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 الطیر" داستانهائی از "منطق

 )قسمت اول(

 ریش اسبابِ تشویش 
    

     

،  امّیِّ عارفِّ ه باشد و نام نردبهره ای ب   ات زبان دری""ادبیّکیست، که از  را نشنیده و ار نیشاپوری" "شیخ فریدالدین عطّ گرامیِّ

در  ،"حمید حمید"آقای های  گفتهبه استناد منظوم است.  دارد، که بیشتر آنها ار آثار بسیارنخوانده باشد؟؟؟ عطّ  چیزی از او

که همه در قالب ، آن بزرگوار گانۀ" ه"هفداز آثار  ، میتوانات استات و قصائد و رباعیّل غزلیّار، که شامپهلوی دیوان عطّ 

ی و اخالق عمیقار ضمن این اثر خود مسائل . عطّ یکی ازین جمله استمنطق الطیر" " سروده شده اند، یاد کرد؛ و "مثنوی"

 بیرون میدهد. (رفانی را به شکل سمبولیک از زبان پرندگان)ط یورعِّ 

 13۷۰در سال  "حمید حمید"مۀ من قرار دارد، به تصحیح و مقدِّّ در دسترس که ، پسندکتاب ارجمند و درخور  ازین نسخه ای

، به حیث چاپ چارم، بیرون داده شده است. در همینجا باید بگویم، که این کتاب معظم "آینده"چاپخانۀ  و "نشر طلوع"از طرف 

این راقم  ، کهرا یچیزامالئی و چه از نگاه موضوعات عَروضی.  نشر رسیده است؛ چه از نگاه مسائلبسیار مغلوط به 

این اشعار به مانند تمام آثار البته . خواهد گذشت"معروفی" تصحیح  سله منتشر سازد، از زیر تیغمیخواهد ضمن یک سل

و "خود" به  ــ "حق و ناق"ــ و به اصطالح عوام کابلی  "ناحقّ  بحق و به"ایشان را  برادران ایرانّیِّ ما،، که "منطقه"بزرگان 

 ثبت انترنت هم وضع بهتر و با تأسف، کهمنسوب میدانند، در انترنت هم در دسترس همگان قرار دارد. " "ایران امروزی

مه را کوتاه کرده و میگذر شتر میگرداند. مقدِّّ چند پیش کشیدن  م به اصل موضوعِّ ندارد و در بسا موارد موضوعات را مشوَّ

داستانهای این اثر  من شخصاً اکثرسَخته و س ت رده و پاکیزه.  به حضور خوانندگان گرانقدر و شیفتۀ سخنان داستان این کتاب

ضرتجالب  با  "آریانا افغانستان آنالین"دیده شود، که خوانندگان گرانقدر را مرور کرده و از آنها لذت برده ام. ار عطّ  حِّ

اول این سلسله را به دو  ؟؟ جهت آوردن انبساط در خاطر خوانندۀ گرامی، قسمتآیند؟ به چه نظر می ،مطالعۀ چند داستان

بر زبان قلم آمد و  "سترده"و  "سخته"کلمات مگر در باال سروده شده است.  "ریش"داستانی اختصاص داده ام، که در نوازشِّ 

 ی بگویم:کبگذارید، که در زمینه چیز

این  "مضارعریشۀ "یا  "ریشۀ امر")به سین مفتوح( است. "سختن"به فتح سین(، صفت مفعولی از مصدر "سخته")کلمۀ ــ 

مجعول جعلی یا است و مصدر  "سَختن" ،را ساخته اند. پس اصل لغت "سنجیدن" است، که از آن مصدر جعلّیِّ "سَنج" مصدر، 
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دری . در تداول است "سنجیده"هم به معنای  "سخته"ست؛ و  یکی "سنجیدن"و  "سختن". بدین حساب مفهوم "سنجیدن"آن 

 میخوانیم و میشنویم، که غلط است!!! "سین"هم، به ضمِّّ  ادب" و استادان "بزرگاناز زبان را حتی  "سخته"افغانستان کلمۀ 

 "س تره"را تخفیفاً در هیئت  "س ت رده"زیبای سره و ، کلمۀ القلوب و محبوبافغانستان عزیز  ، که در درّیِّ ستو نکتۀ دیگر اینــ 

 مییابیم؛ چنان، که گویند:

 تره"پاک و س  "اَوِّ 

  و یا

 «تره" بشوی!!!ها را خوب "س  ظرف»

د. حاشیه افاده میکنرا  الل""ز  و "صاف" و  "نیالوده"و  "پاکیزه"است، که معنای  "س ت رده"مخفّف کلمۀ  "س تره"الحاصل این، که 

 دررا  "ریش" دو داستانِّ نوازندۀدرین نوبت قسمی، که در باال اشاره رفت،  به درازا نکشد و اصل موضوع از یاد ما نرود!!!

