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  چکیده
و هـم  ) زبان مرغان(که از آن هم در معناي ظاهري  قرآنالطیر تعبیري است برگرفته از منطق

ایـن تعبیـر،   . انـد تعبیر و تفسیر کرده) اولیا/ زبانی رمزي میان خداوند و انبیا( در معناي باطنی
اسـت کـه بـه شـرح      عطـار شـده   الطیرمنطقویژه منظومۀ الطیرها و بهلةمایۀ آفرینش رسادست

افـزون بـر   . اندسفر ارواح از غربتکدة غربی خاك، به ســوي اصل شرقی افالك پرداختهمعنوي 
کاربرد فراوان این ترکیب و مترادفات آن در شعر فارسی، موالنـا نیـز بارهـا از آن یـاد کـرده و      

الطیـر  منطـق «در مقابـلِ  » الطیـر خاقـانی  منطـق «، از تعبیر مثنويازجمله در پایان دفتر دوم 
آمیـز بـه قصـیده    اي طعـن عموم شـارحان، ایـن تعبیـر را اشـاره    . استستفاده کردها» سلیمانی

منسـوب بـه   (الطیـر سـلیمانی   نگارنده ضمن رد این نگاه، منطق. اندالطیر خاقانی دانسته منطق
داند که با ارواح به فراخور درك و استعداد هر یک را زبان ولی خدا می) انسان کامل= سلیمان 

، درك و دریافـت  )پادشـاهان دنیـوي  = منسوب به خاقان(الطیر خاقانی منطقگوید و سخن می
 . عوام از این زبان رمزي به صورت صوتی ظاهري است

  ، انسان کاملالطیرمنطق مولوي، خاقانی، :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
 آن مفسرین«که  نمل سورة شانزدهم آیۀ از برگرفته است قرآنی تعبیري »الطیرمنطق«
 فروزانفر،( »تفسیر مرغان، آهنگ و سخن به بردنپی و دانستن یعنی ،خود ظاهر معنی به را

. نک(اند کرده مرغان استشهاد با) ع( سلیمان گفتگوي از حکایاتی به معموالً و) 314: 1374
 و الطَیرِ منطقَ علّمنَا النَّاس أیها یا قَالَ و داود سلَیمانُ ورِثَ و ):189-190/ 7: 1376میبدي، 

 .المبِینَ الفَضلُ لَهو هذا إنَّ شَیء کُلِّ من أوتینَا
 الطیر، لسان طیور، منطق الطیر،منطق مانند ،آن هايمرادف دیگر همراه به ترکیب این

 ادب و شعر در بارها ،مرغان نطق و طیر لحن مرغان، زفان مرغان، منطق الطیور،لسان
  :استرفته کار به فارسی
  بشــنو الطیــرمنطــق ایــن خاقــانی ز
  

  گشـــاد دهقـــان کـــه دانـــه آن پـــردة
  

  سـت ا مرغـان  زبـان  مدحت به مجیر دم
  

  مـــرا هـــايســـخن الطیـــرمنطـــق
  

  الطیـــرمنطـــق شـــومـــی وارســـلیمان
  

  ســـیر نکــردي  چـــون نکتــه  انــدرین 
  

  راي آصــف  اي وگفــت زبــان  بگشــاد
  

ــون ــلیمان چ ــدا از س ــاش خ ــود بشّ   ب
  

  طیـر  منطـق  و بـاد  اسب و آصفی شکوه
  

  لیک و داند نکو مرغان منطق خواجو گرچه
  

ــزو   ــه کـ ــانی بـ ــرایی معـ ــابی سـ نیـ  
)419: 1373 خاقانی،(  

ــق ــان منطـ ــلیمان ز مرغـ ــاد سـ گشـ  
)82: 1384 نظــامی،(  

لوا و تاج به تویی سلیمان که کن فهم تو  
)20: 1358 بیلقانی،(  

تـــویی ســـلیمانش دانـــدکـــس نمـــی  
)369: 1378 فرغانی، سیف(  

نباشــــد خــــاتم ور تخــــت گــــر روا  
)213: 1384 عطار،(  

ــري ــه ره نبـ ــرّ بـ ــق سـ ــر منطـ طیـ  
)639: 1375 اوحـدي،(  

دانسـت  سـلیمان  است، طیر منطق این  
)152: 1386 عراقی،(  

بـــود علّمنـــاش ز الطیـــريمنطـــق  
)4014 /6: 1369 مولـوي،(  

نبسـت  طرف هیچ خواجه ازو و رفت باد به  
)109: 1368حافظ، (  

سخن راندمی باز جانش مرغ سلیمان از  
)307: 1383 خواجو،(  
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 شاعران  گاه و رفته کار به) مرغان زبان( خود ظاهري معنی در ترکیب این کههمچنان
 واالتر ارآث در آن تأویلی و باطنی معناي اند،جسته یاري آن از خود شیواسخنی بیان براي

 منظورش گمانبی الطیرمنطق تسمیۀ در عطار شیخ« کهچنان خورد؛می چشم به نیز
 فروزانفر،( »...است طریقت روندگان و مردان از هریک مقام و مرتبه ظهور و استعداد زبان

1374: 315(:  
  ســر بـه  سـر  مرغـان  نطـق  و زفـان  مـن 

ــان در ــقان میـ ــان عاشـ ــد مرغـ   درنـ
ــه ــرح را جمل ــانی و ش ــر بی ــت دیگ   اس

  سـاخت  اکسـیر  کسـی آن سـیمرغ  پیش
  

ــا   ــو ب ــتم، ت ــن فهــم گف ــی اي ک ــرب   خب
  پرنــدمــی بــر اجــل از پــیش قفــس کـز 
ــهزان ــان ک ــانی را مرغ ــر زف ــت دیگ   اس
  شــناخت مرغــان همــه ایــن زفــان کــو
  )438-439: 1383 عطار،(                   

  

  

 هايمنظومه همتايبی شاهکار یادآور چیز هر از بیش ما ادبی آثار میان در تعبیر این
 سفر شرح ،است مشهور کهچنان ،منظومه این )1(.است نیشابوري عطار الطیرمنطق عرفانی،
 .آنهاست شرقی اصل سوي به غربی غربتکدة از تن، زندان در اسیر هايروح معنوي
 الطیرلهرسا و سیناابن الطیرلهرسا از همواره ،منظومه این آفریدن در عطار الگوي بیان در
 از بعد مرحلۀ موضوع، نظر از درواقع هاالطیرالهرس«. کنندمی یاد غزالی محمد ابوحامد
 و اسارت در را خویش وضع و شرایط روح که ايمرحله دهند؛می نشان را روح آگاهی
 این در و استشده واقف و آگاه خود اصلی وطن به بازگشت موانع به و استدریافته غربت
 اعماق از است، افالك سوي به خاك از سفر این مسیر .استگذاشته سفر راه در قدم حال
 دست سفر این به که نفوسی . ...شرق نقطۀ تریندور و بلـندترین سوي به غرب تاریک چاه
 سوي به ،رسته مادي تعلقات دام از که اندشده لممث پرندگانی یا پرنده رمز در اندزده

 .)407- 408 :1375 پورنامداریان،(» پروازند در مقصد

 بسیار تأثیر آنها از محتوا و ماهیت در تواندمی الطیرمنطق که رساله ود این بر افزون
باب دوستی ( »المطوقه الحمامه« باب در مرغان تعاون و داستانیهم داستان باشد، پذیرفته

 اجتماع و )159: 1370،منشینصراهللا ( دمنه و کلیله کتاب از )کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو
 :همان( خود جنس از پادشاهی انتخاب براي) زاغ و بوف( »البوم و الغراب« باب در مرغان

چون خلد / جهاندار جهان راآراست دگرباره « مطلعِ با سنائی »طیور تسبیح« قصیدة ،)201- 202
 مهرسربه نفس زد« مطلعِ  با خاقانی از ايقصیده و )29: 1362سنایی، ( »برین کرد زمین را و زمان را
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 صورت منظر از توانندمی که را )41: 1373 خاقانی،( »معنبرطناب کرد روحانیان خیمۀ/ نقابملمع صبح
 به الطیرمنطق پیشینۀ زمرة در نیز باشند داشته هاییهمسانی عطار طرح با داستان شکل و

