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 »منـش ِمـردمـی « آفـريدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده 
  

  عدل آنست که 
  خوش باشدخلق ، مانند آنانکه حکومت ميکنند،

  

  »عـدل « انديشه سوسياليسی عطار از
  و ريشه اش درفرھنگ ايران 

  
  فريدالدين عطار

  

را در » آرمانھای بدون مرز« شعرای بزرگ در ادبيات ايران ، 
 و اين آرمانھای نھفته درضميراست  ، کاشته اندمردم روان وضمير

اين آرمانھای نھفته  . احساس مليت نوين ايران را ميآفريندکه 
را پديد آورده ، بايد پيش فرض جامعه وپوشيده که پيوند مردمی 

 تا به حکومت درايران ، حقانيت  ،باشد» قانون اساسی« ھرگونه 
 و  ،ته وخفته درضميرملتبيدارساختن اين آرمانھای نھف با.  بدھد 

ادی وحقوقيست که گستردن آن در پھنه ھای اجتماعی وسياسی واقتص
با بيدارساختن اين آرمانھا که . چھره سياسی ملت ، پديدارميشود 

 که حکومتھای دينی ملت افشانده اند ميباشددرضمير شعرای بزرگ،
نششش ازاين چنين ملتی که مچون . وقدرتمدار، متزلزل ميشوند 

 ساخته شده ، فقط حکومتی را می رمانھای مردمی وبين المللیآ
پذيرد که خود را مکلف بداند  آن آرمانھای مردمی را واقعيت 

ملتی که از آرمانھای مردمی اين شعرا، پيدايش يافته است ،  . ببخشد
با حکومتی که از واقعيت بخشی اين آرمانھای مردمی ، سرمی پيچد ، 
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ين گونه حکومت ھا طبعا ھميشه متزلزل  و ا ،سرسازگاری ندارد
 ملت است که  ِاين آرمانھای مردمی بی مرز.   وخواھند بود ھستند

 . ھم ميشکند کی را در وايدئولوژيی ودينیقفسھای تنگ مذھب
حکومتی  ازاين پس ، حکومت ملی است ، که اين آرمانھای مردمی 

  ،نھای ملتحکومت بايد تجسم اين آرما .  بی مرز را واقعيت ببخشد
اين آرمانھاست .  باشد  وھنردر گستره ھای اقتصاد وحقوق وسياست

که بايد ازھمه روزنه ھای زندگی حقوقی واقتصادی وسياسی 
آنچه « وظيفه اصلی تفکرفلسفی آنست که .   بجوشد  ملتواجتماعی

گاھی ، خود آ« تحول به درضمير ملت ايران ، سده ھا خفته ونھفته ، 
   .  بدھد» ن ، وخواستھای ِ واضح به آگاھبود روش

«  انديشه ژرف عطار درباره ازجمله اين آرمانھای بزرگ مردمی ،
ھمه ، چه . از ديدگاه او ، عدل ، خاص وعام نميشناسد . است » عدل 

 عدل ،  ، درپيشگاه ِشاه ، چه رھبر، چه حاکم ، وچه عام وخلق
رابر عدل ، ھمه درب. برابرند و ھيچگونه امتيازی برھم ندارند 

 عدل ، بھره مندی ھمه ازشادی ورفاه  بنيایمسئله. برابرند 
 + ھمه طبقات واقشاراجتماعی( خلق  . وبھزيستی و نعمت است

و طبقه حاکمه بايد مانند ھم از رفاه وشادی  ) سراسرکشور 
وخوشزيستی اجتماعی بھره مند شوند ، چون ھمه باھمست که اجتماع 

حکومت  . انبازدرآفريدن اجتماع ملی ھستند وملت را ميآفرينند ، ھمه
، آنگاه حکومت عدلست که ھمه افراد درھمه روستاھا و شھرھا و 
ھمه اقوام درسراسرکشور ، از شاديھا وامکانات رفاھی وحقوقی 

حکومت بايد دربھره  .واقتصادی ، بطورمساوی برخوردارشوند
بردن ازشادی وبھزيستی و پيشرفت ، درھمه جای کشور، 

 اين انديشه  .وريکسان ، حاضر باشد وگرنه ، حکومت بيداد استبط
ريشه نيرومند وژرف به خود گرفته ، » سوسياليسم « که امروزه نام 

درفرھنگ ايران .   و پديده تازه ای نيست  ،درفرھنگ کھن ايران دارد
به  .  »باھم ، گيتی را ميافرينند « ، ھمه خدايان زمان وزندگی ، 

