
 توضیحی دربارۀ چند بیت 

 استاد دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی()محمود عابدی 

 چکیده

بارها تصحیح شده و به  کهمنظلمۀ تمثییی و لبرانی مشهلری است  ار نیشابلریلطّ الّطیرمنطق

 نیز های زبانی آنا ن منظلمه و دقا ق لبرانی و ارزشو اهمیّت  دربارۀ اصل است.رسیده طبس

  ساده و الّطیرمنطقخصلص در ار  بها نکه زبان لطّ است. بااوانی گفته شدهسخنان سلدمند و رب

و پد دآمدۀ اوا ل بیتی  ۴۷۰۰روشن و تقب باً خایی از هب نلع صنلتگبی است  در ا ن مثنلی 

ای ابیاتی هست که به تأمّیی د گب نیازمندند و شا د طبح سخنی تازه دربارۀ آنها نکتهقبن هفتم  

 سخنهای ای از ز با یو گلشه  اریمند و متن درسی دانشگاهی را روشن کند از ا ن کتاب

ابیاتی از آن را ملرد بحث قبار  واریار نیز  بیش از پیش  آشکار گبدد. ما در ا نجا با ا ن امیدلطّ

  ا م.داده

 .  تصحیح متلنالّطیرمنطقار نیشابلری    لطّهاکلیدواژه 

های اخیب چند بار تصحیح شده و با شئبح  ار نیشابلری در سارطّ  لطیلرِ )مقامات الّطیرمنطق

  با تصحیح (۱۳۴۸)است. ازیمیه به اهتمام صادق گلهب ن و تلدیحات مفیدی به طبس رسیده

مئه و تصئحیح و     بئا مقدّ (۱۳۸۴و  ۱۳۷۹)بیگیئل  ه قئبه نژاد و سئلیداییّ و تلدیحات ردا انزابی

و تصحیح و تلییقات محملد لابئدی و  مه مقدّبا و  (۱۳۸۳)کدکنی  ردا شفیلیدتلییقات محمّ

رئی شئلب و   های متفاوت خلد  در ملبّ. هب ک از ا ن کارها با ارزش(۱۳۹۰)تقی پلرنامدار ان 



01 
 ۷۱/۲مۀ فرهنگستان، نا

 الطیرمنطقتوضیحی دربارۀ چند بیت  مقاله
 

  متلن کهن ا ن است که هب نگاهی ا از خلاصّار کلشش مهم و اریمندی است  امّاند شۀ لطّ

تئلان   ابئد و اصئلالً نمئی   ان آنها را درمیای از دقا ق پنهگلشهبه تناسب د د و در ارت خلد  

ای که تئازه  به هب اندازهدربارۀ متلن کهن  شده انجام اکم کبد و باور داشت که کارهایقطس به

خلاننئده   راه رأی و نظئب د گئب را بئب   ای باشئند کئه   به گلنهیامس باشند  مفید و سابقه و و بی

 با چنین ربدی است.و  الّطیرمنطقد بیت از تلدیحاتی دربارۀ چنآ د آنچه در پی می .ببندند

  اند ازلبارت 1منابس اصیی ما در ا ن تلدیحات

   های خّط نسخ 
 بن للض مباالی  تار د کتابت اواخب قبن هفتم.قلنیه  به کتابت ابباهیم 1۷۴1  از مجمللۀ شمارۀ اسئ 

 بئن لئلض  ابئباهیم  2کتابت ]ااتمئاالً همئان      به۴3۷1  از مجمللۀ د گبی از ملزۀ قلنیه به شمارۀ قئ 

 اواخب قبن هفتم.« اس»مانند مباالی  تار د کتابت 

ق بئه کتابئت    ۷31  مکتلب به سئار  2۷۰ار متلیّق به کتابخانۀ سیطنتی به شمارۀ شید لطّ دیوان  از سلئ 

 د اسفبا نی.بن محمّابلبکببن لیی

 ق. ۸2۶ۀ استانبلر تبکیه  با تار د کتابت ای متلیّق به کتابخانۀ اونیلرسیت  از مجمللهسئ 

 ق. ۸2۸  مکتلب به سار 22۴1  از مجمللۀ کتابخانۀ لاطف ارندی به شمارۀ عئ 

 ق. ۸۵۷  نسخۀ کتابخانۀ تلر نل ا تاییا  با تار د کتابت تئ 

 ق. ۸11  با تار د کتابت 23۴  نسخۀ دارایمثنلی  به شمارۀ دئ 
 

 منابع چاپ 
 .13۵۶چاپ سلم  صادق گلهب ن  بنگاه تبیمه و نشب کتاب   داهتمام سیّبه   رالّطیمنطق  1

 .13۸3کدکنی  سخن   ردا شفیلیدبه تصحیح محمّ  رالّطیمنطق  2

                                                 
 )چـا  انتاـارات الّطیرمنطتقای است که در وقت تنظیم تعلیقات های پراکندهآمدۀ یادداشت. این توضیحات فراهم۱

 است.سمت( از قلم افتاده
، مقّدمـه، ۷۶: ۱۳۹۰ایم )نک. عّطار نیاابوری، . ما دربارۀ دو نسخۀ کهن موجود در قونیه، در جای خود سخن گفته۲

 ها(. معرفی نسخه
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 .13۸۴بیگیل  آ د ن  ه قبهنژاد و سلیداییّبه تصحیح ردا انزابی  رالّطیمنطق  3

 .13۹۰سمت   به تصحیح محملد لابدی و تقی پلرنامدار ان   رالّطیمنطق  ۴

  دربارۀ چند بیت  ما اکنلن تلدیحات

  3(از تحمیدیۀ  ۱۹ص ) ۱بیت 
ین  حّقاا  ساااختمهاارا انجاام ز زّ 

 
 با فلک د  حّق  هر شب مهره ساخت 

 (۱ :۱۳۵۶، ؛ گوهرین۲۱ :۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۲۳۳ :۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
)نک. عّطار  استارتاده« س»قلنیه و نیز  بیتی است که از هب دو نسخۀ 1۶ا ن بیت از یمیۀ 

ا م. در اختیار کبده« ت»و « ع»و ما متن را از  (، مقّدمه، روش کار۸۱: ۱۳۹۰نیاابوری، 

 تبتیب چنین است به« د»و « سل»های نسخه
 مهرۀ انجم ز زر یـک قّقـه سـاخت

 
 ا فلک در قّقه هر شب مهره باختب 

   نقطه استدر مصباع دوم بدون « اب»]در ا نجا  
 )؟( و نقره ساخت مهر انجم را ز زّر 

 
 با فلک در قّقه هر شب مهره باخت 

 ها(بدلگزارش نسخه، ۵۲۵: ۱۳۹۰)همان،  
 در»به ملنی « اقّه در»استلاره از خلرشید و « هاقّزرّ ن»بنا بب متن چاپی    در ا ن بیت

ی انجم را از اقّۀ زرّ ن هاخداوند مهبه»مفاد بیت آن است که است و  ۴«خفا و پنهانی

)نک. عّطار  «بازدو هب شب پنهانی با ریک مهبه می استخلرشید   ا ریک خلرشید ساخته
  ها ی هست ا در صلرت ا ن بیت و ملنی آن گفتنیامّ .تعلیقات( ،۲۹۴: ۱۳۹۰نیاابوری، 

