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 چکیده 
شابوری مقاله  صیتها، اعالم حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نی شخ سی و معرفی  برر

صیتها و اعالم حقیقی  شخ شناخت و معرفی  ستای  ست كه در را شد؛ كه با طبقه ای ا میبا

بندی موضــوعات و معرفی اعالم و نشــانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث و رموز عرفانی 

 شناخت بیشتری فراهم میسازد.

ــت كه  ــیتهای حقیقی و نمادین اس ــخص ــامل نامهای تاریخی، جغرافیایی، ش این اعالم  ش

ـــطالحات عرفانی و ظاهر و باطن اعالم منطق الطیر  دیدگاههای تازه ای در باب رموز و اص

 بیان میگردد. 

صیتهای نمادین عطار، آن ایهامی را كه الزمۀ این  شخ سی جنبۀ رمزی برخی اعالم و  با برر

شتری میدهد. در این  اثر عرفانی شود و در حقیقت به منطق الطیر عمق بی شکار می ست، آ ا

مقاله سعی و تالش برآن بوده است كه شیوۀ خاص عطار در بکارگیری برخی از شخصیتها 

كه در قالب سمبل یا نماد بوده، بررسی و تحلیل و ارتباط و اهمیت اعالم با عالقه و اندیشۀ 

جانبۀ اعالم منطق الطیر عطار بهترین راه شناخت شخصیت عطار آشکار شود. مطالعۀ همه 

و دامنۀ علم و اندیشۀ وی و آشنایی با زبان رمزی و جنبۀ تمثیلی میباشد كه در اعالم خود 

 بکار گرفته است.

 

  : عطار، منطق الطیر، اعالم منطق الطیر.كلمات كلیدی
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Abstract  

Review and introducing the characters and real and symbolic signposts 

in Mantiqolteyr of Attar is  a paper which helps us to recognize them. This 
recognition will be more available by classification of signposts based on 

the subjects. 

The classes contain historical names, geographical names, real signposts 

and symbolic signposts where causes new viewpoints in mystical idioms 
and secrets and their appearance and inside. 

The review of symbolis aspects of some characters and signposts of 

Attar, will reveals the paronomasia which is requisite of this mystical work 
and deepens the meaning of Mantiqolteyr. 

This paper attempts to study the special way of Attar in the use of some 

characters in symbolic formats and try to analyze and find the importance 

and connection between the signposts and Attar's interests and intellectual 
ideas. 

The comprehensive study of Mantiqolteyr's signposts is the best way of 

recognition of Attar's character, the scope of his science and thoughts, 
Also, his dominance in secret language and allegorical aspect which used 

in signposts. 
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 مقدمه -1

سیاری نوشته شده، اما آن چه باید به رشتۀ دربارۀ آثار بزرگان عرفان اسالمی، كتابهای  ب

تحریر درآید هنوز بسیار اندک است. وقتی به اندیشمندی بزرگ چون شیخ فریدالدین عطار 

نیشــابوری و كتابهای تعلیمی و رمزی وی میرســیم، شــرح گونه ها را بیشــتر از تحقیقات، 

 ضروری و روشن كننده مییابیم.

یمردی شــرحهای نوشــته شــده بر آنها امکان پذیر بدیهی اســت شــناخت آثار عطار با پا

شان از جزئیات امر آگاه  شته اند كه خواننده  شرح را بر آن گذا شارحان بنای  ست؛ زیرا  نی

اســت. در حالی كه این راه باید به یاری فرهنگنامه ای تدوین شــده بر تحلیل و بررســی، 

بقه بندی موضوعات و معرفی معرفی شخصیتها و اعالم حقیقی و نمادین همراه باشد تا با ط

 اعالم و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث طی شود.

ستان سیمرغ و پرندگان مسافر، شیوۀ خاصی را  عطار در منطق الطیر پیش از ورود به دا

سمبلهای موردنظر خود را به دفعات در قالب آن  ست و  سمبل ایجاد كرده ا ستفاده از  در ا

سمبل یکی از انواع صور خیال شاعرانه است كه به دلیل تعدد مفاهیم و ارائه میکند. نماد یا 

ظرفیت معنایی گسترده ای كه دارد، در مرتبه ای فراتر از استعاره قرار میگیرد. در نماد یک 

جازی را نیز  نای غیرحقیقی و م ند مع یا چ یک  نای حقیقی خود،  واژه افزون بر حفظ مع

 نمایندگی میکند.

شخ سی اعالم و  ست كه نامهای تاریخی، جغرافیایی، صیتهای منطقبرر الطیر، تحقیقی ا

شخصیتهای حقیقی و نمادین را  مورد بررسی قرار میدهد و دیدگاههای تازه ای را در باب 

صطالحات عرفانی و ظاهر و باطن اعالم منطق الطیر، بیان میکند. غرض از این كار،  رموز و ا

اب شناسایی اعالم مورد توجه او كه از صمیم قلب به كاوشی در وجدانیات مغفولۀ عطار در ب

ــای كلمۀ آدم در منطق ــد. مثالً در احص ــت، میباش ــق میورزیده اس الطیر، مالحظه آنها عش

ستفاده  سکندر یک بار ا سقراط و ا ست، حال آن كه از  شود كه این كلمه ده بار آمده ا می

 شده است.

صح شد. همچنین گروهی از اعالم دربارۀ انبیای عظام و احوال  شدین میبا ابه و خلفای را

ــت؛ عده ای از فقیهان،  ــیتهای تاریخی كه نام آنها در تاریخ و فرهنگنامه آمده اس ــخص از ش

واعظان، عارفان و حاكمانی هستند كه در زمان حیات عطار مشهور بوده اند و یا قصه ای از 

تب وسیعتر و فراگیرتر از سایر الطیر به مراآنها بر سر زبانها بوده است. قلمرو اعالم در منطق

سبت برخورداری این منظومه از آیات و  شد. این قلمرو به منا آثار كالسیک و نظایر آن میبا

 رموز قرآنی، قصص و سایر مضامین آن است.

شان نوزده ) صریح نام و ن ( مرغ را آورده است . آن چه مهم است 19عطار در كتابش به ت

صیتها با توجه به  شخ سی این  سانی این پرندگان و زمینه برر سمانی و نیز نف ویژگیهای ج
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 های اساطیری آنها، كه بیش و كم مورد نظر عطار بوده است، میباشد.

به هر تقدیر، بررسی زبان رمزی عطار در این اعالم كه همراه با استعارات و كنایات لطیف 

دیگر اولیا و بزرگان و از طرف دیگر، از معانی بلند قرآنی و غنای گفتار رســـول خدا )ص( و 

شـریعت و طریقت همراه با تعبیرات زیبای عامیانه مایه میگیرد، مورد توجه اسـت.  سـهیال 

به نحوی جامع « مصطالحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار»صارمی نیز در كتاب 

 به بررسی زبان عطار پرداخته است.

ـــه، عالقه و ذوق عطار ب ـــود. با انجام این تحقیق، اندیش ـــکارتر میش ا توجه به اعالم آش

به منطق هت ورود  عاتی الزم ج نده اطال جام این پژوهش، خوان با ان طار همچنین  الطیر ع

شتن  ست دا ست. از طرف دیگر، محققان با در د سب میکند كه در دریافت معانی مهم ا ك

امر آگاه این تحقیق میتوانند به یافته های جدیدی دربارۀ كنه اندیشــۀ عطار و نیز جزئیات 

 شوند و از این طریق به شناخت اعالم مورد نظر خود دست یابند.