 .اندآورده شمار
 
 مسأله طرح - 2

 است؛ کرده یاد آن مشابه هايترکیب و الطیرمنطق از معنوي، مثنوي جاي چند در مولوي
 برکات به انصار میان از عداوت و مخالفت برخاستن« در دوم دفتر پایان در ازجمله
   :»)ص(رسول

ــرب  ...  ــی و عـ ــرك و رومـ ــزاع تـ   از نـ
  لســــین معنــــوي تــــا ســــلیمان  

ــازوار   ــازع، بــ ــان منــ ــه مرغــ   جملــ
ــاد   ــوي اتحـ ــویش سـ ــتالف خـ   ز اخـ

  انـد جمله مرغان کز سـلیمان روشـن  ... 
ــه کشــند     ــاجزان چین ــوي ع ــه س   بلک
  هدهــــد ایشــــان پــــی تقــــدیس را
ــود    ــورت زاغ ب ــه ص ــر ب ــان گ   زاغ ایش

  زنـد لـک ایشـان کـه لـک لـک مـی      لک
ــکُهد  ــازان نشــ ــان ز بــ   وآن کبوترشــ
  بلبــــل ایشــــان کــــه حالــــت آرد او

  آزاد بـــود طی ایشـــان ز قنـــد طـــو
  پـــاي طاووســـان ایشـــان در نظـــر   

  الطیـــران خاقانــــی صداســـتمنطـــق
  

  حـــل نشـــد اشـــکال انگـــور و عنـــب   
  در نیایــــد، بــــر نخیــــزد ایــــن دوي
ــهریار   ــاز شـ ــل بـ ــن طبـ ــنوید ایـ   بشـ

ــد   ــب روان گردی ــر جان ــین ز ه ــاده   ش
ــی  ــال ب ــرّ و ب ــد؟  پ ــر کنن ــی ب ــه ک   گن

  کینـه، آن مرغـان خوشـند    خـالف و بی
  راه صــــد بلقــــیس راگشــــاید مــــی

ــازاغ بــــود     ــت آمـــد و مـ ــاز همـ   بـ
ــی  ــک مـ ــد در شـ ــش توحیـ ــدآتـ   زنـ

ــد   ــان نهـ ــیش کبوترشـ ــر پـ ــاز سـ   بـ
ــن آرد او  ــویش، گلشـــ   در درون خـــ
  کـــز درون قنـــد ابـــد رویـــش نمـــود 
ــر   ــرّان دگــ ــاووس پــ ــر از طــ   بهتــ

ــق ــت؟ منطـ ــلیمانی کجاسـ ــر سـ   الطیـ
  )3741 -3758 /2: 1369 مولوي،(          

 »خاقانی الطیر منطق« از منظور شده، اخیر بیت دربارة که نظرهایی اظهار عموم در
 چکامۀ این دربارة داوري مقام در را موالنا و دانسته شروانی خاقانی مشهور قصیدة را

 .انددانسته سلیمانی الطیرمنطق به نسبت آن فروتري و فرودستی و خاقانی
 مطلع با خاقانی مشهور قصیدة به اشاره را خاقانی الطیرانمنطقبرخی از شارحان، 

 وارزمی،خ ؛489: 1381الهوري،  ؛428: 1373مالهادي سبزواري، ( انددانسته» ...مهرسربه نفس زد«
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 »اکبرآبادي« شرح دو در نگاه ایناما  ،)699: 1376 شهیدي، ؛626: 1348 جعفري، ؛1190: 1384
 : است متفاوت »انقروي شرح« و

 که عقالیند و علما شاگردان آن از مراد و پرورند،می پادشاهان که جانوران خاقانی، طایران
 اکبرآبادي،( آیدمیبر جانبی از که گویند را آوازي صدا چه معنی؛ جان از اندخالی ایشان سخنان

1383 :976(. 

 السالم، علیه پیغمبر سلیمان به مخصوص مرغان الطیرمنطق. خاقان به منسوب: خاقانی الطیرمنطق
 نواست، و آواز و صدا و صیت فقط اندمخصوص جهان پادشاهان به که مرغانی آن منطق یا و

 .)1233: 1380انقروي،( کجا؟ حقیقی سلیمان به منسوب طیور منطق و کجا آن پس

با » سخنان«الطیر دانسته که به قیاس را جمع منطق» الطیرانمنطق« نیکلسون
 راه همچنین وي در شرح بیت مذکور ).946: 1374نیکلسون، (است جمع بسته شده» ان«

  : استبرگزیده را میانه
 ترخاص و عموماً درباري شاعران به باشد اشارت خاقانی الطیران منطق عبارت که کنممی فکر

 .)945 :همان( شروانی خاقانی معروف شاعر به

: استشده نوشته چنین -اکبرآبادي و انقروي نگاه مبناي بر - مثنوي جامع شرح در
 الطیر سلیمانیمنطق. حقیقی الطیرمنطق از است ظاهري انعکاسی تنها خاقانی، الطیرمنطق«

 اینجا در ترك و چین شاهان لقب( خاقان به منسوب خاقانی، لفظ است ممکن[ کجاست؟
 و شاهان تربیت تحت که پرندگانی آن: است این منظور صورت این در. باشد) پادشاه مطلق

 عالمان مقلدان و شاگردان یعنی. اندمعنویت و روح فاقد گیرند،می قرار دنیوي قدرتمندان
 و حقیقت جوهر فاقد اند، کرده حاصل لفظی و صورتی تنها معرفت، و علم از که ظاهري
 شهیدي و جعفري خوارزمی، الهوري، سبزواري، شروح براساس آنگاه. »هستند معنویت

 نیز او که باشد شروانی خاقانی نامدار، شاعر به اشاره خاقانی لفظ است ممکن«: افزایدمی
 مراتب و معرفت طریق سالکان وصف در قصیده آن ولی دارد، الطیرمنطق دربارة ايقصیده

 بنابراین. است وقت امراي شأن در سراییمدیحه نوعی بلکه. نیست سلوك منازل و
 در نه دارد تشابه عطار الطیرمنطق با لفظ، در تنها آمده، قصیده این در که الطیريمنطق
. است راستین سالکان و حقیقی عارفان حال زبان »سلیمانی الطیرمنطق« از مراد. محتوا

 زمانی،(] کجا؟ دنیاگریز عارفان حال زبان و کجا؟ دنیاطلب سرایانمدیحه حال زبان بنابراین
1378: 2/ 916 -915(. 
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 ایوب، خواجه( آواز معنی به و صاد کسر بهرا در بیت مذکور » صدا«اي از شارحان دسته
 دیگر ايدسته و )405: 1371 گولپینارلی، و 1190: 1384 خوارزمی، ؛1233: 1380انقروي، ؛476: 1377

 .)428: 1373مالهادي سبزواري، ( اندکرده معنی صدا انعکاس و پژواك معنی به و صاد فتح به
 :اندسلیمانی چنین نوشته» الطیرمنطق«همچنین شارحان دربارة 

 ،اکبرآبادي( عالم بخشجان و است جان ایشان گفتار که اهللا اهل مستفیدان و مریدان سلیمانی طیور
 حقیقت که تعلیمی ؛)1233: 1380انقروي،( حقیقی سلیمان به منسوب طیور منطق ؛)976: 1383

: 1376 شهیدي،( دارد نظر در را الدینحسام ظاهراً ؛)945: 1374 نیکلسون،( سازدمی منتقل را معنوي
699(.  