                                                 
 ، چا  انتاارات سمت است.الّطیرمنطقها بر پایۀ . این ناانی۳
کار هـم در شـعر عّطـار و دیگـران بـه« عـاجز و نـاتوان کـردن»و « در بند و زندان کردن»به معنی « در قّقه کردن». ۴

 است:رفته
 آسمان را چون زمین در قّقه کرد

 
 آرزوی قّقــــۀ لولــــوی تــــو 

 (۲۲۵و نیز نک. همان:  ۵۶۹: ۱۳۶۲)عّطار نیاابوری،  
 چنان شد خلق را در قّقه کردچنین شد و آناین

 
ــان، ای عاشــقان  ــین و از چن ــاز رســتیم از چن  ب

 (۴/۲۰۱: ج ۱۳۶۲ی، )مولو 
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  یدخلرش =) «اقّه  اقّۀ زرّ نزرّ ن»از   ستارگان =) «انجم مهبۀ»پد د آمدن  (الف

ای و مؤ ّدی کم ببای نگارنده تازگی دارد و ببای آن سابقهملدللی و خببی است که دست

  « کندپد د می»را چنین « مهبۀ انجم»ار  خداوند در شلب لطّ  تبو از آن مهم  استنیارته
 از زیر قّقه مهرۀ انجم کنـد پدیـد

 
 ها به قّقۀ ازرق دهد ضیازان مهره 

 (۷۰۱: ۱۳۶۲ ،نیاابوری ارعّط ) 
گانۀ )نه ریک  طبقات نه در نه اقّه )ستارگان  های زرّ نمهبهنیز  و در سخن د گب او

  کنند )سیب می گبدندمیآسمان  
 زّریـنه ن هزاران مهریکه داند کا

 
 چنـدین هقّقـ چرا گردند در نـه 

 (۱۶۵الف:  ۱۳۸۶ ،)همان 
انجم « های زرّ نِمهبه»یز ن  لّصدوراراحةدر تحمید ّۀ و در سخن د گب ملاصبان او  ازیمیه 

است که هزار  دستیقدرتش )قدرت خداوند  چابک ...» شلند نملده می« اقّۀ مینا هفت»از 

 .(۴: ۱۳۶۴راوندی )« مهبۀ زرّ ن به صنس بیلجب از هفت اقّۀ مینا بنملد

اقّه هفت کند که از ز بو اثیبایدّ ن اخسیکتی ممدوح خلد را به مهبه )ستاره ای مانند می

 است  )هفت ریک  ا ن پیب بُیلجب )آسمان  بیبون آمده
 است برون مثل این جوانیک مهره نامده

 
ــب  ــر بلعج ــن پی ــۀ ای ــت قّق ــر هف  از زی

 (۳۷: ۱۳۳۷)اخسیکتی،  
کند  می« بازیبازی و مهبهتیلب»وبیگاه که گاههای شالبان نیز  آنیگبدر تصل ب (ب

 است « ریک  یهان»
 ها بـرون آردر بازیچهزمانه ناد

 
 باز بـازیگرمهره فلک   ز بازی   

 (۲۴۸تا: بی ،سلمان مسعود سعد) 
 گون خیمهببین باری که هر ساعت از این پیروزه

 
 سـیماها برون آرد همی ایـن پیـر خوشچه بازی 

 (۲۴۸ تا:بی ،غزنوی یئسنا) 
 ات نماید لعبجهان به بوالعجبی تا کی

 
ــن و  ــرۀ زّری ــت مه ــه هف ــا ب ــۀ مین  قّق

 (۸: بیت ۱۳۵۷ ،شروانی خاقانی) 
  است دهتکبار شنیز  (۱۰۰ :۱۳۴۹)خاقانی  منشآتهمین تلصیف و تصل ب در 



05  
 ۷۱/۲نامۀ فرهنگستان، 

 الطیرمنطقتوضیحی دربارۀ چند بیت  مقاله
 

ساز بیلجبی از شکا ت که ربانملده بلد از یلب ریک الدّار و شللذۀ دست روزگار  که ا ن اقّه

 دمن داشت.  لقلبی در ۵باز؟  م طببی  هزار سلءاینصصساز ]مهبهاست و آن مهبه

اند  که در ملدللی وااد گفته شده  در مجمللۀ ا ن شلاهد  شلدکه مماظه میچنان

کسی لموه  به .اند«زرّ ن»ها هستند که «مهبه»در میان نیست؛ بیکه « اقّۀ زرّ ن»سخنی از 

یز در ا ن ابیات نظامی به ؛استنگفته« بازمهبه» شالبانه  هایرا در ا ن تلصیف« خدا»هم 

که در آنها یب ان مشیّت ایهی در آرب نش یهان و آسمان با تخیّل  (۱۰۷و  ۹۸تا: )بی

 است  تلبیب شده« بازشلبده»و « بازیلبت»شالبانه به 
 بــازی پــس ایــن پــرده هســتلعبــت
 بازی که در ایـن پـرده هسـتشعبده

 

 گرنه بر او ایـن همـه لعبـت کـه بسـت 
 بــر ســرت ایــن پــرده بــه بــازی نبســت

  «از ز ب اقّه مهبۀ انجم کند پد د»ار که و گفتۀ د گب لطّ ۀ الایبا ن اند ش یّه بهبا تل  

 شلد پیشنهاد می گلنهصلرت اصیی بیت بد ن
ـــاخت ـــه س ـــر قّق ـــم ز زی ـــرۀ انج  مه

 
 فلک در قّقه هر شب مهره باخـت (اتا )ب 

ه است که با اقّ «ز ب»از  «انجمشمار بیمهبۀ »انگیز آوردن شگفت و پد د« ساختن»و ایبتّه  

)وقلع کارهای خارق لادت به قدرت مۀ کتاب مقدّدر ر ای مشتبک ابیات ملدلع و 

 سازگاری دارد.  ۶خداوند

 ۹۵ ، ص۷۷۹بیت 
اااارد از انبیااااا و از  ساااال با  چااااون ند

 برخاااآ دمدناادجملاا  عاااجز  وی
 ماان کاا  باشاام تااا زناام ال  شااناخت 
 چون جز او د  هر دو عالم نیست کس 

 

ال کاس یاک جازو پا هیچ  ال  کا  از کا
فنااااآما»د  خطااااب  رد  دمدناااد« عد

 او شناسا شد کا  جاز باا او نسااخت
 بااا کاا  سااازد  ایناات سااودا و هااوس

 ( ۱۱: ۱۳۵۶، گوهرین، ۲۵: ۱۳۸۴نژاد، ، انزابی۴۶۷ و ۲۳۸: ۱۳۸۳)شفیعی کدکنی،  
                                                 

سـورۀ یوسـف سـاخته « القصصاقسُن »را در مقابل « سوُءالُغصص یعقوبی»وتپش خاقانی این . ظاهرًا ذهن پرتوش۵
 باشد.

