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 29/01/2020                 م. اسحاق نگارگر

 یسوادی ب   ردِد 
 

د سواد محروم استن ضیمردم از ف تِ یتا اکثر نوشته بودم. شیرا من شش سال پ ادداشتی نیا : یسوادیباره  درِد ب در

سواد کم  با هر کنم یم من فکر  است.  یجامعه  ما بط در یبا سواد ساز یها گام یشود ول ینم سریجامعه م در رییتغ یآرزو

خم  و چیکن ساخت. راه پر پ شهیرا ر یسوادیب شود یپانزده سال م  هد در یجهاد مل نیاگر با سواد بسازد با ا نفر را کیکم  از

  2020 یجنور 21 نگارگر کنند. دایتا خود راه را پ دیمردم بده یعصا را برا نیا .ستین سریسواد م یصابدون ع شرفتیپ

**** **** **** 
نود ش یکه م را یزیباشد ساده لوحانه هر چ سوادیآدم ب یبزرگ است. وقت اریبس یبه راست یهر جامعه مشکل یبرا یسواد یب

بل از ق گرانیآنچه د شود و یتابع عنعنه م زین نشید یحت و افتد یم گرانیزمام عقلش به دست د لیدل نیبه هم کند و یباور م

 ماند.  یاز قلمرو علم وعقل دور م بیترت نیبد و کند یرا م هم چشم بسته همان کار کرده اند او یو

 کیمتوجه  مینیب یجامعه م را بر یحیمس یعلما ای شانیشرط کش و دیق یتسلط ب و میکن ینگاه م یقرون وسط یبه اروپا یوقت

 گرید انیببه  ای نید رویپ همه تابع و نیگرفته تا بزرگاِن راهرو راه د یاله امبرانیپ از نکهیآن ا و میشو یم یوع اساسموض

را به  نید بدل شود و نیتواند به اصل د ینم ینیمقام د چیه ایکس  چیکنند اما ه یرویپ نیاز د رندیناگز و استند یاله قانون

 بدهد. رییمنفعِت خود تغ و دهیاساس عق

مطلِق  تِ یتابع نیبه نام د و بسازد نید یرا اصل اساس که عالم خواست که خود یبه مجرد میرا داشته باش یاصل اساس نیا یوقت

 درِد سِر مردم بدل کرده است. یۀبه ما دهیمنحرف گردان رشیرا از مس نید مردم را از خود بخواهد

اپ پ ها و شیکش امر زیمردم ن و نقره استند طال و یمردم مشغول گردآور نیا یعلما که دیگو یم انیسویع ۀبار در میقرآن کر

 امِر خدا نشانده اند. یبه جا را شیخو یها

انسان  اگر شود و یهم فساِد عاِلم سبِب فساد عالَم م یبه راست و ستین هیپا یب ی"فَساد العاِلم فساد العالَم" حرف که گفته اند: نیا

 یزیمردم چ نیشود که ا یملتفت م یبه سادگ بپرسد یگروه مذهب آن ای نیبه ا شان را انتسابِ  لِ یمردم دل ۀاز عام حوصله کند و

 شهیهم زیشان ن یعلما خود گرفته اند و یعلما را از خود یداشت ها همه باور و دان دهینفهم نیاز د ریدندان گ خوِر توجه و در

 نفاق نموده اند. یمردم را گرفتار بال و گرفته اند نید یبه جا نیرا از د استنباِط خود ای ینیدانش د
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نگ کامل است به چ ریغ خود که بالطبع ناقص، و ینیاستند که مردم را بر سِر دانِش د نید یعلما نیا زیاسالم ن یایدن امروز در

در صورت  واستنباط کرده اند مطلق ساخته اند  آنچه را خود استند و یمشغول ثروت اندوز انهیم نیا خود در و انداخته اند

 آن مردم را مجازات کرده اند. تخلف از

ه که ب استنگفته  یعالم چیبه ه یجا چیدره یول خود خواسته است که پنج وقت نماز بخوانند روانِ یمثال اسالم از پ به طورِ 

 یلکرده است و نیآن حد مع یبرا از زنا ممانعت کرده است و نید ای خود آن را که نماز نخوانده است گردن بزند. ۀصلیف

داشتند  یناشده جنس رابیس یعقده ها کردند و یازدواج نم یسیع نیکه خود با استنباط غلط از احکام د یدر قرون وسط شانیکش

 یم یجادوگر ایآن زنان را متهم به زنا  ییخفت رسوا از زیگر یآنگاه برا کردند و یم اوزبر زنان تج رهاید در صومعه ها و

 ۀسک وهیش نیاسالم هم یاز علما یبرخ انِ یدر م و یجوامع اسالم چه بسا که امروز در و افگندند یدرآتش م زنده کردند و

 معمول روز باشد. 