 را معاصران از بسیاري توجه ،مثنوي شارحان بر افزون »خاقانی الطیرمنطق« تعبیر    
 :استنوشته عطار الطیرمنطق پیشینۀ از سخن در فروزانفر. استکرده جلب خود به نیز
: است این مطلعش که دارد الطیرمنطق نام به ايقصیده هم) 595 متوفی( شروانی خاقانی«

 خاقانی شعر دریافت دشواري از سخن در ،دیگر جاي در وا .)344: 1374 فروزانفر،(» ...نفس زد
می دست مولوي و حافظ ابیات در تفکر از که لذت آن را خوانندگان...«: نویسدمی چنین
 استاد که است نظر همین به گویا و گرددنمی میسر خاقانی دیوان مطالعۀ در دهد،

 »استکرده تشبیه صوت انعکاس و صدا به را خاقانی الطیرمنطق مولوي، شرق، جويحقیقت
  :استافزوده حاشیه در فروزانفر .)616: 1369 فروزانفر،(

 به و استعداد وفق بر معانی بیان مولوي خود تعریف بنابه که سلیمانی الطیرمنطق قرینۀ به
 صورت این به خاقانی الطیرمنطق تشبیه از غرض که گفت توان باشد،می مستمع حال تناسب

   ).همان( بود خواهد شبیه صدا به اغلب حکم به انتفاع عدم حیث از

 ،»خاقانی از طیفی« عنوان با آشنا دیر شاعري خاقانی، کتاب از فصلی در دشتی علی
 دفتر پایانی ابیات خاقانی، از غزل عرصۀ در مولوي اقتباسات از ايپاره برشمردن ضمن

ضیاءالدین سجادي  .)98: 1364 دشتی،( داندمی خاقانی به موالنا توجه مؤید را مثنوي دوم
است در تعریض به  مثنوي معنوي این بیت از«: است این بیت مولوي نوشته ةنیز دربار

و این تعریض براي آن  )ق.هـ 595متوفی ( مکتب قرن ششمخاقانی، شاعر نامدار و صاحب
افزون بر ... الطیور نامیدالطیور و لسانمنطق الطیر واست که خاقانی اشعار خود را منطق

 هادیدگاه این بر .)10: 1372سجادي، ( »...الطیردر دو مطلع با عنوان منطقاي دارد این قصیده
  :افزود نیز را کدکنی شفیعی نگاه باید
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 در است ايقصیده به نظرش گمانبی... صداست خاقانی الطیرمنطق :استفرموده الدینجالل اینکه
 .)106: 1383 کدکنی، شفیعی(» ...مهرسربه نفس زد: شودمی آغاز گونهبدین که خاقانی دیوان

 را »خاقانی« و نداشته نظر شروانی خاقانی به یادشده ابیات در مولوي نگارنده، نظر به
) تبار ترك پادشاهان لقب =خاقان به منسوب( نسبی صفتی صورت به »سلیمانی« قرینۀ به
 الطیرمنطق از منظور منظر، این از. استبرده کار به مانسلی بدیلبی پادشاهی برابر در و

  .نیست شروانی خاقانی الطیرمنطق به مشهور قصیدة نیز خاقانی
 
 ۀ تحقیقپیشین -3
 مهدي سید :استشده نوشته ما بحث با مرتبط هاییعنوان با مقاله چند اخیر هايسال در

 تصحیح دو مقایسۀ و نقد به )1367( »کجاست؟ سلیمانی الطیرمنطق« نوریان در مقالۀ
 هابدلنسخه از برخی تمام دقتبه وي. استپرداخته عطار الطیرمنطق از گوهرین و مشکور

 از ترمنقح تصحیحی و چاپ به یابیدست تا و دانسته ارجح متن بر شواهد و لئدال با را
 نویسنده منظور البته. ستاخوانده متن بهترین را گوهرین تصحیح ،»سلیمانی الطیرمنطق«
 با و است الطیر منطق کتاب از اعتمادي قابل و مصحح متن ،»سلیمانی الطیرمنطق« از

  .ندارد ارتباطی ما نظر مورد ابیات
 مروري به )1374دزفولیان، ( »صداست خاقانی الطیرانمنطق«در مقالۀ  دزفولیانکاظم 

 با مقاله محتواي. پردازدمی ،مرغان گفتگوي جمله از ،آن ساختار و عطار الطیرمنطق بر
 ،او الطیرمنطق و خاقانی دربارة اينکته نداشتن جهت به چنینهم ندارد؛ ارتباطی آن عنوان

  .است خارج ما بحث دایرة از
 قرن شعر بررسی به )1383( »دو شاعر الطیرمنطق«حصاري در مقدمۀ مقالۀ  میرهدایت
 خاقانی وي، شعر و اندیشه و زندگی و عطار دوره، این شعر در تصوف جریانشش و هفت 

 به مقاله نخست بخش. استپرداخته او الطیرمنطق قصیدة معرفی و شعرش و زندگی و
 پایانی بخش و خاقانی الطیرمنطق قصیدة با عطار الطیرمنطق شباهت و اختالف وجوه بیان
 سیمرغ خدمت به و ماجرا تعریف( شده ذکر خاقانی قصیدة در آنچه تعریف و بررسی به آن

 اي دارد با عنوانصباغیان مقاله محمدجاوید .دارد اختصاص) پیامبر مدح به تخلص و آمدن
 ترتیببه مقاله این مطالب اهم و ساختار). 1382( »الطیر سلیمانیمنطق و الطیرهامنطق«

 :از است عبارت
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 .ترکیب این قرآنی سرچشمۀ و الطیرمنطق و منطق معنی -
 امام الطیرالهرس سینا،ابن الطیرلهرسا المطوقه، الحمامه باب: هاالطیرلهرسا بر مروري -

 الطیرلهرسا سیمرغ، صفیر و سهروردي غزالی، احمد از آن ترجمۀ و) عربی( غزالی محمد
 الطیر منطق خاقانی، الطیرمنطق سنائی، طیور تسبیح رازي، الدیننجم الطیرالهرس سهروردي،

 کلی موضوع نویسنده. است دیگري الطیرمنطق خود که مولوي مثنوي سرانجام و عطار
 سوداي و اصلی موطن از غربت از روح آگاهی پورنامداریان، از نقل به را هاالطیر لهرسا این

 پرندگانی رمز در آگاه هايجان داند؛می) افالك به خاك از سفر( مألوف وطن به بازگشت
 .نداحرکت در خود پادشاه سوي به که شوندمی ممثّل

 از که دنیاست غربتکدة در آدمی تاببی جان حکایت نامه،نی در هیژوبه ،نیز مثنوي -
 و مثنوي سیمرغ، و هدهد به نیستان و نی تشبیه ضمن نویسنده. گویدمی سخن نی زبان

  !داندمی الطیرمنطق و سلیمانی الطیرمنطق -ترتیببه -را  الدینحسام
 ضمن ،)1374( »عطار و خاقانی سنائی، الطیرمنطق تطبیقی مقایسۀ«باالنی در  پیوند

 داستانی ساختار مانند(آنها  هايویژگی برخی دادن نشان و اثر سه این اجمالی معرفی
 را سنائی قصیده از عطار تأثیر ،)سنائی قصیدة غیرداستانی ساختار برابر در خاقانی قصیدة

 ییهاتفاوت اثر، سه این مشابه گذارينام وجود با که گیردمی نتیجهداند و نیز مین بعید
 .خوردمی چشم به آنها میان بنیادین

 از قول نقل با ،)1384( »الطیرمنطق و خاقانی«خالقی در مقدمۀ  برزگر محمدرضا
 الطیر نطقم تعبیر و دانسته صوت انعکاس و صدا را خاقانی الطیرمنطق مشکور، محمدجواد

 عنوان با مقاله اصلی قسمت در. استدانسته عطار الطیرمنطق به ناظر تردید با را سلیمانی
 ذکر از خاقانی تخلص و قصیده این مطلع دو در شدهطرح مطالب ،»خاقانی الطیرمنطق«

 ،اينتیجه هیچ طرح بدون مقاله این. استشده بیان ،پیامبر مدح سوي به سرخ گل ترجیح
 .رسدمی پایان به یادشده قصیدة از بیتهجده  نقل با

 آثار در سلیمانی الطیرمنطق :مرغان زبان« در بخش نخست مقالۀ ژوهندهلیال پ
 زبان ،)وحیانی( غیب زبان به آن از و پرداخته »مرغان زبان« واکاوي به ،)1384( »مولوي

 و کرده یاد محرمی زبان و عشق، زبان آشتی، و صلح زبان یکرنگی، و وحدت زبان معنوي،
 دیگر بخش. استجسته استشهاد او جز و مولوي زبان از شواهدي به هریک تبیین براي
  . دارد اختصاص »خاقانی الطیرمنطق - سلیمانی الطیرمنطق« به مقاله
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 عموم در رسد،می نظر به ما بحث با یادشده مقاالت عنوان در که اينزدیکی همۀ با
 .شودنمی دیده »خاقانی الطیرمنطق« دربارة نویسنده فرض به اياشاره هیچآنها 

 
 الطیرمنطق و خاقانی - 4
 خاقانی شعر در بارها »الطیورلسان« و» الطیورمنطق« ،»الطیرمنطق«تعابیري چون  -1
  :استرفته کار به