عّطار دارای دو مقّدمه است و با نوعی براعت استهالل: مقّدمۀ کتـاب و در آن تحمیدّیـه  الّطیرمنطق. به یاد آوریم که ۶
 الّطیرمنطقدرآمد داستان ای که پیشاند؛ و مقّدمهخارق عادت که به امر الهی پدید آمده در ذکر مجموعۀ اموری است

 اند با مراتب مختلف.های انسانیاست و آن درآمدن مرغانی است که نمایندۀ گروه
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 او با یز که شناسا شد او»  است سلم بیت دوم مصباع ملنی و صلرت ۀدربار پبسش

 اندکی با] شد  لارف شناسا شد  او او  »است روشن ملنی ظاهباً اوّر  نگاه رد. «نساخت

؛ و در ا ن «  نساختخدا)با  او با یز که شناخت را خدا و رسید ملبرت به او مسامحه 

شلد؛ تصلّر می« او»مشتبک و « نساخت»و رالل رلل « شناسا شد»صلرت مسندٌاییه )نهادِ  

  و به «ز با خدا نساختی اوکسی شناسا شد که »گفته شلد   امّا با د تلیّه داشت که اگب

بنیاد ن  ۀ  ا ن ملنی با اند ش«ای شناسا شد که تنها با خدا ساخت و الالیببنده»د گب   لبارت

که لطّار  الطای ملبرت )شناسا ی  از یانب اوست  چنان ۀسازد؛ چباکه به لقیدلطّار نمی

 ت  و رابطه با اق نیز چنین اس« پیلند»
 بئا کسئئی آسئئان چئل پیلنئئدش نبئئلد  

 
 من اگب خلانم خداوندش چه سلد 

 (۲۱۰: ۱۳۹۰)عّطار نیاابوری،  
 و دییل آن ا ن  

 که در خور نیست قق را جز قق ای دوست
 خدا را جز خـدا یـک دوسـت کـس نیسـت

 

ــت  ــتی ر  و پوس ــن ما ــزد از ای ــه برخی  چ
 که در خورد خدا هـم اوسـت کـس نیسـت

 (۹۷و  ۸۶الف:  ۱۳۸۶)عّطار نیاابوری،  
 .دارد سابقه ملبرت اهل لبران و سخنان تار د درمحلری  اند شۀ ا ن و

   استگفته لطّار  مقتدای سنایی 
 نیسئت  بئس  بئد  و نیئک  ا ئچ  خدای با
 

 ۷نیست کس یهان در که گل م که با 
 (۱۰۱: ۱۳۵۹)سنائی غزنوی،   

« اهلل االّ ایلُیلدِ رِی یَیسَ»  گفتاست که نقل شده کبخی ملبوفاز  و پیش از سنایی 

خدا بسازد  ا نسازد )ملارقت  با که کیست بنده بناببا ن . (۲۵۶: ۱۳۷۰القضات همدانی، )عین

ای ست و الالیب  و خداست که با بنده«خدا»کند  ا مخایفت کند   ساختن و نساختن با 

نلمت و دویت ملبرت سازد و درنتیجه  او از کند   ا نمیسازد و ملبرت به او الطا میمی

                                                 
(، با چه تواند برابری کندکس، خوب یا بد )مؤمن یا کافر(، بس )بسنده( نیست )نمیتر: با خدای هیچ. اندکی روشن۷

ــی «کسـ»کسی بگویم )این نابرابری را در سنجش با چه کسی بگویم؛ که را بگویم با خدای بس است( که در جهان 
 وجود ندارد.
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د گب  ۀمصباع را با د به گلن« صلرت و ملنی»رو  با د پذ برت که ماند. ازا نمحبوم می

   کنیم تلیّه بلد بیت به د گب  ۀگلن آن به رسیدن ببایدانست. 
 کس نیست لایم دو هب در او یز چلن

 
 هئئلس و سئئلدا ا نئئت سئئازد؟ کئئه بئئا 

 لئایم  دو در  خدا یز) او یز چلن  استشده تکبار  نجاا در قبل بیت «ساختن» که بینیممی و 

   با که سازد )خدا با که سازد ؟ ]تصلّر ا نکه کسئی  اهلل االّ ایلُیلدِ رِی یَیسَ) ندارد ویلد کسی

در یمیئۀ   تبد د  راللباشد و خداوند با او بسازد  سلدا و هلس )خیار و هذ ان  است  و بی

    بازگبد م قبل بیت به تلانیممی اکنلن وست. «خدا« »با که سازد»
 شئناخت  الف زنم تا باشم که من
 

 و نساختا با یز که شناسا شد او 
  با د در مصباع دوم ا ئن بیئت هئم    «سازدنمی» ا « سازدمی» کسی با که خداست تنها اگب و 

 خئلانیم  رو  ما مصباع را با ا ن صئلرت مئی  خدا باشد  و ازا ن« نساختن» ا « ساختن»رالل 

و تصحیف « یز»به « اق»  و سهلیت تبد ل و تحب ف «او شناسا شد که اق با او بساخت»

 روشن است. « نساخت»به « بساخت»

 ۷۷۶ص ، ۴۳۶بیت 
 چشاامای تناادباز تناا  ،مرحبااا

 
 چند خواه  بود تند و تیزخشام 

 (باز: تنگ۳۶: ۱۳۵۶، باز؛ گوهرین: تند۴۷: ۱۳۸۴، نژادباز؛ انزابی: تنگ۲۶۰ :۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
اساس تصحیح  ۀ   لنی نسخقونی نسخۀ  متفاوت است؛« چشمتندباز تنگ»ها از روا ت نسخه

؛ نسئخۀ  «چشئم تئاء  تنئک   دئمّۀ بئاز ]بئی  تنک»  قونیا نسخۀ د گب  ؛«چشمتنک ۸بازتُنک»ما  

 شئاهباز »  ت؛ «چشئم تاز تنئک تبک»  ع؛ «تیزچشم بازتنک»  س؛ «تندباز تیزچشم»  دا المثنوی

 .«)؟  چشم پیک باز  استو ارزوده شده   تیز ]بدون نقطه»  سل؛ «تیزچشم

مبغ در مصباع « تندی و تیزخشمیِ»و  دا المثنویبه دب   هتلیّ ما در انتخاب متن با

کنیم که  ادآوری می  و در تأ ید آن صحیح است ین صلرتهما م و را پذ برته تندبازدوم  

 ابقه دارد.در متن کهن د گبی نیز س تندباز

                                                 
معنی نتیجۀ سـهو است و این صورت بیبوده« تندباز»رسد که هم به نظر می« اس»باز. در مادرنسخۀ باز: ُتنگ. ُتنک۸

 .۲۹۷، توضیحات: ۱۰۶الف:  ۱۳۸۶عّطار نیاابوری،  کاتب یا کاتبان است؛ و نیز نک.
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خطا آن را به ربدوسی که بل ی بهاز آثار قبن پنجم  ی طنانشاهییوسف و زلیخادر 

شالب در   ۹استق کتابت شده ۷۷۸در سار  شدۀ آنتب ن نسخۀ شناختهاند و کهننسبت داده

 گل د می و سفید شدن ملی سب و ااساس پیبی گزارش االار خلد
 د آغـــاز آراســـتهدرخـــتم ُبـــ

ـــا ـــد ز ناگ ـــپیدبرآم ـــاز س  ه ب
ــدان ــر ب ــّران شــدند از ب ــه پ  گون

ــتا  ــاز گس ــبک ب ــد س  واربرآم
 گاـت ز افـراز بـا  زمانی همی

 نــه بناســتنی کــش پریــدن بــود
 نـدبازگمان برده بـود  کـه ایـن تُ 

 شکاری است باز و شکارش منم
 

 1۰چو گنج شهان باشد از ]خواسته[ 
ــد  گسســتند زاغــانم از جــان امی
 که تاریک شد هر دو چاـم تـر 

