
 
 
 
 
 
 

  شاهباز سدره نشين
  (شرحي بر بيت اول قصيدة عينية ابن سينا)

  فشانيا علي اكبر قاسمي گل                                                                             
دبير آموزش و پرورش                                                                                                 

  سوادكوه مازندران
  چكيده                                                                                         

معروف و مشهور » قصيدة عينيه « ادب عرفاني قصيده اي است عربي كه به شيخ الرئيس ابوعلي سينا را در 
  است :

ـزُّز تَعـ ذات رقـــاءلِّ االَرفَعِ     وحنَ المم طَت إلَيكبه ...   ِـع   و تَمنـُّ
ت. به در بيت اول اين قصيده روح انسان به  كبوتري  مانند شده كه از عالم باال به عالم تن فرود آمده اس

تمثيل روح به مرغ در اشعار پارسي بعد از ابوعلي «بديع الزمان فروزانفر در شرح مثنوي شريف   اعتقاد استاد
 »سينا و انتشار قصيدة عينية او ... راه يافته است.

نگارنده در اين جستار، به سراغ تعدادي از معروف ترين اشعار فارسي رفته و به نمونه هايي از تشبيه روح به 
مرغ جان و... نمونه هايي هستند  رغ دست يافته است. سيمرغ جان،  شاهباز المكاني، طاير جان، طايرقدسي،م

  كه در كالم شاعران عارف ما نظير: عطار، مولوي، حافظ و ... ديده مي شود.
  افتادم         كه در اين دامگـــه حادثه چون                     طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق            

  هاي كليدي: ابن سينا، قصيدة عينيه، روح، مرغ.واژه
  

  مقدمه :
  چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است

  روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم
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  ) 464:1381( خطيب رهبر ، 

هاي مذهبي و پرندگان از ديرباز در افسانه ها و اسطوره هاي ملل مختلف ، اسطوره هاي ايراني ، داستان 
  داستان هاي رمزي و عرفاني نقش بسزايي داشته اند.

قصيده ي «.ق)  را در ادب عرفاني قصيده اي است عربي كه به ه  370-428شيخ الرئيس ابو علي سينا ( 
  معروف و مشهور است:» عينيه 

  هبطَت إلَيك منَ المحلَ االَرفَعِ
  ورقاء ذات تَعزُز و تَمنُّعِ ...

مانند شده كه از عالم باال به عالم تن فرود آمده است. به » كبوتري «به » روح انسان «يت اول اين قصيده در ب
تمثيل روح به مرغ در اشعار پارسي بعد از ابوعلي «اعتقاد استاد بديع الزمان فروزانفر در شرح مثنوي شريف 

  )593:1375روزانفر ، (ف.» او ... راه يافته است » قصيده ي عينيه ي «سينا و انتشار 
ما در اين گفتار مختصر سعي داريم نمونه هايي را از متون نظم و نثر فارسي به تماشا بنشينيم تا كه قبول افتد 

  چه در نظر آيد.
در ابتداي حالت چون «... مي فرمايد: » عقل سرخ«) در رساله ي 549-587شيخ شهاب الدين سهروردي( 

را پديد كند مرا در صورت بازي آفريد و در آن واليت كه من بودم ديگر مصور به حقيقت خواست كه بنيت م
بازان بودند، ما با يكديگر سخن گفتيم و شنيديم و سخن يكديگر فهم مي كرديم... روزي صيادان قضا و قدر 

  )1:1378(سهروردي ، ...» دام تقدير بازگسترانيدند 
وارد شدن روح در » اسارت « آدمي است و مقصود از در كالم سهروردي همان جان و روح » باز «مقصود از 

  جسم خاكي است.
  سهروردي در رساله ي ديگر خود يعني في حاله الطفوليه جان را به مرغ مانند كرده است:

جان قصد باال كند همچو مرغي كه خواهد خود را از قفص به در اندازد. قفص تن مانع آيد ، مرغ جان « ... 
  » از جاي برانگيزاند. اگر مرغ را قوت عظيم بود ، پس قفص بشكند و برود ... قوت كند و قفس تن را 