  زبـان  در طیـر  منطـق  مـرا  راويِ لهجت
  

  وصـال  صـبح  داعی است خاقانی تو مرغ
  
  بشــنو الطیــرمنطــق ایــن خاقــانی ز

ــان ــور لس ــش از الطی ــابی دم ــه ی   ارچ
  

ــک ــق ملـ ــرمنطـ ــار الطیـ ــد طیـ   دانـ
  

ــه ــرك ب ــخن ت ــت س ــانی گف ــرا خاق   ای
  نخواهــد  هــم  وآفــرین  غــزل  نگویــد
  ازیــرا  بســت  فــرو  الطیــورش  لســان 

  

بـین  تـازه  دعاي تحفه نگینجم شاه در بر    
)459: 1373 خاقانی،(  

رکـاب سـلیمان  شـاه  شـناس  مرغان منطق  
)46: همان(  

ــه ــون کـ ــانی او چـ ــرایی معـ ــابی سـ نیـ  
ــان ــلیمان را جهــ ــوائی ســ ــابی لــ نیــ  

)419: همان(  

ــین ژاژ ز ــه مطــ ــان کــ ــد طیــ نمایــ  
)132: همان(  

ــراز ــخن طـ ــس را سـ ــی بـ ــد آبـ نبینـ  
نبینـــد رقـــابی مالـــک و معشـــوق کـــه  

ــان ــلیمان را جهــ ــوایی ســ ــد لــ نبینــ  
)774: همان(  

  

 از فراتري و ارزشمندي در را خود سخن خاقانی پیداست، فوق ابیات در کهچنان
 که دانسته سلیمانی را خود ممدوح و کرده تشبیه مرغان زبان به خود معــاصران سخن
 الطیر منطق او ةقصید نام که نکته این به جا هیج در همه این با. یابدمی در را او الطیرمنطق
 .استنکرده اياشاره باشد،
 مهر سربه نفس زد« مطلع با خاقانی مشهور قصیدة براي »الطیرمنطق« عنوان -2
 .است تردید ابلق )41: 1373خاقانی، (» خیمۀ روحانیان گشت معنبرطناب/ نقاب ملمع صبح

 خاقانی قصاید از بسیاري: نویسدمید خو حمصح دیوان مقدمۀ در سجادي ضیاءالدین
 این و...  الحجاز، حرز االشباح، نزهه و االرواح نهزه الطیر،منطق مانند دارند، هایینام«

 توان می ،رواین از شده، ضبط "خوانند" و "گویند" مانند عباراتی با قصاید ۀسرلوح در ها نام
 قدیم نسخ از بعضی باشد؛ ننهاده خاقانی خود و باشند داده بعداً را هانام این که زد حدس
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 عنوان دربارة سجادي بر سخن .)61: 1373 ،خاقانی( »اندنکرده ضبط مطلقاً را عناوین این هم
 نیز العراقین تحفه مثنوي اشعار عنوان در نخست،: افزود را دیگر نکتۀ دو باید خاقانی قصاید

 :شودمی دیده »نماید عرض« و »گوید« مانند ،شخص سوم افعال این
 )148: 1332 ،شروانی خاقانی( نماید عرض علیه اهللا صلی پناهرسالت حضرت به خطاب در -

 .)142 :همان( گوید او نخلستان و منوره مدینۀ صفت در -

 .)162: همان( گوید توبه و استغاثه در -

 این است؛شده داده اشعــار به نادرست به هاعنوان این از برخی آنکه دیگرنکتۀ 
 در دست این از خطاهایی. دهدمی خبر ناسخان تصرف و دخل از صراحت با نکته

، 204: همان. نک( است فراوان العراقینتحفه مثنوي و دیوان در خاقانی از اشعاري عنوان
 طیور تسبیح قصیدة به اخیر هايسال در که است گفتنی همچنین ).209و  207، 206

  )2(.تاس تأمل محل خود جاي در که شده داده »الطیرمنطق« عنوان نیز سنائی
 سخن و مرغان جمع از قصیده این شیوة به آثارش از دیگر چندجاي در خاقانی - 3
 النظیر مراعات یا تناسب رعایت منظر از بیشتر باید که -  موضوع این است؛کرده یاد آنها گفتن
 سوم مطلع دراو . کندمی ضعیف قصیده این بر را »الطیرمنطق« نام اطالق -  نگریست بدان

 آستیی بزن، فروشی خانه/ هان فروکوب پاي عشق، بگسترد نطع« مطلعِ با ايدهقصی از
  :گوید، می»برفشان

  داد عطسه و شد زنده باد ز آدم چو شاخ
  دیلمـی  کلـه  بـا  رسـید  بنفشـه  خیل... 
  اسـب  گوش چون آخته برگ برآورد بید
  ببــست  آذیـن  یاسـمن  بهـار  سور پی از

  درو افسـون  پـارة  شـراب  جـام  چـو  الله
  مغز خشک غم ز بود حال درویش قمري... 

ــانیم نایــب ســخن از گفــت فاختــه   خاق
  

  مـان  جاوید که گفت خواند، الحمد فاخته  
  عیـان  زوبـین  آلـت  کـرد  دید کآن سوسن

  برگسـتوان  چـارة  کـرد  دیـد  آن چو سبزه
  ارغـوان  از ايقبـه  کـرد  دیـد  کـان  بستان
  دانجرعـه  تـر  زر از کـرد  دید کآن نرگس

  رایگــان لخلخــۀ کــرد دیــد کــان نســرین
  امتحـان  شـه  مـدحت  کرد دید کان گلبن

  )332 :1373 خاقانی،(                           

 :گوید آفتاب به خطاب در ،نیز خاقانی العراقینتحفه در
  رســــت بــــر نبــــات ورق از هرچــــه
  اســت الطیــور محشــر تــو ز بســتان

ــل ــه بلب ــاي ب ــت دع ــب توس ـــزش   خی

ــوفروار   ـــق نیلــــ ــت عاشــــ   توســــ
ــز ــوت ک ــور ص ــخ طی ــور نف ــت ص   اس

ــترفام ــش و خاکســــ ــزآتــــ   انگیــــ
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  گشـــت زبـــانپارســـی تـــو ز قمـــري
  رويپارســــی تــــو از فاختــــه شــــد

ــارك ــو ز ش ــن مطــرب ت   گشــت چم
  ســیرخــوش بهــار اي تــو وصــف در

  

ــوطی ــو ز ط ــه ت ــوانکارنام ــت خ   گش
  گـــوي مـــاجري  و نمـــاي موســـیچه
ــدوي ــاره هنـــ ــت زنچهارپـــ   گشـــ

  )5(الطیــــرمنطــــق راســــت خاقــــانی
  

  )166-167. ؛ همچنین نک28: 1332خاقانی، (                 
  :خوانیممی خاقانی منشآت در همچنین

 که خواستمی جامهزاغ خامۀ سر و استعجال، سرپاي کز بل رود،می ارتجال سر از خدمت این
 هم جاي آخراالمر که شهادت، عالم مرغان جان که بگذشت سیاهش زبان بر نماید، الطیور لسان

 زرین الجلج و فلک نسرین جناح جواهر و ملک طاوسان زیور با دارند، بهشت مرغان حوصلۀ در
 انفاسِ و طوبی، شاخ طوطیان زمردین بسدین طوق با شب، زاغِ سیاه عنبرین بال و باز، سپید
 زرین سِقف در که ناطقه، نفس عندلیبان الحان و معنی، باغ بلبالن فامخاکستر لباس و انگیزآتش

 زیب با اند،دريچهار شقۀ سه قصر این کنگرة بر که نفسانی، سیمرغان شکوه و اند،یاقوتین بند در و
 و شرایع دست شاهبازان خلخال و عاد، شهر طاوسان بوقلمونی رنگ و عماد ذات ارم تذروان

 فرّ و میدان، صولتانعقاب همت و ایوان نفسانصلصل صفیر با صوامع، خویانفاخته کبود رداي
 بهشت و بهشت، طیور الطیور منطق و سعد، طایر و طایر نسر و آسمان، چتر هماي و هماي
 بأس و کرامت کعبۀ حریم به لباسغراب غریب این نامۀ که باد، سیار کبوتر آن نثار طیار جعفر

 بادسار سیرت مورچه گرفتۀپري ضعیف این نامۀ و نماید، دیودلی و کند هدهدي که بل برساند،
 .)202-204: 1362 قانی،خا( دهد عرض مکارم ملک سلیمان حضرت به

 مطلع دو در و 544 سال در احتماالً را آن شاعر که است ايبهاریه خاقانی قصیدة - 4
 آن زیبایی و لطافت و صبح وصف در نخست مطلع :)300 :1374 ،هریسچی کندلی( استسروده