داشت  به نام السپت آرزو یسویع دارد که دخترکِ  یتیحکا شیرون خو مهدرکتاِب معروِف دکا ییایتالیمعروف ا ۀسندینو ویبوکاچ

راه خدمت به خدا را فرا  نیبهتر انیتن از روحان کینظر  رِ یمنظور ز نیا یبرا وجه ممکن خدمت کند و نیرا به بهتر که خدا

 ۀکه در گوش یا هیدر زاو و ختهیرسد که از مردم گر یم یحیعابِد مس کیدور افتاده به  یصحرا کیخلوِت  باالخره در .ردیگ

 است.  دهیخود ساخته اعتزال گز یصحرا برا

ه اقامت ب میتصم و دیآ یعابد م نیا یۀخور توجه داشته است پُرسان پُرسان به زاو در یبهره ا زین ییبایُدخترک که اتفاقاً از ز

آماده دارد  حاضر و ینعمت وانخ را بر یخلوت سعد حکم همان ملحد گرسنه در گریگذرد عابد که د یدو روز که م .ردیگ یم

راه خدمت به  نیصداقت از عابد بهتر و مانیحالت دخترک با ا نیهم تاب است در و چیبه وصال دخترک در پ دنیاز شوق رس

 :دیگو یم شیاو برا پُرسد و یرا م خدا

 !" یندازیدر دوزخ ب را طانیاست که ش نیراه خدمت به خدا هم نی"بهتر

  پُرسد: یُدخترک از او م

 " ندازم؟یرا در دوزخ ب طانیتوانم ش یم ونه"من چه گ

 :دیگو یم دهد و یقد برافراخته است نشان م ُدختر خوب یرا که همان دم به هوا خود ۀآلِت مردان عابد به او

تو در نزِد خود  شود و یمن م یعبادت ها مانع و دهدیم ملعون دارم که مرا سخت آزار طانیش کینزِد خود  من در نی"بب

 نکهی." خالصه ایریاز او باز گ را زیخ جست و و یقدرت سرکش یتوان یآن م در طانیش نیا گندنکه با اف یدار یدوزخ

 :دیوگ یوقت به وقت به عابد م شود و یعابد بدل م ۀکند به معشوق یخدا خدمت م یبرا وهیش نیبه بهتر نکهیدخترک به نام ا

  "!فگنیدوزخ ب را در طانتیش و ایتو هم ب "من قصد خدمت به خدا دارم 

 یبرا قوامشا از یکی شود و یثروتمند م اریوارِث پدر است بس گانهی نکهیا لیبه دل ثروتمند دارد با مرِگ پدر یپدر که ُدختر

 جمع زنان نشسته است و با او ازدواج کند. حاال ُدخترک در بََرد تا یعابد م یۀرا با خود از زاو او و دیآ یبه ثروت م دنیرس

 تینوع یوقت آن خدمت محروم کرد. بخت مرا ازمرد بد نیا یدر راه خدا بودم ول متخد نیکند که من مشغول بهتر یم تیشکا

 نیغم مخور که اتفاقاً ا چی"ه :ندیگو یم شیکند آنان به خنده برا یزنان قصه م یدر دوزخ را برا طانیافگندن ش یعنیخدمت 

 ".ترا به منظور همان خدمت با خود آورده است زیمرد ن

 یمسلمان وقت یوعلما دینما یم یاکاریرا گرفتار ر گرانید و خود کند یبدل م نیرا به اصِل د خود یکه روحان یهنگام یآر

 :دیگو یعمِل خود م در اشاره به

 نیصل دا که کنند یم فکر دانش باشند یب سواد و یخاصةً آنگاه که ب روانشی." پریبگ دهیعملش را ناد ی"گِپ مال را بشنو ول

به  نیجاست که د نیندارد. ا یبدان کار یعمِل خودت هرچه که بود کس یدفاع کن ول نیاز د بگو و نیزبان د هاست که ب نیهم

من زا عملش را یازمن بشنو ول را نیکه حرِف د کند یتقاضا م یگریشود که هر کس از د یبدل م اکارانهیر فاتِ یتشر یمشت

 بود که: گفته یماننِد خودت به کس زی)ص( ن امبریپ ایاست که آ دهیسنپر نیکس تا امروز از عاِلم د چیمخواه و دلچسپ است که ه
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 به عملم نداشته باش."  یکار ی"حرفم را بشنو ول

 ونیروحان یها یاکاریر ۀبار آَرم که در یتان م یرا برا یاسکاتلند از رابرت برنز شاعر یشعر ۀترجم ادداشتی نیا انیدر پا

 گفته بود. یسویع

ادشاهاِن که آنچه بر پ گرفتار نشود تیسویبه سرنوشت ع زیتا اسالم ن رندیآن درس عبرت بگ از زینمسلمان  انیروحان دوارمیام

فر از کا است که اگر نیمود روز هم یفتوا مسلمانان بود که امروز آنرا بدل کرده اند و یگذاشت همان صداقت ذات یم اثر کافر

متن شعر الکزاندر برنز که  هم ترجمه و نیا اند. و هکرد تیموقع وقت و یرا تابع اقتضا ها پیپرنس یعنیجهاد است  یبدزد

 .من است ۀآن به عهد ۀترجم تِ یمسؤول

 

 یکار ایر

 اـه یرـگ لهیان ح ان درـپنه یول واـتق ظاهرش حق است و ییعبا

 ارانی آلوده رـزه به یریشمش چو انپنهـــ هـجام درونِ  یَود رازــبُ 

 نیسخت رنگ یوِق قمرـه سان طـب نیخود نقاب افگنده خودب یه روـب

 مانیا و نیاز د یه اـجام ــــــدهیتن انفتـــــ خِ یش نـیا شتنیه دوِر خوـب

 13/12/1996ترجمه:  خیتار

 

 Hepocracy  

 A robe of seeming truth and trust 

 Hid crafty observation ; 

 And secret hung, with poison, d crust  

 The Dirk of Defamation , 

 ''A mask that like gorget '' show,d  

 Dye- varying on the pigeon , 

 And for a mantle large and broad , 

 He wrapt him in Religion. 

 Robert Burns 

 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این نویسندۀ بزرگ را مطالعه کنند، می تذکر: 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با "کلیکی" بر

 
 

 

 

 درد بیسوادی


