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Abstract  

One of the most frequent subjects in the field of mystical literature is the 

soul. In mystical works, the soul is described with various interpretations and 

titles, most of which are symbolic. This research seeks to reach the point that 

What symbols did Attar Neyshabouri use for soul in his poems 

(Elahi¬nameh, Asrarnameh,Mantigh Al-Tair, Poetry Divan, Mosibat¬nameh 

and Mukhtarnameh) And under what titles he described it.This research is 

based on studying Attar's poems and selecting poetic evidence In a 

descriptive and analytical way studied the symbols related to the soul in all 

his poetic works. Examination of these poems shows that In expressing these 

concepts, Attar used new symbols that were not common before him. 

Animal symbols As well as negative historical-mythical characters, It has 

had the most appearance in relation to the subject of the soul. 

Keywords: Fridaldin Attar Neyshabouri, Symbol of the Soul, Attar's 

Poetic Works.. 
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 یشابوریمرتبط با آن در شعر عطار ن ینفس و نمادها

 

 ، ایران.تهران ،( دانشگاه الزهراءی) عرفانیفارس  اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو    ییفاطمه رضا

  

 ، ایران.دانشگاه الزهراء تهران یفارس اتیاستاد گروه زبان و ادب  یپناه نیمه

 چکیده 
تعابیر مختلف و یکی از موضوعات پرتکرار در حوزۀ ادبیات عرفانی، نفس است. در آثارعرفانی، نفس با 

عناوین متعددی توصیف شده که اغلب آنها نمادین و رمزی است. این پژوهش در پی رسیدن به این نکته 

نامه و الطیر، دیوان اشعار، مصیبتنامه، اسرارنامه، منطقالهی)است که عطار نیشابوری در آثار منظومش 

یک از این نمادها ابداعی خود شاعر است. این مختارنامه( برای نفس چه نمادهایی را به کار برده و کدام

است، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی به بررسی  شعریو گزینش شواهد ة اشعار عطار پژوهش که مبتنی بر مطالع

دهد نمادهای نمادهای مربوط به نفس در همة آثار منظوم وی پرداخته است. بررسی این اشعار نشان می

ای، بیشترین نمود را در رابطه با موضوع نفس اسطوره –ی تاریخی های منفجانوری و همچنین شخصیت

ای به کار برده که پیش از وی رایج نبوده داشته است و از طرفی عطار در بیان مفهوم نفس نمادهای تازه

 است.

 .نماد، نفس، آثار منظوم عطار ،یشابوریعطار ن نیدالدیفرها: کلیدواژه
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 مقدمه

نفس "، "نفس لوامه"، "نفس اماره"دارای مراتب و انواعی است که نفس در متون مختلف 

های آن در عرفان و متون مذهبی به شمار از مهمترین گونه "نفس مطمئنه"و  "ناطقه

آورد تا روند. سالک با تهذیب و تزکیة خود، نفس امّاره را تحت استیالی خود در میمی

نائل آید و به کمال برسد. از آنجا که این  بتواند به مرور به مرتبة نفس ناطقه و مطمئنه

موضوع اهمیت و پیچیدگی زیادی دارد، به تصویر کشیدن و عینیت بخشیدن به آن، بدون 

که نماد و رمز، های ادبی، امری دشوار است. با توجه به آن گیری از صور خیال و آرایهبهره

ن ابزارهای هنری است که به گیرد، یکی از مهمتریای از معانی را در برمیطیف گسترده

به »رساند. در تعریف نماد یا رمز آمده است: شاعر در بیان مفاهیم انتزاعی و دشوار یاری می

چیزی یا عملی گویند که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی 

بردارد خودش و تفاوت آن با نشانه در آن است که هر نشانه مفهوم ساده و واحدی را در 

تر از نشانه یا عالمت است. مانند برگ  مانند چراغ راهنمایی؛ اما نماد مظهر مفاهیمی پیچیده

االیام مانده است یا تندیس دست بریده در مذهب شیعه. زیتون با مفهوم صلح که از قدیم

متفاوت، ها هستند و البته در شرایط گونه نمادها بیانگر زمینة وسیعی از افکار و دیدگاهاین

(. عطار نیشابوری مانند بسیاری دیگر از 500: 1371)داد، « رسانندمفاهیم متفاوتی را می

جسته  شاعران عارف، برای به تصویر کشیدن مفاهیم ذهنی خود، از ابزارهای هنری بهره

هایی است که بسیار مورد توجه وی قرار گرفته و شاعر آن است. نمادپردازی، یکی ازشیوه

عینیت بخشیدن به برخی از مفاهیم انتزاعی خود، مفید دانسته است. وی برای نفس را برای 

ها، نمادهای عمومی و های آن، نمادهای مختلفی را به کار برده که برخی از آنو معادل

برخی دیگر تصادفی )زاییدۀ ذهن شاعر( است. در این پژوهش نمادهای نفس در همة 

 گیرند.قرار میاشعار عطار مورد مطالعه و بررسی 

 پیشینة پژوهش 1-1

های در زمینة نماد و نمادپردازی عرفانی به ویژه در شعر عطار نیشابوری تاکنون پژوهش

مختلفی در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله صورت گرفته و هرکدام از این آثار به بررسی 



 

 

شاره کرد: کتاب توان ابخشی از نمادهای شعری عطار پرداخته است که به این موارد می

که توسط انتشارات  "زادهرضا اشرف"از « تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری»

به بیان توضیحاتی دربارۀ اسطوره و  زاده در این کتاباشرف اساطیر به چاپ رسیده است.

روایت پرداخته و در ادامه به داستان سرایی عطار و علت عالقة او به داستان پردازی اشاره 

رده و در بخش دیگر رمز و تمثیل و روایت را در شعر عطار مورد نظر قرار داده و به ک

بررسی تمثیالت داستان های عطار پرداخته و در نهایت هم کیفیت کاربرد روایات تاریخی 

بررسی سیر »و مذهبی را در آثار عطار مورد تحلیل قرار داده است. رسالة دکتری با عنوان 

( از مهرداد 1394« )های عطار و سناییی در قرن ششم با تکیه بر مثنویتطور نمادهای حیوان

مروارید با راهنمایی امین رحیمی و سیده زهرا موسوی از دانشگاه اراک . این رساله در پی 

یافتن جایگاه جانوران در آثار سنایی و عطار است، نویسنده در این رساله سعی کرده 

و در متون مختلف پیگیری کند و این روش را تا قرن  ردپای این نمادها را در طی تاریخ

ششم که دوره زندگی شاعران مورد نظر است، ادامه دهند. جانوران مورد بحث در این 

در متونی غیر از آثار  -2از دیدگاه دینی،  -1اند: رساله از سه منظر مورد توجه، قرار گرفته

و عطار. الزم به ذکر است که، در این  از منظر مثنوی های مسلّم سنایی -3سنایی و عطار، 

پژوهش فقط به ذکر جانورانی پرداخته شده که اوالً جنبه حقیقی داشته و ثانیأ سنایی و 

باشند که در نهایت بسامد نمادهای جانوری در آثار عطار آن را به عنوان نماد به کار  برده

های عطار از جانوران و رینیسنایی بر خالف تصور، به مراتب بیشتر از عطار ولی تصویر آف

ارشد با نامة کارشناسینمادهای جانوری به مراتب زیباتر از سنایی دیده شده است. پایان

( از معصومه خواجوی با راهنمایی 1393« )الطیر عطار نیشابورینمادشناسی در منطق»عنوان 

تحلیل انواع نماد در احمد خانلری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه که به تبیین و 

پردازد. نگارنده پس از تعریف نماد و تبیین اقسام آن در کتب ادبی، به الطیر میمنطق

دارد که پردازد و نتیجة پژوهش را اینگونه بیان میالطیر میاستخراج و تقسیم نمادهای منطق

