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 عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 

 
 دکتر حسین فقیهی

 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) -دانشیار

 آرزو حیدري
 کارشناس ارشد

 چکیده
هاي ظهور نماد، اي نامرئی و پنهان است. یکی از عرصهنماد، تصویري آشکار در متن ادبی است، که هدف آن، بیان ایده

اند. آنچه در این مقاله مورد نظر است، بررسی عرفان است. شاعران عارف پیوسته از زبان نمادین در شعر خود بهره برده
ا بیان گردد. از این باشد، تا انگیزة عّطار در به کارگیري این نوع از نمادهنامۀ عطّار مینمادهاي با مفهوم عرفانی مصیبت

نامه و گفتمان عطّار در دستور کار این پژوهش قرار دارد، که حاصل آن رو موضوعات عرفانی، نماد و آشنایی با مصیبت
، تمثیل، کنایه، اسطوره و تمایز نمادهاي انسانی، حیوانی، اشیاء، شناخت نمادهاي این اثر از دیدگاه بالغی در کنار استعاره

اي مغایر با دهد عطّار در این اثر برجستۀ خود، شیوهباشد. این پژوهش نشان میهاي طبیعی میو پدیدهاعداد، عناصر 
دیگر آثارش دارد؛ بدین معنی که نمادهاي این کتاب را به صورت تمثیلی و غیرتمثیلی بیان کرده و در این راستا نمادهاي 

نامۀ عطّار توان نتیجه گرفت که مصیبتبا بررسی انجام شده می دریا، خاك، گنج و آفتاب به ترتیب بسامد بیشتري دارند.
 از نظر بیان مطالب و نکات دقیق و عمیق عرفانی و جایگاه واالي شاعر در نحوة بیان آن بسیار ادیبانه و عالمانه است.

 نامه، عطّار، ادبیات منظومعرفان، مصیبت  نماد، واژگان کلیدي:
 

 مقدمه : 
نماد، یکی از انواع صور خیال است و در حوزة بیان مورد بررسی قرار می گیرد بسیاري از آثار ادبی به زبان نمادین 
است. اما آثارادبی عرفانی، به دلیل ویژگی هاي خاص خود، از این زبان، بهره ي بیشتري می گیرند، چون عرفان عبور از 

ان ، سعی در تفسیر مشاهدات خویش دارند و آثاري که از رهگذر کشف و عالم حس و ارتباط با عالم غیب است و عارف
 شهود آنان پدید می آیند، به شیوه اي متفاوت نگاشته شده و نیاز به تفسیر و تأویل دارند. 

ر گرچه سنایی را آغازگر شعر عرفانی می دانند، اما عطّار از بزرگترین شاعران عارفی است که ادامه دهندة راه سنایی د
 سرودن اشعار عرفانی است. 

آثار عطّار و مثنوي هاي وي بی مانند و جزء مراجع عرفانی صوفیه است. با آنکه مولوي در بیان مسائل عرفانی اشعار 
خود، گوي سبقت را از همگان ربوده است، مع ذلک دنباله رو عطّار بوده و در بسیاري از موارد، حکایت هاي وي را 

 نموده است. اقتباس و باز آفرینی 
یکی از آثار سترگ عرفانی عطّار، یعنی مصیبت نامه، پس از منطق الطّیر،بهترین اثر وي است. در این کتاب ، سالک 
فکرت ، چهل مرتبه سیرنزولی را از جبرئیل تا انسان و سیر صعودي را از آدم (ع) تا حضرت محمد طی می کند و پیامبر 

 هنمایی می نماید تا حقیقت را بیابد. (ص) وي را به جستجو در جان خویش را
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مصیبت نامه از جمله آثاري است که به بیان مفاهیم عرفانی ، در قالب حکایات و تمثیل ها پرداخته است. این پژوهش 
درصدد آن است تا به بازتاب نمادهاي مصیبت نامه پرداخته و شیوه و دیدگاه نماد پردازي عطّار و بن مایه هاي ذهنی 