. است خورده گره پیامبر مدح به زیبایی تخلص با گفتگو این. مرغان گفتگوي در دوم مطلع و
 هم آن که عنوان در جز - ظرافت و زیبایی همۀ با قصیده این که است این نگارنده دیدگاه

 این یادکرد و ندارد االطیرهالهرس موضوع و ساختار با سنخیتی هیچ -است تردید مورد
 البالي در را نکته این. است نادرست عطار الطیرمنطق براي ايپیشینه عنوانبه قصیده
 :بینیممی نیز کوبزرین و فروزانفر سخنان

 درین غزالی بدانچه نیست شباهت بی قصیده این در عنقا حضرت به مرغان وصول کیفیت... 
 از تنها عطار ۀگفت با آن اشتراك وجه .ندارد ارتباطی بدان گذشته این از ولی است،آورده باره

 شود؛نمی دیده آنها میان مناسبتی این جز به و عنقاست سوي به آنها رفتن و مرغان اجتماع جهت
 قمري که ماند بدان خاقانی ةقصید در و است طیور پیشرو هدهد عطار الطیرمنطق در که خاصه

 و لطیف مضامین آن خاقانی قصیدة در که این از بگذریم. است گرفته عهده بر را وظیفه این
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 امري به و نیست اينکته هیچ متضمن عنقا داوري و مرغان گفتگوي و ندارد وجود عالی هدف
 .)345: 1369 فروزانفر،(... پذیردمی ختام غیرمهم
 بدیع غریب معانی اختراع و شاعرانه تعبیرات ابداع در را خود مهارت نهایت قصیده درین خاقانی

 تلقّی خویش شاعري قدرت و مهارت نشانۀ را آن او خود ظاهراً و استبرده کار به صبح وصف در
 آن در عرفانی اسرار و لطایف ولی است، عالی شاعري و شعر دیدگاه از قصیده البته .استکرده

 .)133: 1378 کوب،زرین( نیست

و  الطیرهالهرسا خاقانی شباهتی به ةآید که قصیدمیاز فحواي این دو قول نیز چنین بر
 مولوي که ندارد الطیريمنطق خاقانی قصیدة بلکه باید گفت که ،الطیرها نداردیا منطق
  .کند یاد تعریض به آن از بخواهد
 

 الطیرمنطق و مولوي -5
 از طیفی« عنوان با آشنا دیر شاعري خاقانی کتاب از مستقل فصلی به استشهاد شاید -1

 جمالتی به اشاره همهاین با باشد، بسنده خاقانی از موالنا تأثّر دادن نشان براي »خاقانی
 دشتی. بنماید بهتر کتاب نویسندة نگاه از را تأثیرپذیري این نوع تواندمی کتاب این از

   :استنوشته ،خاقانی از غزل عرصۀ در مولوي اقتباسات ايپاره به اشاره از پس
می شمس دیوان به رفتن و تکاپو به را زنپرسه ذهن که هست خاقانی در دیگري زیاد تعبیرات

 الدینجالل کند ثابت کهاین براي نه ولی کند،می نقل اینجا دارد دست دم آنچه اینک و کشاند
 دریاي ساحت از شائبه این زیرا است،کرده اقتباس او از و گرفته قرار خاقانی تأثیر تحت محمد

 نشان و خود انفعال کیفیت بیان براي بیشتر بلکه است؛ دور موالنا روح چون مواجی و متالطم
 از یکی خاقانی که دهد قرار این بر امارتی و قرینه را آن و است معانی تداعی از صورتی دادن

   .)97-95: 1364 دشتی،( )3(است بوده الدینجالل ادبی مطالعات و توجه مورد که است استادانی
 هایی از تاثیرپذیري موالنا را از شاعراناي کوتاه، نمونهضیاءالدین سجادي نیز در مقاله

 پیش از خود نشان داده و در ضمن آن از چند نمونه استقبال و اقتباس مولوي از خاقانی
  .)10: 1372سجادي، (است یاد کرده

 مولوي شعر در بارها آن مشابه تعبیرهاي و هاترکیب دیگر و الطیرمنطق تعبیر - 2
 لزوم به موالنا توجه گویاي جاهمه کاربردها، این در سلیمان همراهی است؛رفته کار به

  :دریابد را مرغان راز که است سلیمانی
را مرغان جمله زبان داند همی خود سلیمان    حاجاتت و اسرار بگو مناجاتت آنجا بکن  

)43/ 1: 1378مولوي، (  
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  را الطیـر  لسان بشنو را تو مر سلیمان گوید
  

ــلیمانی   عشــــق ره در نکــــردي ســ
  

ـان  زبان همگی سلیمان اي راست تو چو   مرغ
  

شـو  النه رو شو النه رو رمد تو از مرغ و دامی  
)11 /5 :همان(  

ــان ــه زبـ ــان جملـ ــه را مرغـ ــی؟ چـ دانـ  
)26 /6 :همان(  

درآیی؟ ما زبان چو بخشی شهد چه لب به تو  
)130 /6 :همان(  

 نکته بدین بارها نیز مثنوي در شد، ذکر موالنا غزلیات از که شواهدي بر افزون
  :مانند خوریم؛برمی

ــو ــی چــه ت ــگ دان ــان بان   همــی را مرغ
  رودمـی  سـلیمان  ایـن  بـی  کـاو  مرغ... 
  

مـــید را ســـلیمان ندیدســـتی چـــون    
بـــود خفاشـــی چـــو ظلمـــت عاشـــق  
)3762و  3759 /2: 1369 مولوي،(  

  

 خاقانی حافظ، منظور اما است؛آمده حافظ نیز شعر در »مولوي« و »خاقانی« واژه -3
  :نیست مولوي الدینجالل و شروانی
  توست طالع در که ترکانه کاکل شکن بر
  

ــۀ مگــر ســاقی ــاده حــافظ وظیف   داد زی
  

چنگزخـانی  و خاقانی کوشش و بخشش    
)357: 1368حافظ، (  

ــفته ــت کاش ــرّة گش ــتار ط ــوي دس مول  
)366 :همان(  

  :به معنی خاقانی شروانی نیست در شعر سنایی »خاقانی« ةواژهمچنین 
  رفتـی  بـرون  عالم زین چو نیکت و بد و مانی تو
  

  خاقـانی  نـه  فغفوري، نه خاکت، در تو با نیاید  
  )681: 1362سنایی، (                           

   :استکننده شدهدر شعر مولوي، پیشتر نیز گمراه »خاقانی«نام     
کز وي مثل خرگه، صد بند کمر  /تازم ترکانه تا حضرت خاقانیمی« استمولوي ضمن غزلی گفته

، این خاقانی را همان نام شاعر کلیات شمسو مرحوم استاد فروزانفر در فهرست اعالم ؛ »دارم
دانسته و در ردیف نام او آورده و این اشتباه است و قصد موالنا از حضرت خاقانی، پیشگاه خاقان، 

  .)10: 1372سجادي، (شاه ترکان بوده که در نظر مولوي شمس تبریزي است 
  

 خاقانی الطیرمنطق و سلیمانی الطیرمنطق -5
 شد، ذکر آن نظایر و الطیرمنطق ترکیب با شاعران دیگر و موالنا از که اشعاري در - 1

 زبان و سلیمان میان تناسب مانند ؛ایمبوده ابیات در تقابل و تناسب نظام شاهد پیوسته
  :و تقابل میان سلیمان و دیو در ابیات زیر مرغان



١٢٦  

  

  

  
 

 منشمهدي نیکدکتر                                         
  
 1392، پاییز  25  شمارة   

ــلیمانی   عشــــق ره در نکــــردي ســ
  

دانــی؟ چــه را مرغــان جملــه زبــان    
)2655/ 6: 1378مولوي، (  

  نمانـــــد ســـــلیمانی را مرغـــــان راز
  

امبربســـته دهـــان زان دیـــوان پـــیش    
)477: 1373خاقانی، (  

  :شودمی دیده نیز) خاقان یا پادشاه( سلطان و سلیمان میان گاه تقابل این    
  خرامانی دل اندر شد سلطانی همچو خیالت

  
االقصی مسجد درون سلیمانی آید چنانک    

)46/ 1: 1378مولوي، (  

و ) الطیرمنطق/ منطق مرغان( مرغان زبان میان توأمان تقابل و تناسب گاهی نیز    
  :شوددیده می سلطان و سلیمان

