
  شیخ صنعان
 

ی گی و معرفتو تحوالت فرهن متون کالسیک، افزون بر حظّ معرفتی و زیبایی شناختی، خواننده را با تطورات بازخوانیِ
مولوي  »مثنويِ«زاست. پس از برگزاري صد و چهل جلسه شرح کند و از این حیث بصیرتروزگار سپري شده آشنا می

سیر داستان این ایام در کار تف. امعطار نیشابوري اشتغال یافته» منطق الطیرِ« بلندم، دو ماهی است به شرح بلخی، از بخت
داستان، پس از اینکه شیخ صنعان عشق آتشینِ خود را به دختر ترسازاده  هستم. در میانۀ» شیخ صنعان«شیرین و دلکشِ 

شدن آنها را براي وصال ضروري می انگارد. یکی از آنها  وردهگذارد و برآکند، معشوق چند شرط براي شیخ میمی ابراز
 :بستن ن و زنارآمدنِ شیخ است و پاي در وادي کافري نهادن و رداي مسیحیت بر تن کرد از سلک اسالم به در

  ريـهمچو زلفم نه قدم در کاف
  ريـزانکه نبود عشق کار سرس
  ارـــعافیت با عشق نبود سازگ

  اد دارــعاشقی را کفر سازد، ی
  یـــاقتدا گر تو به کفر من کن

  با من این دم دست در گردن کنی
 

ت. حافظ ان و هویداسزلف، عی از زبان دختر ترسا، کفر را به زلف تشبیه می کند، کفري که سیاهی اش نظیر عطار
غزلیات خود به قصۀ شیخ صنعان اشاره کرده نیز دربارة کفر و کافري  شیرازي که در قرن هشتم از پی عطار آمده و در

 :می گوید

  کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل
 ودــدر پی اش مشعلی از چهره برافروخته ب

 :و

  مــوفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشی
  دنـــا کافري است رنجیکه در طریقت م

 
متیِ که به نزد حافظ مال» رنجیدن« بیت اول، حافظ براي توصیف کفر از سیاهی زلف مدد گرفته؛ در بیت دوم، در

 .بعید و ناموجه است، به کافري تشبیه شده است قلندرصفت دریا دل، کاري به غایت غریب و

جه معقول و نامودیگر گرویدن و یا نا روزگار کنونی، کافري، اعم از خروج از یکی از ادیان ابراهیمی و به آئین در
   و یا» انگار ندانم«انگاشتنِ وجود ساحت قدسی و 

 "اخالق ارتداد در ترازوي "ناپذیرانسانهاست، چنانکه در دو جستار  گشتن، در زمرة حقوق بنیادین و تخطی» خداناباور«
تواند از حقوق خدا ناباوران دفاع کند، بدون ام، به نحوي که فرد دیندار نیز میآورده "؟؟ »الحاد«به جاي » خداناباوري«" و

اند، اعی کنندة سیاهی و ظلمتکه تد» زلف«رو وام کردن مفاهیمی چون این فرو نهد. از اینکه اعتقادات دینی خویش را
 .نمایدرهزن می ، نامانوس و احیاناً»کافري«براي تبیین مقولۀ 

 