 گفتی کسی کرده بودش شکارتو 
 سرانجا  بناسـت بـر جـای زا 
ــر مــن شــود ــه آن آمــدن کــز ب  ن

ــه امّ  ــرازب ــد ف ــدر آم ــد زا  ان  ی
 چرا خـویش را بـر گمـان افکـنم

 
 ۷۲۳ص ،  ۲۰۲بیت 

یز دمااده د  سااخن  گفااتن شااکر 
 

 خیاز دمادهخاو دن پها  د  شکر 
 (۴۵: ۱۳۵۶، ؛ گوهرین۵۵: ۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۲۶۸: ۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 

 فاق دارند  سخن ما تلدیحی دربارۀ آن است ها در صلرت و ایفاظ بیت اتّنسخه

)ابیات  الّطیرمنطق درآمد داستانپیشبیت در گزارش صفت طلطی است. طلطی در 
ابباهیم  در مقامی که داستاناست سایکی است که در میان بهشت و دوزخ ا ستاده (۶۳۰ـ۶۲۷

ت   شخصیّ(۸۰۸ـ۸۰۰)ابیات کند  و در ا نجا ببای شالب تدالی مینمبود را آتش و   ع) خییل

به هلای دوام لمب و بقای    امّاماندمی  ع) مندی است که در ظاهب به خ بببخلردار و گیه

)نک.  زندسیمبغ تن می سلیِاز مجاهده و ابکت بهو  نفس در آرزوی آب ایات است
 .(۳۵۶: ۱۳۵۲فروزانفر، 

 شکبر زی در سخن» فت لمده و آشکار طلطی اشاره شده است در ا ن بیت به دو ص
ببای خلردن  =) «خیزی در شکب خلردنپگه» ؛ سخنی  اهل سخن بلدنشیب ن =) «گفتن

                                                 
 در کتابخانۀ مرکزی داناگاه تهران موجود است. ۳۵۴. از این نسخه فیلمی با شمارۀ ۹

همـان  ۳۷۹۶ای در اینجا محو است، مصراع در نسـخۀ دیگـر، فـیلم شـمارۀ کلمهیوسف و زلیخا . در نسخۀ کهن ۱۰
 ایم.کتابخانه چنین است که آورده
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   و ا ن هب دو مانس راه و اجاب در سایکان است. کبدن سحبخیزیشکب و یذّت دنیا 
که در مصباع  اد آور مامّا به   ؛طلطی روشن و مشهلر است« سخنیِشکبر زی و شیب ن»

 کی از   و تلدیح آنکه استملرد نظب شالب بلده« خلردن شکب»ملانی مجازی م دوم ه
نملنه   ببای .است« سب ببدنخلش بلدن و در ناز و تنلّم به» خو دن شکرکنایی ملانی 

 گل د خاقانی در خطاب به  کی از مخایفان متنلّم خلد می
 یخـور تو مار صـورتّی و همیاـه شـکر

 است این هم ز بخاش فلک و کار عالم
 

 خاقانی است طوطی و دائم جگـر خـورد 
 کان را که خاک باید خوردن شکر خـورد

 (۸۷۴: ۱۳۵۷خاقانی شروانی، ) 
 است ای گفتهار در دمن قصیدهو لطّ

 خوردن همه کّروبیان عرش دائم در شکر 
 

 رانـیدهان ما پر آب گر  و کار مـا مگـس 
 (۸۳۰: ۱۳۶۲ی، عّطار نیاابور) 

 شیلۀ همۀ مبالان است  « خیزیپگه» نیز
 خیزند چلن مبالان همیروزها اکنلن پگه

 
 روزها مانا چل مبالان هم تماشایی شئدند  

 (خیزی روزهای بهار، در پگه۱۳۶تا: )سنائی غزنوی، بی  
 کار اهل طالت و لبادت است « خیزیپگه» از طبف د گب و

 زخیـچنین گفـت آن ُجـوامرد پگـه
 

 که پیش از صبحد  در طاعت آویز 
 (۱۲۷الف:  ۱۳۸۶ ،نیاابوری ارعّط ) 

ی طلطی در هلس و انتظار یسنااکیم طلطی چنین نیست و به گفتۀ « خیزیپگه» اار آنکه

 است  دارزندهسحبخیز و شب  «خلردن شکب»
 او چو تنگ شکر و گاـته سراسـیمه ز خـواب

 
 رخواب در اندیاۀ خومن چو طوطی شده بی 

 (۵۲۸تا: )سنائی غزنوی، بی 

 ۷۶۶ ص، ۷۳۰۷ا۷۲۹۹ت ابیا
اا یاان دخاار رآ  وزتا  سااپرچااو بااا زّ 

 ن جهاااان پرغااارو ی وز دیهااار کاااا
 ساااز کااوی یااا  شاادشاایخ خلااوت

 

 هندوی شاب  ا با  تیاف افکناد سار، 
 شد چو بحر از چشمۀ خو  غرق نو ،
 بااا ساااهان کاااوی او د  کاااا  شاااد

 (۷۳: ۱۳۵۶، ؛ گوهرین۷۷: ۱۳۸۴، دنژا؛ انزابی۲۹۰ :۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
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 اند با تشبیه صبح به تبکی که در ییب )گب بان  او لنبب نهاده «بک صبحتُ»ار در شلب لطّ

 است آمده
 شفق شا  کند اطلس   در پای اسب  

 
 صبح نهد عنبر صـبا رک  در جیب تُ  

 (۷۰۲: ۱۳۶۲ ،نیاابوری ارعّط ) 
  ستسابقه نیرارسی بیدر شلب هم « هندوی شب»و 

 توست ای که هندوی شب پاسبانخوش خفته
 

ــه  ــز، دزد چ ــل طب ــبان ای طف ــه پاس ــری ب  گی
 (۱۵۱: ۱۳۵۸بیلقانی، )مجیر  

با « تبک»ه است  ظهلر و طیلع تلیّ  از چند یهت  قابل(۱۲۹۹)بیت ا بیت نخست امّ

ئ زمی  تصل بی ر«روز  صبح»ببای ربارسیدن « تیغ»با « هندو« »ارکندن سبِ»و « سپب نزرّ»

ار و ر ای داستان شید صنلان الب ب و نامناسب است  در اماسی و در زبان لاطفی لطّ

« آخِب». از ا ن گذشته  11آهنگ است دمن ا نکه با ویلد بیت بلد اشل و تکباری خارج

تبک روز »رسد که با د نظب می ای ندارد و بهکنندههم ملنای رادی« تبک روز  آخِب»در 

ه و رمه  او روز است  ]در ا نجا  تبکی که آخُب  تبکی که آخُب )چباگاه گیّتبکِ روز»را « آخب

  با همین ملنای «روزآخب  روزآخلر». و ا ن بخلانیم« آخُب )قیمبو و نفلذ  او روز است

 است.و نظامی  از پیشبوان لطّار  آمده ار  در شلب خاقانیمناسب بیت لطّ

 خاقانی در ستا ش مظفّب قزر ارسمن 
 خلدشسپهر و هاتفتاز ه

 
ـروز   12تان ببیــنمآخـور و شبس 

 (۲۶۹ب:  ۱۳۵۷خاقانی شروانی، ) 
 شالب یا گاه اقامت ممدوح« روزآخلر»  «خیدسپهب و هشتهفت» تبینیم که بنابب ا ن بیمی

 ست.اومحل استباات و خیلت « شبستان»و 

 است گفته« سلارِ روزآخبصبحِ ابیق»و نظامی نزد ک به همین ملنی 

 
                                                 

