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آفـريدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

منش ِمردمی ،ديدن نيکی دردشمنست
فريدالدين عطار

ھـويت «
فـرق » منـش « با » ّ
» منش « با » ھويت «  ،نه تنھا فرق دارد ،بلکه پديده ای متضاد با »
ھويت « نيزھست  » .منش «  ،اصليست ) چيتره= چھره=
بذرومنشاء ( که » ازخود «  ،به خود  ،صورت ) چھره ( ميدھد ،
وخود را ميآفريند  .چھره  ،می چھرد  » .ھويت «  ،يا از » اينھمانی
يافتن با ديگری  ،يا با ضديت با ديگری «  » ،خود ميشود «  .ولی
درروند ِاينھمانی يافتن با ديگری نيز  ،که خود شد  ،درست » با آنچه
اينھمانی يافته « ضد ميشود  ،چون دراو  ،ھميشه نفی وطرد اصالت
ّ
تشخص ) شخصيت يافتن ( ،
خود را می بيند  .بنا براين  ،ھويت ،
از» ضديت « با ديگريست  .او ،در » آنچه  ،ديگری است « » ،
درھرگونه تنوعی «  ،ضد می بيند وازآن ضد ميسازد  ،تا به ازاين
راه به خود شکل بدھد .
اينست که » منش ايرانی «  ،به کلی  ،پديده ای ضد » ھويت « است .
ھويت نيست  ،بلکه » منش « است  » .آفرينندگان منش
ايرانی بودن ّ ،
ايرانی «  ،شعرای بزرگی ھستند که » روند پديدارسازی اصل نھفته
) چھره = چيتره (  ،درصورت ) چھره ( ھستند  .فرھنگ  ،به معنای
» اصل چھره دھی به خود  ،ازخود ھست «  .آنھا  ،دنبال » ھويت «
نيستند  ،تا درضديت يا اينھمانی يافتن با ديگری ) ھو= او (  ،خود
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بشوند  .اين گونه ھويت يافتن  ،سبب ميشود که بالفاصله با آنچه
اينھمانی يافته اند  ،دشمن خونی ميشوند  .با » غربی « که خود را با
اشتياق  ،اينھمانی ميدھند  ،سپس درک » غرب زده بودن « ميکنند .
با » اسالمی « که در اينھمانی يافتن  ،ھويت خود را می يابند  ،درک
» عرب زدگی ودشمنی ونفرت تلخ با عرب « ميکنند  .چون » منش
مردمی ايرانی «  ،برضد » ھويت يافتن « است  .او نيازی به » ضد
ساختن از دشمن  ،ضد ساختن از ديگری « ندارد  ،تا » ازخود «
بشود  .اينست که برای او پديده دشمن ودشمنی معنائی ديگر دارد .
اصل مردمی  ،سرفرازی  ،يا به عبارت ديگر ،اصل ازخود
بودنست  .بدينسان ،برضد » اصل ّ
شر ساختن از دشمن است « .
مردمی  ،ھيچگاه  ،کل وجود دشمن را شوم يا جنايتکار نميسازد ،
ودر فکر» نابود ساختن جسمانی واخالقی دشمن « نيست .
خردمردمی  ،برای ايرانی شناختن دشمن از دوست  ،يا
گرانيگاه ِ ِ
خودی ازغيرخودی يا موءمن ازکافر نيست  .دوست  ،خوب وخير ،
ّ
وشر نيست  .مردمی  ،سرفراز بودن  ،يعنی » ازخود
ودشمن  ،بد
بودن است «  .او دردشمنی با ديگری ) با فرد ديگر ،با خانواده
ديگر ،با قوم ديگر ،با ملت ديگر ،با طبقه وحزب ديگربا نژاد ديگر،
با جنس ديگر (  ،خود نميشود .
