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 چكیده

قصیده ای شورانگیز بخش مهمیی از اووسیتیتپ پرنید ان  ی       سنایی شاعر نغزپرداز و عارف نامی ایران شاید ناخواسته در 
سنایی نامید از « منطق الطیر»ایران را امروز در اختیار پژوهشگران قرار داده است . او در این قصیده وه به نوعی می توان آن را 

ارسی ذور شیده اسیت. او در ایین    پرنده نام برده وه برخی از آن ها تنها همین یک بار در آثار قصیده سرایان بزرگ ادب پ  82
شاهکار ادبی ع وه بر رمزپردازی عر انی برای پرند ان برای هر یک از آن ها نوایی خیال انگیز در تتبیح حضر  حق ترسیپ 
ورده و در عین حال بومی بودن این پرند ان در     را تایید ورده است. این پژوهش مختصرِ میان رشته ای ادبییا  و عویوم   

به بررسی  اووسیتتپ پرند ان و وجود این پرند ان در دوره معاصر نیز می پردازد و ع قه وا ر سنایی را به اسیتااده از  زیتتی 
 سمبل پرند ان در قصاید خود نتبت به انوری از شاعران معاصر خود و سعدی خداوند ار قصیده های ناب اثبا  می وند.

 
 

 قصیده منطق الطیر، زیستگاه سنایی، پرندگان، اکوسیستم، :کلیدی واژگان
 

 مقدمه

  رچیه  سییمر   و همیا  همچیون  هایی اسطوره. هتتند برخوردار ای ویژه جایگاه از  ارسی ادبیا  و درزبان پرند ان
هیای   پیردازی  خییال  امیروز دسیتمایه   تیا  حتیی  شیعر  دنیای به ورود با اما روند می شمار به ایرانیان الگوهای ازوهن
 دییوان  همیه  در و دارد ای وییژه  ایران جایگیاه  هنری مکاتب حتی و پارسی ادبیا  در «مر » عبار . هتتند شاعرانه
  دانا مر  شکن، قاس مر  عرشی، مر  راز، مر  همچون مختوای تعابیر با و و ور به پارسی ادب بزر ان سترگ های
 لیک  لک نماز ونه حروا  و موسیجه و یاوریپ همچون پرند ان برخی آسمانی نواهای. شود می و شده استاادهو ... 
 حتی و مَثَل جنبه برخی به و داده قرار موجودا  توسط باری تعالی تتبیح و نماد پرچمدار  ونا ون ابیا  در را آنها

! اسیت  پرنید ان  عبودییت  بیه  پارسیی  ادب دیین  ادای زدنیی  مثال و بارز نمونه عطار الطیر منطق. است داده اسطوره
 سیرزمین  در جانوری  ونه این حیا  از نمادی ایرانی، عر ان مبانی بتیاری تشریح بر ع وه وه شورانگیز ای مجوعه
 منطیق  ایین  اما  شده ادا مطوب حق و شده نگاشته مختوای های وتاب و مقاال  الطیر منطق باب در. است مان مادری
 ویه  تغزلیی  و شیورانگیز  ای قصییده  اسیت!   ر تیه  قیرار  پژوهشیگران  عنایت و نظر مورد ومتر وه است سنایی الطیر

 بهتیر  عبیار   بیه  ییا  لبهایشیان  و وند می توصیف حضر  حق  وی تتبیح سیمر  و قاف سودای ورای را پرند ان
 .داند می موکوتی نواهای به مترنپ را منقارهایشان
اسیت  متجویی   الحییوان  حییا   وه در پرند ان درباره موجود عقاید به نگاهی نیپ قصیده این در  رچه شیخ حضر 
 آ رییده  عبیادی  نیوایی  پرنده هر برای انگیزش شگات خیال پرواز بیشتر البته و پرند ان اصوا  به توجه با داشته، اما

)شایعی  .داند می سنایی ضمیر و ذهن در زهد شعر  یری شکل آغازی های دوره از را ودونی آن شایعی دوتر. است
 (5931ودونی،م. 
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 پرواز درمقالیه  مهدیه وه چرا ندارد الحقیقه حدیقه خالق شاعرانه رمزپردازی درباره  ضل ا اضه قصد اما پژوهش این 
 تطیور » درمقالیه  محمیودی  محمیدعوی جهیانی   و 5«سینایی  دییوان  و حدیقه در پرند ان رمزپردازی» عنوان تحت ای

 نشیان  حاضیر  مقالیه . اند پرداخته مباحث این به خوبی به 8«مولوی و عطار سنایی، شعر در پرند ان خیالی صورتهای
 و  راوانی ای رشته میان رویکردی با مقاله واقع در. است اشعار در پرنده سمبل از استااده به سنایی وا ر ع قه دهنده
 تییره  این بر سنایی نظیر وپ تتوط دهنده نشان و ورده بررسی حاضر حال در را ایران     بومی پرند ان این وجود

 ذویر  پارسیی  ادب بزر یان  آثار در بار یک تنها شعر این در موجود پرند ان های تیره از برخی چنانکه است جانوری
 و جیانوری  هیای   ونیه  سیایر  بیرای  آن بر ع وه و وند می یاد پرنده 82 از شاعر بیتی ۶۴ قصیده این در. است شده
 .است ورده انگیزی خیال نیز....  و مار، شیر، الله،شیشک، بناشه همچون نیز  یاهی

 
 .پرندگان سنایی2

آغاز سال و « را زمان و را زمین ورد، برین خود را/ چو جهان د رباره جهاندار آراست» سنایی در قصیده ای با مطوع 
 صل بهار را به بهترین شکل ممکن ترسیپ می وند. او بهار و زیبایی های آن را نتیجه لطف و رحمیت خداونید میی    

بیت ابتدایی این قصییده   51در این  صل به شکر این نعمت می پردازند. او در داند وه هر یک از موجودا  به زبانی 
بیتی به زیبایی هر چه تمام تر  صل بهار و نو شدن زمین و زمان را به رخ می وشید و در ادامیه وارد ابییاتی میی      ۶۴

نایی از ایین بیه بعید از    شود وه آینه تمام نمای خیال پردازی وپ نظیر او در شعر و عومش به انواع پرند ان است. سی 
پرند ان یاد می وند و به آنها نوایی آسمانی در تتبیح حضر  حق نتبت می دهد؛ نواهایی وه اغوب با آنچه پیش از 

 سنایی یاد شده متااو  و یا به بیان بهتر متااو  با آن ها است.
 