باالترین  الطیر هر یک با بیست و چهار و هجده عنواننمادهای ابداعی و مذهبی در منطق

الطیر نمود داشته. بسامد را داشته و نمادهای مرسوم و شناخته شده با پانزده عنوان در منطق

نماد کوه که یک نماد آرمانی است و دو نماد کیهانی ابلیس و سیمرغ کمترین بسامد را در 
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ها از نماد خاک و رستنی»ارشد با عنوان نامة کارشناسیالطیر عطار داشته است. پایانمنطق

( از سودابه خان زاده با راهنمایی طاهره توکلی از دانشگاه 1390« )دیدگاه عطار و مولوی

به این نکته اشاره دارد که عطار و موالنا از عارفان و ، آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

شاعران بنام فارسی هستند که جنبة رمزی و سمبلیک در آثارشان نسبت به دیگر شاعران 

ها رسد که این دو شاعر نمادهای خاک و رستنیاست و در پایان به این نتیجه میتر برجسته

اند، بلکه آن نمادها را صرفًا را برای زیبا جلوه دادن و احساسی نمودن آثارشان به کار نبرده

اند. برای بیان حقیقت درونی خود و انتقال حکمت و معرفت به مخاطب خود ارائه کرده

( 1388« )نمادهای حیوانی در دیوان و منطق الطیر عطار»ی ارشد با عنوان نامة کارشناسپایان

که پس از تعریف نماد  از: امین محمد رضایی و راهنمایی علی عسگری از دانشگاه پیام نور

مورد در منطق  42مورد از مفاهیم نمادین در دیوان و  39و بیان اقسام آن، در نهایت به 

کارکرد »مقالة  ن مفهوم نمادین حیوانی در منطق الطیر است.یابد که بیشتریالطیر دست می

، نشریة عرفان "سید حسن سید ترابی"« های عطار نیشابوریعرفانی نماد رنگ در مثنوی

ها با هایی که عطار از آنکه به کشف رموز رنگ 58اسالمی، دانشگاه آزاد زنجان، شمارۀ 

نمادهای جانوری »سته، پرداخته است. مقالة زبانی نمادین برای تأویل مفاهیم باطنی بهره ج

امین رحیمی، سیده زهرا « نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار و مولوی

به چاپ  62پژوهی ادبی، سال هجدهم، شماره موسوی و مهرداد مروارید که در مجلة متن

ادبیات عرفانی گاهی  در این مقاله نویسنده به این نکته پرداخته که نفس در است.رسیده

تجسم و تجسد یافته و بر اساس خصلتی که مورد نظر نویسنده یا شاعر بوده، آن را به 

اند و برخی حیوانات را اند. گاهی برای آن صورت حیوانی تصور کردهاشکالی نشان داده

اند که حاصل تحقیق، یکی به دست آمدن جانورانی است که نماد نفس نماد نفس قرار داده

های نفس اند و این که چرا شاعران مذکور یک جانور را نماد یکی از خصلتلقی شدهت

مریم محمودی، پژوهشنامة « بررسی و تحلیل نماد دریا در آثار عطار»اند. مقالة قرار داده

. نویسنده در این مقاله پس از بررسی نماد 8زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی، شمارۀ 

تعالی است که رسد که دریا در آثار عطار، رمز حقعطار، به این نتیجه میدریا در آثار 

موجودات قطراتی از این دریا هستند و تنها راه بازگشت قطره به دریا، فنا شدن و گم شدن 



 

 

در دریا است که نتیجه آن همرنگی با دریا و رسیدن به مقام توحید و یکی شدن با 

، علی آذرگون، فصلنامة ادبیات فارسی «عطار نیشابوری نماد در منطق الطیر»خداست. مقالة 

نویسنده در این مقاله  به بررسی نمادهای جانوری در  دانشگاه اسالمی خوی، شمارۀ دوم.

 منطق الطیر عطار پرداخته است.

های نگاشته شده تنها به بخشی از نمادهای شعری عطار آن که پژوهشبا توجه به آن

اند و کل نمادهای شعری وی پیرامون نفس، مغفول مانده، اختههم در برخی آثار وی پرد

 رسد.نگارش این مختصر ضروری به نظر می

 . اهمیت و ضرورت پژوهش2-1

نمادگرایی و نمادپردازی یکی از شگردهای هنری است که در ادبیات عرفانی بسیار مورد 

امین مورد نظر خویش است. عطار یکی از شاعرانی است که برای بیان مضتوجه قرار گرفته

از این آرایة ادبی بهره برده و مضمون عرفانی نفس را با استفاده از نمادپردازی به تصویر 

کشیده است؛ بنابراین ضرورت دارد که نمادهای مختلف شعری عطار برای بیان مضمون 

نفس مورد بررسی قرار گیرد و نمادهای ابداعی عطار در هر شش اثر منظوم او که حوزۀ 

 العة این پژوهش است، مشخص شود.مط

 . نفس2

در  "نفس"نفس یکی از اصطالحات پرکاربرد و پیچیدۀ ادبیات عرفانی است. اصطالح 

بعد از قوۀ  "النفس"»های متعددی تعریف شده است های مختلف عرفانی به صورتکتاب

ارادیه است متولد در قلب که قابل حس و حیوۀ و حرکت  طبیعیه عبارت از بخار لطیفى

ای که در متون عرفانی، دربارۀ نفس ترین مسأله(. مهم197: 1322)موسوی خلخالی، « است

نعمت بزرگترین، بیرون آمدن است از نفس؛ زیرا »مطرح شده، پیروی نکردن از آن است: 

(. عرفا، 227: 1374)قشیری، « [ میان تو و خداى عز و جلکه نفس بزرگترین حجابى ]است

از »اند ن خود را به شناخت، تربیت و تحت اختیار درآوردن نفس توصیه کردهپیوسته پیروا

که از تربیت نفس، شناخت او حاصل شود و از شناخت نفس، شناخت حق الزم بهر آن
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تعالی ای برای شناخت حق(. غزالی، شناخت نفس را مقدمه508: 1387)خوارزمی، « آیدمی

ها عبارتند از: فس انواعی بیان شده که مهمترین آن(. برای ن42: 1389دانسته است )غزالی، 

 ."نفس مطمئنه"و  "نفس ناطقه" "نفس لوامه"، "نفس امّاره"

در اوایل تا هنوز والیت وجود در تحت تصرف »در تعریف نفس امّاره آمده است: 

ای ه(. این نفس در کتاب59: 1325)کاشانی، « استیال و غلبه او بود، او را نفس اماره خوانند

شود. عرفانی با اصطالحاتی نظیر دشمنِ جان، سگِ نفس، فرعونِ نفس و ... خوانده می

ارتقاء این نفس و رسیدن به مراتب ناطقه و مطمئنگی، نیازمند مجاهدت سالک و رهایی از 

قید تعلقات مادی و دنیوی است. نفس لوامه مرتبة متوسط نفس و نخستین مرحله از تسلط 

نفس بنده مؤمن است که پیوسته به روزگار خود  نفس لوامه»ست سالک بر هوای خود ا

دهد ترساند و بیم میکند و خویشتن را مىخورد و بر تقصیرها خود را مالمت میتحسر می

(. این نفس، بر صاحب 309: 1371)میبدی، « نگردو به چشم حقارت و مذلت در خود مى

دهد دارد و امید میم تعلقات دنیوی بازمیزند و وی را از گرفتار شدن در داخود نهیب می

دانند و که فالسفه آن را مرتبة کمال نفس انسانی می "نفس ناطقه"تا به مطمئنگی برسد. 