  وصـال  صبح داعی است، خاقانی تو مرغ
  

رکابسلیمان شاه شناس، مرغان منطق    
)46: 1373خاقانی، (  

الطیر سلیمانی  منطق الطیر خاقانی در برابر نیز این تقابل میان منطق ما نظر مورد بیتدر  و
  :شوددیده می

  صداســت  خاقانـــی  الطیــران  منطــق 
  

ــق   ــرمنطـ ــلیمانی الطیـ ــت؟ سـ   کجاسـ
    

 إنْ و«: است کریم قرآن نص به مستند آنها، تسبیح و ذکر و کائنات زبان موضوع -2
  :گویدمی روزبهان که اینجاست از .)44 /إسراء( »بِحمده یسبِّح إلّا شَیء منْ

 و تسبیح را قدیم جالل زبان، بدان که حقیقت از دارد زبانی ثري به  تا عرش از کائنات از ياذره هر
 از و ستا معرفت یافت از زبان این...  بِحمده یسبِّح إلّا  شَیء منْ إنْ و: تعالی اهللاُ قالَ. گوید تمجید

 خصوص شد؛ خواهد صادر چه ایشان دل در غیب واقعات از تا ست،ا خطاب را حقایق اهل حق،
   .)369 :1344 ،روزبهان( تَسبِیحهم تَفْقَهونَ ال و: گفت کهچنان عموم، نه راست

 یاد چنین خواص به آن اختصاص و کائنات درك این از دیگر زبان به نیز مولوي
  :است کرده

ــنگ ــر س ــد ب ــالمی احم ــی س ــدم   کن
ــمیعیم مـــا ــیم و بصـــیریم و سـ   خوشـ

  

ــوه   ــی کـ ــامی را یحیـ ــی پیـ ــدمـ   کنـ
ــما بـــا ــان شـ ــا نامحرمـ ــیم مـ   ناخوشـ

 )1034-1033 /3: 1369 مولوي،(           

 داودي تسبیح با مرغان و هاکوه نواییهم از ،کریم قرآن از داود داستان در همچنین
 و هاکوه/ فَاعلینَ کُنّا و َالطَیر و یسبحنَ الْجِبالَ داود مع سخَّرْنَا و: استآمده میان به سخن
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 منَّا داود آتَینَا لَقَد و ؛)79 /انبیاء( گردانیدیم مسخّر داود ينغمه تسبیح آهنگ به را مرغان
 کرم و فضل به را داود يبهره و حظ ما و: الْحدید لَه أَلَنّا و الطَّیر معه أَوِّبِی جِبالُ یا فَضْالً
 داود الهـی  ۀنغمـ  تسبیح با نیز شما مرغان اي و هاکوه اي که کردیم امر و افزودیم خود

ا  داود آتَینَـا  لَقَد و( الهی فضل این .)10/ سباء( ...شوید هماهنگ  فرزنـدش  بـه ) فَضْـالً  منـَّ
لَیمانُ  ورِثَ و( شد داده نیز سلیمان سـ دبـه  فضـل  ایـن  از صـراحت  بـه  آنجـا  در و) داو 

قَ  علّمنَـا  النَّاس أیها یا قَالَ و: گشت تعبیر »الطیر منطق« نطـایـن  از .)16/نمـل ( الطَیـرِ  م 
  :خواندمی مرغی را کائنات از ذره هر نسفی عزّالدین که جاست

 گویندمی هریک اند،سخن در سلیمان این به جمله اند؛مرغی موجودات افراد از فردي هر! درویش اي
 یابددرمی همه حکمت و کندمی فهم همه زبان. چیست ما آفرینش در حکمت و چیزیم چه ما که

  .)191- 192: 1384 نسفی،(

 مرغـان،  و ؛شـوند می خالصه کائنات اشرف در موجودات ةذرذره صوفیانه، تعالیم در
 آنان زبان لدنّی علم با که است کاملی انسان سلیمان و اندحقیقت جستجوي در سالکان

 علـم  میبدي،. شودمی مقصودشان و مقصد به رسیدن براي آنان دستگیر و یابددرمی را
  :کندمی معنی چنین را) الطیرمنطق( سلیمانی و داودي

و نَا لَقَدآتَی دداو انَ وملَیلْماً سو است فهم علم این مواجید، ارباب ذوق و معرفت اهل لسان بر ؛ع 
 است علمی آن: گفت چیست؟ حقیقت علم که پرسیدند را جنید. است حقیقت علم فهم، علم

 .)196 /7 :1376 میبدي،( بمانده حقیقت و بشده صفت. ربانی لدنّی

 این فهـم) ناقوس آواي تأویل) (ع( علی امیرالمؤمنین از حکایتی به استناد با روزبهان
 وصی یا صدیقی، یا نبیی، الّا ندانند... «: شماردمی »اولیا و انبیا میراث« را »غیبی ۀالسن«

 معرفی) کامل عقل( عقل همان را سلیمان نسفی و )372 :1344 ،بقلی شیرازي روزبهان( »نبیی
 و هستند صوري غلمان و حوران و جسمی شراب و طعام را جسم که بدان... «: کندمی

 زبان است؛ سلیمان که عقل یعنی هستند هم معنوي غلمان و حوران و عقلی طعام را عقل
 در را خدا حکمت و کندمی فهم را همه زبان اند؛سخنان در وي با جمله و داندمی مرغان

 حقیقت شناخته، را خداي که سلیمان او، نگاه در آنگاه .)191: 1384 نسفی،( »یابددرمی همه
  :یابدمی »کامل انسان« نام ،استدانسته را مرغان زبان و دریافته را اشیا

 کماهی را اشیا و شد مشرّف خداي لقاي به و بشناخت را خداي کامل انسان چون! درویش اي
 آن از بهتر طاعتی هیچ و ندید آن  برابر کاري هیچ خداي، لقاي و شناخت از بعد بدید، و بدانست
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 چیزي و گوید چیزي مردم با که ندید آن از بهتر راحتی هیچ و رساند خلق به راحت که ندانست
 هايفتنه و بالها از و بگذرانند آسانیبه  را دنیا کنند، کار آن به و بشنوند آن چون مردم که کند
  .)75: همان(... انبیاست وارث کند، چنین هرکه و شوند رستگار آخرت در و باشند ایمن عالمی این

 یافته، یتجل کامل انسان و سلیمان صورت به تنهانه او نگاه در خداست ۀخلیف که عقل
 آدم هم خداست، ۀخلیف که عقل پس«: یابد نمود تواند می نیز انبیا از هریک شکل به بلکه
 )عقل= سلیمان( کامل انساننسفی  .)191: همان( »است عیسی هم و است سلیمان هم و است

 دلِ« که کسی ؛)74: همان( »باشد تمام حقیقت و طریقت و شریعت در« که داندمی کسی را
 هر در نیز کامل انسان نیست، یکی از بیش هرکس وجود در دل کههمچنان و »است عالم

 همان گیرد؛می را او جاي یکی درگذرد، عالم این از وي چون و نیست یکی از بیش روزگار
  :نیست بیش چیز یک او حقیقت اما ،خواندمی نامی به را او هرکس که کس

 و کامل انسان...  است بسیار اسامی را کامل انسان این که بدان اکنون دانستی را کامل انسان چون
 و قطب و خلیفه و امام و گویند مکمل و کامل و بالغ و دانا و گویند مهدي و هادي و پیشوا و شیخ

 و گویند اعظم اکسیر و بزرگ تریاق و نمايگیتی ۀآیین و نماجــهان جام و گویند زمان صاحب
 گویند سلیمان و است خورده حیات آب که گویند خضر و کندمی زنده مرده که گویند عیــسی

   .)75: همان(» ...داندمی مرغان زبان که

 سهروردي که را هاییویژگی .درافزود را »سیمرغ« و »اسرافیل« توانمی هانام این بر    
 جمع نیز سیمرغ در که انددانسته کامل انسان صفات همان شمرد،برمی سیمرغ براي
 و سیمرغ و فعال عقل شمس، یاتغزل در موالناهمچنین  .)370: 1385 پورنامداریان،( است

  .)378: همان. نک( داندمی یکی را شمس و سلیمان
 و درك فراخور به ارواح با که است) کامل انسان( خدا ولی زبان سلیمانی، الطیرمنطق

 که خداست رسول کند؛می هدایت حق سوي به را آنان و گویدمی سخن هریک استعداد
  :استشده فرستاده مرغان سوي به