 د بررسی قرار دهد. وي را مور
عطّار از شاعران بزرگ ادب فارسی است که مطالعات بسیاري در مورد آثار وي از سوي اندیشمندان ادبی انجام گرفته 

از قادر فاضلی به نگارش در آمده است که » اندیشه هاي عطّار« از پوران شجیعی و » جهان بینی عطّار «است ، از جمله 
مسائل مختلف اعتقادي، عرفانی و اخالقی مورد بررسی قرار داده اند، همچنین مصطلحات اندیشه هاي وي را در مورد 

اثر » تجلّی رمز و روایت در آثار عطّار«عرفانی و مفاهیم برجسته در آثار عّطار، از سهیال صارمی را می توان یادآور شد. 
 ی و جنبه هاي رمزي آن را بیان نموده است. رضا اشرف زاده، اسطوره ها و روایات دینی را در مثنوي هاي عطّار بررس

 نماد
کاربرد مبحث نماد، اگرچه به ادبیاتعرفانی باز می گردد، اما از مباحث بالغی نو در ادبیات فارسی است، زیرا با دیگر 

مادین یک کلمه یا یک شکل وقتی ن«موضوعات بالغی از قبیل استعاره، کنایه و تمثیل مرزهاي مشترك دارد، بنابراین 
 )16ص  1377(یونگ /» تلقّی می شود که به چیزي بیش از معنی آشکار و مستقیم خود داللت کند.

واژة نماد، دالّی است که بر چند مدلول مختلف در یک حوزة معنایی نزدیک به هم داللت می کند، مثالً نماد شب: ستم ، 
دال بریک مدلول داللت می کنند، نظیر کودك ، ترس، مرگ، جهل و غیره را به یاد می آورد و گاهی به عکس چند 

نمادها، بیش از آنکه از حوزه هاي دیگر تقلید شده باشند، زاییدة ذهن خالّق «فرشته، آب ، سفیدي که نماد پاکی هستند، 
اي به  نویسنده و شاعر است، چنانچه نماد از جاي دیگر وام گرفته شده باشد، بنابه شرایط اثر، تغییر می کند و نقش تازه

 )500ص 1378(داد/» خود می گیرد.
به یونانی به معنی  (Symbolon)) به التین و (Symboloumبه معنی : نشان، رمز و اشاره یا  (Symbol)نماد 

یعنی به دوشیء دو نیمه شده اطالق می شد که دو تن به نشانۀ پیوند یا پذیرایی و مهمان داري « هویت و شناسایی بوده 
» با خود داشتند، تا دارندة هر نیمه چون به دارندة نیمه دیگر رسید، وي را با خود برادر و برابر شمرده،  بیگانه نداند. 

)  قــدما غالبا واژة رمـز را به کار می بردند، یعنی سخن پوشیده که معناي آن پنهان و واسطه ها در 20ص1372(ستّاري/
از «آن اندك و دریافت معنی دشوار است، برخی عقیده دارند که مفهوم رمز با نماد به معنی (سمبل) متفاوت است، زیرا 

گاهی بین آن دو خلط می شود در نماد (سمبل) هر چند آنجا که سمبل فرنگی در زبان فارسی به رمز ترجمه شده است، 
/ ص 1381(شمیسا /» مشبه به متعدد است اما به عالقۀ مشابهت متوجه معنی می شویم، اما رمز بیشتر به نشانه شبیه است.

273( 
ر زبان هاي اروپایی رمز ، با تمام وسعت و مفهوم خود، می تواند معادلی براي واژة سمبل د«برخی دیگر براین باورند که 

دارد که به معنی نشانه و » Sign» «Signal«نیز مانند رمز از نظر لغوي ، مترادفاتی چون  Symbolباشد چرا که کلمۀ 
 )5/ص1383پورنامداریان/» عالمت به کار می رود. 