 کُلنگ 2-6
 «   را زنان نعره زند طعنه زدن نعره مشتاق/ وز دل از وونگ نعره زند شبگیر»

 
وونگ یا همان درنا در این بیت از دل مشتاق نعره زنان خدا را صدا می وند، نعره ای وه به نعره هیای عاشیقانه همیه    

 طعنه می زند.
 دم دراز،  یردن  و پاها با بزرگ، هتتند پرند انی درناها (.Gruidae) درنایان خانواده از است ای پرنده دُرنا وُوَنگ یا
 بونید  خیویی  آنهیا  بالهای داخوی ثانوی شاهپرهای لک، لک شبیه ظاهر ووات، و بوند منقاری و دراز بالهای ووتاه، نتبتاً

                                                           

 سنایی.وارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا)س(  دیوان و حدیقه در پرند ان (. رمزپردازی5938پرواز، م . ) .1

مولوی. پایان نامه وارشناسی ارشد.  و عطار سنایی، شعر در پرند ان خیالی صورتهای (. تطور5923م. ) محمودی، جهانی  .2

 مشهد  ردوسی انتانی. دانشگاه عووم و ادبیا  دانشکده



 9/        «منطق الطیر»زیست شناسی سنایی در قصیده  

 درییک  مهیاجر   هنگام آنها های  وه. دارد می نگه وشیده خودرا وپاهای  ردن پرواز در. پوشاند می را دم روی شده،
 هنگیام  در را پرنده این. سازند می آشیانه زمین روی. هتتند همشکل آنها و ماده نر. ونند می پرواز هات شکل به خط
 .داد تشخیص حواصیل ماهیخوار، مر  از توان می پرواز

 مینظپ  بطیور  مهاجر  ضمن و است  راوان امن های تاالب جموه از ایران مناطق بعضی در زمتتانها درنای خاوتتری
 سیبری در ایران وام  منقرض شده است.شود اما نتل درنای  می دیده میقان تاالب و خزر دریای ناحیه در

 همچیو  مین  و خیا   ییا  عقیاب/ و  چون من و شاهان اند وونگ»وونگ از پرند ان پرتکرار در اشعار  ردوسی است: 
 بانیگ  خاسیت  آسیمان  ز ونون»یا «  آسمان از آمد وونگ زمان/ خروش یک شب تیره از بگذشت چو»یا « آب دریای

 و ...« تنگ آب از وردی چرا ما وونگ/ دل
 چنیان  تیو  ز تیو  دشیمن »سوزنی،  رخی، منوچهری، ناصرخترو هپ از این پرنده در اشعار خود یاد ورده اند.  رخی: 

 بیه  مشیک  نا یه  و عبییر  دسیت  بینیی/در  خروشان را وونگ شبگیر» ، منوچهری: «وونگ شکاردوست باز ز ترسد/ وه
 «.سبکتاریپ ما و سبکتار نیتت وونگ معنی/ بی  غان و خروش و بانگ به چرا»، ناصر خترو: «چنگ
 
 لک لک 2-2
 «را دمان مار آن ای ورده من طعمه الشکر/تو لک الحمد، لک: وه  وید لکوک آن»

 درحیال  و آینید  میی  در پیرواز  به آهتته وه باشد می راست و بوند منقار و دراز  ردن و پاها با بزرگ ای پرنده لک لک
 روی. شیکوند  هیپ  میاده  و نیر . روند می راه وند و آرام. دارند می نگه پایین به رو اندوی و وشیده را  ردن و پاها پرواز
 هیای   ونیه  و هتیتند  سیانان  لیک  لیک  راسته از تیره یک ها لک لک. سازند می آشیانه ها ساختمان یا ها صخره ها، درخت
 اسیت  بیوده  برخوردار  راوانی نتبتا پراوند ی از ها تابتتان وه بوده مهاجری پرند ان جموه از لک لک.دارند مختوای

 اسیت   یراوان  ها تابتتان. نیتت دست در پرنده این پراوند ی وضعیت از درستی و دقیق اط ع حاضر حال در اما و
 .دارد وجود خراسان در لک لک این وجود بر مبنی هایی  زارش .وند می مثل تولید ایران غربی مناطق در بیشتر و
 هر و سازد می النه مردم بین و شهری مرتاع نقاط بر وه است مهاجر و وننده ووچ مرغان از ایران  رهنگ در لک لک
 ویه  این عوت ماند، می پاییز تا و وند می مراجعت اش النه به ها دست دور از طبیعت طراو  و شکو ایی  صل در سال
 مهاجر  و شود  می ناپدید وه  صولی در لک لک وردند می  کر ایران مردم وه است این اند نامیده حاجی را مر  این
 لیک  حیاجی  را او ویه  است این است، شده حاجی  ردد می باز چون و رود می وعبه زیار  به و خدا خانه به وند می
 .است مبار  و میمون و دارد را مهاجر مرغان تعبیر خواب در لک لک حاجی دیدن. اند نامیده لک
 (8۴2: 5931. م ودونی، )شایعی« را به نماز خواندن تعبیر می ونند. همچنین عامه مردم حروا  خاص این پرنده»
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 دنییا  به وه هتت این بر رسپ. است بوده نوزاد آورنده نماد اروپا در لک لک بیتتپ قرن اوایل اروپا هپ در  رهنگ در
 بیه  خود خانه پنجره و در تزئین با و باغچه در یا و پنجره پشت در لک لک یک نصب با خود خانه در را نوزاد آمدن
 (http://www.iranbirds.com آدرس از شده بازیابی. ایران پرند ان نامه )دانش .می دهند اط ع دیگران

 آن، بقیای  بیرای  پرنیده،  ایین  مثیل  تولید های محل و ها زیتتگاه از  راوانی این پرنده در ایران بد نیتت اما حااظت
 .دارد به سزایی اهمیت

 
 قمری 2-9
 «را وتان بپوشید و بتابید وه قاقپ/ اونون و خز قبای پشت از نهد قمری»

 
 سیانتیمتر  82ایین پرنیده   .است برخوردار زیادی نتبتا پراوند ی از  تابتتان  صل در وه است  ای پرنده معمولی قمری
 هیا  بیال  زییر . اسیت  ویریپ  ییا  از تیر  تییز  نو  هایش بال و ووتاه دم. است تیزپرواز و ووچک وبوتری و دارد طول

 تیدری   بیه  وسط از آن شاهپرهای وه است ساید انتهایی ی حاشیه با سیاه دم و روشن صورتی شکپ تیره، خاوتتری
 )همان(.شود می ووتاه تر

 میی  آشیانه میوه های با  و ها بیشه ها، بوته در پردرخت های بیشه و بوند های پرچین با بوته پر و باز قمری در  ضاهای
  راوانی نتبتا خوبی در ایران دارد.سازد و انواع آن 

 
 طاووس، هدهد 5و2-4
 «را ویان تاج آن ،هدهد سر  رق بیند/ بر به دور از چو جووه وند طاووس»

 هنیدی  طیاووس . دارد دم ناحییه  در وییژه  بیه  زیبایی بتیار پرهای آن نر جنس وه است پرند ان از طاووس  ونه ای
 معیرض  در ای پرنیده  ویه  سیبز  طیاووس  و. رود میی  شمار  به هند موی پرنده و است النکا سری و پاوتتان هند، بومی

طاووس بومی ایران نیتیت امیا نقیش زییادی در ادبییا  و  رهنیگ       . است جاوه تا میانمار شرق بومی است انقراض
 ایرانی دارد.

