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آفـريدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

انسـان ِ سـرفـراز
سرفـرازی  » ،منش ِمـردمی « است
فريدالدين عطار
ادبيات ايران  ،آرمان » مردمی بودن « را درروانھا وضمائر مردم
کاشتند  .مردمی بودن  ،چيست ؟ مردمی بودن  ،سرفرازی است .
اين انديشه ِشکوھمند را که بنياد فرھنگ کھن درايران بود  ،از نو
عطار  ،درقصه ای بی مانند  ،دربرابرقصه » خلق آدم از ﷲ درقرآن
«  ،عبارت بندی کرد وسر آغاز ،جستجوی حقيقت ساخت  .درکتاب
» منطق الطير«  ،نخستين مرحله  ،که مرحله جستجو) طلب ( ھست
 ،با اين قصه که ھرچه نميتوان ھرگز گفت  ،ميگويد ،
آغازميشود .اين کتاب  ،با خلق انسان از ﷲ  ،وبا تسليم شدن انسان به
اراده ﷲ و اطاعت از دست نشاندگانش  ،آغازنميشود  ،بلکه با »
جستجوی انسان « آغازميشود  .انسان ،وجوديست جوينده  .چرا
انسان درھمه جھان ميجويد ؟ چون انسان  ،آنچيزی را ميجويد که
درگوھرش نھفته  ،ھست  .در گوھرش  ،سرفرازی نھفته است .
گوھرش  » ،آتش جان « است که » فرايازنده = افرازنده « است .
مسئله بنيادی انسان  ،جستجوی خدا ئی) سيمرغ = ارتای خوشه =
کانون آتشھا ( است که تخم آتشش  ،درجان اوست  .انسان  ،ميتواند
خدا را بيابد  .انسان  ،رابطه مستقيم وبيواسطه با خدا ميجويد  .و»
انسانھا باھم «  ،درجستجوی خدا وشاه ) حکومت ( درپايان  ،درمی
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يابند که خودشان باھم سيمرغ ) = ارتای خوشه = خدا ( ھستند ،
خودشان باھم  ،ھم حکومت وھم خدا ھستند  .عطار را از » عمرو بو
عثمان « نقل ميکند  » .عمرو«  ،بو » عثمان «  » .عمرو «  ،نام
ابليس ميباشد که معرب » امرو= مر= مار« باشد  .البته عربھا به
ابليس » ابومـره « ھم ميگويند  » .عثمان « کيست ؟ عثمان نيز به
معنای » مـار« است  » .امرو +مار« که ھمان » مار ِ مار « باشد به
معنای » ماربزرگ « است  .ھم يزدانشناسی زرتشتی وھم تورات
وھم اسالم  ،مارا با ابليس يا شيطان اينھمانی ميدھند  .اين ھا ھمه با
فرھنگ زنخدائی پيشين مينجنگيدند و ازاين رو نام خدای پيشين را
زشت ميساختند  .اين مارکه ھمان مر يا مره يا امرو باشد کيست ؟
سيمرغ  ،که خوشه ای بود که خودرا ميافشاند و ميپراکند  ،به علت
اين دوکارش  ،دونام ودوچھره گوناگون داشت  » .امرو «  ،نام چھره
افشانندگی ) جوانمردی( اش بود و» چمرو«  ،نام چھره پراکنندگيش
درگيتی بود که درفارسی  ،چمران وشميران شده است  ،و در عربی
» َجمره « شده است  .پس »خوشه تخم انسانھا« يا » کانون آتش جان
انسانھا «  ،ھمين ماربزرگ) مر= امر= امرو ( است  ،و اين » تخم
آتش يا آتش جان انسان «  ،ويژگيش  » ،سرفرازی « بود  .وانسان که
» مردم « باشد  » ،مـر +تخم « است  ،يعنی  ،تخم مـر= تخم ابليس
= تخم سيمرغست  ،و گوھرجانش که » آتش « است  » ،افرازنده «
است  .کسيکه تخم وفرزند خداست ،سرفرازاست  .وسرفرازی ،
سرکشی از اطاعت ازھرگونه قدرتيست  .پس گوھرمردم ) انسان ( ،
سرفرازی دربرابرھمه قدرتھاست  .انسان وجوديست که نميخمد،
سجده نميکند  ،عبد نميشود  ،اطاعت نميکند  ،پيرو ومقلد نميشود ،
مخلوق کسی نميشود  .سرفرازی  ،آزاديست .
عطار ،ازاين فرھنگ  ،لب فرومی بندد  ،با آنکه درھمان نام »
اشاره بسيارواضح گفته است .
عمروبو عثمان «  ،مطلب را به
ِ
اين گوھر وفطرت انسان  ،نه با آموزه زرتشت ميساخت  ،ونه با
شريعت اسالم  .انسانی که گوھر خودش را بجويد و بشناسد  ،حاضر
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به » مخلوق شدن « نيست  ،حاضر به عبد شدن نيست  ،حاضربه
اطاعت کردن وتابعيت وسجود ورکوع وپذ يرفتن امروحکم  ،از ھيچ
قدرتی نيست  .پس بايد راه شناخت گوھر سرفرازيش  ،به خود انسان
 ،بسته شود  .آنچه درجان تو ھست  ،ابليس ملعون ومطرود است .