ای از آن در مقالـه وهوای دیگر و با توّجه به رابطۀ ذهنی خود با شعر خاقانی )کـه نمونـهیا عّطار این بیت را با قال. آ۱۱
 است؟است( به متن افزودهآمده

 . با تاّکر از یادآوری همکار فاضل، آقای دکتر محّمدرضا ترکی، استاد گروه ادبّیات داناگاه تهران.۱۲
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 سـوارچو روزآخر صبح ابلـق
 ســکندر بفرمــود کارنــد ســاز

 

 طویله برون زد بر این مرغزار، 
 برندش به جای نخسـتینه بـاز

 (۲۲۰تا: بی ،گنجوی نظامی) 
یا ی »در شلب گل ندگان د گب که از آن ملنی اقیقی « آخلر/ شب آخبشب»و بسنجید با 

 .نداخلاسته« چبدهنگام دام در آنجا میکه شب

 در ستا ش ممدوح   ایدّ ن لبدایبّزاق اصفهانییمار
 است ز بهر مرکبت چر کرده

 
 آخـراز جادۀ کهکاـان شـب 

 (۱۷۳: ۱۳۲۰الّدین اصفهانی، )جمال 
 و مجیب بییقانی نیز در همان ملدلع 

 چو زین نهـاد ز دعـوت بـر ابلـق اّیـا 
 

 فضا آخور بدین کبودمجّره گات شب 
 (۴: ۱۳۵۸)مجیر بیلقانی،  

 ۷۶۲ص ، ۷۳۹۲بیت 
 ابجدخوان عشق تختۀ کعب  است

 
 سرشااناس غیااب ساارگردان عشااق 

 (۷۸: ۱۳۵۶، ؛ گوهرین۸۱: ۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۲۹۴: ۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
تخته »  ت  سل  مانند متن؛ دا المثنویو نسخۀ  قونی ع نخست  در هب دو نسخۀ اصدر مصب

تخته کلبست و »  ع؛ «نقطه  یلبست]بی بحبه»  س؛ « کلبست ]= تختۀ کلبه است  مانند متن

: ۱۳۸۴همان، ؛ ۳۸۸: ۱۳۹۰عّطار نیاابوری،  .کن)ر شلد به هب ملنا ی که تصلّ« تختۀ کلبه»«. )! 
و « سبشناس»  «ابجدخلان»چباکه  ؛  در ا نجا تناسب روشنی با د گب ایزای بیت ندارد(۳۰۹

اند و اریاع آنها به انسان است و ین اسمصفت یانشبا ساختی همسان  هبسه « سبگبدان»

و   است« ابجدخلان»هم با د در ملنی انسانی باشد که در مکتب لشق « تختۀ کلبه»قالدتاً 

همان شید  که مصداق مناسب آن در داستان  13 = پختۀ زهد« )پختۀ کلبه»روشن است که 

 =« )تخته»تناسبی که سازگارتب است و رابطه و « تختۀ کلبه»از    در ا ن بیتصنلان است

کننده است تا ا نکه در یطف ملنی ب رب بنده و گمباهتدارد  بیش« ابجدخلان»و « ابجد»با   یلح
                                                 

هم در اینجا پیانهاد مناسبی است، گو اینکه در داستان شـی  صـنعان عقـل چنـدان « عقلپختۀ ». گفتنی است که ۱۳
 (.۸۹: ۱۳۷۳ای ندارد )نک. عّطار نیاابوری، نقش برجسته
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است که مقتدا ان لطّار  سنایی و « پختۀ لشق»مانند « پختۀ کلبه»بی داشته باشد. نقش مؤثّ

 اند کار ببدهخاقانی به
 پختۀ لشقم شباب خام خلاهی زان کجئا 

 
 پخته یانا یز شباب خام نیسئت سازگار  

 (۹۶تا: )سنائی غزنوی، بی  
ــاه ــۀ شهنا ــک ره کعب  این

 
 کو پختۀ عاق و ُبختی راه 

 (۷۹الف:  ۱۳۵۷)خاقانی شروانی،  
 1۴(۸۹تا: )بی لوایحدر   ن ناگلریبا ا ن سخن امیدایدّ الّطیرمنطقمفهلم بیت و سبانجام  

 ت  مقا سه اس ابلق

اش و ملاد است. اگب قدم در ا ن مکتب نهد  اطفار ا ن مکتب به آملختن مل مکتبِ استادِ ˙لقل

 ابجد لشق در کارش کشند.

 ۷۴۹ص ، ۷۹۲۲بیت 
 اشک چون شنهر  اسرا  دل است

 
 سیر خو دن چیست زنها  دل اسات 

 (۰۶۱: ۳۵۶۱، ؛ گوهرین۰۴۱1۶: ۳۸۴۱، نژاد؛ انزابی۷۱۳1۵: ۳۸۱۳کدکنی،  شفیعی) 
  «خلردن سیب»  بب مصباع دوم ملنای مصباع نخست است. بناخلاندن و  سخن در چگلنگی

شلد که اقا ق بب صفحۀ آن پد دار کند و مانس می  ]آ ینۀ  در را مکدّر می«زنگار» چلن

   لنی چیزی و کاری که «اشک»ر نیز آن است که   و مفهلم ملرد انتظار از مصباع او1۷ّگبدد

به آ نۀ  در پد دار کند.  سبار را بب ]صفحۀا« شنگبف»خلردن در تقابل است  چلن  با سیب

اشک  اشک ر ختن  گب ستن  »شالب با د در مصباع نخست مخاطب را به   لبارت د گب

 تن و کار خلردن  اشتنار بب سیب»که در مصباع دوم او را از تلصیه کند  چنان« ت بّع و تنبّه

                                                 
چا  القضـات همـدانی بـهخطا بـه نـا  عین. این رساله از قمیدالـّدین نـاگوری زنـده در قـرن هفـتم اسـت و بـه۱۴

 است.رسیده
 است.خوانده شده« ون شنگرف اسرار دل استاشک  چ». در اینجا ۱۵
ــز ۱۶ ــار نیاــابوری، خوانده« اشــگ، چــون شــنگرف  اســرار دل اســت». در اینجــا نی ــد )نــک. عّط : ۳۲۴: ۱۳۸۴ان

 ]توضیحات[(.
ّ َشی»است: . ظاهرًا عّطار به این سخن ابوسلیمان دارانی توّجه داشته۱۷

ُکل  َبز  ل  )خواجـه « ٍء َصَدأ و َصَدُأ نور  القلب  الاَّ
 ، توضیحات(.۴۱۲: ۱۳۹۷؛ نیز نک. عّطار نیاابوری، ۸۱: ۱۳۶۲عبدالله انصاری، 
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 آ د؟صلرتی که دارد  ببمیبا   ا آ ا چنین مفهلمی از ا ن مصباعدارد؛ امّبازمی «نفس

  ر است تصلّمصباع نخست را چگلنه بخلانیم؟ خلاندن ا ن مصباع به چند صلرت قابل
  )؟( اشک، چون شنگرف  اسرار دل استــ 
  )؟( اشک، چون شنگرف، اسرار دل است ــ
  )؟( اشک  چون شنگرف، اسرار دل است ــ

رسد که تصئحیفی در ا ئن   نظب می ارد  بهی روشن و مناسبی نداها ملنتقبای ک از ا ن هیچ
  خلانیم آ د به گلنۀ د گب میمیکه در پی  پیش آمده باشد. ما آن را با تلدیحاتینیز مصباع 

شئد   گئلگبد و سئیماب سئاخته مئی    درآمیختن در گذشته شنگبف )شنجبف  که از   1

نظامی  نلشئتۀ   ۀجواهرنامررت. در کار میمصارف گلناگلنی داشت  و ازیمیه در نقاشی به

 است آمده    از آثار قبن ششم(۲۶۹: ۱۳۸۳)د یلهبی نیشابلری محمّ
های ... و بب نقاشی الا ت صبخ )سبخ ... یلنی باشد به سیماب را دو نلع لقد کنند   ک نلع

 کاالذ و د لار و الیب آن به کار دارند.