  )24:1374( سهروردي ، 
را به گوش جان مي رساند و مي » ارجعي « مي زند و خطاب » الرحيل « عطار نيشابوري در قصيده اي 

  گويد:
  وقت كوچ است الرحيل اي دل ازين جاي خراب
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  خطاب تا ز حضرت سوي جانت ارجعي آيد 
  بال و پر ده مرغ جان را تا ميان اين قفس

  بر دلت پيدا شود در يك نفس صد فتح باب 
  ) 77:1376( منصور ،

  در مطلع قصيده اي ديگر مي فرمايد:
  اي مرغ روح بر پر از اين دام پر بال 

  پرواز كن به ذروه ي ايوان كبريا
  )65(همان : 

  در الهي نامه اعتراض بر لب مي آورد كه :
  چو تن شد مرغ جان را دامگاهي 

  چرا زين دام كرد آرامگاهي؟
  )  323:1387( شفيعي كدكني ، 

  در مصيبت نامه ، جان را مرغ خاص حضرت حق مي داند و مي گويد:
  هم دلت را اصبغين قدرت است

  جان پاكت مرغ خاص حضرت است
  )  354:1386( شفيعي كدكني ، 

عمر و رسول قيصر، قرار گرفتن مرغ جان را در قفس تن بر اساس مولوي در دفتر اول مثنوي در قصه ي 
  فسون خواندن حق مي داند و مي گويد:

  مرد گفتش كه اي امير المومنين
  جان ز باال چون در آمد در زمين

  
  مرغ بي اندازه چون شد درقفص 

  گفت ، حق بر جان فسون خواند و قصص
  )  541:1375( فروزانفر ، 
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نيز بارها روح را به پرنده مانند مي كند و طبع حساس او از اين فرقت و جدايي ملول  موالنا در كليات شمس

  مي شود و به پرّاني آن از قفس تن مي انديشد:
  خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان

  كي كند اينجا مقام ؟ مرغ كزان بحر خاست 
  )  267:1381( سبحاني ، 

  و:
  آمد بهار عاشقان تا خاكدان بستان شود
  آمد نداي آسمان تا مرغ جان پرّان شود

  )  305( همان :
  و:

  معاذاهللا كه مرغ جان قفص را آهنين خواهد
  ماذاهللا كه سيمرغي درين تنگ آشيان باشد

  )  321( همان : 
  و:
  زين فرقت و غريبي طبعم ملول شد 
  اي مرغ روح ، وقت نيامد كه بر پري؟           

  )  1524( همان : 
  و:

  ، و جان مرغ پرّانبدن را قفص دان 
  قفص حاضر آمد ، تو جانا كجايي؟

  )  1586( همان : 
  فخرالدين عراقي در قصيده اي مي گويد: 

  برون شو ز آشيان جان ، مكن منزل درين بستان
  نگيرد در قفس آرام سيمرغ بياباني           

  )  289:1388( خاني ، 
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د و از اينكه در گلخن تن ، آشيان كند بر حذر مي همام تبريزي نيز در بيتي جان را به سيمرغ مانند مي كن
  دارد و مي گويد:

  سيمرغ جان كجا كند از گلخن آشيان 
  كه او را هواي تربت آن سبز گلشن است           

  )  52:1370(عيوضي ، 
  كمال خجندي نيز در بيتي جان را مرغ حظيره قدسي مي داند و مي گويد:

   جان نگذرد ز كوي تو كه آن عندليب غيب 
  مرغي است كش حظيره قدسي نشيمن است 

  )  70:1375( دولت آبادي ، 
  سيف فرغاني در قصيده اي جان را به سيمرغ و جسم را به قاف مانند كرده است:

  از آن پيش كه آهنگ رفتن كند
  زقاف جسد جان سيمرغ سار

  )  57:1364( صفا ، 
  خواجوي كرماني طائرجان را تذرو بوستان كبريا دانسته است:

  طائرجان كه او تذرو بوستان كبرياست
  در رياض وحدتش مرغ خوش الحان يافتم

  ) 731:1369( سهيلي خوانساري ،
  امير خسرو در غزلي مرغ جان را به پرواز فرا مي خواند:

