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 چکیده:
های مختلف مرتبط با صورت و معنا، های دونادون، از جنبهبررسی اشعار دوره زمینه و هدف:

ها، بررسی كاربرد اسامی خای در داشته باشد. یکی از این جنبهكننده تعیینمیتواند ارزشهایی 

جزئیاتی متنوع و متعدد، از دذشته تا كنون، حضوری شعر است. اَعالم و اسامی خای، شامل 

اند. درک مفهوم بسیاری از مؤثر و محوری در ادبیات فارسی، بخصوی شعر كهن و معاصر، داشته

جه است. با توشده در آنها پیوند یافته اشعار، با درک كاركرد معنایی و تصویریِ اسم خای استفاده

ررسی كاركرد اسامی خای در موضوعات و مفاهیم غزل به این اهمیت، موضوع مقالج حاضر، ب

بر اینکه ما را از منظری تازه با غزل این تأمل. این بررسی، عالوهعطار است؛ كاركردی بارز و قابل

برو میکند، تالشی است در شناسایی بخش متشخصی از شعر كهن فارسی كه غزل عطار شاعر رو

سالت این جریان كه با سنایی آغاز شد، القای مفاهیم های مهم آن است. مهمترین ریکی از جلوه

 سیاسی و قلندرانه است. -عارفانه، عاشقانه، اجتماعی

تحلیلی انجام شده -ای نظری است كه به شیوۀ توصیفیپژوهش پیش رو، مطالعهروش مطالعه: 

ته ار درفو نسخج موردنظر از دیوان عطار به تصحیح سعید نفیسی از نشر ذهن آویز مورد بررسی قر

 است.

بیشترین استفاده از اسامی خای در غزل عطار، با مفاهیم عاشقانه ها نشان میدهند یافته ها:یافته

 آشکار میشود. در این زمینج موضوعی، تبیین محاسن معشوق، بارزترین كاركرد است. 

ن موضوعات، القای مفاهیم و اصطالحات عرفانی، دومین جایگاه را دارد. از میان ای گیری:نتیجه

طلب عارفانه دارای بیشترین نمود است. مفاهیم مغانه و قلندرانه در جایگاه بعدی قرار میگیرند. 

سیاسی است؛ با تأكید بر نکوهش خیانت و ریاكاری. -بسامد پایانی نیز از آنِ كاركردهای اجتماعی

عت، حیوانات، های اسامی خای عبارت است از: عناصر طبیدر غزل عطار، ترتیب كاربرد دونه

 اشخای، مکانها، اشیاء و كتب آسمانی.

 

 4154اردیبهشت  55 :دریافت تاریخ   

 4154خرداد  45:  داوری تاریخ   

 4154خرداد  65: اصالح تاریخ   

 4154مرداد  59: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 اسم خای )عَلَم(، 

 معنایی، -كاركرد موضوعی

 غزل سنتی، عطار نیشابوری.
 

 :مسئول نویسنده * 

    kolahchian@razi.ac.ir

 31677455 (83 49)+  

 

mailto:kolahchian@razi.ac.ir


 

JSPPP, (16)85: 173-193, June 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

A Reflection on Thematic-Semantic Function of Proper Names in Attar`s Odes 

 
F. Rostami, F. Kolahchian*, Gh.R Salemian 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, 
Kermanshah, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Examining the poems of different periods, 
from different aspects related to form and meaning, can have decisive values. 
One of these aspects is to examine the use of proper nouns in poetry. Alam and 
proper names, including various and numerous details, have had an effective 
and pivotal presence in Persian literature, especially ancient and contemporary 
poetry, from the past until now. Understanding the meaning of many poems is 
linked with understanding the semantic and visual function of the special noun 
used in them. Considering this importance, the topic of this article is to 
investigate the function of proper nouns in the themes and concepts of Attar's 
ghazal; An obvious and ponderable function. This review, in addition to making 
us face this poet's ghazal from a new perspective, is an attempt to identify a 
distinctive part of ancient Persian poetry of which Attar's ghazal is one of its 
important manifestations. The most important mission of this trend, which 
started with Sana'i, is to instill mystical, romantic, socio-political and 
Qalandaran concepts. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was carried 
out in a descriptive-analytical way, and the target version of Attar's Diwan 
edited by Saeed Nafisi, published by Mendan Aviz, was examined. 
FINDINGS: The findings show that the most use of proper nouns in Ghazal Attar 
is revealed with romantic concepts. In this thematic field, explaining the virtues 
of the beloved is the most obvious function. 
CONCLUSION: Induction of mystical concepts and terms has the second 
position. Among these topics, mystical seeking has the most expression. The 
concepts of singing and playing are placed in the next place. The final frequency 
is also one of those socio-political functions; Emphasizing the condemnation of 
betrayal and hypocrisy. In Attar's Ghazal, the order of usage of special nouns is: 
elements of nature, animals, persons, places, objects, and divine books. 
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 مقدمه
در اصطالح دستورزبان، عَلَم یا اسم خای آن است كه بر چیزها یا افرادی مخصوی و معین داللت كند )دهخدا، 

، ذیل واهۀ عَلَم(. این اسم در مقابل اسم عام قرار میگیرد كه بر همج افراد، اشیا و مفاهیم همجنس داللت 4377

اید به نکاتی توجه كرد: تقسیم اسم به خای و عام، میکند و بین همج آنها مشترک است. دربارۀ اسم خای و عام، ب

از جنبج اختصای به همج مصادیق همجنس است؛ نه از جهت شمارش. به این ترتیب، تعدادی از اسامی خای 

: 4374ممکن است هزاران مصداق داشته باشند و تنها برخی از آنها بیش از یکی نیستند )انوری و احمدی دیوی، 

اسم مکانها،  -3اسم جانوران،  -6اسم مخصوی انسانها،  -4میتوان در چهار دروه جای داد: (. اسمهای خای را 94

، ی 4346(. تمامی دستورنویسان ازجمله وحیدیان كامیار )95و 74اسم كتابها و اشیاء منحصربفرد )همان:  -1

جمع بسته میشود و ( معتقدند كه اسم عَلَم نه 444، ی 4399(، و خانلری )496، ی 4346(، فرشیدورد )446

 نه نشانج نکره میپذیرد؛ اما برخی از این اسامی، ادر برای بیان نوع به كار بروند، داهی جمع بسته میشوند. 

كنندۀ اسامی خای در فرم و محتوای شعر كهن و معاصر، موضوع این با توجه به كاركردهای متنوع و تعیین

ز اسامی خای )علم(، در محتوای غزل اوست؛ موضوعی كه پژوهش، آداهی از میزان و كیفیت استفادۀ عطار ا

بر اینکه میتواند دامی مهم در مسیر عطارپژوهی بررسی دارد. نتیجج اینگونه تحقیقات، عالوهیی مهم و قابلهاجلوه

های مهمی نقطج عطف است، فایده دارد. باشد، در شناختن بخشی از ویژدیهای شعر قرن هفتم نیز كه در جنبه

تحلیلی، به پرسشهای ذیل پاسخ میدهد: انواع كاركرد معناییِ اسامی خای در  -ن مقاله، از معبر روش توصیفیای

غزل عطار كدامند؟ كدام اسامی خای بیشترین كاربرد را در مفاهیم دونادون دارند؟ بارزترین و پربسامدترین 

 مفاهیم القاشده ازطریق اَعالم در غزل عطار كدامند؟ 

 اختن به مبحث اصلی، بیان كلیاتی دربارۀ غزل عطار ضروری به نظر میرسد.پیش از پرد

 

 سابقۀ پژوهش
كنندۀ اسامی خای در آفرینش محتوا و فرم آثار ادبی، پژوهشهایی چند دربارۀ این با توجه به نقش مهم و تعیین

نوی معنیوی بررسی ( كاربرد اسامی خای اشخای را در مث4374موضوع انجام شده است؛ ازجمله شوهانییی )

توجه ابلای قتعلیمی خود از آنها استفاده-كرده و به این نتیجه رسیده است كه مولوی برای تبیین اشارات عرفانی

های اسامی خای اشخای در مثنویهای عطار، به این نکته دست یافته ( با بررسی جلوه4394میکند. آزادخواه )

متعدد و بیان احوال و اقوالشان، دویا آنان را برای بیان مقاصد و اغراض  است كه شاعر با استفاده از نام شخصیتهای

( به بررسی اسم خای خورشید در غزل مولوی پرداخته و دلیل 4394خویش به شهادت طلبیده است. جعفری )

( پس از 4341این كاربرد پرنمود را حضور شمس تبریزی و مالئمات آن در زنددی او دانسته است. سالمیان )

را  ، این ویژدیتاریخ جهانگشاسازی با اسامی خای تاریخی و جغرافیایی در ررسی بازیهای متعدد لفظی و آرایهب

تصویری اسامی -( كاركرد بالغی4349رستمی و همکاران ) یکی از مختصات بارز سبکی در این اثر دانسته است.