ـــی و مطالعۀ همه جانبۀ اعالم منطق ـــناخت در حقیقت بررس الطیر عطار بهترین راه ش

شد  شنایی با زبان رمزی و جنبه های تمثیلی میبا شۀ وی و آ صیت و دامنۀ علم و اندی شخ

س ست. با برر صیتهای كه در اعالم خود بکار گرفته ا شخ ی جنبه های رمزی برخی اعالم و 

نمادین عطار، آن ایهامی كه الزمۀ این اثر عرفانی اســت، آشــکار میشــود و در حقیقت به 

ــت كه زبان عطار تبدیل به تازیانۀ اهل منطق ــد و همین جاس ــتری میبخش الطیر عمق بیش

 سلوک میشود.

سی و مطالعۀ همه جانبۀ اعالم منطق ضمن برر صلی و فرعی در این مقاله  الطیر، اهداف ا

 زیر دنبال شده است :

الطیر عطار و استخراج معانی حقیقی و رمزی شناخت دقیق اعالم حقیقی و نمادین منطق -

 الطیر عطار.شخصیتهای داستان منطق

ــیتهای عطار با توجه به رویکرد كاربردی آنها در منطق - ــخص ــی ش ــناخت بررس الطیر و ش

 ب عرفان عطار.مفاهیم رمزی اعالم در مکت

شرحهای مختلف منطق    صیتها از  شخ ستخراج تفاوت های معنایی  سی و ا الطیر و بی برر

نیاز بودن از جمع آوری منابع و مآخذ بی شـــماری كه در مورد اعالم، اطالعاتی به دســـت 

 میدهند.

ـــتخراج اعالم از كتاب منطق    ـــحیح و تعلیقات برای پیدا كردن و اس الطیر با مقدمه، تص

ششم ) شفیعی كدكنی، چاپ  ضا  شده كه برگرفته از معتبرترین و 1388محمدر ستفاده  ( ا

شفیعی كدكنی در گزارش كار  ست.  شده در جهان ا شناخته  سخه های كهن و  بهترین ن

كه « اصالت»و « صحت»سعی شده است میان دو كفۀ ترازوی »الطیر میگوید : كتاب منطق

شود و تا آنجا كه مقدور مصحّح بوده است، صورت  در نهایت یک چیز است، اعتدالی برقرار
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سی و  شنا سبک  صول  ضبطهای مختلف با روش علمی و ا درست گفتار عطار از میان انبوه 

 (13)منطق الطیر، « نقد متون، آشکار شود.

روش تحقیق در این مقاله به شــیوۀ تحلیل و شــرح بر اســاس منابع و با اســتفاده از ابزار    

این تحقیق با طی این مراحل انجام شده است : مطالعه متون، یادداشت  كتابخانه ای است.

برداری، تحلیل و بررسـی معانی حقیقی و رمزی، مقایسـه و مشـخص كردن وجوه تشـابه و 

 افتراق معانی حقیقی و رمزی.

 پیشینۀ تحقیق -2
ین زبان الطیر عطار آكنده از نظریات و عقاید صوفیانه و عارفانه است كه با ساده ترمنطق

ست. منطق شده ا ستان بیان  سۀ حركت روح آدمی و در قالب حکایت و دا الطیر خود حما

است به طرف كمال، تا به جایی كه انسان خود را در آیینۀ جمال سیمرغ ببیند و در او محو 

و فانی شود، یا نه، سیمرغ را در آیینۀ دل خود ببیند و دل را با همۀ شکستگی، مقدم پاک 

 آرد. او به شمار
الطیر، از این جهت سودمند است كه بررسی و شناخت اعالم حقیقی و نمادین در منطق

ست كه به  ستوار ا شتوانه ای ا ست و هم پ شاعر ا شان دهندۀ غنای فکری و فرهنگی  هم ن

مدد آن میتوان معانی گســتردۀ موردنظر شــاعر را بیان و تفهیم كرد. تا كنون تحقیق و یا 

ست. تنها در برخی از ی در مورد اعالم منطقپژوهش كامل و یکنواخت صورت نگرفته ا الطیر 

الطیر و شرح منابع به صورت مختصر و اجمالی و پراكنده، به جمع آوری برخی اعالم منطق

ست. از بین این آثار میتوان به كتاب  شده ا ستانهای رمزی »كوتاه و مجزا پرداخته  رمز و دا

از فروزانفر « شـــرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار» اثر  پورنامداریان و« در ادب فارســـی

شاره كرد. در كتاب  سیمرغ»ا شه « صدای بال  نیز  زرین كوب  به جنبه های رمزی و اندی

ــرف زاده نیز در   ــت. اش ــاره كرده اس تجلّی رمز و »های عطار در زمینۀ بکارگیری اعالم اش

الطیر پرداخته و و روایتی در منطقبه بررسی اعالم اسطوره ای و رمز « روایت در شعر عطار

معانی گسترده ای را كه عطار با اشاره و تلمیح بیان كرده، تشریح كرده است. در برخی آثار 

ــیمرغ و ســی مرغ»نیز مانند كتاب  ــرح « س ــتۀ منزوی، به طور خاص به تفصــیل و ش نوش

 سیمرغ و ویژگیهای رمزی و نمادین و حقیقی آن  اشاره كرده است.
تحقیق بر آنیم راهی روشن و علمی و مستند برای فهم بیشتر معانی و مفاهیم  در این   

شده است.  رمزی اعالم عطار بگشاییم؛ كاری كه تا كنون به صورت منسجم و كامل انجام ن

شناخت منطق سهم بزرگی در  شناخت این موارد و كیفیت كاربرد آنها  الطیر از این جهت 

 و دارد.عطار و پی بردن به معانی اشعار ا

 منطق الطیر -3

ـــد برگرفته از تعبیر  منطق الطیر یا مقامات طیور كه ظاهراً آخرین مثنوی عطار میباش
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 است. 1«و ورث سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر»از آیه « منطق الطیر»
ست. بیگمان منظور  شان ا سیمرغ بی ن شان یافتن از  این مثنوی گزارش یک جستجو و ن

عطار زبان اســـتعداد و ظهور مرتبه و مقام هر یک از مردان و ســـالکان طریق حقیقت بوده 

صورت رمز در  سلوک را به  ست كه مراتب  سالکی ا سیر در مقام و احوال  صویر  ست و ت ا

 جستجوی مرغان به بیان میآورد. 
رح و پیرنگ این سیر و جستجو عبارت است از اجتماع مرغان و پیداكردن پادشاهی كه ط

بر آنها فرمانروایی كند. هدهد كه نماد رســالت و هدایت و رمز شــیخ و نماد مرشــد راه بین 

شته است رهبری مرغان را بر عهده  است و قبالً در سفارت بین سلیمان و بلقیس سابقه دا

 میگیرد.