  باز آمد اين باد صبا ، آورد بويي از چمن 
  اي مرغ جان ، بشكن قفس ، هم سوي او پرواز كن 

  )  692:1387( صالح الدين ، 
حافظ نيز دغدغه ي انسان دارد و از اين كه جان آدمي گرفتار تعلقات شده نگران است و در غزل هاي 
  متعددي بدين موضوع اشاره كرده و جان را به شاهباز سدره نشين ، طاير گلشن قدس و ... تشبيه كرده است:
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  چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب 
  عالم غيبم چه مژده ها دادست سروش 
  كه اي بلند نظر شاه باز سدره نشين 

  نشيمن تو نه اين كنج محنت آبادست
  تو را ز كنگره ي عرش مي زنند صفير 

  ندانمت كه درين دامگه چه افتادست
  )  54:1381( خطيب رهبر ، 

  و :
  طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

  كه درين دامگه حادثه چون افتادم
  ك بودم و فردوس برين جايم بود من مل

  آدم آورد درين دير خراب آبادم
  )  428( همان : 

  و:
  چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است

  روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم
  )  464( همان :    دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم    عيان نشد كه چرا آمدم ، كجا رفتم

  و: 
  ين چه حالت استشه باز دست پادشهم ا

  كز ياد برده اند هواي نشيمنم
  )  466( همان : 

  و:
  بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن

  حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي 
  )  620( همان : 
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  جامي مي گويد:
  مرغ از قفس هميشه پريدن كند هوس  روح مرغ سدره نشين است و تن قفس   
  )  113: 1341( رضي ،               

  و :
  مرغي به تنگناي قفس بود پاي بست 

  دست قضا به لطف قفس را برو شكست
  بگشاد بال صدق و صفا در صفاي قدس 
  جوالن كنان به كنگر قصر بقا نشست           

  نادان كه جز مضيق قفس جا نديده بود
  در ماتمش به ناخن اندوه چهره خست 
  دانا كه داشت آگهي از فسحت چمن

  قفس برستشكر خداي گفت كه مرغ از 
  مرغ است جان پاك و قفس اين طلسم خاك

  اين مرغ بس بلند و قفس نيك تنگ و پست           
  
  مرغ تو گر نه بسته پرست اين قفس چرا 

  بر خويشتن نمي شكني اي قفس پرست
  جامي شكستن قفس آسان بود تو را 
  گر جلوه گاه مرغ ببيني چنانكه هست

  بيرون اين قفس همه باغ است و نو بهار
  غان صفير زن كه گذشت از حد انتظارمر

  )  116( همان : 
  مي گويد:» حب الوطن من االيمان « شيخ بهايي در مثنوي نان و حلوا در تأويل حديث  

  اين وطن مصر و عراق و شام نيست
  اين وطن شهري است كه آن را نام نيست
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  تو در اين اوطان غريبي اي پسر 
  خو به غربت كرده پي ، خاكت به سر  
  آن قدر در شهر تن ماند ي اسير 
  كان وطن يك باره رفتت از ضمير           
  رو بتاب از جسم و جان را شاد كن 

  موطن اصلي خود را ياد كن ...
  تا به چند اي شاه باز پر فتوح
  باز ماني دور از اقليم روح  

  حيف باشد از تو اي صاحب هنر
  كه اندرين ويرانه ريزي بال و پر           
  اي هدهد شهر سباتا به كي  
  در غريبي مانده بالش بسته پا 
   

  
  جهد كن اين بند از پا بازكن

  بر فراز ال مكان پرواز كن
  )  127-128: 1388( شيخ بهايي ،

  حزين الهيجي جان را به سيمرغ و تن را به دام عنكبوت مانند كرده است:
  جان گشته به قيد تن گرفتار ، حزين: 
  است اسير سيمرغ به دام عنكبوت           

  )  495: 1387( ترقي ، 
  
  