در این میان، اثری كه به بررسی كاركرد  اند.اشخای را در غزل سنایی، عطار و مولوی بررسی و مقایسه كرده

 محتوایی تمامی اسامی خای در غزل عطار بپردازد، یافت نشد.

 بحث و بررسی

 غزل عطار 
عطار نیشابوری در كنار مثنویهای برجستج خویش، در غزل نیز مبتکر شیوه و بیان خاصی است كه در مسیر تکاملی 
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ها و شگردهایی برای واقع شد. وی در دو سطح زبان و محتوا، شیوهغزل فارسی، بخصوی غزل عرفانی، بسیار مؤثر 

بیان حقیقت و تجارب درونی اتخاذ كرده و در حوزۀ مفاهیم و معارف ناب سلوک و عرفان، سبک و بیان خاصی 

توجه، وجود موضوعات و مضامین متنوع در غزلیات عطار (. ازجمله نکات قابل5: 4397است )ابوالقاسمی، داشته 

ست. تغزل، حسب حال، بیان تجارب و احوال درونی، موضوعات مرتبط با رندی و قلندری و مفاهیم عرفانی و ا

شمار میروند. غزلیات عطار، خواه عاشقانه، عارفانه یا قلندرانه، از  تعلیمی، ازجمله موضوعات متنوع غزل عطار به

 (. 43: 4347كوب، )زرین احساس و عشقی واقعی كه تجربج قلب  و روح است، حکایت میکنند

رف عارفانه های هبطور كلی شیوۀ سنایی در غزلسرایی، بالفاصله توسط عطار تقلید میشود؛ با این تفاوت كه جلوه

و نیز انسجام پردازش و عرضج مضمونها و لطافت معنوی غزل عطار، بیشتر از سنایی است. به همین دلیل غزل 

خود را مییابد. غزلیات او به سه بخش تقسیم میشوند: غزل عاشقانه كه  عرفانی بوسیلج عطار، راه مشخص و خای

تقریباً دارای همان مضامین عاشقانج دذشته است؛ اما بخصوی در مقایسه با شاعران دورۀ تغزل، جزئیات معنایی 

دی سیلج سعمتعالیتری دارد. همین نوع غزل پیش از عطار، بوسیلج انوری و خاقانی نیز سروده شده و پس از او بو

 به كمال میرسد.

ای از مفاهیم عارفانه و انتقادی عطار در غزلهای قلندری، باز هم در ادامج مسیر سنایی، به عرضج سمبلیسم برجسته

جا سخن از معشوق ازلی و تمنای وصال اوست. میتوان دفت عطار در غزلیات میپردازد. در غزلیات عرفانی، همه

در قلندریات، از حال. این اشعار سرشار از موضوعاتی چون تبیین صفات معشوق  عرفانی، از مقام سخن میگوید و

ازلی، وصف عاشق، رهایی از تعلقات نفسانی، فنا و محو در معشوقند و آداب سیر و سلوک را انتقال میدهند. بدین 

و  ها سخن از عاشقترتیب غزلیات عطار را از این دیدداه میتوان به دو بخش تقسیم كرد: یکی غزلهایی كه در آن

صفات او و احوالی است كه بر رهروان وادی عشق حادث میشود و دیگری غزلهایی كه در آنها وصف معشوق ازلی 

و صفت و حال عاشق دربرابر معشوق مطرح است. در این دسته غزلها كه اغلب در پایان آنها، برعکس تغزالت، شاعر 

چیز، مسئلج عشق الهی و عرفانی و سخن از محو، فنا، بقا، نفی،  نام و تخلص خود را نیز ذكر میکند، بیش از هر

(.  همین غزل است كه در 567-565: 4395اثبات، توحید، رضا، توكل، فقر و... در میان است )رستگارفسایی، 

 شاعران پس از عطار، بویژه مولوی، بسیار مؤثر واقع میشود.

 

 معنایی اسامی خاص در غزل عطار –كاركرد موضوعی

 فاهیم عاشقانهم

شاعران به مقتضای دریافتهای ذوقی خود، دربارۀ عشق، ماهیت و تعریف آن سخنها دفته و با بیانهای دونادون از 

نظران، اصیلترین و پرنمودترین درونمایج غزل را حدیث (. بسیاری از صاحب445: 4391اند )میرقادری، آن یاد كرده

(. این نکته دربارۀ غزل عطار نیز صدق میکند. بارزترین كاركرد 461: 4379اند )همایی، عشق و عاشقی دانسته

درصد است كه خود شامل 19مورد و حدود  136معنایی اسامی خای در غزلیات او، متوجه مفاهیم عاشقانه، با 

این جزئیات است: تبیین زیبایی و دلربایی معشوق، توصیف اندوه و بیقراری عاشق، توصیف دشواریهای عشق و 

در میان این موارد، تبیین زیبایی و دلربایی  .ل، شرح اشتیاق عاشق، وصف فراق و توصیف آرزومندانج وصالوصا

درصد از كل كاربرد مفاهیم عاشقانه، پربسامدترین است. توصیف اندوه  74مورد و اختصای حدود  314معشوق با 

درصد،  4مورد و حدود  67وصال با  درصد، توصیف دشواریهای عشق و 9مورد و حدود  35و بیقراری عاشق با 

مورد و  4درصد، وصف فراق و توصیف آرزومندانج وصال نیز هر كدام با  3مورد و حدود  44شرح اشتیاق عاشق با 



 477/ نیشابوری در غزل عطار)اَعالم( خای  یاسام ییمعنا -یدر كاركرد موضوع یتأمل

 

بسامدترین این موارد هستند. شایان ذكر است داه یک بیت كاركردی چنددانه مییابد درصد فراوانی، كم 6حدود 

 تر بوده است.وضوع میگردد؛ اما ذیل عنوانی بررسی میشود كه از آن حیث برجستهو حامل چند مفهوم از منظر م

اسامی خاصی كه عطار با مدد از آنها، زیبایی معشوق غزل خود را تمجید تبیین زیبایی و دلربایی معشوق: 

جانوران،  مورد نام 39مورد اسامی اشخای،  13مورد عناصر طبیعت،  636نام است كه از این میان،  314كرده، 

مورد نام خای اشیا هستند. عطار در توصیف زیبایی و دلربایی معشوق، بیش از هر چیز از  6مورد مکانها و  64

عناصر طبیعت بهره برده و این عناصر را در قالب تشبیهات و استعارات زیبا، به اعضای صورت و اندام معشوق نسبت 

اه و قد به سرو. در غزل عطار، توصیفات بسیار متنوعی داده است؛ همانند نسبت چشم به نردس، صورت به م

ازطریق اسامی خای برای معشوق به كار رفته و از محدود كردن او در قالبی مشخص پرهیز شده است. همانطوركه 

پیش از این ذكر شد، اَعالم عناصر طبیعت مانند خورشید، ماه و سیارات؛ تا اسامی دلها مثل نردس، سرو و حیواناتی 

ند آهو، طاووس، سیمرغ، طوطی، شیر، بلبل و حتی حشرات كوچکی مثل پروانه، محملی برای وصف معشوق مان

اند. در تعدادی از بیتهای عطار كه دارای اسم خای ماه هستند، ماه شرمسارانه مغلوب زیبایی معشوق شده شده

 است؛ یا مقایسه با ماه، نوعی اهانت به محبوب محسوب میشود: 

 نو است و نه مه ماهت نوباوۀ جمال
 

 بنهد كله ز خجلت در دامن قبایت 

 (414، غزل439)دیوان عطار: ی                     

اند، كاربرد اَعالم برای تجسم چشم، پس از اسمهای خای ماه و خورشید كه در وصف رخسار محبوب استفاده شده

است. در این نمونه، چشمان چون نردس، زیبا، نافذ ها اسم خای نردس بهجلب توجه میکند. مهمترین این مشبهٌ

 اند: و دلربا، عاشق را رنجور و دردمند ساخته

 تن ز خون پوشیده قوس قامتم
 

 رعنای تو نردس خدنگاز  

 (414، غزل 656)همان، ی                            

-دری، به طاووسی خیرهزیبایی و جلوهمند است، معشوق در ای دیگر نیز كه از ساختاری تفضیلی بهرهدر نمونه

 تر از سیمرغ مانند شده است:كننده

 جمال او چون جلوه كند هر دم طاووس
 

 ادرش بیند در حال پر اندازد سیمرغ 

 (654، غزل 444)همان، ی                            

 35اند، عشق استفاده شده اسامی خاصی كه در نمود وصف اندوه و بیقراری دروصف اندوه و بیقراری عاشق: 

مورد  3مورد نام اشخای و  7مورد اسامی عناصر طبیعت،  44مورد اسامی جانوران،  41موردند كه از این میان، 

نیز اسم خای مکانند. در بیت زیر، شاعر بیقراریش را در عشق، با مانند كردن خود به مجنون توصیف میکند. 

