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 این درک و فهم ناسالم ما از اسالم است که بدبختی میآفریند
 

را با نهایت زیبایی بیان میدارد، اینکه درک  ئیدفتر پنجم مثنوی معنوی مولوی جالل الدین محمد بلخی حکایت زیبا
 ناسالم و فهم نا بجا از اسالم اسباب بدبختی را فراهم میسازد:

 
مؤذنی در قریه ای میزیسته که دارای آواز بس کریه و نا خوشایندی بوده و اما همیشه خواهان آن بوده است که وی 

اما با وجود اینکه مردم نمیخواسته اند تا وی آذان گوید چون آواز باید آذان را به خاطر فراخواندن مردم ادا نماید و 
وی نهایت کریه و منزجر کننده بوده و اما چاره ای نداشته اند. روزی افرادی سفری در پیش داشته اند و این مؤذن 

ریه و مقامی که همه افراد از وی تقاضا نمودند تا وی در طول سفر آذان نگوید چون از ق نیز همسفر ایشان میباشد،
ایشان عبور مینموده اند درانجا یهودی نشینانی میزیسته و ایشان از ترس اینکه مبادا یهودیان باالی ایشان حمله نماید 
و به ایشان آسیب نرساند. و اما مؤذن باز هم هنگامی که دیگران هنوز در خواب اند و اما وی قبل از ادای نماز صبح 

اما کریه بانگ آذان نموده و همه از خواب برخاسته و وی را نکوهش کردند، لحظاتی بعد برخاسته و با آواز بلند و 
 دور دیده میشود که از قریه ای یهودی نشین به جانب ایشان میآیند، زمانی میرسند دیده میشود که افرادی از فاصله

کیست؟ ایشان مؤذن را نشان دادند و  تحایفی با خود دارند و میپرسند که همان کسی که بانگ آذان نمود در بین شما
 آنها تحایف را به وی اهدا نموده و گفتند که :

 
در قریه ما دختری به اسالم روی آورده بود و با همه سعی و تالش نتوانستیم ویرا از اسالم باز گردانیم و اما امروز 

ر مقابل کار و عمل بزرگ این مؤذن با شنیدن آواز مؤذن شما، وی از اسالم روگردان شد و ما هم این تحایف را د
 تهیه نموده و با اظهار سپاس فراوان به ایشان اهدا نمودیم.....

 
با اعمالی که حتی  با اعمال خشونت آمیز، امروز ما در همچنین یک حالت به سر میبریم، با اعمال غیر انسانی،

با پیروی از هوا  شمنان اسالم و دشمنان ضد بشر،با انفجار و انتحار، با پیروی از د حیوان نیز از آن بیزار است،
اسالمی  های نفس و خودخواهی و دنیا پرستی و با هزاران نیرنگ و فریب میخواهند اسالم را به مردم معرفی کنند،

، اسالمی که ایشان در تاریکی های عقول منجمد و که فرسخ ها از اسالمی که قرآن به ما معرفی میکند فاصله دارد
خویش ساخته اند.... همینست که چهره تابناک اسالم را در اذهان بشر تا حدی مکدر سازند و چنان وانمود کنند مکدر 

 میست که ایشان ساخته اند.......که همین انفجار و انتحار و کشتن و سوختن اسال
 

ملتی که زیر  ندارد،چهل سال است که ملت در خون میغلطد، ملتی که آب آشامیدنی  وطن در آتش باروت میسوزد،
گوشه های خود را به  ملتی که جگر ملتی که به جز از بدبختی چیزی دیگری را سراغ ندارد، خط فقر به سر میبرد،

 این نهایت درد آور است، چشم خود میبینند که پارچه پارچه شده و گوشت و استخوانش را مادرش از زمین میبردارد،
تیست که ابلیس ازان گریزان است....... در سردی زمستان از ترس آنکه مبادا این انتهای وحشت است، این وحش

گوشه شانرا سردی لعنتی هوای لعنتی خشک نسازد مانند ابزار زندگی به فروش میرسانند در حالیکه قلب مادر،  جگر
بلی قلب مادری محروم از نیاز های اولیه زندگی میتپد و  از اینکه اوالدش را، نور چشمش را، پاره قلبشرا به کسی 

خدای رحیم با همان ربوبیتش چگونه آرام مهربان، دیگری میسپارد و اما من حیرانم که عرش خدای عزوجل، خدای
گرفته و آسمانها را به هم نمیزند و همه بشریت را نابود نمیسازد....... و اما شما میدانید که همین ملت را در همین 

 ریزند،باز هم خون می حالت زار هم رها نمیکنند و درین سردی هـــوا خانه و کاشانه شانرا با آتش باروت میسوزانند،
ایشانرا مجبور به ترک قریه و خانه و کاشانه شان میسازد...... اینهمه را  راه های مواصالتی را مسدود میسازند،

 نمیدانم تعبیر ایشان از اسالم کدام اسالم است؟  میدانید چرا میکنند؟ اسالم را به مردم میآموزند،
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اسالمی که صحابه رسول  اسالمی که قرآن به ما معرفی میکند، اسالمی که پیامبر بزرگوار اسالم به ما آموخته است،
 علیه السالم به ما بیان میدارد چنین نیست و اما .........

 
 اسالم ایشان همان بانگ کریه مؤذنیست که موالنای بزرگوار بلخ بیان نموده است.

 
 م را پایان بخشم:بیجا نبَود اگر با ابیاتی از حضرت بزرگوار ابوالمعانی بیدل درد های دل

 
 سرش از ید بال افشانتر از بسمل بـــــــــرون آمد شبم آهـــــــــی ز دل در حسرت قاتل برون آمد
 که لیال هرکجا بی پرده شد محمل بــــــــرون آمد چه سازد عقل مسکین گر نپوشد کسوت مجنون
 شد باطل از باطل برون آمدحق از حق جلوه گر  نــــــــــدارد حسن یکتایی ز جیب غیر جوشیدن
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