 را خیود  هیای  بیال  ویه  جهت آن از شاید اند؛ آورده «مر  راش» را طاووس شده پارسی واژه آریا پارسی نامه  رهنگ در
 (.  592۴. )دانشیار،ح.  تتراند می زمین بر نگارین  رشی همچون
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 و طیاووس  ویه  آورده ارسیطو . انید  دانتیته  آ یرینش  در پرند ان انگیزترین شگات از را طاووس هپ( ع)عوی حضر 
 جهیت  بیه  پارسیی  سیایران  هیای  پیشکشی عمده از طاووس متعددی، موارد در و اند داشته نام« پارسی پرنده» خروس
 سیوطنت،  نمیاد  خورشیید،  نمیاد  بهشیت،  میدخل  حوا، و آدم هبوط با پرنده این. است بوده مختوف ممالک پادشاهان
 پرنده این نقش. دارد ارتباط دیگر نمادین و ای اسطوره مااهیپ بتیاری و زیبایی حیا ، تجدید عز ، نشان رستاخیز،

 هیای  پارچیه  از تعیدادی  در. دارد عباسیی  متیجدجامع  سردر بر نقش همین از تر متااو  معنایی ساسانی پارچه روی
 از اقتباسیی  را آن تیوان  میی  هرچنید  شیود؛  میی  دیده نقش این هپ صاوی و ایوخانی سوجوقی، دوران از آمده دست به

 روی و رود میی  شیمار  بیه  ساسیانیان  سیوطنت  نمیاد  طیاووس  این، بر ع وه. آورد حتاب به ساسانی دوره های طرح
  .است شده دیده نقش این هپ دوران آن مُهرهای
 ویه  بپرسید طاووس از ابویس: »آمده طبری تاریخ در وه آنجا. دارد خصوصی به جایگاه هپ تاریخی متون در طاووس

 و بنمیود  ابوییس  بیه  را  نیدم  درخت طاووس و مخور؟ آن از  ات را آدم عزوجل، خدای وه است ودام درخت آن
 باعیث  انید،  نامییده  هیپ  «بهشت مدخل» را طاووس وه آنجا از و تاریخی متون در ها روایت این نقل.« است این  ات
 صیاویه  دوران از نقیش  ایین  حضیور  البته است؛ شده بازارها و ها خانه و ها، متاجد ورودی سردر بر نقش این ظهور
 صیور   ی اصاهان ی زمان آن پایتخت در صاویه، دوره در ایرانی هنرمندان هنرنمایی مهپ مراوز از یکی.  ر ت قو 
 (5935 ماه آذر 93 شماره/  من سرزمین«) .است  ر ته
 خیزر  دریای ناحیه پتت های زمین در را زمتتان  اهی و  راوان است در ایران تابتتانها وه است ای نیز پرنده هدهد
  ذراند. می

 و ساید و سیاه پرنده این. رسد می متر سانتی ۶2 تا ۶۶ به بالهایش طول ، است متر سانتی 83 تا 81 این پرنده اندازه 
 نامیه  )دانش .است نظیر بی پرنده این منظپ نا پرواز مخصوصا است ها پرنده ترین اشتباه بی از یکی واقع در صورتی
 (http://www.iranbirds.com آدرس از شده بازیابی. ایران پرند ان
 نیشیابوری،  عطیار  نوشته الطیر، منطق در. است مشهور قرآن در سبأسویمان برای مموکت  پیغمبر قاصد هدهد داستان
 .شود می سیمر  سوی به مرغان دیگر راهبر خردمند، مرغی عنوان به هدهد

 به چین در. آورد می را بهار خبر وه شود، می شناخته آسمانی آور پیام نماد عنوان به هدهد چینی و سیک شعر در »
 از شیده  بازییابی . ایران پرند ان نامه دانش) «.دانند می ای  رخنده پرنده را آن پرنده این  رد به منحصر زیبایی خاطر
 (http://www.iranbirds.com آدرس
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 از پرنیده  ایین  چیون  احمق و وودن انتان معنی به شود می استااده نیز هدهد برای "dupe" وومه  رانته  ویش در
 .رسد می بنظر احمق ظاهر نظر

 شیده  میی  اسیتااده  پیشیگویی  بیرای  و اسیت  بیوده  جیادو  ابیزار  جیز   بیاختری  وسیطی  قیرون  در آن خون و هدهد
 )همان(.است
 
 موسیجه 2-1
 «را جان و انتی تویی جانبخش ده رزاق/ روزی رازق یا:  وید همی موسیجه»

موسیجه مرغی شبیه  اخته است وه بیشتر در خانه ها آشیانه می سازد و در خراسان امیروز آن را موسیی وُتیقیی میی     
 است وجه تتمیه آن می دانند. )همان( « موسی! وو تقی»نامند و صدای آن را وه شبیه جموه استاهامی 

 شاعران از این پرنده در اشعار خود یاد ورده اند.  
 خیوش  شیکو ه  و بهیار  به» ، خاقانی: «را موسی وند بانگ همی را/ موسیجه اعشی وند طیره غزل هب بوبل»منوچهری: 
« طیور  ویوه  در ای موسیجه دور/ الجرم ز آتش ای دیده موسی همچو» ، عطار: «موسیقار لحن موسیجه و سازد/ نحل

 و ....
 این پرنده همانطور وه معووم است از سی مر  عطار نیز هتت.

 
 فاخته زاغ و 8و2-7
 «را زبان تتبیح به بگشاده  اخته منقار/ چون بربندد بیهده شغب از زا »

 نتیبتا  پراونید ی  از و اییران  بیومی   ای است؛ پرنده سرخ نو  زا  انواع مختوای در ایران دارد اما  راوان ترین آن زا 
 . است برخوردار  راوانی

 قرمیز  پاهیای  و خمییده  و دراز قرمیز  منقیار  ، است براق آبی به مایل سیاه بالش و پر ؛ متر سانتی 93 سرخ نو  و  
 شیاهپرهای   ییری  اوج بالبیاز  هنگیام . اسیت  همراه آوروباتیک حروا  با اغوب و سبک پرتوان، پروازش.  دارد رنگ

 .  است بر شته باال به و جدا هپ از وام  بال نختتین
 زا  از.  نیدار  خاوتیتری  بال و پر وه است این بور  ردن و   با آن تااو  و است اجتماعی ای پرنده سرخ نو  زا 
 . شود می مشخص درازتر و رنگ قرمز منقار وسیوه به  زرد نو 

