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 Social  اجتماعی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی:  و افزوده ازبازتايپ

  ٢٠١٧ جوالی ٠٨

  "عاقبت گرگ زاده گرگ شود"
دی و راھزنی بوده وقتی دستگير می گرگ زاده عاقبت گرگ شود، حکايتی از سعدی در مورد جوانيست که کارش دز

 .شود، با وجود بخشش و لطف از طرف شاه بعد از مدتی دوباره به ھمان کار قبلی خود می پردازد

گروھی دزد غارتگر بر سر کوھی، در کمينگاھی به سر می بردند و سر راه قافله ھا را گرفته و به قتل و غارت می 

دم از آنھا ترس داشتند و نيروھای ارتش شاه نيز نمی توانستند بر آنھا دست مر. پرداختند و موجب ناامنی شده بودند

  .در قله کوھی بلند کمين کرده بودند و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود پناھگاھی استوار در يابند، زيرا

ه مشورت پرداختند  دستيابی بر آن دزدان گردنه بۀفرماندھان انديشمند کشور، برای مشورت به گرد ھم نشستند و دربار

ھر چه زودتر بايد از گروه دزدان جلوگيری گردد و گرنه آنھا پايدارتر شده و ديگر نمی توان در مقابلشان  :و گفتند

جوی دزدان بپردازد و  و ی به جست جاسوسهسرانجام چنين تصميم گرفتند که يک نفر از نگھبانان ب. مقاومت کرد

اخبار آنھا را گزارش کند و ھر گاه آنان از کمينگاه خود بيرون آمدند، ھمان گروھی از دالورمردان جنگ ديده و جنگ 

 و  شد، گروه دزدان شبانگاه از کمينگاه خود خارج شدند، جستءھمين طرح اجرا... آزموده را به سراغ آنھا بفرستند

ن آنھا را گزارش داد، دالورمردان ورزيده بيدرنگ خود را تا نزديک کمينگاه دزدان که شکافی در جوگر، بيرون رفت

 کوه بود رساندند و در آنجا خود را مخفی نمودند و به انتظار دزدان آماده شدند، طولی نکشيد که گروھی از ۀکنار قل

مين نھادند، لباس رو و اسلحه ھای خود را در آوردند دزدان به کمينگاه خود باز گشتند و آنچه را غارت کرده بودند بر ز

و در کناری گذاشتند، به قدری خسته و کوفته شده بودند که خواب آنھا را فرا گرفت، ھمين که مقداری از شب گذشت و 

ت دالورمردان از کمين بر جھيدند و خود را به آن دزدان از ھمه جا بی خبر رسانده و دس: ًھوا کامال تاريک گرديد

شاه اشاره کرد که ھمه را اعدام .  آنھا را دست بسته نزد شاه آوردندۀ بستند و صبح ھمش خودۀيکايک آنھا را بر شان

  .کنيد

 در ميان آن دزدان، جوانی نورسيده و تازه به دوران رسيده وجود داشت، يکی از وزيران شاه، تخت شاه را بوسيد ًاتفاقا

 ھنوز از باغ زندگی گلی نچيده و از بھار جوانی بھره ای نبرده، کرم و اين پسر: (و به وساطت پرداخت و گفت

شاه از اين پيشنھاد خشمگين شد و سخن آن وزير را ). بزرگواری فرما و بر من منت بگذار و اين جوان را آزاد کن

 :نپذيرفت و گفت

 آتش را فرو نشاندن ولی ۀچرا که شعل آنھا را نابود کرد، ۀبھتر اين است که نسل اين دزدان قطع و ريشه کن شود و ھم

 او را نگه داشتن از خرد به دور است و ھرگز خردمندان ۀ آتش رخشنده را نگه داشتن و مار افعی را کشتن و بچۀپار
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ی شاه عين حقيقت است، چرا که أر: وزير، سخن شاه را خواه ناخواه پسنديد و آفرين گفت و عرض کرد: چنين نمی کنند

ولی، اميد آن را دارم که اگر . دزدان، روح و روان اين جوان را دگرگون کرده و ھمانند آنھا نموده استھمنشينی با آن 

 او مدتی با نيکان ھمنشين گردد، تحت تأثير تربيت ايشان قرار می گيرد و دارای خوی خردمندان شود، زيرا

