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 مرغ  سی گفتار کتاب سیمرغ و پیش مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
 توحید اشراقی و عددی 

 نقی منزوی دکتر علی 

؛ انتشارات راه مانا، تهران،  72  –  7خ، برگۀ  1359نقی منزوی، انتشارات سحر، تهران،  کتاب سیمرغ و سی مرغ، دکتر علی

 681 -  15خ، برگۀ 1379

 درآمد

 نظریۀ عطار دربارۀ خدا و جهان 
ندوایرانی اشراق  بینی صوفیان و توضیح نظریۀ پیروان فلسفۀ های از جهان کردن گوشه گفتار زیر کوششی است برای روشن 

منظومه  در  آن  نیز  عطار  که  است  جهان  و  خدا  کتاب  دربارۀ  در  و  گنجانیده  زیبایی  به  خویش  الطیرهای  صورت    منطق  به 

نامه از زبان مرغان بیان کرده است تا شاید بتوانم هستۀ گنوستیک این فکر ایرانی دورۀ ساسانی را که با گذشت هفت  نمایش 

 ات ضّد و نقیض و خرافی دفن شده بوده است، بیرون آورده، نشان دهم. قرن به زیر خروارها معتقد

توان بازگو  اند، برخی از ایشان را می عطار بحث و تحقیق نموده  منطق الطیر در سی سال گذشته بسیاری از استادان دربارۀ 

 کرد:

 
، شهریور  348، شمارۀ مسلسل  6ام، شمارۀ  ، سال سیمجلۀ یغمانقی منزوی،  (، علی2()1)  نمایشنامۀ سی مرغ و سیمرغشرحی بر  نک:    1

،  1397حجه  ذی   – قعده  ، ذی 2536، آذر  351، شمارۀ ردیف  9ام، شمارۀ  ، سال سیمجلۀ یغما؛  344  –   338، برگۀ  1397شوال    -، رمضان  2536

 . 531 – 527برگۀ 
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 مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
 ؛ 1هلموت ریتر  -

 ؛ 2خ( 1345  – 1274)  سعید نفیسی -

 ؛ 3خ( 1374 –  1293گوهرین ) دکتر صادق   -

 ؛4خ( 1378 –  1301)  کوبدکتر عبدالحسین زرین   -

  منطق الطیراین شادروان نقد و تحلیلی مفضل از آثار عطار و از جمله    .نام برد   5خ( 1349  –  1283)   فرالزمان فروزان بدیع   -

   . به چاپ رسانید

اند، یاد کرده است که ُنه تن از ایشان، به ویژه دربارۀ منطق  نمودهخاورشناس را که دربارۀ عطار تحقیق    39دکتر نوابی    - 

 .6اند الطیر کار کرده 

نسخه از منطق الطیر نشان داده    133تعداد    3243  –   3236،  4های خطی فارسی، جبرادرم احمد منزوی در فهرست نسخه 

 . ق نوشته شده است 900نسخۀ آن پیش از سال   39که 

 شناسانده شده است.   308، 19و ج  729، 9یعة، جمنطق الطیر در کتاب الذر 
 

1 Hellmut Ritter (27 February 1892 – 19 May 1971).  

Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ʿAṭṭār (1955); English translation: The 

Ocean of the Soul: Men, the World and God in the Stories of Farid Al-Din 'Attar (Brill, 2003) 
فر  2 اشعار  و  احوال  در  )ی  شابورین  عطار  نیدالدیجستجو  نیشابوری  عطار  ابراهیم،  فرزند  )  ق([،637  –  534]محمد  نفیسی    –   1274سعید 

 برگه. 194خ،  1321خ(، انتشارت اقبال، تهران، 1345
بنگاه ترجمه و  ،  خ(1374  –   1293)  نی گوهرتصحیح صادق  ،  ق(637  –  534)  میمحمد فرزند ابراه  ی،شابوری عطار ن  نیدالدیفرمنطق الطیر،     3

 برگه. 426خ، 1356، چ. سوم، تهران، نشر کتاب

 برگه.  56خ،  1369، انتشارات امیرکبیر، تهران، چ. دهم، خ(1374 –  1293گوهرین )، صادق خالصۀ منطق الطیر عطار نیشابوری
 برگه.  246،  خ1378انتشارات سخن، تهران، ، خ(1378 – 1301) کوبنیزر نیعبدالحس مرغ،یبال س  یصدا 4

خ(، 1349 – 1283فر )الزمان فروزان ای، بدیع، محمدحسین ُبشرویهشرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری 5

 خ. 1389؛ دیگر: انتشارات زوار، تهران، 1340 –  1339تهران، 
6 V. M. Navabi. A Bibliography of Iran Vol. 11. P. 185 – 187. 
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شود؛ بنابراین، دیگر جایی برای ُپرچانگی باقی  مشار دیده می   فهرست گانۀ منطق الطیر در  ها گوناگون بیست و سه چاپ 

ه است  قدر عطار یک نمایشنامرسد که یک مسأله از نظر همگی دور مانده است و آن این که این اثر گران نیست، ولی به نظر می 

 توان خدمتی برای تودۀ مردم انجام داد. آوردن آن می ها از آن و بر روی صحنهو با جداکردن پوسته

 گفتار پیش

 دو گونه خداشناسی 
ی به دو شکل متمایز دیده  مآراهندی و    در کتب مقدس قدیم پیش از آمیزش ملل  یخدا شناس   ی:دو گونه خداشناس  -1

 :  دشومی

 خدای یهودی   :الف

( که جهان را از عدم به  و تشبیهی  ی است و جدا از جهان )توحید عدد  ی ، یک شخصتوراتبه ویژه    آرامیخدا در کتب  

 وجود آورده است.   

 خدای هندی  :ب

 .دشومینامیده  و تنزیهی    یتوحید اشراق  یروح جهان و خود آن است که در اصطالح اسالم  ودا به ویژه    ی خدا در کتب هند

 دوگونه دید دربارۀ خدا سبب پیدایش دو دید در بارۀ خدا و جهان )دین( است.  این 

 فرستد. میرا به سفارت نزد مردم   ی معمول یهااز انسان  ی یک ، هر چندگاه که خودش صالح بداند یامآر   یخدا  :الف

آموزش و تمرین به مقام اتصال و سپس  کردن مراحل  ی با ط   تواندمیاین انسان است که    ،از دیدگاه اندیشۀ هندوایرانی  :ب

 اتحاد )نروانا( به خدا نایل آید. 

  ی ( و رازق295  د:)   یاز طرف راوند   یگاه به صورت انکار نبوت اسراییل  ینظریۀ هندوایرانی در نبوت در سدۀ دوم هجر   این

بیان شده  ق(  428  –  370) ینا  سو ابن   ق( 339)د:    یاز طرف فاراب  ی ( و گاه به صورت تفسیر نبوت به اشراق همگانق313  د:) 

 اند. است، پس هیچ یک از این دو گروه منکر اصل اشراق و الهام نبوده 
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 قوانین یدوگونه ارزیاب 

سبب پیدایش    ، که در باال یاد شد  «و »اشراق هندوایرانی   «یدو نظریۀ »نبوت اسراییل  اختالف  :نیقوان  ی ابیدوگونه ارز   -2

 و قوانین گردید:  ی دو نظریه در بارۀ کتب آسمان 

   متون مقدس قدیم؛ یا حادث :الف

  ، ها بودهصاحبان عالم آن   ۀلیکن ساختۀ اندیش  ؛هستند ی« گرچه الهام اله اوستا« » ودااز نظر هندوایرانی متون مقدس »

 کالم قدیم خداوند هستند.  توراتمقدس   یها از نظر یهود کتاب  لی و ،ها حادث هستندآن  ی پس همگ

 قوانین مقدس الهی  :ب

که از نظر هندیان    یدر صورت  ،و الیتغیر و غیر قابل نسخ است  یقوانین مندرج در کتب مقدس از نظر سامیان )یهود( ابد 

 .1واجب النسخ هستند  یبا مرور زمان قابل نسخ و تغییر و گاه

 دو رگه در دو مرکز  هایفرهنگ پیدایش 
سر    یحملۀ هخامنشیان بر یونان و یورش اسکندر بر ایران هر دو از رو  :دو رگه در دو مرکز  ی هافرهنگ  شیدا یپ  -3

آریایی و    یهاگوناگون ملت   ی های( انجام گرفت، موجبات آمیزش خداشناسان ی فینیق  ،ان ییهود  ، ان ی )سریان  یسام  یهاملت

  ی، مسیح  یهاچون انجیل پدید آمد، هم  یدر آن کتب مقدس که تا قرن سوم میالد  ی خداشناس ،روزاین را فراهم کرد. ا  یسام

  –   309در عهد شاپور دوم )   2اسپندان   مهرکه فرآوردۀ کنفرانس آذرپاد    ی نسک  21  یاوستا  یو حت   یمانو  ی،دیصان   ی،مرقیون

 
شیعی   یکراجک  ،ئدکنز الفواو    ؛ 576  ی، برگۀعبدالجبار معتزل،  ةصول الخمسشرح ال و  ؛81، برگۀ  1958  یرونی، هند،ب،  ةماللهند من مقول  1

مورد بحث    ل یاز مسا  یبرخها )مندرج در مجموعۀ سخنرانینقی منزوی، کنگرۀ تحقیقات ایرانی  چنین نک: سخنرانی علی؛ هم102  ، برگۀصوری

 ۀ، جلد سوم مجموع2535  ،یدانشگاه مل  ،یرانیا  قاتیتحق  ۀکنگر   نی لطف و قانون صدور، هفتم  ۀو پس از اسالم، قاعد  شیپ  رانیمشترک در ا

  ی مل انشگاهانتشارات د اگشت،یمحمدرسول در، جلد سوم، به کوشش 2535  وریشهر 5  -مرداد  30تهران،  ،یرانی ا قاتیتحق ۀکنگر  یهایسخنران

 (.375  - 365 ۀ، برگ127 ۀشمار  ران،یا
 . کنفرانس آذرپاد ماد اسپندانمتن اصلی:  2
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در همۀ این   ی بلکه خداشناس ؛محض هستند یعدد توراتو نه مانند  یسره اشراقیک  ودا هیچ یک نه مانند  باشد، می(  م397

 دهد. را نشان می  یو اشراق  یاز توحید عدد یکتب ترکیب 

های میان میالد و هجرت  اند که در سده النهرین پدید آمده ها در آسیای صغیر، ایران غربی و بینبیشتر این انجیل   الف:

شاپور، سورا، نصیبین و حران بوده و باالخره یکی از دو مرکز اصلی آمیزش های جندی ه ایران و روم و مرکز دانشگا مرز دو دولت 

 رود.های هندوایرانی از یک سو و سامیان از سوی دیگر به شمار می اندیشه 

 پس از این یاد خواهد شد. 4مرکز دوم تماس این دو ملت »یمن / سبا« بوده که در بند  ب:

ها نیز نمودار برخورد آسیای صغیر درست شده که آن   هایی نیز در آن زمان در همان ، داستان بردههای نام ج: غیر از انجیل 

 و آمیزش دو تمدن آریایی و سامی باشند. 

ها، داستان »جرجیس و دادیانه« نام دارد که در سدۀ چهارم میالدی در موصل رخ داده است. بیاری  یکی از آن داستان 

   .1از این داستان یادکرده است و متن آن را طبری در تاریخ خود آورده است   التقاسیم احسن در  ه 4مقدسی در سدۀ 

 ی یمن، سبا و اشراق هند 
جزیرۀ  شبه   یدر ساحل جنوب  دشمیسرزمین یمن که پیش از اسالم به نام سبا نیز نامیده    ی:سبا و اشراق هند   من، ی  -4

هند و ایران با آفریقا بوده، گاه به دست آفریقاییان »حبشیان« و گاه به دست ایرانیان اداره    ی عرب قرار دارد و بندر ارتباط بازرگان

کرد که فلسطین در شمال  ی هندوایرانی در شبه جزیره بود و همان کار را م یهااین کشور مرکز پخش اندیشه  ،رو. ازاین دشمی

 داد.  انجام می  یسام ی عدد یجزیره در پخش افکار توحیدشبه

 
1  Z  :ست که دو تمدن آریائی و سامی  ا  ای»یمن« نقطه  بین النهرین مانند،  191،  1نقی منزوی، ج ی ترجمه عل  ، مقدسی بیاری،میأحسن التقاس

در آن از چند قرن پیش   پایه   از اسالم  و  آورده جا آمیزش داشته  پدید  را  به صورت های فرهنگ دو رگه اسالم  و داد و ستدها  این برخورد  آثار  اند. 

بیهاداستان کهه  ی  آن   جامانده  از  یکی  داذیانه«  و  ب»جرجیس  معتقدات  را  خود  باورهای  که  را  سامیان  زندگی  داستان  این  الهی  ه  هاست.  حق 

ط حکومت آریائی می 
ّ
شمردند. این داستان را پرستی می دهد که مذهب ایشان را بتهای میترائیست و مزدیسنائی، نشان می شمردند، در زیر تسل

 ( آورده است.580  - 546 ،فارسیابوالقاسم پاینده، ترجمۀ  ؛812   - 796  ،لیدن. چتاریخ طبری، )  طبری در تاریخ خود
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در آورده بود، تا آن جا که در ضمن    یجزیره به صورت یک منبع نور و علوم یقین میان شبه   ،جغرافیایی این کشور   یت مرکز

شهرت  و ایرانیان مانوی و دیصانی  با پادشاه یهود فلسطین که در میان سامیان بود که مهرپرست می افسانۀ زناشویی ملکۀ سبا 

بینیم که هدهد به سلیمان می  ،است شمال شبه جزیرۀ عرب یو سامجنوب گ آریایی از آمیزش دو فرهن  یداشته و خود نشان

قرآن نیز به نام سبا    34چنین سورۀ مبارک شمارۀ  هم   . 1امتو یقین آورده   ی مهرپرستان کشور سبا برا  یگوید: »من از سو می

 است. 

است،    ی امآر و    هندی   یبین ترکیب و آمیزش دو جهان   یکه نمایشگر چگونگ   ی سنبلیک عرفان  ی هااز داستان   ی در بخش

یا چند    ؛ ، یک2»شیخ صنعان« عطار   ی،« سهروردةالغریب   ة سینا، »قصه الغرببن یقظان« و »سالمان و ابسال« ابن   ی مانند »ح

ها آن مسافران  شتر آن داستان و در بی   ند شومیغرب رهسپار    ی حقیقت از شرق به سو  یجستجو   ی که برا  دشومیقهرمان دیده  

 و سبایی هستند.   ییمن 

، در بوده زمان خود    ی ئولوژی اشراق ایده   دارای که    د شمیگفته    ی فرزند یمن، به کسان  یبه معن   ی واژۀ »برسابا« در سریان

 اند. نموده و متافیزیسم غلو می  روحانیت

 
1  Z  :َغ   :24  -   22  ،27  ۀ  شمار ص،  ، سورۀ  قرآن 

َ
ث

َ
َمک

َ
َنَبٍإ  یَر َبع  یف ب  ْن َسَبٍإ  ْئُتَك م  ه  َوج  ْط ب  ْم ُتح 

َ
ل َما  َحْطُت ب 

َ
 أ

َ
َقال

َ
ن    ﴾22ٍن ﴿یق  یٍد ف ًة   یإ 

َ
َوَجْدُت اْمَرأ

ُهْم وَ 
ُ
ک وت    َتْمل 

ُ
 َش یأ

 
ْن ُکل َها َعْرٌش َعظ    ٍء وَ یْت م 

َ
ْوَمَها    َجْدُتَها وَ   ﴾ وَ 23ٌم ﴿یل

َ
ه  وَ یق

َّ
ْن ُدون  الل ْمس  م 

َّ
لش ُهُم  یَز   ْسُجُدوَن ل 

َ
 َن ل

َّ
ُهْم َعن     َطاُن یالش َصدَّ

َ
ُهْم ف

َ
ْعَمال

َ
أ

ب  
  یالسَّ

َ
ُهْم ال

َ
ای و برای تو از سبا گزارشی افته یافتم که از آن آگاهی نی زی آگاهی  ید که ]هدهد آمد و[ گفت از چییری نپای﴾ پس د24ْهَتُدوَن ﴿یل  ف

او و قومش    (  23زی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت )یو از هر چ  کردی ها سلطنت مافتم که بر آنیجا[ زنی را    ( من ]آن22)  امدرست آورده 

  جه ]بهیشان آراسته و آنان را از راه ]راست[ باز داشته بود در نت ی طان اعمالشان را برایکنند و ش د سجده می یافتم که به جای خدا به خورش ین یرا چن 

 ( 24افته بودند )یحق[ راه ن
گنجانیده است. این داستان نمودار آمیزش دو فرهنگ و دو    منطق الطیر   14شیخ صنعان داستان سمبلیکی است که عطار آن را در گفتار    2

فر و مینوی، عطار داستان شیخ صنعان را اندیشۀ گنوسیزم هندوایرانی یمن و مذاهب سامی در شمال شبه جزیزۀ عرب است. بنا بر تحلیل فروزان

م رخ داده، ساخته 11/    ه 5وعبدالله اندلسی که در قرن  سقا و عبدالرزاق یمنی و ابشدن چند زاهد مسلمان، مانند ابناز روی داستان مسیحی 

 ( 346و   329م، برگۀ 1961خ /  1340است. )نقد و تحلیل آثار عطار، چ. تهران، 

 است.  یاد شده  26برگۀ ترجمۀ کردی شیخ صنعان نیز در 
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»عبدالله بن سبا« قرار    یاکیفیت یک شخصیت افسانه سبا« ترجمه شده  نیز این کلمه به »ابن   ی اسالم  عربی  در ادبیات 

در تاریخ  نیز  تندرو    ی هااند. یک فرقه از گنوسیست دادهمی بدو نسبت    یستی گنوس  ی هااندیشه   ملل و نحلدر کتب  گرفته که  

گنوسیست و ترکیبی از یهودیت  شاید بتوان واژۀ صابئی را نیز که نام یک فرقه از  .  ندشومیبه »سباییان« شناخته    م مذاهب اسال

 باشد و در قرآن کریم نیز از آنان یاد شده، با واژۀ سبائی پیوندی داد. و میترائیزم می 

مانند حذیفه و عمار    ، گنوسیست خواند  ، پیغمبر  روزگار    ۀچند تن از اهل صفه که شاید بتوان ایشان را در میان مردم مدین 

 اند.  بوده   ییمن  ،یاسر 

 است.    یگنوسیزم دارد، با یک تن یمن  یهایش که بو از خطبه  ی در برخ)ع(  ی سخن عل یرو

. برخی از دعاهای  اندداشتهیا خود را به یمن منسوب  ؛بوده  یمعروف آغاز اسالم نیز یمن   ن چندین تن از نخستین صوفیا 

 .1اند دادهگنوستیک را به یمن نسبت می

زا یمن  تاریخ اسالم،  اسماعیلی می هماره در سراسر  و  زیدی  ادامه دگاه ضّد سّنّیان  اواخر  تا همین  بود که حکومتشان 

 داشت. می

های عرب  کشاکش دو اندیشۀ جنوبی و شمالی در شبه جزیرۀ عرب یک سده پیش و پس از هجرت به صورت نزاع قبیله

 . 2جنوب و شمال در تاریخ منعکس است 

آمیز بنابراین، گفتۀ تعصب   ؛نامۀ میان آن دو اختصاص یافته استبه صلح   72:  2های علی )ع( در نهج البالغة،  یکی از نامه 

شدن را نخواسته ، مگر او قبایل حمیر پیش از عرب 3نماید میشمرده، نادرست    یکر سامگلدزیهر که یمن را از مراکز اندیشۀ ب  

 باشد. 
 

 . 2287، شمارۀ 24؛ ج 2448، شمارۀ 6، جالذریعة 1
نجف،    ،یاخر  ریعبدالله بن سبأ و اساط  ی؛ساختگ  یصحاب  150جلد(،    3)،  مختلق  یحابخمسون و مائه ص   نک: عالمه سید مرتضی عسکر.  2

با ترجمه فارس ق 1388خ؛ چ. بیروت،  1340ق /  1381؛ دیگر: چ. مصر،  جلد(  2)خ،  1335ق /  1375 و د  ی،    گریبا عنوان »عبدالله بن سباء 

نقی منزوی،  علی،  یساختگ  ییکصد و پنجاه صحاب«  مختلق  یمائه صحابخمسون و  کتاب »  یمعرف،  خمسونچنین: نک:  هم  .«یخ یتار  یهاافسانه

 .734 -  732 ۀ، برگ1392 حجهی ، ذ1972 ه ی، فور1350، بهمن 9، سال 39 ۀشمار  خ،یکاوه، مون ۀمجل
 . م1979خ /  1358دوم،  ، نوبت  یرانفرهنگ ا  یادچاپ بن  یو محمد عاصم  ینقی منزوعلی   ۀترجم  یهر،گلدز  ایگناس   ،اسالم  ۀ در بار   هایییرس د  3
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 از مراکز آمیزش دو اندیشه یحجاز یک 

سرزمین که از نظر جغرافیایی در میان دو سرزمین فلسطین از شمال و   این :شهیدو اند  زشیاز مراکز آم یکیحجاز   -5

 . یمن از جنوب قرار دارد

  . کردمیدریافت    یبازرگان  یهارا از جنوب به وسیلۀ کاروان   یرا از شمال و توحید اشراق   یاندیشۀ توحید عدد   مردم آن 

 .  دشومیدیده   شنی( به رو یو اشراق ی گونه توحید )عدد در قرآن کریم این هر دو ،روازاین 

پس از مرگ    ،داشتندمیفه« شهرت  و چنان که گفتم به »اهل ُص   بردگان بودندنیم   و   یاز یاران فقیر پیغمبر که از موال  یبرخ 

بوده که    ییا طور  ؛تمایل داشته  یگنوستیک و توحید اشراق  یهااندیشه  به   بوده و)ص(  پیغمبر طرفدار حکومت خاندان محمد  

 را بدیشان نسبت دهند.  گنوستیک ی هاحدیث  ، بعدها ممکن شد

 )ص(  پس از مرگ پیغمبر یاندیشۀ توحید عدد پیروزی
ساعده  یپس از آن که اشراف عرب در انجمن سقیفۀ بن   :)ص(   غمبریپس از مرگ پ  یعدد   دیتوح   ۀ شیاند   پیروزی  -6

شبه امیان شمال  آر که طرز تفکر    یکم اندیشۀ توحید عددکار آوردند و خاندان پیغمبر را کنار نهادند، کم   یخلفا را روحکومت  

آن جا    تاقرآن در درجۀ دوم اهمیت نهاده و متشابه خوانده شد    یبود برحکومت اسالم تسلط یافت، آیات اشراقمی جزیرۀ عرب  

  ی اند، جنبۀ اشراقشده   کریم   قرآنوسیلۀ عثمان از  ه  ها بحذف آن   یو دیگران مدع  ییار از آیات که س  یبسیار  د،شومیکه دیده  

( و ُسنیان، تعیین محکم و  یها )شیعه و صوف میان گنوسیست   یقرن   14  یهااز اختالف   ی . از آن پس نیز یک1داردو تنزیهی  

 متشابه آیات بوده است.  

