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

 
 ۱۹/۰۷/۲۰۱۹                  اسحق نگارگر

 
 

 که تا خراب کنــــــم نقِش خـــــود پرستیدن  برآب زدم«خود»به می پرستی ازان نقِش 

 حافظ
 

 !عاقبت به خیـــــــر ما مردم سخت گرفتارخودپرستی گردیده ایم
 
 

شده است که انسان نفس اماره بالسؤ را زیِر اراده وکنتروِل خود درعیسویت واسالم هردوبراین مسأله بسیار تأکید 
انسان خودپرست میشود واین خود پرستی صدبار بدتر از  داشته باشد زیراکه اگر نفس اماره بالسؤ برانسان مسلط شد

 ستـــــاناسالم وعیسویت با نفس اماره متفاوت است.حضرت سعدی درباب قناعت در بو بُد پرستی است.شیوهٔ برخوردِ 
برای شکاِر نعمت های بهتر  حکایتی دارد که درآن گربهٔ یک پیرزن به شکارموش های کلبهٔ پیرزن قناعت نمیکنــدو

به تیرمیزنند وگربه مجبور میشود با تِن خونچکان  رهسپار مهمانسرای امیر میشود ودرآنجاغالمان حاکم اورا
 :خود میگوید ازمهمانسرای امیرفراری میشود وبا

 

 من وموش وویرانهٔ پیر زن  ن اگر َرستَم ازدسِت این تیر ز
 

گربهٔ نفس راازشهربیرون  زهاد وراهبــاِن عیسوی گفتم شیوهٔ اسالم با عیسویت دربرخورد با نفس اماره فرق دارد.
ن می بُردند ودرگوشه های صحرا برای خود صومعه میساختند وبااین گریز از نعمت های شهر به تغذیه از گیاها

صحرایی قانع میشدند ولی مسلمانان از دو)ف( دربرخورد باتقاضای نفس استفاده می نمودند.)ف( نُُخست فقربود یعنی 
بی نیازی بود واین بی  که رسوِل مقبول آنرافخِر خودمیپنداشت واین فقربه معنای بیچیزی نبودبلکه به معنـــای همان

جوانمردی وسخاوت یعنی گرسنه ای را برخویشتن  فتــوت یعنی د.نیازی در)ف( دوم که همان فتوت است پدیدار میش
فتوت درپیکاربانفِس خود خالصه میشد یعنی فقر  وناِن خودرا به دیگری دادن. ترجیح دادن یعنی خود گرسنه خفتـن

 .با نفس وخواسته های نفِس خود است وایثار دربرابِر دیگران است مبارزه درایــــــن
سعدی تا بخواهی به حاِل ما وارثاِن فقر محمد)ص( تطبیق میکنـــد البته با یک تفاوت وآن اینکه حکایِت گربهٔ 

مهمانسرای امیر شدیم ولی درآنجاغالماِن فرمانروا  مانیزهمانند گربهٔ سعدی برای چرب وچکل سرای امیر رهسپــــارِ 
 :بر میگشتیم وهمانند گربهٔ سعدی میگفتیمبه سوی قناعت سرای پیرزال  مارا به تیرنزدند تا با بدِن خونچکان

 

 قناعت نکوتر به دوشاب خویش  نیرزدعســــــل جاِن من زخم نیش
 

حتی قبالهٔ قناعتسرای زال  ما توت وتلخان ودوشاب خودرا با پیزه؛ همبرگر وکوک وفانتای فرمانروا سودا کردیم و
نیزبادالرسودا کرده ایم وهمانندلعبتک درچنگال  رانیزبه دیگران دادیم واینک استغنای طبع ومنــاعت نفس را

خودپرستی اسیر شده ایم ودیگردرطبلهٔ عطاِرماازفقــــروفتـــــــوت خبری نیست وجایش راحرص وخودبینی گرفته 
میتوان یافت که  ما چنان غرِق خود وازدیگران بیگانه شده ایم که درمیان این مردم بـه مشکل دوکس را است واینک
ونفی دیگران استند.قشرهای مختلِف جامعه  داقت وهمدلی یک حرف رابزنند.اینجا همه درفکِر اثباِت خـودازروی ص

