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 انسان اسیر دام اوهام
 

 شهر کابل 2017سپتمبر 20نوشته بودم و اینک باز تقدیم می کنم.  201۳من این یادداشت را روز بیستم سپتمبر 

 

امروز زن و مرد روزگار ما چشم و گوش خود را به دیگران سپرده ابتکار تحقیق و جست و جوی مستقل 

ه نیروی اعالن نه را از دست داده اند و بالنتیجه گرفتار نیروی مقاومت ناپذیر اعالن گردیده اند. امروز ب

تنها تولیدات صنعتی را بلکه حتی عقاید و آرا را نیز می توان بر مردم فروخت. ما همه اسیر هوس های 

داخته است و بر ما نهیب می زند رنگارنگ استیم که این هوس ها احساس قناعت ما را سخت زیر تازیانه ان

که نان صد گونه هوس را در تنور رشوه و فساد بپزیم. برای همین است که حیثیت ها و شرافت ها در گرو 

 پول است و رشوه های بزرگ سند افتخار. 

بیدل در مثنوی محیط اعظم از یک نادان بی خبر از همه جا قصه می کند که در شهر می آید و نزد دکانداری 

 :کدو های خشک را می بیند
 

 دش در نظرـخشک آم های کدو  ی خبرــی بـهـد ابلـش ازارـه بـب

 چنین بیضه دادبگو تا چه مرغ این  د کای اوستادـیــرسال پــقــب ز

 گرگ فیل است یا تخم اجناس ز  زرگهای ب همانا که این بیضه

 دخور تو ُگه می درین پرده حدس  درـی خـای بـال کـقـد بـدیـنـبخ

 وطیانـافشانیی ط رــپ ومـجـه  نهان رـخ ضۀـبی قضا کرد در

 پر است که چون بشکنی جمله بال و  است نه گرگ تخم خر است و نه فیل

 ن کرد مورـوط م کدویشخبه ت  دِل ابله از حرفش آمد به شور
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 4از 2

 گوهر خرید کدوی به صد نرخ  مغزش به سودا کشید خشک سر

 فشانل ـد گُ وس تا شوـال هـنه

 دیش بست آشیانـنـاخ بلـه شـب

** * ** 

 

یک  اثر بلند آویزان می کند تا روزی در خالصه این که مرد نادان کدو یا به حکم اعالن فروشنده تخم خر را بر شاخ

د شاخ درخت بو خورد و از صدای آن طوطیی که بر با صدای بلند بر زمین می از شاخ پایان می افتد و کدو تند باد

ده آور که تخم خرش طوطی بار اعتقاد راسخ پیدا می کند مردک ساده لوح پرواز طوطی را می بیند و می کند.پرواز 

تان این داس اما نتیجه ای که بیدل از د ورایگان از دستش بِروبود ولی آن تند باد بی موقع مایۀ آن گردید که طوطی 

 :گیرد بسیار جالب است می

 

 ودـولی عقل داند که حاصل چه ب   ی گشودـلـاب تسـقـن اسشـیـق

 دهد می به این رنگ عرض اثر   ر می دهدـران نیز بـخ قیاس

 کسان می کنند مـهـحوالت به ف   می کنند دمی کز معارف بیان

 راز این چنین سفته اند رهایـگه   گفته اند چنین معنی که ارباب

 است ی منزلـره گمره ور اینست   گر اینست فهم آگهی باطل است

 شناس معنی ردد اندیشهـنمی گ    قیاس و گمان پهلوی علم ز

 د گم کندکه چون جهل راه خر   مردم کند کسی تکیه بر فهم

 خود کار فرمودن است یکی فهم   را پیرو آگهی بودن استــت

 تحقق بهار و صبحـت ز جیب   دران جهد کن تا کند بی غبار

 مبند برخودمام شیرازه ـاوه ز   های چند به گرداندن این ورق

 شرم دار تحقیق رمز آگهان ز   به کار رده جهدیبه تحقیق نا ب

 بی مغز گردد عیان عکس همان   امتحان آیینۀ در مـرسـکه ت

 وا شودـد به تحقیق رسـلـق  ـم   دشو دمی کامتحان آشکارا

 ید رسوایی استـسر انجام تقل   است گمان خصم دانایی قیاس و



  
 

 

 4از ۳

 دد گوهــــر کنـیـلـقـت هــاگر ژال

 ر کندــــداِز خجالت به ساغـــگ

** * ** 
 

هرگز تصور نمی کنیم که آنچه ما توهم  نزاع استیم و جنگ و خود با همدیگر در ر سر اوهامب ما انسان ها

های افغان به دلیل این که یک امروز بسیاری از خانواده  .کرده ایم شاید هیچ ربطی به واقعیت نداشته باشد

ود که بشان همین  مشهید بی گناه که جر پنج هزار ُکشتار های دسته جمعی راز به دنبال کشف گور دیگر بار

را انقالبی  اوهام خود رژیمی که به حکم ت.می کردند از پرده برون افتاده اسوقت فکر ن رمانند اولیای امو

 ریخی بر دهان شانأتلخ تقعیت های دانست تا آنکه وا آن انقالب کذایی را راه سعادت مردم می می پنداشت و

عالم اوهام تخم  نشان داد که تنها در رد وسپتولدش به گور  آن انقالب را در مکان ی های جانانه کوفت وسل

انقالبی می پنداشتند  دیگران را ضد را انقالبی و آنان به حکم وهم خود نیا آورده بود وشان طوطی به د رخ

آنچه گذشته است باید درس عبرت بگیریم  وهم خندۀ قهقه سر داده است ولی ازچه امروز تاریخ برآن  اگر و

به  حوادث مارا نگزد. همان عین سوراخ مار از دیگر نگران اوهام امروز خود باشیم تا فردا یک بار و

 محاکمۀ مجرمان جنگی پا فشاری کنیم تا فردا نیز انسان ما همه باید بر خاطر ارزش قایل شدن به زندگی و

 فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر .جوی بی ارزش نپندارند مانند آبرا  ها خون انسان
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