  صائب تبريزي نيز در موارد بي شماري جان را به شاه باز و طائر قدس و ... مانند كرده است:
  روح هيهات است لنگر در تن خاكي كند 
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  شاه باز ال مكاني با نشيمن دشمن است 
  )  296:1378( منصور ،                

  و :
  روح در جسم محال است بماند صائب 

  طاير قدس كجا با قفسي مي سازد؟
  )  828( همان :  

  بيدل دهلوي نيز در اين باره مي فرمايد:
  مرغ الهوتي چه محبوس طبايع مانده اي  
  شاه باز قدسي وبر جيفه اي مايل چرا  

  )  95:1387( مرادي ، 
  

  فهرست منابع
الدين ، چاپ دوم ، تهران : موسسه ، ديوان . به تصحيح اقبال صالح  1387امير خسرو ، خسرو بن محمد ،  -

  انتشارات نگاه.
، كليات . به كوشش فريد مرادي ، چاپ اول ، تهران : انتشارت  1387بيدل دهلوي ، ميرزا عبدالقادر ،  -

  زوار.
، رمزو داستان هاي رمزي . چاپ چهارم ، تهران : شركت انتشارات علمي و  1375پورنامداريان ، تقي ،  -

  فرهنگي.
  ، ديوان . ويراسته ي هاشم رضي ، چاپ اول ، تهران : چاپ خانه پيروز. 1341نورالدين ،  جامي -
، ديوان. به كوشش خليل خطيب رهبر ، چاپ سي و دوم ،  1381حافظ ، خواجه شمس الدين محمد ،  -

  تهران : صفي عليشاه.
ل ، تهران : سازمان چاپ و ، ديوان . تصحيح عزيز دولت آبادي ، چاپ او 1375خجندي ، كمال الدين ،  -

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
، ديوان . به اهتمام و تصحيح اخمد سهيلي خوانساري ، چاپ  دوم  1369خواجوي كرماني ، كمال الدين ،  -

  ، تهران : نشر پاژنگ.
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  ، عقل سرخ ،چا پ پنجم ، تهران : انتشارات مولي. 1378سهروردي ، شهاب الدين ،  -
  ، في حاله الطفوليه. چاپ اول ، تهران : انتشارات مولي. 1374ـــــــــــــــــــــــ، ، - -
  ، ديوان. چاپ چهارم ، تهران : انتشارات زرين. 1388شيخ بهايي ، محمد بن حسين ،  -
، ديوان . به اهتمام جهانگير منصور ، چاپ دوم ، تهران :  1378صائب تبريزي ، ميرزا محمدعلي ،  -
  نتشارات سيماي دانش.ا

  ، ديوان ، چاپ هفتم ، تهران : موسسه انتشارات نگاه. 1388عراقي ، ابراهيم بن بزرگ مهر ،  -
، الهي نامه . به تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني ، چاپ اول ، تهران :  1387عطار ، شيخ فريدالدين ،  -

  انتشارات سخن.
  به تنظيم جهانگير منصور ، چاپ دوم ، تهران : نشر نخستين. ، ديوان . 1376ـــــــــــــــــــــــ، _ -
، مصيبت نامه . به تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني ، چاپ اول ، تهران:  1386ـــــــــــــــــــــــ، _ -

  انتشارات سخن.
  .، ديوان . به تصحيح رشيد عيوضي ، چاپ دوم ، تهران: نشر صدوق 1370عالءتبريزي ، همام الدين ،  -
  ، ديوان . به تصحيح ذبيح اهللا صفا، چاپ  دوم ، تهران : انتشارات فردوس. 1364فرغاني ، سيف الدين ،  -
  ، شرح مثنوي شريف. چاپ هفتم ، تهران : انتشارات زوار. 1375فروزانفر ، بديع الزمان ،  -
  نتشارات سنايي.، ديوان . به تصحيح بيژن ترقي ، چاپ اول ، تهران : ا 1387الهيجي ، حزين ،  -
. كليات شمس تبريزي. به كوشش توفيق سبحاني ،  چاپ اول ، تهران : 1381مولوي ، جالل الدين محمد ،  -

  نشر قطره.