دو واژه ِ» خود « و » خدا «  ،ھردو ،به معنای » ازخود بودن  ،قائم
به ذات خود بودن  ،ازخود به فرازآختن است «  .خدای ايران  ،با
ضديت با خدايان ملل ديگر ،با ضديت با فرھنگ ملل واقوام ديگر ،به
وجود نيامده است  .او برای خود شدن  ،نياز به دشمنی با ديگری ،
به ضديت با ديگری  ،به غلبه کردن برديگری ندارد  .چنين » خود
شدنی «  ،پيکريابی اوج ضعف وسستی وناتوانيست  .چنين خودی ،
فقط در افزودن نفرت وکين توزی وپرخاشگری وستيزندگی و انتقام
گيری و تحقيرديگری  » ،خود « ميباشد  » .ھويت او « از» ضديت
با ديگری « مشخص ميگردد  .چنين » خودی« يا »خدائی « يا »
ملتی « يا » مذھبی ودينی « يا » حزبی«  ،بايد ھميشه » دشمنی را
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برای خود  ،به عنوان اصل ّ
شر و فساد ودروغ « خلق کند  ،تا آتش
نفرت وکين توزی وقھروتھديد او را شعله ورسازد  .اوبه آسانی از
ھرآنچه با او مختلفست  ،نه تنھا دشمن  ،بلکه اصل ّ
شر ودروغ وبی
اخالقی وضدحقيقت « ميسازد  ،چون بدون اين کار ،نفرت وکين
توزی وپرخاشگری اش  ،خاموش ميشود وھويت خود را ازدست
ميدھد وبی ھويت ميشود  .اوھميشه از » بی ھويت شدن « وحشت
دارد وميگريزد  .مردمی  ،اصل ازخود ،سرافرازبودنست  ،وبرای
خود بودن  ،نياز به نفرت وکين توزی و تجاوزگری به دشمنی ندارد .
» نامردمی « ازآنجا شروع ميشود که فرد ،يا قوم يا گروه يا ملت يا
امت  ،نميتواند » ازخودش باشد «  .راه خودشدن وخودبودن و»
ھويت داشتن «  ،برای او آنست که خدائی يا آموزه ای يا ايدئولوژيئی
خلق کند که از ديگری  ،ازھمسايه  ،از ملت ديگر ،ازعقيده ديگر،
ازحزب وطبقه ديگر ،ازفرھنگ ديگر ،دشمنی بسازد که اصل کل ّ
شر
 ،اصل دروغ وگمراھی  ،اصل فساد وبی اخالقی است  .بدينسان
شريعت اسالم  ،خدای ايران را  ،بزرگترين دشمن خود ساخت  ،تا
بتواند به خود » ھويت « بدھد  .ابليس  ،که عدو ﷲ است  ،خدای
گبران ومجوسان  ،يا به عبارت ديگر ،خدای ايرانست که پيکريابی
گوھر فرھنگ ايرانست  .ابليس که معرب » ال+بيس« باشد ،ھمان
آذرخش وآتش است که درفرھنگ ايران  » ،آتش جان ھرانسانی «
است  .ابليس  ،ھمان » عمرو= بومره = امرو «  ،وھمان حارث
) ارس = ارتا= اِ ِرز ( ميباشد  .بزرگترين گناه دراسالم  ،پرستيدن
خدای ايران بود  .اين خدا  ،که اصل سرافرازی ومردمی وراستی
ومھر درھرجانيست  ،که اصل » به خود صورت دادن درھرجانيست
«  ،که اصل » اندازه گذارنده در ھرجانيست «  ،بيگانه وخارجی و »
اعدا عدو « ﷲ ميشود  .دراين آتش جانست که کشش گوھری به
ازخود روشن شدن  ،به ازخود ،معيارخوب وبد شدنست  .دراين آتش
جانست که کشش گوھری به ھميشه ازخود نوشدن وازخود
سبزشدنست  .دراين آتش جانست که کشش به ازخود بودن  ،به اصل
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مھروپيوندشدن  ،به مردمی وراستی ھست  .شريعت اسالم  ،ميگويد
که اين کشش ھا ی فطرت انسان  ،ھمه » اغوای خدای بيگانه
وخارجی ودشمن « است  .اين خدای دشمن است که اصل اغوا به ّ
شر
وفساد وفتنه وکفردرھرانسانيست که بايد » رجم = سنگسار« بشود .
بدينسان  ،ﷲ دراسالم  ،ھويت خود را يافت  .ﷲ  ،درخدای ايران ،
دشمنی را يافت که با ابليس ساختن او  ،توانست اطاعت وتابعيت
وعبوديت وتسليم شدگی و خود خوارسازی را فضيلت ھای شريعت
خود سازد  .با اين تقواھا وفضيلت ھا ست که خدای دشمن که خدای
ايران  ،که فرھنگ ايران باشد  ،خواروزشت ساخته ميشود  .با
ضديت بااين خداست که ميتواند اصل آزادی وجوانمردی ومھر
ازبن  ،ريشه کن کند  .خدای
وراستی و استقالل خرد را درانسان ُ ،
دشمن را با اين فضائل و اخالق اسالمی بايد کوبيد و شکست داد  ،تا
ھويت اسالمی خود را يافت .