در   (۲۰۸ :۱۳۶۳)  ن طلسی  منسلب به خلایه نصیبایدّنامۀ ایلخانیتنسوخو در 

 خلانیم  می «سیماب»تلدیح 

خلانند. و سلده  و بل ی آن را شنگبف کانی میاسنگ سیماب سبخ باشد  مانند شنگبف ن

آنچه گل ند در شنگبف سیماب ااصل آ د  بد ن شنجبف سیماب را خلاهند و آن شنجبف که 

 کار دارند از سیماب و گلگبد سازند.در ایلان نقاشان به
 

 است گان ملبوف مسللد سلد گفتهو از گل ند
 د ابر از گلیشگفت نیست که شنگرف زا

 
 ه مایـۀ شـنگرف باشـد از سـیمابکاز آن 

 (۵۶تا: )مسعود سعد، بی 
آ د  ازیمیه کارببد شنگبف )شنجبف  در نقاشی  انداختن ببمید گب که از شلاهد ا چنانامّ

  استطبح و زدن پیبنگ بلده

 از ربدوسی است 
 ســپرک زّریــن و زّریــن بــر آن تــر

 تو گفتی که ابـری برآمـد ز گـنج
 

 غمی شد سر از چاک چاک تبـر 
 ز شــنگرف نیرنــگ زد بــر تــرنج

 (۲/۶۵ج :۱۳۸۶فردوسی ) 
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 گل د می ی استاداشو مسللد سلد در تلصیف کار نقّ
 چو چهره بگااد آن دلربای صورت را

 
 د مـبهمشنگرف هرچـه ُبـ زپدید کرد  

 (۶۲۵ تا:بیمسعود سعد، ) 
اشی و نقش آن در ظاهب کبدن نقلش و و خاقانی بارها به نلع کارببد شنگبف در نقّ

 تصاو ب اشاره دارد 
 صدر ایـوان را از دود جگـر تیـره کنیـد

ــــتانَ   دشــــنگرف ز اشــــک مــــن س
 اشــک دار  زنگــار دل دار  شــنگرف  

 

 مژه روی صور بگاایید هم به شنگرف   
 کبـــــود ایـــــوان ایـــــن صـــــورتگر

دو بـر ایـوان  ند زینکیست که نقای ک
 او
 

 (۳۶۳و  ۳۴۶، ۱۶۰: ۱۳۵۷)خاقانی شروانی، 
د د م  در شلب  گفتۀ خاقانیکه در ابیات پیش  «شنگبف»به « اشک»ه یبب تشبلموه  2

 سابقه دارد « شنگبف»به « اشک خلنین»و « خلن» مانند کبدنار و د گبان نیز لطّ
 که خامه ز شنگرف برکاـد نقـاشچنان

 
 مژۀ من به خون دیده خضابکنون شود  

 (شنگرفذیل : ۱۳۷۶، دهخدابه نقل از  خسروانی) 
 امــانش داد چنــدانی کــه یــک قــرف

 
 نوشت از خون چام خود به شنگرف 

 (۲۷۳: ۱۳۸۶)عّطار نیاابوری،  
امبی  هم ار و د گباندر زبان لطّ« خلن اشکِ»کار ببدن و به« خلن»به « اشک»تشبیه   3

 بسیار لادی است 
 تم ز خلــق زمانــه کنــاریگــرف

 
 فااند  بسی اشک خون در کنار  

  (۴۳۱: ۱۳۶۲)عّطار نیاابوری،  
 ور روی به اشک خون نپوشم

 
 با سـوختن جگـر چـه سـاز  

 (۴۴۳ )همان: 
 خلانیم بب آنچه گذشت  ما بیت را چنین می بنا

 اسرار دل است اشک  خون شنگرف  
 

 خوردن چیست زنگار دل است سیر 
اسبار در را ) ا  اسبار را بب در    ت بّع  درد و نیاز =« )اشک خلن»ن است که و مباد آ 

 سیب»است و ببلکس آن کبدهتصل ب را بب آ نه آشکار می« شنگبف»که چنان  کندآشکار می

 . پلشاندچهبۀ آ نۀ در را می« زنگار»مانند   های دنیا یتالبق شدن در یذّ =« )خلردن
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مصباع ملرد سخن ما  به ا ن گفتۀ رخبایدّ ن اسلد گبگانی در و سخن آخب آنکه مفهلم 

 نزد ک است   (۱۹۷: ۱۳۷۷)ویس و رامین منظلمۀ 
 کجا چلن د ده ر زد اشک بسیار

 
 گشئئاده گئئبدد از در ابئئب تیمئئار  

 
 ۲۷۴ص  ،۲۹۲۹ا۲۹۲۱بیات ا

یشت ب   جز تشویش نیستگرچ  از  
 ایفرزاناااا  د   ه دیاااان دن بااااود

یااش خااودخااویش  ا از  گاا  کنااد    د
 

یش خویشدمت پروای  یک   نیست  
یااش خااود کااو ناادا د  ای ا شااان   

یاااش  ا دساااتا     خاااوان  ه کناااد  
 (۱۶۶: ۱۳۵۶، ؛ گوهرین۱۵۴: ۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۳۶۸: ۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 

ملنا ی یز آنچه « / ر ش خل ش ر ش خلد»ار در ا ن ابیات از  ا لطّآپبسش ا ن است که 

 است؟ و اکنلن پاسد آن پبسش اراده کبده آ د اد می ر بهدر نگاه اوّ
آورد و در پا ان سئخن محصّئل   ار بنابب شیلۀ همیشگی خلد که اکا تی و تمثییی میلطّ

است  از ا ئن  های پیشین را در ا نجا آوردهکند  خمصۀ تمثیلآن را در بیت  ا ابیاتی ذکب می
ما ئۀ   وقتی در در ئا الئبق شئد  ر ئش    اکا ت ابیهی که ر ش بیندی داشت و ست هاتمثیل

تب اکا ئت  ؛ و از آن پیش(۲۹۸۱ـ۲۹۷۸)ابیات تلانست از آن رها شلد تشل ش او بلد و نمی
شئد و  مشئنلر مئی  « ر ئش خئلد  »لابد نمازگزاری است که در ذکب پیلسته و قیام دایم بئه  

هئب دو   و ا ئن  ؛(۲۹۷۳ــ۲۹۶۴)ابیات  ارت نمی ی«ئذوق و گشا ش»از لبادات خلد درنتیجه 
گم « مَنی»ای )سایکی  است که هدهد او را در اکا ت در تلدیح سخن و نقد اار پبسنده

 . (۲۹۰۷ـ۲۹۰۵)ابیات د د خلد گبرتار می« نفس»و به 
ار بئه سئخنی   لطّئ   بسئیار  ااتمئارِ به است « ر ش»که لنصب مبکزی آن  هادر ا ن تمثیل

  ت اسنقل شده  ص) است که از رسلر اکبماند شیدهمی

ه و ُهَو م   َنْفس  عجاُب الَمرء  ب  ها ا  ْلَیُة الَمرء  و فی َکثَرت  حَیَة ق  نَّ اللَّ ، ِل  ه  ْحَیت  ّفُة ل  ْن َسعادة  الَمرء  خ  کات  م   َن الُمهل 

؛ لطّار نیشابلری  1/۴12  ج 13۶2؛ ارمکی  ۶/1۴تا  ج ؛ ایمناوی  بی2/۵۴۵تا  ج )سیلطی  بی

13۹۰  ۴۵۶.  

