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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
   ۰۶/۰۶/۲۰۲۰                  یحسین رفعت

                   

 نبانوا نکوهیدن در جامی و سعدی
  

 ها  ارزش و  خـِردمندی با  بیگانه  باورهای و  ها   پنداشت  ،پارسی شعر  های  تاج و  نامبرداران  باینکه  پردازیم  می  بازهم
 .داشتند مدنی های نیاز و
 

 .میباشد جامی و سعدی از سخن نبشتار این در
 

 و ایران به و نبودند دیگری }متمدن{ های سرزمین از ووو فرخی و قاآنی عنصری، حافظ، ،بلخی الدین جالل
 های دریچه از نمیتوانستند و بودند شده پرورده و تولدم جاها  همین در بودند. نکرده کوچ تاجکستان و ستانافغان

 .بنگرند بزندگی دیگری
 

 .بود گریخته ترکیه به فکر« »آزادی نبودن بسبب حتا، ،بلخی الدین جالل همین خود
 !مرا بهار من زگلستان کن قیاس

 

 .است طایفه رییس و عالم مرشد، معنی به معین لغتنامه رد و اسالمی و عربی های لقب از یکی شیخ .۱
 

 .واالمقام بزرگ، اینست: »اجل« مفهوم  و
 

 نادان ی ها  بدو  هله را اجل{ }شیخ هیبتناک لقب سعدی، الدین مصلح پارسی، لسان سخنوران مشهورترین از یکی به
 . اند نموده  کگزدل

 

 :اندیشد می ِخردانه بی چنین سعدی اجل{ }شیخ این
 . زنست!« مروت بی »مرد

 

 : میدهد اندرز چنین آقایان به و است ابتذال جکمفرمای هٔ بند سعدی و
 

 رنوبها هر دوست ای کن وـن زن
 رکا هـب دـایـن هـنـاریـپ مـویـقـت هـک

 

 :اینست دارد، که خرافیی تفکری سیستم قلمرو در میباشد، اجل !!شیخ معنویت در که  سعدی شعار نیز و
 

 «گناه! دانمفس با سخاوت و است تباه زنان با مشورت»
 

 :میکند فکر عقالنی غیر اینچنین بوستان در یسعد )شیخ(
 

 هب بسیار موذی ردـم از زن
 هب آزار مردم مردمِ  از سگ

 

 : هک کند می حکم اجل( !)اندیشمند این بوستان در دیگر حکایتی در یا  و
 

 نز پیش مرو بیرون اندازه وز
 نمز خود بر تیغ ای؟ دیوانه نه
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 :دمیده نشان را سعدی اجل شیخ !دادگری که بوستان همین در دیگری حکایت باز و
 

 شـویــخ ردیــزم دــایــن راشرمـت
 ؟بیش تو از قبول را زنان باشد که

 

 تهس که نـیـمع ذریـعـب را انـزن
 تدس گاه هـگ دــدارنـــب تــاعــزط

 

 نز چو نشینی سو یک عذر بی تو
 نمز مردی الف زن،  ز کم ای رو

 

 دبو خم ذری، ـگــب یــراست از وــچ
 ؟بود کم زنی زــک ودـب ردیــم هـچ

 

 : دارد !«متبرک و  »مقدس های اندیشه چنین ،پارسی شکوهمند شعر دانای سخنور ، اجل شیخ این و
 

 نز خندید بیگانه روی در چو
 نمز مردی الف گو مرد دگر
 دبا کور زن چشم بیگانان ز

 دبا گور در خانه،  از شد بیرون چو
 ربا و رنجست طبع خوش خوب زن

 رناسازگا شتز زن کن رها
 دمبا بد زن را کس گفت یکی

 دمبا خود جهان در زن گفت دگر
 ربها نو هر دوست این کن نو زن تو

 رکا به ناید پارینه تقویم که
........ 

 اپارس فرمانبر خوب زن
 اپادش را درویش مرد کند
 دمبا بد زن را کس گفت یکی

 دمبا خود جهان در زن گفت دگر
 نز گرفتار بینی که را کسی
 نمز وی بر طعنه سعدیا مکن

 یکش بارش و بینی جور هم تو
 یکش کنارش در سحر یک اگر

.. 
 جامی اند. »چسپانده« را موالنا  لقب وی به ابلهان که مینگارم جامی عبدالرحمان از دیگر بار بخش این پایان در .۲

 :کند می فکر بانو مورد در مذموم، و نابحردانه چنین هروی
 

 نارزــــک هـمـه ودیــــب کـیـن رــگا
 «»زن! نه بودی نام را»مزن« زنان

 

 . گویند می «سر سیه» بانو به کابل، ،پروان ،بدخشان ،بلخ ،هرات هٔ حوز در چرا که برد پی میتوان اکنون
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