 دادند. یم جام عکس این انه دانند و ُسنیان بمیرا متشابه    ی را محکم و آیات به ظاهر عدد یها آیات اشراق گنوسیست 

 
یعه، )ذراست    القراآتکتابش    نام  از مطالب و  یاری( بس150  -   149  ،1ج  ،ییقهپارجال  است )  یازدهمامامان دهم و    یاراناز    یاریاحمد س   1

 .نقل شده است زین 329 -  327 ۀبرگ ینور یحاج فصل الخطابدر و  (25  ،17ج
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 ها گنوسیزم ایرانیان و تسنن عرب

  ،بودمیسه قرن نخستین اسالم که حکومت به دست اشراف ایالت عرب    در   :هاو تسنن عرب   ان یرانی ا  زمیگنوس  -7

نت  مذهب اصیل اسالم شناخته شد و »ُس   ی، توحید عدد  ،روازاین   . گرفت   خلفا قرار   یسامیان شمال، مذهب رسم  ی خداشناس

 و جماعت« نام گرفت،  

واقع در مشرق فرات )که به دست    ایمردم در کشوره  یهاتوده  یبین ( که جهان یگنوستیک )توحید اشراق  یخداشناس

باشد. بازهم خارج از اسالم شناخته شد و  میمنعکس   با این که در قرآن نیز کامالً   ، رفتمیها گشوده شده بود( به شمار عرب 

 بدعت نام گرفت. 

ساکن میان دو  مردم  ی باز هم روحیۀ آبا و اجداد  ی، و مبارزه با توحید اشراق ی ترویج توحید عدد ی همه کوشش خلفا برا  با 

رجیان،  اساس و ریشه پیدایش عقاید غیر ُسنی در دو قرن اول اسالم مانند مُ   ، بودمیسازگارتر    یرود فرات و سند با توحید اشراق

 
َ
هر چند موافق    ی این مردم نهاده شده، این گونه خداشناس یبر زمینۀ توحید اشراق  ی همگ  1الت شیعه و ... ریان معتزله، ُغ َد ق

 قرار داشت.  یگردبود و همیشه زیر پنمی دمشق و بغداد    ی لیکن موافق روحیۀ حکومت سام ؛آن استنص صریح قر 

 مبارزۀ خلفا با گنوسیزم 
  یشاپور، جند   یهاکه بازماندگان دانشگاه در سه قرن اول هجری  روشنفکران گنوسیست    :زمیخلفا با گنوس  ۀمبارز   -8

خویش را   یهادانش   ایشان ناچار  ،روازاین   . ، حران، نصیبین بودند و همواره زیر فشار خلفا بودند2سورا )میان بابل و تیسفون( 

 
  - 21، مقدمۀ منزوی،  3القضات، جهای عینمنطقۀ شرق دجله تا سند برخاسته بودند، نک: نامهها که همگی از برای توضیح بیشتر این فرقه 1

274 . 
به صورت پایگاه گنوسیزم   ه 5سدرا، پس از تسلط عرب نیز کم و بیش مرکزیت علمی خود را نیمه مخفی و نیمه علنی نگاه داشته، در سدۀ    2

 بود.پشتیبان شیعیان کرخ بغداد می اسالمی بر ضّد تسنن خلفای بغداد فعالیت داشته 
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داشتند و پس از  مینشین شدۀ پیغمبر عرضه  فرزندان خانه امام زمان خود، از  نوشتند و مخفیانه بر  ی م  یبه زبان حاکم عرب

 .  1ند کردمییا شبانه در مسجدها پخش    ؛رسانیدندمیحکام امضایی به مردم  گرفتن تأیید ایشان به نام ا 

  در  ،بن خنیس  یمعل  نوروزیۀ  یشمار گاه   بخش  ، در2آبگار   «نامۀتوان در بخش حقوق »قانون میها را  از آن ترجمه   یانمونه 

 و مانند آن را نام برد.   ة مصباح الشریع ق اخال بخش در  و ذهبیه یپزشک بخش 

ها که در آن روزگار نوشته شده و بر امامان شیعه عرضه شده بود، بعدها به نام چهار صد اصل نامیده  از آن جزوه   یبرخ 

 .3تدوین گردید  استبصار ، تهذیب، من الیحضر  ، یکاف: یشده و در چهار مجموعۀ حدیث شیع

بودند که زندگانی نوین زیر سلطۀ های یادشده می همان دانشگاه ان  نویسندگان چهار صد اصل یادشده بخشی از بازماندگ

نظر   از  و  بوده  حکومت خلفا  و مخالف  پیغمبر  فرزندان  طفدار  دیدگاه سیاسی  از  اینان  بودند.  کرده  آغاز  موالی  نام  به  عرب 

 شبیهی بودند. های هندوایرانی، توحید اشراقی تنزیهی و بر ضّد معتقدات سامی ت ئولوژی طرفدار اندیشه ایده 

 
بویه را نابود کرده، کتابخانۀ شاپور را به آتش کشید، کردان سورا و هنگامی که ترکان سلجوقی ُسّنی به تحریک خلیفه بر شیعیان بغداد تاخته، آل

ان سلجوقی و عباسیان، به رهبری بساسیری قیام  گاه شیعه بودند. ایشان برای رهایی از تسلط ترکاش مطیرآباد ، اسدآباد و نیل بهترین پناه حومه

 اثیر، همان سال( ، ابنکامل في التاریخق خالفت عباسی را الغا کرده و به نام فاطمیان مصر خطبه خواندند. )450کرده، به سال 

ق( داعی اسماعیلیان 470های داد و ستد شده میان وی و هبةالله شیرازی )د:  ابوالفتح و رام سردار ایشان از خلفای مصر خلعت گرفته، نامه 

در   که  مصر  المؤیدّیةفاطمی  می   سیرة  نشان  را  ایشان  گنوسیزم  شده،  کردها  چاپ  بغداد،  بر  عباسیان  و  سلجوقیان  مجدد  تسلط  از  پس  دهد، 

   (220 - 219،  2ترجمۀ منزوی، ج ق در نزدیکی سورا بساختند. )معجم البلدان، یاقوت حموی، 485کرده، شهر حله را در سال  نشینیعقب

 (198و  8از آن گاه حله مرکز تشّیع گردید. )طبقات أعالم الشیعة، سدۀ هفتم، برگۀ 

ق( 726مین کردان سورا در حله بیرون آمدند. عالمۀ حلی )د:  نما« از هخاندان »آل  ه 8طاوس و در سدۀ  خاندان علمی شیعی آل  ه 7در سدۀ  

 مدرسۀ سیاره را از آن جا به حرکت آورد و به وسیلۀ دربار غازانی مذهب تشّیع را رسمّیت داد. 

 نیز بدان جا نسبت دارند. کنز العرفانق( صاحب تفسیر 826فاضل مقداد سیوری )د: 
 . 257  (، برگۀ415 )د: یمعتزل، عبد الجبار ةالنبو  ئلدال یتتثب 1
،  1351، آذرماه  44  یف رد  ۀپنجم، شمار   ۀخ، سال دهم، شمار ی، مونکاوه ۀمجل  ی، نقی منزوعلی  یرانی،فر این قانون کیترآبگار، کهن  ۀ نامقانون  2

 . 446 –  440 یها، برگه 1972، نوامبر 1392شوال 
 . 167  - 125،  2ج  ،ةعیذرال 3
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 برخی از اصول گنوسیستی 

و حکام عرب    مردم بومی گنوسیست ایران   بود که میان ئولوژیک بسیار می مسائل ایده برخی از اصول گنوسیستی:    -9

هایی که  ها نیز در همۀ مسائل اتفاق نظر نبود، ولی فرقه تازه وارد از صحرا، مورد اختالف بود. گر چه در میان خود گنوسیست 

 داشتند: یاد کردیم کم و بیش در مسائل زیرین اتفاق نظر می  7د در بن 

 نخست( دوام فیض 

 بر طبق این اصل خدا همیشه فّیاض بوده و خواهد بود، پ: 

 جهان که فیض خداست ازلی و ابدی است.  الف:

 .  1کردند ایشان جاودانگی جهان را با هژده دلیل پرکلس اثبات می 

 وجود رابط )پیغمبر، امام، قطب و پیشوا( فیض است، پس هیچ گاه زمین از حجت خالی نمانده و نخواهد ماند.  ب:

حکومت خلفا این اصل و دو نتیجۀ آن را کفر شمرد؛ زیرا که درستی خالفت ایشان بر این پایه استوار بود که پس از مرگ  

 پیامبر )ص( دورۀ فترت است، پس باید خلیفه گزید.  

 کند. فترت غلط است، خدا مردم را فراموش نمی  گفتند:ها میسیستگنو 

 دوم( عدل و لطف 

 بنا بر یک اصل کهن ایرانی: از یزدان جز مهر و از اهرمن جز کین نیاید، پس: 

 دادن به کاری ناشدنی؛ یا به شخص ناتوان؛ یا به کاری ناشایست، ظلم است و از خدا برنیاید؛ فرمان  الف:

است که رئیس مدینۀ فاضله امام را هنگام القای دستور به وسیلۀ فرۀ ایزدی از خطا معصوم دارد تا جامعه   بر خدا واجب  ب:

 به تباهی نگراید؛ 

 
؛ تاریخ الحکماء، قفطی، 254ندیم، کتاب الفهرست، چ. فلوگل،  پ.م( از زروانیان ایرانی متأثر بوده است. )ابن429  –  405پرکلس نئوافالطونی )  1

را که اسحاق   اند و نه دلیل از هژده دلیل پرکلسگرا( خوانده( او را قائل به دهر )زروان125میرزا صفوی، برگۀ  ؛ ترجمۀ دورۀ سلیمان89چ. لپرت، برگۀ  

چاپ کرده است. )نک: بند   42  –  34،  1فرزند حنین به عربی ترجمه کرده است، عبدالرحمان بدوی در کتاب االفالطونیة المحدثة عند العرب، ج

 (14 - 13، برگۀ 11
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 سوم( ُحسن و قبح 

نیکی و بدی طبق اصول ثنوی واقعیت دارد. انسان با عقلی که دارد در انتخاب هر یک مختار و آزاد است و این اختیار  

و قانونی او است، در صورتی که مذهب سّنی حاکم، در دمشق و بغداد، خدا را جّبار، عنید و فعال ما  دلیل مسئولیت اخالقی  

 شمرد.داند و انسان را مجبور و آلت فعل می یشاء می 

 چهارم( متافیزیسم و روحانیت

تا رود سند، مفاهیم الهوت، جهان ملکوت، روح انسانی، کیفر و پاداش   آخرت را روحانی و  مردم ساکن در شرق فرات 

 کرد. ها را مادی و طبیعی فرض میها همۀ این ، اما حکام و خلفای عرب و مذهب رسمی ُسّنی آن 1کردند متافیزیک تصور می 

روح جزء االهی در انسان است و هر کس داناتر است، جزء االهی در او بیشتر است. رئیس مدینۀ فاضله اعلم همۀ مردم  

شمردند؛ زیرا  ها را کفر می سواد بودند، این نظریه ، اما حکام عرب که بی 2بیشتر از دیگران است   است، چون جزء االهی در او 

 لرزانید.که تاج و تختشان را می 

 بودن کالم اللهپنجم( حادث 

 اشارت رفت.   بدان   4، برگۀ 2در بند  کالم الله، منظور قرآن مجید و قوانینی که 

 
، نویسندۀ رسالۀ اضحویهترجمۀ  ؛  1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  –  370سینا، حسین )، ابوعلی ابناالضحویة في المعادنک:    1

 نیرالدی، خواجه نصآغاز و انجام؛  خ1350، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  اضحویهناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر  

چاپ   ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ،یزاده آملحسن حسن حیخ؛ تصح1335ق(، تهران، 672  - 597محمد فرزند محمد فرزند حسن، ) یطوس 

المحجوب  ؛خ 1374چهارم،   نجکشف 
َ
داتا گ َغزَنوی،  فرزند علی جالبی ُهجویری  فرزند عثمان  لنین، علی  م؛  1926گراد،  َبخش، زوکوفسکی، چ 

اسالم پاکستان،  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  تسبیحی،  محمدحسین  تصحیح  محمود 1374آباد،  دیگر:  تصحیح  دیگر:  انتشارات    خ؛  عابدی، 

 خ. 1383سروش، 
خ،  1351چهار، مهرماه    ۀ ، شمار 10سال    خ،ی، مون43  ف یرد  ۀ، شمار کاوه  ۀ مجل  ،یمنزو  ینقیعل  ،یفاراب  ۀفاضل   ۀنیمد:  مدینۀ فاضلۀ فارابی  2

ْهل  ؛  329  –  320  ۀ، برگ1372، سپتامبر  1392شعبان  
َ
مدیَنة     آراُء ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل  مبادي آراء   ،  ال

َ
مدیَنة     ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
، ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند  ال

 م. 1959ق /  1378م(، مطبعة الکاتولیکیة، بیروت، 950 – 873ق / 339 - 259اوزلغ فارابی )
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 افلسفۀ سیاسی در حکومت ساسانی و خلف

خلفا:  -10 حکومت  و  ساسانی  حکومت  در  سیاسی  دانشگاه   فلسفۀ  در  یادشده  حران،  اصول  اسکندریه،  های 

شد. ساسانیان فلسفۀ سیلسی جکومت خود را بر آن استوار کرده بودند. پادشاه از  شاپور تدریس می نصیبین، سورا و جندی 

می  تعلیم  خانواده کودکی  در  ایزدی  فرۀ  دروغین  ادعای  با  و  دیگدید  از  برتر  دانش  و  االهی  جزء  نظر  از  را  خود  مردم  اش،  ر 

 . 1الفرس« تعبیر کرده است   كشمرد. شهرستانی از این مقام به »نبوة ملو می

سوادی مطلق خلیفگان امکان استفاده از ادعای دروغین ساسانیان را نیز از ایشان سلب  در دو سدۀ اول یورش عرب، بی

بازماندگان دانشگاه  کنندۀ حکومت از  د که خلفای جاهل را غصب دابرده زمینه و توانایی می های نام کرده بود و به موالی و 

  
ً
فرزندان دانشمند پیغمبر بشمرند؛ زیرا که به موجب اصل اول )دوام فیض( و اصل چهارم )روحانیت(، رئیس مدینۀ فاضله حتما

 باید دارای نور محمدی )فرۀ ایزدی( باشد ئ این جز در فرزندان محمد )ص( نخواهد بود. 

نمود؛ بلکه افسانۀ توراتی خلقت جهان را که وارد سنت  ت حکومت خلیفگان را مشکوک می اصل دوام فیض نه تنها قانونی 

داد و فلسفۀ  اسالم شده، در پیشانی سیاست مذهبی خلفا جاگرفته بود، با نظریۀ ازلیت فیض و جاودانگی جهان بر باد می 

 سوزی با آن به مقابله پرداختند.تار، شکنجه و زنده رو، خلفا با تمام نیرو، انواع کشکرد. ازاین سیاسی حکومتشان را متزلزل می 

 قلم به جای شمشیر 
در آغاز سدۀ سوم که شمشیر عرب به غالف رفته بود، خلفا خواستند به جای آن، در برابر    قلم به جای شمشیر:  -11

خود استفاده کرده با    ی یانسر  یایشان در این راه از پسرعموها  ئولوژیک بسازند.گاه ایده گنوسیزم اسالمی ایرانی، یک تکیه 

ای  مقاله  18ایشان رسالۀ    مثالً مشاء ارسطو دست زدند،    ه و به نوعی با فلسفۀفلسف  با  یُسنیان سلف  یهاهمۀ مخالفت تحمل  

گاهی  م در رّد پریکلس ساخته بود، به عربی ترجمه کردند تا تکیه529تألیف یحیای گراماتیک )نحوی( یهودی را که به سال  

 ۀ توراتی خلقت جهان و بر ضّد نظریۀ ایرانی ازلیت فیض و جاودانگی جهان باشد. برای افسان

 
 ، ترجمۀ فارسی ترکه، چ. جالل ناینی.240،  1ملل و النحل، ج 1
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هم  را  پریکلس  رساله  این  در  است یحیا  شمرده  زروانیان(  )شاید  ایرانیان  از  بسیاری  رساله 1مذهب  این  در  یحیا  کار   .

 ، حاشیه( 4برگۀ است. )نک: کرده کردن اصل ایرانی ازلیت فیض بود که پریکلس آن را با هژده دلیل ثابت می باطل

 .2های پریکلس در جاودانگی جهان آورده است شهرستانی هشت دلیل از هژده دلیل پریکلس را به نام شبهه

. عبدالرحمان بدوی نیز ُنه دلیل پریکلس را  3ها را به صورت نه دلیل آورده است ق( در قبسات همان 1104میرداماد )د:  

 . 4کتاب افالطونیة چاپ کرده که اندکی با نقل شهرستانی فرق دارداز ترجمۀ اسحاق بن حنین در 

)یهودیان  های یحیای نحوی به سود ما  چون استدالل   گوید:ق( می602  –  530میمون فیلسوف و متکلم یهودی )ابن 

گرفتار علم کالم شدند، چنان  ها  ، خلیفگان عرب دانشمندان را به ترجمۀ آن واداشتند، ولی متأسفانه عرب بودها( میو عرب 

 . 5که مسیحیان دچار ثالوث شده بودند، ولی ما )یهودیان( جز به اثبات خدا و معجزات نیازی نداریم 

های گنوسیستی هندوایرانی و تنزیهی این  میمون از علم کالم اسالمی و ثالوث مسیحی، جنبهپبدا است که ناراحتی ابن 

 باشد. ها می مکتب

شان داده است که رّدکنندگان فلسفه از متکلمان اسالم، چون غزالی، ابوالبرکات یهودی، شهرستانی  بدوی به درستی ن 

های آنان را دربارۀ حدوث  ای که در رّد متکلمان ُسّنی نگاشته و دلیلاند. ابوالخیر خّمار در مقاله همه از یحیای نحوی متأثر بوده

 .6رسد تر به نظر می بت به سخنان متکلمان ُسّنی درست گوید: سخنان یحیای نحوی نسجهان باطل کرده، می 

 
 .28م، برگۀ 1958، بیرونی، چ. هند، ماللهند 1
 . 359  – 350؛ چ. فارسی، برگۀ 81 – 78، 3حزم، ج، چ. در حاشیۀ ابنالنحلملل و  2
 . 273 –  271گیل، برگۀ ق(، چ. نک1104داماد )د:  ر ، میقبسات 3
 . 42  – 34، 1ج عبدالرحمان بدوی، ،  المحدثة عند العرب ةیاالفالطون 4
م(، 1205  –  1135ق /  603  –  530عبدالله قرطبی اسرائیلی قرطبی اندلسی )میمون، ابوعمران موسی فرزند میمون فرزند  ، ابنداللة الحائرین  5

میمون؛ ترجمۀ در مصر، مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره. داللة الحائرین، ابن  چنین چ. دیگرهم  .185، برگۀ  م1974تصحیح حسین اتای، استانبول،  

 . Munk ،Guide des ègarès 2: 304فرانسوی مونک 
 . 246،  1ج  ،المحدثة عند العرب ةیاالفالطونخمار، چ. عبدالرحمان بدوی در کتاب  مقالۀ ابوالخیر 6
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یهودی و پیروان ُسّنی او، به کوشش ابوالخیر   های ایران علیه اندیشۀ توحید عددی آرامی یحیای نحوی مبارزۀ گنوسیست 

نیم که  بی ق( را می672  –   597ق( ختم نشد؛ بلکه خواجه نصیرالدین طوسی ) 428  –   370سینا ) ق( و ابن 440  -   331خمار ) 

  –   480ملکا ) ق(، ابن 505  –  450های غزالی ) نمایی سینا و رّد بر سنی و ابن ق(  339)د:  ها در دفاع از گنوسیزم فارابی  کتاب

 و ابهری نگاشته است.   ق( 606 -  545(، فخر رازی ) ق560

ثبات نظریۀ ایرانی فیض  ق( کتاب قبسات را در ا 1041در عهد صفوی ادامه یافته، میرداماد )د:    ه 11این کشاکش تا سدۀ  

زدگان عنوان کار خویش را اثبات حدوث دهری جهان  که مستلزم جاودانگی جهان است، نگاشته، ولی از ترس سنیان و سنی 

 نهاده است، در صورتی که همه دانند حدوث دهری همان ازلیت زمانی است. 