 :راازنظرمیگذرانیم
 بد رخنه کرده است متأسفانه نفاق وفرقه بازی درمیاِن مسلمانان به شیوهٔ بسیار روحانیون وعلمای دین:(۱

درگیِر بحث های شکلی استند.هرگروه وفرقهٔ  روحانیون عیسوی درقرون وسطی وامروزعالمان مسلمان هماننــــدِ 
تاریخی نوعی نتیجه گیری کرده اند ودر روزگاِر ما که دوران مبالغه  مسلمان به حکم استنتاج ازرویداد هـــــای
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یجـــــــاد وآنان را شده است علمای دین هم که بایست میکوشیدند نوعی تفاهم درمیان مسلمانان ا وافراط درهرچیـــز
را برحریف ثابت کنند.چندروز پیش  به اتحاد وهمدلی دعوت کنند هی درشیپور نفاق میدمندومیخواهند برتری خـود

مالی شیعه هردو رگهای گردن پندانده بودند ویکدیگر رامتهم  دریوتیوب تماشا میکردم که یک مــــالی سنّی ویک
 ند وحال آنکه مباحثهٔ شان با مباحثهٔ منطقی هیچ وجه مشترک نداشت وفقــطگریزان است میکردندکه گویا ازمباحثه

رسیدن به یک نتیجهٔ منطقی  مشاجره بود.مشاجره همان ازشاخی به شاخی پریدن است وهنگامی قصد دونفراز بحث
 میگریزند تاین همان مشاجره است که هردوطرف ازحقیق وقانع کننده نباشدوهرکدام قصد تسلط بربحث راداشته باشد

 میان میبرند ومقصوِدشان همان شیوهٔ سوفسطاییان یونان است که لفِظ سفسطه را واردِ  وتشخص موضوعِ بحث را از
یکدیگررابیسواد ونادان  این دو مال درهمان چند دقیقه که من به مشاجرهٔ شان گوش دادم قاموس های زبان کرد.

بیسوادونادان است وخودمردی این چنین رابه شاگردی  اشدکه طرِف بحثشخواندند.حاالاگرآدم قبالًبه این نتیجه رسیده ب
ضایع وجگِر خودرا خون نماید! بدبختانه امروز دردنیای اسالم اختالِف سیاسی ایران  هم نمیپذیرد پس چراوقِت خودرا

یه پنج امامی؛ کوچِک زید سعودی مفهوم وهابی را برمفاهیم قبلی رافضی؛ ناصبی؛ شیعه)تقسیم شده به فرقه های و
 امامی وشیعیان دوازده امامی یا اثنا عشریه هفت اسماعیلیه

وفــــرقه های تقسیم شده  تقسیم شده اند. حاال گروه های تقسیم شده برمبنای علم کالم یعنی معتزله؛جبریه؛ قدریه
خودمیگذاریم  جعفری)اهل تشیع(رابه جایبرمبنای علم فقــــه یعنی مذاهب چارگانهٔ اهــل سنت وجماعت ومذهب پنجم 

امروزخیِرمسلمانان به هیچ وجه  .سال به یک فرهنِگ گروهی بدل گردیده است که این اختالف درکمابیش هزار
حاالاگر مالی سنّی برخیزد وبطالِن اعتقادبه  اغماض است. درتشدیداختالفاِت تاریخی نیست بلکه درنادیده گیری و

 را ثابت کندمعنایش این میشود« کفرعمر وابوبکر»نیز با استنتاجهای خودبه اصطالحِ  شیعه امامت راثابت کندومالی
درندوخودبینی وخود  را می که نه شیعه سنی میشودونه سنی شیعه بلکه هردوبراستنتاج های ذهنی گریبان همدیگر

اِق بلند جا داده ایم ولی ازمتِن آن دستمال پیچانده ودرت پرستی رابیشترمیسازند.مابدبختانه چنانکه قرآن کریم را در
نخستین اسالم را چنان درپیراهِن تشریفاِت گوناگون پیچانده ومغلق ساخته ایم که  بیخبرمانده ایــم بساطت وسادگی

  :ناگزیربایدبه نظامی گنجوی حق بدهیم که درمحضررسول مقبول فریاد کرده بود اکنون
 

 نفاق آمد وآن بوی بُردخاِک تو بویی به والیت سپرد باِد 
 بازکش این مسند ازآسودگان ُغسل ده این منبرازآلودگان