 ی محیدوده  در زاغیی  و باشیند  داشیته  خییر  واری عزم سحر اه وا ر دانند می مبار  نا را زا  دادن سر معموال آواز
شوند. زا  همچنین نماد خبرچینی نیز در  رهنیگ عامیه    می منصرف روز، آن در وار انجام از بخواند، آواز شان خانه
 است.
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 وند. می زاد و ولد ایران در  راوان نتبتاً تعداد به و است  روان ها زمتتان وه است پرند انی جموه از  اخته
 نتیبتا  جنگویی  وبیوتر  از. دارد خاوتیتری  آبیی  رنگیی  و اسیت  متیر  سیانتی  98 اش اندازه( پایه ووه وبوتر)  اخته یا 

 نشتیته  حالت در یا و پرواز حال در است، تر سریع زدنش بال و جور و جمع بدنش تر، ووتاه دم تر، تر، تیره ووچک
 .شود می داده تشخیص آن از آسانی به  ردن روی ساید لکه و بالها روی ساید نوار نداشتن خاطر به

 دونیوار  و سیبز  جی ی  با هایی لکه  ردن ونار در است، متمایل آبی رنگ به بیشتر  اخته پشتی سطح خاوتتری رنگ
  . دارد مقطع و ووتاه رنگ سیاه باریک
 .  است تر تیره پرواز شاهپرهای داشتن و بالها زیر سایدی نداشتن چاهی، وبوتر با تااوتش

 . سازد می آشیانه ها ساختمان در یا و زمین های سوراخ ، ها صخره شکاف ، وهن درختان تنه سوراخ این پرنده در
 در و اسیاندماه  دوم نیمیه  در پرنیده  این. شناسند می «وووو» نام با را آن بتیاری وه « اخته» آواز خوش پرنده داستان
 شیوش  رامشییر،  خرمشهر، آبادان، شاد ان، اهواز، شهرهای مردم. وند می خانه خوزستان زارهای بیشه در بهار ابتدای

 هیر  اهیالی  بیرای  صدایش و شده آنها خانواده از جزئی پرنده این  ویی ونند می نقل پرنده این درباره را داستانی... و
 .است دلنشین و آشنا خانه
 هیای  خیاطره  ووویو  های ناله و آواز صدای شنیدن با بتیاری. است خوزستان مردم محبوب پرند ان جموه از  اخته
از این پرنده نیز در ادبیا   ارسی زیاد یاد شده و  راوانیی آن نییز هنیوز در اییران      .شود می تداعی وودویشان دوران

 زیاد است.)همان(
 
 هما و وَرَشان 61و2-3
 «را ورشان بر هوا به آرد طرب در یگانه/ تا یکیتت:  وید هما پیوسته»

 محیدوده  در وحیش  حیا  پناهگاه در را آنها از ای توجه قابل تعداد توان می هنوز و ایران بومی است ای پرنده هُما،
 . دید با ت شهرستان

 سیایر  از را پرنیده  این پرواز، حال در بدن مشخص طرح متر طول دارد سانتی 551 تا 511 خوار استخوان مر  یا هما 
 و عیرض  وپ دراز، آن های بال. الشخور یک به تا دارد شباهت عظیپ شاهین یک به بیشتر سازد. می متمایز الشخورها

  اهیا  اسیت،  زی تیک  معموال و  عالتر دیگر الشخورهای از هما. است رنگ تیره و شکل لوزی بوند، دمش و دار زاویه
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 از را بیزرگ  هیای  اسیتخوان  ویه  اسیت  سبب بدین پرنده این خواندن اینگونه و نامند می نیز خوار استخوان مر  آنرا
 در  ونید،  میی  تغذییه  نیز استخوان های تکه از و شوند خرد تا وند می رها ها صخره و ها سنگ روی بر زیاد ارتااع
 )همان(.است زیبا پرنده این تغذیه عادا  از خواری استخوان واقع
 وامرانی و سعاد  به بیا تد وس هر سر بر اش سایه وه است معروف و دارد مهمی جایگاه ایرانی های اسطوره در هما

 .است شده معروف سعاد  مر  به دلیل همین به رسید خواهد
 نمیاد  عنیوان  بیه  اییران  ادبیا  هما در. است ورامت صاحب یونان و مصر اساطیر در ققنوس مثل ایران های ا تانه در

باشید. در اشیعار    اسیاطیری  و ای ا تیانه  ای تواندپرنیده  می هما البته است شوم نماد وه جغد برعکس و است سعاد 
  ومتر شاعر پارسی زبانی است وه نامی از هما در آن آورده نشده باشد. 

 . است برخوردار زیادی خیوی پراوند ی از و ایران بومی پرند ان جموه چاهی نیز از وبوتر ورشان یا
 شیاهپرهای  روی سییاه  و پهن نوار دو ساید، تقریبا دمگاه وسیوه به جنگوی وبوتر و  اخته از و 98 چاهی وبوتر اندازه
 . شود می مشخص ها بال زیرین سطح سایدی و ثانویه
 پرنیده  ایین  بیال  و پیر  اسیت  سیاید  آن دم خارجی پرهای از قتمتی معموال و دارد رنگ سیاه انتهایی نوار یک دمش

 وبیوتر  از پروازش ، دارد بناش و سبز ج ی  ردن طر ین . است تر ومرنگ پشت ناحیه در و آبی به مایل خاوتتری
 )همان(. وند می پرواز وپ ارتااع در معموال و است تر سریع جنگوی

ییاد  « اسیت  د یر  زییر  و بپ با ورشان است / متکین د ر نایر را وونگ روز هر» منوچهری نیز از این پرنده در بیت 
 ورده است.

 
 گنجشک 2-66
 «را نوان اشجار انگیزد به بوم  وید/ وز باری صات بهاری  نجشک»

 پیرو  اغویب  وه ووتاه نتبتا پاهای و مخروطی و ووات منقار با ووچک هتتند  ونه دارد و پرند انی ۶تیره  نجشک، 
 سیوراخها،  در. وننید  میی  ولید  زادو نییز  جمعی دسته طور به و هتتند اجتماعی آنها بیشتر.  نیتت رنگارنگ آنها بال
 نییز  حییوانی  مواد از  اهی.  است  یاهی مواد و ها دانه بیشتر آنها غذای.  سازند می النه ها صخره با و درختان روی
 . ونند می تغذیه
 تعیداد  شیرقی  جنیوب  نقاط از برخی در است ا رچه نشده  ر ته نظر در پرنده این برای خاصی حااظتی برنامه هنوز
 است. برخوردار زیادی خیوی پراوند ی از معمولی البته  نجشک .است ورده پیدا واهش آنها
 
 کبوتر 2-62  
 «را لتان پیوسته دارد هو  اتن / دروبوتر سرخ بدمی صد هو  وید هر»