: 1338داند )سجادی، مالصدرا فاعل آن را امر قدسی و مفارق از ماده و عالیق آن می

حکما »شود، آمده است: نیز شناخته می "روان"که با نام  "نفس ناطقه"(. در تعریف 336

انسانى ذاتاً از سنخ مجردات است و بحکم سنخیت مایل است که به  ناطقه گویند که نفس

اصل خویش اتصال پیدا کند اما پیوند بدن و عالئق عنصرى و شواغل حسیه حجاب و مانع 

 اش از این است که:او از اتصال بعالم مجردات شده و ناله

 انتتتتداز نیستتتتتان تتتتتا متتتترا ببریتتتتده

  

 انتتتتداز نفیتتتترم متتتترد و زن نالیتتتتده

 

و هر وقت که حجاب مادیات از میان نفس و عالم مجردات برداشته شد و نفس ناطقه به 

هاى مبادى عالیه اتصال یافت، صورى که در عالم مجردات موجود است مانند آیینه

تر گردید نقوش و ها مرتفعبندد و به هر نسبت که حجابمتعاکس در نفس انسانى نقش مى

نفس مطمئنه گاهی با (. 62: 1325)کاشانی، « تر خواهد بودتر و صافىعکوس مترائیه روشن

شود و مختص به انبیا، اولیا و بندگان خاص خوانده می "روح"و گاهی با نام  "دل"نام 



 

 

اند دهبدان که نفس مطمئنه نفس انبیا و خواص اولیاست که در صف اول بو»خداوند است 

اى دیگرست از انبیا و اولیا چنانکه در عالم ارواح، اگرچه هر نفسى را در اطمینان درجه

شرح داده آمده است: از اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقان اهل هر صف و به 

حقیقت بدان که از مقام امارگى نفس به مقام مطمئنگى نتوان رسید جز به تصرف جذبات 

)رازی، « "إن النفس ألمارۀ بالسوء إال ما رحم ربی"نانک فرمود: حق و اکسیر شرع، چ

(. در اشعار عطار از نفس امّاره و مطمئنه به صراحت نام برده شده و در مواردی 184: 1322

جز یک مورد که نفس لوّامه در قالب اژدهایی  -که تصاویری نمادین برای نفس ذکر شده

نظر وی بوده که بر این باور است این نفس را باید  نفس امّاره منظور -شدهبه تصویر کشیده

خوار داشت و آن را به تسخیر خود درآورد و زهر به او چشاند و فقط با کشتن نفس نشان 

شود. شاعر برای این مرتبة نفس، نمادهایی به کار دوستی حق در وجود عارف مشاهده می

 حاصل ذهن خود شاعر است.است که برخی نمادها عمومی و برخی دیگر ابداعی و برده

 . نماد3

توان هنر سمبولیسم را می»ترین اصطالح در مکتب سمبولیسم است ، مهم"سمبل"یا  "نماد"

بیان افکار و عواطف، نه از راه شرح مستقیم و نه به وسیلة تشبیه آشکار آن افکار و عواطف 

و استفاده از نمادهایی ها به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن

: 1375)چدویک، « توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانستبی

عنوان چیزی نماد مانند تمام مفاهیم هنری تعریف جامع و مانعی ندارد، اما نماد به(. »11

باشد. به عبارت دیگرف چیزی است که شود که به جای چیز دیگری قرار گرفتهتعریف می

نماد » (.544: 1380)میرصادقی، « معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود

رسد، کلمه، ترکیب یا عبارتی است که بر معنا و مفهومی غیر از آنچه در ظاهر به نظر می

داللت کند و به خاطر مفاهیم متعددی که در خود پنهان دارد، دستیابی به معنای دقیق آن 

خود در عالم بیرون وجود دارد و . نماد به خودی(281: 1373دقی، )میرصا« ممکن نباشد

کنند. اریک فروم پس از تعریف رمز و شاعران، آن را برای بیان مسائل عدیده استخدام می

کند که عبارتند از: الف. نمادهای متعارف یا قراردادی که نماد، آن را به سه نوع تقسیم می
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یدار است میان نماد و چیزی که نماد مظهر آن است. متضمن پذیرش سادۀ یک وابستگی پا

اند. ج. رمزهای عمومی یا ای شخصیب. رمزهای تصادفی که انفرادی و صرفاً تجربه

 (.13: 1396)پورنامداریان، « جهانی که تقریباً برای همه قابل درک است

ال است. های ایجاد ابهام هنری و دور نمودن اثر از ابتذنمادپردازی یکی از زمینه 

ترین دوران زندگی در میان جوامع انسانی رایج و معمول بوده است. نمادگرایی از کهن

اند. های کهن با رشد و ترقی جوامع انسانی رشد کرده و به تکامل رسیدهنمادها و نشانه

توان به استفاده از نمادها و رمزها در آثار ادبی، دالیل مختلفی دارد که از جملة آن می

ذاتی شاعر به ابهام هنری، پنهان کردن موضوعات مطرح شده از نااهالن، شرایط عالقة 

اجتماعی و اختناق و فضای بستة جامعه را نام برد. استفاده از نماد در شعر  –نامساعد سیاسی 

رسد توسط سنایی غزنوی آغاز عارفانه و صوفیانة فارسی، موضوعی است که به نظر می

اند ندگان عارف و صوفی مسلک نیز از آن استقبال نمودهشده و سایر شاعران و نویس

سنایی نخستین شاعر ایرانی است که در گسترۀ وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعر »

فارسی پرداخت و به زبان نمادین و شخصی دست یافت که بعدها در سنت عرفانی رواج 

نمادگرایی و نمادپردازی، رمزی (. دلیل عمدۀ عارفان برای 224: 1393)فتوحی، « پیدا کرد

و غیرحسی بودن این مفاهیم و دور نمودن آن از دسترس اغیار است. عطار نیشابوری یکی 

به  "الطیرمنطق"و  "مختارنامه"از شاعران عارفی است که در اشعار خود، به ویژه در 

های مختلفی نمادگرایی و نمادپردازی توجه وافر نشان داده است و در این راه به خلق نماد

 دست یافته است.

 . نمادهای جانوری1-3

نمادهای جانوری، یکی دیگر از ابزارهای هنری است که به شاعر در تبیین مفهوم مورد نظر 

های رساند. هر کدام از این جانوران، ویژگیخویش و همینطور ایجاد ابهام هنری یاری می

جوید و نوعی ارتباط پنهان میان میها بهره خاص خود را دارند که شاعر از همین ویژگی

دهد. سازی خود قرار مییابد و آن را وسیلة مضمونمفهوم انتزاعی و جانور مورد نظر می

عطار نیشابوری، برای بیان نفس و مفهوم نمادین آن، از جانوران مختلفی که بار معنایی 



 

 

نمادهای قراردادی  مثبت و همینطور منفی دارند بهره برده است. وی در این راه از برخی

و ... استفاده کرده و خود نیز به خلق  "خوک"، "گاو"، "سگ"، "جغد"، "خر"همچون 

نمادهایی دست زده است. در ادامه به بررسی نمادهای جانوری عمومی و ابداعی عطار 

 شود.برای بیان مفهوم نفس پرداخته می

 فرخ آن اقبال بتاری کانتدرین دریتای ژرف

 

ایتن نفتس حیتوان برگرفتت ترک جان گفت و سر  

(107: 1392)عطار نیشابوری،     

 . خر1-1-3

در بسیاری از »خر، یکی از پرکاربردترین حیوانات در متون نظم و نثر فارسی است 

شود: در طوفان نوح وقتی چهارپایان در کشتی های اساطیری ردّپای خر دیده میروایت

المقدس بر خری نشست و هنگام ورود به بیتگرفتند، آخرین آنها خر بود. عیسی قرار می

الدین به شهر درآمد و کوران و بیماران را شفا داد. در فرهنگ مشرق زمین خر مالنصر

است. خر در فرهنگ مظهر انقیاد و هماهنگی با طنزهای مال است و برجستگی خاصی یافته

: 1382)یاحقی،« .غرب نماد فقر و مظهر فروتنی و شکیبایی، فرمانبرداری و تنبلی است

(. در بسیاری از موارد، خر به عنوان نماد به کار رفته و سمبل نادانی، بالهت و 321

خردی است. در متون عرفانی و صوفیانه، خر به عنوان نمادی برای جسم و نفس اماره و بی

های نفس گرفتار رود که در قید و بند تعلقات دنیوی و خواهشدر مورد کسانی به کار می

اند. در اشعار نمادین عطار نیشابوری، خر را باید در دستة نمادی غیرشخصی، قرار داد هشد

ها و تعلقات دنیوی در تکاپو که سمبلی برای نفس اماره بوده که پیوسته در پی شهوت

 است.