 
 خانـهٔ غــــــولند بپــرداِز شان درغـــــله داِن عــدم انداِزشان

 کم بُکن اجری که زیادت خورند خاص کن اقطاع که غارتگرند
 

 ماهمــه جسیم بیاجان تــو باش ما همـــه موریم سلیمان توباش
 ی رخنــــهٔ دیـن میکنند وزدگــــر اطــراف کمیـن میکنندازطرف

 

 زآفِت ایــــــن خانهٔ آفت پـــــــــذیر
 دست برآَور همـــه را دست گیـــر

 
 نظامی مخزن االسرارنظامی

  
دردیاِرماسیاستمداران  ازعلمای اسالم که قسماً مسؤول فرقه بازی وتشدیداختالِف مسلمانان استند بگــذریم (۲

درجیب ایشان است؛سیاستمداران حرفوی وتربیه  حل همه ُدشواریهای سیاسی جهـان کلیدِ  نیزعلیرغم اینکه میپندارند
 «سرش بوی قــورمه سبــزی میدهد»میگفتند سیـــاست درسری می افتــاد شده نیستند.روزگاری بودکه اگرهـوای

 درا با این گونه اشخاص پُف کرده بخورند زیرا دیده بودند کــهوهمیـن کفایت میکرد که دیگران آب خو
ظاهـــرشاه ایـــن بودکه  به زندان افگنده بود.یکی ازاشتباهات مرحوم محمد سالها را ها برخی «بوی قورمه سبزی»

ن به قــانـون احزاب راتاآخرین روزهای سلطنت خویش توشیح نکرد وبنابراین احزاب رسمی وقانونی درافغانستا
مجال آنرا نیافتند که درکورهٔ مبارزاِت قانونی تجربه می اندوختند وآبدیــده  وجود نیامدومشتاقان مبارزهٔ سیــــاسی

مردی  میشدند.محمد داودخان که از یک سوبه پیشرفِت اقتصادی افغانستان عــــالقه داشت وازسوی دیگــر
ادارهٔ مؤثرکشوردرنیافت وقـــدرت را به طوِر متمرکز دردسِت خودنگاه مستبدومحافظه کاربودسیاست رابَعنوان وسیلهٔ 

داشت وهرچندشایدبه منظوِرتربیِت جانشیناِن خوب حزب غورځنګ ملی راتأسیس کرد ولی بدبختانه درجــوامع بستـــه 
داودخان  ګار روز ودر میکند بالی رهبــرپرستی ابتکارفردی را فلج وسیاستمداران را به عناصربلی گوی بدل
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اګرحزبی بَنام غورځنِګ ملی واقعاًوجود داشت رهبرپرستی نیزسایه اش رابرسرجامعـه ِ افګنده بود.وقتی شوروی 
برافغانستان تاخت هردوجناحِ حزب دموکراتیک خلق هــم از دیدگاه اقتصادی دست نګر شوروی بود وهم درسیاست 

 .نداشتدوخته ابتکاری ازخود  چشم بردهـــــاِن مشاوران روس
احزاِب اسالمی که درمحیط پاکستان وایران تشکیل شده بودند نه معیارپـذیرش عضودردرمیاِن شان سیاسی بود ونه 

 کرده بودوبه همین دلیل رهبراِن شان رهبران مادام سیستم انتخاب وگزینش دموکراتیک درمیاِن شان انکشاف
نظم « احزاب»ری به فرزندش میرسد.اگردرمیان این العمربودچنانکه هنوزهم وقتی رهبرازدنیامیرود میراث رهب

 حزبی وجودمیداشت نه کابُل چورمیشدونه جنگهای تنظیمی درمیگـــرفت وعجیب اینست ودسپلیـــن
که هنـــوزهم مسؤولیت جنگهای تنظیمی به گـــردِن مداخالِت خارجی انداخته میشودولی این حقیقت تلخ را ناگفته 

 برای دردوراِن اقامت درخارج اختیاِرخودرا قبالً  خارجی همین تنظیم ها بوده اند کـه لهمیگذارند که محِمِل مداخ
به هــــرصورت آنچـــه مــاداریم همین سیاستمداران خام وناپُخته استندوبراینان تحریک طالبان باخته بودند.  خارجیان