 به تأثیر مفهوم سخن، مدد رسانده است: ،«مجنون»كاركرد ایهام در استفاده از 

 رحم كن زین بیش زنجیرم مکش
 

 ز تو مجنونزآنکه بس زار است این  

 (431، غزل  35)همان، ی                              

 ای دیگر، شاعر با اشارت به باور قدیمی قرار داشتن زمین بر شاخ داو و داو بر پشت ماهی و قرار دادن ماهدر نمونه

و ماهی درتقابل با یکدیگر، اشکی را كه به قعر زمین نفوذ میکند و آهی را كه از ماه فراتر میرود، تصویری برای 

 ترسیم رنج و اندوهش قرار میدهد:

 اشکم به قعر سینج ماهی فرورسید
 

 دردذشت ماهآهم ز روی آینج  

 (464، غزل 435)همان، ی                           
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ایی رخ تصویر كشیدن زیببار در به در این بیت نیز كه از كاركرد تشبیه تسویه بهره میبرد، اسم خای الله، یک 

 بار در تجسم چهرۀ سرخ به اشک خونین عاشق، یاری رسانده است:معشوق و یک 

 رخ تو اللجكیست كه از عشق                     
 

 به خون خضاب نداشت؟ اللهرخ چو  

 (465، غزل 435)همان، ی                          

اسم خای بهره برده است كه از میان  67عطار در این زمینج موضوعی از توصیف دشواریهای عشق و وصال: 

مورد اسم عَلَم مکانند. كاربرد  4مورد نام اشخای و  6مورد اسامی عناصر طبیعت،  3مورد اسامی جانوران،  64آنها، 

ارزشی، حقارت و انی مانند مور، خر، سگ، آهو، پشه و خردوش، برای القای مفاهیمی چون ناتوانی، بینام جانور

پذیری و یا نام شیر و عقاب، برای تجسم قدرت و قوتی كه بواسطج رنجهای عشق و فراق، به ضعف، درمانددی آسیب

م عَلَم خر، كنایج خر در خالب ماندن و توجه توجه است. در این بیت، عطار با استفاده از اسو زبونی دراییده، قابل

تر میکند، از درد عشق و جدایی میگوید كه توان و به نوعی جناس زاید كه تقابل معناییِ خر و اختر را برجسته

 آفرینی را به ركود، عجز و بیچاردی بدل میسازد:نیروی پیشرفت، پویایی و نقش

 ه رونداسباختران را كه ره دو
 

 خالب بنمایددر  خرهمچو  

 (337، غزل 666)همان، ی                            

ای دیگر، شاعر با استفاده از دو كنایه برای وصال و ناكامی، تقابل مور و آسمان و نیز كاربرد ساختاری كه در نمونه

دشواریهای مسیر عشق را به اسلوب معادله نزدیک است، خود را مانند موری درمانده میبیند كه توان چیردی بر 

 ندارد:

 سر زلفت به دست چون آرم؟
 

 به آسمان نرسد موریدست  

 (665، غزل 475)همان، ی                           

در این نمونه، زلف محبوب در قدرت درفتاركننددی و مقهور ساختن وجود عاشق، چونان پنجج شیر دیده شده 

ری دمیتواند عاشق درفتارشده باشد و هم دیگر زیبارویانی كه دربرابر جلوهاست. آهو كه به نماد نزدیک است، هم 

به بدیع و مضمر زلف هم هست كه در ساختاری ای برای عرضه ندارند. در عین حال، آهو مشبهمحبوب، دستمایه

 رونق:تفضیلی، دربرابر رایحه و سیاهی مو، درمانده شده است و بازار مُشکش، بی

 نجه دشادپ شیرسر زلفش چو 
 

 را به مُشک ناب انداخت آهوان 

 (45، غزل 91)همان، ی                               

 5كار رفته است كه اسامی جانوران با اسم خای دونادون به 44در تبیین این مضمون، شرح اشتیاق عاشق: 

ار طوطی و شکر، تقابل خار و دل، كنایج خ، شاعر با استفاده از تناسب كاربرد، بیشترین بسامد را دارد. در این نمونه

در پای و نیز تشبیهی تفضیلی كه طی آن، دل روی محبوب، زیباتر از دلهای طبیعت شمرده میشود، از اشتیاق و 

 تمنای وصال میگوید كه دشوار، دور و دیریاب است:

 جان بزد پر و بال طوطیبس كه 

 خار در پای دل شکست هزار
 

 ز اشتیاق لب شکربارت 

 تدلنارز آرزوی رخ چو 

 (66، غزل 97)همان، ی                             

در هسخن و نیکودوی به حضرت موسی )ع( جلودر بیتی دیگر، شرح این اشتیاق، در تشبیه تلمیحیِ معشوق شیرین

که میشوند. ضمن اینآور مند میکند كه مانند هارون، شیواسخن و زبانمیشود. او شنونددان را آنچنان مشتاق و بهره

 خندۀ محبوب، چونان آب حیات، زنددی ابدی میبخشد:
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 هركه هست موسیدر سخن دوید چو 

 ور بخندد جملج ذرات را
 

 میکند هاروندائمش از شوق  

  معجون میکند خضربا زالل 

 (691، غزل 449)همان، ی                             

معناییِ اسم خای در غزل عطار، وصف فراق است كه از پربسامدترین های یکی دیگر از كاركردوصف فراق: 

عنصر  3نام نمود بخشیده است:  4دیری از مفاهیم شعر عاشقانه به شمار میرود. عطار این موضوع را  با بهره

بیهی تش نمونه از اسامی جانوران. در این بیت، تضاد پر و پا و پشه و پیل، در بافت بالغیِ 3نام شخص و   3طبیعت، 

و كنایی، محرومیت عاشق را حتی از اندک مصادیق كامیابی و هراس و توصیفش را از عذاب نابودكنندۀ هجران، 

 آشکار میکند:

 وصلت ندیدم پشجچو پر 
 

 هجرانم میفکن پیلبه پای  

 (444، غزل 315)همان، ی                           

ی كه البته از سردذشت ذوالقرنین به داستان او اضافه شده است، به ای دیگر، نام اسکندر و ماجرای سددر نمونه

 ارد:د« سد اسکندر»آید تا او از بیابان توانفرسای فراق بگوید كه حصاری به بلندا و استواری كمک عطار می

 لیک اندر تیه هجرش درد من
 

 یتاق افتاده است اسکندرسد  

 (14، غزل 45)همان، ی                                

نام هستند كه از اسامی عناصر  4نامهای خای این حوزه، همانند موضوع پیشین، توصیف آرزومندانۀ وصال: 

در این بیت، عطار با استفاده از معانی نمادین پروانه در ادبیات  اند.اسم شخص درفته شده 6نام جانور و  6طبیعت، 

آن، رندانه از رنج ویرانگر هجر و تمنای وصالی میگوید كه وجود آفریند و ضمن عاشقانه و عارفانه، تشبیهی می

 رسیدۀ او را به فنا برساند:تسلیمبه
 دلم در وصل خود سوز پروانهچو 

 

 كه این دل بوی هجران برنتابد 

 (451، غزل 413)همان، ی                           

نمای او هم دارد(، محمل جمشید )كه تبادری به جام جهانای دیگر نیز، آب زنددانی خضر و جام بادۀ در نمونه

 اند: خویشتنی و رضایت شدهمفاهیم نمادینی چون وصال، آداهی، كامیابی، شادمانی، بی

 كی بود كآواز بردارم تمام

 درنگر ای جان! كه در حسن وفا
 

 آب حیوان میخورم؟ خضركز كف  

 از دست جانان میخورم جمجام 

 (144، غزل 644)همان، ی                            

 مفاهیم عارفانه
ند. عطار ااند كه در راستای مسیر غزلسرایی عرفانی سنایی سروده شدهای دیگر از غزلیات عطار، اشعاری عارفانهدونه

: 4397روز، یکعارف و متشرعی دردمند بود كه آشنایی عمیق و دقیقی با حقیقت دین و جوهرۀ عرفان داشت )ن

(. غزلیات عطار یکی از جامعترین منابع شعری فارسی، بلحاظ برخورداری از انواع مضامین عرفانیند. بدون 645

جانبج اندیشج عرفانی عطار نیز كمک بسیاری میکند. چنین شک این جامعیت موضوعی به شناخت جامع و همه

غزل فارسی بود ی هم تأثیر بسزایی دارد. عطار عارفی  شناخت كلی در شناخت عرفان عصر عطار ی كه اوج عرفان و

ها و حالتهای عرفانی خود را در قالب شعر بیان كرده است و غزل از میان همج قالبهای شعری است كه اندیشه

بدلیل صمیمیت و ارتباط بیشتر با مخاطب، آینج بهتری برای بازتاب عاطفیترین و عمیقترین حاالت عرفانی است. 