 چتتتو بتتتا عیستتتی تتتتوان همتتتراز بتتتودن 

 

 کتتته خواهتتتد بتتتا ختتتری انبتتتاز بتتتودن   

(144ب:  1394)عطار نیشابوری،    

جای دیگر نیز عطار، خر را به صورت نمادی برای نفس اماره به کار برده که به سوء در 

کند و صاحب خود را رام و مطیع خویش ساخته است؛ اما در صورتی که نفس، دعوت می

 توان آن را مرکب قرار داد و بر آن نشست.مُسخر صاحب خویش شود، می

 نفس تو از تو ختری برستاخته استت  زانکتته جانتتت روی دیتتن نشتتناخته استتت 
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 تتتتتو نشستتتتته ای امیتتتتر وانگهتتتتی بتتتتر 

 بتتتر ستتترت افستتتار کتتترده روز و شتتتب 

 هتتر چتته فرمایتتد تتتو را ای هتتی  کتتس

 لیتتک چتتون متتن ستترّ دیتتن بشتتناختم

 چتتون ختترم شتتد نفتتس، بنشستتتم بتتر او

 

  

 تتتتو شتتتده در زیتتتر بتتتار او استتتیر

 تتتتو بتتته امتتتر او فتتتتاده در طلتتتب

 کام و ناکتام آن تتوانی کترد و بتس

 م ختر ختود ستاختمنفس سگ را هت

 نفس سگ بر توست من هستم بتر او

 (321، 1397)عطار نیشابوری،          

 

 

 

 

 . سگ2-1-3

ای نسبت به سگ، یکی دیگر از جانوران نمادین در شعرهای عارفانه است. دیدگاه دوگانه

 سگ وجود دارد، این حیوان گاه سمبل وفاداری است

 شتتتتاگرد راگویتتتتد آن استتتتتاد متتتتر 

 

 اى کتتم از ستتگ نیستتتت بتتا متتن وفتتا 

(218: 1373)مولوی،    

گاهی نیز سگ، نماد پلیدی و ناپاکی است که برای حفظ طهارت جامه و جسم باید از آن  

دوری گزید. دیدگاه دوم بیشتر مختص متون دینی و مذهبی است. در اشعار عارفانه، سگ 

نماد نفس اماره است که در پی استخوان دنیا است. عطار نیشابوری در بسیاری از اشعار 

د به کار برده، بیشترین ترکیبی که عطار برای نفس استفاده خود، سگ را به صورت نما

 است. "سگ نفس"نموده 

 جتتتتوهر متتتتدقوق را زهتتتتر آمتتتتدی 

 

 نفتتتس ستتتگ را مطتتتبخ قهتتتر آمتتتدی 

(234: 1395)عطار نیشابوری،    

 1استبه تصویر کشیده "سگ "عطار در موارد بسیار متعددی نفس را در قالب 

 پتتاک شتتد تتتا همچتتو جتتان شتتد پرضتتیا  نمکستارى بیافتت نفستم ستگ چون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. 328و  275نامه ص . مصیبت179و  146، 145، 85.. مختارنامه ص 212و  140،211، 131ر.ک اسرارنامه ص  1

، 294، 16، 13.. دیوان اشعار ص 322و  317، 319، 273.. منطق الطیر ص 423و  358، 182، 179، 168نامه ص الهی

 ..423و  358، 179، 3و  182، 168نامه ص . الهی629و  526، 386



 

 

اى نتتتته روى مانتتتتد و نتتتته ریتتتتاذره رفت و جان نماند و دل بسوختنفس   

(6: 1392)عطار نیشابوری،    

عطار، امیدوار است که با ریاضت، نفس اماره را از قید دنیای مادی برهاند و به نفس مطمئنه 

 تبدیل کند.

 سگ است این نفس کتافر در نهتادم

 کتنم متنمتىکشم جان ریاضت مى 

 

 کتته متتن هتتم خانتته ایتتن ستتگ بتتزادم 

 متتن کتتنم روحتتانى ستتگى را بتتوک

 ( 131الف:  1394)عطار نیشابوری،        

های آن آگاه است و از ناک بوده و از وسوسهصفت و پلید خود بیموی، از نفس سگ

 مطمئنگی برسد.خواهد تا بتواند از بند نفس اماره رهایی یابد و به مقام خداوند مدد می

 این ستگم در بتاطن استت تا خالقا

 یا به حکتم شترع در کتارش فکتن

 از خودى این ستگ ختودبین بستم

 

 راه جتتتانم ستتتوى تتتتو نتتتاایمن استتتت 

 یتتتا بتتته کلتتتى در نمکستتتارش فکتتتن

 گتتر نباشتتم متتن، تتتو باشتتى، ایتتن بستتم

 (129: 1395)عطار نیشابوری،            

 

 

 . گرگ3.1.3

ای که جانوران نمادین در شعر فارسی است. این حیوان به دلیل خوی درندهگرگ، یکی از 

 دارد در ادبیات مظهر شر، حرص و ستمگری است.

 ار چه که بس استمگرى استت گرگ ز آنکه

 ور نتتتتته کتتتتتى انتتتتتدر فتتتتتتادى او بتتتتته دام

 

 لتتیکش آن فرهنتتگ و کیتتد و مکتتر نیستتت 

 مکتتتتتر انتتتتتدر آدمتتتتتى باشتتتتتد تمتتتتتام

 (910: 1373)مولوی،                                

 

جوید و وی را در چنگال در اشعار عارفانه، نفس را به دلیل اینکه از غفلت آدمی بهره می

کنند که پیوسته در کمین گلة گوسفندان سازد به گرگی تشبیه میقهر خود گرفتار می

موارد در اشعار خود، گرگ را به صورت نشسته است. عطار نیشابوری، در بسیاری از 
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گرگ "سمبلی برای نفس اماره به کار برده که در پی شکار جان صاحب خود است. 

 خوی درون آدمی ساخته است.بیشترین ترکیبی است که وی برای این جانور درنده "نفس

 تنتتتت چاهیستتتت جتتتان در وى فتتتتاده

 زنتتد دستتت« بحبتتل اه»بگتتو تتتا جتتان 

 

 پتتتی ستتتر فتتتتادهز گتتترگِ نفتتتس از 

 توانتتد بتتوک زیتتن چتتاه بتتال رستتت

 (211الف:  1394)عطار نیشابوری،  

 

داند برای نفسی که در پی نابودی جان صاحب خود است و تنها عطار، گرگ را سمبلی می

 1توان از آن رهایی یافتبا توسل به نیروی ایمان و اراده می

 مبتتتتتال شتتتتد دل بتتتته جهتتتتل نفتتتتس شتتتتوم

 پرستتتو ستتگستتت بتتدرگ گتترگ نفتتس

 

 بتتتا بتتتالى نفتتتس جاهتتتل چتتتون کتتتنم 

 همچتتو روح القتتدس عاقتتل چتتون کتتنم

 (478: 1392)عطار نیشابوری،  

 

عطار، نفس را مانند گرگی، وحشی به تصویر کشیده که آدمی را به بالی خود گرفتار 

 کرده است اما وی در پی رام کردن این حیوان درنده است.