فريدن اجتماع وملت و سياست واقتصاد و حقوق ،  آعبارت ديگر،
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درفرھنگ  . ست باھمپيايند ھمکاری و انبازی ھمه افراد اجتماع
 پيايند  ،داد ، نخست. ، دورويه جدا ناپذير ازھم دارد » داد « ايران ، 

ازاين رو  . است» درايجاد اجتماع وملت شريک بودن ھمه افراد « 
يضی ، درشاديھا ورفاه وخوشی ھمه افراد بايستی بدون ھيچ تبع

«  درقصه ای که از،عطار. ونعمت ھا و امکانات ، شريک باشند 
.  را گرانيگاه عدل ميداند  نخستميآورد ، ھمين رويه» انوشيروان 

 شاه ورھبروحاکم. ازين رو نيز انوشيروان ، برای او دادگر نيست 
يک ھم  شر دررفاه وشادی وبھزيستی بايد ، ، با خلقوطبقه حاکمه

.  باھمست  شھروندانت ، پيايند انبازی ھمهباشند ، چون اجتماع ومل
  آنست که ميداند که لويت ميدھد ،وعلت اين که عطاراين رويه داد را ا

  دچاربحران وتباھی به آسانی بدون اين رويه ،،»  داد  «رويه ديگر
ھرکسی به  ، آنست که  » داد«رويه ديگر.  ميشود وورشکستگی

حق بھره مندی از شاديھا ونعمتھا و » سزاواری خود « اندازه 
فريدون « عطار ميداند که درداستان .  دارد را امکانات اجتماع 

اين مفھوم از داد به تنھائی ، به پارگی اجتماع وملت وملل » وايرج 
 بنياد ) درشاھنامه  (  که فريدون رااين مفھوم از داد  .ازھم ميکشد

نگ ميان برادران ميکشد، چون ھرکدام ، می نھد ، به اختYف وج
 به  فريدون ، درداد ورزی ،د کهنخود را سزوارتر از بھره ای ميدان

« معيارپخش کردن شاديھا وثروت ورفاه ، تنھا طبق . او داده است 
.  ، به دشمنی وپارگی وستيزندگی وکين توزی ميکشد » سزاواربودن 

، ھنگامی داد ھست که درپخش کردن شاديھا » داد  « درحاليکه
 وثروت وامکانات اجتماعی وملی وحقوقی ، مھروپيوند ودوستی

ازاين رو عطار، گرانيگاه  . استوار باقی بماند،  اجتماعی وانبازی
داد را ، برپايه برخورداری مساوی ھمه ، چه طبقه حاکمه ، چه خلق 

  ، انوشيروان ، دراين قصه آنست کهوانتقاد او ازانوشيروان. ميگذارد 
خوانده ميشود ، اين رويه از داد را درحکومتش » دادگر« برغم آنکه 

فريدون « اين قصه ، درھمان راستای داستان . ايجاد نکرده است 
 مسئله بنيادی داد ، حفظ وبقای .ساخته وپرداخته شده است » وايرج 
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  و آشتی  پيوند جھانیمھروپيونداجتماعی ، مھروپيوند ملی ، مھرو« 
البته پيوند دادن اين دورويه داد به ھم ، بايد محور تفکرات . است » 

 نسخه حلبا يک تازه به تازه  قانونگذاری باشد ، چون ازپيش نميتوان 
  .   آنرا برای ھمه زمانھا وھمه اجتماعات پيچيد ھميشگی

خواه ی ، آشفته ميشود ، ھنگامی که عطار، ازدستگاه عدالت اسYم
 به سلطه اسYمی ،.تن چيزی ميافتد که درچھارچگف« فکرناخواه به 

 انتقاد کند ، بسراغ  »هللا«  از ھرگاه ميخواھداو.  » نميتوان گفت 
 ميرود ، چون ميداند که درجامعه اسYمی نميشود  »نوح« انتقاد از 

ز هللا انتقاد ا درست ولی انتقاد ازنوحش ، . مستقيما از هللا ، انتقاد کرد 
.  ميکند  درمثنویھمين کار را مولوی در داستان شبان وموسی. است 

اينجا نيز . بجای انتقاد ازهللا وشريعت اسYمش ، انتقاد ازموسی ميکند 
عطار بجای انتقاد از اسYم و مفھوم عدل اسYمی ودستگاه قضاوت 