محمد با فرھنگ ايران  ،که در عربستان نفوذ فراوان داشت  ،آشنائی
نداشت  ،ولی از اين خدای ايران ) ارتا = ارس = حارث ( که پيروان
فراوان درعربستان داشت  ،باخبربود که » تخم آتش يا آتش جان
ھرانسانی « بود  .چنانکه پسرخاله اش که » نضربن حارث « نام
داشت  ،دراثرسفرھايش به ايران ازفرھنگ ايران اطالع کامل داشت
ازھمان نام پدرش  ،حارث ميتوان پيوند اورا بااين خدای ايران
بازشناخت  .نضر ابن حارث ازکتب فارسيان اطالع داشت وکسيست
که الحان فارسی را با عود مينواخت و داستانھای کھن ايران را خوب
ميدانست .
نضربن حارث درست دربرابر محمد درمکه قد برميافراشت و معتقد
بود که اعراب نبايد رو به يھوديت ومسيحيت بياورند  ،بلکه بايد
روی به فرھنگ ايران بياورند تا مدنيت پيدا کنند  .او با سخنرانيھايش
درمکه  ،بازار محمد را که فقط از قصص يھود سخن ميگفت  ،به
کلی کاسد کرده بود  .بدينسان محمد  ،دشمن سرسخت پسرخاله خود
بود و دراولين امکانی که درجنگ بدر دست داد  ،امر به قتل او داد .
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محمد دراثرسفرھايش به فلسطين و آشنائی با خانواده خديجه ،
اطالعات شفاھی از دين يھود داشت  ،طبعا راھی جزآن نداشت که
شريعت اسالم را بر زمينه اطالعات شفاھيش از دين يھود با اندکی
دستکاری  ،بسازد  .قبائل اوس وخزرج اورا به مدينه اورا بدين علت
دعوت کردند  ،چون درمدينه  ،جامعه بزرگ يھودی وجود داشت .
آنھا محمد را بدين علت به مدينه فراخواندند تا دين عربی درمقابل
دين يھودی بسازد  .و با قرض کردن شريعت اسالم از يھوديت ،
اسالم وعرب  » ،ھويت خود را يافت «  .قرض کردن اصالت خود
از ديگری  ،چنانکه درپيش آمد  ،درپايان به دشمنی با ديگری
ميانجامد  ،و سرانجام  ،منشاء اصالت خود را  ،اعدا عدو خود وضد
خود درمی يابد  ،و ھميشه درصدد آنست که آنرا ازديد اخالقی
وجسمانی نابود سازد  ،تا اين لکه ننگ را از ھويت خود پاک سازد ،
تا بتواند خود را به نام اصل بودن  ،جا بزند .بدينسان  ،اسالم نخست
درعربستان جنگ با يھوديان را آغازکرد تا آنان را درعربستان نابود
سازد  .وسپس بالفاصله پس ازمرگ محمد به جنگ با ايران پرداخته
شد  ،چون ھويت اسالم که » تسليم شدن وعبوديت واطاعت ازامرو
وسجود ورکوع يا نگون ساختن سر « است ،برضد » آتش فرا يازنده
وسرفرازخدای ايران « بود  ،وطبعا نيازمبرم  ،به » نابود ساختن
خدای ايران وفرھنگ ايران « داشت  .بدينسان دو تصوير از »
دشمن «  ،که ابليس و فرعون باشد » ،ھويت اسالم « را معين
ميساخت  .دراينھمانی يافتن با يھوديت  ،تصوير فرعون را به عنوان
دشمن وضد  ،به ارث برد  .فرعون درقرآن  ،ھمگوھر وھمسرشت
ابليس ميباشد .
فرعون وار ،الف انا الحق ھمی زنی
وآنگاه  ،قرب موسی عمرانت  ،آرزوست – سعدی
فريدالدين عطار ،درداستان ابليس و عصيانش ) که درپيش آمد ( برای
شناخت حقيقت ولو برضد حکم ﷲ باشد  » ،جستجو « را گرانيگاه
افکارش قرارميدھد چون اين خدای ايران گوھر خود را » جويندگی
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« ميدانست  ،نه » ھمه دانی «  .او درمصيبت نامه نيز  ،درست ،
درھمان فرعون  ،که » نماد دشمن وابليس « درقرآن است ،
بزرگترين نيکی ھا را می يابد «  .فرعون ابليسی  ،دھنده آزادی به
ھمه جويندگان ميشود .
درکافرومشرک  ،جوانمردی و بزرگواری و نيکی می يابد  .فرعون ،
معنای » داد « را چنان ميگسترد که ھمه االھان نوری ) يھوه و
پدرآسمانی وﷲ ( از دادن آن روبرميگردانند  .دراين قصه  ،درست
ازحقايقی سخن ميگويد که ھرگز نميتوانست آنھارا آشکارا بگويد .
