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آفـريدن ملـت و حکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

قصاص  ،شريک شدن درجـرم است
فريدالدين عطار

» واقعيت« و » انديشيدن درآرمان وآرزو«  ،دوپديده ھميشه به ھم
پيوسته  ،ولی متضاد باھمند .درمقابل » حکومتی که قدرت را
ميربايد و باقھروارعاب درمجازاتھای سنگين«  ،واقعيت اجتماعی
وتاريخی ميشود ،ملتی نيزھست که در» آرزو وآرمان مياديشد« ،
برای فردا و رھانيدن خود ازآن قدرت وازآن شيوه مجازات کردن .
درآرزوھا وآرمانھا وروءياھا ھست که ملت  ،نھفته وپوشيده ازديد
قدرت  ،ميانديشد  .درھرآرزو و آرمانی  ،انديشه ای برای آفريدن
فردائی درواقعيت ھست .آرمانھا وآرزوھای نھفته وبه ظاھرکودکانه
 ،نيروھائی در زھدان تاريک اجتماع ھستند که فردا  ،ونظام حقوقی
وسياسی فردا را ميآفرينند  ،ودرست برای آنکه اين روءياھا ،
ناچيزگرفته ميشوند  ،درتاريکی  ،امکان نيرومند شدن دارند .
شعرای بزرگ ھرجامعه ای  ،ازاين گونه روءياھا و»آرمانھای آينده
ساز« ميسرايند  ،وبرای اين خاطر نيز ،درميان ملت  ،زنده باقی
ميمانند  ،چون درانديشه ھايشان ،منش ملت وفردا ی ملت ھست .
اين انديشه ھای روءيا گونه  » ،منش نيرومند ملت برای پيدايش
فردا درميدان سياست « ميشوند  ،تا بجای » حکومت بی ملت ،ولی
برملت « درواقعيت  » ،ملتی بی حکومت « درآينده بگذارند  .ملتی
که با منش خودش حکومت ميشود  ،تا ريشه قھرومجازاتھای
دھشتناک وفلج کننده اجتماع را از ُبن بکند  » .مجازات «  ،ھميشه
دراين » حکومتھای بی ملت  ،ولی برملت «  ،برفلسفه »
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پايدارساختن قدرت بدون حقانيت « گذارده شده است  .اين قدرتھا ،
درھرجرمی  ،آن جرم به خصوص را درمورد خود آن فرد  ،مجازات
نميکنند  ،بلکه درھرجرمی  ،قيامی ازکل ملت برضد خود می بينند .
اينست که درمجازات ھرجرمی  ،کل اجتماع را بطورغيرمستقيم
مجازات ميکنند ،چون درمجازات ھرجرمی  ،کل اجتماع را
ميترسانند  .مجرم  ،بايد درکل اجتماع  ،ننگين ساخته شود وازاو
سلب حيثيت وشرافت گردد  ،واين ترسانيدن کل اجتماعست  .ھمه
اجتماع درھرجرمی  ،مجازات ميشوند  .قصاص  ،برپايه چنين فلسفه
ای به وجود آمده است  .ازاين رو نيزملت درآرزوھا وآرمانھايش
درباره مجازات  ،يرضد اين فلسفه برميخيزد  .مجازات يک جرم
فردی  ،نبايد کل ملت را مجازات کند  .ازاين رو فريد الدين عطار،
بارھا درقصه ھايش  ،برضد انديشه قصاص اسالمی ميانديشد و
بدينسان » منش مردمی ملت ايران « را درفلسفه مجازات  ،بسيج
ميسازد  .اوقصاص را  ،شريک شدن درجرم « ميداند  .ھرجرمی که
دراجتماع روی ميدھد  ،به ھيچ فردی حق نميدھد که برای جبران آن
جرم  ،ھمان جرم را درمورد مجرم  ،اجراء کند  .اجتماع ميخواھد ،
درمجازات کردن  ،پيدايش جرم را بکاھد وازبين ببرد  .نه خود
اجتماع ميخواھد باقانون  ،ھمان جرم را درمورد مجرم  ،تکرارکند ،
ونه ميگذارد که جرم  ،علت انتقام گيری شخصی  ،ازجرم گردد .
حکومتی که خودش درمجازات  » ،جرم بسياربزرگتر ميکند « تا
پاسخ جرم کوچکتر را داده باشد  ،مجرم بزرگتر ميگردد  .بدينسان ،
چنين حکومتی ودستگاه قضاوتش ،بتدريج  ،بزرگترين مجرم واصل
جرم دراجتماع ميگردد  .عطاربا اين انديشه  ،فلسفه مجازات
اسالمی را درقصاص  ،برضد » فلسفه مردمی ِ بی مرز « ميداند  .با
قصاص  ،با شريک شدن درجرم  ،جرم دراجتماع  ،ابقاء ميگردد .
اين » واکنش بدکردن دربرابر بدکردن «  ،ھرگز » ،داد دراجتماع «
نميآفريند  .چون » داد «  ،درفرھنگ ايران  ،ھنگامی » داد « است
که » مھراجتماعی « بيافريند  .با اين انديشه مردمی و کاشتن اين
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بذردرمنش ايرانی  ،عطار ،خط بطالن برقصاص  ،وبرفقه ،
وبرحکومت اسالمی ميکشد  .اين انديشه که قصاص  ،شريک شدن
درجرم است  ،منش نوين ملت ايران را بر پايه » فلسفه مردمی
بدون مرز « ميگذارد  .عطار درالھی نامه اين فلسفه را درست به
فرھنگ مردمی کھن ايران بازميگرداند .
حکيمی بود کامل  » ،مرزبان « نام
که نوشروان ازاو  ،بوديش آرام
پسربودش يکی  ،چون آفتابی
به ھرعلمی  ،دلش را فتح بابی
سفيھی  ،کـُشت ناگه  ،آن پسر را
به خـَست از درد  ،جان آن پدر را
مگرآن مرزبان را گفت  ،خاصی
که بايد کرد آن سگ را » قصاصی «
جوابی داد اورا  ،مرزبان زود
که الحق نيست  ،خونريزی چنان سود
که من شرکت کنم با او  ،درآن کار
بريزم زنده ای را خون  ،چنان زار
نه آن بدفعل  ،کاری بس نکو کرد
که می بايد مرا ھم کار او کرد
بد وگفتند  ،پس بستان » ديت « را
نگيرم گفت ھرگر آن ديت را
نمی يارم پسر را با بھا کرد
که خون خوردن بود  ،ازخون  ،بھا خورد
خون بھا را خوردن  ،عين خون خوردنست  .اگراو کارنيکی ميکرد ،
من اورا سرمشق خود قرارميدادم  .ولی کاربد ديگری را سرمشق
خود قرارنميدھم  .خون زنده ای را ريختن  ،ھرچند ھم مجرم باشد ،
خونريزيست و عمل شوميست .
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