 هیای  بیال  بیا  پیرواز،  تند پرجثه، نتبتا . دارد، پرند انی.. و مکه یعقوبی، بخارا،  ونه همچون وارنیه، 2تیره وبوتر وه 
 و ووچیک  سیر . هتیتند  ها قمری از بزر تر و پرجثه وبوترها تیره این در.  یرد می بر در را بوند نتبتا دم و تیز نو 
 درختیان  روی و هیا  چاه درون ها، سنگ شکاف در و برده سر به درخت روی یا زمین روی. است ووتاه نتبتا  ردن
  یاهی  و مییوه  دانیه،  عمدتا غذایشان در و ورده تغذیه خود دان چینه «شیر» از را خود های جوجه. سازند می آشیانه
 ونه های وبوتر در اییران   .ونند می تغذیه و حوزون ها، ورم حشرا ، از آن های  ونه از برخی. است سبزیجان برگ

 از  راوانی خوبی برخوردارند. به احتال زیاد منظور سنایی از سرخ وبوتر در این بیت قمری خانگی است چرا وه سیر 
 )همان(. ردن جوویی قاعده در رنگ متی و سیاه خال خال پهن طوق یک با است، شرابی صورتی  ردنش و
 
 چرغ و تذرو 64و2-69
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 «را آن مر مر  دهن از شده / تتبیحتذروان درآورده چنگ سر به چرغان»
ایین پرنیده از نیوع تییره      .است «صقر» آن عربی و چشپ، سیاه جنس از معروف، و مشهور شکاری جانوریتت چر 

 است.« باالبان»عقاب سانان و همان 

 اسیت  جتیور  بتیار ای پرنده .است شاهین بزر ترین و دارد وزن  رم 211-5911 و طول سانتیمتر 11 تا ۶2 باالبان،
 توجیه  میورد  بتییار  قوشیبازی،  در اسیتااده  سیبب  به اعراب، نزد در. وند می حموه نیز خود از بزر تر حیوانا  به و

 .است
 صیخره  شیکاف  در و برده سر به بیابانی نیمه نواحی و ها ووهتتان ها، ووهپایه درخت، وپ های استپ در پرنده این
 اییران،  در. ونید  میی  مثیل  تولیید  و بیرده  بهره  قدیمی های آشیانه از نیز  اهی و سازد می آشیانه درختان روی یا ها

 بیوده   یراوان  دور چنیدان  نه  ذشته در .وند می مثل تولید وشور غربی نواحی در و ور به و است  راوان ها زمتتان
 در وه است پرند انی جموه از حاضر حال در اما و است ورده می زادو ولد معمول نتبتا به و ایران در باالبان ، است

 قوشیبازان  شیدید  ع قه مورد ضمناً و است شده حمایت پرند ان زمره در پرنده دارد. این قرار نتل انقراض معرض
 جیدی  اقیداما   آن صیید  همچنیین  و مثوش تولید های محل از حااظت برای باید بنابراین، است، هوبره شکار برای
 )همان(. یرد صور  تری

 بیر  بگذشیت  چر / جهانجوی پر چون  رد از شد زمانه» از چر  نیز در اشعار شاعران استااده شده است.  ردوسی: 
 چنیگ  چیو  یکیی  و چیر   دییده  چیو  شیدند/ یکیی   دو هر اسپرغپ شاه و خجتته آن از» ، متعود سعد: «مر  و مای
 و ... « مر  مر  رامشگراز چر / پرآواز پر چون چرخ روان میغ ز» ، اسدی: «عقاب

 دییده  وشیتزاری  و بیا   هیر  در توانتیتیپ  می را پرنده این روز اری است، ایران بومی پرند ان تذرو یا قرقاول نیز از
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 حماییت  در پرنیده  ایین  ویه  هرچنید  شود. نمی یا ت و ور به چندان اونون هپ رویه، بی شکارهای رغپ به باشیپ اما
 نهیاده  ویاهش  بیه  رو شید   به آنها تعداد  ذشته سال 52 طی در اما دارد، قرار ممنوع شکار و زیتت محیط سازمان
 به پرند ان این از تعدادی ست. ایرانی ا زیبای پرنده این برای مناسب پناهگاه و زیتتگاه وجود عدم دلیل به است.این
 رغیپ  بیه  و اند آورده پناه عموم دسترس قابل غیر های دشت و ها  رود اه به خود اصوی های زیتتگاه نابودی سبب
 قیرار  نتیل  انقیراض  خطیر  معیرض  در پرنیده  ایین  زیتیت،  محییط  سازمان توسط پرنده این وضعیت دانتتن عادی

 دارد.)همان(
تذرو هپ از پرند ان محبیوب   .است صحرایی خروس و ترنگ تَذَرو، آن  ارسی های نام. است تروی ای وومه قرقاول

سرو/  آ اه شد آمدنْشان از چو» شاعران است و از آن در تشبیها  و استعارا  بتیار بهره برده شده است.  ردوسی: 
، «همیائی  از تیر   یرخ  تیذروی  از تر نگاری/ چابک از زیباتر بهاری از تر خرم» ،  رخی: «تذرو پرّ چو لشکر بیاراست

 چیون » ، ناصیر ختیرو:   «چیین  دریای بن در غریق عروس مرغزار/ همچو در پنهان تذرو نگارین  شت»منوچهری: 
 تیذروی  بیه  را نظیر  بیاز  ام داده»، حیا ::  «وباب؟ مردار ز شیر نخورد  ر وند تذرو/ چه و وبک  ُرْسنگی به  َه نیابد

 و ...« بکند شکاری و نقش مگرش پرواز/ بازخواند
 
 شارک، ژولک و صعوه 67و61و2-65
 «را اذان داده آن از صعوه آن و ژولک  شاده/ آن حوق سحر به موذن چو شار »

 سایر در جنوب و مروز ، شرق از هایی بخش جز به و بوده  راوان تابتتان و بهار در ما دروشور هزاردستان یا شار 
 .وند می مثل تولید و شده دیده نواحی
 و سیینه  در نخیودی  های خال با و بوده خالدار هزاردستان بوبل جوان پرنده. دارد طول سانتیمتر 5۴ دستان هزار بوبل

 . شود می دیده بال میانی های پوشش در ومرنگی های خال و پهووها
 تیوجهی  جالیب  صدای و است ای قهوه به مایل بووطی دمش اینکه جز ندارد، خاصی نشانه تقریبا همشکل، ماده و نر

  دارد.

