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 20/02/2017                  م. اسحاق نگارگر
 

 داستان شیخ صنعان

 حضرت شیخ عطار یکی از زیباترین داستان های منطق الطیر

یخ حضرت ش داستان های منطق الطیربت پرست روم شد یزدان پرست! داستان شیخ صنعان یکی از زیباترین 

به امید اینکه ما اسیران نفس  بار که من آنرا خوانده ام اشک به چشمانم دویده است. هر عطار نیشاپوری است و

این همه  دیار خود پایان دهیم و آن در های ناشی از تشرار براین همه هوای نفس اماره و اماره نیز بیدار شویم و

گذارم. روزگار  صفحه  خود می آنرا در من باز را گرفته اند یزدان پرست شوند؛ بِر ما بت پرست روم که دور و

 برمنگهم 2017جنوری 17همه دوستان خوش باد! نگارگر

 

** * ** 

این  در از نظر می گذرانیم. شیخ صنعان را الطیر شیخ عطار نیشاپوری داستان سمبولیک مثنوی منطق امروز در و

موداری است برای سالکی که رهسپار سفر صنعان ن داستان سمبولیک شیخ

 شواری ها وعروجی به سوی حقیقت مطلق است. سفر به سوی حق د

ناشی از  تسلط موانعی دارد که سالک در درجۀ نخست با نوعی انضباط و

درجۀ دوم به اصطالح  در خویش برسد و نفس اوامر الهی به حکومت بر

 مالمتگر بدل بالسؤ را به نفس لوامه ونامسلمان یا نفس اّماره  معروف نفس

از گناه باز  را مالمت کند و منحرفش او کند تا هر لحظه به خاطر تمایالت

  دارد.

 فریبنده است به صورت ترسا که بسیار زیبا و ختردر داستان شیخ صنعان د

ه ب دست بدهد و را از خود نفس هرگاه انسان کنترول بر اّماره به کار رفته است. نموداری برای نفس

فس هیچ ن یا شهوت ثروت و جالل یا مکنت و جاه و اسفل السافلین سقوط کند دیگر به خاطر کالم هللا مجید در تعبیر

 اگر عالم است علم می پستی نیست که بدان تن ندهد. هیچ گونه خفت و آن روگردان باشد و گونه بدی نیست که از

 که طرف مدح دیگر برایش فرق نمی کند چاپلوسی می گمارد و احی وخدمت مد در است شعر را اگر شاعر فروشد و

از  رد چاپ شده است یکی هم اثری قطورتآثاری که در روزگار تسلط برتانیه بر هن نمیا او چه کسی است. در

بن کاووس در سه جلد سروده است این کتاب  شاهنامۀ فردوسی به نام جارج نامه است که شاعری به نام مال فیروز

دیگر  برتانیه و میالدی بر 1830تا1820برتانیه که از سال  پادشاه ممدح جارج چار نانکه از نامش پیداست درچ
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 5از 2

 مدح پادشاهان و داشت سروده شده است. این اثر به همان شیوه ای که شاعران در ییفرمان فرماآن  مستعمرات

در ضمن از عیسویان که به قصد جنگ های صلیبی  سخن داده اند از جارج شاه مدح می کند و دادمسلمان  ندیکتاتورا

 را نتیجۀ تاخت و آن جنگ ها با تحریف حقایق تاریخی دفاع می کند و به جنگ های تجاوزی صلیبی دست یازیدند

 :این مثنوی می گوید او در تاز مسلمانان میداند.
 