 
 نماد و دیگر صور خیال 

اتی را مجاز می نامند. آنچه در بحث مجاز، ارزش هر گاه کسی کلماتی را در غیر معناي وضع شده به کار ببرد، چنین کلم
بالغی دارد، مجاز با عالقۀ شباهت است که به آن استعاره گویند. زیربناي بحث استعاره ، تشبیه است که ادعاي همانندي 

ند و استعارة میان دو پدیده است. گاهی جمله را در غیر معناي اصلی خود به کار می برند که آن را استعارة تمثیلّیه می نام
تمثیلّیه آن است که دو موضوع یا دو حالت را که از امور متعدد گرفته شده، در نظر می آورند و یکی از آن دو را به 

) همچنین کل یک داستان یا حکایت را نیز می توان در مفهوم 189/ص 1371(صادقیان /» دیگري تشبیه می کنند. 
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 ۱٥۸۷/  عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 
 

چون شاعر می خواهد که به معنی اشارتی « ي در خصوص آن می گوید: دیگري به کار برد، چنان که شمس قیس راز
کند لفظی چند که داللت برمعنی دیگر کند. بیاورد و آن را مثال معنی مقصود سازد و از معنی خویش بدان مثال عبارت 

ي اصلی، ) به کاربردن جمله در غیر معنا319/ص 1375کند و این صفت خوش تر از استعارت مجرّد باشد. (رازي /
بدون قرینۀ لفظی را کنایه می نامند و ما می توانیم معناي ظاهري و معناي دوم را که مراد اصلی گوینده است اراده کنیم 
ونماد نیز واژه اي است بدون قرینۀ لفظی که عالوه برمعنی ظاهري ، برمعناهاي دیگر نیز داللت کند و عاملی که ذهن را 

ی کند قرینۀ معنوي کالم است و دریافت معنی در اشخاص و زمان هاي مختلف متفاوت به معنا هاي دیگر راهنمایی م
خصوصیت بارز نماد آن است که تا بی نهایت اشارتگر بماند و هرکسی در آن چیزي می بیند که قدرت « است . 

 )39-41/ص 1379(شوالیه /» بصیرتش اجازة مشاهدة آن را می دهد.
که در کنایه هرکس همان معنی مجازي را از سخن در می یابد که دیگري دریافته است،  تفاوت نماد و کنایه در آن است

 اما در نماد معناهاي متفاوتی را می توان دریافت کرد. دیگر آنکه کنایه به صورت جمله است و نماد واژه. 
وار است، اما در نماد میان تفاوت نماد و استعاره در آن است که رابطۀ بین دو طرف تصویر در استعاره بر شباهت است

تصویر و ایدة پنهان آن به دشواري می توان تشابهی یافت، استعاره جانشین یک لفظ به جاي لفظ دیگر است و نماد 
تصویري است که سرچشمۀ مفاهیم و تصورات می باشد، همچنین استعاره را نمی توان تأویل کرد، اما  نماد به دلیل 

) با وجود این ، گاهی تشخیص استعاره و نماد، بویژه 184/ص 1386را برمی تابد. (فتوحی / پیچیدگی تأویلهاي مختلفی
) تمثیل ، حکایت یا 216/ص 1381در استعارة مرّشحه که قرینۀ واضحی داّل بر مشبه ندارد بسیار دشوار است. (شمیسا/

کند ، بنابراین تمثیل با نماد ارتباط بسیار  داستانی است که اندیشه یا پیام اخالقی، عرفانی ، دینی و غیره را بیان می
به امور ناگفتنی و اسرار غیر قابل بیان می پردازد و « نزدیکی دارد و در برابر تمثیل اخالقی ، تمثیل رمزي وجود دارد که 
) به کارگیري حکایات تمثیلی در مثنوي هاي  264غرض گوینده آگاهی دادن به مخاطب نیست. (فتوحی /همان/ ص

انسان همواره توجه ویژه اي به فهم اسرار آفرینش «ار ، سنایی و مولوي به شکل گسترده اي کار برد پیدا کرده است عطّ
/ 1385(دادور/» داشته است، برهمین اساس به داستان هاي اساطیري روي آورده که از ابتداي تاریخ تا امروز ادامه دارد.

