
 

 

1 

1 

  نيابند،  نيزمردمان حقيقت را اگرآنست کهداد،
  دن دار » حق به آزادی« درزندگی ،

  
  »فريدالدين عطار « 

  
آيا رسيدن به حقيقت وشناخت حقيقت يا حق ، شرط ، داشتن 

 تخصص ياآزادی ھست ؟ آيا کسانيکه حقيقت را نمی يابند و
  درشناخت حق يا حقيقت ندارند ، حق به آزادی ندارند ؟  

اين داد ھست که اغلب مردم ، که به حق يا به حقيقت آيا 
 و تابع ومحکوم کسانی  ،نميرسند ، محروم از آزادی باشند

  ميدانند ؟ » دارنده حق وحقيقت « باشند که خود را 

  .ميداند » داد « فريد الدين عطار، اين را برضد انديشه 
نيست » آزادی انسان « رسيدن به حقيقت ويا به حق ، شرط 

 بلکه جستجوی آگاھانه يا نا آگاھانه حق وحقيقت که ،
درگوھر جان ھرانسانی بطورفطری ھست ، به انسان ، حق 

    .به آزادی ميدھد 

امروزه ، اين انديشه ھا برای ما درمفاھيم واصط<حاتی 
فلسفی بيان ميشود که ازغرب وام وام کرده شده انتزاعی و

 ، که قابل درفرھنگ ايران» جان « ولی مفھوم . است 
، چون ازاصل ، اولويت  ترجمه به زبانھای ديگرنيست

اصل جستجوی « برھرگونه ايمانی داشته است ، استوار بر 
اصل جفتی » جی« جان ، يا . ھست » ھميشگی دربينش 

درجان ، انسان وحق يا حقيقت ، جفت ھمند و . ھست 
  .ھمديگر را ميکشند وميجويند 

 و انسان ، نا  ،ميکشندحق وحقيقت ، ھميشه انسان را 
آگاھانه لوآگاھانه بسوی حق وحقيقت کشيده ميشود ، و
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« جستجو وکشش ، دو رويه . نيزبرضد حق وحقيقت باشد 
 بدون )جی ( ھرجانی . ھستند » زندگی = جان يا جی 

اين جفت را .  ، جفت حق وانسان باھمستاستثناء وتبعيض
ديگر افزوده  برکشش آنھا به ھم،ازھم دور کنند، ھرچه ھم 

  : اينست که عطار ميگويد .ميشود 

  خلق عالم ، آشکارا ونھان

  جمله خواھانند ، حق را درجھان

ھمين جستجوی نا آگاھانه حق وحقيقت ، ھرچند آگاھانه 
  راه ِ تھی ازحق .است » سيردردرون ِحقيقت « نيزنباشد ، 

حقيقت ، ايستگاه آخر ِ . وازحقيقت ، به منزل حقيقت نميرسد 
«  جستجو ھست ، چون واژه ِستجو نيست ، بلکه درخودج
يوغ = جوی«  دراصل خود واژه  ،»ويش ُج« يا » ستن ُج

 حق وحقيقت ، دراثرآنکه درجان انسان با. ھست » جفتی = 
ھم جفت ھستند ، ھميشه به ھمديگر، ناآگاھانه انسان با 

 کشش . ولی آگاھانه ھمديگررا ميجويند  ،کشيده ميشوند
ما نميدانيم چه . يست ولی جستجو درروشنائيست درتاريک

 .ماراميکشد ولی اين کشش، مارا به جستجو ميگمارد
ودرست اين پيوستگی فطری جانست که به انسان آزادی 

  .ميدھد 

.  ميگويد  بسيار زيباعطار، اين انديشه ژرف را درقصه ای
فلسفه « قصه برای او ، ھمان معنارا دارد که ما امروزه در 

    چيست ؟عطار،قصه برای . ميجوئيم  »  زنده

  ازمشکلی ، آشفتن است........ قصه چيست ؟ 
  گفتن است..... و آنچه نتوان گفت ھرگز ، 

ودرست اين انديشه که داد، ايجاب ميکند که ھمه مردمان 
حق به آزادی دارند ، ولو حقيقت را نيز نيافته باشند و دارای 

درجامعه بيانش که ، انديشه ايست حق وحقيقت نباشند 



 

 

3 

3 

اس<می ، ودرھمه جوامعی که ايمان به دين وايدئولوژيی 
درک يک مشکل دراجتماع . حاکمست ، ايجاد اشکال ميکند 