 میی  آواز مخایی  هیای  شاخه روی از و.  وند می تغذیه و شده دیده زمین سطح نزدیک در معموال  دستان هزار بوبل
 آوازخیوان  پرنیده  بهتیرین   دسیتان  هیزار  بوبیل .  شیود  نمی دیده جمعی دسته صور  به و تنهاست معموالً و خواند
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 صیدایش  از ولیی  دارد میی  نگه مخای وام ً را خود آوازخوانی هنگام در پرنده باشد. این می ایران وشور در موجود
 پیرورش  و صیید  بیه  اقدام صیادان شهرها از بعضی در اخیر های سال در. داد تشخیص خالدار بوبل از را آن توان می
 دشیوار  بتییار  پرنیده  ایین  از پیرورش  و نگهداری وه ورد اشاره نکته این به باید البته.  اند نموده قاس در پرنده این
 .اسیت  بینگ دش  وشور و زمین ایران موی پرنده دستان هزار یا است. بوبل آن بودن خوار حشره عوت به این و است
 ایرانیی  های نگاره و ادبیا  در وه طوری به است مشهور مختوف مول  رهنگ در بتیار نیز رز  ل به پرنده این عشق
 عشیایر  هیای   بیه  نقیوش  تیرین  رایی   از هیپ  بوبیل  و  ل نقش .است شده اشاره آن به بتیار ترویه و( بوبل و  ل)

 هیای   یل  نییپ  همیان  آن های  ل وه  ل شاخه یک روی بر یکدیگر روبروی بوبل دو است، احمد بویر و وهگیوویه
 .اند نشتته است پر هشت

 بعضیی  و  نجشک بزر ی به رنگ سرخ است ای پرنده»رائه داده است: «برهان جامع»ژولک اما بر اساس تعریای وه 
(. نتخه خطی. بازیابی شده 58محمدحتین. )قرن  )تبریزی،« می باشد. سرخ او  ردن و سر وه است ای پرنده  ویند

 از نتخه دیجیتال موجود در وتابخانه موی موک(
 بنابراین می توان آن را سهره سینه سرخ وه خوش آواز است دانتت.  

 و سیینه  نر پرنده است. در ورداربرخ  راوانی نتبتا پراوند ی از و ایران مهاجر نیمه پرند ان جموه از سرخ سینه سهره
 بیه  و ویرده  پییدا  ویاهش  نیر  پرنده سینه و پیشانی سرخ رنگ زمتتان  صل در.  باشد می رنگ سرخ دمگاه و پیشانی
 . شود می دیده صورتی رنگ
 هیای  ویوه  از آن وولد زاد اخیرا.  است برخوردار  راوانی نتبتا پراوند ی از و ایران بومی پرند ان جموه از نیز صعوه
 از و اسیت  صیعود  بزر تیرین  و دارد طیول  سانتیمتر 52 ووهی، صعوه. است شده  زارش خراسان شمال در دا  وپت
 است. چکاو  شبیه ای اندازه تا زمین، روی و هوا در ر تار نظر
 شییب  چمنزارهیا،  آلپیی،  های صخره ها، سنگ و ها صخره الب ی ووهتتان، در درختان، حد از باالتر ووهی صعوه 

  یاهان زیر یا ها صخره های سوراخ ودر شده دیده مخروبه زارهای بوته در بندر  و برده سر به یا ته  رسایش های
 (http://www.iranbirds.com آدرس از شده بازیابی. ایران پرند ان نامه دانش. )سازد می آشیان
 
 کبک 2-68
 «را نشان بهر از ساخته غل غالیه دامن/ از برچده سوب مرقع وبک آن»

 شیکار  دالیوی به و بوده  راوان نتبتاً ایرانی زیبای بتیار پرنده این  ذشته در است، ایران بومی پرند ان از دری وبک
 در قیدیپ  در. دارد قرار نتل انقراض خطر معرض در وه است هایی  ونه از پرنده این حاضر حال در غیره و رویه بی
 ایین . شیود  می یا ت غیره و هشتتر دا ، قوشا های ووه بوند ارتااعا  در  قط امروزه اما شد می یا ت و ور به دا  قره
 در بخصیوص  و اییران  در پرنیده  ایین  میی سیازد. زیتیتگاه    النه ارتااعا  در و سنگها و ها صخره الی البه در پرنده
 در صییاد  تنیگ  شیده  حااظیت  منطقیه  در و لرد یان  و اردل شهرستانهای در بختیاری، و چهارمحال استان از مناطقی
 )همان(.باشد می شهرورد نزدیکی

 این برای خاصی حااظتی برنامه این پرنده با صات خرامیدن در ادبیا   ارسی بتیار مورد استااده قرار  ر ته و هنوز
 است. نشده  ر ته نظر در پرنده
 
 چكاوک 2-63
 «را حتان و خیرا  بادا حتنت و  وید/ خیر چه وه چکاو  به بر هوا به بنگر»

 .خوانند می آواز پرواز حال در اغوب وه هتتند رنگ ای قهوه و ر ه ر ه پروبال با آواز خوش پرند انی چکاوَ 

http://www.iranbirds.com/
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 اغویب . اسیت  تییز  نیو   و راست دراز، آنها پای عقبی انگشت ناخن معموالً. دوند می یا روند می راه بیشتر زمین روی
 و حشیرا   هیا،  دانیه  از. سیازند  میی  آشیانه زمین روی. است همشکل آنها ماده و نر. شوند می دیده جمعی دسته بطور
 سییاه، چکیاو    سیردم  سینگ خ، چکیاو    ای، چکاو  سهره ونند. انواع مختوای همچون چکاو  می تغذیه تنان نرم

 و ... دارد. آسمانی درختی، چکاو  واووی، چکاو  ساید، چکاو  بال طوقی، چکاو 
 نتیبتا  تعیداد  بیه  ، اسیت  برخوردار زیادی پراوند ی از زمتتان  صل در وه ست پرند انی ا جموه از آسمانی چکاو 
 وند.)همان( می زاد و ولد ایران در  راوانی

 
 سریچه 2-21
 «را بیان و نطق بی مرده آن وند / اطقسریچه نواهای و ناز نازیدن»

 دم و باشیند  آب هیای  ونیاره  بیر  بیشتر وه درازدم و جثه ووچک پرنده ای است نام« برهان»سریچه بر اساس تعریف 
  ونه دارد.  55جنباند. بر این اساس می توان آن را از تیره دم جنبانک دانتت وه 

 میی  راه زمین روی ولی  دارند، قوی پروازی دراز، دم و باریک نتبتا ای جثه با ووچک هتتند پرند انی ها جنبانک دم
 پیرواز  ماننید  دارد، شباهت ها چکاو  به اغوب آنها عادا  و ظاهری شکل پپت. دوند می یا و ونند می تغذیه و روند

 )همان(.درخت روی نشتتن از پرهیز و دویدن و ر تن راه پرواز، حال در خواندن موجی،

 
 کرکی 2-26
 «را حیوان مر ونی قهر همی مرگ قهار/ از قادر توی: وه  وید وروی آن»