از میرداماد،  ق(  1125آقاجمال خوانساری فقیه )د:   برای عثمانیان کردن شاه صفوی که میبرای راضی پس  خواست 

مآبانه  زدۀ ایران، چنین بنمایاند که ما شیعیان نیز قائل به حدوث زمانی جهان هستیم، پس ُسنیُسنی و برخی از شیعیان ُسنی 

اسماعی  واجب االذعان خواند، سپس مال  را عقیدتی  زمانی جهان  نگاشته، حدوث  داماد  بر  رّد  )د: گفتاری در  ل خواجویی 

چون یک گنوسیست حدوث دهری را اثبات و حدوث زمانی جهان را انکار  ای در دفاع از میرداماد نگاشته، هم ق( رساله 1173

و فتوکپی آن را به    1نامید. نسخۀ این کتابچۀ خواجویی در کتابخانۀ مرعشی در قم است  ابطال الزمان الموهومنموده، رساله را  

 به کوشش استاد بزرگوار سید جالل   اند.من لطف فرموده 
ً
الدین آشتیانی در جلد چهارم منتخباتی از آثار حکمای الهی  اخیرا

 چاپ و منتشر شد.  291  –  235، برگۀ 1357ایران در دانشگاه مشهد، سال 

زیرا را فراموش کرد؛  این جا مسألۀ نسبیت  فارابی، ابن   نباید در  ها  سیست سینا، خواجه و داماد شدیدترین گنونه صف 

ترین ُسنّیان هستند؛ بلکه ابویعقوب سجستانی و  ملکا، فخر رازی و ابهری قشری بودند و نه صف مقابل ایشان: غزالی، ابن می

شمردند و قشریانی دیگر را متأخر،  سینا را ُسّنی قشری میحمیدالدین کرمانی و دیگر دانشمندان اسماعیلی، فارابی و ابن 

 نامند. ابهری را نیز باطنی رافضی و باالخره ملحد می  – حرای عربستان صف غزالی چون تیمیه و وهابیان صهم 

 
 . 68،  1، جالذریعة 1
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 سبب بدبینی اشراقیان نسبت به فلسفۀ مشاء 

مشاء   - 12 فلسفۀ  به  نسبت  اشراقیان  بدبینی  از  سبب  پس  عرب،  خلیفگان  که  سوم  قرن  از  سخن  دنبالۀ  به  :بازگردیم 

چون  فۀ مشاء یونان را به صورت علم کالم پشتیبان آن قرار داده، آن را هم فلس  کردن تسنن معتزلی به جای تسنن سلفی جانشین 

 تازیانه به دست فقیهان دربار دادند تا برای دفاع از قشریات مذهب ُسنی به کار برند. 

ها نسبت به فلسفۀ یونان شمرد تا آن جا که در های آن بدبینی سخت گنوسیست شاید بتوان همین جریان را یکی از علت 

 گوید: بینیم، مین هفتم عطار را می قر

 تر دارم ز فای فلسفت دوست    کاف کفر، ای جا به حق معرفت 

عباس او  یمأمون  معتزلی  برادران  رسمیت   و  و  مشاء  فلسفۀ  ترجمۀ  هم با  سبب  معتزله  مذهب  شدن دادن  صدا 

و سلفیان، با آن که    هات عرب فراهم ساخت. از این تاریخ به بعد، گنوسیس   یرا با ُسنیان سلف  یایران ی ردگراخ    ی هاگنوسیست 

با تکیه بر    یمعتزل  یدرجه اختالف میان ایشان بود، هر دو در برابر معتزله و فلسفۀ مشاء قرار گرفتند. در این دوره خلفا  180

با کودتای  را   ، مانند احمد حنبل مروزی عرب و سلفیان    دین، ی را به نام زندیق، ب  ی ایران  ی هاگنوسیست   ، مذهب و فلسفۀ مشاء 

 .کوبیدند می  یخرافات ی، به نام حشوق  232متوکل به سال 

   کودتای سلفیان
در  نگذشت که    یچند سال ق  218در  مأمون  مرگ  پس از    :های مسلمانو واکنش گنوسیست  ان یسلف  یکودتا   -13

  یسوز شکنی و کتابو هنر   یکششیعه  ،به دست سلفیان افتاد  کاردوباره  ق با به تخت نشستن خلیفه متوکل عباسی،  232سال  

 از نو آغاز گردید.  

های معتزلی را که او را به تخت رسانیده بودند، برخی از آنان به مقام وزیری نیز رسیده  گنوسیست همۀ نیمه   ی متوکل عباس

در و پنهان شدند.از آن پس کارهای والیات، به جز خراسان و  برخی را زیر شکنجه بکشت و برخی دربه افکنده،  به زندان  بودند،  

 طاهر به دست قشرگراترین سلفیان سپرده شد. ل آ

کرده امامان    را هنرکدۀ تصویر آن جا  ها  گنوسیست   بدین بهانه کهامام حسین )ع( را  سید شهداء  قبر  ق  236متوکل به سال  

 ه به آب کشاورزان بست.  ویران کردهمانند جانشینان وهابی او در روزگار ما، همه را  ، اندبتخانه ساخته  دو همانن 
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های متوکل، هر چند به جامعه زیان بسیار زد؛ لیکن نتوانست، مردۀعادات سلفی را که به دست حکومت سی  گرایی واپس 

ایران که من در این مقال    سالۀ معتزله دفن شده بود، زنده کند؛ بلکه فرایند وارونه نیز داشت، از میان خردگرایان مسلمان 

نویس برخاستند که  زبان عربی نامم، در بغداد، نیشابور و ترمذ )ماوراء النهر( چند دانشمند فارسی های مسلمان می گنوسیست 

 سه تن ایشان شهرتی بیشتر یافتند: 

 ق( در بغداد؛ 324  – 260. اشعری، علی پسر اسماعیل ) 1

 ق( در نیشابور؛ 255. َکّرامی، محمد سیستانی )د: 2

 ق( در فرارودان. 279  – 209. ترمذی، محمد ) 3

گزار، رافضی و ملحد خوانده  از طرف سلفیان خلیفه مطرود بوده و به عنوان بدعت  ه 5گر تا نیمۀ سدۀ  این سه تن اصالح 

داده،    رسمیت را    یاشعر  مذهب   ،( ق457)   بغدادنظامیه    ق( پس از تأسیس 485  –  408الملک طوسی ) اجه نظام شدند. خومی

 دیگر به فراموشی سپرده شد و امروز مذهب رسمی تمام سنیان است.  مذهب  دو

کرده، معتزلیان پسند بیان  گرایان آن بود که مسائل جای گفتگوی آن روزگار را با الفاظی ُسنی سلفینقش عمدۀ اصالح 

گزار، رافضی، مجوسی و خود را مسلمان ُسّنی سلفی نامیدند. از سوی دیگر ایشان  پیش از متوکل را به باد دشنام گرفته، بدعت 

کردند که به خواستۀ معتزله نزدیک شود و برای مردم  ای تفسیر می نما را با کاستن از محتوای علمی به گونههمان الفاظ سلفی 

ردگرای ایر   ان قابل پذیرش باشد. خ 

 اینک چند نمونه از مسائلی که جای گفتگو بود و دیدگاه هر یک از سه گروه:

 شدنی؟ آیا قرآن کریم و قوانین، قدیم )ازلی و ابدی( است؛ یا حادث و عوض  الف:

 قدیم و ازلی و ابدی است.  پاسخ سلفی:

 حادث است و تغییرپذیر.  پاسخ معتزلی:

 قدیم و نزد مردم حادث است. نزد خدا  گرا:پاسخ اصالح 

بح عقلی است؛ یا شرعی؟   ب:
ُ
 آیا ُحسن و ق

 است.  شرعی  پاسخ سلفی:
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 است.  عقلی پاسخ معتزلی:

 کند. عقل نیز مانند شرع حکم می .کندشرع خوب و بد را معّین می  گرا:پاسخ اصالح 

 سم یدر برابر گنوس  انیعباس  ین ینشعقب
النهرین  های ایرانی بین های سلفیان متوکلی که گنوسیست خشونت   گنوسیسم:نشینی عباسیان در برابر عقب  -14

تر  ها مهم های تندرو و نخشبیان خراسان و قرمطیان کوفه را در پی داشت و از آن را به ظاهر خاموش کرد، جنبش گنوسیست 

به ارزه درآورد و خلیفگان بغداد را به   را پدید آورد که تاج و تخت عرب را   ق( 270 -255اهواز )   – پوستان بصره  قیام خونین سیاه 

 .1پرستی وادار کردبازنگری در سلف 

از لیست سیاه  329و اعالم غیبت کبری در سال    260غیبت صغری امام دوازدهم در سال   ق شیعیان دوازده امامی را 

سیستی آن پذیرا شده و مقامات  ها بزرگ غرب ایران که اسالم را از آغاز کار به صورت گنودشمنان عباسی درآورده به خاندان 

تا در کابینه های دولت عباسی بغداد در حّد وزیر و دبیر شرکت  اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ کرده بودند، اجازت داد 

 جویند.  

در   طینیان زارره و برقیان در حدیث و ُجنیدیان در فقاهت، برقیان و عمیان و َیْق فراتیان در وزارت، نوبختیان در دبیری، آل 

این خاندان ها، مقام روایت حدیث  برای شناخت  بزرگ  تألیفاتی  و  احراز کردند  بلند  اقبال  هایی  مانند: عباس  نوشته شد،  ها 

،  3ق1411و محمدرضا جاللی حسینی به سال    2ق 1400به سال    2422و محمدعلی موحد  ابطحی در برگۀ    خاندان نوبختی 

نگاشتند که بدبختانه دو کتاب اخیر به زبان عربی است و نیز برای خاندان برقی    رهخاندان زراهر یک کتابی دربارۀ    356برگۀ  

 
  ۀ »جامع؛  61  –  68  ۀ، برگ1332، خرداد  8  ۀ ، شمار 1، جۀدر راه فرهنگ نو جامع  «ینمعلم  ۀ »جامع  (،2)  (1)  ی در جنوببردگان زنگ  جنبش  1

 . 76  – 60 ۀ، برگ1332 یر ، ت9 ۀ، شمار 1در راه فرهنگ نو، ج «ینمعلم
زُ   خیتار  2 ق /  1399خ(، چ. اصفهان،  1381  –  1309)  محمدعلی موحد ابطحیزراره فرزند اعین و خاندانش،    یدربارٔه ابوغالب زرار،  ةراَر آل 

 م. 1978
 قم، هیحوزه علم ،ینیحس ی محمد رضا جالل ی، تحقیقغالب زرارو ب، نوشتۀ اتکملتهامع  نیأعذکر آل ي ابن ابنه ف یإل  يرار غالب الُز يرسالة أب 3

 ق. 1411قم، رجب  ،ی اسالم قاتیمرکز مطالعات و تحق
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دارم، به امید روزی که برای هر    نامۀ ایرجارج برقی و نیز این ناچیز مقالی در    المحاسنگفتار کتاب  آقای محدث ارموی در پیش 

 .1قیقی پدید آید حاند، کتابی ت اشته دادن به آیین پدران ما دهاکه تأثیری شگرف در شکل یک از این خاندان 

این خاندان زندگی  افراد  از  پنج کتاب رجال نامۀ کوتاه هر یک  برقی )د:  ها در  ق(؛ رجال غضایری  280شناسی شیعه: 

ق( هر یک جداگانه  450ق(؛ رجال نجاشی )د: 460 -   380رجال طوسی ) ق(؛450رجال نجاشی )د: ق(؛ 411گر )د: کاسه 

 وعۀ رجال قهپایی چاپ و پخش شده است. و همگی با هم در مجم 

 گنوسیسم در زیر پردۀ مشاء
ردگرایان نیز که نمی   گنوسیسم در زیر پردۀ مشاء:  -15 نشینی اشعری تن دهند،  خواستند به عقبگروهی دیگر از خ 

عباسی    برای استفاده از حمایت سیاسی خلفا دست به مانور دیگری زدند، پس به منظور استفاده از مصونیت مذهبی که مأمون 

اعال  دولتی  ُسنی  مذهب  پشتیبان  را  آن  و  داده  یونان  مشائی  فلسفۀ  به  جانشینانش  ردگرایان  و  ح  از  گروهی  بودند،  کرده  م 

های اشراقی هندوایرانی خود را به نام بخشی از فلسفۀ مشاء و نظریات ارسطو جا زدند. از آن تاریخ به بعد بسیاری از  اندیشه 

  اثولوجیا شاپور و سورا، به رنگ اصلی هندوایرانی خود بازگشته بود، مانند آثار گنوستیک و اشراقی و نئوافالطونی که در جندی 

 و دیگر آثار افلوطین به نام فلسفۀ مشاء و نظریات ارسطو پخش گردید. 

شمردند، ولی  خاورشناسان امروز انتساب آثار گنوسیستی و نئوافالطونی را به ارسطو ناشی از جهل فیلسوفان اسالم می 

ارسطو نسبت   و  یونانیان  را به  از گنوسیزم  این که فارابی مسائلی  آن داده که هندوایرانی و حتی اسالمی با توجه به  ها  بودن 

توانست بر فارابی پوشیده باشد، راهی برای توجیه کار فارابی، جز ترس او از خلفای عرب و این که او برای جلب مصونیت  نمی 

 توان اندیشید. مذهبی برای اندیشۀ ناُسنی خود دست بدین کار زده است، نمی 

نشین شده را که از مختصات دوران اسالمی ایرانیان است، از موارد  ۀ امام خانه این تئوریسین مذهب شیعه حتی مسأل

 اندازد. نظر افالطون و ارسطو به شمار آورده است، نسبتی که انسان را به یاد متلک قرآن کریم به خط حضرت یوسف می اتفاق 

 
  514 ۀخ، برگ1369رشت،  ،یشناس النیمجموعه مقاالت گجلد دوم،  نامه،النیگ نقی منزوی،علی ق(،999 – 760) خاندان کارکیا در گیالن 1

پژوه و  دانش  یمحمدتق  یبه خواستار  ،رجی ا  ۀنامارج  نقی منزوی،علی  ،عرب  یروزیپ  نیآغاز  یهادر سده   یساسان  رانیبزرگ ا  یهاخاندان؛  425  –

 .754 – 743 ۀ،  برگ2خ، ج1377به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،  ،ییخو  ابیعباس زر
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گوید: اگر کسی ناالیق در رأس مدینه ترین مردم شمرده، می آری فارابی در آن جا که ریاست مدینۀ فاضله را حق عالم 

قرارگرفت، چنین مدینه،  فاضله نبوده؛ بلکه مدینۀ جاهله؛ یا فاسقه؛ یا ... خواهد بود، پس در این صورت باز هم اندیشمندترین  

 نشین باشد.  مردم امام و پیشوای معنوی ملت است، هر چند که خانه 

 .1باشد توافق افالطون و ارسطو می افزاید که این نظر مورد  فارابی در این جا می 

پوشی، نه تنها  های خلفای عرب تا آن جایی بود که با آن همه تقیه و پرده ت ون هماره خش یافتن اشعری:  رسمیت  -16

گری نیز تا یک سده پس از مرگش مورد نفرت  فارابی گنوسیست نتوانست در بغداد زندگی کند؛ بلکه اشعری با آن همه قشری 

ق تأسیس کرد و مکتب  457های نظامیه را در سال  الملک طوسی دانشگاه بود تا آن که خواجه نظام ایشان می توزی  و کینه

 ها دو چیز بود:الملک طوسی از تأسیس آن دانشگاه اشعری را به جای مذهب سنی سلفی رسمیت بخشید؛ البته منظور نظام 

حوزه منصرف   -1 از  مردم  اسماعیل  یهاکردن  شیعیان  کوه که    ی،درس  کتاب   یهااز  الموت،  تا    ی،فاراب   یهاقاینات 

 کرد.میرا تدریس   ی سجستان ی، سینا، کرمانابن 

لیکن بهر حال رسمیت یافتن مکتب    ؛عرب بر ایران   یپابرجانمودن حکومت خلفا  یدر ایران، یعن   یتثبیت تسنن سیاس   -2

 ها رها کرد.  آن   روحی قشریات خشک و ب را از شّر  عرب را نیز به خاک سپرد و مردم ی ئولوژی پوسیدۀ تسنن سلفایده  ی اشعر

  ی گرچه غزال   ،پسند شود را به لباس ُسنی در آوردند تا عرب   یرا واداشت تا گنوسیزم ایران   های نظامیه، غزال  یهادانشگاه 

گنوسیزم را نیز بر   یدر برابر آن، فلسفۀ ایران یعرب را پذیرفت، ول یحکومت خلفا  ییعن   ،تسنن ی( جنبۀ سیاس ق505 –  450) 

برا عرب  را  راه  او  بازتر کرد، هر چند غزا  یها تحمیل کرد.  آینده گنوسیزم  از اتصال    یخود، گام  الطیر   ةرسال  در  لیپیشرفت 

 عطار باز کرد، تا با صراحت بیشتر دم از اتحاد بزند.  یلیکن او راه را برا ؛ تر نرفتپیش

 
 .  47  – 46ق، برگۀ 1345، فارابی، حیدرآباد دکن، تحصیل السعادة 1
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 عطار 

 نامهزیست
فر در مقدمۀ تحلیل خویش، با بیان این نکته که عطار مرد آیندگان است نه مرد زمان خودش و نه زمان ما،  ادروان فروزان ش

گذاردند آن هسته را از پوست بیرون آرد. او در مجالس  دهد که او نیز مانند خود عطار گرفتار فشارهایی بوده که نمی نشان می 

سرعت پیشرفت    کنم میاما من فکر    ،فرمودمیکرد و ما را نیز به در نظرگرفتن آن اندرز  میه  دوستانه از این فشار آشکارتر نال

تر مطرح گردد و کندهپوست   یال تا اندازه ئکه مسا  کندمیبلکه ایجاب    ؛دهداست که اجازه می   یازمان در عصر ما به اندازه 

  ی روز است، خشک و تر فرهنگ ما را خواهد سوزاند و نمونۀ آن رفتار  ماز آشنایی مردم با علو   یگرنه حس تنفر از خرافات که ناش

از خویش نشان    ی با گنوسیزم ایران  یو تصوف و عرفان و به طور کل  یو دکتر جوان و مانند ایشان با شعر و شاعر   ی است که کسرو

 دادند.  

توان با جداکردن مینو و جالب است.    هنوز در قرن بیستم نیز  پر ارزش است که    ی عطار یک نمایشنامۀ فلسف  منطق الطیر 

 شایسته به مردم انجام داد.  یآوردن آن خدمت صحنه  یها از آن و بر رو پوسته 

 عطارمادی و معنوی  یزندگ
از مهندسان و پزشکان    ی م( همگ13  /   ه 7یاد کردم، صوفیان برجستۀ سدۀ )   1سلسلهی صوفیان بطور که در مقالۀ    همان 

و ظاهریان، پرچم منطق اشراق را به دوش    یمبارزه با خرافات و قشریات ُسنیان سلف  یعروف روزگار خویش بوده و تنها برا م

 .  کشیدندمی

زبردست بوده و    یماهر و داروساز  یبین بوده است. او پزشکو در عین حال واقع  یرادانشمندان روشن   ناز ای  یعطار یک

جامع و    ی و خالصه فیلسوف  یو طبیعیات و روانشناس  ی و نجوم  یاطالعات عمیق ریاض   ی چنان که از آثارش پیدا است، دارا

 مقام بوده است.   یعال

 
االول   یع، رب1352اول، نوروز    ۀ، شمار 11، سال 45 یفرد  ۀ، شمار کاوه  ۀمجل   ی، نقی منزوعلی  ،یشانا  هاییژگیو  یو برخ  سلسلهیب  یانصوف  1

 . 88  - 77 ۀ، برگ1973، مارس 1393
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 حاکم در آن روزگار ناسازگار بوده است.    لوژیئون با ایده او از بیخ و بُ  یبین جهان 

 ا از عدم به وجود آورده باشد، معتقد نیست.  خارج از جهان که جهان آن ر   یاو به خدا 

و با این طرز فکر چنان که در مقالۀ   1مرد شمیبلکه عین جهان    ؛او مانند دیگر فالسفۀ هندوایرانی خدا را در همین عالم 

  یآن( وساطت، شفاعت، هدایت، اضالل، استدراج، مکر خف  یاسراییل  ینبوت )به معن   ی،هانیز اشارت رفت مفهوم   2و قدر   ضاق

 تفسیر و تأویل شود.   یباید همگ  د،شومیکه در ظاهر نصوص مقدس دیده   ی، و جل

 گوید:  220، برگۀ  نامهمصیبتعطار در  

 تو داند گفت و کرد ی رسولی ب    تو برون شو از میان کان ذات فرد 

مقام، در تمام عمر خویش نان رنج و زحمت خورد و هنر خویش به صاحبان زر و زور نفروخت و زبان به    ی هنرمند عال  این 

 نیالود و چون گربه برسر خوان اغنیا نغنود.    یستایش امیر و وزیر

 گوید: الطیر منطق او در  

 نهم    یاوندـد خ  ینام هر دون     نهم   یکس بر دل کجا بند  من ز

 ام لص کرده ـرا تخ ینه کتاب     م  انه طعام هیچ ظالم خورده

 قوت جسم و قوت روحم بس است    همت عالیم ممدوحم بس است  

   . دانستمیداشت و مانند همۀ داروسازان آن روزگار، علم طب   ی دکان داروساز  عطار

 .  3بوده است  ی شاگرد مجدالدین بغداد یدر پزشک  :گویند

 .  ورزید میاشتغال    یبه پزشک  یاو در همان دکان داروفروش

 
 الثانیی ، جماد1350، مرداد  9، سال  36  ۀشمار   ،یخکاوه، مون  ۀمجل  خ(،1389  –  1302)  ینقی منزوعلی  ی،ل ییو نبوت اسرا  یرانی اشراق هندوا  1

 . 224 – 218 یها، برگه1971، اوت 1391
  ی ها با اعداد رومخ، شمارگان برگه1351، مرداد  10، س42  - 41  ۀخ، شمار ی، مونکاوه  ۀ مجل  ی، نقی منزوعلی  ،یات فارس یقضا و قدر در ادب  2

XIV – I168 ۀ، پس از برگ . 
 (.ینالعارف یاضرنسبت او به بغدادک خوارزم است ) 3
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   .کردمیآنان را عالج   ی جسم یو بیمار  گرفتمینبض مردم  

 چنان که خود گوید: 

 نمودند میکه در هر روز نبضم     داروخانه پانصد شخص بودند  ه ب

   .کردمیمردم آن روزگار انباشته بود، مبارزه   یکه در مغزها  یعین حال در همان جا با خرافات  در

 گوید:« مینامهخسرواو در »

 شب و روز  یچنین مشغول طب گشت     عالم افروز   ی بمعن  ی ا بمن گفت:

 لیکن شعر و حکمت قوت جان است  و    ت  ـــطب از بهر تن هر ناتوان اس

 حاکمان.    یهاخود سروده است، نه در سایۀ کاخ  ی پر روح خویش را در دکان داروساز ی هامنظومه وی

 گوید: او خود می 

 نامه کاسرار عیان است ی اله   کاندوه نهان است  نامه یبتصم

 چه گویم زود رستم زین و آن باز     از  ــداروخانه کردم هر دو آغه ب

بحث   ی نیست که چنین دکان  شک با    ی فلسف  یهابه مرکز  را  فلسفۀ هندوایرانی خود  تبدیل شده است. هر چند عطار 

او را از    یاست و موجبات ناراحت   دهشمیکنار، نظریات حاد او هویدا    پوشانیده، باز هم از گوشه  یاز خرافات سام  یاپوسته 