  روان وخرد انساناين آشفته شدن. ، به حل مسئله نميکشد 
با . از مشکل ھست ، که برای رفع آن مشکل ضروريست 

ولی آن را نميتواند انسان ازاين مشکل ، آشفته ميشود ، آنکه 
 واين .وحق ندارد آشکار دراصط<حات فلسفی بگويد 

 .آشفتگی، جان وروان وخرد انسان را می پريشد وميآزارد
 که  را چنين مشک<تی  راه چاره آنست کهراه چاره چيست ؟

 که ھمه آنرا  بگوئيم» قصه « دوزخ جان ميباشند ، در
    . ميدانند ناچيزوکم ارزش وتفريح کودکانه

 طرح ی راعطار با اين قصه ، مسائل بسيارشگفت انگيز
 » مردمانی که به حق وحقيقت  را بهآزادی« اين . ميکند 

 . را فرعون ميدھد  آزادی اين که ميدھد ؟  ، نرسيده اند
  .ودادن اين آزادی را ، فرعون ، اصل داد دراجتماع ميداند
 فرعونی که درجامعه اس<می ، اصل تکبروسرکشی وضد

ه ميشود ، ايمان وضد حق و گمراه ھمگوھر با ابليس شمرد
آيا موسی ومحمد وعيسی  . د سرچشمه چنين دادی ميشو

 حق وحقيقت نرسيده اند ، يعنی  ميتوانستند به کسانی که به
     موءمن بدانھا نشده اند ، حق به آزادی بدھند؟

عطار ميگويد که وقتی فرعون از دور ،دراين قصه 
 به د که موسای کودک درآن نھفته استديصندوقی را 

چھارصد کنيزش گفت ، ھرکه پيش ازھمه اين صندوق را 
  :بياورد ، اورا آزاد خواھم کرد 

  گفت چون تابوت موسی بر شتاب

  ديد  فرعونش که می آورد ، آب

  چارصد زيبا کنيزک ، ھمچو ماه

  ايستاده بود ، پيش او به راه
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  گفت با آن دلبران دلنواز

  ابوتم آرد ، پيش بازھرکه آن ت

  من زملک خويش ، آزادش کنم

  بی غمش گردانم وشادش کنم

  چارصد دلبر، بيک ره تاختند 

  خويش را درپيش آب انداختند

  يک دلنواز...... گرچه رفتند آن ھمه ، 

  شد به سبقت ، پيش آن تابوت باز

  برگرفت ازآب و ، درپيشش نھاد

  پيش فرعون جفا کيشش نھاد

  فرعون ، عزم داد کردjجرم ، 

   آزاد کرد ،چار صد مه روی را

  سائلی گفتش ، که ای عھدت  درست

  ھرکه تابوت ازنخست : گفته بودی 

  پيشم آرد ، باز دلشادش کنم

  خلعتش درپوشم ، آزادش کنم

  کار، چون زان يک کنيزک گشت راست

  چارصد را دادن آزادی ، چراست ؟
  گفت اگرچه ، جمله درنايافتند

  وی  يافتن ،  بشتافتند نه به ب
  جمله را چون بود اميد يافتن
  برھمه بايد چو شمعی  تافتن

  گريکی زان جمله ماندی نا اميد

  شب شدی برچشم او ، روز سپيد

  jجرم ، گردن گشادم  جمله را

  خط آزادی بدادم ، جمله را 



 

 

5 

5 

رفرھنگی آنچه درقصه فرعون ، ناگفته مانده ، ولی درضمي
ھمان شنا «  ، آنست که يھی بوده استھرايرانی ، زنده وبد

با جفت  .  ، تجربه درک حقيقت وحق ھست» کردن درآب 
= آشنا« با آب ، واژه ) تخم + مر= مردم ( شدن انسان 

sna «شناختن « و =sna « پيدايش يافته است .  

شناکردن چھارصد دختر، نيازی به رسيدن به صندوق ندارد 
. رآبست  شناکردن د، چون شناختن حق وحقيقت ، درھمان

  با آب که خداھست، بينشازجفت شدن تخم که انسان باشد،
انسان، در زندگی درگيتی ، .   سبزوپديدارميشود حقيقت ،

درشيرابه يا جانمايه ھستان وپديده ھا ، شنا ميکند 
  . وميشناسد 

= دريای سمندر( جھان، درفرھنگ ايران ، دريای خداست 
، وانسان ، ماھی دراين ) شيرابه وجانمايه سراسرگيتی 

درفرھنگ ايران ، ماھی بطورکلی مادينه است . درياست 
 « تموج آب ، آبستن ميشود ، چون خود ماھی ،واز