ھر فرزندی بر اساس فطرت : در حديث ھم آمده است و روح ظلم و تجاوز در نھاد او ريشه ندوانده است و نوجوانھنوز

  .پاک زاده می شود، ولی پدر و مادر او، او را يھودی يا نصرانی يا مجوسی می سازند

ناچار شاه آن جوان را آزاد . گروھی از درباريان نيز سخن وزير را تأکيد کردند و در مورد آن جوان شفاعت نمودند

  )دمبخشيدم اگر چه مصلحت ندي( :کرد و گفت

 را با ناز و نعمت بزرگ کردند و استادان تربيت را برای او گماشتند و آداب زندگی و نوجوانآن : که کوتاه سخن آن

وزير نزد شاه از . گو و خدمت شاھان را به او آموختند، به طوری که به نظر ھمه، مورد پسند گرديد و  گفتۀشيو

 عاقالن در او اثر کرده و خوی زشت او را عوض نموده وصف آن جوان می گفت و اظھار می کرد که دست تربيت

  :است، ولی شاه سخن وزير را نپذيرفت و در حالی که لبخند بر چھره داشت گفت

   گرچه با آدمی بزرگ شود    گرگ شودگرگ زادهعاقبت 

ند و با او محرمانه گروھی از اوباش و افراد فرومايه با آن جوان رابطه برقرار کرد. حدود دو سال از اين ماجرا گذشت

) با کمال ناجوانمردی(او نيز در فرصت مناسب . عھد و پيمان بستند که در فرصت مناسب، وزير و دو پسرش را بکشد

وزير و دو پسرش را کشت و مال فراوانی برداشت و خود را به کمينگاه دزدان در شکاف باالی کوه رسانيد و به جای 

  .پدر نشست

  

  : انگشت حيرت به دندان گزيد و گفتشاه با شنيدن اين خبر،

   ناکس به تربيت نشود ای حکيم کس    شمشير نيک از آھن بد چون کند کسی؟

  در باغ الله رويد و در شوره زار خس        باران که در لطافت طبعش خالف نيست 

  در او تخم و عمل ضايع مگردان           زمين شوره سنبل بر نياورد         

   که بد کردن بجای نيکمردان       بدان کردن چنان استی با ئنکو

  

  :افزودۀ فرستنده

بدون آن که، به نقش توارث در چگونگی شکل گيری و تکامل شخصيت افراد کم بھا داده باشم، بايد بنگارم که اين 

علت .  منطقی باشدداستان از آن جھت که نقش تربيت اجتماعی را ناديده می انگارد، در کليت خود نمی تواند درست و

به طور . پيدايش چنين نگرشی در سعدی و يا افرادی مانند وی، سطحی نگری در تربيت و تغيير شخصيت افراد است

  :مثال در ھمين داستان

اين درست است که پادشاه رحمت به خرج داد و مجرم را معاف نمود و برايش امکان زيست بھتر و تربيت سالمتر به 

 از متن ؟ آيا از بين رفته بود می شودی که باعث دزدی و پرورش دزدل نکته که در جامعه عواموجود آورد، مگر اين

، که نه تنھا عوامل بر می آيددوتن از رھزنان با وی در تماس شده، شخصيت وی را تغيير می دھند، که داستان آنجائی 

  .وجود داشتدزد ساز در جامعه از بين نرفته بود، بلکه دزدی و دزد تا آنزمان نيز 

يا به عبارت ديگر، حرکت پادشاه بدان می ماند که کسی بخواھد برای نابودی چوب، درخت را قطع کند، اما جنگل را با 

  .ھزاران درخت نبيند
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به نظر من اين که کسی دزد می گردد و يا دست به جنايت می زند، عمل چنان فردی باز تاب مناسباتيست که در جامعه 

جه ھرگاه خواسته باشيم دزدی را از بين ببريم بايد آن عوامل و مناسباتی که دزد پرورش می دھد، آن در نتي. حاکم است

مناسبات را از بين ببريم، در غير آن و در موجوديت مناسبات دزد پرور حذف فزيکی اين و يا آن دزد، ھيچ گاھی بر 

 .پديدۀ دزدی نقطۀ پايان نمی گذارد