ـزان عقل و علم می سنجد، با نگاهی نمادین بدان می نگرد و آن را ) چون انسان معاصر، اسطــوره را با می279ص 
اگر بخواهیم همه چیز را در چشم انداز واقعی خود ببینیم، باید گذشتۀ انسان را هم مانند حال او درك «تأویل می کند. 

/ص 1377یش/کنیم، به همین سبب است که درك اسطوره ها و نمادهاي قدیم ضروري است (یونگ، انسان و سمبولها
) اسطوره در زندگی و ادبیات هر ملّت با گذشت زمان ، حالت نماد و تمثیل به خود می گیرد و نماد، اغلب همراه 74

اسطوره بالنده می شود. قهرمانان اسطوره و رویدادهاي زندگی آنان، بهترین منبع الهام بخش براي نماد پردازي شاعران 
بران حماسۀ شاهنامه و داستانهاي نمادین ادبیات فارسی ، نظیر ؛ محمود و ایاز، لیلی هستند. اسطورة آفرینش ، داستان پیام

و مجنون ، حالّج و غیره منبعی پربار براي نماد پردازي هاي شاعران ، بویژه عارفان به شمار می آیند. نمادها را می توان 
 به دو دستۀ زیر تقسیم کرد: 

نویسنده براي اولین بار در اثر خود به کار می برد، مانند نمادهاي مرسوم و رایج الف) نمادهاي شخصی: که شاعر یا 
 ادبیات عرفانی

ب) نمادهاي قراردادي: که به دلیل کاربرد زیاد، معنی آن براي مخاطبان واضح و روشن است. ذهن انسان نمادگرا 
صلح و آرامش قرار می دهد و سیمرغ را در پشت  عالقمند به حسی کردن امور انتزاعی است، براي مثال: کبوتر را نماد

کوه قاف مجسم می کند و رسیدن به آن را دشوار می نماید تا نماد براي خداي المکان و قدرتمند باشد که براي رسیدن 
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به او و دیدارش باید رنجها کشید و از کوهها و دشت هاي هولناك و دریاهاي دهشت بارگذر کرد، بنابراین در اندیشۀ 

 مادگرا هر شیء و هر واژه اسرار و جهانی را در خود جاي می دهد. ن
 
 

 عرفان و زبان نمادین 
در عرفان ، سخن از ماوراء الطّبیعه و عالم ملکوت است که در ظرف زبان نمی گنجد و تنها راه چاره روي آوردن به نماد 

و سمبل قرار دادن آن ها روي آوردند، از  عرفا براي ظاهر کردن دریافت هاي عرفانی خود به جعل اصطالحات«است. 
)از این رو سخنانشان با مجاز، استعاره ، تمثیل و نماد 38/ ص1374قبیل: می ، زلف، خال، چشم بیمار، لب و ... (فاضلی/

د حقایق عالی و وسیع الهی را به صور و اشکال کوچک مادي حسی تنزّل داده ان«همراه بوده است و با استفاده از تمثیل 
در داستان عرفانی ) «3/ص1382(تاجدینی/» تا درعرصۀ افهام و اذهان محدود بگنجد و هر کسی از عهدة هضم آن برآید.

کالسیک آنچه نیروي اندیشه و تخیل مؤلّف را بیشتر به خود مشغول می کند این است که چه داستانی ابالغ کند و 
با معانی منظور نظر عرفانی منطبق گردد و تمثیلی محسوس براي  مطالب را چگونه بپروراند که بتواند در داللت ثانوي

 )1386/220(پورنامداریان/» معانی نامحسوس باشد.
وقتی زبان بیرون از حوزة تجربیات حسی است، همۀ اجزا و مفرداتش رمز گونه خواهد شد، نظیر: عقل سرخ و صفیر 
سیمرغ سهروردي، سالمان و ابسال ابن سینا ، سیرالعبادالی المعاد سنایی، منطق الّطیر و مصیبت نامۀ عطّار، البتّه ویژگی 