  بیـــــا ســـــلیمانی الطیـــــرمنطـــــق
  حــق اســتفرســتاده مرغانــت بــه چــون

  

ــگ   ــر بان ــی ه ــه مرغ ــی ک ــدم ــرا آی   س
  سبق  بدادستت رغیـــــــــم هر لحن

  )851-852 /4: 1369مولوي، (               
  

 آنان معنوي مدارج و قرب مراتب یعنی ؛نداپنهان مردم چشمان از خدا اولیاي این
 را ویژگی این موالنا. پندارندمی خود چون یکی را آنان خلق و است نهان خلق چشم از
  :گویدمیچنگی  پیر داستان که دراست؛ چنانکرده بیان مختلف هايشکل به
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ــت    ــرافیل وق ــه اس ــین ک ــا ه ــد اولی   ان
  هـــاي مـــرده انـــدر گـــور تـــنجـــان

  گویـــد ایـــن آوا ز آواهـــا جداســـت   
ــتیم   ــی کاسـ ــه کلـ ــردیم و بـ ــا بمـ   مـ

  حجیــببانـگ حــق انــدر حجـاب و بــی  
  پوســـتاي فنـــا پوســـیدگان زیـــر   

ــود    ــه بـ ــود از شـ ــق آن آواز خـ   مطلـ
  

ــات    ــان حی ــرده را زیش ــاا م ــت و حی س  
ــن  ــدر کفــ ــان انــ ــد زآوازشــ  برجهــ
 زنـــده کـــردن کـــار آواز خداســـت   
 بانـــگ حـــق آمـــد همـــه برخاســـتیم
 آن دهـــد کـــو داد مـــریم را ز جیـــب
ــت  ــدم ز آواز دوسـ ــد از عـ ــاز گردیـ  بـ
ــود  ــداهللا بــ ــوم عبــ ــه از حلقــ  گرچــ

)1937-1930/ 1: 1369مولوي، (  

 خام مرید ،مثنويدر دفتر دوم »  ...تلقین شیخ مریدان را «تمثیل  درهمچنین 
 دیدن از و بیندمی را خود خدا، ولی وارآینه وجود در) تعلیم تحت طوطی همچون(

 را ولی سخنان وارنادان ،رواین از ؛است غافل آینه پشت در) پیر یا سلیمان( کلعقلِ
  :پنداردمی بشر جنس از سخنانی

  ولــــی جســــم آینــــه در همچنــــان
  را کــــل  عقــــل آیینــــه پــــس از

  بشــر  گویــد مــی  کــه  دارد او گمــان 
  حرف آموزد ولی سرّ قدیــــــــــــــم

ـــم ــفیر هـ ــرغ صـ ــد مـ ــق آموزنـ   خلـ
ــک ــی از لیـ ــان معنـ ــی مرغـ ــربـ   خبـ

  

  ممتلــــی مریــــد بینــــد را خــــویش  
ــد کـــی ــاجرا گفـــت و وقـــت ببینـ   مـ

  خبــربــی نآز اوو  ســتا ســرّ دگــر وآن
  نــــــــداند طوطی است او نی ندیماو 

  حلـق  و افتـاد  دهـان  کـار  سـخن  کـاین 
ــرخـــوش قرانـــی ســـلیمانی جـــز   نظـ

 )1442-1437/ 5: همان(                    

 و آدمیان ارواح با آشنایی یعنی مرغان، زبان دانستن... الطیرمنطق« ساده، بیانی در    
 علمی. گفتن سخن او استعداد و فهم فراخور هریک با و آنان استعدادهاي شناختن

 به خود وجود در الهی اصل تحقق با که را انسانی هر نیز و بود را سلیمان که است
 »کند حق سوي به چگونه را سالکی هر داندمی و استرسیده کامل ولی و پیر بۀمرت

 .)371: همان(

. است سلیمانی الطیرمنطق مقابلِ ۀنقط خاقانی الطیرمنطق موالنا، شعر در - 3
 سلیمانی الطیرمنطق مقابل ۀنقط این از ،ششم دفتر از »امرؤالقیس حکایت« درمولوي 

 صورت از و دریافته را آن ظاهر و طمطراق تنها عوام که کندمی یاد الطیري منطق به
  :باخبرند آن
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  همــــدگر بــــا رازهــــا کنایــــت بــــا
ــر را راز ــدا غیــ ــرم خــ ــود محــ   نبــ

  همـــــدگر  میـــــان اصـــــطالحاتی
  آموختنــد  عــام  الطیــر،  لســان  زیــن 

ــورت ــرغ آواز صـ ــت مـ ــالم آن اسـ   کـ
ــو ــلیمانی ک ــه س ــد ک ــن دان ــر لح   طی

  

حـذر  و خـوف  صـد  بـه  گفتنـدي  پست    
نبــــود همــــدم آســــمان جــــز را آه  

خبـــــر ایـــــراد بهـــــر داشـــــتندي  
ــراق ــروري و طمطــ ــد ســ اندوختنــ  

خـام  مـرد  مرغـان  حـال  از اسـت  غافل  
غیــر هســت گیــرد ملــک گـــرچه دیــو  

)4012-4007/ 6: 1369 مولوي،(  

  :استکرده تعبیر »صوت به الطیري منطق«به  آن از جاي دیگر در همچنین موالنا    
ــون ــفیري چ ــنوي ص ــرغ از بش ــق م   ح

ــی ــود از وانگهـ ــاتی خـ   کنـــی قیاسـ
  را ابـــدال مـــر اســـت اصـــطالحاتی

ــق ــريمنط ــه الطی ــوت ب ــوختی ص   آم
  

ــاد را ظــاهرش   ــري ی ـــون گی ــبق چ س  
کنـــی ذاتـــی را محـــض خیـــال مـــر  

را اقــــوال خبــــر نبــــود  آن از کــــه  
ــد ــاس ص ــد و قی ــوس ص ــی ه افروخت  

)3410-3407/ 1: همان(  

 همان اند،دریافته را آن صورت عوام که الطیريمنطق و صوت به الطیرمنطق این    
 سلیمانی، الطیرمنطق با آن تفاوت که است) خاقان به منسوب( خاقانی الطیرمنطق
 لدنّی علم این از برخوردار پادشاهی هر اما بود، پادشاه سلیمان. ثریاست تا ثري از تفاوتی

  :نیست الطیرشمنطق و سلیمان
ــو ــلیمانی ک ــه س ـــد ک ــن دان ــر لح   طی

ــو ــر دی ــبه ب ــلیمان ش ــرد س ــت ک   ایس
ــون ــلیمان چ ــدا از س ــاش خ ــود بشّ   ب

  

ــو   ــک گرچــه دی ــرد مل ــر هســت گی غی  
نیسـت  علّمنـاش  و هسـت  مکـرش  علم  

بـــود علّمنـــاش ز الطیـــريمنطـــق  
)4014-4013/ 6، همان(  

  گیرينتیجه - 6
/ نقاب مهر، صبح ملمع سربه زد نفس« مشهور خاقانی با مطلعِ ةبراي قصید »الطیرمنطق«عنوان  - 1

این عنوان نی خاقاتوان گفت میکم دقیق نیست و دستعنوانی » طنابروحانیان کرد معنبر ۀخیم
 الطیر منطقراي دقیقی ب ۀقصیده پیشینرو، این  از این. استاي انتخاب نکردهرا براي چنین قصیده

  .رودعطار به شمار نمی
 الطیر منطق/ منطق الطیران خاقانی صداست« الطیر خاقانی در بیتمنظور موالنا از تعبیر منطق - 2

، الطیر خاقانیمنطقاز  ويمنظور بلکه  شروانی نیست؛ الطیر خاقانیمنطق، »سلیمانی کجاست
. دریافت ولی کامل از غیب است الطیر سلیمانی به معنیدر برابر منطق دریافت عوام از عالم غیب

  .معاصر تجدید نظر و اصالح شود شایسته است این نکته در شروح
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تکرار یک نکته در کتب و شروح کهن تا روزگار حاضر، همیشه به معنی درست بودن آن  - 3
   .، ضروري استو گذشتگان در اقوال و نظریات گذشتهو تحقیق نیست و تردید 

  
  نوشتپی

خوانده، اما امروز این مثنوي به نام  »مقامات طیور«اگرچه عطار خود این منظومه را  -1
  .مشهور است» الطیرمنطق«
 اي در توصیف بهار وقصیده ،الطیر سنایی نامیدتوان آن را منطقاین قصیده که می« - 2