 . گاو4-1-3

است که در ادبیات و اساطیر ایرانی به دو صورت، مثبت و منفی به  گاو یکی از حیواناتی

ای برخوردار بوده و حیوانی های ایرانی، گاو از اهمیت ویژهکار رفته است. در اسطوره

نام دارد،  "کیومرث"مقدس و ارزشمند است. در متون اساطیری در کنار انسان نخستین که 

(. براساس 44: 1340نیز یاد شده است )اصفهانی،  "داداوک"آفریده به نام از حیوان نخست

ای، این گاو مقدس، تخم تمام چهارپایان و گیاهان مفید را همراه خود به باورهای اسطوره

های ایرانی در ادبیات فارسی، (. برخالف اسطوره689: 1386زمین آورده است )یاحقی، 

ارزشی، غفلت، نادانی واری، بیخپروری، زیادهای منفی است و سمبل تنگاو دارای چهره

 و ... است.
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 کته دنیتا خواستتخاک بر سر هرآن

 گتتاو هستتت بستتیار ختتوار همچتتون

 

 متتتترد دنیاپرستتتتت بتتتتاد هواستتتتت 

 معتتده چتتون آستتیا گلتتو چتتون نتتاو

(393: 1383)سنایی،       

 

دانسته خردی و پستی عطار نیشابوری نیز گاو را مترادف با خر به کار برده و آن را سمبل بی

 است:

 ادبخبتر، هتم بتىاى هم بتى»گفت 

 

 و ختر گهتر دارد طلتب  گتاو کس ز 

 (327: 1395)عطار نیشابوری،             

در متون عرفانی، گاو نماد نفس است که پیوسته در پی پروردن تن است و باید آن را برای 

صفت نفس اماره اشاره رسیدن به نفس مطمئنه قربانی کرد. عطار نیز در اشعار خود به این 

 کرده و قربانی نمودن گاو نفس را یادآور شده است:

 تتتتو گتتتاو نفتتتس در پتتتروار بستتتتی

 به مکر آن گاو کز زر ستامری کترد

 تتتترا تتتتا گتتتاو نفستتتت ستتتیر نبتتتود

 

 بتتته ستتتجده کتتتردنش زنتتتار بستتتتی 

 سجود آن گاو را خلتق از ختری کترد

 اگتتتر صتتتد کتتتار داری دیتتتر نبتتتود

(210الف:  1394)عطار نیشابوری،    

 

 

ناپذیر بوده پیوسته های گاو نفس، از نادانی است چرا که گاو، سیریتن دادن به خواسته

 زمام اختیار تو را در دست خواهد گرفت.

 . خوک5-1-3

خوک، یکی از حیوانات نمادین و منفی در ادبیات فارسی است که سمبل پلیدی، پستی، 

پس یا نادان بود چون »... است. غزالی خوک را سمبل حرص دانسته  حرص، شهوت و

(. سنایی نیز آن 22: 1386)غزالی، « ، و یا خوار چون سگ...گاو، و یا حریص چون خوک

 را به صورت نمادی برای آز به کار برده است:
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 اى که بتا دیتن و ملتک دارى کتار

 

 متدار ختوک در شره ختوى خترس و 

 (578: 1383)سنایی،                         

این دیدگاهی که نسبت به خوک در ادبیات وجود دارد، نشأت گرفته از قرآن و  

إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیَته َو »فرماید: های دینی اسالمی است. خداوند در قرآن کریم میآموزه

: خداوند تنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خوک (173)بقره/...« الدَّمَ وَ لَحْمَ الِْخنْزیرِ 

این حیوان، حرام و موی و پوست آن نیز نجس بوده و  گوشتو ... را حرام کرده است. 

 معاملة آن نیز حرام است.

و در پی پرورش تن است؛ بنابراین  کندخوک پیوسته در میان کثافات زندگی می

ترین نماد برای نفسی است که کثافت و تعلقات دنیای مادی را بر هر چیزی ترجیح مناسب

دهد. عطار در چند جای از اشعار خود، خوک را نماد نفس قرار داده و دوری از آن را می

 توصیه نموده است:

 چنتتتد ختتتواهى نفتتتس را پتتترورد تتتتو

 

 کترد تتو  چه خواهى خوکى صحبت 

 (329: 1395)عطار نیشابوری،           

در صورت عدم دوری از خوک نفس و غفلت از آن، این حیوان پلید بر تو مسلط خواهد 

 های نفسانی به کار خواهد گرفت:شد و تو را در راه خواهش

 در نهاد هر کسی صد خوک هست

 ای تو ز خوک خویش اگر آگته نته

 کتارگر قدم در ره نهی چتون مترد 

 خوک کش بت ستوز در صتحرای 

 

 ختتوک بایتتد ستتوخت یتتا زنّتتار بستتت 

 ایستتخت معتتذوری کتته متترد ره نتته

 هم بت و هم خوک بینتی صتد هتزار

 ور نه همچون شیخ شو رسوای عشتق

 (295: 1397)عطارنیشابوری،           

 

 

 

 1وی نفس و خوک را در کنار هم سمبل پلیدی، پستی و نجاست دانسته است
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 پتتری گفتتتش اگتتتر امتتاره باشتتتم

 

 بتر از خوک و ستگ صتد بتاره باشتم 

 (168ب:  1394)عطار نیشابوری،       

 . پلنگ6-1-3

پلنگ، یکی دیگر از جانوران نمادین در اشعار عارفانة عطار نیشابوری است. پلنگ به 

 وری معروف است. عطار، این حیوان را به صورت منفی به کار برده وسرعت عمل و حمله

آن را سمبل نفس دانسته که در پی یک لحظه غفلت و ناتوانی انسان، وی را شکار خواهد 

 کرد.

 بیتتنمدل را کتته نتته دنیتتا و نتته دیتتن متتی

 چون شیری شد مویم و در هر بن موی

 

 بیتتنمبتتا نفتتس پلیتتد همنشتتین متتی 

 بیتنمصد شیر و پلنگ در کمتین متی

 (145ج:  1394)عطار نیشابوری،      

 

 مار. 7-1-3

مار جانوری است »مار، از جمله خزندگان مورد عالقة عرفا برای تبدیل شدن به نماد است 

اندازد؛ کند؛ از جمله اینکه پوست میبا ویژگی عجیب و متناقض که آن را اسرارآمیز می

وخال است و همین زیبایی یابد. خوش خطگردد و عمر دوباره مییعنی پیوسته جوان می

(. 163: 1393)رحیمی، موسوی و مروارید، ...« ان غافل را وسوسه کند آن ممکن است انس

طور همکاری با شیطان و دست داشتن در اخراج آدم از بهشت، از ها و همیناین ویژگی

ای منفی در ادبیات عرفانی ترسیم کرده است. مار در اشعار عارفانه، در اغلب مار چهره

سازد. برای فریبد و وی را زهرآگین میرا می موارد نماد نفس اماره است که صاحب خود

 بازگشت دوباره به بهشت، باید بر نفس اماره پیروز شد.

 ختته ختته ای طتتاووس بتتاغ هشتتت در

 صتتحبت ایتتن متتار در خونتتت فکنتتد

 برگرفتتتتتت ستتتتدره و طتتتتوبی ز راه

 ستتتوختی از زختتتم متتتار هفتتتت ستتتر 

 هشتتتتت عتتتتدن بیرونتتتتت فکنتتتتدوز ب

 کتتتردت از ستتتد طبیعتتتت دل ستتتیاه

 

 

 

 



 17 |   یپناهو یی رضا

 

 تتتتا نگردانتتتی هتتتالک ایتتتن متتتار را

 گر خالصی باشتدت زیتن متار زشتت

 

 کتتتی شتتتوی شایستتتته ایتتتن استتترار را 

 1آدمتتت بتتا ختتاص گیتترد در بهشتتت

 (261: 1397)عطار نیشابوری،           

 . کژدم8-1-3

کژدم در نزد بسیاری از اقوام و ملل بار معنایی منفی دارد. آفریقاییان معتقدند نحوست 

دانند )شوالیه و را موجب آزاد شدن نیروهای منفی علیه خود می و ادای نام آن آوردمی

کند که کور، زشت و زهرناک توصیف می(. موالنا آن را کجرو، شب300: 1385گربران، 

 است.« خستن اجسام پاک»کارش 

 پیشتتتتة او خستتتتتن اجستتتتام پتتتتاک  کور و زشت و زهرناککژرو و شب

 (420: 1373)مولوی،                     

عطار هم بیمناک از این است که در مسیر رسیدن به توحید، از نیش کژدم نفس در امان 

جزء نمادهای « کژدم نفس»نماند و زهرش او را از چشیدن شهد شیرین توحید بازدارد. 