ان از شرح وادیهای طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، فقر و فنا كه هدهد بسیاری از مرغ

شده و در طلب مقصود برخی پای پس میکشند و گروهی دیگر هالک  مطرح میکند ناامید 

میشوند . تنها سی مرغ نحیف و بال و پرسوخته به حضرت سیمرغ میرسند. ابتدا با مشاهده 

شــوند  ســپس ســی مرغ بی خود از خود به نور عظمت ســیمرغ دچار حیرت و نا امیدی می

سیمرغ چهره سیمرغ را میبینند و وقتی سیمرغ به خود نگاه میکند همه چیز سیمرغ است 

 و سی مرغ در میان نمیباشد همه در سیمرغ محو میشوند و بقای بعد از فنا ایجاد میشود . 
نوی بیان كیفیت وجود یا مقصــد حقیقی عطار در این مث» بدیع الزمان فروزانفر میگوید:    

بر رسـتن طلب در دل طالب و رسـیدن او به درجه ارادت اسـت كه این معنی را در ضـمن 

ست. پس  شارت و كنایت باز نموده ا ساختن مرغان و انتخاب هدهد به رهنمونی به ا مجمع 

از آن به ذكر حاالت مختلف مریدان و وساوس و خطراتی كه به وقت سلوک برای آنها پیش 

ست.آمی شان داده ا )نقد « ید پرداخته و عالج هر یک را بازگفته و موانع و قواطع طریق را ن

 ( 248ص و تحلیل آثار شیخ فرید الدین عطار،
در این نظام رمزی سیمرغ كنایه از جناب  قدس، هدهد كنایه از » زرینکوب نیز میگوید: 

ویژه یک سالک طریق است.  مرشد و دلیل راه و هریک از مرغان طیار سیار كنایه از احوال

نام هدهد و منطق الطیر كه هر دو از قرآن كریم و از قصه سلیمان نبی مآخوذ است سیمرغ 

راكه رمزی از جناب احدیت است در مجموع قصه مظهر كمال و جالل سلطانی قرار میدهد 

یه و این نکته را كه مرغان در جستجوی خود برای پادشاه خویش به سوی او روی آرند توج

 ( 93-94ص )صدای بال سیمرغ،« میکند.

عطار اگر چه زبان شعریش »در كتاب تجلی شاعرانه رمز و روایت در شعر عطار میخوانیم:

ــت و حتی مطالب پیچیده و مبهم عرفانی را در قالب  ــن اس ــاده و روش ــیار س تا حدی بس

                                                             
 .16نمل/ -1
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اه او نیز داســتانهایی شــرح و بســط میدهد و خواننده را به اصــل مطلب آشــنا میکند اما گ

ست كه از عنوان « رموزی» شعر خود بکار میبرد كه نمونۀ بارز آن مثنوی منطق الطیر ا در 

سیمرغ خود مظهر  ست.  سیمرغ هر یک رمزی از گروه و طایفه ای خاص ا گرفته تا انتخاب 

و رمزی از حقیقت مطلق است در حالی كه هر یک از مرغان رمزی و نمودی از دسته ای از 

 (  48 ص )تجلی شاعرانه رمز و روایت در شعر عطار،.« ه مردمند سالکان و گرو
ستانی را  شارات دا سطوره ها و ا شخصیتها، رمزها، ا عطار در منطق الطیر در اغلب مواقع 

 شاعرانه متجلی میسازد تا به كمک آن اندیشه های عارفانه خود را به آسانی القا كند. 

 اعالم منطق الطیر -4
سی اعالم منط شخصیتهای در برر ق الطیر از جنبه های حقیقی و رمزی با تنوع و كثرت 

فراوانی رو برو میشویم. به همین سبب طبقه بندی و دسته بندی آنها امکان بررسی بهتر را 

فراهم میکند. در ســـبک منطق الطیر با توجه به ویژگیهای این كتاب، عطار حجم باالیی از 

مفهومی و اشارات مور توجه قرار داده است. در یک اعالم را در قالب تلمیحات و پردازشهای 

ـــود كه اعالم موجود در منطق الطیر میتوانند در پانزده طبقه و  طبقه بندی دریافته میش

ــی قرار گیرند؛ كه برخی از آنها در معنای حقیقی و ظاهری خود  محور  موردمطالعه و بررس

ـــی دیگر در معنای رمزی و نمادین و گر وهی در هر دو معنای ظاهری و بکار رفته اند بعض

ـــیوخ،  ـــیتهای دینی و مذهبی، عرفا و ش ـــخص باطنی. این طبقات عبارتند از: پیامبران، ش

ــوقان، وزرا، غالمان،  ــقان و معش ــته ها، زنان، عاش ــمندان، فرش ــاهان و حاكمان، دانش پادش

 منکران و معاندان، اشخاص متفرقه، شخصیتهای اساطیری، اعالم جغرافیایی و پرندگان.

 پیامبران  -1-4
ـــتان زندگی هفده پیامبر را انعکاس میدهد و به وقایع زندگی  عطار در منطق الطیر داس

ــتان زندگی  ــتر از همه به داس ــاره میکند. در میان زندگی پیامبران بیش آنان كم و بیش اش

حضـــرت محمد)ص( در زمینۀ شـــخصـــیت و حوادث به صـــورت واقعی میپردازد. در بین 

سامد را داراست و بیش از سی و سه بار از وی یاد پیامبران حضرت یوس ف )ع( بیشترین ب

شده است. سپس حضرت موسی)ع( كه شانزده بار، حضرت محمد )ص( چهارده بار، حضرت 

عیسـی )ع( و حضـرت سـلیمان )ع( هر كدام یازده مرتبه، حضـرت آدم)ع( ده بار، حضـرت 

یعقوب )ع( چهار بار، حضرت نوح ابراهیم )ع( و حضرت داوود )ع( هركدام هفت بار، حضرت 

)ع( و  حضرت خضر )ع( نیز هر كدام دوبار و حضرت یحیی)ع(، زكریا)ع(، صالح )ع( و ایوب 

 )ع( هر كدام یکبار بکار رفته اند.
ـــۀ زندگی آنان بر مذاق  پیامبران در منطق الطیر با چهره ای متفاوت نمود مییابند و قص

نه داستان یوسف )ع( كه احسن القصص قرآن است، اهل عرفان تفسیر میشود. به عنوان نمو

ست تا عطار با توسل به آن افکار خویش را بازگو كند و عشق و عرفان و درد را  سیله ای ا و
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 كه با خود همراه دارد و در اندیشۀ خویش میپرورد، به رشته سخن درآورد.
 مصــر  عــزت  پادشــاههمچـو یوسـف بگــذر از زندان و چــاه          تا  شــوی  در  

(261) همان،   

عطار بسـیاری از پیامبران را در قصـه هایش در جنبه های رمزین و نمادین بکار میگیرد.    

به عنوان مثال یوسف )ع( را رمز روح واالی انسانی میداند. ابراهیم )ع( مظهر پاكباختگی در 

، سلیمان )ع( انسان 1پارسایی برابر حق و نهایت تسلیم و رضا، حضرت یحیی)ع( نماد زهد و

كاملی كه دیو نفس را دربند كشــیده و بر اســرار جهان آگاه اســت. ایوب )ع( مظهر عاشــق 

ست، حضرت نوح)ع( مظهر عمر  صالح)ع( كه مظهر روح ا ست یا حضرت  صبور و وفاداری 

ضر )ع( كه هم  سوخته، خ شق دل صبوری و رمزی از عا شکیبایی، یعقوب )ع( نماد  دراز و 

سان كامل و پیر و مرشد و راهنمای سالکان است.  چهره ای اسطوره ای دارد و هم مظهر ان

موسی)ع( مظهر غیرت توحیدی و گفتگوی با خداست. نیز حضرت آدم )ع( كه گاهی مظهر 

شق حقیقی  شق مجازی) گندم( به ع سانی كه از راه ع عقل، خلیفۀ الهی و خالفت و نماد ان

 دست مییابد.

