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 شیخ عطار منطق الطیر
 

هم  اینک باز و منوشته شده بود 201۴جنوری  7 شیخ عطار نیشاپوری که دریر مثنوی منطق الط این یادداشتی است بر
همه شؤون  خشونت است که در خشم و دنیای اسالم این  خاص در به طور جهان و در

 بدبختانه برخی از زندگانی جاری است. مانند خود نیز را باهلل خدا روحانیون نعوذ
زنی به  اگر دارد. دیگران کار همه چیز  که با ساخته اند غرور نفرت و مجسمه  خشم و

لعنت  او بر یک شب تا سحر مال تمکین نکرد رابطه  جنسی  مبتنی بر درخواست شوهر
مثل اینکه برای آن مالیک مثل  می فرستند نا وقت هیچ ارزش ندارد. من بارجناب موال

مسلمانی به  دین و زنان را از است برخی از خشونت ممکن  ها گفته ام که این همه خشم و
 به طغیان بردارند و که سر طوری برماند پای جامعه را مسؤولیت این طغیان که سرا

خواهد گرفت به دوش همان روحانیون  فرا کتاتوریباهلل د نعوذ صد را خواهد بود که خدا
سطل گژدم بیرون  قبور سطل؛ که از گردند می  به قبر قبر و آسمان نشین جلوه داده اند
فاعتبروا یا  که یافته اند معین کنند.  یگژدم  روی تعداد از هویت دینی مردگان را آرند و

 2017جنوری  7اولی االبصار.
 

** * ** 
امروز که سه شنبه هفتمین  شادمانی سپری کرده باشند اینکه دوستان همه رخصتی های سال نو میالدی را با دبه امی

شیخ عطار نیشاپوری  به مثنوی منطق الطیر به دست آمده استفاده می کنم و است از فرصت روز سال نو میالدی

 :عطار خود در بارۀ برخی از مثنوی های خود می گوید می پردازم.

 

 خسروانست ه گنجـنام الهی     تنامه زاد رهروانس بتمصی

 اهل دل مختار نامه است بهشت     رارنامه استاس معرفت جهان

 جانست معراجکه مرغ عشق را      ما چنانست رویـط مقامات
 

این مثنوی  حضرت سنایی غزنوی سروده است و المعاد را به پیروی از سیرالعباد الی عطار مثنوی منطق الطیر

 .پنج مقاله دارد چهل و هشت بیت و پنجاه و چهارصد و و چهار هزار

بدگویی از تعُصب آغاز  را از شعری در خلفای راشدین صحبت خود مناقب نعت و و این مثنوی بعد از حمد عطار در

 آن هیچ نقشی نتکوی حوادثی که خود در اسالم را به اساس که امروز نیز صحبت شیخ عطار بخش این  می کند.

  بسیار آموزنده می باشد. فرقه بازی نموده اند و انشقاق  نداشته است گرفتار 

ل می درس خوانده اند، )ص( اکرم کاریی پیامبر فدا افرادی که در مدرسۀ اخالص و که نزد عطار به مسلمانان میگوید

 شان وشد که اسالم بر به عنوان نوعی مکلفیت براین آنان خالفت را بنا و خود پرستی وجود ندارد خود خواهی و
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ول برای حص و نه اینکه به عنوان نوعی امتیاز برای خود اختصاص داده باشند و گذاشته است با اکراه پذیرفته اند

 :دهیم عطار گوش می به حضرت همدیگر توطئه کرده باشند. ضد برای خویشتن دچار اختالف شده بر این امتیاز
 

 در ُحب آمده ما در بغض وـدای ب آمدهـُ صـعـار  تــــتـــرفــگ ای

 از تعُصب می زنی پس چرا دم لُب می زنی از هوش و تو الف از گر

 عمر و ربو بک د زـل کی آیـیـم خبر خالفت نیست میل ای بی در

 دو کردندی پسر را پیشوا رـه درآن دو مقتدا ل اگر بودیـیـم

 واجب آمدی بر دیگران نع،ـم حق از حقوران دو گر بُردند هر

 بر نکردستی قبولـمـپیغ ولــق رسول اصحاب کنی تکذیب ور

 رن  منستــا قـه رنـبهترین  ق روشنست مـنج یاریم گفت هر

 ناحق را کنند از جان قبول مرد لرسو اصحاب که کی روا داری

 ل رواـباط نیست این از صحابه ای مصطفیـه جـدش بـیا نشان

 راست نیست شان گر ار جمعاختی

 خطاست جمع قرآن پس رااختی
 

را  ودسیاسیی خ اختالفات شهادت با هم صلح نماییم و کلمۀ وحدت و بدبختانه امروز ما مسلمانان نتوانسته ایم به دور

نه تقوای الزم فتوی را از حوزۀ مصونیت  و کسانی که نه صالحیت فتوی دارند ایفتورا به  جامۀ دین پوشانده همدیگر

  اسالمی بیرون رانده ایم.