 ابداعی عطار است که پیش از وی به کار نرفته است.

 دلتتم دیتتتوح هرگتتز نرستتد بتته نتتوش

 

 متترا شینتت زنتتدیتتتا کتتژدم نفتتس م 

 (145ج:  1394 ،یشابوری)عطار ن     

 . نمادهای اساطیری2-3

ها و همینطور عناصر آیینی در های اساطیری و تاریخی، باورداشتنامپهلوانان و جاودان

در  ای است. در بیشتر موارد، عطار، با اندکی تغییرشعر عطار نیشابوری دارای جایگاه ویژه

ها و مضامین را به صورت نمادین به کار برده تا مفاهیم ساختار داستان، این شخصیت

اسطوره در »ی غیرمستقیم و رمزگونه بیان کند. ها به شیوهانتزاعی خویش را به کمک آن

ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای جغرافیایی و هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه
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ای هایی شود و نقش تازهگوناگون ممکن است دستخوش دگرگونی در میان مردمان

های نمادین، تنها به افراد و (. این عناصر و شخصیت213: 1378)سرکاراتی، « بپذیرد

خورد. های منفی زیادی هم به چشم میآنها نام های مثبت اختصاص نداشته و در میانمکان

افراسیاب و ... که شاعر به سبب پیشینة ذهنی خواننده هایی همچون فرعون، نمرود، دیو، نام

 ها را نماد نفس دنیاپرست و مکار قرار داده است.نسبت به این اسامی، آن

 . دیو1-2-3

به گفتة مؤلف »طور ادبیات و اساطیر است. های منفی ادیان الهی و همیندیو، یکی از چهره

بندهشن، اهریمن، بدی را، بر آفرینش هرمزد تاخته است و کار او نابودگری است که با 

سالح دین جادویی، مردمان را به دوستی خویش و نادوستی هرمزد برانگیزد تا دین هرمزد 

و حماسی ما، از دیو با (. در متون ادبی 269: 1385)زمردی، « را رها کنند و به او گروند

ترین دشمن قوم ایرانی هایی چون اهریمن، ابلیس، شیطان و ... نام برده شده که اصلینام

ی گشتاسپ، در روایات ملی و حماسی ایران از ظهور گیومرث گرفته تا دوره»است 

ترین دشمن ایرانیانند که آسیب ایشان همواره سخن از دیوان رفته است و دیوان قدیمی

ها و مناقشات ایران و توران نیز تا ش از تورانیان به ایران رسید و پس از آغاز جنگبی

، بدکنشی و اغواگری(. وظیفة این دیو، فریبندگی، 600: 1369)صفا، « دیرگاه ادامه داشت

وارونه جلوه دادن امور است. فریفته شدن ضحاک توسط دیو و بوسه زدن دیو بر شانة وی 

 ریبندگی دیو در شاهنامه است.های بارز فاز نمونه

عطار نیشابوری در چند جای از اشعار خود از دیو به صورت نمادین بهره برده و آن 

 را سمبل نفس اماره دانسته است.

 چتترا ختتواهی حریتتف دیتتو بتتودن

 

 ز نفتتس ستتگ صتتفت کتتالیو بتتودن 

 (180ب:  1394)عطار نیشابوری،        

را نماد دیو که هرکسی بر آن پیروز شود، کل  وی سلیمان را مظهر سروری دانسته و نفس

 هستی مسخر وی خواهد شد:
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 رو که در مملکت عشق ستلیمانی تتو

 

 دیو نفست اگتر از وسوسته در فرمتان شتد 

 (204: 1392)عطار نیشابوری،                  

 ، یکی از ترکیبات پرکاربرد در متون عرفانی است:"دیو نفس"

 وقتمتتى ستتلیمان کائنتتات بتتر کتتل

 

 نفسستتتى مستتخرمگتتر دیتتو نفتتس یتتک 

 (799)همان:                                       

 . افراسیاب2-2-3

ترین دشمنان ایران است. داستان دشمنی وی با افراسیاب، پادشاه تورانی، یکی از معروف

ویژه در های وی، به تفصیل در شاهنامه آمده است. در ادبیات فارسی به ایرانیان و دسیسه

 شعر معاصر، افراسیاب همواره شخصیتی منفی و نماد پادشاه بیدادگر است.

 هتتتا کشتتتت افراستتتیابستتتیاووش

 

 ولتتتتتیکن تکتتتتتانی نختتتتتورد آب از آب 

 (217: 1387)کسرایی،                             

در شعر عطار نیشابوری، افراسیاب نمادی برای نفس است که صاحب خود را مانند بیژن 

 از نمادهای ابداعی عطار است. "افراسیاب نفس"کند. ها در چاه ذلت گرفتار میاسطوره

 تتتتو را افراستتتیاب نفتتتس ناگتتتاه

 

 چتتتو بیتتتژن کتتترد زنتتتدانی در ایتتتن چتتتاه 

 (183ب: 1394)عطار نیشابوری،               

 . فرعون3-2-3

است.  های منفی در شعرهای عرفانی عطار نیشابوریفرعون، یکی دیگر از شخصیت

شود، شاعر به پیشینة ذهنی هنگامی که در شعر به صورت نماد، شخصیتی فراخوانده می

خواننده نیز نظر دارد. فرعون در ادبیات، مظهر ستمگری، ظلم و خودکامگی است. فرعون، 

داند، بنده و مخلوق خداوند است کاری است؛ چرا که خود او میکاری و پنهانمظهر فریب

های خود را به کار است و خواستهکند. نفس نیز فریبای خدایی میبا این حال، ادع



 

 

شود. به همین دلیل در اشعار عارفانه، کند و بر آن مسلط میصاحب خویش تحمیل می

های فرعون، سمبلی برای نفس انسان است که وی را به سوی تعلقات دنیوی و خواسته

 کشاند.جسمانی می

 نتتدافرعتتون نفتتس را بتته ریاضتتت بکشتتته

 

 انتتتدوانگتتتاه دل بتتتر آتتتتش موستتتی نهتتتاده

 (230: 1392)عطار نیشابوری،                   

نخست باید این نفس اماره را تحت انقیاد خود درآورد و آنگاه به سوی هدایت گام 

 1برداشت

 پس مترا فرعتون نفستی هستت نیتز

 

 کتتو نتتدارد جتتز شتتهادت هتتی  چیتتز 

 (130: 1395)عطار نیشابوری،         

ای از خوی فرشتگی و شیطانی است که هر کدام صاحب خود را به سمت و انسان، آمیزه

ای قوی کشد که خواستة اوست. پیروزی بر فرعون درون، قدرت و ارادهسویی می

 خواهد.می

 تتتتتا تتتتترا نفستتتتی و شتتتتیطانی بتتتتود

 ریتتش ایتتن فرعتتون گیتتر و ستتخت دار 

 

 در تتتتتو فرعتتتتونی و هامتتتتانی بتتتتود 

 وارانتتتهجنتتتگ ریشتتتاریش کتتتن مرد 

 (368: 1397)عطار نیشابوری،           

 . نمرود4-2-3

های تاریخی منفی و نمادین در شعر عطار نیشابوری است. شاعر، نمرود، از جمله شخصیت

نمرود را نماد نفس اماره قرار داده که ظالم و دعوتگر به بدی است و باید از میان برداشته 

 شود تا به مقام مطمئنگی رسید.