ـــرت محمد)ص( د    ـــق، عالقه، تکریم و حض ر منطق الطیر و از زبان عطار با توجه به عش

تقدســی كه عطار به ســرور كاینات دارد، مظهر كمال، مجمع اســماء شــاهی، علت غایی 

 آفرینش  و میوۀ عشق الهی است.

 باز   نامد   كس   ز   پیــدا   و   نهــان            در  دو  عـالم  جز  محــمد  زان  جهـان

(248، )همان  

 شخصیتهای دینی و مذهبی -2-4
ــد  ــامل: ابوبکر، اویس، ذی النورین ) عثمان بن عفان(، علی)ع( و عمر میباش این طبقه ش

 كه جدا از نقش دینی و مذهبی، در نقش انسانهای كامل و عاشقان ظاهر شدند. 
ا بکار عطار در منطق الطیر سه بار لفظ ابوبکر، هشت بار كلمۀ صدیق و یکبار لفظ عتیق ر

شاند. اویس یکبار به  صویر میک صوفیانۀ وی را به ت ضع و اخالق  صدق، توا میبرد. نیز زهد، 

شد نامی از وی به  سی كه ازدیدار پیامبر)ص( محروم  صوف و ك شایخ اهل ت عنوان بزرگ م

میان میآید. بعضی از تابعین به پارسایی و خداترسی، شهرت یافته اند از جمله اویس قرنی 

بازماند و در متابعت  2ه سبب اشتغال به خدمت مادر از درک صحبت پیامبر)ص(كه گویند ب

او چندان پابرجا بود كه وقتی شنید دندان پیغمبر در جنگی شکسته است چون نمیدانست 

 (472ص كدام دندان او بوده همه دندانهای خود بشکست. ) ارزش میراث صوفیه،

                                                             
برخی، حضرت یحیی)ع( را از مظاهر بکاء و غلبه خوف و زهد و پارسایی به شمار می آورند. ) داستان پیامبران،  -1

 ( 819یزدان پرست، 
 .100كشف المحجوب، هجویری،  -2
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مردی شــرمگین، با تقوا و پرهیزگار معرفی  از عثمان شــش بار یاد میشــود و عطار وی را   

ـــیخ عطار در منطق الطیر از موال علی )ع( با نامها، كنیه ها و القاب فراوانی یاد  میکند. ش

میکند. وی شــش بار نام علی )ع( و چهار بار لقب حیدر و پنج بار نیز اســم مرتضــی را بکار 

شج سایی و  سوۀ پار ست. علی)ع( را مظهر ولی حق  و ا اعت، نمونه و مظهر بارز یک برده ا

 مسلمان فداكار میداند كه در برابر ربّ یگانه و پیامبر)ص( تسلیم محب بود. 
 چون علــی از عیبـهای حـــق یکیـست            عقــل  را  در  بینش  او  كی  شکیـست

(252)منطق الطیر، شفیعی كدكنی،   

ل و عدالت و ســخت كوشــی عمر اشــاره لفُظ عمر و فاروق نه بار بکار میرود . عطار به عد

 میکند. 

 عرفا وشیوخ -3-4
ــیتهای فراوانی از  ــخص ــی اعالم منطق الطیر از جنبه های حقیقی و رمزی با ش در بررس

ــیتها و  ــخص ــویم. عطار در منطق الطیر در اغلب مواقع ش ــیوخ رو برو میش جمله عرفا و ش

سازد تا به كمک آن  شاعرانه متجلی می ستانی را  شارات دا شه های عارفانۀ خود را به ا اندی

 آسانی القا كند.
ساالران طریقت و  شیوخ در منطق الطیر كه آنها را  شیخ عطار با ذكر چهره های عرفا و 

ـــالکان راه را به پیروی از  رهبران حقیقت میداند، عالوه بر معرفی این چهره ها میخواهد س

 احوال و اقوال آنها تشویق كند.
لطیر را عرفا و شــیوخ شــامل میشــود و عمده ترین قصــه های بخش عمدۀ اعالم منطق ا

شریعت و طریقت را به  ست كه  شان ا شد از احوال ای ضمن لطایف میبا منطق الطیر كه مت

گونه ای عطار در قصــه های خود در قالب عرفا برای نیل به حقیقت فراهم میســازد. عرفا و 

 ور میکنند.شیوخ اغلب به صورت عاشقان و انسانهای كامل بروز و ظه
ابراهیم ادهم،  كه عبارتند از: در منطق الطیر از بیسـت و هفت عارف و شـیخ یاد میشـود

شابوری، ابوسعید ابوالخیر، احمد حنبل، اكاف،  ابوالحسن خرقانی، ابوالحسن نوری، ابوبکر نی

سی، ترمذی، جنید بغدادی،  شر حافی، بوعلی رودبار، بوعلی فارمدی طو سطامی،  ب بایزید ب

شیخ  حبیب صرآباد،  شیخ ن صنعان،  شیخ  شبلی،  صری،  صری، ذوالنون م اعجمی،  حسن ب

نوقانی، شــیخ غوری ، لقمان ســرخســی، مالک دینار، میركاریز، معشــوق طوســی و یوســف 

 همدان.
ــنعان اســت كه جایگاه ویژه ای نزد عطار دارد و یک  ــیخ ص بارزترین چهره در میان آنان ش

و از دیدگاه عطار نماد عارف عاشق و ولی حق  قصۀ كامل و حدیث عشقی محسوب میشود

اســت. در این قصــه عطار ســعی دارد نقش پیر و منِ وجودی و درونی را كه از آن به نفس 

تعبیر میکند به خوبی نشان دهد؛ نیز ارتباط عشق عرفانی با بال و صبر توأم با رضا را در این 
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از معرفت از راه كشف و شهود تکیه داستان جلوه میدهد. عطار در این داستان، به گونه ای 

میکند كه از طریق خواب به عارفان الهام میشـــود. از دیگر نکات قابل توجه این داســـتان، 

 رابطۀ زهد با سکر و مستی است. 
 شـیخ صـنعان، پیــر عهــد خـویش بود           در كمــال از هـرچـه گــویم بیــش بود

(286)همان،   

و شیوخ منطق الطیر بیشتر حکایات و داستانهای خود را از زبان جنید عطار در بین عرفا    

شانیده و داد  سر حدّ اعجاز ك سخن را به  شبلی   شرح حال  شبلی بیان میکند. وی در  و 

فصاحت داده و قلم سحرانگیز خود را در بیان سرّ اخالص عمل و نقش مسئولیت انسانی در 

ـــد، معرفی میکند. عطار وی را مظهر عارف رهایی از تعلقات كه مقدمۀ نیل به كمال م یباش

 عاشق، عارف بلند مرتبه، سرفراز متقیان و پاكان، سرور قوم و امام اهل تصوف میداند. 