شیعه در عبادتگاه های همدیگر بم می  جهان ُسنّی و نقاط دیگر پاکستان و ،عراق لبنان، سوریه، امروز در مصر،

اسالمی گفته می شد که حتی مار هنگامی که آب  رسانند. در عرف فرهنگ را بیرحمانه به قتل می همدیگر و گذارند

 پارسی سپهساالر انمز را خوب خوانده اند می دانند که هراسالم  خریأکه ت آنان نباید به قتل رسانده شود. می نوشد

را از اعدام نجات داد بدین معنی که جامی آب خواست  ایران که اسیر شده بود در مدینه به همین نیرنگ خود لشکر

 "نوشی؟ که خواسته ای نمی آب را "چرا رسید:پ او از )رض( فاروق حضرت عمر و آب تردید نشان داد دننوشی در و

ین آب تا ا )ج( به خدا سوگند حضرت خلیفه می گوید که" و آب مرا بکشند." ندنوشی ان"می ترسم در جری گفت: او و

سوگندی که یاد کرده  به خاطر خلیفه نیز زمین می ریزد و هرمزان آب را بر و" کشد. را ننوشیده ای کسی ترا نمی

 .را می بخشاید است او

ابل ک دولت اردوی ویدیویی را تماشا می کردم که چهار نفر طالب یک سرباز پک کلوب همین فیس چند روز پیش در

)که شاید او  گریه گرفت نه به خاطر بی گناهیی آن سرباز مرا بی اختیار کردند. از چهار طرف ُدّره کاری می را

ن آ کنند. حاال اگراسالم گریه گرفت که چنین بی باکانه بد نامش می  آری مرا به خاطر .گناه هم نباشد( چندان بی

باشد عفو گناه ن را از گناهش پشیمان کرد زیرا اگر بخشایش نیز میتوان گناهکار با آب عفو و هم باشد گناهکار سرباز

یچ ه بمرتک )ج( خدا برابر آیا خود در بخشایش را یاد ندارند اینان که عفو و بخشایش اصالً مورد پیدا نمی کند. و
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می  بخشایش عالمیان طلب عفو و با کدام زبان از پروردگار یاد ندارند بخشایش را فو واینان که ع گناهی نشده اند.

ن را هنگامی که انبا و گندم فروش انبانی گندم خریده بود آمد که از حانوت معروف شبلی به یادم فت عارحکای کنند.

آیا  را از مکانش آواره نکند. تا مورآنرا دوباره به جای نخستش بُرد  انبان دید و به ده آورد موری سرگشته را در

 رمهربانی داشت یا آن طالبان که مردی را زی سرگشته چنان مروت و اموره که ب اسالمی بود وارث فرهنگ شبلی

 که از فرط مردی ربراب خدا می گفت مگر مسلمان می تواند در دّره های شان خدا ردر زی او و دّره گرفته بودند

خشونت آن چنان آبروی اسالم را بُرده است که  این ظلم و نام خدابی اعتنا بماند. برابر د دربیچارگی خدا خدا می گوی

را  کافران سالح گدایی می کنند وبا آن سالح همدیگر از خواری می روند و گروپ های مسلمان با صدها خفت و

 .سالخی میکنند

 :پس بیدل حق داشت که می گفت کنند،آن نمایندگی می  پروردگارا، اگر اسالم همین است که اینان از

 مسلمــــانان روز درامـــــ "بیـدل"

 ـه چیز است لیک ایمان نیستهمـ
  

 این ما استیم که از کفر استمداد می کنیم تا مسلمانان آتش افروخته ایم و بدبختانه این ما استیم که در خانۀ اسالم و

 .تتوفیق هدای به جای شادمانی بر )ج( کنیم. به خاطر  خداخانۀ همدیگر خاموش  شادمانی را در های سور و چراغ

 .را بخرید مسلمان شدن دیگران آبروی اسالم خود

ذلیلش مکن که جلو زیان  را نگاه می داری اما بیش از این خوار و )ص( خداوندا! وعدۀ تو حق است که تو آیین محمد

که باید رهرو جادۀ اعتدال  وسط" "اُمت این بر دوشوضع امروز مسلمانان  اگر کجا که بگیری سود است. هر را از

 .زبون بهتر است از بودن مشتی مسلمان ذلیل و عبرت نکوبد نبودن باشد تازیانۀ

 خواهد پوست کنده بگوید می جریحه دار شدۀ من سر به طغیان برداشته است و عواطف امروز داشتمثلی که در یاد

ا ر شاعر حقبی زشت و آن سخن های خود بدانید و مسؤول مصیبت ن راجها یترسا گبر و خواهید که تا چه وقت می

 که میگوید؟ یاد ببرید از
 

 ارشسخن به گوش حم بگفت این فقیه شهر

 سوارش شود البته می شوند رکه هرکه خت
  

 بارۀ منطق الطیر امیدوارم باز هم در دیگر می بندم و مساعد یادداشت امروز را تا فرصتی طوماربه هر صورت 

 رعطار صحبت کنم. نگارگ

 

 

 

 