ی عارفانج حامل اسامی خای عطار، سیر و سلوک برای رسیدن به معشوق، نشان داده میشود. به نظر در غزلها
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میرسد عرفان او در این دسته از غزلها، انفسی است؛ یعنی در درون خود سیر و سلوک میکند تا به مطلوب دلخواه 

در به تصویر كشیدن وادی  خویش دست یابد. بطور كلی اسامی خای بکاررفته در غزل عطار پس از نقشی كه

داه عشق خالص روحانی هستند. عطار در این بخش از غزلیات طلب و آغاز سیر و سلوک عارفانه دارند، بیشتر جلوه

مورد بیش از سایر موارد بهره برده است كه هر كدام به انعکاس و تفهیم یک یا  434خود از اسامی جانوران با 

مورد  اند. پس از اینستوده و داه نکوهیدۀ مرتبط با سلوک و سالک مدد رساندهها و خصایص اغلب بیشتر از مؤلفه

ر داهای عرفان عاشقانه را عهدهبالغیِ ظرایف و بایسته-مورد، وظیفج انتقال عرفانی 469ترتیب اَعالم اشخای با  به

 اند. كار درفته شدهرد به مو 6و اشیا تنها با  64، مکانها 444اند و پس از این نمونه، عناصر طبیعت با شده

روح كرده است و نیییه چاشنی انگیز و بیرو و معتدل است، نه زهد خشک، سخنش را ماللعطار در تصوف میانه

های عرفانی، از راه طبعی را از هرفای شعر و عرفانش كاسته است. تصوف عطار برخالف برخی نحلهكالم و خوش

آثیار او درد و اندوه است، سوز و شورش بدان پایه نیست كه عقل و دین را شریعت جدا نمیشود و با آنکه سراسر 

مدد شریعت نوعی دعوی و خودنمایی آمیزد و وصول به حق را بییکسره بسوزاند. او شریعت و طریقت را درهم می

و را حتی در مذاق ای نهاده است و تعلیم عرفان امیداند. ظاهراً همین امتیاز است كه در سخن او درد و تأثیر ویژه

زبان »كسانی كه داعیج شریعت دارند و از دستاخیهای برخی صوفیان اهل طریقت میپرهیزند، نیز دوارا كرده است. 

شیخ عطار درم و روان و رسا است و از معانی دور از ذهن دور. او در توصیف مناظر در عین ساددی، هم قدرت و 

عاشقی و حالتهای روحانی و معنوی سخن، توانا و شورآفرین است.  خرج میدهد و هم در بیان رموزدقت نظر به 

احوال عاشقان و دردكشیددان را چنان بخوبی توصیف میکند كه دویی تماماً تجربیات حسی و ملموس خود اوست. 

 (. 413: 4395كوب، )زرین« رو سخنش مثل ضربات تازیانه دردناک و اثردییذار شده استاز این 

ر غزلیات عرفانی حامل اَعالم عطار، برهنگی این غزلها از اصطالحات عرفانی است؛ یعنی شاعر مهمترین نکته د

چندان بر تجربج روحانی خویش مسلط است و چنان با موضوع آمیخته است كه نیازی به اصطالحات فنی تصوف 

ذكر میکند، بسیار  احساس نمیکند. از سوی دیگر، مطالب، محتوا و مضامینی كه عطار در غزلیات عرفانی خود

پرداز در قلمرو عرفان نیز به ای است، نظریهجدید هستند. به تعبیری، ضمن اینکه خودش عارف بسیار برجسته

آن در  آید. غزل عطار یکی از مهمترین مراحل تکامل غزل عرفانی فارسی است و مهمترین ویژدیحساب می

 در آن دیده میشود.  بکاردیری اَعالم، تناسبی است كه میان صورت و معنی

عرفان اسالمی با منشأ قرآنی خود توانسته است مایج تعالی روح و جان سالکان طریقت و جوینددان حقیقت دردد. 

ای هتعالیم ارزشمند اسالم با زبانی نرم و لطیف در متون عرفانی بیان شده است كه موجب جذب و شیفتگی اندیشه

ان تعلیمات عرفانی كه از سرچشمج زالل باورهای اسالمی سیراب دشته، طالبان آن میگردد. یکی از مظاهر درخش

خواهیهای نفس است، زیراكه دلبستگی به جهان مادی انسان را شیفتج روزدار میکند. از این رو مبارزه با افزون

رزه با عطار راه نجات و وصول به سعادت را پرورش روح ازطریق سیر و سلوک و مجاهده، ترک تعلقات مادی و مبا

 خودپرستی میدانند.

درصد از 11مورد و حدود  349مفاهیم عارفانه دومین زمینج كاركرد اسامی خای در غزلیات عطار است كه  با  

دستج مطالب مرتبط با طلب، عشق، كشف و مشاهده،  7كل اَعالم استخراج شده، جلب توجه میکند. این مفاهیم به 

درصد پربسامدترین 16مورد و حدود  444از میان این موارد نیز طلب با  قرب، معرفت، فقر و شوق تقسیم میشوند.

مورد و حدود  16درصد دومین و پس از آن به ترتیب، كشف و مشاهده با 33مورد و حدود  435و عشق با 
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درصد و 6مورد و حدود  4درصد، فقر با 1مورد و حدود  44درصد، معرفت با 7مورد و حدود  65درصد، قرب با 44

 موارد است.  بسامدترین ایندرصد كم4مورد و حدود  7ایت شوق با درنه

از  ای چشمگیرطلب كه پرُبسامدترین جلوۀ معنایی كاركرد اسامی خای در زمینج عارفانه است، با فاصلهطلب: 

د مور 67مورد اشخای،  44مورد اسامی جانوران،  49مورد ظاهر میشود كه از این میان  444دیگر نمودها و با 

مورد هم اختصای دارد به نامهای مکانها. این عنوان كه آغاز راه سلوک است با مصائب و  9عناصر طبیعت و 

دشواریهای فراوان همراه است، چنانکه توان و نیروی سالک را از او میگیرد و راهرو باید كه جهد و كوشش بسیار 

به عقیدۀ عطار وادی طلب مقرون »ه نور حق دردد. داداشته باشد و خود را از صفات بشری برهاند تا دل او جلوه

به عنا و رنج است و تنها باید با جد و جهد، حالها ددردون شود. انتظار باید كشید. صبر و تحمل درد بسیار باید 

چیز دفت؛ از آلوددیهای این جهان، كرد تا راه به جایی توان برد. از ملک و ثروت دنیا باید دست كشید و ترک همه

(. براساس این 394: 4371)فروزانفر، « باید شد تا نور حق تابیدن دیرد و از جلوۀ آن نور یک طلب هزار شود پاک

 ارزشیطالب باید از خواستن طبیعی و لذات نفسانی و هرآنچه بوده، هست و خواهد بود ی كه از آن در بی نمونه،

قیقت براندازد و از كثرت به وحدت رود تا انسان كاملی به ذره تعبیر شده است ی عبور نماید و پردۀ پندار از روی ح

 دردد كه این امر برای طالب سراسر سود و منفعت است: 
 ایستهرچه بود و هست و خواهد بود جمله ذره

 

 است او پیشان توست خورشیدذره بفکن تا چو  

 (17، غزل 49، ی 4345)عطار،                    

حق میگذارد، نباید هیچگاه از یاد او غافل شود. پیوسته باید در راه طلب باشد تا  سالکی كه قدم در راه معرفت

چون طلب، نقاب عزت از روی جمال خود بگیرد و برقع طلعت بگشاید، همگی مرد »طلب به او روی بنماید؛ زیرا 

و را قبول كند؛ مَن را چنان غارت كند كه از مرد چندان بنماند كه تمییز كند كه او طالب است یا نه. مطلوب ا

 (:44)تمهیدات: « طَلَبَ و جد وَجَدَ، این حالت باشد

 ادر خواهی كه این دوهر ببینی همچنان باید
 

 سر تا پای دائم در نظر دارد خورشیدكه چون  

 (47، غزل 476)دیوان عطار، ی                   

های وابسته به این اصطالح كه با اسمی خای نمونهدومین موضوع پركاربرد این مبحث، عشق عارفانه است. عشق: 

مورد  69مورد نامهای جانوران،  13نام به اسامی عناصر طبیعت،  19موردند كه از این میان  435اند همراه شده

مورد به اسامی خای مکانها اختصای دارد. وی در اشعار خود از عناصر طبیعت بیش از سایر اَعالم  44اشخای و 

صویر كشیدن مضمون عشق مدد میگیرد. عشق و شرابی كه در اكثر غزلهای عطار وجود دارد غالباً ت برای به

ای است كه حجاب و خودی را از پیش چشم وی دور میکند. او در اشعارش خرقج زهد را به آتش میکشد تا مقدمه

آشکارا جلوه میکند كه آن بین او و حق چیزی نماند. عشق عرفانی و عشق خالص الهی در برخی غزلهای او چنان 

عشق آتشی (. »467: 4377را با هیچ عشق بشری نمیتوان اشتباه درفت و میثاق اَلَست را مکرر یاد میکند )ریتر، 

است كه در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بال و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بالفاصله. 