شر حافی كه وی را به پرهیز از     دیگر عرفا و شیوخی كه عطار متذكر میشود عبارتند از: بِ

كاران دارد الزام میکند، ذوالنو ـــری كه او را مظهر رهایی از هر آنچه تعلق به حرام  ن مص

سر  شت  سطامی راه مجاهده در حق را با پ سیلۀ بایزید ب شینی ارباب دنیا میداند، به و همن

گذاشتن احوال و مقامهای گوناگون نشان میدهد و حالج را در عشقبازی و در محنت عشق 

 نمونۀ پایداری اهل سلوک معرفی میکند. 

 یانپادشاهان، حاكمان و فرمانروا -4-4

سالکی غافل از  ست. نمرود،  ستمگری و غرور ا در این گروه، فرعون مَثل اعالی قدرت و 

 لطف و رحمت پروردگار محسوب میشود.

 آز               مـانده  از  فرعــون  و  از  نمــرود  بــاز  وچیست  دنـیا،  آشـیان  حـرص  

 (323)همان، 

و دیانت نزد عطار است كه در اشعارش چهره محمود غزنوی پادشاهی زورمدار، مظهر قدرت 

 ای دگرگون پیدا كرده و با بیست و شش بار، بیشترین بسامد را در منطق الطیر دارد.

 چون  خبر  آمد  به  محمود  از  ایــاز               خـادمی  را  خواند  شــاه  حــق  شناس 

(283)همان،   

 دانشمندان و صاحبنظران -5-4
دانشمندان و صاحبنظران از ارسطو و سقراط یاد میکند و آنان را مظهری  عطار در طبقۀ

 از حکمت، فرزانگی و كمال عقل و دانایی میشمارد.

 چون  بمـرد  اســکندر  اندر  راه  دیــن            ارسطـاطـالیس  گفت  ای  شــاه  دیــن

(438)همان،   

 بود   شـاگردیش   گفـت   ای   اوسـتاد   گفـت  چون  سقـــراط  در  نزع  اوفتاد          

(339)همان،   
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 فرشتگان -6-4

شوند. ابلیس، به دلیل این     شته ها در منطق الطیر اغلب با چهرۀ واقعی خود نمایان می فر

كه ســالها همنشــین و مصــاحب مالئکه بوده همردیف فرشــتگان قرار میگیرد. عطار وی را 

ــ ــمار میمظهر پلیدیها، ناپاكیها و نمود انس آورد. انهای بدنهاد میداند و همردیف نفس به ش

صوفیه روح طبیعیۀ  شته های مقرب كه حامل وحی الهی برای انبیا بود، نزد  جبرئیل، از فر

عالم عنصـــر میباشـــد. ابن عربی، جبرئیل را فرشـــتۀ كلیم موكل به علم و وحی میداند. ) 

حی الهی، انسان كامل و نمودی ( عطار آن را فرشتۀ امین و172صفرهنگ معارف اسالمی، 

 از ارواح پاک میداند. 

 جبرییل  از  دست  او  شد  خـرقه دار               در  لباس  دحـیه  زان  گشـت  آشــکار

(247)همان،   

عزازیل، نیز از دیدگاه عطار مظهر و نمودی از فرشتۀ مرگ است. منکر و نکیر، كه در منطق 

 ود مظهر بازپرسان الهی میباشند.الطیر یکبار از آنها یاد میش

 زنان-7-4
ـــه(، رابعه، زلیخا و مریم)ع( را میبینیم. در  در گروه زنان، بتول )زهرا)س((، حمیرا )عایش

نقطۀ اوج و قلۀ عشق، زلیخا قرار میگیرد كه محو در عشق یوسف )ع( است. بتول، در فضل 

بار از وی  طار یک تاســـت و ع مان خود بی هم نان ز ند و وی را مظهر و دین از ز یاد میک

 پاكدامنی و فضیلت میداند.

 مرتضــای   مجتـبی   جفـت   بتـول            خواجـــۀ   معصـــوم   دامـــاد   رســـول

(252)منطق الطیر، شفیعی كدكنی،   

 عایشه )حمیرا( نیز كه یکبار از وی یاد میشود مظهر پاكباختگی و انسان پاكدل است. 

 ازآمــدن   آشفـــته   او             كلمــینی   یـــا   حمـــیرا   گفـــته   او بــاز   در   ب

(247)همان،   

عطار پنج بار از رابعه كه معروف به امّ الخیر و تاج الرجال بوده، یاد میکند؛ و وی را مظهر 

 عاشق روشن بین و عاشق فانی میداند. 

سلیم، عشق و پ    اكباختگی میداند. مریم را كه از نظر تاریخی و زلیخا را نیز مظهر فریب، ت

ــن بین  ــالک روش ــت، یکبار یاد میکند و مظهر س اعتقادات دینی دارای مقام با اهمیتی اس

 میداند.

 زن   ندیدی   تو   كه   از   آدم   بزاد            مـــرد   نشنیدی   كه   از   مریـــم   بزاد

(396)همان،  

 عاشقان و معشوقان -8-4

با نگاهی اجمالی به طبقه عاشقان و معشوقان در مییابیم كه عطار به داستانهای عاشقانه 
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و غنایی نیز توجه داشــته اســت و آنجا كه میخواهد اتحاد عاشــق و معشــوق را بیان كند و 

نهایت عشق را در سیمای مجنون، عاشقی كه فراق و هجران لیلی وی را به دستبوسی سگ 

ساند، بی شوق میر سطورۀ كوی مع صورت ا صه در فرهنگ عرفانی عطار به  ان میکند. این ق

 محبت درآمده است.

ـــوق ازلی     ـــق مجازی و هم معش عطار از لیلی پنج بار یاد میکند و وی را هم مظهر عش

ــن بین  ــودا زده و عارف روش ــق س میداند. لفظ مجنون نه بار بکار میرود و عطار وی را عاش

 میداند. 

 روی  زمــین            هـر  زمــان  بر  مــن  كنندی  آفــرین  گفت  مجــنون  گر  همه

 مــن   نخواهــم   آفــرین   هیچــکس            مدح  من  دشــنام  لیـــلی  باد  و  بس

(424) همان،   

عطار برای اثبات راز بزرگ صــوفیانه كه همه چیز اوســت و فرقی بین عاشــق و معشــوق    

لی و مجنون را بهانه قرار میدهد تا بتواند اصل وحدت وجود را ثابت نیست، داستان عشق لی

 كند. این قصه داستان عشق پاک و بی آالیش است.

 وزیران -9-4
كه مشورت با او انسان « حسنک وزیر»وزیران منطق الطیر دو نوع متفاوت هستند: یکی 

ا به دوزخ گمراهی كه مشــورت با او انســان ر« هامان» را به راه درســت میکشــاند، دیگری 

ـــنک وزیر پنج بار یاد میکند و وی را مظهر عقل كل و وزیر مهتر  ـــاند. عطار از حس میکش

 میداند. از هامان نیز تنها یکبار یاد میشود. 