ئيکه اسYمی ، از انوشيروان دادگر انتقاد ميکند ، تابگويد ، ھمه آنھا 
  .به دادگر وعادل مشھورند ، دادگر وعادل نيستند 

انوشيروان ، گذرش به ويرانه ای ميافتد ودرآنجا ، دراين قصه ، 
ت که گستاخانه سکسي، ديوانه ، نزد عطار. ديوانه ای را می يابد 

ازآنجا که درشريعت .  ميگويد  برغم سلطه شريعت اسYمحقيقت را
تنھا امکان آزادی  رفت ومجازات کرد ،  جد گ ، ديوانه را نبايداسYم

 . دردھان ديوانگان گذاشته شود  حقيقت  حقيقت آن بود کهبرای گفتن
آنھا ئيکه پای بند شريعت بودند، اين حقايق برايشان ، فقط نکته ھای 

 آدم عاقل .ندارد » عقل « ديوانه که . خنده آوربود که نبايد جد گرفت 
عت را ميکند که ھرلحظه ميتواند ّکسيست که حساب شمشيربرای شري

 ھنوز ھم روشنفکران دينی ، چنين عقYئی .برگردنش زده شود 
«  ، ھمين اصطYح  نيز ما سکوeر البته ھنوز روشنفکران.ھستند 
با چنين عقلی ، ميخواھند به  و  ،را با افتخاربکارميبرند» عقل 

به فکر ، » ی عقل« با کاربرد چنين  و حتا  ، بپردازندتفکرآزاد فلسفی
ولی نميدانند که درست ھمه مردم ، . روشنگری مردم نيز ھستند 

عاقل « برپايه اين ارھاب شريعت که تا مغزاستخوانشان فروميرود ، 
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 «  ، و بيشتر از اين روشنفکران سکوeر، بدين معنا ،ھستند» کامل 
 نيز مانند ھمان اين روشنفکران ، سخنان عطاررا .دارند  » عقل

« ترھات  ھيچگاه به جد نميگيرند ، چون کسی گوش به ين ،متشرع
 ولی اين ديوانه در اين قصه ھست که انديشه .نميدھد  » ديوانگان 

انوشيروان اين ديوانه را درويرانه می . عطار را با گستاخی ميگويد 
  يابد 

  گشته بود)  نائی=(ناله ميکرد وچو نالی 

   گرديده ، به حالی گشته بود ،حال

  ان خاک راه افتاده بود    نيم خشتی زيرسربنھاده بوددرمي

   حيران دررخ آن ناتوانهايستاده برزبر، نوشين روان   ماند

   بيدلیمرد ديوانه ، زشور

  تو نوشين روان عادلی ؟:   .... گفت 

  ميگويند اين ھرجايگاه: گفت )انوشيروان ( 

   خاک راه ،پر گردان دھانشان: گفت ) ديوانه ( 

  يند برتو اين دروغ    زانکه درعدلت نمی بينم فروغتا نميگو

  عدل باشد، اينکه سی سال تمام

  من دراين ويرانه می باشم مدام

  قوت خود ميسازم از برگ گياه

  بالشم خشت است وخاکم ، خوابگاه

  ...گه بسوزم پای تا سر زآفتاب    گاه افسرده شوم ازبرف وآب

  من چنين باشم که گفتم خود ببين

   جمله نيک وبد ببين ،وزگارمر

  تو، چنان باشی که شب برتخت زر

  خفته باشی ، گرد تو صد سيمبر

  شمع بربالين و پائين باشدت

  Yُب مشکين باشدتدرقدح ، ج

  من چنين بيحاصلی... تو چنان خوش ، 
  ....  ؟وانگھی گوئی که ھستم عادلی
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  گرتوھستی ، عادل وپيروزگر
  ھمچومن ، درغم ، شبی با روز بر

  ين سختی وجوع وبيدلیگردر
  پادشاه عادلی.... طاقت آری ،

با آنکه انوشيروان ميخواھد تدبيرکاراورا بکند ولی او آنرا 
) بيدادی که شده است (  کاررفته ازانوشيروان نمی پذيرد، وميگويد

  :آنگاه عطارنتيجه ميگيرد که . را نميشود برگردانيد 

   آن باشد ، که درملک جھانعادل

  زنفس خود، نھانداد بستاند، 

  نبودش درعدل کردن ، خاص وعام
  »خلق را چون خويشتن ، خواھد مدام « 