ن مقام را تنها انسان كامل كه مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درک عشق مهمترین ركن طریقت است و ای

 (.594و  595: 4374)سجادی، « میکند
از نظر عطار كسی كه به وادی عشق میرسد، غرق آتش میشود. طالب در اینجا جز آتش نباشد و ادر آتش نباشد 

نیست، نه كافر است و نه مسلمان، نه اندیش عیش او خوش نباشد. عاشق درم و سوزنده و سركش است و عاقبت

در شک است و نه در یقین. نیک و بد در راه عاشق یکسان است، هرچه دارد میبازد تا به وصال دوست برسد. تا 
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زمانی كه خودش را نسوزد از دست غم عشق خالصی ندارد. دائماً در سوز و دداز است تا جایگاه واقعی خود را پیدا 

پیوسته در تپش و سوز و دداز است، عشق مانند آتشی سوزان در روزدار شاعر افتاده است.  كند. از نظر عطار عاشق

از حالج پرسیدند كه عشق چیست؟ دفت: امروز بینی »عطار خود را در وادی عشق به منصور حالج مانند میکند: 

حالج عشق را در چوبج دار فردا، آن روز بکشتند، دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بر دادند، و فردا و پس

تماشا كرد. از خلق بریده و به خالق پیوست، رندانه خرقج صوفیانه را از تن بركشید و نوحج مستانج انا الحق، جان 

كالمش بود. عشق در اندیشج حالج ریشه در باطن ملکوتی و جوهر هستی داشت. حالج در معشوق حل شده بود 

(؛ عطار معتقد است در شرایطی مشابه وی قرار دارد. عشق 444: 4391، )كشاورز« و خود را جزو هستی میدانست

 در حالج موجب نابودی زنددی مادی و وصال مطلوب دردید:

 افتاد حالجهمان آتش كه در 
 

 همان در روزدارم اوفتاده است 

 (53، غزل 455)دیوان عطار: ی                       

 ای ناچیز و حقیر تسلیم باش؛ زیراكه در مقابل خورشید عشق الهی چون ذرهای دیگر، عطار توصیه میکند در نمونه

عمر فرصت زیادی در اختیار آدمی نخواهد دذاشت. وی عمر را نیز چون خورشیدی میداند كه بر سر دیوار رسیده 

 است:و درحال غروب كردن است. این عَلَم با دو هدف مختلف و در جایگاههایی متقابل به كار رفته 

 ای ذره شوعشق یافته خورشیددر تف 
 

 عمر بر سر دیوار شد خورشیدزود كه  

 (635، غزل 479)همان، ی                             

ند، ادر غزل عطار، اسامی خاصی كه در راستای انتقال مفاهیم تجلیات الهی به كار درفته شدهكشف و مشاهده: 

 6نام اشخای و  4نام جانوران،  44اختصای دارد به عَلَم عناصر طبیعت، نام  65مورد هستند كه از این میان  16

نام هم از اسامی عَلَم مکانها هستند. مشاهده، رؤیت حق با چشم دل است. عارف، جهان را مظهر و آیتی از خدا و 

مشاهدۀ حق در  عالم را فانی و ناپایدار در حریم قدس الهی میداند. بر این اساس حق برای او ظاهر است و او به

ظور منچیز را مشاهده نمیکند. ابنتمامی اشیا نائل آمده است و چنین كسی پیوسته خدا را میبیند و جز او هیچ

در لغت، كشف هنگامى اطالق میشود كه چیزى را از برابر آنچه آن را میپوشاند، »میگوید:  العربلساندر جلد پنجم 

اى است كه (. به عبارت دیگر كشف چون پارچه469)ی « برآورى و آشکار كنى: رفعک الشئ عما یواریه و یغطیه

خای عطار، معشوق دور از از روى صورت و غیر آن بردارند یا غم از دل دیگرى بزدایند. در غزلیات حاوی اسامی 

دسترس است و وی تنها با تجلیات او روبرو میشود؛ عطار این تجلیات را بیش از سایر موارد با بکاردیری اَعالم 

مکن است ای معناصر طبیعت به تصویر میکشد و تجلیات او به اقتضای احوال تغییر میکند، پس هر صاحب تجربه

ای عطار از روی پرورددار به ماه تعبیر میکند و پایان راه ود درک كند. در نمونهای و به فراخور احوال خاو را بگونه

 سیر و سلوک عارفانه را دستیابی به مقام مشاهدۀ پرورددار میداند:
 آخراالمر زیر پردۀ غیب

 

 نازنین دیدم ماهروی آن  

 (149، غزل 696)دیوان عطار، ی                      

به توصیف شرایط در صورت مشاهدۀ حق پرداخته است؛ وی آشکار شدن جلوۀ حق را موجب ای دیگر وی در نمونه

هم ریختن نظم آسمان و زمین میداند. وی عَلَم خورشید را در تعبیر فروافتادنش برای درهم پیچیدن افالک و به

 كار برده است: محسوستر نشان دادن این ددردونیها به

 یدیک ذره نور رویت در ز آسمان برآ
 

 در سر آید خورشیدافالک در هم افتد  

 (367، غزل 649)همان، ی                             



 493/ نیشابوری در غزل عطار)اَعالم( خای  یاسام ییمعنا -یدر كاركرد موضوع یتأمل

 

نمونه كه  65های معنایی كاركرد اسامی خای در زمینج عارفانه، وصف قرب الهی است با یکی دیگر از جلوه قرب:

نمونه هم از اسامی  4عناصر طبیعت و تنها نام  1نام مکانها،  5نام اختصای دارد به اشخای،  45از این میان 

بییین یا جانوران هستند. از نظر عطار ادر انسان دل و جان را جال بخشد، به قرب الهیی نایل شده و به دیدۀ حق

بینایی باطنی و معرفت شهودی دست مییابد كه نتیجج انعکاس نور الهی بر آئینج دل و جان آدمی است. همچنین 

كه میتوان حق را از ورای حجابها و نقشهای عالم مشاهده كرد. تکامل و رسیدن به كمال، در نظر با این دیده است 

عطار، طی مراحل سیر و سلوک و رسیدن به مرحلج قرب الهی است؛ از نظر عطار همج عالم، جویای خدا هستند و 

س اوست و همجنس بودنش با از میان مخلوق، میل آدمی به پیشرفت و ترقی است و این تمایل نمودار بلندی نف

قرب آن است كه »عالم الوهیت. لذا انسان خواهان كمال و كمالش در عروج به آنجا است كه از نخست بوده است. 

(؛ 434: 4374)سجادی، « هرچه پیش آید از میان برداری و آنچه حائل میان محب و محبوب است برطرف كنی

 چون دنیا و آخرت و هرآنچه در آنان است:

 شدم من ورای هر دو جهان چون
 

 و ماهی فتاد در شستم ماه 

 (134، غزل 644)دیوان عطار، ی                      

فنای عبد است كالً از شعور به تمام موجودات حتی نفس خود و نماند »عطار در دیگر جای نیز به قرب فرائض كه 

 (: 439: 4374اشاره دارد )سجادی، « او را مگر وجود عبد

 یقین میدان كه جان در پیش جانان

 ادر آدم كفی دِل بود دو باش
 

 نیابد قرب تا قربان نگردد 

 تو رخشان نگردد خورشیدبه دِل 

 (419، غزل 447)دیوان عطار، ی                      

اشخای،  نام به 7نام است كه  44اسامی خاصی كه عطار این مضمون را با مدد از آنها توصیف كرده است معرفت: 

مورد هم به عَلَم جانوران اختصای دارد. شاعر در این مبحث از اَعالم عناصر طبیعت بیش  1نام عناصر طبیعت و  5

از سایر موارد بهره برده است. عطار شناخت كامل الهی را بر احدی میسر نمیداند، البته نحوۀ دیگر شناخت یعنی 

عنوان خلیفج اهلل تنها مخلوقی است كه در زمین ظرفیت طی انسان ب»شناخت اسماء و صفات را ممکن میداند. 