 بایدتزحمت جبریل رفته از میان می  عجب نمرود نفس و وانگهی همچون خلیلای 

 (15: 1384)عطار نیشابوری،            
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 . اژدها5-2-3

-های زیرزمین میافکند و پاس گنجاژدها جانوری اساطیری است که آتش از دهان می»

حضور یافته و در واقع تعبیر عنوان مظهر شرّ های عامیانه بهداشته است. در بسیاری از داستان

 (.75: 1383)یاحقی، « دیگری است از کشمکش انسان ابتدایی برای نیل به خودآگاهی

 زیتتتر دیتتتوار بتتتدن گتتتنج استتتت یتتتا

 

 ى متتتار استتتت و متتتور و اژدهتتتاخانتتته 

 (94: 1373)مولوی،                               

است و نفس اماره را به آن مانند ای منفی و ناخوشایند در عرفان، اژدها داراری چهره

 کنند که در صورت غفلت آدمی، همه چیز را به کام مرگ خواهد کشاند:می

 هست نفس شوم تو چون اژدهای هفت ستر 

 

 1جان تو با اژدهایی هفت سر در ششتدر استت 

 (749: 1392)عطار نیشابوری،                      

است که جوانی را که مرتکب قتل شده و دانسته« لّوامهنفس »را « اژدها»البته عطار در جایی 

فرار کرده و دست بر قضا خون آن مقتول بر گردن کسی دیگر انداخته شده، را نهیب می 

 زند.

 جتتتتتتوان گفتتتا کتته دیتتتتدم اژدهتتایی

 دهتتتان بگشتتتاده و آتتتتش فشتتتان بتتتود

 متترا گفتتتا کتته برخیتتز و بگتتو راستتت

 به خویشت درکشم در یتک زمتان متن

 ر عقوبتتتتتتتت جاودانتتتتتتتهبمتتتتتتتانی د

 

 کتتته مثتتتل آن ندیتتتدم هتتتی  جتتتایی 

 که ستنگ ختاره را زو بتیم جتان بتود

 وگرنه این زمان گردی کم و کاستت

 بتتتدارم در درونتتتت جتتتاودان متتتن

 کستتتتت فریتتتتاد نرستتتتد در زمانتتتته

 (240ب:  1394)عطار نیشابوری،       
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 . موجودات دریایی3-3

عطار نیشابوری، موجوداتی هستند که در اعماق دریا زندگی دستة دیگر از نمادهای شعری 

کنند. برخی از این موجودات، نمادهای عمومی و رایج در ادبیات عرفانی هستند و می

گر برخی دیگر حامل برداشت شخصی خود شاعر بوده تا در انتقال مفهوم انتزاعی، یاری

است، دانش مخاطب توجه نمودهوی باشند. عطار همواره در اشعار خود به میزان فهم و 

اند. بنابراین قابل حدس مخاطبانی که برخی، مردم عامی و برخی دیگر، از عارفان بوده

 تواند به درک مفهوم کمک کند.بودن نماد و پیشینة ذهنی می

 . ماهی1-3-3

ماهی در چند جای از اشعار عطار به کار رفته و نمادی برای نفس اماره است که در دریای 

ود آدمی پنهان است. برای رهایی از دور باطل این ماهی، همنشین شدن با نفس مطمئنه وج

ماهی "خوردن در دریای حق، باید این ماهی را سربرید و از آن رهایی یافت. و غوطه

 از نمادهای شخصی عطار است. "نفس

 ای شتتتده سرگشتتتتة متتتاهی نفتتتس

 ستتتر بکتتتن ایتتتن متتتاهی بتتتدخواه را

 صگتتر بتتود از متتاهی نفستتت ختتال

 

 چنتتد ختتواهی دیتتد بتتد ختتواهی نفتتس 

 تتتتتا تتتتتوانی ستتتتود فتتتترق متتتتاه را

 متتونس یتتونس شتتوی در بحتتر ختتاص

 (261: 1397)عطار نیشابوری،          

 

 

 . نهنگ2-3-3

ای دیرینه برخوردار بوده و گاهی به صورت واقعی، گاه نهنگ در ادبیات عرفانی از سابقه

به کار رفته است. همنشینی با نهنگ خطرناک  نماد و در برخی موارد نیز به صورت تشبیه

زدنی هر چیزی را که سر راهش قرار بگیرد خواهد بوده؛ زیرا این موجود، در چشم به هم

، نهنگی است که در صورت مهار نشدن، همه چیز "نفس"بلعید. در شعر عطار نیشابوری، 

 را نابود خواهد کرد.
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 شتتیخ چتتون افتتتاد در کتتام نهنتتگ

 

 ختیتتتتد از نتتتتام و ننتتتتگجملتتتته زو بگری 

 (297: 1373)عطارنیشابوری،                  

وی، نهنگ را نفس و سایر تعلقات دنیوی دانسته که از غفلت آدمی استفاده کرده و وی را 

 کشاند:به کام خود می

 کشتد چنتدین نهنگتتچو در خود می

 

 چگونتتته بتتتر زمتتتین باشتتتد درنگتتتت 

 (234)همان:                                     

 . زمان و مکان4-3

زمان و مکان، یکی دیگر از ابزارهای عطار نیشابوری برای بیان نفس در قالب نماد است. 

شود. ای خاص دارد و زندگی و مرگ را یادآور میدر طبیعت، هر فصل، رنگ و جلوه

هایی مثل چاه و کند. مکانناپایداری دنیا نیز از مفاهیمی است که زمان در طبیعت اثبات می

ای کنند نیز در شعرهای نمادین، کاربرد گستردهگور که گرفتاری را به ذهن متبادر می

 دارند.

 . خریف1-4-3

خریف یکی از نمادهای پرکاربرد ادبیات فارسی است که معموالً پیری از آن اراده شده 

 ، یکی از نمادهای شخصی عطار نیشابوری است."خریف نفس"است؛ اما 

 از تتتو چتتون ربیتتع آیتتی بتتدیعنیستتت 

 

 چتتون خریتتف نفتتس رفتتت اینتتک بتتدیع 

 (392: 1395)عطارنیشابوری،                

نمایید پیروز در صورتی که بر نفس که مانند فصل پاییز وجود تو را عاری از زیبایی می

 افزا خواهی رسید.شوی، به بهار روح



 

 

 . چاه2-4-3

ای دارد. چاه در بیشتر موارد سمبل موانع کاربرد گستردهچاه در ادبیات بویژه اشعار نمادین 

های مذهبی، به وسیلة آن، راه و گرفتاری است. چاه مکانی است که در اساطیر و داستان

، "حضرت یوسف )ع("آورند، داستان دار را از پای در میهای نامقهرمان و شخصیت

 مهلک است. بیانگر نقش این مکان "بیژن و منیژه"و  "رستم و شغاد"

 ستتتتر، کتتتته آن بنتتتتدۀ کتتتتاله بتتتتود

 

 همچتتتو بیتتتژن استتتیر چتتتاه بتتتود 

 (127: 1383)سنایی،  

از ترکیبات ابداعی عطار است، وی، نفس اماره را چاهی دانسته که بر سر راه  "چاه نفس"

 قرار دارد و برای رسیدن به این یوسف باید از قعر این چاه بیرون آمد. "یوسف روح"

 چاه نفس از آنکبر سر آی از قعر 

 

 یوسف مصریت اندر چاه نیست 

 (92: 1397)عطار نیشابوری، 

 

 بعتتد جتتوی از نفتتس ستتگ گتتر قتترب جتتان متتی بایتتدت

 

 ترک کتن ایتن چتاه و زنتدان گتر جهتان متی بایتدت 

 (15: 1392)عطار نیشابوری،                           

 . گور3-4-3

است. شاعر، نفس اماره را نمادین به کار رفتهگور نیز در شعر عطار نیشابوری به صورت 

مانند گوری دانسته که نفس مطمئنه و دل را در خود حبس نموده و برای رسیدن به عالم 

 باال، باید از این گور تنگ و تاریک رهایی یافت.

