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 02/06/2018                  م. اسحاق نگارگر

 استبداد فکری بر خصیصۀ صداقت

نظرعامه به هیچ  اجتماعی و بدبختانه هنوز هم تفکر نوشته بودم و 201۵می  2۴این یادداشت را سه سال پیش در

پُرسند که مردم  مردم نمی مردم حکومت کنند ولی از جالب است که همه گروه ها می جنگند تا بر گرفته می شود و

 برمنگهم  نگارگر خواهند. چه گونه حکومت می

 

 

 

 صراحت لهجه فکری بر خصیصۀ صداقت و اثر منفی استبداد

فرد گرفتار  گردد و یاجتماع ییزندگ یماهایتمام س ریتواند در برگ یباشد نم زیاگر آن فرد نابغه ن یفرد حت کیتفُکر 

فراد سازمان بدهد که تمام ا یا وهیرا به ش یبتواند تفکر اجتماع دیبا یجهت است که نظام اجتماع نیاشتباه نشود به هم

مشوره ها با  نیمشوره بدهند و دست اندر کاران بتوانند در پرتو ا یجتماععاقل و بالغ جامعه بتوانند در امور مهم ا

ارزش دارد و  یآن جامعه ها که تفکر اجتماع. در ندیقبالً تجربه نشده حرکت نما یهدف ها یخط روشن به سو کی

 مراجعه ختلف  م یها وهیبر دوش بردارند ش ییمهم را به تنها میتصام ت  یخواهند بار مسؤول یمسؤول نم یحکومت ها

زنند  یو دست به عمل م ندیجو یبه رفراندم ها و پُرسش از مردم توسل م یبه افکار عامه دارند و در مواقع مقتض

 او میتصم دیبا گرانید که او دماغ جامعه است و کند یفکر م و ندیب یم ازین یب گرانید را از نظر خوداما دکتاتور 

عام  ییجا تلق نیدر ا و ردیگ یجامعه را در بر م ۀرأس تا قاعد استبداد از یرارشیه گونه جوامع نیدرا کنند. یرا عمل

 وجدان.  و قتیحق یگفت نه به تقاضا دیبا دکتاتور ُمراد است که سخن بر نیهم

ها را  دهینو ش دهیها را ناد دهیها ببندند و د یدگیها و گوش بر شن یدگیکند که افراد چشم بر د یم جابیمنافع استبداد ا

 بت،یخود را به غ یرود و جا یم انیاست که صداقت و صراحت لهجه هر دو از م بیترت نیانگارند. بد دهینا شن

 دکتاتور همه سر در حضور شود. یم یاجتماع فاتیتشر زا یبخش تیخاص نیا دهد و یم یاکاریر و ییپُشت  سرگو

 ید ملُن لُند ها گوش نداشته باشند(ُغرُغر و موش موش و وارهاید کهی)آنهم در حال سر پُشت یجنبانند ول یبه توافق م
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 3از 2

 وُسرخ بوده است. ا یسبز به خاطر زبان ها یرفتن سرها برباد کنم که شاهد ینقل م رازیش خیاز حضرت ش  کنند.

 :دیگو یم

 نیشب است ا دیاگر شه روز را گو

 نـیروــپ اه وـگفت آنک م دـیببا

 یدا بد نمفر سلطان بادنجان را امروز خوب و نیطبق تخم و ستیسلطان ن نوکر چارهیکه تنها طلحک  ب مینیب یم نجایا

 .دهدیطور که است به دست مرا همان  عصر خود ریتصو زین خیبلکه ش دیگو

مورد به صراحت سخن رانده اند  نیا در یگاه اند دهیند یچاپلوس مجامله و ُجز نیسالط عارف که در دربار شاعران

که  یشراب همانند درخشد و یجهان م اتیادب بر تارک ما است که تا روزگار یادب در یبها گران یگهرها نیهم و

 .کند ینوازش م زیرا ن ما ۀزداستبداد  خسته و یروان ها شود و یتر م فیهرچه کهن تر باشد پُر ک

 خامه بر کند یصدر مجلس را تماشا م نشستن به شاه و کیشهر در نزد بزرگان ۀصانیتالش  حر که یهنگام یجام

 :دینما یم یآفتاب نیرا چن ها یدلقک مآب نیا و دارد یم

 

 شهر ما که بزرگان نیل بـقـخواجه ع یا

 کنند یجهان تنگ م یفضا شتنیخو بر

 یصدر آورند رو الَمثَل به مجلس یـف گر

 کنند یبه صدر مجلسش آهنگ م کیر ـه

 یرــگیال  دَود مـــکه بُ  نـیـزم یزـگ رـبه

 کنند یم جنگ مـبه ه دهیان کشـزب غیـت

ار خود به حکم اجب گونه کشمکش در دربار شروانشاه بوده است و نیاتفاقاً شاهد ا زیشاعر دربار شروانشاه ن یخاقان

 دهیو پُرسا وعلت را از دهیاو گرد ینینش خود فروتر نشسته است تا بدانجا که شروانشاه ملتفت فروتر منزلت از مقام و

 :در جواب گفته است یخاقان و

 "یخاقان "ر نشست ـروتـف رـگ

 ادب است ید روزگار بـنـچه ک

 رآنــقُ  در زـیـوهللا نهــــ لـــقُ 

 لهب است یاب داــیتبت  ر  ــیز

 یم یتلق یافزون طلب را نشان حرص و دربار خدمت و ندیب یخاطر م را در قناعت شیکه آسا یمراغه ا یحد او

 :سر داده است ادیفر نیکند چن



  
 

 

 3از 3

 یمزرعه ا و یبه هم آور دوگاو اگر

 ینام کن ریرا وز یکی و ریام یکی

 دو نشوـاش  تـو کفاف  معـچ َدرـقَ  نیبد

 یکن وام ودـهـیاز  یان َجوَ ـن و یورَ 

 خدمت ین به که از پآ ار ازـب زارـه

 یسالم کن یبر مردک و یدـنـبـر بکمـ

 

چون محمود را گدا و لقمه اش  یسلطان نیچخوشه  یریعطار است که پ ۀنام بتیاز مص یتیتر از همه حکا کوبنده

جا  نیامروز را در هم ادداشتیو  دهم یوعده م ادداشتی نیبخش دوم ا یرا برا تیحکا نیداند. من ا یرا حرام م

 2015 یم 24 سپارم. یبزرگ م یبه خدا راهمه دوستان  گرید یتا فرصت. یزنده صحبت باق اری . دهم یم انیپا

 برمنگهم نگارگر

 

 

 

 

 


