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 الطیر" داستانهائی از "منطق  

 م()قسمت شش

 داستانی از محمود و ایاز خاص  
   

     

ست، که در فراست و جنگجوئی و جمال نمونه و  مود غزنوی""سلطان محنژاد  همان غالم تُرک "ایاس"یا  "ایاز"

است،  "مسعود اول"راد از )مُ ""سلطان مسعود، در زمان عین""فرهنگ مُ به قرار نوشتۀ جلد پنجم  "ایاز"مثال بود. 

 .1گشت"قُصدار و ُمکران" ، والی ِّ که پسر محمود غزنوی بود ــ شرح از معروفی(

 مشهور خود فرمود: بسیار هایغزلیکی از ضمن شیراز حافظ 

 و غـــــم طــرۀ لیال ،ــنونـبار دل مج

  رخسارۀ محمود و کف پای ایاز است

 :ان قدیم و اصیل، این مثل جلوه میفروختمشهور کابلیبسیار  المثاال در زمرۀ ضرب

  حد ت را بشناس!!!( !)ایاز «حدته بشناس!!! !ایاس»

 داشت، ایاز خوب میدانست، که اگر ایاز خاص  غزنوی محمود  گاهِّ ر پیشی، که ایاز دجایگاه خاص  مرتبه و با وجود 

ست، که  این مثل در واقع چکیدۀ داستانی پای از گلیمِّ خود درازتر نکند!!!حد ِّ خود را بشناسد و هم هست، باید 

 موزه یاز""اطبق این داستان،  خود آورده است. "مثنوی معنوی" کتابدر  الدین محمد بلخی" "موالنا جاللحضرت 

ً  حجره ایکهنۀ خود را در  پوستینو  ق"چارُ "یا  ً فوقتا رفته و با تماشای  در همان حجره مقفل نگه میداشته و وقتا

ر خود را . ایاز گویا ازین طریق گذشتۀ محق  خود میساخته استو گذشتۀ همان پوشاکۀ مندرس، خود را متوجهِّ حال 

 !!!ه بودمحمود برایش مهیا کرد رگاه و بارگاهی نشود، کهپیش دیدۀ خود نگه میداشت، تا هیچگاه غرۀ آ

ردِّ زبان ُمدام "ایاز"و  "محمود"داستان   اد، به دو نکتۀ فوق اکتفاء کردم.ست و من جهت استشهبوده ا و عام   خاص   وِّ

                                                             

ً  "ُمکران"و  "قُزادار" ــ 1 ب کلمۀ  "قُصدار"و  ؛را تشکیل میدهند "بلوچستان امروزی"جمعا ذکر است، که ت شایاتاست.   "قُزدار"معرَّ
 هم نامیداه اند. "رابعۀ بنت کعب قُزداری بلخی"دارد و ازین خاطر او را "قزدار" نسبتِّ بس ُمحکمی به  "رابعۀ بلخی"
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، که را پرورش داده است "محمود و ایاز"خود هم چند داستان  الطیر" "منطقحضرت شیخ فریدالدین عطار در کتاب 

شکل سمبولیک  "الطیر منطق"البته همان قسمی، که تمام داستانهای  تای آن را پیش میکشم. دو سهضمن این سلسله 

 به شکل سمبولیک نکات عمیق عرفانی را تمثیل میکنند. هاهم در این داستان "ایاز"و  "محمود"دارند، 