 دل ختتتتتود را ز گتتتتتور نفتتتتتس بتتتتترآر

 

 کتته دلتتت را جتتز ایتتن زیتتارت نیستتت 

 (82: 1392)عطار نیشابوری،               
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 . سایر نمادهای نفس5-3

عالوه بر مواردی که اشاره شد، برخی دیگر از نمادهای شعری عطار نیشابوری در رابطه با 

 نفس، مراتب و انواع آن به این شرح است:

 . بت1-5-3

را سمبل نفس اماره دانسته که برای  "بت"عطار نیشابوری در چند جای از اشعار خود، 

 رسیدن به مقام مطمئنگی باید شکسته شود.

 خوک کش بت سوز در صحرای عشق

 

 ور نتته همچتتون شتتیخ شتتو رستتوای عشتتق 

 (295: 1397)عطار نیشابوری،              

 

 ز خود بگذر قدم در راه دین زن 

 

 1بت است این نفس کافر بر زمین زن 

 (200الف:  1394)عطار نیشابوری،    

 . مس2-5-3

جملة فلزهایی است که در ادبیات سنتی فارسی نمود فراوانی دارد. مس مظهر وجود مس از 

 توان آن را به زر تبدیل کرد.یابی به کیمیا، میآدمی است و در صورت دست

 گفتم اى اکسیر بنما مس را چون زر کنتى

 

 رو به صرافان دل آورد گفتا گتاز بتین  

 (734: 1384)مولوی،                     

ارزشی است. وی نفس اماره را مس از جمله نمادهای منفی شعر عطار است و سمبل کم

مس "شود که به کیمیا تبدیل شود. عطار مانند مسی دانسته که در صورتی ارزشمند می

به منظور نشان دادن استعداد بالقوۀ نفس  -که از نمادهای ابداعی خود او است –را  "نفس

 برد.فس مطمئنه به کار میاماره برای تبدیل شدن به ن

 عمتتتتری متتتتس نفتتتتس را بپتتتتالودیم

 

 گفتتتتتیم مگتتتتر کتتتته کیمیتتتتا گشتتتتتیم 

 (490: 1392)عطار،                           
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 . جهود، کافر3-5-3

عطار نیشابوری، نفس اماره را کافری دانسته که امیدی به ایمان یافتن آن نیست؛ بنابراین 

خود را از راه درست منحرف نموده و همانند ریختن خون آن، واجب است؛ زیرا صاحب 

های کافران است که نفس نیز این خویش گمراه خواهد کرد. سرکش بودن یکی از نشان

 1خصلت را دارد و عطار در چند جای به این ویژگی نفس اشاره کرده است

 بتتزن گتتردن کتتزین نبتتود دریغتتی

 

 نهتتتتتتاد کتتتتتتافر ختتتتتتود را بتیغتتتتتتی 

 

 ازیتتتتن کتتتتافر مستتتتلمانی نیایتتتتد

 

 کتتتتته از روزن نگتتتتته بتتتتتانی نیایتتتتتد 

 (130الف:  1394)عطار نیشابوری،  

برخالف کافر بیرون، کشتن کافری که در نهاد آدمی است چندان آسان نیست و به همت و 

 2ای پوالدین نیاز است؛ اما ثمرۀ این کافرکشی، شیرین و ارزشمند استاراده

 متتا همتته در حکتتم نفتتس کتتافریم

 چنتین کافری است این نفس نافرمان

 

 در درون ختتتتتویش کتتتتتافر پتتتتتروریم 

 و کتتتی بتتتود آستتتان چنتتتینکشتتتتن ا

 (321: 1392)عطار نیشابوری،             

 

 بندی نمادهای نفس در آثار منظوم عطار: دسته1جدول شمارۀ 

 خر، سگ، گرگ، گاو، خوک، پلنگ، مار و کژدم جانوری -1

 دیو، افراسیاب، فرعون، نمرود و اژدها اساطیری -2

 ماهی و نهنگ موجودات دریایی -3

 خریف، چاه و گور زمان و مکان -4

 بت، مس، جهود و کافر پراکنده -5
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 «نفس»ابداعی عطار دربارۀ  ی: نمادها2جدول شمارۀ 

 خریف نفس -1

 افراسیاب نفس -2

 ماهی نفس -3

 کژدم نفس -4

 چاه نفس -5

 مس نفس -6

 نتیجه

برای بیان نفس و دستیابی به این پژوهش با هدف بررسی نمادهای شعری عطار نیشابوری 

دهد که وی های پژوهش نشان میباره انجام گرفته است. یافتهنمادهای ابداعی وی در این

 ای از نماد بهره برده و خود نیز نمادهایی را خلق نموده است.به صورت گسترده

 شوند: نمادهای جانوری،نمادهای مرتبط با نفس در شعر عطار به چند دسته تقسیم می

 تاریخی، نمادهای دریایی، نمادهای زمان و مکان و نمادهای پراکنده. -اینمادهای اسطوره

شود. حیواناتی مثل نمادهای جانوری در شعر عطار بیشتر جانوران منفی را شامل می

خر، سگ، خوک، گرگ و ... در شعر وی، نماد نفس اماره بوده که پیوسته به بدی دعوت 

 کند.می

های منفی مانند افراسیاب، تاریخی نیز شخصیت –اساطیری  در بحث نمادهای

تری دارد. با توجه به ذهنیت مخاطب دربارۀ این فرعون، نمرود، دیو و اژدها، نمود گسترده

در « اژدها»کند. الزم به ذکر است که ها، خوی بد نفس اماره بیشتر خودنمایی میداستان

 وّامه به کار رفته است.آثار عطار هم نماد نفس امّاره و هم نفس ل

نهنگ و ماهی از جمله نمادهای دریایی در شعر عطار نیشابوری در مورد نفس اماره 

است. این موجودات در اعماق وجود آدمی پنهان بوده و در صورت غفلت، وی را به کام 

 مرگ خواهند کشاند.



 

 

گونه مانخریف، گور و چاه از جمله نمادهای زمانی و مکانی مربوط به نفس است. ه

های وجود انسان گیرد، نفس هم زیباییکه پاییز سرسبزی و زیبایی و نشاط را از درختان می

 نمایند.برد. گور و چاه هم روح انسان را اسیر خود میرا به یغما می

بت، کافر، مس و ... از جمله نمادهای پراکنده در شعر عطار است. شاعر نفس اماره را 

ارزش نفس کند و کشتن آن واجب است. مس کمی دعوت میکافری دانسته که به بد

 توان با کیمیای جان به نفس مطمئنه تبدیل کرد.اماره را می

عطار برای توصیف نمادین نفس دست به ابداعاتی هم زده که خاص خود اوست. از 

جمله: خریف نفس، افراسیاب نفس، ماهی نفس، کژدم نفس، گور نفس و چاه نفس، که 

ها برای بیان این معنی د تازه و بدیع است و تا پیش از عطار کاربرد این واژهدر نوع خو

 مرسوم نبوده است.
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، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین احیاء العلوم(، 1389غزالی، محمد )

 خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی.

 ، تهران: سخن.بالغت تصویر(، 1393فتوحی، محمود )

، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: علمی رساله قشریه(، 1374)کریم اقشیری، ابوالقاسم عبد ال

 و فرهنگی.

، تصحیح مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة (، 1325کاشانی، عزالدین محمود بن على )

 الدین همایی، تهران: سنایی.جالل

 ، تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 1387کسرایی، سیاوش )

، تهران: سازمان چاپ ، مصحح توفیق سبحانىمثنوى معنوى(، 1373مولوی، جالل الدین محمد )

 و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى

، محقق و مصحف بدیع الزمان فروزانفر، دیوان شمس کبیر(، 1384) ____________

 تهران: طالیه.

، تصحیح على عدة األبرارکشف األسرار و (، 1371) میبدی، ابو الفضل رشید الدین میبدى

 ، تهران: امیرکبیر.اصغر حکمت

 .. تهران: کتاب مهنازواژه نامة هنر شاعری(، 1373میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی )

 تهران: سخن. عناصر داستان.(، 1380میرصادقی، جمال )
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، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(، 1383یاحقی، محمدجعفر )

 ن، سروش.تهرا
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