.اینـــــان سیاستمداران زادهٔ جنگ استند وهر را که تحریک است ومحِرِک این تحریک هم پاکستان است می افــــزاییم
کداِم شان سیِب سرخ قدرت را منحصراً برای خــود میخــواهنـد منفعت جویان خــــارجی برای ادامـــهٔ این جنِگ 
لعنتی ازمیــان همین خامان سربازگیری میکنند.اینان هی برطبِل اختالف وچند دستگی میکوبندومردم را به نام 

؛ مذهب وسمت به جان هم انداخته اندوتاوقتی که اینان به چیزهای فرعی چسپیده انداصل یعنی وطن راازدست قوم؛زبان
 .میدهند

ازروحانیون وسیاستمداران که بگذریم یک قشِردیگراجتمـــاعی که وظیفـــــهٔ ارشادو رهبری جامعه را به سوی (۳
نیز ازحال کامالً غافل ومشغوِل پرستش معبوداِن مردٔه  ینانبهروزی وبهزیستی دارندنویسندگان واهل قلم استند که ا

سال صاحِب یک قهرمان میشوند ولی ما دریک سال صاحِب صد قهرمان میشویم  خویش استند.دیگرجوامع درصــد
میکنند وهریک ازاین  چیزنویساِن قهرمان پرست نیزمغِزسرمیخورند وقهرماناِن ازدنیا رفته راسبک وسنگیــن وایــن

چون قیرسیاه وچون دربارهٔ هیچ قهرمان همنظری  رمانان برای برخی هماننِد شیرسپید استندوبرای برخی دیگرنیزقه
ُکلی چه که قسمی هم وجــود نداردبر سِرقهرمانان به جان همدیگرافتاده اندوهمانندمالنصرالدین مرحوم که وقتی جنِگ 

خوِن من »گفت: مشِک دوشاب خودکه برشانه داشت زد ودوتــن رابردوآرزوی ناپُخته تماشا کرد کارد کشیدوبر
حال راباکاردتعُصِب پرخاش برگذشتهٔ که  اینان نیزمشک دوشابِ «ماننداین دوشاب بریزدکه شماهردونادان استید!
 خواِب آرام رفتگان گـــره هیچ مشکل رابـــازنمیکندولی خــودپرستی برامروِزشان هیچ اثِرمثبت ندارددریده اند.اخاللِ 

 به هیـچ کدام اجازه نمیدهدکه یک سِر سوزن ازموضع خود انعطاف ورزندوگذشته راصلوات گفته برای حال
وآیندهٔ خودتدبیری بسنجندکه حال نیزفدای جنجالهای گذشته نشود.مارگریت الینوراتوود شاعر؛داستان نویس ومنتقِد 

وپــــوره نیــــم قــرن شدکه زبان درمیان «یشود.جنگ هنگامی رخ میدهد که زبان ناکام م»ادبی اهل کانادا میگوید:
ماناکام مانده است وبه اصطالح کارشناساِن ماهنگام بحث باهمدیگرزبان راکنارمیگذارندودربرابر چشِم بینندگان 

 بامشت ولگدبه جان همدیگرمی افتند وبه نیروی مشت ولگد به قلهٔ خـــود پرستی صعود میکنند وبه مخالف خود
مــــردم نبایدانتظارداشته باشندکه بااین اردوی « توکیستی که با من ُجرأت بحث وگفت وگو میکنی!»میگویند:

گرفتارصدگونه اختالف برقُله های شامخ وُدشوار گذارآینـده برآیندودژاتفاق واتحاِد ملی راتسخیرکنند.به همین دلیل 
نقش را به آب نزنیم بازیچهٔ دیگران خواهیم ماندکه  است که میگویــــم ما سخت گرفتاِرخودپرستی گردیده ایم وتا این

خدای بزرگ نیزبرای ماگفته است که خداآن قوم راتغییرنمیدهدتاآن قوم نفسهای خودراتغییرندهند.وقتی مابُتهای 
 :دیگران میشود.به قول حافظ خودپرستی رادرنهاِدخود شکستیم دلهای ماآمادهٔ پذیرِش 

 

 برآب زدمبه می پرستی ازان نقش خود 
 که تا خـــراب کنم نقِش خــــود پرستیدن
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