او را    یبسا همین امر سبب برهم خوردن دکان داروسازچه   ،است   هکردمیفراهم    یو قشریان ظاهر   یطرف محتسبان دولت 

شدن  ینادرست نقل کرده و صوف خوردن دکان عطار را به صورت  م ه   به   نما،ی بندان صوفلیکن سلسله  ؛باشد  هکردمیفراهم  

به    یعطار از پدر و مادر صوفبیرون آورده است،    اسرارنامهفر از  اما چنان که فروزان   ، اندعطار را پس از ترک دکان وانمود کرده 

   .1وجود آمده است 

 می
ً
 . 2به تصوف عالقمند بوده است   یاز کودک :گویدچنان که خودش صریحا

  

 
 .4 ، برگۀفرفروزان، شرح احوال و آثار عطار 1
 . 5، 1ج   یدن،ل . عطار، چ ،یاءتذکره الول 2
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 منطق الطیر

 یا  

 مقامات طیور 

از جواهرات   ی آن را از بهترین آثار این فیلسوف شمرد، و در حقیقت یک  توانمیعطار است که   یهااز مثنوی  یاین نام یک

 است.   ی درخشان تاج ادبیات فارس

 هزار بیت در بر دارد.  کم از پنج ی عطار آن را در بحر رمل سروده و اندک

 اتحاد خدا و جهان است.   ی جود، یعن آن بیان نظر هندوایرانی و حدوث و   موضوع

سوم تا هفتم   یهاکه در سده   یبنابر اساطیر   ؛از قرآن که در داستان سلیمان آمده، گرفته شده است  منطق الطیرواژۀ  

در میان دیصانیان و مرقیونیان و دیگر مذاهب مرکب از ثنویت و ثالوث، شهرت داشته است، این سلیمان اضافه بر    یمیالد

 .  1است  فهمیده میهم داشته، زبان مرغان را نیز    یاز آن است، مقام پیغمبر یه تاریخ یهود حاک ک ی،پادشاه 

 .  2است  داشتهسلیمان را می  ی چون هدهد نیز وجود داشته که سمت خبرگزار ی او، پرندگان ین دولت رادر میان مأمو

 : از  ایتزبان مرغان کن یمنطق الطیر یعن

 ؛است که عامه آن را فهم کنند  یگفتگوکردن با مردم با زبان  -

 ؛ آن را درک نکنند  یو فقیهان ظاهر ی است که محتسبان قشر ی و یا به زبان -

چنان ساده باشد که بتواند عامۀ مردم    ی باشد، که از طرف یسهل و ممتنع بدین معن   یهر دو شرط، یعن  ی و یا آن که دارا  - 

 را ببندد.   یو فقیهان ظاهر  یچنان در لفافۀ خرافات پوشیده باشد که زبان محتسبان دولت   یرفط  زرا به جلو بکشاند و ا

 
   وَ   :16  ، آیت27 ، شمارۀنحل  ۀ)سور   یمامردم! ما زبان پرندگان آموخته یاگوید:    یماناز قول سل  1

َ
َث ُسل     َداُووَد وَ َماُن  یَور 

َ
ال

َ
 یق

َ
ْمَنا یا أ

 
اُس ُعل َها النَّ

َق الطَّ  وت    ر  وَ یَمْنط 
ُ
 َش یأ

 
ْن ُکل ُمب  یَنا م 

ْ
 ال

ُ
َفْضل

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

َ
نَّ َهذ م  یا  افتهیم  یافت و گفت ای مردم ما زبان پرندگان را تعلیراث  یمان از داوود میو سل  ﴾16ُن ﴿یٍء إ 

 (.16از آشکار است )ین همان امتیراستی که ازی به ما داده شده است یو از هر چ
َد الطَّ  وَ : 20 ، آیت27  ، شمارۀنحل ۀسور : Z بینم؟یو گفت: هدهد کجاست که او را نم یستپرندگان نگر یبه سو  یمانسل 2  َما ل  یَتَفقَّ

َ
َقال

َ
   یَر ف

َ
ال

ب   َغائ 
ْ
َن ال ْم َکاَن م 

َ
ُهْدُهَد أ

ْ
َری ال

َ
 ؟بان استید از غایا شای ؛نمیبشد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی  ای ]حال[ پرندگانیو جو  ﴾20َن ﴿یأ
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  ی سهرورد  ،روهایی نیز شده که قهرمانان و بازیگرانش را مرغان تشکیل داده باشند، ازاین واژۀ »منطق الطیر« نام داستان 

   . نامیده است موران لغتاست  موران یک رسالۀ خود را که نخستین داستان آن گفتگو در میان 

  . اممنطق سیمرغ( نامیده   ی سیمرغ زبان ندارد، من آن را »صفیر سیمرغ« )به جا چون  و در آغاز رسالۀ دیگرش گوید:ا

 .1اند نامیده  هدهدنامهیا   ؛نامهی طوط چنین آثار را   یاز سرایندگان هند  یبرخ  ،روازاین 

 : گفتن که یسخن را طور   ییعن  رساند، میرا   یزدن« همین معن حرف   ی»به زبان مرغ ینیز در اصطالح بازار  امروز

-  :
ً
 ؛که باید، آن را بفهمند، متوجه آن شوند ی کسان اوال

-   :
ً
  ی عطار، این هر دو شرط موجود است، و لذا مولو   منطق الطیر که نباید آن را نفهمند آن را درک نکنند، در    ی کسان  و ثانیا

 گوید:  ،به صدا تشبیه نموده   ی راخاقان  منطق الطیر خوانده است، در صورتی که  منطق الطیر سلیمانی آن را

 کجاست؟  ی منطق الطیر سلیمان    صداست   ی منطق طیر آن خاقان

درک    یاز آن چیز   ندتواننمی شته، چون تودۀ مردم  شرط اول وجود ندا   یمنطق الطیر خاقاندر    ی،عقیدۀ مولوه  که ب  زیرا

 کنند.

 شده بر منطق الطیر کارهای انجام

گوید: میرسید علی همدانی    کشف الظنونق( در  1067چلبی )د:    است:شده    انجام عطار    ری منطق الط  یی که رویکارها 

 .2ای از منطق الطیر عطار برداشته است ق( گزیده 786)د: 

 عطار  ریمنطق الطشرقی   ی هاترجمه  الف( 

ترجمه کرده که در آنکارا   ی( به شعر ترکم1317 /ق  717  د:در )   ی ترک به نام گلشهر  یعطار را نخست شاعر  یاین مثنو

   . چاپ شده است  1957به سال 

 .  3نامیده است  لسان الطیر سروده و   ی ( بار دیگر به ترکم1500 /ق  906  د:وایی ) شیر نَ ی میرعل

 
 و 201،  25؛ ج 338،  19؛ ج 1175،  9؛ ج 181؛  15ج ،یعهذرنک:  1
 . 439، 22، جالذریعة 2
 .275  ،19ج و  ؛ 396 ،18ج  ،ةعیذرال 3
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از آن را نیز چاپ    ی سروده و بخش  ی فارغ التحصیل دانشگاه تهران نیز این منظومه را به عرب  بنانی، دکتر ویکتور الکک ل

 کرده است.  

از طرف مؤسسۀ تاریخ    م1967  / خ  1346به سال    برگه  134در    ی قاض  یبا مقدمۀ قادر فتاح   شیخ صنعان  یترجمۀ کرد

 دانشگاه تبریز منتشر شده است.  ،فرهنگ و هنر ایران 

 ب( کارهای خاورشناسان 

های  نام سی و هفت اثر به زبان   A bibliography of Iran vol. 11. P. 185 - 187  آقای دکتر ماهیار نوایی در کتاب خود

ردآورده است   : آورمعطار است، در این جا می  منطق الطیرها را دربارۀ و من ُنه شمارۀ از آن اروپایی را دربارۀ عطار گ 
1. Abraham Valentine Williams Jackson, L.H.D., Ph.D., LL.D. (February 9, 1862 – August 8, 1937): The 

Allegrory of The Mout and The Flame, Translated from Mantiq attair of farid – ad – Din Attar. Journal of 

Amerocan oriental soc. Vol 36, 1917, PP. 345 – 47. 

2. Krehl Ludolf: Compte – rendu de La Poesie Pilosophi – que et Religieuse. Chez Les Persans d'apres 

Le Mantic Uttatir. Ou le Langage des oiseaux de Farid – ud – Din Attar. Par M. Garcin de Tassy. 1857. 

Gottingen, 1858. 

3. Masani, R. P.: The conference of The birds a Sufi all – egory, being an abridged version of Farid ud 

– Din Attar's Mantiq -  ut – tair, London, 1924. 

4. NATT, CS.: The conference of The birds (Mantiqu't – tair) A Philosophical religious poem in prose 

Trans Reissue, London, 1961, 155 P. 

5. S., B. de: Letter Sur Le Mantic -  uttair. (Langage des oiseux) poe'me Persan de Philosophie religieuse 

Par Ferid ud – din Attar. Paris, 1856. 

6. SHAIKH, Gulam Mhammad Abid: Translation of Mantid – ut – tair 1- 1110.  With explanatoey notes 

allusions, life of The Poet ahd an outline of The book. Ahmedabad. 1911. 

7. TAESCHNER: F. : Des altrum turkischen Dichters Gulsehri Werk Mantik ut – tayr und Seine Vorlage, 

das gleichnsmige werk des Persischin Dichters Fariduddin Attar. Nemeth Armagani, 1962. PP. 359 – 371. 

8. TASSY. M. Garcin de: Farid – udddin Attar. Mantic Uttair ou le langage des oiseaux, Poeme de 

Philosophie religieuse Public' en person. 1857. 

9. WRICHT. William Aldis (ed): A bird – eye View of Farid Uddin Attar's Bird Parliament. Letters and 

Literrary remains of Edward Fitz Gerald London, and Neeyord, 1889, PP. 431 – 82. 
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 داستان مرغان پیش از عطار 

 بوده است.   یادبیات ایران در عهد ساسان  یهااز پایه  ی و تشبیه یک تمثیل

ها در میان مردم از زبان حیوانات پرنده و  و پخش آن   یو سیاس  ی، مذهب   ی،اخالق   ی، ادب  یها بیان مطلب و توضیح نظریه 

 به کار رفته است.   ی اچرنده، به طور گسترده

به نثر و نظم، که از راه گوش به    ی تشبیه  یو انشا   یاز بیان تمثیل  تهو مزدک، گذش  یچون مان  یاز پیشوایان مذهب   یبرخ 

خود را به    ی هااز راه تصویر نیز خواست   یچین   ی استفاده از راه چشم را نیز فراموش نکرده با بکاربردن نقاش  ، رسانیدندمیمردم  

آن دوران به    ی بیان  ی را نمونۀ تشبیه ساز  کلیله و دمنهو    ی را نمونۀ پیشرفت هنر نقاش  ی مان  ارژنگ توان  میرسانیدند.  میمردم  

 شمار آورد. 

که از سراسر شش قرن حکومت عرب    یفرود آورد به طور  یبزرگ بر هنر نقاش   یعرب و رواج مذهب ُسنی ضربت   یورش 

بلکه به سبب    ؛در بیان نه تنها متوقف نگشت  یلیکن هنر تشبیه ساز  ؛نمانده است  ی نیز در ایران باق  ییک برگ نقاش   یحت 

ها و عقاید خویش را چنان که گذشت  ایشان بیشتر خواسته   بیان،  یاز آزاد  ی ردگرا و گنوسیست ایرانمحروم بودن دانشمندان خ  

 مرغان که بیش از دیگر حیوانات عاطفۀ رقیق انسان
ً
را    یاز ترس محتسبان و فقیهان دربار خلیفه از زبان حیوانات و مخصوصا

نمود.    ی بندمیانه نیز دستهعا  بیات توان جزو ادمیآن    ی فلسف  ی این بخش را با محتوا  ،روازاین   د. نمودن ی بیان م  کنند،میجلب  

سده  در  رایج  اساطیر  از  استفاده  با  داشمندان  اصطالح   یمیالد  7تا    3  ی هااین  را  مرغان«  سنبلیک   ی برا  ی»زبان  بیان 

قرار    ، بودمیُسنی در بغداد    ی حکومت خلفا  یگرد مردم ایران و مورد پ  ی ئولوژی عمومردگرایانه که ایده خ    ی فلسف  ی هاخواسته

   داده بودند.

آمده که سوار بر اسبان و به    یو  نامۀ معراج م( در  پ 450  -   540)   یاز پرواز روان انسان در سخنان پارمنیدس یونان   گفتگو

 .  1راهنمایی دختران خورشید از خانۀ شب به جهان روشنایی رفت 

 
 . 284 –  276 برگۀ م، 1971  /خ 1350 ،تهران .چ ی،شرف خراسان ،یونان یلسوفانف یننخست 1
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لیکن با این همه تشبیه ؛  1است دار مانند کرده  ران و اسب بال را به ارابه  ی»فایدروس« روان آدم  تگویافالطون نیز در گف

ها بدان زبان  باشد که پس از آمدن عرب   ی ادبیات هندوایرانی ساسان یهای به قفس گویا از ویژگ یبه مرغ و تن آدم یروان آدم

 :آورممیسپس به وسیلۀ ایرانیان مسلمان تکمیل شده و گسترش یافته است و اینک چند نمونه از آن را در زیر   ، ترجمه شده

 البوم و الغراب کلیله و دمنه  باب 

گردانید، در بارۀ کنفرانس    ی به عرب  یاز پهلو   ( 759  /ق  148)ک:  مقفع شهید  ابن   :و دمنه  لهیکلباب البوم و الغراب    -1

برا پادشاه  انتخاب یک  و  برا  ی در صورت  ، باشدمیخودشان    ی مرغان  نزد عطار  انتخاب یک راهنما    ی که کنفرانس مرغان در 

 پادشاه مرغان )سیمرغ(.   یرفتن به سو ی را)هدهد( است ب

 ندیم  ابن 

فن یکم از مقالت    در  :ق( ۳۸0  د:اسحاق )   فرزند محمد   فرزنداسحاق   عقوبیو اب فرزندابوالفرج محمد   ،میند ابن  -2

بدو نسبت داده است. به    منطق الطیربه نام    یکتاب م(  820  /ق  205  )د:  ی خود در احوال ابومنذر هشام کلب   فهرست سوم  

 .2نسبت داده شده است  الطیرنیز کتاب   ی سکیت نحوابن 

 اخوان الصفا 

  یها او را در کوه   یعنقاء مغرب را پادشاه مرغان و جا   ،از رسایل خود 22 شمارۀ  رسالۀاخوان الصفا در   :اخوان الصفا  -3

   .3اند بلند جزیرۀ بحر أخضر دانسته

در هیچ    یول  ،4اند افتادن عقعقق را که بر اثر طمع به دنبال کبوتران رفته بود، آورده به دام   داستان   31شمارۀ    و در رسالۀ

 مورد بحث نیست.  یروان آدم  یسیر تکامل ، یک از آن دو جا

 
 . 190  ،2ج  م،1971  /خ  1350 ،تهرانلطفی، ، آثار افالطون ۀمجموع 1
 . 195 ،15ج  ،ةریعالذ 2
 . 293برگه، 2م، ج 1957 یروت،ب .چ، رسائل اخوان الصفاء 3
 . 169برگۀ ، 3ج ،همان چاپ 4
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 مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
 سینا ابن 

بود به    ی که در دژ »فردجان« زندان  یهنگام  و الطیر   ة الشبکیا    الطیر به نام    یارساله   ( م1037  /  ق 428)د:    یناسابن   -4

وسیلۀ لویس شیخو در بیروت  ه  سپس ب  ، م 1891نگاشته است که به وسیلۀ مهرن در لیدن    یبه عرب   م 1021  / ق  412سال  

 چاپ شده است.    1911و   1908

 .1دارد  ظم سینا سه شرح و یک ن این رسالۀ ابن 

 ؛بن شاهک یاز عل  -1

 ی؛ بغداد ی از شریف بن ناصر هاشم  -2

سینا ابن   طیررسالۀ    .2الطیر   ةشرح رسال  ي مفتاح الخیر فدر سدۀ هفتم و چهاردهم به نام    یبن سلیمان بحرین   ی از عل  - 3

 نیز دارد: ی چند ترجمه به فارس

 م  1191ق/   5۸7 کشتۀ یسهروردترجمۀ 

  یسهالن ساوجاین ترجمه همراه شرح بر ترجمۀ منسوب به عمر    :م1191ق/    587  ۀکشت  یسهرورد   ۀالف( ترجم  -5

  ، م 1935ارت آلمان  گدر اشتوت   Otto Sples and S. K. Khalakاز :    یبه انگلیس   یابا مقدمه   یادیگر در مجموعه   ۀو دو رسال

سپس با تصحیح    ،م تجدید چاپ شد1937  /  ق1316در تهران    2ش    ،سپس در مجموعۀ دانشنامه  ،چاپ شده  46  -  39  برگۀ

 .  در تهران در مجموعۀ آثار فارسی سهرودی چاپ شده است 1970دکتر نصر و مسیو کربن به سال 

 یاد خواهم کرد، یک یمقدمۀ این مجموعه این ترجمه را با ترجمۀ اخسیکت  47برگۀ دکتر نصر در  
ً
 شمرده است.  ی که بعدا

 (  م12/ ه 6احمد بن قاسم بن احمد بن خدیو )سدۀ   یترجمۀ اخسیکت

  م1492  /ق  898نسخۀ آن که در    :م( 12/  ه 6  ۀ)سد   و یاحمد بن قاسم بن احمد بن خد  یکتیاخس  ۀ ب ( ترجم  -6

  14مجموعۀ  در )   ی شده و به وسیلۀ محمدباقر سبزوار  یمعرف   412  ، 5ج  ی رئ حا  فهرستدر مجلس هست و در    ، شده  3رونویسی 

 
 . 195، 15، ج یعهذر و   ؛178 – 177 برگۀ ی،مهدو ،یناس فهرست مصنفات ابن 1
 .222 ،24ج ؛ 329 ،21ج  ؛195 ،15ج  ؛ 24  ،13ج  ؛130  ،7ج  یعه،ذر 2
 : نوشته. کتابتن م 3
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 مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
چاپ شده    ، که از آن برداشت شده  یا نسخه   معرفیی ( ب162  -  152  برگۀ  م،1961  /خ  1350، انتشارات دانشگاه تهران  رساله

  ی غیر از دوگانگ  ی باشد. ترجمۀ اخسیکت می  ،که در باال یاد شده است  ارت  گاشتوت  . چ   ی غیر از ترجمۀ سهرورد  جمه است. این تر 

 هایی نیز دارد.افزایش   یترجمه در چند جا بر ترجمۀ سهرورد

 الدین  ترجمۀ مال وجیه 

به شمارۀ  نسخه   ی تر مهدوبه گفتۀ دک  :نیالده یمال وج   ۀترجم  -  7 افندکتابخانۀ  در    3688اش   در استانبول   یاسعد 

 هست. 

 ی شرح بر ترجمۀ فارسج( 

 سینا نیز چاپ شده است. ابن   رسالۀ طیر ی فارس یهادو شرح بر ترجمه   ی:فارس  ۀ شرح بر ترجم -8

 چاپ شده است.    89 -  47 برگۀ  ،ارتگکه در مجموعۀ یاد شدۀ اشتوت ی شرح منسوب به عمر سهالن ساوج ( یکم

 چاپ کرده است.   211  -  175 برگۀ  ،رساله 14مجموعۀ  یاد شده در همان  ی که محمدباقر سبزوار نامی ب  ی شرح ( دوم

رح، با یکدیگر  ش  یهامتن در میان عبارت  یهاترجمه، در تقسیم عبارت   ی این دو شرح اختالف بسیار دارند. غیر از دوگانگ

 ناجورند. 

 سیناابن   یها زمینۀ داستان 

پس از افتادن   ،تشبیه شده که در آغاز آزاد بوده  یدر این داستان به مرغان  یروان آدم  :نایسابن  یها داستان   ۀنیزم  -9

و با کمک    افتندمی  یدوباره به یاد آزاد  ، آزاد  یپس با دیدن مرغان   ،اندنخستین خویش را فراموش کرده   یدام شکارچیان، آزاده  ب

سینا، اضافه  پس در داستان ابن   روند،می( است،  گانهت و به شهر پادشاه مرغان که در پشت کوه )افالک هش   ند شومیآنان آزاد  

نخستین و    ی ولاز سیر نز   د،شومینیز دیده    یو اسالم  ییونان  یهاخلسه  ی هانامهخدا، که در معراج   ی سوه  ب  یبر سیر صعود

و    هانامهعراج با تفصیل یاد شده است که در آن م  یها در سیر صعود اسیرشدن مرغان در قفس و نیز از مراحل گذر در بیابان 

ابن   یلیکن دوگانگ   د؛شونمی ها دیده  خلسه  از داستان عطار،  و جدایی خدا وجهان )ملک و مرغان( در داستان  سینا بیش 

 گیر است.  چشم 
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 مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
در ایران در دو سدۀ میان    ی یسم هندئهتُسنی بازهم نفوذ پان   ی دهد که با همۀ فشار سنگین خلفاسنجش نشان می   این 

سینا »اتصال«  سینا کرده است. نتیجۀ داستان ابن تر از ابن یست ئهتو پان   تری سینا و عطار رو به افزایش بوده و عطار را اشراقابن 

 است.  