اين جان سرکش وآتشين بايد بيرون انداخته وطرد گردد و بجايش
روحی نھاده شود که خاکی و تابع اوامر است  .ﷲ  ،ازھمه انسانھا ،
اطاعت ازامرخود را ميخواھد واين برضد سرفرازی گوھرانسان يا »
آتش جان = ارتا= ھوفريان = خانه پـری به « ھست  .سرفرازی
برضد ھرگونه اطاعتيست  .سرفرازی  ،روابط » خالقيت -مخلوقيت
«  » ،معبوديت – عبوديت «  » ،آمر +مطيع « را نميشناسد ونمی
پذيرد  .گوھرآتشين انسان  ،اجرا کننده اوامرونواھی نيست  .اينست
که ابليس که ھمان » آتش جان = امـرو= َمـر« درھرانسانی ) مردم =
مـَر +تخم ( است  ،خط بطالن برھمه اين گونه روابط ميکشد  .اين
آتش جان  ،از تن انسان  ،بيرون انداخته و تبعيد وطرد ولعن ميشود .
به عبارت ديگر اصل » طغيانگری= سرفرازی « درانسان  ،بايستی
از وجود انسان  ،حذف وطرد ولعن گردد  .آتش جان انسان ) پری به
= ھوفری يان = مھترپريان (  ،ابليس ِﷲ ميگردد  ،و ازاين پس ،
وجودی خارجی وبيگانه ودشمن با انسان ميگردد  .بدينسان  ،فطرت
انسان  ،واژگونه ساخته ميشود  .ﷲ  ،برای خلق کردن انسان  ،از
ھمه روحانيان آسمان ميخواھد که خم شوند وسجده کنند  ،تا » ّ
سر
تازه ای را که درفطرت انسان بجای آتش جان « ميگذارد  » ،نبينند
«  .درست اين ابليسی ) امرو= عمرو( که خود جان ھرانسانيست ،
وسرفرازست وفطرتا ھيچگاه نمی خمد  ،حق ندارد  ،خودش را
ببيند ! اين تنھا ابليس ) آتش جان انسان ( است که » ّ
سر وجود انسان
« را ميداند  ،وميداند که ﷲ  ،ميخواھد  ،بجای فطرت اصلی او ،
فطرت بردگی واسارت وعبوديت واطاعت « بگذارد ّ » .
سر « که »
سريره « باشد  ،نام ديگر ھمين ارتا ست که گوھر آتشين ھستی
انسانست  .ابليس ) امرو ( خودش ھمين » ّ
سر نھفته « يا » گنج مخفی
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« يا سرافرازی درانسان ھست که ازوجود انسان رانده ميشود و ھيچ
کجا حق ندارد بگويد که من  ،فطرت سرفرازی انسانم  .اکنون نگاھی
به اين »قصه ای که آنچه نتوان گفت ھرگز ،گفته است « مياندازيم .
فريدالدين عطار در منطق الطير در » حکايت آدم وسجده نکردن
شيطان اورا « چنين ميگويد :
عمروبوعثمان مکی درحرم آوريد اين گنج نامه درقلم
گفت  :چون حق ميدميد اين جان پاک
درتن آدم  ،که آبی بود وخاک
خواست تا خيل ماليک سربه سر
نی خبريابند از جان  ،نی اثر
گفت ای روحانيان آسمان پيش آدم  ،سجده آريد اين زمان
سرنھادند آن ھمه برروی خاک
الجرم  ،يک تن نديد آن » ّ
سـر پاک «
چون نبود ابليس را سربر زمين
» ّ
سر بديد او «  ،زانکه بود اندر کمين
حق تعالی گفت  :ای جاسوس راه
تو به ّ
سر دز ديده ای  ،اين جايگاه
گنج چون ديدی که بنھادم نھان
بکشمت  ،تا ّ
سر نگوئی درجھان
مرد گنجی  ،گنج ديدی آشکار سربريدن بايدت کرد اختيار
ورنبرم سر زتن  ،ايندم ترا بی سخن باشد ھمه عالم ترا
گفت يارب  ،مھل ده اين بنده را
چاره ای کن  ،اين زپا افکنده را
حق تعالی گفت مھلت بر منت طوق لعنت کردم اندرگردنت
بعد ازاين ابليس گفت اين گنج پاک
چون مرا شد روشن  ،از لعنت چه باک
شناختن حقيقت انسان  ،تابع ھيچ امری از ﷲ يا از قدرتی ديگر
نميشود  .انسان  ،ھرچند قدرت مقدسی نيز حکم به نديدن گوھرخودش
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کند ،نبايد به سجده بيفتد واز » شناخت حقيقت « چشم بپوشد .
درشناخت حقيقت  ،ھيچ حکمی وقدرتی  ،حق بستن چشم را ندارد .
ابليس که آتش جان انسان باشد  ،لعنت ابدی برترين قدرت را می
پذيرد و از شناختن حقيقت  ،چشم نمی پوشد  .شناخت حقيقت را
براطاعت ازحکم ﷲ ترجيج ميدھد .
چرا آتش جان انسان  ،نبايد از روحانيان آسمان ديده شود .چون
ھيچکدام به فکر سرفرازی نيفتند  .ولی درست اين خود انسانست که
ميخواھد » ّ
سر وجود خودش « را که » امرو= عمرو= ابليس = آتش
سرفرازنده « باشد ببيند  .او ميخواھد گوھر ضد اطاعت وضد تابعيت
و ضد عبوديت وضد مخلوقيت خود را ببيند وبشناسد  .شناختن گوھر
سرفراز خود  ،زنده کردن منش مردمی درخود ھست  .کشف گوھر
سرفرازنده درخود  ،اصل مردميست .
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