كردن مقامات سلوک را دارا است و وصول به حقیقت و معرفت الهی جز در مقام نیستی او دست نخواهد داد و این 

( و تا زمانی كه انسان به مطالبات 449: 4394)اسفندیار، « فنا و نیستی از خود، مصادف با شناخت خداوند است

 یی قانع باشد، به این مقام دست نخواهد یافت:دنیا
 خرو  داوتو قانعی به لذت حسی چو 

 

 چون دست تو به معرفت جان نمیرسد 

 (661، غزل 476)دیوان عطار، ی                      

سالک  های دیگر نیز عطار برای رسیدن به مرتبج معرفت الهی، به ضرورت رویگردانی از تمام اموری كه توجدر نمونه

 را از هدف غایی دور میکند اشاره دارد:

 ز من بیخبر چه میطلبی؟

 معرفت بودم شهبازدرچه 

 در دو عالم ز هرچه بود و نبود
 

 سوختم، خشک و تر چه میطلبی؟ 

 ریختم بال و پر چه میطلبی؟

 بگسستم ددر چه میطلبی؟

 (449، غزل 371)همان، ی                           

آید و عبارت است از نیازمندی به باری توجه به شمار مینزد عرفا و متصوفه از مقامات مهم و قابلفقر در فقر: 

نیازی از غیر او. فقر یکی از مقامات و مراحل متصوفه است در سیر و سلوک عارفانه، و در این مقام عارف تعالی و بی
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ند. فقر یعنی دل بریدن از دنیا و اسباب آن و فقط نیازی از غیر و نیازمندی به حق را تجربه میکو سالک مرحلج بی

بر فقدان مال، میل و رغبت به دارایی و احساس نیاز به خدا كردن. متصوفه كسی را فقیر واقعی میدانند كه عالوه

دارا بودن را نیز ترک كنند؛ یعنی هم نیاز هم احساس نیاز را ترک كند و در آخرین درجات، این ترک كردن را نیز 

شده در غزلیات عطار است كه میتوان از آن بمنزلج یکی (. فقر از دیگر مفاهیم مطرح4: 4396كنند )نخشبی،  ترک

ای عارفانه دارد و بیش از جنبج اجتماعی، از مظاهر اجتماعی نیز نام برد؛ اما فقر در شعر و اندیشج عطار سرچشمه

اصی كه در راستای انتقال مفاهیم مرتبط با فقر به بر جنبج عرفانی آن تأكید شده است. در غزل عطار، اسامی خ

مورد هم اسم  6مورد اسامی اشخای و  3نام به عناصر طبیعت،  1نمونه هستند. از این میان  4اند، كار درفته شده

 «ای آنکه دنیا و اسباب آن را هیچ نبینند ادرچه در تصرف ایشان بوداند: طایفهفقرا چند طایفه»جانور است. 

 ( و هرچه به دست ایشان آید ایثار كنند و بر آن توقع عوضی در دنیا و آخرت ندارند:463: 4374دی، )سجا

 زنجیر در میان و نمد در برند از او
 

 است حیدرمردی كه راه فقر به سر برد  

 ( 99، غزل65)دیوان عطار، ی                         

 وحدتند ولی در مقام فقر خورشید
 

 در زیندای همه دریوزهدر پیش ذره 

 (644، غزل 654)همان، ی                             

كاربردترین مضمون، اسامی خاصی است كه حال عارفانج شوق با استفاده از آنان توصیف شده آخرین و كمشوق: 

مورد هم به اسم  4مورد شخص و تنها  6موردشان به اسامی عناصر طبیعت،  1مورد هستند كه  7است. این اَعالم 

جهانی شکایت دارد و از خداوند میخواهد كه او را عَلَم جانور اختصای دارد. عطار از زنددی دنیایی و وجود این

خالی از تعلقات دنیایی نزد خود ببرد. این نوع تقاضای مرگ و خاتمه یافتن حیات دنیایی نشانج اشتیاق سالک به 

 وصال معبود و معشوق ازلی است:
 سیرم اینجا از وجود رویاماه

 

 وجودم در بری آنجا خوش استبی 

 (75، غزل 459)همان، ی                               

شاعر معتقد است مردم عادی چون عذاب میبینند یا تنشان یا جانشان و یا هر دو در عذاب است؛ اما عاشقان 

ایشان وقتی دربرابر معشوق قرار میگیرند، طاقت دیدار ای دیگر عذاب میبینند. عذاب عاشقان از اینجاست كه بگونه

طاقتی و نابودی و فنا نیز كاری است كه پروانه دربرابر آورند و لذا خود را نابود میسازند. مثال این بیجمال او را نمی

 شعله آتش میکند:

 ضعیف پروانجآن عاشقان كه راست چو 
 

 انداز شوق شمع روی تو جانها بداده 

 (676، غزل 443)همان، ی                            

 مفاهیم قلندرانه 
در معنای واهۀ قلندرِ غزلیات عطار، بعلت فقدان نسخج انتقادی علمی، با آشفتگی بسیار روبرو میشویم؛ اما در 

معنی مکان است  رباعیات او كه در انتساب آنها به او و عصر او كمتر تردیدی وجود دارد، كلمج قلندر دقیقاً به

(. بطور كلی بخش دیگر از غزلهای دربردارندۀ اسامی خای عطار، ابیات دربردارندۀ 357: 4397كدكنی، )شفیعی

براساس فکر قلندریه از تخریب ظاهر و تحصیل بدنامی و عمل برضد »مفاهیم قلندری است، نه صرفاً واهۀ قلندر كه 

شعر عطار صدای ازخوددریزی، تخریب »(. در این دسته غزلها 96: 4371)فروزانفر، « اندعادات و رسوم سروده شده

ظاهر و صالی شعار اهل مالمت را دارد و انسان را به رهایی از تمام حدود و قیودی كه ریشه در خودنگری و 

را  ای از غزلیات دیوان عطار نیشابوری(. قلندریات، نوع ویژه44: 4395كوب، )زرین« غیربینی دارد، دعوت میکند
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ونه دهای مالمتیای خای، بنیاد تفکرات و دیدداه عرفانی او را درجهت القای اندیشهتشکیل میدهند كه به شیوه

دیگر غزلهای مالمتی ی قلندری عطار، این امکان زبانی و بیانی را فراهم آورده كه هم عبارتبه نمایش میگذارد؛ به

ه تصویر كشیده شده و هم كاركرد اجتماعی ی انتقادی یافته تجربج شهودی و عرفانی وی به زبان رمزی در آن ب

 15(. مفاهیم قلندرانه، سومین مفهوم برجستج اسامی خای غزلیات عطار با 54: 4344است )طایفی و شاهسوند، 

شکنی عرفی ی زبانی و كاربرد نمادهای درصد است. این مفاهیم به سه دروه تقسیم میشوند. نشانه 5مورد و حدود 

درصد از كل كاربرد این مفاهیم، پربسامدترین و پس از آن، نادیدن خلق و دریز از نام و  45مورد و  67ه با مغان

درصد سومین مفهوم 49مورد و حدود  9درصد دومین، نقد نفاق و مقابله با مرائیان با 66مورد و حدود  45ننگ با 

 خواهیم پرداخت.است. در ادامه و به ترتیب فراوانی، به هریک از این جزئیات 

شکنی عرفی ی زبانی و كاربرد نمادهای مغانه اولین نشانهشکنی عرفی ـ زبانی و كاربرد نمادهای مغانه: نشانه

نام از میان  46نام را در خود جای داده كه  61و پركاربردترین مفهوم از مفاهیم قلندرانه است. این مضمون 

اند. عطار در غزلیات نام هم از میان اشیاء بردزیده شده 3بیعت و نام عناصر ط 1جانور،  5نام مکان،  4اشخای، 

قلندرانج خود نشان میدهد عبادت را نباید از سر عادت و روزمردی و درجهت خودنمایی انجام داد كه در این 

ندر لاعتنا نشان دهد. قصورت، كفر بسی بهتر از این دینداری است. به همین دلیل سعی میکند خود را به دین بی

واقعی هردونه ارتباط خود را با خدا پنهان میدارد؛ بر این اساس همج مظاهر تصوف و شریعت را از آنجا كه مستلزم 

آشکار شدن است رد میکند. عطار در ابیاتی كه اسامی خای در آنها به كار رفته، بدون آنکه از دین و دینداری 

 قدس محسوب میشوند به باد استهزا میگیرد:سخنی به میان آورد، اموری را كه در شریعت و تصوف م

 سخن میرفت دوش از لوح محفوظ
 

 نباشد جمنگه كردم چو جام  

 (669، غزل 471)دیوان عطار، ی                     

ای دیگر نیز عطار ترسا را با زنار و چلیپا درجهت عروج و رسیدن به وصال حق در تقابل با حضرت عیسی در نمونه

 قرار میدهد و ترسا را در این مهم موفقتر از حضرت عیسی میبیند:و تسبیح 

 به مناجات به تسبیح خجل شد عیسی
 

 برآمد زنارترسا ز چلیپا و ز  

 (651، غزل 495)همان، ی                             

نام  3عَلَم شخص، 5نام خای است كه  45این كاركرد شامل استفاده از نادیدن خلق و گریز از نام  و ننگ: 

اند. از وجوه بارز اندیشج قلندرانه و مالمتی، عناصر طبیعت و اَعالم جانوران و مکانها هركدام، یک كاربرد داشته

نادیدن خلق و دریز از نام و ننگ است؛ زیرا از آنجا كه بنیاد مذهب مالمت بر اخالی است، خلق همواره مد نظر 

سلوكی  ایسلوک با آنها و بطور كلی مسائل مرتبط با خلق، میتواند نتیجه بوده و حسن ظن و اقبال ایشان، نحوۀ

پدید آورد؛ پس مالمتیان راه دریز را در نادیدن خلق دیدند و از رسوایی و ننگ و نام میان ایشان بیم نداشتند كه 

ون تعریف اخالی نیز (. در كان69)تذكره االولیاء: « هركه به صالح مشهورتر است، در كار او ردی از مالمت است»