کند  او هم انسان را از اقیقت ذکب و لبادت محبوم میاند شۀ در « ر ش»  و بناببا ن
که از اکا ت دوم گبدد  چناننخست چنین است  و هم ما ۀ همک می که در تمثیلچنان
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ای ندارد و از آرا ش ظاهب شانه« ر ش خلد»ببای او  هم کسی که ببای   لموهآ د. بهببمی
کند می« خلان راه دستار»را « ر ش»است و هم آنکه « زانهدر راه د ن رب»خاطب است  آسلده

آگاه شلد. ا ن یلالن « ر ش خلد» تلاند ازمیگذرد  ها میو از همۀ ظلاهب و دیبستگی
های ذوقی و سبکی گلن کیمات از گبا شوبیگاه او بب ملانی گلنهخیار شالب و تمبکز گاه

ببد  در کار میاقیقی و مجازی خلد به را با ملانی« ر ش»نیز  بیات د گباوست  و در ا
آنچه ما ۀ »  و به زبان امبوز ان «آنچه انسان را از راه اق الارل کند»یا ی آن را به ملنی 

 « آزار و زامت و دردسب است
 تو کرکس نیستی مـردار بگـرار
 سلیمان را چو شد انگاتری گم

 

 خـوار بگـرارجهان با دیو  مرد  
 برست از ریش ماتی دیومرد 

 (۱۹۹الف:  ۱۳۸۶)عّطار نیاابوری،  
جئب و  لُ»گئاهی ملیئب    «  ز نئت ر ش= محاسن»و در یا ی د گب با پشتلانۀ ا ن باور که 

 را کئه « ر ئش خئلد  »شناسئد و  تفاوتی مئی « ر ش خلد»و « ر ش»شلد  در میان می« همک
و خطاب بیند می« شبّ نفس  نفس مهیک»نیز از آن پیداست  نماد « خلدی  نفس»وبلی رنگ

 گل د گبرتار است  می« ر ش خلد»و « ر ش»آنکه به  هب
ــرون ناآمــده ــود ب ــش خ  ای ز ری
 چون ز ریش خود بپردازی نخست
 ور تو با ایـن ریـش در دریـا شـوی

 

ــده  ــون ناآم ــای خ ــن دری ــرق ای  غ
 عز  تو گردد در این دریـا درسـت

 شـوی 1۸هم ز ریش خویش ناپروا
 (۲۹۷۷ـ۲۹۷۵ یها: بیت۲۱۶ :۱۳۹۰)عّطار نیاابوری،  

که در آن نیز   (۳۱۸ :۱۳۸۶عّطار نیاابوری، ) نامهمصیبتو همچنین است در ا ن بیت 
  است «1۹شبّ و زامت خلد و خلدی  شبّ نفس»همان « ر ش خلد»

 نیستت پروای ریـش خـود دمـی
 

 همچنین مردار خواهی شد همـی 
 

 ۲۲۲ص  ،۳۲۵۹بیت 
 بیندازناااد سااار از تااان مااارا گااار

 
 مرا گردناین  نیست غم چون هست 

 (۱۸۱: ۱۳۵۶، ؛ گوهرین۱۶۸: ۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۳۸۲: ۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
                                                 

 (.۴۵۶: ۱۳۹۰خاطر و ماّوش )نک. عّطار نیاابوری،. ناپروا: پریاان و سرگردان، پراکنده۱۸
گاهی از معانی دیگر ۱۹ یش. برای آ  (.۱۳۷۶)نک. دهخدا،   
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از سجده کبدن بب آدم « ابا و استکبار» باشلد  وقتی که ا ن بیت از زبان ابییس گفته می

و ملنی آن در مصباع دوم مببلط است. گل نده   «گبدن»و تلدیح ما به  ؛کبدخلدداری 

تی ندارد  چباکه اگب سب از تن من بیندازند  اهمیّ»گل د  شلد  وقتی میمی که مماظهچنان

شناسد  می« ناملزّت و  مبدن به»مبگ را « گبدن»گل ی با ویلد   «ستمن بب یاا ن گبدن 

« گبدن»به  اد آور م که  است.کار ررتهبه یملنی خاص ادر ا نجا ب« گبدن»و پیداست که ا ن 

 .است پیشینۀ روشنی داردنچه در ا ن بیت آمدهبا ملنا ی نزد ک به آ

 است آمده (۳۵۰: ۱۳۵۶) تاریخ بیهقیدر 

خلایه ]با قادی شیباز بد بلد و  روا داشت که چلن اامد  نایتکین گبدنی بزرگ را در قادی 

 شیباز انداخته آ د تا آبش بببد.
 

« شجاع و نیبومند»را در ذ ل صفحه مجازاً  گردنو دکتب ریّاض  مصحّح دانشمند کتاب  

  خلانیممی (۲۶۷: ۱۳۹۸)ایمیک طلسی خلایه نظام ر الملوکی  س  در  همچنین است.گفته

اق که امیب طلس بلد و یشکب و دستگاه بسیار داشت و گبدنی لظیم بلد  بلمنصلر لبدایبزّ

 تاختن ببد.

مانند ها ی باست و در تبکی« الیلر و شجاع  پهیلان و دییب»ملادر نیز در ا ن لبارت  گردن

ملنی کانلنی با همین   «گبدنینبم»و « گبدننبم»  «گبدن ببای کسی نبم کبدن»  «آورگبدن»

الیبت و یسارت  الیبت و یسارتی که بزرگی به بار »را در ملنی  گردنار لطّ. و است

 است.ببده کاربه «آورد

 ۲۱۳ص ، ۶۳۲۰ بیت
 مشک خالش نقطاۀ جایم جماال

 
 رده حالماض  و مستقبل از وی ک 

 (۲۳۹ :۱۳۵۶، ؛ گوهرین۲۱۵ :۱۳۸۴، نژاد؛ انزابی۴۳۰ :۱۳۸۳کدکنی،  شفیعی) 
 بیت در بیان اوصاف یمایی است که

ــد ــز ندی ــایی او هرگ ــه زیب ــس ب  ک
 خردگی اسـتگفتن از دندان او بی

 

 ... هیچ زیبا نیـز چنـدان عـز ندیـد 
 کان گهر از عّزت خود پردگی است

 (۴۳۱۹و  ۴۳۰۳های : بیت۲۷۳: ۱۳۹۰)عّطار نیاابوری،  
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 الطیرمنطقتوضیحی دربارۀ چند بیت  مقاله
 

