھيد خود : "از نظر سعدی بزرگ و خواجه و جليل و سعيد و سيد و سرور و شخيص کسی است که می گويد

تی خويش را در  نه کسانی که خوشبخ؛."که ديگران را نيز خوشبخت ببينيد خوشبخت باشيد، بايد راضی شويد به اين

   .بدبختی ديگران جست و جو می کنند

از تمام آثار سعدی، از جمله دو اثر گرانبار وی، گلستان و بوستان، به صراحت پيداست، که سعدی خود مردی بوده 

است صاحب منش پالوده، خوی مصفأ و اخالق نيکو، انسانی به تمام معنی مھذب؛ شخصی که تنھا قصد تبليغ نيکی و 

 و احسان و خير و صالح، و آرزوی خوشبختی انسان را در کل داشته است؛ نه کسی که به تبليغ و ترويج پاکيزگی

  .مفاسد بپردازد و از بزھکاران حمايت کند

قرنھاست که خدمتگاران بزھکاران با بزرگ خواندن آنھا مردمان خوشباور و خوش قلب ما را با نقل اين بيت سعدی 

 جای بيگناه، مفسد را به جای مصلح، سقيم را به جای سليم، معيوب را به جای بی عيب و گمراه ساخته گنھکار را به

که  ظالم را به جای مظلوم مورد ستايش و نوازش قرار داده و عيش مردم را به طيش بدل ساخته اند؛ و مردم نيز، بی آن

ا می دارند، گاھی با ھلھله و شادی، و بدانند که چه رنگ و نيرنگی در کار است، ھر کاری را که اينھا درحق شان رو

: گاھی ھم با سکوت لبيک می گويند؛ مانند انتخاب دو دلقک تبھکار، دروغگو، فاسد، جنايت پيشه و الۀ دست بيگانگان

  ...!احمدزی و عبدهللا و ياران شان و

 ٠٨/٠٧/٢٠١۵  

  

  

  

  

 

 