 ورویی  آن» این پرنده بر اساس تعریف دهخدا همان وونگ یا درنا است وه پیش از این توضیح داده شد. منیوچهری:  
 «.مازل وه به  وید هندی سخن تروی/ طوطی سخن  وید وروی با
 سرشب 2-22
 «را عطشان مر دهد صبر موک آب تشنه/ بی سرشب آن  وید همی پیوسته»
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 بارییک  و وشییده  های بال با و اند روزی و شکاری پرند انی تیره،  ونه دارد. این 58سرشب همان شاهین است وه 
 و زیتیتی  ر تار. دارند مانند جیغ صدایی هشدار و خطر احتاس هنگام در اما اند، ساوت معموال. اند مشخص بتیار

 و ویرده  حرویت  پیایین  به قدر  و سرعت با. است متااو  ووروورها و ها سار په ها، عقاب با تیره؛ این ای تغذیه
 خودشیان  معمیوال .  یرنید  میی  چنگال با و پا یک با را طعمه.  یرند می را آن و ر ته شیرجه شکار سوی به متتقیما
 )همان(.هتتند قوشبازان ع قه مورد بازی، قوش در آنها  از  یری بهره سبب به. سازند نمی آشیانه

 
 مرغابی سرخاب 2-29
 «را جهان تو سزایی و خدایی وه نشیند/ وید آب در وه سرخاب مرغابی»

 و انید  زی آب پرنید انی  تییره،   ونیه دارد. ایین   95مرغابی سرخاب نوعی مرغابی سرخ رنگ است. تیره مرغابی ها 
.  ییرد  میی  بر در را ماهیخوار های ارد  و هایغواص ارد  آبچر، روی های ارد  نما، غاز های ارد  غازها، قوها،
 دندانیه  منقار های وناره وه است پهن منقارشان و دار پرده پاها. دارند تیز نو  و باریک نتبتا هایی بال و دراز  ردنی
 در  روهیی  صیور   بیه  پرنید ان  ایین  از برخیی . اسیت  آبیزی  جیانوران  و  یاهان از و متنوع شان تغذیه. است دار

 )همان( .چرند می وجو،  ندم مزارع یا شالیزارها
 نباشید  آن»، سینایی:  «شود شاهر بدان آن  ردد معروف بدین وند/ این غواصی سرخاب وند رقاصی وبک»منوچهری: 

 «آب. بر آبروی بهر از سرخاب/ رود چون وه ولی
 
 کَرَک 2-29
 «را قران قرن صد خوقانی خالق خدایا/ تو: وه ور   وید چنین خوید در»

 بیه  و سیووی  عربیی  به وه ووچکتر تیهو از است آن  ونه وه دهخدا در لغت نامه خود توضیح داده است وَرَ  مرغی
. دارد حضیور  آ ریقیا  و اروپیا  آسییا،  نواحی از بتیاری در زیاد تعداد در معمولی بودرچین . ویندش بودرچین تروی
 .ونند می مهاجر  معمولی های بودرچین بیشتر. شوند می دیده وشاورزی مزارع و عوازارها در بیشتر

 ارتایاع  ویپ  هیای  زمیین  در هیا  زمتیتان  آنهیا  از معدودی. شوند می دیده تابتتان و بهار در ایران سراسر در ها بودرچین
 .شود می برآورد میویون 911 تا 91 بین پرنده این جهانی جمعیت .مانند می باقی ایران سراسر

 همیراه  زبانیان   ارسیی  مییان  در آن برای مختوف های نام با خاورمیانه در پرنده این نیتبی  راوانی و  تترده پراوند ی
  ارسیی  متیون  در «وَرَ » واژه. است پرنده این نام ترین اصوی و تروی اصل در ای واژه وه «بودرچین» جز به. است بوده
 در ،«بدبیده » واژه ورمیانی   یویش  در ویژه به جدید  ارسی در وردی، زبان های  ویش و هراتی  ویش در نیز و میانه
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 دیگیر  هیای  نیام  از «وَرده» سمنان و  ی ن مناطق برخی و مازندران در و «وَرْدی /وَرْتی /وَرْتی » واژه و سیک  ارسی
 .است پرنده این
 از مهیاجر   از پیس  سیر ردان  اسرائیویان برای یهوه وه بود آسمانی های مائده از یکی بودرچین عتیق عهد روایت به

 است  شده اشاره نیز قرآن در موضوع این به.  رستاد  رو مصر
 .میرد می ترس از آذرخش غُرّش شنیدن از ونند می تصور زیرا نامند، می «الرَّعد قَتیل» و سیک، عربی در را پرنده این
 ویود   میال  از  نیدم  ای دانیه  ناحق به پرنده این ایرانی ای ا تانه پایه بر وه چرا اند نامیده «بَدبَده» را آن نیز  ارسی در

 برخیی   .اسیت  بید  بَیدْ  وار  «بَده بَد» وه وند می تکرار دائماً شده، پشیمان خود بد وارِ این از سپس و خورد، صغیری
 تیا  شیود  میی  موجب و ورده  ویا را انتان زبان بودرچین تخپ وه ونند می تصور نیز عوام از بتیاری و قدیپ پزشکان
 آن ویه  اوسیت  جثه به نتبت بودرچین بوند صدای و پرچانگی از ناشی باور این. ونند باز زبان موعد از پیش وودوان

 )همان(.اند ورده وی  صاحت بر حمل را
 
 باز 2-24
 «را امان و ایمان پیغمبر، امت نگهدار/ بر تو یارب  وید چنین باز آن»
 
 کرکس 2-25
 «را مکان و وون این نگهدار، قدر / جبار به وه  وید قو  با وروس آن»

 .زید می وره تا اسپانیا از آسیا و اروپا در وه است بزرگ الشخور نوعی سیاه وروس یا سیاه دال
 این برای خاصی حااظتی برنامه هنوز دارد اما قرار نتل انقراض جدی تهدید شرف در ایرانی نادر پرنده سیاه وروس
 سیرخه  مویی  پیار  ) در ویپ  خیویی  تعیداد  به هنوز و ایران است بومی پ است این پرنده نشده  ر ته نظر در پرنده
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   شود. می دیده ایران( تهران شرق در حصار
 بیه  و نیتیت  برخوردار خوبی وضعیت از پرنده این حاضر حال در است، ایران بومی پرند ان از ساید نیز پشت دال

 دارد.)همان( قرار نتل انقراض خطر معرض در شد 
 
 عقاب 2-21
 «را سان و سیر  این مر دارید  وید/ آراسته چه تتبیح پس از عقاب وه بنگر»

 در امیا  بیوده  برخیوردار   راوانیی  پراونید ی  از دور نه چندان  ذشته در و ایران بومی پرند ان جموه از ط یی عقاب
 پرنید ان  ی زمیره  در پرنیده  است. ایین  محدود بتیار ایرانی باشکوه پرنده این پیرامون موجود اط عا  حاضر حال