 تـا  تـو  را  نفسـی  و  شـــیطـانی  بود            در  تـو  فــرعـــونی  و  هــامــانی  بود

(368)همان،   

 مظهر نفس پلید سگ صفت و مشاور ناشایست میداند.عطار هامان را 

 غالمان-10-4

در گروه غالمان تنها از ایاز یاد شده است. كسی كه غالم عشق است و محو در آن. عطار 

را بکار میبرد) كه میدانیم هر دو یکی « ایاس » و چهار بار« ایاز» در منطق الطیر نه بار لفظ

 سان كامل ، عاشق از خود رسته و عارف باهلل میباشد. هستند(. ایاز در نگاه عطار مظهر ان

 هست  ایازت  سـایه ای  در  كــوی  تو             گـــم  شـده   در  آفـــتاب  روی  تــو 

(407) همان،   

 منکران و معاندان -11-4
« نقارو»و یک بار نیز از « سامری» ، یک بار از«آزر» از گروه منکران و معاندان، دو بار از 

یاد میشــود. عطار آزر را بت تراش میخواند و ســامری را مظهر عالم مزور و نمودی از تنفر 

 میداند.
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 زر پرســتیدن   بــود   از   كــافـــری             نیستی   آخــر   ز   قـــوم   ســامـری

(278)همان،   

 از نگاه عطار، قارون مظهر بندۀ حق ناشناس و فرد ثروتمند میباشد.

 حق   تعـالی   گفـت   قــارون   زار  زار            خـواند  ای  موسـی  تو  را  هــفتاد  بار

(315)همان،   

 اشخاص متفرقه-12-4
در منطق الطیر اشخاص متفرقه شامل افراد و شخصیتهایی هستند كه هركدام میتوانند 

فه، دحیه، روح القدس، نمایندۀ یک صفت باشند. افراد و نامهایی همچون پیر تركستان، حذی

 زبور، اوالد عباس، عباسه، عزّی و الت.

 شخصیتهای اساطیری -13-4

شخصیتهای اساطیری منطق الطیر شامل: افریدون ) فریدون(، جم )جمشید( و ذوالقرنین 

میباشند. عطار از فریدون یکبار یاد میکند و وی را رمزی از پیران طریقت و نیز مظهر هوش 

  و عدالت میشمارد.

 نفــس  ســگ  را  خـوار  دارم  الجـرم            عـزت  از  من  یافت  افـریدون  و  جــم

(273)همان   

جم یا جمشــید در شــعر عطار جلوه های گوناگونی از قبیل عاشــقانه، عارفانه و حکیمانه    

ن است. دارد و با توجه به قدرت و عالقۀ عطار نسبت به بکار گرفتن اسطوره و روایات گوناگو

ست كه جام  شدادی ا سلۀ پی سل شاهان  ستانی ایران، جم یکی از بزرگترین پاد در روایات دا

عطار وی را مظهر و نماد قدرت و شکوه میداند كه همراه با  1جهان نما را به او نسبت دادند.

 فریدون آمده است.عطار از ذوالقرنین نیز یکبار یاد میکند.

 دسـت   ذوالقـرنین   آید   جـای   تو                توچـون  بگــردد  از  دو  گیتــی  رای  

(262)همان،   

ـــد. وی  ـــت و مطلقاً در مرتبۀ فنای فی اهلل میباش ذوالقرنین مظهر جالل و جمال الهی اس

 مظهری از اسماء و صفات حق است.

 اعالم جغرافیایی-14-4
لطیر كه همواره در نظم و نثر شاعران و نویسندگان ادبیات بخش دیگری از اعالم منطق ا

شهرها و اقالیم  ست. در منطق الطیر برخی از كشورها،  فارسی بکار رفته، اعالم جغرافیایی ا

ــیخ با بکارگیری  ــت. ش ــانه ای و غیرواقعی مورد توجه عطار بوده اس و مکانهای مقدس افس

ـــمند خویش به جن به های تلمیحی، امثال و حکم و بیان اعالم جغرافیایی در كتاب ارزش

                                                             
 .301جام جهان نما، معین،  -1
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شامل  ست.  این  اعالم  ساخته ا ضامین و مفاهیم فراوانی  رمزی آنها پرداخته و از این راه م

 كشورها، شهرها، اقالیم و مکانهای مقدس و افسانه ای میباشند.

ــطالحات     ــت، عطار از اص ــی اس با توجه به اینکه منطق الطیر از آثار عرفانی ادبیات فارس

ستفاده كرده و همچنین به دلیل معرفی  سانه ای و تخیلی همچون كوه قاف ا جغرافیایی، اف

بسـیاری از عارفان و شـیوخ و زادگاه آنان به ذكر كشـورهایی چون چین، روم، هندوسـتان، 

یونان و شــهرها و مکانهای معروفی چون ارم، بصــره، بغداد، تركســتان، حجاز، خراســان، 

راز، طور، غزنین، كاریز، كربال، كعبه، نیشــابور، وادی المقدس و دارالســالم، ســبا، ســدره، ط

 یثرب میپردازد.

سیاری از معانی ابیات منطق الطیر به  شناخت اعالم و اقالیم جغرافیایی باعث فهم و درک ب

ویژه جنبه های رمزی و ســمبلیک آنها میشــود به عنوان مثال چین رمزی از عالم صــورت 

صور شها و  ست كه از آن نق شنی و  ا شود یا روم كه از نظر عطار دیار رو گوناگون پدیدار می

صره نیز اهمیت خاص خود را دارد؛ از جهتی  شهر ب ست.  شنی ا سفیدی و رو صفا و مظهر 

ست و از جهتی دیگر  شاهیر ا سالمی و علما و م سترش فرهنگ و معارف ا مهد پرورش و گ

ـــی جنبۀ مثل و كنایه پیدا كرده و خرما ب ـــد. در ادبیات فارس ـــره بردن رایج میباش ه بص

شد. كوه طور نیز به جز معانی حقیقی  ستان، مظهر و نماد زیبایی و حسن و جمال میبا ترك

شد. همچنین قاف  ضای ازلی و محل تجلی حق میبا شدۀ آن، مظهر امر الهی و ق شناخته  و 

ست و به اقلیم  ستی ا سیمرغ جان و حقیقت و را سرزمین  سرزمین دل و  كه مظهر و نماد 

ـــود و عطار آن را نماد عالم كبیر و ملکوت و روحانی ق ـــور دل اطالق میش لب و فؤاد و كش

ـۀ مقصود میباشد. وادی المقدس مظهر  تصور كرده، جایی كه بارگاه الهی نامیده شده و خان

ـــد. عطار هم چنین كعبه را جدا از مکان مقدس و مهم ترین عبادتگاه  جلوۀ نور حق میباش

به سوی خدا و نمادی از مکان سرگشتگان وادی حیرت میشمرد و  اسالمی، مظهر توجه دل

 بیشتر به جنبه های نمادین كعبه تا جنبه های وجودی و تاریخی آن نظر دارد. 

 پرندگان-15-4

در میان اعالم و شخصیتهای غیر حقیقی شاهد مرغانی هستیم كه عطار در منطق الطیر 

ست و  شان آنان را آورده ا صریح نام و ن سیجه، طوطی، به ت به ترتیب عبارتند از: هدهد، مو

كبک، تنگ باز، دراج، بلبل) عندلیب(، طاووس، تذرو، قمری، فاخته، باز، مرغ زرین، بط) 

 مرغابی(، همای، بوتیمار، كوف، صعوه و در پایان یا پیش از همه سیمرغ میباشد.

