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آفـريدن ملـت و حکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

درمجازات ،فقط اين حق موجود است
که ازمجرم  ،چيزی گرفته شود
که ميتوان به او پس داد
فريدالدين عطار
بی ھيچ شکی  ،اين انديشه فريدالدين عطار ،نه تنھا برضد قصاص
اسالميست  ،بلکه آنرا باطل ميشمارد  ،واز منش ِ مردمی ايرانی ،
طرد وحذف ميکند  .فريد الدين عطار ،درست ازانديشه قصاص
اسالمی بود که روان وفکرش  ،به شدت آشفته شده بود  ،و ازاين رو
درقصه » انوشيروان وبزرگمھر درالھی نامه « ميگويد که قصاص
اسالمی ،ضد ِمردميست  ،و درمجازات  ،قانون وجامعه وحکومت
ودين  ،فقط اين حق را دارند که چيزی را ازانسان بگيرند  ،که
ميتوانند باز به او درھمين زندگی برگردانند  .اگردستش را به
خاطرجرم  ،می برند  ،بايد بتوانند سپس ھمان دستش را به او
برگردانند  ،اگرچشمش را کورميکنند  ،بايد بتوانند چشمش را بازبه
او برگردانند  .اگربرای مجازات  ،روان مجرم را شکنجه ميکنند ،
بايد روانش را بتوانند چنان درمان کنند که به حالت نخستين بازگردد .
اگر درمجازات  ،قدرت تفکر وخرد انسانی را ميآزارند  ،بايد
بازھمان قدرت تفکررا دراو بيافرينند .اگراورا به گونه ای مجازات
ميکند که درجامعه ننگين وبی آبرو ميشود وحيثيت اجتماعی او صدمه
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می يابد  ،بايد باز ھمان احترام وآبرو حيثيت اجتماعی را ابقاء کنند .
اين اصطالح » درمجازات چيزی را ازانسان گرفتن « معنائی
بسيارژرف دارد  .عطار معتقد است که » ھرمجازاتی  ،بطورکلی
چيزی را از جان انسان ميگيرد «  .ھرمجازاتی ،جان انسان را
ميآزارد  ،چون چيزی ازجان گرفتن  ،آزردن جان وخرد وروان
انسانست  .آزردن جان وخرد  ،درفرھنگ ايران  » ،دروغ « خوانده
ميشد  .دروغ آن چيزيست که جان وخرد انسان را ميآزرد  ،ازانسان
جان وخرد را ميگيرد و به انسان  ،ستم ميکند  .دروغ  ،فقط زبانی
نيست  .قدرت وحکومت وشريعت  ،درھرمجازاتی ،با آزردن جان
وخرد انسان  ،اصل دروغ ميشود  ،وبدينسان  ،حقانيت خود را به
کلی از دست ميدھد  .با چنين انديشه ای  ،عطار ،موجوديت اسالم را
زيرسئوال می برد  ،چون انديشه قصاص درھمان خود » خلقت
انسان = خلقت آدم وحوا « پوشيده موجود است  .اين انديشه را که
اسالم ازيھوديت ومسيحيت به ارث برده است ) ھرچند نيز اندکی
دستکاری باشد( استوار برآنست که  :انسان حق ندارد از درخت
معرفت ) خوشه گندم = گون دم = خوشه برفرازساقه = حنطه = اند=
ِ
تخم ( خوب وبد بخورد  ،تا نتواند ازخودش  ،اندازگذارخوب وبد
بشود  .بدينسان ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  ،ھرسه  » ،جان آزار« ميشوند
 ،چون » خردی « را که برای معرفت خوب وبد ازجان خود ِ انسان
ميرويد  ،ازجان انسان ،می ّ
برند  .درست اين غصب حق انسان
ازانسان ،ازيھوه وپدرآسمانی وﷲ  ،ميشود بزرگترين » نافرمانی و
گناه انسان «  .به عبارت ديگر  ،ازاين پس حق ندارد  ،که ازجان
برويد  ،و بايد درتابعيت واطاعت ازاحکام
انسان  ،خرد اندازه گذار ُ ،
واوامر ونواھی شريعت ودين  ،اين چنين خردی ازجان انسان  ،گرفته
وسلب شود  .واين درست برترين » آزار به جان انسانی واصل ضد
مردمی « است  .اين روند آزردن جان  ،که دراطاعت ازھرحکمی
وامری ونھی ای در اين اديان ھست  ،وظيفه مقدس اصلی ھمان
شريعت ودين است  .شريعت بايد دراجرای احکامش  ،مانع پيدايش
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خرد زاده ازجان خودش
خرد از جان انسانی گردد تا انسان نتواند با
ِ
 ،در آزمايش  ،خوب وبد را تشخيص بدھد  .بدين ترتيب  ،شريعت
اسالم درسراسرعمر ،مانع پيدايش » خرد اندازه گذار ،ازجان خود
انسان « ميشود  ،و آنرا » ارشاد « مينامد  .شريعت  » ،اصل
گرفتن خرد ازجان انسان « ميشود که درطبيعت ازھم جدا ناپذيرند .
انسان  ،مجرم ابدی ميشود  .انسان مجرم بالقوه ھميشگی ميشود .
چون حق خوردن ميوه درخت معرفت نيک وبد را ندارد  .درحاليکه
خرد خودش  ،ھمان خوشه وميوه ايست که ازدرخت جان خودش
ِ
ميرويد  ،واين ميوه وخوشه  ،ازجان او ھرروز بريده و ازاو گرفته
ميشود و ھيچگاه به او باز داده نميشود  .اين ريشه انديشه
قصاصست .
فريدالدين عطار ،اين انديشه واال را درقصه ای ازانوشيروان
وبزرگمھر بدين شکل  ،به عبارت ميآورد  .قيصرروم  ،معمائی نزد
انوشيروان ميفرستد که اگر دانشمندان او نتوانند آنرا حل کنند ايران
بايد باج به قيصر روم بپردازد .انوشيروان ھمه موبدان ودانشمندان
ايران را برای حل اين معما فراميخواند ولی ھمه ازحل اين معما
برنمی آيند وواميمانند  .آنگاه بيادش ميآيد که اين کار ،فقط ازعھده
بزرگمھر برميآيد  .ولی اين بزرگمھررا که تنھا مغزمتفکر ايرانست ،
اين شاه دادگر! کور کرده وبزندان انداخته است ) کاری که موبدان
زرتشتی وشاه دادگرش به اتفاق ھمديگرسده ھا ميکرده اند  ،وسپس
ارث آنھا به حکومات اسالمی که حکومت عدل علی و آخوندھا رسيده
است ( .بزرگمھر کور را از زندان ميآورند واو اين معما را
ميگشايد .
به غايت شادمان شد زان دل شاه
بدو گفتا که  » :ازمن حاجتی خواه «
حکيمش ) بزرگمھر( گفت  ،چون آن روی ديدی !
که کورم کردی و ميلم کشيدی
)حکومت دينی  ،اصل خرد را دراجتماع  ،کورميکند (
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کنون آن خواھم ازتو  ،ای سرافراز
که بس سرگشته ام  ،چشمم دھی باز
شھش ) شاه دادگر! عدل اسالمی !( که من اين کی توانم
تو خود دانی که من اين می ندانم
حکيمش) بزرگمھر( گفت  :ای شاه سرافراز
چو نتوانی که چشم من دھی باز
زکس چيـزی سـتـان تو
مکن تندی ،
که گر خواھی  ،تـوانی دادش آن تو
چرا می بستدی چيزی که از عـز
عوض نتوانی آنرا داد ھرگز

4