صورتی دارد  واي در طبیعت چه شکلی دیدن اینکه هر پرنده و نگاهی به احوال پرندگان
 ).83: 1383شفیعی کدکنی، ( »در آن سوي صورت چه ارتباطی با حق تعالی و
موالنا بیشتر متوجه به سبک « :اندبه این نکته اشاره کرده تأخرانمبعد از دشتی نیز  - 3

گرنه با آن علوي که در معانی داشت، مضامین اشعار  است وو صورت غزل خاقانی بوده
که در دفتر دوم مثنوي دربارة قصیدة معروف گرفت؛ چناننمیخاقانی را به چیزي 
الطیر سلیمانی منطق /الطیران خاقانی صداستمنطق: الطیر گویدخاقانی به نام منطق

  .)100- 101: 1373شمیسا، (» کجاست
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 .قطره :تهران دوم، جلد هروي، مایل
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 .امیرکبیر :تهران
 ادبیات ماه کتاب ،»عطار و خاقانی سنائی، الطیرمنطق تطبیقی مقایسۀ« ،)1384( پیوند باالنی،
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 تصحیح و تعلیق دکتر محمد آبادي، دیوان مجیرالدین بیلقانی، ،)1358( ، مجیرالدینبیلقانی

  .سسه تاریخ و فرهنگ ایرانؤم: تبریز
 ادبیات، ماه کتاب ،»مولوي آثار در سلیمانی الطیرمنطق :مرغان زبان«، )1384( لیال پژوهنده،

 .146- 155 صص ،95 شمارة
هاي تحلیلی از داستان(رمزي در ادب فارسی  هايداستان و رمز، )1375(تقی  پورنامداریان،

 .علمی و فرهنگی: تهران ،)سینا و سهرورديفلسفی ابن -عرفانی
 در هاداستان عرفانی تفسیر و شرح( شمس کلیات در پیامبران داستان ،)1385(ــــــــــــــ 
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 .اسالمی :تهران
 عبدالکریم کوشش بهغنی،  - قزوینی  تصحیح دیوان،، )1368( الدین محمد، شمسحافظ

 .اساطیر :تهران دار،هبزجر
دو شاعر؛ مقایسه منطق الطیر عطار با منطق الطیر  الطیر منطق« ،)1383( میرهدایت حصاري،

  .10/8/1383، یکشنبه همشهري روزنامۀ ،»خاقانی
 دکتر تعلیقات و حواشی ،العراقینتحفه ،)1332( علی ابنبدیل الدینافضل شروانی، خاقانی

 .جیبی هايکتاب سهامی شرکت :تهران قریب، یحیی



  الطیر خاقانیمولوي و منطق
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  .فرزان کتاب :تهران روشن، محمد ۀتحشی و تصحیح خاقانی، منشآت ،)1362( ـــــــــــــ
 .ارزو :تهران ادي،سج ضیاءالدین دکتر کوشش به شروانی، خاقانی دیوان ،)1373( ـــــــــــــ

 خوانساري، سهیلی احمد تصحیح به اشعار، دیوان ،)1383( علی محمدبن کرمانی، خواجوي
 .نیکان نسل :تهران

و تحشیه محمدجواد شریعت،  ، تصحیحشرح مثنوي معنوي :اسرار الغیوب، )1377( ایوب خواجه
  .اساطیر :دو جلد، تهران

، مقدمه و تصحیح و جواهراالسرار و زواهر االنوار، )1384(بن حسن الدین حسینکمال خوارزمی،
  .اساطیر :تحشیه محمدجواد شریعت، تهران

 دانشگاه انسانی علوم پژوهشنامۀ ،»صداست خاقانی الطیرانمنطق« ،)1374( دزفولیان،کاظم
 .56- 64صص ،18 شمارة بهشتی، شهید

 .اساطیر :تهران دیرآشنا، شاعري ،خاقانی ،)1364( علی دشتی،
 ایران انستیتو :تهران کربین، هنري تصحیح به شطحیات، شرح، )1344( شیرازي بقلیروزبهان 

  .فرانسه و
: ، تهرانزندگی، آثار و اندیشه خاقانی ةدربار :دیدار با کعبه جان، )1378( عبدالحسین کوب،زرین

 .سخن
 .اطالعات :تهران معنوي، مثنوي جامع شرح ،)1378( کریم زمانی،

 ةشمار شعر،فصلنامۀ ، »الدین محمد مولوي و دیگر شاعرانجالل« ،)1372( سجادي، ضیاءالدین
 .10-15، صص 9
 .سنائی کتابخانۀ :تهران غزنوي، سنائی دیوان ،)1362( آدم مجدودابن غزنوي، سنایی
 .فردوس :تهران صفا، الهذبیح مقدمه و تصحیح با دیوان، ،)1378( فرغانی سیف

 .آگاه: تهران سلوك، هايتازیانه ،)1383( محمدرضا شفیعی کدکنی،
 .فردوس :تهران فارسی، شعر در غزل سیر ،)1373( سیروس شمیسا،

 .فرهنگی و علمی :تهران مثنوي، شرح ،)1376( سیدجعفر شهیدي،
 ادبیات دانشکدة مجلۀ ،»سلیمانی الطیرمنطق و الطیرهامنطق« ،)1382( محمدجاوید صباغیان،

 .57-71 صص، چهارم شمارة ششم،وسی سال ،انسانی علوم و
 .زوار :تهران محتشم، نسرین تصحیح به کلیات، ،)1386( فخرالدین عراقی،

 محمدرضا تعلیقات و تصحیح مقدمه، الطیر،منطق ،)1383(ابراهیم  الدینفرید نیشابوري، عطار
 .سخن :تهران کدکنی، شفیعی
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 .فرهنگی و علمی :هرانت تفضلی، محمدتقی تصحیح و اهتمام به ،دیوان ،)1384(ـــــ ــــــــ
 .خوارزمی :تهران سخنوران، و سخن ،)1369( الزمانبدیع فروزانفر،
: تهران عطار، محمد فریدالدین شیخ آثار تحلیل و نقد و احوال شرح ،)1374( ـــــــــــــ

 .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن
 میرهدایت ۀترجم او، محیط و زمان حیات، :شروانی خاقانی ،)1374( غفار هریسچی، کندلی

 .دانشگاهی نشر مرکز :تهران حصاري،
 سبحانی،. هـ توفیق توضیح و ترجمه شریف، مثنوي شرح و نثر، )1371( عبدالباقی گولپینارلی،

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت :تهران دوم، جلد
 و تصحیح مقدمه، معنوي، مثنوي شرح در رضوي مکاشفات ،)1381( محمدرضا الهوري،

سروش :تهران روحانی، رضا تعلیقات. 
 :تهران اول، جلد بروجردي، مصطفی کوشش به مثنوي، شرح، )1373(سبزواري مالهادي 
  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 الزمانبدیع حواشی و تصحیح با تبریزي، شمس کلیات ،)1378(محمد  الدینجالل مولوي،
 .امیرکبیر :تهران فروزانفر،

 .مولی: به همت رینولد الّین نیکلسون، تهرانمثنوي معنوي، ، )1369(ــــــــــــــ 
 علی اهتمام و سعی به ،االبرارعده و االسرارکشف تفسیر ،)1376( رشیدالدین ابوالفضل میبدي،

 .امیرکبیر: تهران هفتم، جلد حکمت، اصغر
 از مقدمه ۀترجم موله، ژانماری مقدمه و تصحیح با الکامل، اإلنسان ،)1384( عزّالدین نسفی،
 .تهران در فرانسه شناسیایران انجمن و طهوري: تهران دهشیري، ضیاءالدین رتدک

  .امیرکبیر: تهران ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوي ،کلیله و دمنه) 1370(نصراله منشی 
 د ی وح  ن س ح  ی واش ح و  ح ی ح ص ت االسرار، مخزن، )1384(  وسفی بنالیاس وي، ج ن گ ی ظام ن

 .زوار: تهران ، ردي گ ت دس
 ةشمار هشتم، سال دانش، نشر ،»کجاست؟ سلیمانی الطیرمنطق« ،)1367( سیدمهدي نوریان،

 .30- 37 صص ششم،
 علمی: تهران الهوتی، حسن ترجمۀ مولوي، معنوي مثنوي شرح ،)1374( الین رینولد نیکلسون،

  .فرهنگی و
  