ستجوی حقی    ستند كه در ج سانهایی ه سفر هركدام از این مرغان بیانگر ان ست به  قت د

میزنند و در حقیقت هر یک شــخصــیتی نمادین دارند. هدهد اصــلی ترین نقش را بر عهده 

 دارد و هر كدام دیگر نماد سالکی هستند كه در طی طریق حق میباشند.

به « ســی مرغ»و « ســیمرغ»عطار با اســتفاده از تجانس لفظی بســیار زیبا و ظریف بین    
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بیت از ابیات  65ی داســـتان خویش میپردازد. عطار در شـــکل تمثیلی و رمزی به طرح كلّ

شگرد عطار برای هر چه جذابتر  680تا  616 سیزده پرنده مناظره میکند.  كتاب خویش با 

كردن این نوع شــیوه )گفتگو(، توصــیف احوال درونی ایشــان میباشــد. ســاختار داســتانی 

صاص داده شده است. در هر پرندگان عطار به گونه ایست كه به هر پرنده ای پنج بیت اخت

 شخصیت منفی. -3پیامبر،  -2پرنده،  -1پنج بیت شاهد سه جزء یا بخش هستیم؛ 

ــروی در مقالۀ     ــد : « نگاهی به نمادپردازی عطار در منطق الطیر»خس پرنده در »مینویس

صیت منفی در  شخ سالک و روح؛ پیامبر در مفهوم نبی، ولی خدا و پیر؛ و  سه مفهوم طیر، 

قاموسی واژه نفس و جسم بکار رفته است. این سه مفهوم در تمام قسمتهای سیزده  معنای

 (.67 )نگاهی به نمادپردازی عطار در منطق الطیر،« گانه ثابت است.

ست : « مرغان گویا»در كتاب     ستعدی »آمده ا سمبل نفوس م پرندگان در منطق الطیر 

سفر را یکی بعد از  ستند كه با پرواز خود موانع  شاه ه صل و پاد دیگری طی میکنند، تا به ا

ست.  سمبل تعالی بوده ا سادگی  ساطیر و قبایل ابتدایی نیز، پرنده به  خویش بپیوندند. در ا

سفر روح از خاک به  سیر  شان میدهد و  ضوع مرحلۀ بعد از آگاهی روح را ن منطق الطیر مو

 (.119 )مرغان گویا،« افالک است.

س    ضا سازی یا ف صطالح عطار با زمینه  ستهالل»ازی و به ا صی را از « براعت ا شیوه ی خا

كتاب خویش پیش از ورود به داستان سیمرغ و مرغان مسافر، پی ریزی  680تا  616ابیات 

میکند. این مقدمه كه عطار ســمبل و نمادهای موردنظر خود را در قالب آن نشــان میدهد، 

 ر اوست.برای آشنایی خواننده با موضوع اصلی و ایجاد آمادگی د
هدهد نماد مرشد و دلیل راه، موسیجه نماد سالک و روح، طوطی نماد نفس ناطقۀ انسانی    

صی،  شخ سانهایی كه به افتخارات  سمبل ان و هم چنین نمادی از زاهدان اهل ظاهر، كبک 
ــالک،  ــاس غرور میکنند، تنگ باز و دراج مظهر س ــند و در درون احس ملی و نژادی دلخوش

ه در معشوق فانی شده و نظر باز است، طاووس نماد انسانهای خودشیفته بلبل نماد عاشق ك
و متظاهر كه به فکر پاداش بهشــت هســتند، تذرو مظهر ســالکی كه در چاه ظلمت گرفتار 
است و باید تالش كند تا به اوج عرش رحمانی برسد، قمری مظهر سالک گرفتار دنیا، فاخته 

ی و ســالکی كه تالش میکند تا به حق نزدیک شــود، نماد ســالک وفادار، باز نماد بلندپرواز
مرغ زرین مظهر سالکی كه هستی خود را برای معشوق فنا میکند، بط سمبل انسان زاهد و 
پارسا كه به احکام ظاهری بسیار اهمیت داده  و خود را مقدس میشمرد نیز زاهدان مدعیان 

ی نماد انسانهای بلند همت كرامت و كسانی كه عبادت قشری را بهای بهشت میدانند، هما
ــیس، بخیل و نیازمند به معرفت اما دلخوش به  ــمبل افراد خس و طالب مقام واال، بوتیمار س
علم الیقین، كوف نماد انسانهای گوشه گیر و انزواطلب و رمزی از دنیادوستان و زرپرستان، 

ر عارفان منبع صعوه نماد سالکانی كه تحمل سختیها را ندارند و در نهایت سیمرغ كه از نظ
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فیب و سرچشمۀ هستی یا وجود باری تعالی میباشد؛ رمزی از نبی و ولی است نه رمزی از 
 حقیقت مطلقه، زیرا ذات اقدس احدیت به هیچ چیز تشبیه و تمثیل نمییابد.

ــتجوی     ــد؛ جس ــتجو میباش ــنامه ای از یک طلب و جس به هر تقدیر منطق الطیر گزارش
سل سیر و  شان و  سوی مرغان سیمرغی بی ن وكی عارفانه كه با انتخاب و رهبری هدهد از 

قلمداد میشــود و حاكی از ســیر خلق به حق اســت كه این ســیر بدون پیر و مراد ناممکن 
است. بسیاری از اعالم حقیقی و غیرحقیقی در قالب سالکی به سلوک خود ادامه داده تا به 

 بیکران قاف حقیقت دست یابند. 
ــت كه با زیور كلیدیترین مفهوم د    ــۀ وحدت در عین كثرت اس ر منطق الطیر همانا اندیش

همراه اســت. ســی مرغی كه نماینده و « ســیمرغ» و«ســی مرغ » زیبایی هنری عطار میان
صل خویش  سلوک خود و موانعی را طی میکنند تا به ا ستند در  ستعدی ه سمبل نفوس م

جود حکایات متنوع و گوناگونی واصل شوند. آنچه كه این منظومه را خواندنیتر كرده است و
اســت كه بســیار ســاده و شــنیدنی هســتند. شــگرد عطار برای جذابتر كردن حکایات برای 
خوانندگان این اســت كه بین شــخصــیتها و توصــیف احوال درونی آنان از شــیوۀ مناظره و 
ـــد از این كه عطار برای بیان معانی غیر از معن ای گفتگو بهره میگیرد؛ البته غافل نباید ش

 ظاهری از داستان و حکایت سود میجوید. 
 مرحــبا   ای   هـدهـد   هــادی   شده            در   حقـیقت   پیـک   هر   وادی   شده 

(259)همان،  
 دور            الجرم   موسـیچه ای   بر   كـوه   طــور  زهمچو  موسی  دیـده ای  آتــش  

(259)همان،  
 طــوبی   نشین            قـله   در   پوشـیده   طوقــی   آتشـین  مرحبا   ای   طـوطـی   

(260)همان،  
 خـه خـه  ای  كبک  خرامان  در  خـرام            خوش  خوشی  از  كوه  عرفان  در  خرام 

(260)همان،  
  مرحــبا  ای  تـنگ  باز  تـنگ  چشــم             چند  خواهی  بود  تند  و  تیز  و  خشـم

(260)همان،  
 خـه خـه  ای  درّاج  معــــراج  الســت            دیــده   بر   فــرق   بلـی   تاج   السـت  

(260)همان،  
 مرحـبا   ای   عـندلیب   بـاغ   عشـــق            ناله كن خوش خوش ز درد و داغ عشـق 