 را پرنده این اوقا   اهی خصوص به.  یرد صور  جدی اقداما  حااظتش برای باید بنابراین، است، شده حااظت
 شود. جوو یری وار این از جدیت به باید وه ونند، می صید شکار برای تربیت منظور به

 .دارد سکونت مروزی وویرهای و زا رس و البرز ووه رشته دو امتداد این پرنده در
 چشیپ  منقیار  بیا  وه وردند مى تربیت طورى را آنها. است بوده پتتانداران شکار براى ابزارى ط یى عقاب  ذشته در

 توسط و ا تاده پایین ها صخره از حیوانا  این نتیجه در. ونند وور را... و میش و قوچ بز، ول، آهو، مانند پتتاندارانى
 .شود نمى انجام هایى آموزش چنین حاضر حال در اما. شدند مى شکار شکارچیان،
 سیپاهیان  پیشیاپیش  در بونیدی  نییزه  سیر  بر بود ایرانیان پرچپ وه را  شوده بال عقاب وه نویتد می بیرونی ابوریحان

 و.« ا راشیتند  می نیزه سر بر وه ناب زر از بود عقابی ایرانیان پرچپ: » وید می یونانی نویس تاریخ  زناون.  ر تند می
 بیزرگ  ویوروش   دربیاره  داسیتانی  است، بوده پیروزی و بهروزی از نمادی اینکه و آن  ر تن نیک  ال به با پیوند در

 ورد همراهی پارس وشور مرز تا را او پدرش ر ت می آشور جنگ به خود سپاهیان با وی وه هنگامی وه است نوشته
 ویه   ایت  خیود  بیا  و  ر یت  نییک   ال به را آن ووروش پدر. است پرواز در آنان پیشاپیش وه دید عقابی آنجا در و

 .شد خواهد پیروز جنگ این در پترش
  شیاده  بالهیای  با شاهینی نقش شده، یا ت جمشید تخت در شناسی باستان واوشهای در وه واشی قطعه یک روی بر

 بیال  عقیاب  این پژوهشگران  مان به. دارد سر بر نیز دیگری  وی و  ر ته را  ویی خود چنگال در وه شود می دیده
  ذشته نویتان تاریخ بیشتر زیرا. است شده می نقش نیز هخامنشیان پرچپ روی بر وه است خداوند از نمادی  شوده
 خیود  ایین  و  ر تنید،  میی  سیپاه  پیشیاپیش  را آن وه است بوده بتته نقش عقابی ایران پرچپ بر وه اند ورده یادآوری
 (5939)زارعی زیاری، ح.  .است بوده پیروزی از نمادی

 
 بلبل 2-27
 «را  غان و بانگ و شغب دو هر برداشتهقاری/  قمری و شده مذور چه بوبل»
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 خروس 2-28
 «را  ذران جهان بگذار غا ل، / ویخروسی ز خروشی پاس هر تو به آید»
 
 . جدول و نمودار9

 میزان بهره  یری از نام پرند ان در قصاید سنایی، انوری)هپ عصر سنایی( و سعدی
 

  سعدی انوری سنایی
 کلنگ 1 1 ۴
 لک لک 1 1 5
 قمری غزل۶قصیده و 5 8 59
 طاووس غزل 2 1 53
 هدهد 1 ۶ 1
 موسیجه 1 1 5
 زاغ غزل 1 1 58
 فاخته غزل 5 ۶ 2
 هما قصیده 1غزل  1 81 59
 ورشان 1 1 8
 گنجشک غزل ۶ 8 9
 کبوتر قصیده 8غزل 55 2 ۴
 چرغان 1 1 5
 تذرو غزل9 ۴ 8
 شارک 1 1 5
 صعوه 5 8 2
 ژولک 1 1 5
 کبک غزل1 58 58
 چكاوک 1 5 8
 سریچه 1 1 5
 کرک 1 1 5
 سرشب 1 1 5
 مرغابی غزل5 1 8
 کرکس 1 9 51
 عقاب غزل1 51 1
 بلبل قصیده 2غزل 23 81 88
 خروس غزل۶ 2 ۶

 



 67/        «منطق الطیر»زیست شناسی سنایی در قصیده  

 گیری . نتیجه4
 جیز  هتیتند )بیه   اییران   ی    بیومی  اسیت  ورده ها یاد آن از خود الطیر منطق قصیده در سنایی وه ای پرنده 82 هر

 شیامل  پرنیده  1 جیز  بیه . می شوند یا ت ایران مختوف نقاط در هنوز آنها همه خوشبختانه و و درنا سیبری( طاووس
 می هنوز و برخوردارند خوبی  راوانی از پرند ان این همه ، چر  و تذرو)قرقاول(وروس، عقاب ط یی درنا سیبری،

 !باشند شاعران دستمایه توانند
سنایی در قصاید خود ع قه زیادی به اسیتااده از سیمبل پرنید ان در اسیتعارا  و     آن طور وه جدول نشان می دهد 

 تشبیها  شاعرانه نتبت به سایر شاعران داشته و به خوبی و با ظرا ت مثال زدنی از آ بهره برده است.
 
 منابع  
 صاحه  2۶۴بابایی، انتشارا  نگاه، تهران، ایران:  پرویز اهتمام (دیوان انوری. به اهتمام به593۶انوری، الف. ) -
انتشارا  خانه وتاب، تهیران، اییران:    ،(سنایی حکیپ المووی بین همایش مقاال  مجموعه) پژوهی سنایی ،(5938) م. حتینی،-

 صاحه 222
 1۴2میردم، اصیاهان، اییران:      رهنیگ  انتشارا  وزاری، الدین میرج ل مقدمه با. آریا پارسی نامه  رهنگ(. 592۴. )دانشیار،ح-

 صاحه
 صاحه ۶۴۶(. اطوس  قهی پرند ان. انتشارا  معروف، قپ، ایران: 5939زارعی زیاری، ح. ) -
  صاحه 258(. وویا  سعدی، تصحیح محمدعوی  روغی، انتشارا  ققنوس، تهران، ایران: 5939سعدی،م. ) -
 صاحه  1۶۴ اه، تهران، ایران: (. تازیانه های سوو . انتشارا  آ5931ودونی، م. ) شایعی -
  پارسی. انتشارا  پژوهنده، تهران، ایران ادب در جانوران های نام  رهنگ(. 5925) م. عبدالوهی، -
 صاحه 59۴2(. شاهنامه  ردوسی. به ووشش دوتر سعید حمنیدیان، انتشارا  قطره، تهران، ایران: 593۶ ردوسی،الف. )-
 185دیوان منوچهری دامغانی. به ووشش محمد دبیرسیاقی، انتشارا  زوار، تهیران، اییران:   (. 5931منوچهری دامغانی، الف. ) -

  صاحه
 http://www.iranbirds.com(. دانش نامه پرند ان ایران. بازیابی شده از آدرس 5931نعمتی، الف )-

http://www.iranbirds.com/