مادی و مستقبل از وی )مشکِ خار  اار »تلان گفت که و دربارۀ مصباع دوم آن شا د می

؛ همان، ۵۱۲: ۱۳۹۰)نک. عّطار نیاابوری،  «کبده بلد  گذشته و آ نده از آن به وید آمده بلد
د شالب آن است تب آن است که بگل یم مباا ظاهباً مناسبامّ .(۳۹۸: ۱۳۸۴؛ همان، ۷۶۶: ۱۳۸۳

مادی و مستقبل را به اار تبد ل زمانِ او  آن یلان  به یاذبه و یادوی آن خار  »]که 

 آ د ار ببمیملنا ی که از بیت د گب لطّ .«کبده بلد  و زمان را از  ادها ببده بلد
 جایگه صد سال باشـد دمی آن

 
 نه استقبال و ماضی، قال باشد 

 (۱۰۶الف:  ۱۳۸۶)عّطار نیاابوری،  
 است ها بلد یامی تکبار کبدهو سار

 است از دلشغل  قالش سترده
 

 ذکــر ماضــی و فکــر مســتقبل 
 (۳۴ تا:بیجامی، ) 

 منابع
 الّدین همایون فّر ، تهران: رودکی.، به تصحیح رکندیوان(، ۱۳۳۷اخسیکتی، اثیرالّدین )

، تهـران: دنیـای ۱ین یـازیجی، ج ، بـه تصـحیح تحسـالعارفینمناقب(، ۱۳۶۲الّدین اقمد )افالکی، شمس
 کتاب.

 ، بیروت: دارالفکر.۶(، ج الّصغیرشرح الجامع) القدیرفیضتا(، المناوی، محمد عبدالّرؤوف )بی
ماـهد: داناـگاه  اکبـر فّیـا ،، به تصـحیح علیتاریخ بیهقی(، ۱۳۵۶بیهقی، ابوالفضل محّمدبن قسین )

 فردوسی ماهد.
(، به تصحیح مدرس گیالنـی، تهـران: هفت اورنگ)از  سلسلةالّذهبتا(، جامی، نورالّدین عبدالّرقمن )بی

 سعدی.
 ، به تصحیح وقید دستگردی، تهران: ارمغان.دیوان(، ۱۳۲۰الّدین اصفهانی، محّمدبن عبدالرّزاق )جمال

، به کوشش ایرج افاار و بـا همکـاری نظامی ۀجواهرنام(، ۱۳۸۳البرکات )جوهری نیاابوری، محّمدبن ابی
 ّمدرسول دریاگات، تهران: میراث مکتوب.مح

، به تصـحیح محّمـد روشـن، تهـران: داناـگاه منشآت(، ۱۳۴۹بن علی )الّدین بدیلخاقانی شروانی، افضل
 تهران.
 (، به کوشش ایرج افاار، چا  عکسی، تهران: میراث مکتوب.الغرائبختم) العراقینتحفة(، ۱۳۸۵ـــــــ )
 های جیبی.تهران: کتاب (، به تصحیح یحیی قریب،الغرائبختم) عراقینالتحفةالف(،  ۱۳۵۷ـــــــ )
 ، به تصحیح ضیاءالّدین سجادی، تهران: زّوار.دیوانب(،  ۱۳۵۷ـــــــ )

 ، به تصحیح محّمدسرور موالئی، تهران: توس.الّصوفیهطبقات(، ۱۳۶۲خواجه عبدالله انصاری )
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 (، به تصحیح محمود عابدی، تهران: سخن.نامهیاستس) سیرالملوک(، ۱۳۹۸الملک طوسی )خواجه نظا 
 ، به تصحیح محّمدتقی مدرس رضوی، تهران: اّطالعات.نامهتنسوخ(، ۱۳۶۳خواجه نصیرالّدین طوسی )

 نامۀ دهخدا.لغت ۀ، تهران: مؤسسنامهلغت(، ۱۳۷۶بر )کایدهخدا، عل
 ح محّمد اقبال، تهران: امیرکبیر.، به تصحیالّصدورراحة(، ۱۳۶۴بن سلیمان )راوندی، محّمدبن علی

، به تصـحیح محّمـدتقی مـدرس رضـوی، الحقیقةحدیقة(، ۱۳۵۹سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آد  )
 داناگاه تهران. تهران: 

 سنائی. ۀ، به تصحیح محّمدتقی مدرس رضوی، تهران: کتابخاندیوانتا(، ـــــــ )بی
 ، بیروت: دارالفکر.۲، ج غیرالّص الجامعتا(، الّدین )بیسیوطی، جالل

 مرکزی داناگاه تهران. ۀ، کتابخان۳۵۴ ۀفیلم شمارمیکرو، یوسف و زلیخاطغانااهی، 
بیگلـو، تهـران: نژاد و سـعیدالله قره، به تصحیح رضا انزابیالّطیرمنطق(، ۱۳۸۴عّطار نیاابوری، فریدالّدین )

 آیدین.
 ق گوهرین، تهران: بنگاه ترجمه و نار کتاب.، به تصحیح سّیدصادالّطیرمنطق(، ۱۳۵۶ـــــــ )
 ، به تصحیح محّمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.الّطیرمنطق(، ۱۳۸۳ـــــــ )
 ، به تصحیح محمود عابدی و تقی پورنامداریان، تهران: سمت.الّطیرمنطق(، ۱۳۹۰ـــــــ )
 : الها .، به اهتما  محّمدجواد ماکور، تهرانالّطیرمنطق(، ۱۳۷۳ـــــــ )
 ، به تصحیح محّمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.اسرارنامهالف(،  ۱۳۸۶ـــــــ )
 ، به تصحیح محّمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.نامهمصیبتب(،  ۱۳۸۶ـــــــ )
 ، به تصحیح تقی تفّضلی، تهران: علمی و فرهنگی.دیوان(، ۱۳۶۲ـــــــ )

 به تصحیح عفیف عسیران، تهران: منوچهری. ،تمهیدات(، ۱۳۷۰القضات همدانی )عین
 ، به کوشش رقیم فرمنش، تهران: منوچهری.لوایحتا(، ـــــــ )بی

 ، به تصحیح محّمد روشن، تهران: صدای معاصر.ویس و رامین(، ۱۳۷۷فخرالّدین اسعد گرگانی )
المعـارف رةئرکـز دا، تهـران: م۲، به تصحیح جالل خالقی مطلق، ج شاهنامه(، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم )

 بزر  اسالمی.
 ، تهران: دهخدا.شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عّطار نیشابوری(، ۱۳۵۲الّزمان )فروزانفر، بدیز

، به تصـحیح عـارف نوشـاهی، تهـران: میـراث ارشاد(، ۱۳۸۵بکر )بن محّمدبن ابیقالنسی نسفی، عبدالله
 مکتوب.

 تاری  و فرهنگ ایران. ۀتعلیق محّمد آبادی، تهران: مؤسس ، به تصحیح ودیوان(، ۱۳۵۸مجیر بیلقانی )
 ، به تصحیح مهدی نوریان، اصفهان: کمال.دیوانتا(، مسعود سعد سلمان )بی

 ، تهران: امیرکبیر.۴الّزمان فروزانفر، ج ، به تصحیح بدیزکلّیات شمس(، ۱۳۶۲الّدین محّمد )مولوی، جالل
 به تصحیح وقید دستگردی، تهران: علمی.، األسرارمخزنتا(، نظامی گنجوی )بی

 ، به تصحیح وقید دستگردی، تهران: علمی.شرفنامهتا(، ـــــــ )بی
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