 گاه اورنگ و د دیهیم وـخداون  جارج شاه رم دلـاد خـانـمـب

 به کام دلش ساخته کار اوی  اوی ارـیَود ـب   دای دو گیتیـخ

 َود چون فریدوِن فرخ نهادـب    به داد و گیتی به مهر شاهان ز 

 کام اوست هفت کشور روابه هر   نام اوست نیکی به هر کشوری به

 فیروز مند شاه زبون دشمن و  بخت بلند زدان وـی به نیروی
 

 :می شمارد همین شاعر عامل جنگ های صلیبی را چنین بر و
 

 آمدندی به جان زهر گونه رنج به ره اندر از دست اسالمیان

 رـنگ راه گـده تـا شــرسـه تـب ه کمـرــداد بستـیـه بـمسلمان ب

 رده درازـم کـلـۀ ظـجـنـر پـس های آز نـچو گ رگان گشاده ده

 دان پسندـنـمستم رـد بـودنـنم دـگزن زهر گون که باشد به گیتی

 گذشته ازان ب د زجان نیز بیم  مـگرفتند سی ایشان به جزیه از

 زر بسی سیم و گرفتندی از وی ایه ورـر مـود گـوا بـنـیـاگر ب

 رخ هیچ کس تازه نی درآن ره دازه نی ــــآزار ان ذا وــه ایـب

 نه ناموس برجا بماندی نه نام

 شده زندگانی برایشان حرام
 

ز نفسبدون ش  به هر صورت اگر انسان  ارۀ خودش بدین کار مجبور نساخته است.ام ک این شاعر را هیچ کس به ج 

 .بدی کوتاه کند خود حکومت میکرد می توانست دست از شر و نفس برخود و

عطار به دو دلیل شیخ صنعان را  از کعبه به اقصای روم می رود. رید صاحب اعتبارشیخ صنعان با چهار صد م

مان ا خواهد نشان بدهد که پیشوایان نیز از شر نفس اّماره در یکی این که میرهنما برگزیده است.  کرکتری پیشوا و

 این تنها هوای نفس است خود مسلمان می داند و طابق حکم کالم هللا مجید بر فطرتدوم اینکه هر انسان را م نیستند و

 .که انسان را با فطرتش بیگانه می سازد

سن و بهشت "در شیخ وقتی در روم می رسد  د.ترسا می شو خترعاشق د آفتابی بی زوال می بیند و از برج جمال"  ح 

نهادی برایش پیش دخترمانان به هیچ وجه پذیرفته نیست مسل چون خوک در نزد ختر می گوید وشیخ از عشق خود به د

 :عجیب می کند
 



  
 

 

 5از 3

 دست باید پاکت از اسالم شست درست درین کاریگر  گفت دختر

ز رنگ و خویش نیست رهرکه او همرنگ یا  نیست بویی بیش عشق او ج 
 

رود خواهد که ب خود از شیخ می کابینختر برای د و نار می بندندبرایش ز شیخ را به سوی دیر می برند و نترسایا

 :د به عطار گوش می دهیمیعنی تابع هوای نفس شو یک سال خوکبانی کند و
 

 سالی اختیارانی کرد ـبـوکـخ  رپیر کبا به وـخ کعـیـرفت ش

 بست خوک باید ک شت یا زنار  نهاد هر کسی صد خوک هست در

 بس پیر را افتاد وکاین خطر آن   ظن می بری ای هیچ کس چنان وـت

 سفر د درـآی رون آرد چوـر بـس  در درون هر کسی هست این خطر

 ذوری که مرد ره نییـسخت مع  ه نییـخوک خویش گر آگ ز وـت

 هم خوک بینی صد هزار هم ب ت و  مرد کار دم در ره نهی ایـگر ق

 عشق ورنه همچون شیخ شو رسوای  عشق صحرای سوز درخوک ک ش، ب ت 

 کام نهنگ اد درـتـون افــیخ چــش

 ننگ جمله زو بگریختند از نام و
 

 :چله نشست در پاکباز که به سوی شیخ روان شد و بر شیخ پراکنده شدند مگر یک مرید همه مریدان از دور و
 