 مطالعه میکنیم: ارعطّ  الطیر" "منطق

 :ه استچنین فرمود "ریش"در مورد  ضمن غزلی "ابوالمعانی عبدالقادر بیدل"حضرت 

 ی دارد؟ه معنِّ ــیر تشویش، چی دارد؟      غه معنِّ در ریش، چـــقاین

 ی دارد؟َمن دستار      این کم و بیش، چه معنِّ  هدَ ود کله و ــیک نخ

به کار  "شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری"را ظاهراً به اقتفاء از  "تشویش"و  "ریش"قافیه بستن  "بیدل" با ذکر این نکته، که

به نظر نمیرسد، که ؛ درهر صورت از قدمای دگر بوده است اقتفاءشاید هم این . مدِّّ نظر هایبرده است، میرسیم به اصل داستان

 .بوده باشد بیدل"حضرت "بافی ابتکار خود  ین قافیها

، درگذشته است. موالنا، عطار رومی الدین محمد، مولوی عطار حدوداً یک قرن پیش از خداوندگار بلخ، حضرت موالنا جالل

 را روح خواند و فرمود:

 ار روح بود و سنائی دوچشم اوعطّ 

مــا از پّیِّ سنائی و عطــّـار آمدیم
  

و  .او"ِّ "دو چشمرا  ""سنائیانگارد و  می "روح"را  ""عطار میداند؛ "عطار و سنائی"خود را پیروِّ " "موالنای بلخیحضرت  

  اینک آن دو داستان:

را، ریش"  "دبهنازنین کابلی،  خود، داستان آن مردِّ به اصطالح عوامِّّ  "منطق الطیر" شیخ فریدالدین عطار در کتابحضرت ــ 

 که در آب غرق شده بود، چنین آرد: 

 ناگهی اــــدری آب در شد هـــــرقــــغ      ابلهی آن، زرگـــب بس ریشی داشت

 توبره آن ،نگـــــبرف سر از :تــــگف      سره مردی ،رـــمگ خشکی از دیدش

 ستا من تشویشمن اسبـــــاب  ریش      ستا من ریش ره،ـتوب این نی :تـگف

 زار ،کشت خواهد تاین   ه،د روــف نت      کار تاین   و ریش تاین  ! تاحسن   گفت

 نه تآزرمی  و ریش رفتهــــــــرگـــــب      نه تشرمی  خود ریش از زب   وـچ ای

 بود امانیــــه و رعونیــــــف ،تو در      بود انیــشیط و نفسی راـــــــــــــت تا

 را رعونــــف این ،اهــــآنگ گیر ریش      را کون ،موسی وـــهمچ ،درکش پشم

 وار ردانهـم، نـــــک ریشاریش جنگ      دار سخت و گیر ونــرعـف این ریش

 گیر پیش در ره ؟؟؟ریش ینا تیَ کَ تا      گیر ویشـــخ ریش رکــت درنه، پای

 نیست خویش ریش پروای تمَ دَ  یک      نیست تشویش جز به ریشت از گرچه
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 یا شانه ،را ودـــخ ریشِّ  ندارد وـــک      ای رزانهـــــف دوَ ــــب  آن، نــدی ره در

 کند ره وانـــــــــارخـــــدست را ریش      کند آگه، ودــــــخ ریش از را خویش

 او یابد بابیـــک ،دل از زـــــــج به نه      او یابد آبی ،ابهــونــــخ زــــــج به نه

 آب ،غـــمی نیارد ان،ــــــقـده بود ور      آفتاب نبیند ر،ازَ ــــــگ بود رـــــــــــگ

حکایت آن مرد ریش بزرگ، که در آب دریا غرق "را زیر عنوان باال داستان ، "منطق الطیر"ِّ، مهتمم کتاب "حمید حمید"آقای 

 درج کرده است. شده بود"

 :است زیر این عنوان و داستان دیگرــ 

 حکایت عابدی، که مصروف ریش خود بود

 وز و شب، بوده مقیمست، در عــــهد قدیم      در عـــــبادت ر عابـــدی بـــوده

 نیافت دل، نمـــــــایش می نیافت      زآفــــــتابِّ  ذّره ای ذوق و گـــــشایش، می

 داشت ریشی بس نکـــو، آن نیکــمرد      گاهگاهی ریش خـــود، در شانه کرد

 مـــرد عابـــــد دید موسی را، ز دور      پیش او شد، کــــــای سپهساالر طور

 سؤال      تا چــــرا نی  ذوق دارم من، نه حال ،نــق کــو از حـاز برای من ت

 گفت: دور چــون کلیم القصه شد بر کـــوهِّ طور      بازپرسید این سخــن، حقّ 

ً مشغـــول ریش خـــویش ماندـــو ز درد وصل مکــ  ا، درویش ماند      دائمـــا

 ند، مرد و میگــریستی آمـد قصه برگفتش، که چیست      ریش خود میکَموسِّ 

 جبـــــــــرئیل آمد، سوی موسی دوان      گفت: هم مشغول ریش است آن فالن

 بود 1ریش اگــــر آراست، در تشویش بود      ور همی برکَند، هــــــم در ریش

 یک نفس بــی او بــرآوردن خطاست      چه به کژ زو باز مانی، چه به راست

 ای پهناور شدهـــــــــرق این دریغــــامده      ــــن نــویش، بیروای ز ریش خــ

 ستر  ست      عـــزم تو گــردد درین رفتن، د خ  چــون ز ریش خود، بپردازی ن  

 بی پروا شوی ،ویشــم ز ریش خهـــا شوی      ـدر دری ،ور تـــو با این ریش

 

 (۲۰1۹)برلین ــ دهم مارچ  
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ـ  ۱  است "رنج"درینجا به یای مجهول و در معنای  "ریش"ـ