لج )رسا« اخالی، نسیان رؤیت خلق بود به دوام نظر خلق»نسیان رؤیت خلق است كه به قول ابوعثمان حریری: 

مالمتی بدان معنی باشد كه نام و ننگ »الدین رازی نیز همین است؛ ( و تعریف مالمتی از دیدداه نجم365قشیریه: 

یکسان باشد و به دوستی و دشمنی خلق فربه و الغر نشود و این اضداد  و مدح و ذم و رد و قبول خلق بر نزدیک او

(. اینکه مالمتیه نمیپسندیدند در چشم خلق جاه و مقام داشته باشند، در 644)مرصادالعباد: « را یکرنگ شمرد

 های عطار بارها این دریز از ننگ و نام آمده است:سیرۀ ایشان نیز مییابیم. در قلندرانه
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 ی درفت از مردمانآن كس آزاد

 فارغ شد ز خلق عطارهركه چون 
 

 كو میان مردمان رسوا بود 

 دی و امروزش همه فردا بود

 (645، غزل 653)دیوان عطار، ی                    

 ها خراباتكعبهبی روی تو 
 

 بی نام تو نامها همه ننگ 

 (145، غزل 659)همان، ی                           

در این بخش، نقش اصلی را اسامی مکانها ایفا میکنند. شاعر برای اینکه بتواند با مقابله با مرائیان:  نقد نفاق و

ظاهردراییهای عصر خود به مبارزه برخیزد، مستقیم به برخی مناسک دینی حمله میکند تا پرده از ریاكاریهای 

ابیاتش دیده میشود. در این میان چیزی كه  متظاهران بردارد. عطار از تزویر و ریا بیزار است و این بیزاری در

توجه است تقابل كعبه با خمّار است كه عطار آن دو را مقابل هم قرار میدهد و از افراد دورویی سخن میگوید قابل

 كه داه به كعبه و داه به میکده درایش دارند:

 سر در نه و هرچه بایدت كن
 

 مجوی و داه خمار كعبهده  

 (354، غزل 633)همان، ی                            

 او در جای دیگر بیزاری و نفرت خود را از ریا اینگونه بیان میکند:

 كسی را كی فتد بر روی این رنگ
 

 كند بت را مراعات؟ كعبهكه در  

 (41، غزل 91)همان، ی                                 

نه. جویاجویانج ریاكارانه به مرتبج عشق خالصانج مالمتسالمت بیت اول اشاره دارد به تحول از مرحلج زهد نمادین

اهلل را یدک در بیت دوم، كعبه نماد وحدت، عبودیت و خلوی در معرفت و در تضاد با اغیار كه مفهوم ماسوی

 میکشد، قرار درفته است: 

 چو دام زرق بیند در برم دلق

 چو دبر نفس بیند در نهادم
 

 دفرست زنارمبسوزد دلق و  

 سوی اغیارم فرستد كعبهز 

 (451، غزل 411)همان، ی                            

 مضامین اجتماعی ـ سیاسی

شناسی ادبیات مطرح آثار ادبی هر جامعه، بازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی آن هستند. این بحث كه در جامعه

دارد. عطار در اشعارش به مضامین اجتماعی میشود، در بررسی فرهنگ و تاریخ اجتماعی هر ملت اهمیت بسیار 

در ادبیات انتقادی، شاعر یا نویسنده معایب و نارساییهای اخالقی و رفتاری فرد یا »است.  نیز توجه ویژه داشته

ای كه ارزشهای دینی (. در جامعه96: 4374)رزمجو، « اجتماع را بصورت هجو یا به زبان هجو و طنز بیان میکند

خره درفته شوند و دستها بر بدی دراز دردند، انتقاد جزو مؤثرترین كارهایی است كه شاعر دردمند و انسانی به سُ

میتواند از اوضاع جامعج خود داشته باشد. نمونج بارز این اوضاع در شعر و ادب قرن هفتم كامالً آشکار است. كمتر 

اهل زمانه، شکایتهای جانگداز نکرده باشد.  شاعری است كه در این عهد از انتقادات اجتماعی بركنار مانده و از

بسیاری از مضامین اجتماعی در غزل عطار به درخشانی هرچه تمام جلوه میکند. مفاهیم سیاسی ی اجتماعی، 

درصد از كل اَعالم 3مورد و حدود  65چهارمین موضوع برآمده از كاركرد محوری اَعالم در غزلیات عطار است كه 

است. این مفاهیم به سه دستج مذمت خیانت و ریاكاری )كه درحقیقت ذیل عنوان دوم  را به خود اختصای داده

بررسی است؛ اما بدلیل تشخص موضوعی، ذیل بخشی مستقل عرضه شده است(، نکوهشهای اخالقی ی قابل

، درصد، پربسامدترین11مورد و  44اجتماعی، و مدح و ستایش امرا تقسیم میشود. مذمت خیانت و ریاكاری با 



 497/ نیشابوری در غزل عطار)اَعالم( خای  یاسام ییمعنا -یدر كاركرد موضوع یتأمل

 

مورد  4درصد دومین و پس از آن مدح و ستایش امرا با 36مورد و  9ارشادها و نکوهشهای اخالقی ی اجتماعی با 

 بسامدترین مضمون است.درصد كم61و 

اسامی خاصی كه در تکمیل توصیف مذمت خیانت و ریاكاری در غزل عطار مؤثر واقع مذمت خیانت و ریاكاری: 

 4مورد به عناصر طبیعت و تنها  6مورد به جانوران،  6مورد به اَعالم مکانها،  5میان نامند كه از این  44اند، شده

جای سخن نغز عطار، دوهرهایی درانقیمت از مورد هم به عَلَم اشیا اختصای دارد. در جای 4مورد به اشخای و 

زار لت و ریاكاری را به هتمامتر سوسو میزنند و شب تاریک و بیابان سوزان غفاخالق و فضیلت به درخشانی هرچه

های ملیح و اندرزهای بلیغ غزلیات كه بعنوان پایج ثابت افکنند. ازجملج آن نکتهبخش نور میاندرز نغز و نهیب جان

امان ایشان با ریا و ریاكاری است. عطار  با دغدغه و وسواس تمام، اش بطور مستمر جلوه كرده، مبارزۀ بیدر اندیشه

عنی ممهابا بر ریاكاران عتاب میزند. ریا كه بها میپاید، در حواشی و اثرات آن غور میکند و بیاین مبحث نکوهیده ر

كننده آمده و ازجمله رذایلی است كه در شمار دناهان بزرگ نهاده شده، نادفته روشن عملی متفاوت با نیت عمل

ا زده و سستی و پلیدی را است هرجا عقرب موذیش پای نهاد، بر هرچه درستی و سالمت است، نیش جانگز

 جایگزین میکند:

 سر در نه و هرچه بایدت كن

 ده آیی و داه بازدردی
 

 مجو و داه خمار كعبهده  

 این نیست نشان مرد دیندار

 (354، غزل 633)دیوان عطار، ی                      

 به هر دم رنگ دیگر بوقلمونچو 
 

 ولیکن آن همه رنگش به یک بار 

 (345، غزل 631)همان، ی                            

بسامدترین مضمون نامهای خاصی است كه نکوهشهای اخالقی ی اجتماعی، كمنکوهشهای اخالقی ـ اجتماعی: 

مورد هستند  9عطار مفاهیم سیاسی ی اجتماعی را با استفاده از آنان توصیف كرده است. اسامی عَلَم این مبحث 

مورد هم به نام مکان اختصای دارد. ادبیات ناب، بویژه ادبیات عرفانی  4مورد به اسامی جانوران و  7ن كه از این میا

های عمیق خودشناسی است. عطار های موجود در آثار عطار، سرشار از بارقهو بخصوی حکمت پندها و تجربه

سانها را پایدار ساخته و همان ها در اشعار خود بنای هستی معنوی اندرحقیقت معماری است كه با هنرآموز

ساز قرار داد. ادر بشر امروز در محضر درس آموزداری چنین داه آرمانهای انسانهای نابش را میتوان تکیهاندیشه

وارسته بنشیند، به احتمال قوی به هرفای نهاد و نهان خود نگاهی از روی بصیرت پیدا كرده و غفلت از خویش را 

وپادیر روزمردی است، تکرار نمیکند؛ بلکه به درمان نواقص خود پرداخته و ظرفیت دستكه عامل تمام بحرانهای 

بخش جهان و كیهان را پیدا خواهد كرد. در ابیات دربردارندۀ اَعالم عطار بیش از هرچیز، دیری از ساحات رهاییبهره

ازد. در این نمونه عطار نکوهشهای اخالقی به چشم میخورد؛ نکوهشهایی كه انسان را متوجه خطای خود میس

 سنگدلی و خودكامگی را مورد نکوهش قرار میدهد:

 بر ضعیفان نکنی رحم به یک قری جوین
 

 پروار كنی برهوانگه از ناز به مرغ و  

 (744، غزل144)همان، ی                      

دوزخ كه بسیار نزدیک است، هشدار در بیتی دیگر نیز شاعر، انسان نادان را به وجود حساب و روز قیامت و عذاب 

 میدهد:

 در راه دوزخمرگ در پیش و حساب از پس و 
 

 به چه شادی خرفا خندۀ بسیار كنی 

 (744، غزل144)همان، ی                         
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نام شخص بهره  4نام جانور و  6اسم خای مربوط به مکانها،  3در این زمینج موضوعی، عطار از مدح و ستایش: 

هجری قمری( بنیاددذار دودمان اتابکان  574الدین ایلدِدُز یا ایلدُدُز )مرگ در برده است. اتابک اعظم شمس

ای از تبار قبچاق و در مالکیت سلطان مسعود سلجوقی بود. او در دستگاه سلجوقیان آذربایجان و در آغاز برده

هجری قمری توانست حکومتی به  534یا  535پیشرفت نمود تا آنجا كه به امارت آذربایجان رسید. در حدود 

نسبت مستقل را برپا سازد و بجز آذربایجان تا زمان مردش بر اران، ری و اصفهان نیز چیره دردد. عطار در این 

 الدین میداند:غزل، كه تنها غزل مدحی موجود در دیوانش است، علت تازدی و طراوت سخنش را مدح شمس

 نخاطر عطار به بستان سخ بلبل
 

 یافت الدینشمستازدی از سخن مدحت  

 (469، غزل 433)همان، ی                             

الدین را به مشک ختنی كه از چین آمده مانند میکند و این مشک ای دیگر نیز، شاعر كاله زرین شمسدر نمونه

 را موجب طراوت و زیبایی دل میداند:

 چون كاله دل تر آن كله زرین یافت
 

 یافت چیناز  ختنزلف پرچین چمن مشک  

 (469، غزل 433)همان، ی                                   

 گیرینتیجه
معنایی اسامی خای در غزلیات عطار، در زمینج محتوایی عاشقانه روی میدهد. عشق -بیشترین كاركرد موضوعی

معشوق است. این شوق وافر، از سویی موجب ایجاد  در منِ شاعرانج عطار، برانگیزندۀ اشتیاق شدید برای پیوستن به

اندوه و درد میشود و از دیگر سوی، او را ملزم به پیمودن راهی صعب و پربال  میکند. عطار از اسامی عَلَم عناصر 

طبیعت بیش از سایر اَعالم، برای تبیین معانی عاشقانه و معموالً برای توصیف زیبایی و دلربایی معشوق بهره برده 

ست. داهی هم آنها را برای توصیف اندوه و بیقراری عاشق، توصیف دشواریهای عشق و وصال، وصف اشتیاق عاشق، ا

شرح فراق و توصیف آرزومندانج وصال به خدمت میگیرد و كمتر معانی خارج از فضای وابسته به عشق، از اسامی 

دری عاشقانه را در غزلیات جایگاه دوم جلوهعناصر طبیعت اراده میکند. نامهای خای بعضی جانوران و پرنددان، 

 .اندعطار دارند. پس از آن، به ترتیب نامهای اشخای، مکانها و اشیا درجهت بیان مفاهیم عاشقانه استفاده شده

دومین محتوای پركاربرد غزلیات عطار، مفاهیم عارفانه است. این مفاهیم به ترتیب بسامد عبارتند از: طلب، عشق، 

ای هده، قرب، معرفت، فقر و شوق. از این میان، طلب بیشترین نمود را دارد. پس از طلب، نمود جلوهكشف و مشاه

تصویر كشیدن مفهوم عشق و محبت عشق، بسامد باالتری دارد. او از عناصر طبیعت بیش از سایر اَعالم برای به 

فانه، اسامی عَلَم بعضی جانوران و اشخای، عارفانه مدد میگیرد كه توضیح استداللیِ آن پیشتر آمد. در مفاهیم عار

درصد فراوانی، برای بیان مراتب،  36و   33اند، با حدود كه به نوعی با فضای معنایی و جزئیات عرفانی مرتبط بوده

اند. این اسامی عبارتند از: پروانه، طوطی، یوز، باز، اسب، شیر، درجات و مراحل سیر و سلوک عارفانه استفاده شده

ا و هس، هما، سیمرغ، بلبل، رخش، بوقلمون، آهو و مور كه هركدام، به انعکاس و تفهیم یک یا بیشتر از مؤلفهطاوو

اند. اسامی اشخای نیز عبارتند از: خضر، خصایص اغلب ستوده و داه نکوهیدۀ مرتبط با سلوک و سالک مدد رسانده

حمود، منصور، بایزید، شبلی، حالج، آدم، ابراهیم، سلیمان، عیسی، مریم، جم، یوسف، موسی، رستم، یحیی، ایاز، م

 ند.ادار شدههای عرفان عاشقانه را عهدهبالغیِ ظرایف و بایسته -خلیل و مصطفی )ی( كه وظیفج انتقال عرفانی
ه این اند؛ چراككار رفتههمانطوركه بیان شد، اسامی عشاق معروف نیز در برخی ابیات برای بیان مفاهیم عارفانه به 

درصد و 67اسامی، قابلیت بارزی در تجسم ظرایف عشق عرفانی دارند. پس از این اسامی، عناصر طبیعت با حدود 

اند. شایان ذكر است غزلیات عطار یکی از درصد، برای بیان این مفاهیم ارزنده استفاده شده7نها با حدود مکا
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امین عرفانی هستند. غزلهای عارفانج حامل اَعالم لحاظ برخورداری از انواع مضجامعترین منابع شعری كالسیک، به

 عطار، این تنوع و دسترددی را بخوبی بازتاب میدهند. 

سومین دروه معنایی كه عطار در غزلیات خود با استفاده از نامهای خای دونادون به آن التفات داشته، مفاهیم 

ای، بنیاد ای خبوری را تشکیل میدهند كه به شیوهای از غزلیات دیوان عطار نیشاقلندرانه است. قلندریات نوع ویژه

زلهای دیگر، غ عبارتدونه به نمایش میگذارند؛ به های مالمتیتفکرات و دیدداه عرفانی او را درجهت القای اندیشه

كرد های عرفانی او را بازتاب دهند و هم كاراند كه هم تجربهمغانج عطار، این امکان زبانی و ادبی را فراهم آورده

ند اشکنیهای عرفی ی زبانی و كاربرد نمادهای مغانه نمود یافتهاجتماعی ی انتقادی بیابند. این مفاهیم در قالب نشانه

د اند. در این فضای موضوعی، بیشترین موارو در توصیه به اخالی و نیز نقد نفاق و مقابله با ریاكاری استفاده شده

ن كاربرد به اَعالم جانوران اختصای دارد. بسامد اسامی اشخای نزد عطار، كاربرد اَعالم به اسامی اشخای و كمتری

 توجه است و میتواند همان دالیلی را داشته باشد كه ذكر آن دذشت.مانند غزل سنایی قابل

كاربردترین جلوۀ محتوایی در غزلیات عطار، به مفاهیم سیاسی ی اجتماعی مربوط است. برخی از چهارمین و كم

زرگ تاریخ اجتماعی ایران، در غزلیات فریدالدین عطار نیشابوری انعکاس یافته است. نسخج او برای چارۀ دردهای ب

این آالم، همان عشق و ایمانی است كه در آثار او موج میزند. بطور كلی، مواردی كه نامهای خای با هدف بیان 

شده است كه درصد از كل اَعالم استخراج 3دود مورد و ح 65اند، مربوط به كار رفته مفاهیم سیاسی ی اجتماعی به

این مفاهیم براساس فراوانی، به سه دستج مذمت خیانت و ریاكاری، نکوهشهای اخالقی ی اجتماعی، و مدح و 

ستایش امرا تقسیم میشوند. در القای مفاهیم سیاسی ی اجتماعی، اسامی عَلَم جانوران و مکانها بیشتر استفاده 

ند. اعناصر طبیعت و اشخای، كمترین كاربرد را دارا هستند. اسامی اشیا در این مفهوم استفاده نشدهاند و اَعالم شده

فراوانی اَعالم حیوانات در این عرصه، میتواند بدلیل تنوع صفات مثبت یا منفی مشهود در آنها باشد كه در 

اند. دربارۀ نمود اسامی دمیان محسوب شدهای از صفات مذموم یا ممدوح آرویکردهای ارشادی و نقادانج عطار، نمونه

 مکانها نیز پیشتر توضیح داده شد.  
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 های اسامی خای در غزلیات عطار كاركرد معنایی اسامی خای در غزلیات عطار                 دونه

 

  نویسندگان مشاركت

رازی  دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر فاطمه كالهچیان است.شده استخراجكرمانشاه 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فتانه رستمیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده غالمرضا سالمیاناند. آقای دكتر نقش داشته نهایی

 پژوهشگرسه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رازی كرمانشاهدانشگاه 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای
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 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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