 محمود و ایازحکایت 

 و بر تختش نشاند ،ردــجدارش کتا      مود خواندــمح ،اص راــخ آن ایاز

 تراست که این کشور پادشاهی کن،      لشکر تراست ،گفت: شاهی دادمت

 وش مه و ماهی کنیــــــحلقه در گ      و شاهی کنیــواهم، که تــآن همیخ

 یرت سیاهــله را شد چشم از غـجم      از خیل و سپاه ،که آن بشنید رــــه

 این احترام ،ردـدر جهان هرگز نک      غالم ت: شاهی باـر کسی میگفـــه

 میگریست از کار سلطان زار زار      وشیارــــاز هــــای ،لیک آن ساعت

 رد بیگانه ایـــــــوز خ ،می ندانی      وانه ایـــو دیــجمله گفتندش، که ت

 بنشین شادکام ـریه،چیست چندین گ      ای غالم ،چون به سلطانی رسیدی

 از راهِّ صواب ،ت: بس دوریدـــگف      جواب ،وم را حالیــــآن قداد ایاز 

 ویشتنــــــاز خ ،دازدمـــان میدور       منـــه شاه انجـــــک ه،ـــــنیستید آگ

 و مشغول سپاه ،م دورــــاز مانـــب      تا من ز شاه ،ولیمـــــدهد مشغ می

 وی یک زمان غائب از ممن نگرد      جمله جهان ،م من کندـبه حک رـــگ

 یک نفس ـــویمک ازو دوری نجلی      رد و بسـرچه گوید، آن توانم کــه

 او دارـــود، دیــــت من بس بـــلکمُ       او ملک و کار ،واهم کردچه خمن 

 از ایاس ،ردن بیاموزـــــــبندگی ک      و حقشناس ،و مرد طالبیـــر تـــگ

 ام اول مانده ایــــــر گـــهمچنان ب      ای به روز و شب معطل مانده ای

 اری نزولب  ـــــند از اوج جــــک می      ای بوالفضول ،هر شبی از بهر تو

 ام، نی روز و نه شبــبرنگیری گ      ادب و مرد بیـچ ،ودـای خـج تو ز

 احتراز ،ردیــو ز پس رفتی و کـت      ت پیشبازز  ــــــع از اوجدت ــــــآم

 ر درد اینــــت آخـــگف با که بتوان      مرد این ،وــــا نیستی تــــغای دری

 کی آگه بود ،و زین رازـــان تــــج      ت همره بودـــا بهشت و دوزخــــت

 برون آید ز شام ،ح این دولتــصب      تمام ،ردو برون آئیــن ازین هچو

 ولوااللباب راستا ،که علیینن، زا      گلشن دولت نه این اصحاب راست

 ین نِّه، نه بر آنا نَه دل بر ،گذردر      این در و آن در دوان ،تو ز خامی

 گر زنی باشی شوی، چون مرد تو      فرد تو ،شتیذردو درگــون ز هــچ

 و شام صبح ،در جوار قرب باشی      اشی مدامـــــدار او بــــق دیــــــالی
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 شرح بعض لغات و نکات:

       از خیل و سپاه ،بشنید که آن رــــه

 یرت سیاهـچشم از غ ،له را شدـجم

"سیاهی کردن  که در زبان امروزی، به شکل را میبینیم،"چشم از غیرت سیاه شدن"  در مصراع دوم اصطالح

ست، که از فرط تعجت و حیرت، کسی مات و مبهوت  و آن وقتی ج است.مروَّ "چشم کسی سیاهی کردن"  و یاچشم" 

 ".چشم آدم سیاهی میکند"ثالً اگر از فراز آسمانخراشی به پائین نظر افگنیم، بماند. م

و  "زار زار گریه کردن"ما در کسوت امروزی در مرکب است، که اینک در زبان مصهمان  ــ "زار زار گریستن"

 تداول دارد. "زار زار گریان کردن"یا 

 "از عقل بیگانه بودن" ؛ یعنی "از خرد بیگانه بودن" ــ

       وانه ایــو دیــجمله گفتندش، که ت

 انه ایـــرد بیگــــوز خ ،ندانی می

 ست. "پادشاهی"کلمۀ عربی و در معنای  ــ "ُملکت"

ل ِّیِّین"  بهشت" نقطۀ"باالترین و  "بهشت برین"؛ یعنی اعلی" "علیینِّ راد از دوم( مُ  کسرۀ اول و تشدیدِّ  به سه)ــ "عِّ

 است.

 ُ ؛ یعنی ــ "مفعولی"حالت  ."صاحبان عقل"دقیقاً در معنای ست و  "فاعلی"در حالت قرآنی و ترکیب  ولوااللباب"ــ "ا

 میشود!!! االلباب" "اولیآن ــ  "مفعول بالواسطۀ"

 

 (۲۰۲۰وری فبر 1۲ــ  همبورگمعروفی ــ . )خ

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م(ششداستانهائی از "منطق الطیر")قسمت 