  ی جاو پس از رسیدن بدو، شاه ایشان را به    کنندمیرسیدن به شاه کوشش    یبرا  ی در حال اسیر  ند، شو میمرغان اسیر  

 ، شاه مرغان به رسیدن  ی : مرغان آزاد براگیردمیکه عطار یک گام پیش رفته، اتحاد را نتیجه    یدر صورت ، دهددیگر حوالت می

نیست.    ی جز خود ایشان کس  ،شاه مرغان   یابند که میپس از رسیدن بدان شهر در    ازه و ت  کنندمییک راهبر )هدهد( را انتخاب  

و در »عقل سرخ« یازده   ی سینا هشت کوه و نزد عطار هفت واداست، نزد ابن   ی مدارج تعلیمات اشراقها که همان شمارۀ منزل 

 آورد.یرا به یاد م)یا هفت فلک + چهار عنصر(  ی ردست زئوس یونانیکوه است که شمارۀ خدایان ز 

 لسان الطیر 

اش را در سینا نسبت داده که نسخه به ابن   306  ،18ج  ،نیز بدین نام، پدرم در ذریعه  ی یک رسالۀ فارس  :ریلسان الط  -10

 یاد خواهم کرد.    یلیکن آغاز رساله را که آورده همان آغاز »عقل سرخ« است که در بخش سهرورد ؛دیده است یکتابخانۀ تقو

شده است و محمدباقر    یناشناس معرف  ی لفؤاز م  الطیر   ةرسالعنوان    با نیز    132  ،4ج   ،یفهرست رضو همین رساله در  

 چاپ کرده است.  219 -  212 برگۀخود نهاده در  رسالۀ  14مجموعۀ نیز ناشناخته آن را یازدهمین رسالۀ   یسبزوار

 بن یقظان، سالمان و ابسال   یح 

  ،لیکن  ی؛مروان آد  ی سینا هستند در بارۀ مدارج ترقداستان سنبلیک از ابن   دو   :سالمان و ابسال  قظان، یبن   ی ح   -11

 ه سفر تشبیه شده و از مرغ و قفس گفتگویی ندارد، از موضوع بحث ما بیرون هستند. بها چون تکامل روان در آن 

 ی برادران غزال 
( هر کدام یک رساله در داستان مرغان  م1126  /ق  520  د:( و احمد ) م1111  /ق  505  د:محمد )   ی:برادران غزال  -12

 باشد.    یترجمۀ دیگر  ینگاشته و شاید یک  ی و دومین به زبان فارس یبه زبان عربدارند. نخستین ایشان داستان را 

 آن شعر است.    یتب  12کلمه دارد که  110 ی بیت شعر در آن است، متن عرب 24کلمه است که  200متن پیرامون  

 آن است.    یو شیواتر از عرب  تر، ی قشر تر، ضّد گنوسیست  ی متن فارس
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و در بیروت همراه    ي الغوال  الجواهر ششمین از هفت رسالۀ مجموعۀ    1353و    1343و    1328و    1319در مصر    ی نسخۀ عرب

با یک مقدمۀ   ی همراه نسخۀ عرب  ینیز به وسیلۀ نصرالله پورجواد   ی چاپ شده است، نسخۀ فارس  1911سینا در  »طیر« ابن 

 چاپ شده است.  م 1976 ق /1396در تهران  برگه 50در   ی انگلیس  یو یک ی فارس

با سیر   ی گونه کار  سخن تنها از مسیر قوس صعود آغاز شده و هیچ  ی، و اسالم  ییونان   یهانامهمانند معراج   ، این داستان   در

  یپس کار غزال  د،شونمی دیده    ،سینا در داستان خود افزوده استپیش از آن و گرفتارشدن روان در قفس تن که ابن   ینزول

  یچون خداهم   ،پس از رسیده به کعبۀ مقصود با پادشاه مرغان   ی،که مرغان غزال   تفاوت طار است، با این  مانند کار ع  ،روازاین 

به او آب و رنگ    ی خدا مانند یک پادشاه دنیایی که البته صفات جمال و جالل کالم اسالم  ند، شومیرو  روبه  یکتب مقدس سام

یا   ؛لیکن مانع از دیدن او همانا دیوار قلعه  بینند؛نمی خدا را   ی ان غزالاگر چه مرغ کند،میداده است، جلوه   ی متافیزیک ایران 

 ها است، نه عدم قابلیت رؤیت.  و مانند این  یدور

که چاوش    ی عطار هنگام  طیرالمنطق  که در    یروشن است. در صورت  یخالق و مخلوق به درست   یدوگانگ   یدر داستان غزال 

تا مرغ از راه رسیده »سیمرغ =    یجلو چشم س  زند،می  باال  یپس از دیگر  یجلو آینه را یک  یهاو پرده   آیدمیدر درگاه عزت  

 :دشو میدر آینه دیده   «مرغیس

 ان ــچهرۀ »سیمرغ« دیدند آن زم     مرغ جهان  یس  یهم زعکس رو 

 . یت از میان رفت ئو دوچهرۀ خویش را در آینه دیدند   به عبارت دیگر: و

 یا آن شدند  ؛ : اینندانســـــتندمی     ر جمله سرگردان شدند  در تحیّ 

 گفتار دوم منطق الطیر عطار  موضوع
و    ل اخوان الصفائرساو پس از آن در    کلیله و دمنهبه پادشاه، نخست در باب بوم وغراب   یکنفرانس مرغان دربارۀ نیازمند

این انتخاب    اب غر   ی ول  گزینند،می»بوم« است که مرغان او را بر    کلیلهآمده است. پادشاه مرغان در    ی غزال  الطیر  ة رسالسپس در  

عطار آن را سیمرغ   کند،می  یدر مغرب زندگ  یاباشد و در جزیره میپادشاه مرغان »عنقا«    یدر رسالۀ غزال  ی. ولسازدمیرا باطل  

دانستند که او جز مجموع ایشان   ، چون بدان جا شدند ی که در پشت کوه قاف است، ول ند کردمینامیده، گوید: مرغان گمان  

 نبوده است.   یچیز
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گفتارها  یعذرتراش  موضوع در  که  سفر  بدان  رفتن  از  دیده    37تا    3  یمرغان  غزال   د،شومیعطار  دیده    یدر  به عکس 

که نیایید، خطرناک است! اما ایشان قانع   دشومیطار  به سفر مایل هستند و از طرف عنقا به ایشان اخ ی : مرغان غزالدشومی

گناه و تمرد است و نزد عطار کار    ینوع   یکشف حقیقت در نظر غزال  یپس سفر و کوشش برا  دهند،مینشده به سفر ادامه  

 دارد و از تنبالن ساخته نیست.  یاست که نیاز بگذشت و فداکار  یمفید

شباهت    نیز هفت تا به شمار آمده است که میان این دو   یرسالۀ غزالعطار در    ی هفت واد  44تا    38  ی گفتارها  موضوع

 رستم و اسفندیار در شاهنامه گرفته باشند.  یهاایشان عدد هفت را از هفت خان   یبسا هر دووجود دارد و چه 

گرچه صفات    ی، غزال  ی اما خدا  ،ست عطار رنگ آریایی بیشتر دارد. او روح جهان و عین جهان ا   ی آن که، خدا  خالصه 

است و قابل رؤیت    ی او وحدت عدد  ، باشدمیاست و غیر از جهان    ی هم سام  باز  ، دهدجمال و جالل معتزله بدو رنگ آریایی می

 است و روز قیامت دیده خواهد شد. 

   م 11۳1  /ق  525کشتۀ یالقضات همدانعین 
را به مرغ اسیر شده در  یش روان آدمیاهنیز در نامه  القضاتینع :م1131ق / 525ۀکشت  یهمدان القضاتن یع -13

 .  1از آن آزاد شود و به جهان متافیزیک بازگردد کوشد میقفس تن مانند کرده که  

 ق( 5۸7الدین سهروردی )ک:  شهاب
سینا که در برگۀ ابن   رسالة الطیرترحمۀ فارسی از  است. او غیر از   م1191ق /  587 کشتۀ الدین سهروردیشهاب  -14

شود،  ها گفتگو از گرفتاری مرغ روان در قفس تن دیده مییاد شده است، چند رسالۀ سمبلیک دارد که در برخی از آن   34

 مانند: 

 الف( لغت موران 

معرفی کرده است و    1344خطی فارسی، برگۀ    ی هاهایش را برادرم احمد منزوی در فهرست نسخه این رساله که نسخه 

 ها چنین است: باشد که فهرست آن دوازده داستان سمبلیک می دارای 

 
 . 200،  1ج  ،1968 یروتب یران،عسعفیف و منزوی  نقیعلی یحتصح ،القضاتینع یهانامه  1
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 بودن روان آدمی؛گفتگوی موران دربارۀ متافیزیک  یکم( 

 پشتان دربارۀ این که پیامبری خاصیت روان آدمی است؛ یا تن او؟گفتگوی الک  دوم( 

گفتگوی مرغان در برتری نظریۀ اتخاد که دیدگاه تنزیهی هندی است، بر نظریۀ حلول که دیدگاه تشبیهی آرامی    سوم( 

 است؛ 

 نما( تواند بود؛علم به معلول ناآمده )علم غیب( از راه علم به علت )جلم گیتی چهارم( 

 گفتگوی آدمی و پری؛  پنجم( 

 خفاشان و حرباء؛  ششم( 

 هدهد و پریان؛ هفتم( 

 سینا؛ ابن   الشبکة و الطیرباشد و در فیزیک اسیر شده است، مانند  روان متافیزیک می  هشتم( 

 نور ماه از خورشید است، اتحاد علت و معلول؛ نهم( 

 از خانه به کدخدا ماند همه چیز، پس همه چیز خوب است؛  دهم( 

 ها مانع هستند؛حجاب  یازدهم( 

حنیف« است که   –ز این دوازده گفتگو، مانند محاورۀ »روحانی  های هر یک ا کوچک در بزرگ محو است. بحث   دوازدهم( 

، آورده است؛ لیکن در آن جا شهرستانی از حنفای ُسنی طرفداری کرده و سهروردی  ملل و النحلشهرستانی در آغاز جلد دوم  

 در این جا از روحانیان گنوسیست دفاع کرده است. 

برگۀ   در  که  اشتوتگارت  مجموعۀ  در  رساله  برگۀ  یا  34این  شده،  آثار  12  –  2د  مجموعۀ  در  سپس  است،  شده  چاپ   ،

 باز چاپ شده است.   312 –  293م، برگۀ 1969خ /  1348سهروردی، چ. دکتر حسین نصر، تهران، 

 ب( صفیر سیمرغ

گفتار دارد در معرفی سیمرغ، سپس دو بخش مبادی و مقاصد است که هر یک سه فصل دارد و در  این رساله یک پیش 

 چاپ شده است.   38  – 13موعۀ یاد شدۀ اشتوتگارت، برگۀ  ج اتمه است. این رساله نیز در مپایان یک خ
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از    و این رساله   سهروردی در آغاز این رساله گوید: موسوم است به ضفیر سیمرغ که زبان ندارد. در مقدمه یاد کنیم 

 احوال این مرغ بزرگوار ... 

 . ... هر آن کسی که در فصل ربیع قصد کوه قاف کند .. 

 ... در این مدت سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند ... 

اویند، چنان ... و نشیمن او کوه قاف است. صفیر او به همه کس برسد؛ لیکن مستمع کمتر دارد همه با اویند و بیشتر بی 

 که قائل گوید: 

 جایی از و پیدا نه ای     با مایی و ما را نه ای  

های مختلف را زایل  بیمارانی که در ورطۀ علت استسقا و دق گرفتارند، سایۀ او عالج ایشان است و برص را سود دارد. رنج 

 گرداند.  

 قطع. مسافت و نزدیک شود بی جنبش کند و بپرد بی این سیمرغ پرواز بی 

 ها در اوست و او لون ندارد.  اما بدان که همه نقش 

 ب از او خالی نیست. در مشرق آشیان او و در مغر 

 اند و از همه فارغ. همه از او ُپرند و او از همه تهی. همه بدو مشغول 

اند، چنان همۀ علوم از صفیر آن مرغ ]بدست آید[. سازهای عجیب، مثل ارغنون و غیر آن از صدای آن مرغ استخراج کرده

 که قائل گوید: 

 بیت

 ان را تو چه دانی زبان مرغ    چو ندیدی همی سلیمان را  

 غذای او آتش است و هر که َپری از آن بر پهلوی راست بندد و بر آتش بگذرد، از حریق ایمن باشد. 

ای  نسیم صبا از نفس اوست. از مهر آن عاشقان راز دل و اسرار ضمایر با او گویند و این کلمات که در این جا تحریر شد، نفثه

او.  ندای  و  آن  از  و چیزی مختصر است  از مصدور  اشتوتگارت،  آغاز صفیر سیمرغ)   است  برگۀ  1935، چ.  در    16  –  13م،  و 

 م( 1969خ / 1348مجموعۀ آثار سهروردی، چ. دکتر حسین نصر، تهران، 
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، مانی  کنز االحیاء این اوصاف متافیزیک که سهروردی برای سیمرغ آورده با اوصافی همانند است که بیرونی به نقل از  

 .  1ه است که اجساد زنده در آن جا، درازا و پهنا ندارند دربارۀ جهان متافیزیک الهوت آورد

 ج( آواز َپر جبرییل 

و بیشتر چیزها    خوانندمی  َپر چبرییلدر آغاز این رساله، بوعلی فارمدی از کبودپوشان نقل کند که بعضی اصوات را او از  

ای  شود، سپس دربارۀ رکوه رود و با ده تن پیر روبرو می است، سپس داستان کسی را آورد که به خانقاه پدر می   آواز َپر جبرییل از  

 کند. شود. این پیر خود را از مجردان اهل ناکجاآباد معرفی می که یازده تو در تو و ُنه طبقه دارد، گفتگو می 

م چاپ شده و پس از آن با تصحیح دکتر حسین  1935در سال    این رساله یک بار به وسیلۀ مسیو هانری کربن و ُپل کراوس 

 تجدید چاپ شده است.  223–  207نصر در همان مجموعۀ آثار سهروردی، برگۀ 

 . معرفی شده است 1015، احمد منزوی، برگۀ های خطی فارسیفهرست نسخه های خطی آن در نسخه 

 د( عقل سرخ 

 سطر است.  230داستانی سمبلیک در 

کم ید: من بازی آزاد بودم. دام قضا مرا اسیر کرد. چشمانم را بستند و چهار بند بر من نهادند، ولی کم گووی در آن می

 مو دیدم که از زندانش در یازده کوه قاف گریخته بود.  هایم باز شد و به بیابان فرار کردم، پس پیری سرخ چشم 

 گانۀ جهان را برایم گزارش کرد. او عجایب هفت 

  226م، برگۀ 1969ن رساله در مجموعۀ آثار فارسی شیخ اشراق، تصحیح دکتر حسین نصر، چ. تهران،  این رساله، ششمی 

 چاپ شده است.   239 –

 ( رسالة في حالة الطفولیة ه

 .2های مرغ گرفتار در قفس برای رهایی، مانند کرده است سهروردی در این رساله نیز رقص و سماع صوفیانه را به جنبش

 
 . 29م، برگۀ 1958، چ. هند،  ماللهند من مقولة 1
 . 264 ۀ، برگم1969خ /  1348نصر، چ. تهران،  نیدکتر حس حی، تصحاشراق  خیش  یآثار فارس  ۀمجموع 2
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 روزبهان بقلی 

،  رسالة القدسو نیز در    55م، برگۀ  1970خ /  1349، چ. تهران،  عبهر العاشقیندر    ق( 606  –  522روزبهان بقلی )  -15

، روان را مرغ گرفتار در قفس تن و سلوک عرفانی را به کوشش او برای  29م، برگۀ  1971خ /  1351چ. دکتر جواد نوربخش،  

 رهایی از قفس، مانند کرده است. 

 االهی سیمابی 
)د:    -16 /  ۸96االهی سیمابی  القلوبدر    م( 1490ق  القدس که شرح همین    منازل  روزبهان است، چ.    رسالة  نوشتۀ 

 . 404م، برگۀ  1968نامه، تهران،  در مجموعۀ روزبهان  پژوهدانش 

و این منازل نزول سیمرغ روح قدس است از مقام اقدم ... عالم الهوت تا به کوه قاف عالم ناسوت ... عروج عنقای    گوید:

 دل است از خاتم الموجودات از برای تتمیم دایره تا به ماهیة الماهیات ... 

 مجد بغدادی 

اش در  ۀ السیر و الطیر دارد که نسخه . او رسال1شاگرد نجم کبراء )کوبره( است   م1209ق /  607مجد بغدادی کشتۀ    -17

های  و یاد آن در فهرست نسخه  2ق هست. فیلم آن در دانشگاه تهران 754با تاریخ    418، برگ 1589مجموعۀ کوپرولو، شمارۀ 

 آمده است.  1213خطی فارسی، برگۀ 

 الدین رازی نجم
در    1589.8ای به شمارۀ  آن در مجموعه   (. او رسالة الطیور دارد که نسخۀم1256ق /  655)د:    الدین رازینجم   -1۸

 یک فتوکپی آن به لطف دکتر ریاحی به اینجانب رسیده است.  پ موجود است.234ر تا 232کتابخانۀ کوپرولو ترکیه از برگ  

 
 . 960،  9، جالذریعة 1
 . 481، 1، جهافهرست فیلم 2
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الدین شرف سلغور بلفتح است که ساکن ری بوده و از آن دور شده  این رساله از زبان ستمدیدگان ری خطاب به وزیر جمال 

 .1ست. در آن نامه درخواست بازگشت وی به ری شده است بوده ا

فرستند که عنقا پادشاه مرغان، ما را  به نزد سلیمان می   نامهجریان سمبلیک رساله چنین است: مرغان طوطی را با شکایت 

 ایم.  رها کرده و ما بینوا شده 

با هفت   فلک  و هفت  / عناصر چهارگانه  و دو مرد  از دو زن  راه  رنگ می او در  و هفت  بی ستاره  به جهان  تا  /  گذرد  رنگی 

 الله / توحید عددی  رسد که در آن جا نقش و نقاش یکی است )پانتهمتافیزیک می 
ّ

ئیزم هندی(، پس سلیمان که تاج ال اله اال

سفید و کالغ  دهد، پس با کمک باز  نویسد و دستور بازگشت و سرپرستی مرغان را میای می سامی بر سر دارد، به عنقا نامه

 گردد.یابد و با او باز می سیاه به کوه قاف رفته عنقا را می

 شود. نامۀ عرفانی نیز در پایان رساله دیده می یک لغت 

 علی بن سلیمان بحرینی 
نهج  ق( شارح  699میثم بحرینی )د:  او استاد ابن   :الدین( علی بن سلیمان بحرینیالدین )کمالابوالحسن جمال  -19

ق( را شرح کرده و آن  428 – 370سینا ) ابن   رسالة الطیرق(است. وی 672  – 597و شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی )  البالغة

 نامیده است.  مفتاح الخیررا 

 .2اند، همگی شامل تنها شرح دیباچه هستند معرفی شده  ذریعه های آن که در نسخه 

  

 
 . 3، برگۀ مرصاد العبادمقدمۀ ریاحی بر  1
 .106 – 105، برگۀ النوار الساطعةچنین نک: ؛ هم 5319، شمارۀ 21؛ ج1045و  973، شمارۀ  13، جالذریعة 2
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 های سیمرغیژگیو

 ریشۀ واژه 
ای است که از جناس لفظی میان دو واژۀ »سی مرغ« های عطار در این داستان، استفاده یکی از ابتکار  ریشۀ این واژه:  -1

 و »سیمرغ« کرده است: 

 اند؛ها شمارۀ مرغانی است که از آن سفر ُپرخطر جان به سالمت برده و به سر منزل مقصود رسیده نخستین آن   -

 باشد. ای مرغان می ها، نام پادشاه افسانه و دومین آن  -

یاد شده است که فراخ بال است، چنان که در پرواز پهنای کوه را    Meregeusaenaسئنا  مرغو از مرغی به نام    اوستا در  

   . قرار داشته است Vorvkashaگرفت و النۀ او بر درختی در دریای وروکاشا فرامی 

 داشته و ضّد گزند؛ یا درمان بخش نیز بوده است.این درخت تخمۀ همۀ گیاهان را در برمی 

، طوبی نام گرفته است؛ زیرا که این رساله ترکیبی  42برگۀ ق(، نک: 587سهروردی )ک:  عقل سرخاین درخت در رسالۀ 

 باشد. های یهودی و هندی می از داستان 

دین و پزشک به نام سائنا یاد شده است که صد سال پس از زردشت زاییده شده و صد سال از حکیمی پاک  اوستا نیز در و 

 ده شده است. این حکیم پسر اهوم ستوت خوان   دینکرت، در  . عمر کرده است

 شود.  هر دو دیده می Sene murukمروک و سنه  Sen Muruمورو  در پهلوی به صورت سین سیمرغ

خیزد،  مورو از آن برمی باشد و هر گاه سین مورو بر درخت »هرویسپ تخمه« میآمده است که آشیانۀ سین   خرتمینوکدر  

از آن چه که گذشت،  هایش پراکنده گردد.  خه از آن بشکند و تخم روید، چون بر آن بنشیند، هزار شاهزار شاخه بر آن درخت می 

در آذری که در    Sain  ؛ و در سانسکریت  Syena  ؛ و در پهلوی  Sen  ،Seneو    ؛اوستادر    Saenaدور نیست  گیریم که  نتیجه می

بوده و فردوسی با لهجۀ دری  العاده  ، به معنی فوقدر ارمنی همه از یک ریشه  Sinقلعه« باقی مانده است و نیز  ترکیب »صائن 

 خود آن را به صورت »سی« در آورده باشد. 
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دهندۀ آن است که از نظر دستور زبان، معنی صفتی  العاده بدین کلمه نشان العاده و یک مرغ فوق نامیدن یک انسان فوق 

بوده است و شاید مقصود از این کلمه بیان صفت    آشکارتر از معنی اسمی آن   شاهنامه و حتی    دینکرت و    اوستا این کلمه در  

 روحانیت و متافیزیکی آن مرغ و آن حکیم بوده است.  

  دیگران چنان که خواهیم دید،و نراقی و    1م( 1640ق /  1050صدرای شیرازی )د:  که مال  شاید نیز به همین سبب است 

تواند به همین  دخت، در شاهنامه نیز می نوروز و سین   سین، سین در اصطالح هفت اندترجمه کرده   2به »طایرقدسی« را  سیمرغ  

 معنی مقدس بوده باشد. 