(261)همان،  

 سوختی  از  زخــم  مــار  هفــت ســرخه خه  ای  طـاووس  بـاغ  هشــت  در            
 (261)همان،

 مرحـبا  ای  خــوش  تــذرو  دوربـیـن            چشـمۀ   دل   غــرق   بحـــر   نور بین  
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(261)همان،  

 خـه خـه  ای  قمـری  دم ســـاز  آمده             شــاد   رفــته   تنگـــدل   بــاز آمـده  

(261)همان،  

 مرحبا   ای   فاخــته   بگشـای   لحــن            تا  گهـر  بر  تو  فشاند  هفــت  صحــن 

(262)همان،  

ـدخـه خـه   ای   بـاز  بـه   پـرواز   آ  ه            رفـته   سركــش   سرنگــون   باز  آمده م

(262)همان،  

 در  كار  و  چون  آتش  درآی  مرحــبا  ای مــرغ زرین خــوش در آی            گرم  شو 

(262)همان،  

ـدبط  به    پاكی  بـرون  آمــد  ز  آب            در   مــیان   جمــع   بــا  خـیرالثـیاب     ص

(270)همان،  

 همـای  سایه  بخــش            خسروان  را  ظـل  او  ســرمـایه  بخـش    مدپیش  جمع  آ

(273)همان،  

 بوتــیمـار   پیـش             گفت  ای  مرغان  من  و  تیمار  خویش   پس   درآمـد   زود

(276)همان،  

 كــوف  آمد  پیــش  چــون  دیوانه ای             گفـت   من   بگــزیده ام   ویـــرانه ای   

(277)همان،  

 ـش   بیقـرار  صعوه   آمد   دل   ضعیف   و   تن   نزار            پای   تا   سـر   همچو   آت

(278)همان،  

 سیمرغ-1-15-4
ستم را پرورد و گاهی  سیمرغ پرنده ای  كه به آن عنقا نیز میگویند؛ همان كه زال پدر ر

 سیرنگ هم گفته میشود زیرا كه سیمرغ سی رنگ دارد.

تركیب شــده اســت كه جز دوم همان مرغ  morghoو  saenoكلمه ســیمرغ از دو جز   

است، اما جز نخستین ربطی به كلمه سی )عدد(ندارد بلکه همان كلمه ای است كه در دوره 

 1در آمده است.«شاهین»های بعد به صورت 

سابقه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به پیش از »تقی پور نامداریان میگوید:    

مرغی است فراخ بال كه بر درختی درمان بخش به نام ویسپوبیش اسالم میرسد و این مرغ، 

 دیدار با سیمرغ،«)یا هرویسپ تخمک كه در بردارندۀ تخمۀ همه گیاهان است،آشیان دارد.

                                                             
 یل سیمرغ.برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به تعلیقات استاد معین بر برهان قاطع، ذ -1
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 1( صارمی سیمرغ را مظهر حضرت حق و عزلت میداند.65ص

 عارفان ســیمرغ را منبع فیب و ســرچشــمه هســتی یا وجود باری تعالی تصــور میکنند.  

زرینکوب، سیمرغ را كنایه از جناب قدس و احدیت میداند كه در مجموع قصه مظهر كمال 

( اما در نهایت با توجه به مبانی 93ص.)صــدای بال ســیمرغ، .و جالل ســلطانی قرار میگیرد

ستناد به آنها شیعی و ا سیمرغ را رمز و نمادی  2كالم  سد عطار در منطق الطیر،  به نظر میر

  ند.از نبی و ولی میدا

 

 نتیجه گیری-5
بررسی و معرفی شخصیتها، اعالم حقیقی و نمادین منطق الطیر عطار  تالشی است كه  

ـــناخت دقیق اعالم حقیقی و نمادین منطق الطیر قرار میدهد تا در  محقق را رودرروی ش

شود.  اعالم منطق الطیر كه دربرگیرندۀ  ساده و خواندنی به جزییات امر آگاه  ستر كالمی  ب

ی و شـــخصـــیتهای حقیقی و نمادین اســـت میتواند در تحلیل و نامهای تاریخی، جغرافیای

بررسـی، چهره از نقاب اندیشـه های واالی عطار باز كند و آنچه را كه در اسـتفاده از شـیوۀ 

 خاص خود یعنی رمز و نماد  است، آشکار نماید. 

جنبه  بررسی اعالم منطق الطیر، گذشته از آنکه هر عَلَمی را مورد بررسی قرار میدهد، به   

سترده  های رمزی و نمادین هر عَلم نیز میپردازد. قلمروی اعالم در منطق الطیر به مراتب گ

تر از سایر آثار كالسیک و نظایر آن بجز مثنوی موالنا میباشد. سبک پردازشهای داستانی و 

مفهومی در منطق الطیر عطار بگونه ایست كه از حجم وسیعی از اعالم بهره گرفته است؛ و 

ینچه هست در آثار مشابه خود همچون حدیقه الحقیقه سنایی و مخزن االسرار نظامی و از ا

 آثار دیگر برتری دارد. 

ـــاید     ـــش به عمل آمد تا تمامی اعالم بکار رفته در منطق الطیر كه ش در این مقاله كوش

اه یافتن برخی از آنها از دایره المعارف و كتب تراجم میســور نباشــد، دســت یافتنی و دیدگ

 خاص عطار در آن زمینه را فراهم سازد. 

اعالم منطق الطیر در كنار داســتانهای انبیا و اولیا، قصــه های صــحابه و مشــایخ، روایات    

صوفیه و قصه های زیبا قرار گرفته اند و همۀ آنها ریشه در مطالعات، شنیده ها و مشاهدات 

 عطار دارد.

گانۀ اعالم در منطق الطیر، میتوان به عالقۀ عطار با توجه به جنبه های آماری،كاربرد جدا   

سقراط  سطو و  سامد هر یک از اعالم پی برد. به عنوان نمونه عطار در منطق الطیراز ار در ب

                                                             
 .118برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار، ص  -1
 .99برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به قاف عشق، نیری، ص -2
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ست. این  هر كدام یکبار نام میبرد، درحالیکه نام انبیا و اولیای الهی را بیش از ده بار آورده ا

 هد و زاهدی را نشان میدهد.بررسی عالقۀ عطار به پیشوایان دینی و ز

شد:     صل  شرح و تحلیل، نتایج و دریافتهای زیر از اعالم منطق الطیر حا سی،  در این برر

مورد میباشـــد كه شـــامل اعالم تاریخی و جغرافیایی  149اعالم بکار رفته در منطق الطیر 

ست. عطار  توجه به شخصیت دیگر را نیزتحت عنوان پرندگان كه جنبۀ نمادین دارد و  19ا

 ویژگیهای جسمانی و نفسانی و همچنین زمینه های اساطیری آنها دارد را ذكر میکند. 

گروهی از اعالم از شـخصـیتهای تاریخی هسـتند كه نام آنها در تاریخ و فرهنگنامه ها آمده 

اســت. عدۀ دیگر از فقیهان، واعظان، عارفان، وزیران و حاكمانی هســتند كه در زمان حیات 

بوده و یا قصه ای از آنها بر سر زبانها بوده است؛ عده ای هم ساخته و پرداختۀ   عطار مشهور

 ذهن عطار میباشند.
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