فرعون  ،دررود خانه نيل صندوقی ) تابوتی ( را می بيند که موسای
کودک درآن نھاده شده است :
گفت  :چون تابوت موسی برشتاب
ديد فرعونش  ،که می آورد آب
چارصد زيبا کنيزک ھمچو ماه
ايستاده بود پيش او به راه
گفت با آن دلبران ِ دلنواز
ھرکه آن تابوتم آرد پيش باز
من زملک خويش  ،آزادش کنم
بی غمش گردانم وشادش کنم
گرچه رفتند آن ھمه  ... ،يک دلنواز
شد به سبقت  ،پيش آن تابوت باز
برگرفت ازآب و در پيشش نھاد
پيش فرعون جفاکيشش ! نھاد
الجرم  ،فرعون  ،عزم » داد « کرد
چارصد مه روی را آزاد کرد
سائلی گفـتا که ای عھدت درست
گفته بودی ھرکه تابوت از نخست
پيشم آرد باز ،دلشادش کنم
خلعتش درپوشم  ،آزادش کنم
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کارچون زان يک کنيزک گشت راست
چارصد را دادن آزادی چراست ؟
گفت اگرچه جمله در نايافتند
نه به بوی يافتن  ،بشتافتند
جمله را چون بود اميد يافتن
برھمه بايد چو شمعی تافتن
گريکی زان جمله  ،ماندی نا اميد
شب شدی برچشم او روز سپيد
دراين قصه  ،تابوت يا صندوقی که کودک درآن ھست  ،نماد انديشه »
گنج مخفی = جی بون = زھدان خدای زندگی « است که درھرانسانی
 ،نھفته ميباشد  .فرعون نيز نميداند که دراين صندوق چيست .
فرعون خودش ھم جوينده است  .درفرھنگ ايران  ،خدا  ،واسطه ای
نداشت  ،بلکه » گنج نھفته در درون ھرانسانی « بود  ،و ھرفرد
انسانيست که بايد درزندگی  ،اين خدای نھفته درضميرخودرا بيابد ،
واين بنياد اخالق ودين وداد و زيبائی وبھزيستی ومھربود .
درجستجوی گنج نھفته است که انسان » ،خودش را می يابد « » ،
ازخودش  ،پيدايش می يابد  ،به خودش ميرسد «  .اين ھمان انديشه »
منش = چھره « است که طرح شد ،که کامال برضد » ھويت يابی «
است  .دراين قصه  ،درست فرعون ھست که ھمه را به جستن اين
گنج نھفته برميانگيزد  .دراينجا  ،پديده » سبقت ورقابت «  ،برای به
رسيدن به » آزادی « طرح ميگردد  .فرعون ميگويد ھرکه زودتر
دراين جستجو ،به اين ھدف برسد  ،او از تابعيت من  ،آزاد ميشود .
ھدف حقيقی ھمه  ،رسيدن به آزادی خود ھست  .آنھا ھمه ميخواھند
به گنج نھفته زودتربرسند  ،تا » آزاد بشوند « .غايت ھمه آزادی
است  .اين گنج نھفته است که به آنھا آزادی ميدھد  .ولی برغم آنکه
فقط يکی برنده ميشود  ،فرعون  ،ھرچارصد بنده را آزاد ميکند .
مسئله بنيادی  ،رسيدن به ھدف يا گنج نيست  ،بلکه مسئله بنيادی »
جستجوی گنج برای رسيدن به آزادی « ھست  .آزادی يا گنج ،
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درخود ھمان جويندگيست  .برای فرعون  ،عدالت آن نيست که کسی
کاری را تمام کرده باشد تا پاداش بگيرد  ،بلکه آنکه به جد برای يافتن
گنج ميکوشد  ،او برنده » آزادی « است  .ازاين رو ھرچند که برنده ،
سزاوارپاداش است  ،ولی او به آنانيکه مسابقه را نيز باخته اند ،ھمان
پاداش را ميدھد  ،و اين را درست » داد « ميداند  .ھمه به اميد رسيدن
به گنج  ،جـ ُسته اند وکوشيده اند  ،با آنکه به گنج نرسيده اند  ،ولی
درھمان » جويندگی «  ،گنج را يافته اند  .او به ھمه جويندگان گنج ،
آزادی ميدھد  ،و اين را فضل وعنايت ولطف نيز نميداند  ،بلکه آن را
» داد « ميداند  .فريدالدين عطار ،بدينسان دربزرگترين دشمن  ،چنين
بزرگی و جوانمردی و آزاديخواھی و دادی که گوھرش
مھرورزيست می بيند .
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