 دفــه رـی بــایـر دعـیـدش تــآم آخراالمر آنکه بود او پیش صف

لوت از خود رفته باز ازـبـد پاکـریـل شب آن مـد چـعـب  بود اندر خ 

 کارــدل آش د جهانی کشف برـش ارــبـد مشکــرامـادی بـصبحدم ب

 یاهـده دو گیسوی سـنـافگ رـدر ب د می آید چو ماهـمصطفی را دی

 صد جهان جان وقف هریک موی او اب روی اوـتـق آفـــــۀ حــسای

 می نمود خویش را جان اندرو گم تبسم می نمود رامید وـی خـم

رید اورا چو  ر دستـیـم گـتـی هللا دسـبـکای ن  دید از جای َجست آن م 

 د راهش نمایـیخ ما گمراه شـش  رهنمای خلقی از بهــــر خدای

 مصطفی گفت ای به همت بس بلند

 بند یخت را برون کردم زـکه شرو 

 

 

*** * * 



  
 

 

 5از 4

 جوش شد نعره ای زد کآسمان در   وش شدـدهـی آن مــرد از شادیــم

 زم راه کردـــع داد و ی ـژدگانــم   اه کردــاب را آگـــۀ اصحـلـمـج

 نخـوک بایخ ـزد شــتا رسید او ن   دوان ان وـریـاب گـا اصحـرفت ب

 راری خَوش شدهــان بیقـیـم در   شدهون آتش ـــد چـدنـخ را دیـیـش

نــب گـسستهم ــه   وس از دهانــود ناقـب فگـنـدهم ـه  ار از میانــود ز 

 تهـش پرداخـترسایی دل م زـــه   تهـداخـکی ان رــبـاله گــم کـــه

 روم شد یزدان پرست ب ت پرست   ایمان نشست سپ خاست از ره ک فر و

 خود سوی حجاز رفت با اصحاب   بازه ـشد در خرق کرد و شیخ غسلی
  

 :برایش می گوید دلش موج می زند و خواب است نوری در دختر ترسا که در
 

 گفت هان شو از پی شیخت روان اده زبانــشـاه بگـگ اب آنـتـآف

 رده پاک او بباشـدش کـیـای پل او بباش خاک گیر و ذهب اوـم

 همراهی نمای توآمد  چون به ره درآی بودی به راه او زنشـره
  

 :می گوید دختر ترسا مسلمان می شود و
 

 ن ندانستم خطا کردم بپوشـم جوش بحر قهاریت را بنشان ز

 تم مرا بی دین مگیرـن پذیرفـدی برمِن مسکین مگیر هرچه کردم
 

فراق دختر را تاب نیاورده مریدان که می پنداشتند او  که دختر به اسالم رو آورده است، باز می گردد و برای شیخ الهام می شود

وقتی شیخ را دید  برای شان از مسلمان شدن دختر خبر داد. دختر او باز به سوی گمراهی می رود از حالش پرسیدند و است و

 :گفت
 

 این در پرده نتوانم بسوخت بیش از م بسوختـو جانـگفت از تشویر ت

 اه حقـآگ ه وــیخ مِ ـن شـزیـای گ   بنما راه حق عرضه کن اسالم و

 اران فتادــۀ یـلـجم ی درـغ لـغ ل رضۀ اسالم دادـخ بر وی عـیـش
 

 :پس از مسلمان شدن به شیخ می گوید ردخت 
 

 راقـف ارم درـیـی نـچ طاقت مـیـه   شیخا! طاقت من گشت طاق گفت:

 وداعــم الــوداع ای شیخ عالــال   دان پ ر صداعـاکـن خـروم زی می

 ی داشت بر جانان فشاندـم جانـیـن   ازجان فشانددست  این بگفت آن ماه و

 ت رفت بازـای حقیقـوی دریـس   ود او درین بحر مجازـرۀ بـطـق
 



  
 

 

 5از 5

 ل شودبعداً به نفس مطمئنه بد و تا نخست به نفس لّوامه یا مالمتگر خویش بمیرد رآری دختر ترسا که نفس اّماره بود باید از ک ف

 .دریای حقیقت باز می گرددهمین مقام است که به سوی  در و

فرصت دیگر سفر سی مرغ را به سوی سیمرغ دنبال می کنیم.  جا داستان شیخ صنعان به پایان می رسد ولی باز در نهمی در

 وقت خوش میخواهم. نگارگر تا آن فرصت برای همه دوستان صحت خوب و