موجود  یک  رمز  شاهنامه  در  سیمرغ  فلسفی  نظر  از  حال  هر  است    به  فردوسی  متافیزیک  نظر  که  نیست  شک  و 

مقفع هم بدان سبب »بوم« را به جای »سیمرغ«  داشته است و شاید ابن کنندۀ منابع باستانی است که در دست می منعکس

پادشاهی مرغان در   با توطئۀ غراب    کلیله و دمنهبرای  پادشاهی طبیعی و دنیوی که  با  برگزید که مقام متافیزیکی سیمرغ، 

   .بل تطبیق نبوده است نابودشدنی باشد، قا 

 نموده است. مقفع، مانند رابطۀ »امام« و »خلیفه« نزد شیعیان می رابطۀ »سیمرغ« و »بوم« نزد ابن

 دو سیمرغ متضاد 
متضاد:  -2 سیمرغ  هستند چون    دو  متضاد  قلوی  دو  ثنویان  نزد  طبیعت  ماورای  موجودات  در  3همۀ  نیز  سیمرغ   ،

 شود:نوع دیده می های فردوسی و ثعالبی دو شاهنامه

 ؛سیمرغ نیکوکار که یزدانی و مربی زال در کوه البرز و مددکار پهلوانان ایران بوده است -

   .و سیمرغ نوع تبهکار که اهریمنی و دشمن ایران است  -

غ شود؛ بنابراین، احتمال دایر بر این که، سیمر یکی از این نوع تبهکار در خان پنجم اسفندیار، به دست وی کشته می 

 . داستانی اصیل ایرانی است  ، دهندۀ زال پرورش   یزدانی اهریمنی در شاهنامه ریشۀ کهن ایران نداشته و تنها سیمرغ

 
 ، دکتر سجادی، در کلمۀ عنقا.مصطلحات صدرالدین شیرازی، نقل از 260، برگۀ مبدء و معاد؛ و  135،  4، مالصدرا، جاسفار 1
 . 133، 15؛ و ج613، 9ای است از نراقی کاشانی. نک: ذریعه، جطائر و قدسی، نام منظومه  2
 های متضاد آن، در عنوان مرحلۀ آموختن از »هفت وادی« نیز خواهد آمد. متافیزیک ثنوی و جهت 3
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احتمال عکس آن که به   چنینگفتار خود بر منطق الطیر، چ. تبریز مطرح نموده است. هم دکتر جواد مشکور در پیش 

،  1شمردآمده است که تنها سیمرغ اهریمنی را اصیل می   1354داد  اش در مجلۀ نگین شمارۀ خر وسیلۀ علی سلطانی در مقاله 

 کنیم. احتمالی نادرست و ناشی از آن است که ما تحت تأثیر توحید عددی ُسنیان قرار گرفته دوآلیزم ایرانی را فراموش میهر دو  

   رخسارۀ سیمرغ
د. هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، این  سیمرغ نقش بزرگی دار   نامه سام و    برزونامه   ،شاهنامهدر    صورت سیمرغ:  -3

پابرجا است و جنبۀ متافیزیکی سیمرغ مرغ یک حیوان فوق  ایرانی هنوز  با این تفاوت که در شاهنامه دوآلیزم  العاده است، 

، تحت تأثیر توحید عددی سامی، سیمرغ به یک فرد مشخص از مرغان مادی  نامهسام و به ویژه در   برزونامهروشن است، اما در 

 باشد.  تبدیل شده که تنها از نظر جسمی از دیگر مرغان بزرگتر می

 ، سیمرغ چنین توصیف شده است:  برزونامه در  

 ُبدی نیم فرسنگ، هر چنگ مرغ    به باال ُبدی چار فرسنگ مرغ  

 ی مــــرغ دانا و با رای و کیش  یک    به پهنا ُبدی باز فرسنگ بیش  

 خواهد. م( سروده شده، سیمرغ با همه عظمت چنان زبون شده که از سام کمک می 14ق / 8که در سدۀ )  نامهسام در 

سروده است، از نقش   شاهنامهم( آن را برای تکمیل؛ یا تعدیل  1072ق /  465که اسدی طوسی )د:  نامهگرشاسپ اما در 

نیست و تنها گرشاسپ در سفر طوالنی خویش که به اقیانوس هند کرد، سیمرغ را در جزیرۀ سوماترا،  سیمرغ در جهان ما خبری  

 .2در حالی که اژدهایی درچنگ و نهنگی به منقار داشت، دیده است 

 
ف  1 ایرانسیمرغ در فضای  نیرویی اهریمنی است؟(، علی سلطانی،    رهنگ  ، خرداد  121  ۀ شمار   نی نگ  ۀمجل)آیا سیمرغ 

 . 34 –   27، بخش سوم، برگۀ 1354
، شمارۀ یک، برگۀ 18، جایران لیک؛ و دکتر معین،  51، برگۀ  1335سیمرغ در چند حماسۀ ملی، دکتر احمد طباطبایی، نشریۀ ادبیات، تبریز،    2

،  حواشی بر منطق الطیرخ؛  1337، عطار، تصحیح جواد مشکور، چ. تبریز،  منطق الطیرگفتار دکتر جواد مشکور بر  ؛ و فرهنگ معین؛ و پیش 11  –  1

 دکتر صادق گوهرین، بنگاه نشر کتاب.  عطار،
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کشند و آن مرغی است که صورت  ها می مردم صورت عنقا را بر دیوار گرمابه   گوید:م( می 957ق /  346مسعودی )د:  

 . 1دار دارد ک نسر با چهار بال در هر سوی تن و دو دست پنجول آدمی و نُ 

اندازه  تا  نقاش که در فرهنگ معین چاپ شده است  به خامۀ درویش  از سیمرغ  اوصاف که در تصویر خیالی  این  با  ای 

 آمده، نزدیک است.   نامهگرشاسپ 

 سیمرغ، عنقا، رخ و طایر قدسی 
ها به جای سیمرغ واژۀ  ترین ترجمۀ عربی »هزار افسان« است در برخی نسخهکه کهن   الف لیله و لیله  524در داستان  

 .  3ها »طائر کبیر«، به معنی مرغ بزرگ آمده است و برخی نسخه  2شود »رخ« دیده می 

)ک:   متوکل  برای  که  الدولة  و  الدین  کتاب  در  ربن  سهل  بن  علی  ابوالحسن  بود،  247طبری  کرده  تألیف  ق( 

 . 4د اموال مصریان را به امانت گرفته، فرار کردند و بر عنقای مغرب بردند یهو گوید:می

 .5سبت داده است ن م( به یکی از یاران علی )ع( 896ق / 283نیز آمده است که ثقفی )د:  واژۀ عنقای مغرب در یک شعر 

های دوران ساسانی  و شاهنامه  خداینامک که ترجمۀ عربی    6غرر اخبار ملوک الفرسم( در  1037ق /  429ثعالبی )د:  

 است، به جای »سیمرغ« واژۀ »عنقاء« به کار برده است.  

 عنقاء از ریشۀ عنق به معنی دارندۀ گردن دراز است.  

 
 . 19، 4؛ ج29،  3م(، چ. پاریس، ج957ق / 346مسعودی )د:  ، مروج الذهب 1
 .51خ، ص1335. سال نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز. سیمرغ در چند حماسۀ ملیدکتر احمدطباطبایی.  2
. البته این نسخه قابل اعتماد نیست؛ زیرا که مصحح در  524، تصحیح انطون الصالحانی، چاپ چهارم، یسوعیه، بیروت، لیلة  الف لیلة و لیلة 3

 است.  به عربی برگردانیدهرا غیر عربی کلمات برخی از که  کردهگفتار اعتراف پیش
 . 198، برگۀ 7319ق(، چ. بیروت، 236، طبری ابوالحسن علی بن سهل ربن )ز: و الدولة نیالد 4
 . 530، چ. محدث ارموی، برگۀ الغارات 5
  ، 318  ، 316  ،304،  304،  69  برگۀم،  1963افست تهران،    ؛ دیگر:م1900پاریس    . م(، چ1037ق /  429، ثعالبی )د:  غرر اخبار ملوک الفرس  6

366،  368 . 
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 نام مرغی مجهول نیز هست.   گوید: قاموس فیروزآبادی در 

بر وزن العنقاء المغرب، مرغی مجهول است و    گوید:  النهایةم( در  1209ق /  606اثیر )د:  ابن  شاید کلمۀ ُمغرب که 

ُمرشد، به صیغۀ اسم فاعل، ضبط شده است، به معنی ساکن در مغرب زمین باشد و چون غزالی جای عنقا را در مغرب تعیین  

 کرده است.  

ق /  1050صدرای شیرازی )د:    ، م( 1501ق /  907چون دوانی )د:    ، حافظ شیرازی و فیلسوفان متأخر  ، در آثار سهروردی

خوریم،  برمی   2رقدسی« ئم( به جای سیمرغ به کلمۀ »طا 1864ق /  1281پیروان ایشان چون نراقی و سبزواری )د:  و    1م( 1640

 و صدرا عنقا را با عقل دهم، عقل فعال تطبیق نموده است. 

 و موی دیو   ، َپر جبرییل،ر سیمرغپَ 
ای نیز نزد ایرانیان اهمیت ویژه داشته است. بنا بر اساطیر  َپر این مرغ افسانه  :و موی دیو   ، َپر جبرییل ر سیمرغپَ   - 5

پوشانیده است و کسی که استخوان؛ یا َپری از این مرغ با خود داشته باشد،  های او، هنگام پرواز، میان دو کوه را می ، بال اوستا

ر نزد کسان گرامی می تواند، براندازد و آن َپر همواره او را هیچ مرد دلیری او را نمی 
َ
 .3سازدبرخوردار می   ۀ ایزدیدارد و از ف

در شاهنامه  زال  داستان  به خانواده در  زال  بازگشت  هنگام  ثعالبی،  و  فردوسی  داده های  او  به  را  خود  َپر  سیمرغ،  اش، 

 گوید: هرگاه برای تو مشکلی پیش آید می

 که بینی هم     بر آتش بر افکن یکی َپر من  
َ
 ر من  اندر زمان ف

شهرت چینیان به علم و حکمت در اثر افتادن َپری از سیمرغ در آن کشور    گوید:می  طیرال منطق  عطار در گفتار دوم  

 است. 

 . 4آن دو پاره گز که رستم را بر اسفندیار پیروز گردانید، دو َپر از سیمرغ بود 

 
 ، دکتر سجادی، در کلمۀ عنقا.مصطلحات صدرالدین شیرازی، نقل از 260، برگۀ مبدء و معاد؛ و  135،  4، مالصدرا، جاسفار 1
 . 133، 15؛ و ج613،  9، جةذریعالای است از نراقی کاشانی. نک: طائر و قدسی، نام منظومه  2
 .38 - 34، بهرام یشت 3
 . 234، سهروردی، برگۀ عقل سرخ 4
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وکار با ارواح نیکوسرشت و ارتباط مردم تبهکار با  زدن َپر؛ یا مو، یکی از وسائل ارتباط مردم نیکدر معتقدات ثنویان، آتش 

ارواح بدسرشت بوده است و امروزه نیز مثاًل چون در مجلس خصوصی نشسته باشیم و کسی که مورد عالقۀ ما نیست، ناگهان  

ند، همیشه  چون دیوی که مویش را آتش بزنگوییم: فالنی هم گوییم: گویی مویش را آتش زدند و در جای دیگر می وارد شود، می 

 .1شود بر سر بزنگاه حاضر می 

 جایگاه سیمرغ 
رد « است و در دریای وروکاشا»چنان که گذشت در   اوستاجایگاه سیمرغ در   :مرغیس گاه یجا -6 آشیان »سین   مینوک خ 

نام درخت در آن   سهروردی نیز آمده است؛ لیکن   عقل سرخ باشد، مانند این داستان در بر درخت »هرویسپ تخمه« می  مورو« 

،  کوه قاف جا دارد  ازدهیگانۀ جهان شناخته است که در میان  جا به طوبی که یک واژۀ سامی است تبدیل شده و از عجایب هفت 

 شود. در جنگل دیده می 2سمک عیار چنان که جای این درخت در  

جزیرۀ سوماترا و در نزهة القلوب حمدالله   نامهگرشاسپ چنان که گذشت در دریای وروکاشا، و در    اوستاجایگاه سیمرغ در  

( جزیرۀ عزت است که شاید مصحف غرب باشد؛ زیرا که جای  37برگۀ    ←) غزالی  فارسی    رسالۀ طیرمستوفی جزیرۀ ارمنی و در  

نامیده غزالی »مواطن الغرب« آمده است. ازاین عنقا در سالۀ عربی   و شاید    3اند رو، رسالۀ عربی غزالی را »عنقاء مغرب« نیز 

های بلند جزیرۀ بحر اخضر معین شده  . که در آن، جای عنقای مغرب کوه 4اخوان الصفا گرفته باشد   22غزالی آن را از رسالۀ  

 است. 

 . کوه البرز است،  شاهنامهجای سیمرغ در  

 
سیمرغ در چند ؛ دکتر احمد طباطبایی.  302، برگۀ  فرهنگ ایران باستانبرای کلمۀ سیمرغ از مقاالت زیر استفاده به عمل آمد: پورداود،    1

؛ و فرهنگ معین؛ و  11  – 1، برگۀ 1، ش  18، ج ایران لیک؛ و دکتر معین، 51  – 44خ، برگۀ 1335، سال حماسۀ ملی، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز

 خ؛ و حواشی دکتر گوهرین بر همان کتاب، چ. بنگاه نشر کتاب. 1337، چ. تبریز  منطق طیر عطارگفتار مشکور پیشدکتر 
 . 555، 2، چ. تهران، جسمک عیار 2
 . 352، 15الذریعة، ج 3
 . 293، 3م، ج 1957، چ. بیروت، رسائل اخوان الصفاء 4
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   .1اند ، البرز را به قاف برگردانیده منطق الطیرو عطار در  عقل سرخدی در سهرور 

 کوه البرز و کوه قاف  
جایگاه سیمرغ شناخته شده و نام سلسله کوهی است که در شمال ایران   شاهنامهالبرز که در  :کوه البرز و کوه قاف -7

  Harborzو در پهلوی به صورت    Herabrezaitiبه صورت    اوستاپیوندند، در  کشیده شده و از طرف مشرق به هندوکش می 

 آمده است. 

تفسیر کرده که دورادور   آمده است به معنی کوهی   قرآنم( قاف را که در آغاز پنجاهمین سورۀ  922ق /  310طبری )د:  

ا کوه قاف تطبیق داده شده و عطار جایگاه  ب   « . شاید همین افسانۀ عربی سبب شده است که کوه »البرز2زمین را فرا گرفته است 

 یعنی ماورای مرز عالم طبیعت قرار دهد.   ،سیمرغ را در پشت آن 

  

 
 ده است.  ش یاد  33و   15و   2گفتارهای ، منطق الطیر 1
 . 93،  6، جم 1911/  ق 1329بوالق.  .، چجامع البیان في تفسیر القرآنطبری،  2
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله
A bibliography of Iran vol. 11. P. 185 - 187 

Abraham Valentine Williams Jackson, L.H.D., Ph.D., LL.D. (February 9, 1862 – August 8, 1937): The 

Allegrory of The Mout and The Flame, Translated from Mantiq attair of farid – ad – Din Attar. Journal of 

Amerocan oriental soc. Vol 36, 1917, PP. 345 – 47. 

Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ʿAṭṭār (1955); English translation: The 

Ocean of the Soul: Men, the World and God in the Stories of Farid Al-Din 'Attar (Brill, 2003) 

Hellmut Ritter (27 February 1892 – 19 May 1971).  
Krehl Ludolf: Compte – rendu de La Poesie Pilosophi – que et Religieuse. Chez Les Persans d'apres Le 

Mantic Uttatir. Ou le Langage des oiseaux de Farid – ud – Din Attar. Par M. Garcin de Tassy. 1857. 

Gottingen, 1858. 

Masani, R. P.: The conference of The birds a Sufi all – egory, being an abridged version of Farid ud – 

Din Attar's Mantiq -  ut – tair, London, 1924. 

NATT, CS.: The conference of The birds (Mantiqu't – tair) A Philosophical religious poem in prose Trans 

Reissue, London, 1961, 155 P. 

S., B. de: Letter Sur Le Mantic -  uttair. (Langage des oiseux) poe'me Persan de Philosophie religieuse 

Par Ferid ud – din Attar. Paris, 1856. 

SHAIKH, Gulam Mhammad Abid: Translation of Mantid – ut – tair 1- 1110.  With explanatoey notes 

allusions, life of The Poet ahd an outline of The book. Ahmedabad. 1911. 

TAESCHNER: F. : Des altrum turkischen Dichters Gulsehri Werk Mantik ut – tayr und Seine Vorlage, 

das gleichnsmige werk des Persischin Dichters Fariduddin Attar. Nemeth Armagani, 1962. PP. 359 – 371. 

TASSY. M. Garcin de: Farid – udddin Attar. Mantic Uttair ou le langage des oiseaux, Poeme de 

Philosophie religieuse Public' en person. 1857. 

V. M. Navabi. A Bibliography of Iran Vol. 11. P. 185 – 187. 
WRICHT. William Aldis (ed): A bird – eye View of Farid Uddin Attar's Bird Parliament. Letters and 

Literrary remains of Edward Fitz Gerald London, and Neeyord, 1889, PP. 431 – 82. 

 . کتابخانۀ مرعشی در قم  ،ق( 1173مال اسماعیل خواجویی )د:   ، ابطال الزمان الموهوم
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برگۀ  1315میرداماد، سال    قبسات ، چاپ سنگی، در حاشیۀ  اثولوجیا ؛ چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهره،  211،  172ق، 

ابن اثولوجیا  م. 1966 به عربی  )ز:  ، ترجمۀ  فرزند عبدالله  تاسوعات فلوطین، تحقیق  220ناعمۀ حمصی عبدالمسیح  از  ق( 

انتشارات سروش، تهران،  ؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهی،  1955عبدالرحمان بدوی، با نام افلوطین عند العرب، قاهره، 

 . 1388چاپ دوم، 

ق(، به کوشش دخویه  380  –  334الدین ابوعبدالله محمد فرزند احمد مقدسی ) ، شمس احسن التقاسیم في معرفة القالیم 

خ(، چاپ کاویان، ناشر کومش، شرکت  1389  –   1302م؛ برگردان علینقی منزوی ) 1906م(، لیدن،  1909  –   1836هلندی ) 

 خ. 1361ن ایران، تهران، مؤلفان و مترجما

الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند  ، قفطی، جمال تاریخ الحکماء ، إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

 ( م؛ ترجمه محمد فرزند علی  1903ق /  1321ق(، به کوشش یولیوس لیپرت، الیپزیگ،  646  -  563عبدالواحد شیبانی 

 خ.1347ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، دانشگاه تهران. 1099ی ) فرزند محمد خطیبی روزن 

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ّشی،  إختیاُر 

َ
ک جال  یا  ر  الّناقلین؛  محمد  معرفُة  )د:  ،  کشی  عمر  حسن  340فرزند  تحقیق  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  و  نگاری  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 

خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1348مطالعات، مشهد، 

 خ. 1382رهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  وزارت ف

ْهل  
َ
مدیَنة    آراُء ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل  ،  ال

َ
مدیَنة    مبادي آراء  ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ق  339 - 259، ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی ) ال

 م. 1959ق / 1378م(، مطبعة الکاتولیکیة، بیروت، 950 –  873 /

 ، ارتنگ یا آردهنگ. مانی ارژنگ

م(، تحقیق و  1068ق /  460، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  االستبصار فیما اختلف من الخبار

 ق. 1390تصحیح حسن موسوی خرسان، دار الکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، 

فر اسرارنامه محمد  ابوحامد  فریدالدین   ، ( نیشابوری  عطار  ابراهیم  تهران،  618  –   540زند  گوهرین،  صادق  تصحیح  م(، 

 خ. 1386خ؛ دیگر: تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران، 1338



 

 

 

 کوه البرز و کوه قاف  مرغ ی س ی هایژگ یو
 

48 

 مرغ  یو س مرغیکتاب س گفتارشیپ
 ، دکتر سجادی، در کلمۀ عنقا.مصطلحات صدرالدین شیرازی، نقل از  260، برگۀ  مبدء و معاد؛ و  135،  4، مالصدرا، ج اسفار

، مرداد  9، سال  36  ۀشمار   ،یخکاوه، مون  ۀمجل  خ(،1389  –   1302)   ینقی منزوعلی   ی،و نبوت اسراییل  ی هندوایراناشراق  

 . 224 –  218  یها، برگه 1971، اوت 1391 الثانی ی ، جماد1350

،  رسالۀ اضحویهترجمۀ  ؛  1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  –  370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

 آ .خ1350نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  

اشتوتگارت،  مرغآغاز صفیر سی  برگۀ  1935، چ.  تهران،    16  –   13م،  آثار سهروردی، چ. دکتر حسین نصر،  و در مجموعۀ 

 م( 1969خ / 1348

حسن    ح ی خ؛ تصح1335ق(، تهران،  672  -   597محمد فرزند محمد فرزند حسن، )   ی طوس  نی رالدی ، خواجه نصغاز و انجام آ

   ؛خ1374چاپ چهارم،    ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ، یزاده آملحسن 

 . 1977، وکالة المطبوعات، کویت، یعبدالرحمان بدو  ،االفالطونیة المحدثة عند العرب

. البته این نسخه قابل اعتماد نیست؛  524، تصحیح انطون الصالحانی، چاپ چهارم، یسوعیه، بیروت، لیلة  الف لیلة و لیلة

 است.   به عربی برگردانیدهرا  غیر عربی کلمات برخی از که  کردهگفتار اعتراف زیرا که مصحح در پیش 

   م( 222 -  154دیصان ) ابن   انجیل

 م(  150 -   85انجیل مرقیون ) 

 انجیل، حضرت مسیح )ع( پیامبران مسیحیان.