اينست که .  است » اصل مادينگی= زھدان = صندوق
شناخت معرفت ، درپايان شنا کردن نيست ، بلکه درخود 

ن شنا کردن ، درخود سيرکردن درزندگی ، درخود ھنجيد
  .  آب درھنگام شنا کردن است که پيدايش می يابد 

حق و . انسان ، درگيتی ، درحقيقت ، درحق ، شنا ميکند 
 کسی ندارد و کسی نيز متخصص  دريائيست کهحقيقت را

دريای حق وحقيقت ، درکوزه وجود . درحقيقت يا حق نيست 
 انسان درشناکردن .متخصصان ودارندگان حقيقت نميگنجد 

موسی ، يا ( ه صندوقی برسد که حاوی حقيقت است ، نبايد ب
 ، بذری ، بلکه خود انسان) انبيای ديگر، حقيقت نيستند 

دن درشسته شدن ، ھست که درھنجيدن آب ، درشناکر
  . سبزوروش ميشود 
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  برای موءمن ، حقيقت درصندوقيست که بدان ميرسد ، ولی
وبدون داشتن صندوق ، بی حق وبی حقيقت است ، 

کردن ، تخميست سوخته که آب را در وجودش نمی ودرشنا
  .  نميشود  ھمھنجد ونميکشد و طبعا نميرويد وسبز وروشن

. اھميت اين قصه ، درآنست که فرعون ، منشاء آزادی ھست
.  اين فرعون ھست که معنای حقيقی داد را ميداند چيست 

 به بوی حق به  ،اين فرعون ھست که ميداند چون ھمه
  . د ، ھمه حق به آزادی دارند جستجو ميشتابن

، فرعون را اينھمانی با ابليس ميدھند ، چون صفات مسلمانان
سرکشی وتکبرو منی کردن و درض<لت بودن و گوھر نفس 

به  .   ھمه گواه برفطرت ابليسی فرعون ھستندبودن ،
»  جستجوبينش از راه « عبارت ديگر، اين ابليس ھست که

  . ن ارج می نھد را فطرت انسان ميداند  وبدا

  بخمد و وآتش، نميتواند ،درقرآن ، فطرت ابليس ، آتش است
تنھا ولی ويژگی آتش ، وارونه پنداشت قرآن ، . سجده کند 

 که به کبرومنی وسرکشی ازاطاعت سرفرازی آتش نيست
درفرھنگ ايران ، اين آتش است که  ، بلکه تعبيرميشود

 و گرمی )بينش( روشنی سرفرازی ، سرچشمه ست در در
   .  ميشود)مردی مھروجوان( 

وگرمی ) بينش( اين دوويژگی آتش که پيدايش روشنی 
ولی اين .  ازآن باشد، درقرآن ، بی نام ونشان ميماند ) مھر( 

پيدايش وزايش روشنی وگرمی ازتاريکی چوب يا زغال در 
جستجو « است که » بينش درتاريکی « آتش ، ھمان مسئله 

وگرمی ،  مت<زم با سرفرازی شعله اين روشنی . باشد » 
اينست که ابليس يا فرعون ، نماينده فطرت .  آتش است 

انسان است که جوينده است و اصل زايش روشنی از 
ھميشگی اين بينش وروشنی  ازآتش زايش ِ. تاريکی ھست 
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روند پيدايش ھميشگی بينش حقيقت « جان انسان ، بيان 
به حقيقت در پايان حقيقت ، رسيدن . است » درجويندگی 

  ھميشه آبستن به حقيقت درجستجو ، انسان ،.جستجو نيست 
 تازه ، پيدايش روشنی ازتاريکی  است وزايش حقيقتتازه

ھمه دانی و پيشدانی هللا ويھوه «  و اين متضاد با زھدانست ،
   . است » وپدر آسمانی واھورامزدای زرتشت 

ولی . شود انسان ھم درقرآن ، ازخاک مرده ، ساخته مي
خاک که . فرھنگ ايران ، درباره خاک ، چنين نمی انديشيد 

ھست که » تخم « ھاگ باشد ، درفرھنگ ايران ، به معنای 
، ) تخم + مر= مردم ( اصل پيدايش زندگيست ، و انسان 

 ھست ، )ابليس = ارتا = امر= مر (= ھمان تخم تاريک خدا
خاک ، ( که مستقيما ، زندگی وروشنی ازآن ، ميرويد 

و سر برميافرازد و درسرفرازی ، خردی ميشود ) خاکينه 
      .که کليد ھمه بندھاست 

    


