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صـه چيـسـت ؟
قـ ّ

دليری برای گفتن آنچه نميتوان
درزيرسلطه اسالم گفت
ُ
قصه چيست  :ازمشکلی،آشفتن است
» آنچه نتوان گفت ،ھرگز« ،گفتنست
=========================================

فريدالدين عطار
==========================================

قصه  ،بنيادگذار فلسفه آزادی ايرانست
ادامه مطلب........

ما امروزه به » ّ
قصه « اھميتی نميدھيم وآنراگستره کودکان وعقل
کودکانه ميدانيم  .درحاليکه » ّ
قصه «  ،بنياد » فلسفه آزادی« را
درايران گذاشته است .انسان وقتی ازمشکلی درزندگی اجتماعی
آشفته شد  ،آن مشکل را بايد بگويد تا راست باشد .آشفتگی از واژه
»آ -شيفتن = « shiftanميآيد که درپھلوی به معنای » نابسامان شدن،
گرفتاردرھمی شدن ،دچاربرھمزدگی شدن « است  .مشکل انسان
واجتماع  ،ھمين برھم خوردگی سامان ونظم وآرايش گوھری يا
ضميرانسانھاست  .آنگاه انسان  ،دنبال چيزی ميگردد که چه چيز،
گوھروجود اورا برھم زد ،ه و توانائی اورا برای سامان دادن خود
واجتماع خود ،ازبين برده است  .ولی آنچه سامان گوھری اورا به ھم
ميزند  ،چيزيست که با زوروارھاب وخشونت) درشتی ( وشمشير،
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مسلط براوست .ازاين رو انسان ،ھرگز نميتواند  ،اين مشکل
گوھری ووجودی خودرا بگويد ودرنگفتن نيز  ،وجودش  ،به کل،
تبديل به » دروغ « ميشود  .اين سلطه شريعت اسالم برروان وخرد
وضميرايرانی است که » جان وخرد  ،خود آرايش را به ھم زده « و
درست اين مشکل اصلی اوست که نميتواند ھيچگاه بگويد .ولی
فرھنگ ايران  » ،ارتای خوشه = ارديبھشت « را ،خدای ايران
خود نامش ارتا  ،به معنای  -1راستی و -2داد) نطم
ميدانست ،که
ِ
وعدالت وقانون( است  ،درست اين ارتا ،تخم آتش يا جان
ھرانسانيست  .خدا ،راست است ،چون خودش  ،تبديل به گيتی
ميشود  .اين معنای راستی است  .ازاين رو ،راستی ،پيدايش
گوھروضميرھرانسانی  ،درگيتی است  .انسان ،ھنگامی راست ھست
 ،که دراجتماع بشکوفد و قانون وحقوق ونظام وحکومت بشود .
انسان ،ھنگامی راست است که قانون بگزارد ونظام وسامان اجتماع
واقتصادو حقوق را بيافريند  .آنچه را ايرانی  ،راستی ميگفت ،
امروزه  ،آزادی ميگويند  .وعرفای ما  ،درست ميخواستند که » آنچه
را شريعت شمشيربدست اسالم نميگذارد گفته بشود«  ،در» قصه ھا
« بگويند  .اين قصه ھا  » ،فلسفه آزادی روان وخرد وضمير ايرانی
ازشريعت اسالم « است  .چرا نميشود آنچه که درگوھرانسانست،
گفت ؟ چون اسالم با » ارشاد«  ،ھمه انسانھارا دراجتماع  ،دشمن
آزادی خودشان ميسازد  .آنگاه  ،جامعه اسالمی  ،با دست خودش ،
دھان آزادی وراستی ھرانسانی را درھم ميکوبد که بخواھد  ،مشکل
بنيادی اجتماع را بگويد  ،و » قصه « را ھم » مشغله کودکان صغير
« ساخته است .
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