الشیعة،   اعالم  طبقات  السابعة،  المائة  في  الساطعة  ) النوار  تهرانی  و  خ(، مقدمه 1348  –  1255آقابزرگ  تصحیح  نگاری، 

 م. 1972خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 1389 –  1302نقی منزوی ) تحقیق علی 

 م  1935به کوشش هانری کربن و ُپل کراوس، م(،  1191ق /  587)ک:  یسهرورد  نی الدشهاب  ، لیی آواز َپر جبر

جبرییل َپر  شهاب آواز  سهروردی  ،  /  587)ک:  الدین  فارس  ، م( 1191ق  آثار  شهاب   خی ش  ی مجموعه   یی ح ی  ن یالد اشراق 

 . 223–  207 ۀبرگ  ،1970های علمی، تهران، انستیتوی فرانسوی، روش   حسین نصر،و مقدمه   هی و تحش ح ی تصح  ،یسهرورد

 اوستا 
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 ؛  11 –  1، شمارۀ یک، برگۀ 18ج  ن، ی دکتر مع،  ایران لیک 

 (ه 5، خواجه عمید عطایی رازی، ناکوک )سدٔه برزونامه

 خ. 1342 تهران، ،نای سابن ، انتشارت صفا  اللهح ی ذب ران، یدر ا  اتی ادب خی تار

زُ   خی تار زرار ،  ة راَر آل  ابوغالب  خاندانش،  دربارٔه  و  اعین  فرزند  زراره  ابطحی ی  موحد  چ.  1381  –   1309)   محمدعلی  خ(، 

 م. 1978ق /  1399اصفهان، 

الدین علی فرزند  قفطی، جمال   إخبار العلماء به أخبار الحکماء ،  تاریخ الحکماء ؛  89تاریخ الحکماء، قفطی، چ. لپرت، برگۀ  

 ( ابراهیم شیبانی  فرزند  /  646  –  568یوسف  فرزند محمد خطیبی روزنی  1248  –  1172ق  فرزند علی  برگردان محمد  م(، 

 خ. 1347هین دارایی، تهران، ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، به کوشش ب 1099) 

م(، چاپ اروپا؛ 922ق /  310الملوك، محمد فرزند جریر طبری )د:  ، تاریخ األمم و  تاریخ الرسل و الملوك،  تاریخ طبری

 جلد.   16خ، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1353خ؛ و در سال 1352جلد،    15ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، 

النبوة دالئل  التثبیت  أبوالحسین  اسدآبادی،  همدانی  عبدالجبار  فرزند  أحمد  فرزند  عبدالجبار  قاضی   ، (   -   324معتزلی 

، جزء  1966ق؛ با تصحیح دکتر عبدالکریم عثمان در بیروت  1427م(، دارالمصطفی، قاهره، مصر،  1024  –   936ق /  415

 برگه.   303اول، 

 ق. 1345ق(، چاپ حیدرآباد، دکن، 339فارابی )د:  فرزند محمد فرزند طرخان   ، ابونصر محمدتحصیل السعادة

األولیاء،   ) تذکره  نیشابوری  ابوحامد محمد عطار، شیخ عّطار  رنالد  1221  –  1146ق /  618  –   540فریدالدین  م(، توسط 

لیدن،   چ  انگلیسی،  زوار،  1907  –  1905نیکلسن  انتشارات  استعالمی،  دیگر: تصحیح محمد  تصحیح  1383م؛  دیگر:  خ؛ 

 محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران . 

ق(، مقدمه، تصحیح و تعلیقات گیتا 1267  –   1215هدایت طبرستانی )  ی فرزند محمد هادیتذکرۀ ریاض العارفین، رضاقل 

 خ.1385اشیدری و ابوالقاسم رادفر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

ق  898که در  م( نسخۀ آن  12/  ه 6، اخسیکتی احمد فرزند قاسم فرزند احمد فرزند خدیو )سدۀ  سیناترجمۀ رسالة الطیر ابن 

 . 412، 5م رونویسی شده، نک: فهرست مجلس، حایری، ج 1492 /
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در کتابخانۀ اسعد افندی    3688اش به شمارۀ  الدین که به گفتۀ دکتر مهدوی نسخه ، مال وجیهسیناترجمۀ رسالة الطیر ابن 

 هست. 

َْحکام
ْ

م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر  1068ق /  460عفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  ، شیخ الطائفه، ابوجتَْهذیُب اال

تهران،   نجف،  1318و    1317قوچانی،  خرسان،  موسوی  حسن  تصحیح  محمدجعفر  1382  –  1378خ؛  تصحیح  ق؛ 

 اکبر غفاری، اسالمیه، تهران. الدین، بیروت؛ تصحیح علیشمس 

 ، حضرت موسی )ص(، پیامبر یهودیان.  تورات 

، محمد  تفسیر طبری، جامع البیان عن تأویل القرآن؛ م1911ق / 1329چ. بوالق.  طبری،  ،القرآن  ری في تفس انی جامع الب 

)د:   /  310فرزند جریر طبری  قاهره،  1957م(، مصطفی سقا، قاهره،  922ق  پژوهش محمود محمد شاکر،  /  1394م؛  ق 

 م. 1974

 جرجیس و داذیانه 

سعید نفیسی    ق([،637  –  534]محمد فرزند ابراهیم، عطار نیشابوری ) ی  شابوری ن  عطار  نیدالدی جستجو در احوال و اشعار فر 

 برگه.  194خ، 1321خ(، انتشارت اقبال، تهران،  1345 –  1274) 

  68 ۀ ، برگ1332، خرداد 8 ۀ ، شمار 1، جۀدر راه فرهنگ نو جامع « ینمعلم ۀ»جامع (، 2)  ( 1)  ی در جنوببردگان زنگ جنبش

 . 76 –  60 ۀ، برگ1332 یر، ت 9  ۀ، شمار 1در راه فرهنگ نو، ج « ینمعلم ۀ»جامع؛ 61 –

 ق. 1343الدین صبری کردی، مصر، ي من رسائل حجةاالسالم الغزالي، سبع رسائل، به کوشش محی الغوال جواهر 

 ، عطار، دکتر صادق گوهرین، بنگاه نشر کتاب. حواشی بر منطق الطیر

 . 1382، انتشارات سروش، چاپ دوم، سجادی ین ، ضیاءالدحی بن یقظان و سالمان و ابسال 

علی  رسائل الشیخ الرئیس ابيم(، به کوشش آوگوست فردیناند میکال مهرن، 1037ق / 428سینا )د:  َحّي ْبن َیْقظان، ابن 

ه بن سینا في اسرار الحکمة المشرقیة
ّ
 م، لیدن. 1899 –  1889ق /  1317  –  1306، در الحسین عبدالل

 م. 1952خ /  1331طفیل و السهروردی، احمد امین، قاهره در سینا و ابن البن  بن یقظانحی 
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رشت،    ،یشناسالنی مجموعه مقاالت گجلد دوم،    امه،نالن ی گ  نقی منزوی،علی   ق(،999  –  760)   خاندان کارکیا در گیالن

 ؛  425 –  514 ۀخ، برگ1369

خ؛ چاپ دیگر: انتشارات طهوری، تهران،  1311، عباس اقبال آشتیانی، تهران، چاپ اقبال، تهران،  خاندان نوبختی

 خ. 1357

  ی محمدتق  ی به خواستار  ، رجی ا  ۀنامارج   نقی منزوی،علی   ،عرب   ی روزی پ  ن ی آغاز  یهادر سده   یساسان   ران یبزرگ ا  ی هاخاندان 

 . 754 –  743 ۀ، برگ2خ، ج1377به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،  ،ییخو اب ی پژوه و عباس زردانش 

 دوران ساسانی  خداینامک

م(، تصحیح احمد سهیلی، کتابفروشی  618  –   540ابوحامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشابوری )   ، فریدالدینخسرونامه

 خ. 1382خ؛ دیگر: مؤسسه فرهنگی اندیشه در گستر، تهران، 1355زوار، تهران،  

خ،  1369خ(، انتشارات امیرکبیر، تهران، چ. دهم،  1374  –   1293، صادق گوهرین ) خالصۀ منطق الطیر عطار نیشابوری

 برگه.   56

و مائة صحابي مختلق ) خمسون  بیروت،  1386  –  1293، مرتضی عسکری  و مائه    ؛برگه  420،  1968خ(، چاپ  خمسون 

ق؛ سید مرتضی عسکری متن عربی )چاپ دوم  1387صحابی مختلق، مرتضی عسکری، بغداد، منشورات کلیة اصول الدین،  

 خ. 1378ارسی عطامحمد سردارنیا، قم، برگه(؛ صد و پنجاه صحابی ساختگی ترجمۀ ف 416م،  1969بغداد، 

،  39 ۀ شمار   خ،ی کاوه، مون ۀ مجلی، ساختگ  یمختلق« یکصد و پنجاه صحاب  ی کتاب »خمسون و مائه صحاب ی معرف، خمسون 

 . 734 -  732 ۀ، برگ1392  حجهی ، ذ1972  ه ی، فور1350، بهمن 9سال 

م چاپ شد؛ ترجمۀ دکتر  1890و   1885های  (، در سال 1921 -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر ) هایی دربارۀ اسالمدرس

 . 822خ، دو مجلد، 1357نقی منزوی، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران، علی

ق /  603  –  530میمون، ابوعمران موسی فرزند میمون فرزند عبدالله قرطبی اسرائیلی قرطبی اندلسی ) ، ابن داللة الحائرین

در مصر، مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره. داللة    چ. دیگر  ؛185، برگۀ  م1974استانبول،    م(، تصحیح حسین اتای،1205  –   1135

 . Munk ،Guide des ègarès 2: 304میمون؛ ترجمۀ فرانسوی مونک الحائرین، ابن 
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الدولة   و  /  252)نگارش:  الدین  قاهره  ابوالحسن  م(،  867ق  مغنانه،  از  تعلیق  و  تصحیح  طبری،  ربن  سهل  فرزند  علی 

 برگه.  239م، 1973م؛ به کوشش عادل نویهض، بیروت  1923

، به کوشش  دیوان عبدالصمد، آقابزرگ تهرانی  –الذریعة إلی تصانیف الشیعة  القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی 

 م. 1959ق / 1378خ / 1338چاپخانه دولتی، تهران، نقی منزوی،  علی

خ(، مطبعه الغري،  1348  –  1255ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی )   –الجزء االول، آب حیات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  

المجاهدات، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، المآب  ، الجزء التاسع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1969ق / 1389خ / 1348اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  الثالث الذریعة  الجزء  و شهناز  ،  ابن   شرح   – عشر، شاپور  تهرانی، مطبعه قصیده  آقابزرگ  العینیه،  سینا 

 م. 1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، کشف ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346اسالمیه، تهران، 

المنتخب، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –الجزء الثاني و العشرون، المقالید  الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1974ق / 1393خ / 1353اسالمیه، تهران، 

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،    –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

الشیعة تصانیف  إلی  المستبین  ،  الذریعة  العشرون،  و  الحادي  منزوی،    – الجزء  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  المقالة، 

 م. 1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

نقی منزوی، چاپخانه  یهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی   –، الجزء الخامس و العشرون، واثق  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق / 1398خ / 1357اسالمیه، تهران، 
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یهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    – ، الجزء الخامس و العشرون، واثق  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق / 1398خ / 1357ان، اسالمیه، تهر 

الشیعة تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  الجزء  صابون  ،  دانشگاه    –عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  عیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

الشیعة تصانیف  إلی  نائیه  الذریعة  العشرون،  و  الرابع  الجزء  به کوشش علی   – ،  تهرانی،  آقابزرگ  چاپخانه  نقی  نیه،  منزوی، 

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  حساب  الذریعة  السابع،  الجزء  ) شب خیمه  –،  تهرانی  آقابزرگ  کوشش  1348  –  1255بازی،  به  خ(، 

 م. 1948ق /  1367خ / 1327خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389  – 1302نقی منزوی ) علی

نقی منزوی، چاپخانه  بازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی شب خیمه   –، الجزء السابع، حساب لشیعةالذریعة إلی تصانیف ا

 . برگه 320  ،م1950ق / 1369خ / 1329مجلس، تهران،  

الکسوف و الخسوف، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد    – عشر، قائد القوات العلویه  الجزء السابع ،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ /  1346منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

الشیعة إلی تصانیف  الحائریات  الذریعة  السادس،  الجزء  آقابزرگ    – ،  المؤمنین،  به کوشش علی حزن  نقی منزوی،  تهرانی، 

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

آقابزرگ تهرانی،  دیوان مینوی همدانی،   – الذریعة إلی تصانیف الشیعة، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  

 . م 1964ق / 1383خ /  1342نقی منزوی، دانشگاه تهران، ش علی به کوش

نائب   دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  القسم  الشیعة،  تصانیف  إلی  تهرانی،    – الذریعة  آقابزرگ  یونس،  کوشش  دیوان  به 

 . م1967ق / 1386خ /  1345نقی منزوی، دانشگاه تهران، علی

نقی  آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی دیوان دیهیم،    – ذریعه الی تصانیف الشیعه، القسم االول من الجزء التاسع، دیوان آئینه  

 . م1955ق / 1374خ / 1333منزوی، مجلس شورا، تهران،  
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ابن  کتابالغضائريرجال  کتاب  کتاب ُ ،  و  َعفاء  )د:  ُ الُضّ غضائری  ابراهیم  فرزند  عبیدالله  فرزند  حسین  /  411الَجْرح،  ق 

 ق.  1422محمدرضا حسینی جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث،  م(،1020

الطوسي ابوجعفر طوسی  رجال  الطائفة  اصفهانی، قم،  460)د:  ، األبواب، شیخ  قیومی  ق؛ رجال  1415ق(، چاپ جواد 

بحرالعلوم، مطبعة الحیدریة، نجف،  ق(، تصحیح محمدصادق آل 460الطوسي، شیخ الطائفه ابوجعفر محمد فرزند حسن )د:  

 م. 1961ق /  1381

ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان،  1387تا    1384ق(، اصفهان،  1011الله قهپایی )ز:  عنایت   ، مجمع الرجال   ؛رجال قهپایی

 خ. 1364قم، 

 ...  الرجال معرفة اختیار  نک: :  ییرجال کشی نقل از مجمع الرجال قهپا 

 فهرست أسماء ...   :ق( 450)د:  رجال نجاشی

 ، ین ی حس   ی محمد رضا جالل  ی، تحقیقغالب زراروب نوشتۀ ا،  مع تکملتها  نی أعذکر آل   ي ابن ابنه ف  ی إل  ي رارغالب الُز ي رسالة أب

 ق. 1411قم، رجب  ،یاسالم  قاتی مرکز مطالعات و تحق قم، هی حوزه علم

 منشورات مکتبة امام الحکیم العامة، نجف.  تحقیق محمد مهدی نجف،   )ع(، ؛ مذهبة، المعروفة بطب الرضا  ةی الرسالة الذهب 

 ق( 587)ک:   پارسی یحیی فرزند حبیش سهروردی، برگردان سیناابن  الطیر  رسالة

 م( 1037ق /  428)د:  نای سابن ،  الطیر  رسالة

  1058ق / 505 -  450الدین طوسی ) االسالم زین ، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی شافعی، ملقب به حجةرسالة الطیر 

الغواليالجوا ششمین از هفت رسالۀ مجموعۀ    1353و    1343و    1328و    1319م(، مصر  1111  -   رسالۀ طیر؛ همراه با  هر 

 م. 1911سینا، بیروت،  ابن 

الطیر،   اخسیکت رسالة  )سدۀ    یترجمۀ  خدیو  بن  احمد  بن  قاسم  بن  سبزواری،  ( م12/  ه 6احمد  محمدباقر  کوشش  به   ،

 . 162  – 152  برگۀ م، 1961 / خ 1350، انتشارات دانشگاه تهران  رساله 14مجموعۀ 

 ی در استانبول اسعد افند کتابخانۀ در  3688اش به شمارۀ نسخه ، نی الده ی مال وج ۀترجم  ر،ی رسالة الط
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الطیر،   کوشش محیالغوال  جواهر رسالة  به  رسائل،  سبع  الغزالي،  حجةاالسالم  رسائل  من  مصر،  ي  کردی،  صبری  الدین 

 ق. 1343

  50در    ی سی انگل  ی کیو    یفارس   ۀمقدم  کی با    یهمراه عربنسخۀ فارسی    ی نصرالله پورجوادرسالة الطیر، غزالی، به کوشش  

 . م1976ق / 1396تهران  ،برگه

ر  232در کتابخانۀ کوپرولو ترکیه از برگ    1589.8به شمارۀ    مجموعه  م(،1256ق /  655)د:    ی راز  نیالد نجم   ،رسالة الطیور 

 . پ 234تا  

 م. 1971خ / 1351چ. دکتر جواد نوربخش،  ، ق( 606  –  522)  یروزبهان بقل، رسالة القدس

دکتر   حی ، تصحاشراق  خ ی ش  یآثار فارس  ۀ مجموعم(،  1191ق /  587)ک:    ی سهرورد  ن یالد شهاب،  ي حالة الطفولیةرسالة ف 

 . 264 ۀ، برگم 1969خ / 1348نصر، چ. تهران،   ن ی حس

  ی آثار فارسمجموعۀ اشتوتگارت،    (،م1191ق/    587  : ک)   یسهروردالدین  شهاب   یترجمه به فارس   نا،ی سابن   ری ط   ۀرسال

 . 46 –  39  برگۀ ، م1935 ،آلمان  ، اشتوتگارت، Otto Sples and S. K. Khalakاز :   یانگلیس ۀمقدم ،یسهرود

فارس  نا،ی سابن   ری ط   ۀرسال به  فارسمجموعۀ  م(،  1191ق/    587)ک:    یسهرورد  ن ی الدشهاب   ی ترجمه    ،یسهرود   یآثار 

 سپس با تصحیح د   ،م تجدید چاپ شد1937 /  ق1316تهران ، 2 مارۀ ش  ،دانشنامه

م(، تصحیح نسخۀ فارسی آن  1126  -  1060ق /  520  –   452مجدالدین ابوالفتح احمد فرزند محمد غزالی )    رسالۀ طیر،

 م. 1976ق / 1396توسط نصرالله پورجوادی، تهران 

الثانی  ربیع   9، رونویس کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی، هند  الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان  

 .رسائل اخوان الصفا و االعتبار م. 1957م؛ چاپ دارصادر، بیروت،  1884فوریه   7  / 1301

ق(، مقدمه، تصحیح و تعلیقات گیتا اشیدری  1267  –  1215هدایت طبرستانی )   ، رضاقلی فرزند محمد هادیریاض العارفین

 خ. 1385و ابوالقاسم رادفر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  

مدرک کتابخانه    شماره،  2526:  یاب یباز   شماره ،  ق( 753متخلص به خواجو )   ی ابوالعطاء محمود کرمان  ن یالد کمال ،  نامهسام 

 خ. 1395 انتشارات دنیای کتاب، تهران،تصحیح میترا مهرآبادی، تحقیق و  .؛IR10-26923مجلس: 
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 خ. 1382 ، چاپ دومتهران، انتشارات سروش،   ،یسجاد ن یالد اء ی ض ،نای س، ابن قظانیبن   یح و  سالمان و ابسال 

چ.   ، مقدمه، تصحیح و تحقیق پرویز ناتل خانلری،ی عبدالله کاتب ارجان فرزند خداداد   فرزندفرامرز   ار،ی سمک ع سمک عیار 

 تهران،  

 20  -16  ، آیت27 ، شمارۀنحل  ۀسور 

با    418، برگ  1589اش در مجموعۀ کوپرولو، شمارۀ  دارد که نسخه م  1209ق /  607  ۀکشت   ی مجد بغداد  ،السیر و الطیر

 ق هست.  754تاریخ 

 خ. 1335. سال  نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز  ،. دکتر احمدطباطباییسیمرغ در چند حماسۀ ملی

ایران فرهنگ  فضای  در  سلطانی،    سیمرغ  علی  است؟(،  اهریمنی  نیرویی  سیمرغ  خرداد  121  ۀشمار   ن ی نگ  ۀمجل)آیا   ،

 . 34  – 27، برگۀ  1354

 . خ1379؛ انتشارات راه مانا، تهران،  72  –  7خ، برگۀ  1359نقی منزوی، انتشارات سحر، تهران،  سیمرغ و سی مرغ، دکتر علی 

ابوالقاسم حسن فرزند اسحاق فرزند شرفشاه توسی  شاهنامۀ فردوسی، ، فریدون. نک: گنجور؛ 4، بخش شاهنامه فردوسی

 خ. 1363م(، امیرکبیر، تهران،  1025 –  941ق / 416 –  329) 

الطیر  ةالشبک /  428)د:    نای سابن م(،  1021  / ق  412)نگارش:    و  دیگر: م1891  ، لیدن   ،مهرن چ.  م(  1037ق  لویس    ؛ 

 .  م1911و  1908 ، بیروت  ،شیخو

نیشابوری عطار  محمد  فریدالدین  شیخ  آثار  تحلیل  و  نقد  و  احوال  ُبشرویه شرح  محمدحسین  بدیع ،  فروزان ای،  فر  الزمان 

 خ. 1389؛ دیگر: انتشارات زوار، تهران،  1340  –  1339خ(، تهران، 1349 –  1283) 

الخمسة فرزند احمد قاضی معتزلی همدانی )د:  شرح االصول  ق(، تصحیح عبدالکریم عثمان، قاهره،  415، عبدالجبار 

 ق. 1432م؛ تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت،  1965ق؛ چاپ 1384

  211  -   175رساله، صص    14جموعۀ  نام، به کوشش محمدباقر سبزواری یاد شده در همان م، بیسیناشرح رسالة الطیر ابن 

 چاپ کرده است. 

 م(، علی فرزند شاهک؛ 1037ق /  428الرئیس ابوعلی حسین فرزند عبدالله فرزند سینا )د: شیخ   شرح رسالة الطیر
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م(، شریف فرزند ناصر هاشمی  1037ق / 428الرئیس ابوعلی حسین فرزند عبدالله فرزند سینا )د: شیخ   شرح رسالة الطیر

 بغدادی. 

 .   89  -  47  برگۀم، 1935  ،ارتگمجموعۀ اشتوت ی،عمر سهالن ساوج  سینا،رسالة الطیر، ابن شرح 

،  348، شمارۀ مسلسل  6ام، شمارۀ  ، سال سی مجلۀ یغما نقی منزوی،  (، علی 2)   ( 1)   شرحی بر نمایشنامۀ سی مرغ و سیمرغ

،  2536، آذر 351، شمارۀ ردیف 9ام، شمارۀ  ، سال سی مجلۀ یغما؛ 344  –   338، برگۀ  1397شوال   -، رمضان 2536شهریور 

 . 531 –  527، برگۀ 1397حجه  ذی  –قعده  ذی

خ  1346  ، دانشگاه تبریز  ، هنر ایران مؤسسۀ تاریخ فرهنگ و  ،  یقاض  ی قادر فتاح  ی ترجمۀ کردعطار نیشابوری،    شیخ صنعان 

 . برگه  134، م1967 /

مؤسسۀ تاریخ فرهنگ و هنر ایران دانشگاه  ،  به کردی با مقدمۀ قادر فتاحی قاضی  منطق الطیر عطار، ترجمۀ  شیخ صنعان

 . برگه 134م،  1967 خ / 1346، تبریز

 برگه.   246، خ1378تهران، انتشارات سخن، ، ( خ1378  – 1301)  کوبن ی زر نی عبدالحس  مرغ،ی بال س ی صدا

 خ. 1382تهران، انتشارات مولی،  – الدین، به کوشش حسین مفید صفیر سیمرغ، سهروردی، شهاب 

 38 –  13 ۀبرگم،  1935اشتوتگارت،    ۀمجموع ،م( 1191ق /  587)ک: الدین سهروردی شهاب ، صفیر سیمرغ

اول، نوروز    ۀ، شمار 11، سال  45  یفرد  ۀ ، شمار کاوه  ۀمجل  ی،نقی منزوعلی   ،یشانا   هاییژگیو  یو برخ  سلسلهی ب  یانصوف

 . 88  -  77 ۀ، برگ1973، مارس 1393االول   یع، رب1352

 . 133، 15؛ و ج 613،  9ج  عه،ی. نک: ذری کاشان ی است از نراق  یانام منظومه  ، یطائر و قدس

 م. 1967خ / 346÷ 1نامه، به انگلیسی و فارسی، انتشارات اسدی، تهران، طوطی

 خ. 1372الله مجتبایی و غالمعلی آریا، انتشارات منوچهری، تهران، ضیاءالدین نخشبی، فتح  ،نامهطوطی

م(، به وسیلۀ مهرن در 1037ق /  428الرئیس ابوعلی حسین فرزند عبدالله فرزند سینا )د:  ، شیخ الشبکة و الطیر،  الطیر

 م؛1911و  1908م؛ دیگر: به کوشش لویس شیخو، نشر یسوعیین، بیروت، 1891لیدن 
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و الطیر الشبکة  ابوعلی حسین فرزند عبدالله فرزند سینا )د:  ، شیخ الطیر،  م(، ترجمۀ سهروردی 1037ق /  428الرئیس 

سینا، این ترجمه همراه شرح بر ترجمۀ منسوب به عمر سهالن ساوجی و دو رسالۀ  م، از رسالۀ الطیر ابن 1191ق /  587کشتۀ  

  -   39م صص  1935ارت آلمان  گدر اشتوت  Otto Sples and S. K. Khalakسی از :  ای به انگلی ای با مقدمه دیگر در مجموعه 

م؛ دیگر: تصحیح دکتر نصر و مسیو کربن، تهران،  1937ق /  1316در تهران    2چاپ شد؛ چاپ دیگر: دانشنامه، ش    46

 م. 1970

خ؛ چ. بیروت،  1340ق /  1381؛ دیگر: چ. مصر،  جلد(   2) خ،  1335ق /  1375نجف،    ،یاخر   ری عبدالله بن سبأ و اساط 

 . عسکر  ی مرتض دی عالمه س .« یخیتار   یهاافسانه  گری با عنوان »عبدالله بن سباء و د ی ، با ترجمه فارسق1388

و    ران ی ا یتوی انست   یشناسران یا تحقیق هانری کربن و محمد معین، بخش  ، ق( 606 –  522)   یروزبهان بقل  ، عبهر العاشقین

   .م 1970خ / 1349  خ؛ دیگر:1337 چ. تهران، فرانسه،  

مجموعۀ آثار فارسی شیخ اشراق، تصحیح دکتر حسین نصر،    ،م( 1191ق /  587)ک:  الدین سهروردی  شهاب   عقل سرخ،

 239  – 226م، برگۀ 1969چ. تهران، 

تشارات انجمن  ا   ، محدث ارموی  ، تحقیقق( 283  د:)   ی کوف  یبن هالل ثقف  د ی بن محمد بن سع  م ی ابواسحاق ابراه،  الغارات

 . ق1395 ، تهران، یآثار مل

،  304،  69 ۀ م، برگ1963: افست تهران، گریم؛ د1900  س یم(، چ. پار1037ق / 429)د:   یغرر اخبار ملوک الفرس، ثعالب 

304 ،316  ،318 ،366 ،368 . 

 خ. 1386انتشارات اساطیر، تهران، ، خ( 1347 –  1264)  پورداودبراهیم ا،  فرهنگ ایران باستان

 معین؛ ← خ، چاپ پنجم. 1362محمد معین، چ تهران،   فرهنگ معین، 

َرباب،  
ْ

تاب  َرّب اال طاب في تَحریف  ک  خ 
ْ
 ال

ُ
ْصل

َ
  حاجی نوری، میرزا حسین محدث نوری فرزند محمدتقی مازندرانی طبرسی ف

 ق. 1301سنگی، ق(، چاپ 1320 -   1254) 

، مصر،  ق( ، چاپخانۀ رحمانی 385ـ    297ندیم وراق بغدادی، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق ) ابن   فوز العلوم،  یاالفهرست؛  

 خ. 1346به کوشش و برگردان رضا تجدد، چاپ تهران،   ق؛1348
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ق(، چاپ بمبئی؛ دیگر: به کوشش  450  -  372، نجاشی احمد فرزند علی ) رجال النجاشي،  فهرست أسماء مصنفي الشیعة

 خ. 1382ق /  1407موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة النشر االسالمي، 

 برگه.   612خ، 1345ن، ، جلد پنجم، به کوشش عبدالحسین حائری، تهرا فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی

ستون.    1472خ،  1350مجلد[، جلد اول: تهران،    5خ( ]1359  –   1279بابا مشار ) خان های خطی فارسی،  فهرست کتاب 

 (.  221،  1فهرست فارسی مشار، ج 

 .  برگه  544، 1325فهرست کتب خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی، جلد چهارم، مشهد 

خ،  1348  ، جلد یکم، تهران، R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه

  ص. 7+    717

خ، از  1349، جلد دوم، تهران،  R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه 

 . 1841تا  1490خ، از ص 1349(، تهران،  2م. جلد دوم: ) 1489تا  721ص

خ، از  1350سوم، تهران، ، جلد  R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه

 ؛2615تا    1845ص

خ،  1351، جلد چهارم، تهران،  R.C.Dای  ، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقههای خطی فارسیفهرست نسخه 

 ؛3439  -  2617 برگۀ  از

 خ. 1333 تهران، دانشگاه مهدوی، یحیا سینا،ابن مصنفات هاینسخه  فهرست

 فرزند بابویه الدین قّمی رازی، علی فرزند عبیدالله فرزند حسن  ، منتجب فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم ،  لفهرست ا

الذخائر االسالمیة، قم،  585  –   504)  تحقیق عبدالعزیز طباطبایی، مجمع  بیروت،  1404ق(،  االضواء،  دار  /  1406ق؛  ق 

 م. 1986

 م. 1933ق / 1352، مجدالدین فیروزآبادی، چاپ دوم، چاپخانه المصریه، قاموس المحیط

، مونیخ، سال دهم، شمارۀ پنجم، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه وی،  ، علینقی منز ترین قانون کیفر ایرانینامۀ آبگار، کهن قانون 

 . 446  –  440های  ، برگه1972، نوامبر 1392، شوال 1351، آذرماه  44
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 . 273  –  271گیل، برگۀ  ق(، چ. نک 1041، میرداماد )د: قبسات

   ( 25  ،17یعه، ج)ذر یازدهم امامان دهم و  یاران از   یاریاحمد س ،القراآت 

 پیامبر اسالم حضرت محمد )ص(. ، قرآن

 : نک: رجال قهپایی ... مجمع الرجال 

 خ. 1365تهران:   ،یاح یر  نی محّمدام . ، چیعبدالله بن محمد نجم راز مرصادالعباد، 

  نی الدجالل   ، ق( تا زمان حاضر1050)م    ی رفندرسکی ق( و م1041)م    ردامادی از عصر م  نتخباتی از آثار حکمای الهی ایران م

 . 291 –  235، برگۀ 1357دانشگاه مشهد، سال ی، انی آشت 

 . 340 خ، برگه1387 ،تهران  فردوس، ، انتشارات زادهی عل زالله یبه کوشش عز ، یشابوری عطار ن ر،ی الطنطقم

ن  ر، ی الطمنطق ارومی)خان  ی ترجمٔه عبدالسالم مدرس  ،ی شابوری عطار  انتشارات  ه،ی (،  اول   ین ی حس  ی مؤسسٔه  ،  اصل، چاپ 

 . خ1391

القدس حضرات  من  النس  ) نفحات  جامی  احمد  فرزند  عبدالرحمان  نورالدین  تحق  حی تصحق(،  898  –  817،    قی و 

چاپ کلکته، هند؛ دیگر: کتابفروشی محمودی،    ،یسی مطبعة ل  ، یسی غالم ع  ی و مولو  سی ناسول  ام ی ول  ، یمولو  د ی عبدالحم

 پور ی دی توح  یچاپ مهد؛ دیگر:  خ1336تهران،  

 خ. 1356وشی، دانشگاه تهران، خ(، زیر نظر بهرام فره 1347 –  1264، بهرام یشت، ابراهیم پورداود ) هایشت 

 ی سهرورد ،ةالغریب   ةقصه الغرب

ها  خ، شمارگان برگه1351، مرداد  10، س42  -41  ۀ ، مونیخ، شمار کاوه   ۀمجل  ی،نقی منزوعلی  ،یقضا و قدر در ادبیات فارس

 . 168 ۀ، پس از برگXIV – I  یبا اعداد روم

  872ق /  329  -  258االسالم کلینی ) ، اصول، فروع، روضه کافی، ابوجعفر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقةکافی

 ق.  1378 –  1375اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه،  م(، پژوهش علی941 -

 ندیم. سکیت نحوی. نک: فن یکم از مقالت سوم فهرست ابن کتاب الطیر، ابن 
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القر  یازدهم، 268نزیل و التحریف، احمد فرزند محمد فرزند سیار سیاری )د:  ائات أو الت ا کتاب  از یاران امامان دهم و  ق( 

 نسخۀ خطی نزد محمد سماوی نجفی. 

،  1393دانشگاه آزاد مشهد،    یگستر و معاونت پژوهش و فناوردر زبان فرانسه، انتشارات سخن  یفارس   اتی ادب  یشناسکتاب

 16–15ص 

نج ، علی  کشف المحجوب 
َ
م؛  1926گراد،  َبخش، زوکوفسکی، چ لنینفرزند عثمان فرزند علی جالبی ُهجویری َغزَنوی، داتا گ

خ؛ دیگر: تصحیح محمود  1374آباد،  دیگر: تصحیح محمدحسین تسبیحی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم 

 خ. 1383عابدی، انتشارات سروش، 

 م از پهلوی به عربی گردانید. 759ق / 148مقفع شهید  ابن  کلیله و دمنه

 ، مانی  کنز االحیاء 

الفوائد )د:  کنز  صوری  طرابلسی  کراجکی  عثمان  فرزند  علی  فرزند  محمد  ابوالفتح  قم  449،  مصطفوی،  انتشارات  ق(، 

 ق. 1410ق؛ دیگر: تصحیح عبدالله نعمه، دارالذخائر، قم، 1410

 م(  1072ق / 465اسدی طوسی )د: ، نامهگرشاسپ 

   یدر کتابخانۀ تقو نسخه   306 ، 18ج  ،ذریعه نک: سیناابن ،  ری لسان الط

 . 275:  19و    396:  18م( نک: ذریعه  1500ق /  906به ترکی میرعلیشیر َنوایی )د:    منطق الطیر عطار ، ترجمۀ  لسان الطیر

،  4، نسخۀ خطی در کتابخانۀ تقوی، تهران و آستان قدس، ج306،  18، جذریعهسینا، نک:  ، رسالۀ فارسی ابنلسان الطیر

132  . 

 (  م1500 / ق 906 د:شیر َنوایی ) ی میرعل ،لسان الطیر

 . 230، شمارۀ  306، 18، ج الذریعةنک:   ( م1500 /ق 906  د:)  جغتایی واییشیر نَ ی میرعل ،لسان الطیر

 ،  12  –  2یاد شده، برگۀ  34در برگۀ ، مجموعۀ اشتوتگارت، م( 1191ق / 587)ک: الدین سهروردی لغت موران، شهاب 

خ  1348نصر، تهران،  ، چ. دکتر حسین  مجموعۀ آثار سهروردیم(،  1191ق /  587)ک:    یسهرورد  نی الد، شهاب لغت موران

 . 312 –  293م، برگۀ  1969 /
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   1344برگۀ   ،2ج خطی فارسی،   یهافهرست نسخه ، نک: م( 1191ق / 587)ک:  یسهرورد  نی الدشهاب  ،لغت موران 

ق /  587  -  549الدین یحیی فرزند حبیش فرزند امیرک ابوالفتوح سهروردی، شیخ اشراق، شیخ شهید ) ، شهاب لغت موران

 . 1388صحیح حسین مفید، انتشارات مولی،  م(، ت 1191 -  1154

   . ..  قی قحت  کن  : ماللهند من مقولة

او مزدولة مالهند فرزند احمد  تحقیق ماللهند،  في تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل  بیرونی، محمد  ابوریحان   ،

 . 1391؛ برگردان منوچهر صدوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  1958ق(، چ هند،  440  -   363) 

ق(، انجمن فلسفه ایران با مقدمه آقای  1045، مالصدرا، صدرالدین محمد فرزند ابراهیم قوام شیرازی )د:  المبدأ و المعاد

 خ. 1354الدین آشتیانی در سال  مقدمه تفصیلی جالل  حسین نصر به زبان فارسی و انگلیسی و نیز 

مجلۀ ؛  344  –   338، برگۀ  1397شوال    - ، رمضان  2536، شهریور  348، شمارۀ مسلسل  6ام، شمارۀ  ، سال سی مجلۀ یغما

شرحی بر نمایشنامۀ  ،  531  –  527، برگۀ  1397حجه  ذی   – قعده  ، ذی 2536، آذر  351، شمارۀ ردیف  9ام، شمارۀ  ، سال سی یغما

 نقی منزوی. (، علی2() 1)  سی مرغ و سیمرغ

 م 1961خ / 1350، محمدباقر سبزواری، انتشارات دانشگاه تهران، رساله 14مجموعۀ 

:    یانگلیس   ۀمقدم  ،یسهرود   یآثار فارس،  مجموعۀ اشتوتگارت   ،آلمان   ،اشتوتگارت،  Otto Sples and S. K. Khalakاز 

 ، م1935

 خ.  1353  –  1346سینا، تهران، سه جلد، ، رضا کاویانی و محمدحسن لطفی، انتشارات ابن مجموعۀ آثار افالطون

 .  م 1970  تهران، ، کربن هانرینصر و  حسین   ، تصحیحی سهرود  یآثار فارس ۀمجموع

ق(، دارالکتب اسالمی،  274ن بن محمد بن علی برقی )د:  االمحاسن، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحم

 محدث ارموی.  ز ابرگه مقدمۀ   60برگه +  655م، 1962خ / 1331ی، تهران، خ؛ تصحیح موسوی و محدث ارمو 1330تهران،  

چهار،    ۀ، شمار 10سال    خ،ی ، مون43  فیرد  ۀ ، شمار کاوه  ۀمجل  ، یمنزو  ینقی عل  ،یفاراب  ۀفاضل  ۀن یمدمدینۀ فاضلۀ فارابی:  

 ؛  329 –  320 ۀ، برگ1372، سپتامبر 1392خ، شعبان 1351مهرماه 
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  –   1861م(، تحقیق شار پال. چاپ پاریس،  957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   علی مروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م. 1966؛ افست تهران؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم  1872

 خ.. 1345الله صفا، تهران، سن، برگردان ذبیح، آرتور کریستینمزداپرستی در ایران قدیم 

َحقیَقة
ْ
ْفتاُح ال ْصباُح الّشریَعة و م  ق؛ 1400، امام جعفر صادق )ع(، در اخالق و معاشرت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  م 

 خ. 1360برگردان جسن مصطفوی، انجمن اسالمی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، 

م(، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی،  618 –  540وری ) ، فریدالدین ابوحامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشاب نامهمصیبت

 خ. 1394انتشارات سخن، تهران،  

 .م(. پ 450  -  540نامه، پارمنیدس یونانی ) معراج

ق /  428)د:    الرئیس ابوعلی حسین فرزند عبدالله فرزند سینا، شرح رسالة الطیر شیخ مفتاح الخیر في شرح رسالة الطیر

 م.  14/  ه 7م(، علی بن سلیمان بحرینی در سدۀ  1037

،  329،  21( نک: الذریعة، جه 7)سدۀ    ی ن یبحر  مان ی بن سل  یعلالدین  ، کمال مفتاح الخیر في شرح رسالة الطیر السینائیة

 . 5319شمارۀ  

   . المحدثة عند العرب ةی االفالطونمقالۀ ابوالخیر خمار، چ. عبدالرحمان بدوی در کتاب 

ق(، چ. در حاشیۀ  548  -  479، ابوالفتح محمد فرزند ابوالقاسم عبدالکریم فرزند ابوبکر احمد شهرستانی ) الملل و النحل

، ابوالفتح محمد فرزند  النحلو االهواء و الملل في الفصل خ؛  1335ترجمۀ ترکه اصفهانی، چ. جالل نایینی، تهران،  خرم،ابن 

ق؛ دیگر: تخریج  1321  –  1317ق(، مطبعة األدبیة، مصر،  548  -  479ابوالقاسم عبدالکریم فرزند ابوبکر احمد شهرستانی ) 

احمد،  بن  خرم، علی  ، ابن النحلو االهواء و  الملل  في  الفصل  تا؛  االنجلو المصریه، بیمحمد فرزند فتح الله بدران، قاهره، مکتبه  

 . 1384الهیثم، انتشارات، دار ابن 

َحل ل و الن 
َ
ل م؛ چاپ دیگر: دارالمعرفة للطباعة 1945ق(، چاپ مصر،  548  –   479رستانی ) ، محمد فرزند عبدالکریم شهالم 

 خ؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم، 1972و النشر، بیروت، لبنان، 
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ق،  1371(، نجف، 381ـ   306بابویه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند حسین قمی ) ابن ، َمن الَیْحُضُرُه الَفقیهُ 

 جلد وزیری. 4

نامه،  پژوه در مجموعۀ روزبهان چ. دانش   ، م( 1490ق /  896االهی سیمابی )د:  ،  روزبهان   رسالة القدسشرح    منازل القلوب 

 . م 1968تهران،  

 ی  خاقان  منطق الطیر 

   منطق الطیر سلیمانی

 م. 1957 ، آنکارا، چ.  ( م1317 / ق 717  د:)  یگلشهر نیشابوری، ترجمۀ به ترکی  عطار  ر ی منطق الط

 ، ترجمه به عربی ویکتور الکک لبنانی، فارغ التحصیل دانشگاه تهران.  منطق الطیر عطار

 .  1957م( به ترکی، آنکارا، 1317ق / 717، ترجمۀ گلشهری )ز: منطق الطیر عطار

 . 162ندیم، برگۀ م(، نک: فن یکم از مقالت سوم فهرست ابن 820ق / 205، ابومنذر هشام کلبی )د: منطق الطیر

،  خ( 1374  –  1293)   ن ی گوهرتصحیح صادق  ،  ق( 637  –   534)   م ی محمد فرزند ابراه  ی، شابوری عطار ن  ن یدالد یفر منطق الطیر،  

 برگه.  426خ، 1356، چ. سوم، تهران،  بنگاه ترجمه و نشر کتاب

الطیر یا  منطق  ) مقامات طیور؛  نیشابوری  ابراهیم عطار  فرزند  ابوحامد محمد  فریدالدین  م(، تصحیح جواد  618  –  540، 

 م. 1962کتابفروشی تهران، :گریخ؛ د 1337 ز،ی، چ. تبرمشکور

 خان ذکاءالملک.  ن ی محمد حس رزای و م  س یو مقدمٔه احمد خوشنو  حی اثر عطار با تصح  ری الّط منطق

 . 1381تهران  ه، یانتشارات طال  ان،ی و شرح: دکتر کاظم دزفول حی تصح س، یبراساس نسخه پار  ر،ی الطمنطق

 . 1373ناشر:انتشارات ماد، چاپ    ر،ی الطمنطق

بیروت،  ، علی القضاتهای عین نامه عسیران،  دوم، عفیف  جلد  منزوی،  اساطیر،  1972نقی  انتشارات  تهران،  م، سپس 

 خ. 1377

 خ. 1377منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر، نقی ، علیالقضاتهای عین نامه
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بیروت،  ، علی القضاتهای عین نامه عسیران،  یکم، عفیف  منزوی، جلد  اساطیر،  1969نقی  انتشارات  تهران،  م، سپس 

 خ. 1377

 م. 1971خ /  1350، شرف خراسانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، نخستین فیلسوفان یونان

 . م1961خ /  1340 فر فروزان  چ. تهران، ر عطار، آثا  لی نقد و تحل

الدین محمد حمویی )ز:  شماری و نجوم(، معلی بن خنیس شاگرد امام صادق، نسخۀ خطی، رونویسی سالک )گاه   نوروزیه

، حاشیۀ  117حجلة العرائس، برگۀ    ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان، مجمع النفایس و ق(. نک: دیباچه1032

کتابخانۀ مؤسسۀ دهخدا، رسالۀ اعمال روز نوروز، عمادالدین شیرازی، تصحیح محمدابراهیم ذاکر   197نسخۀ خطی شمارۀ  

 خ. 1396و غالمرضا جمشیدنژاداول، مجلس شورا، 

( مجدالدین مبارک فرزند محمد فرزند عبدالواحد  م1209  /  ق606اثیر جزری )د:  ، ابن ث و الثریب الحد یة في غر یالنها

 خ. 1367شیبانی موصلی رجالی، تصحیح محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، انتشارات اسماعیلیان، قم، 

الدین عبدالحمید، مطبعه االستقامه، قاهره،  ق؛ دیگر: تحقیق محمد محیی1307، شرح محمد عبده، بیروت،  نهج البالغة

 مصر. 

 . 3ق، چ1339ق(، چاپ مصر  656 -   586الحدید ) ابی ، عبدالحمید بن هبةالله ابن البالغة شرح نهج 

 مقدس هندیان. ، کتاب ودا

 . خ1389 ،تهران  ر،ی کب  ری و سهراب زارع، ام ی واحد یرض د ی س شش وک  هب  ت،ی هدا خان   ی رضاقل، مجمع الفصحاء 

 . 262، شمارۀ 201، 25؛ ج 163، 9هدهد سلیمان، تائب تبریزی نک: ذریعه، ج

،  25؛ ج 338،  19؛ و ج729،  9ذریعه، ج؛  409،  1ها، ج، فریدالدین عطار نیشابوری نک: فهرست میکروفیلم هدهدنامه

 ، نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ عاطف افندی. 261، شمارۀ 201

مانوی کلیم هنر  یواخیم  هانس  )د:  ،  اسماعیل1939کایت  ابوالقاسم  برگردان  تهران،  م(.  اسطوره،  انتشارات  مطلق،  پور 

 . خ1384
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