وم بودن آن در سطح ظاهــر است، این داستــان ها گـزارش کشـف و اصلی این گونه داستان ها، غیرواقعی و نامفه
شهودات عارفانه است که بردل سالک وارد می شودو عرفا به رمزي بودن آن اشاره کرده اند و دلیل به کارگرفتن زبان 

فقیهان قشري نگر رمزي را پنهان داشتن این اســرار از نامحرمان و دوري از تهمـت و افتراي ظاهر بینان و عالمان و 
تنها راه «دانسته اند، اما حقیقت امر این است که چون سخن از حقایق عرفانی بازبان منطق و حکمت کفایت نمی کند

) به این ترتیب با مطالعۀ 34/ص1376(ستّاري/» چاره، توسل به نماد است، بی آنکه توضیح عقلی وسیله قرار گیرد.
به شناخت بیشتر شاعر و روانشناسی اثر وي دست یافت، براي مثال: با مطالعۀ نمادها در یک اثر عرفانی، می توان 

 مصیبت نامه عطّار ، تصویر دریا، قطره ، باران، کشتی ، نمادهاي پر بسامد را تشکیل می دهند. 
ریستندو به نمادگرایــیدر ادبیاّت فارسی سابقــه اي دیــرینه دارد و عــارفان که جهــان را با دیـدي نمادین می نگ

سمبولیسم را می توان کوششی «باطن اشیا و پدیده ها راه می یافتند، آثار نمادین عرفانی ایجاد کرده اند. نمادگرایی یا 
» براي رخنه در فراسوي جهان تصورات دانست یعنی جهان فراطبیعی کاملی که انسان آرزوي ره یابی به آن را دارد.

یت و شرایط نابسامان اجتماع در گسترش آثار نمادین دخالت دارد، ولی ) اگر چه وضع14/ص  1385(چادویک /
» روحیۀ انزواطلبی و عرفان گرایی شاعران ، شعرنمادین را هر چه بیشتر به الیه هاي ناخود آگاه ذهن عقب رانده است.«

 )183/ص1385(ثروت /
شود، چنین سرخوردگی هایی را در شاعران اگر با نگاه دقیق تري به نمادگرایی در ادبیات، عرفانی فارسی نگریسته 

عارف می توان دید، نارضایتی از حکومت، اوضاع جامعه، ناپایداري و بی ارزشی دنیا و میل به گریز از آن،انسان را به 
بتّه پناه بردن به جهانی دیگر و پشت پازدن به دنیا ومافیها وا می دارد. زبان نمادین هم زائیدة اندیشه هاي عرفانی است. ال

 این عرفان در شکل مثبت آن سبب رشد روحی و کمال انسان و تقّرب وي به آفریدگار هستی می شود. 
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 ۱٥۸۹/  عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 
 

 زندگی عطّار
عّطار از بزرگترین شاعران عارف ایرانی است که خاکجایش در شهر نیشابور، زیارتگاه خاص و عام است. 

مجالس شان عالقه مند بوده و عطّار را نیز به همراه  ) پدر عطّارمردي درویش مسلک و به صوفیه و26/ص1383(عطّار/
خود به این مجالس می برده است و عالقه به احوال و اقوال صوفیه از دوران کودکی در عطّار شکل می گیرد. شغل 

فظ این تمکّن مالی سبب ح«عطّاري و طبابت را نیز از پدر به ارث برد و این امر سبب شد که نیاز مالی وي تأمین شود. 
) زندگی عطّار در 66/ص1374(فروزانفر/» مناعت طبع وي شده و از همین رو، نیازي به مدح این و آن نداشته است.

 616ق) در زمان کودکی وي روي داد و حملۀ مغول در ( -هـ  548میان دو حادثۀ مهم و دردناك حملۀ غزان در سال (
یاد می آورد خود را دچار کابوسی هولناك می یافت و همه چیز را  وقتی آن ماجراها را به« ق) اتفّاق افتاد. شاعر  -هـ

) عطّار شافعی مذهب و در کالم پیر و 29/ص  1378(زرین کوب /» محکوم به نیستی و در معرض زوال و فنا می دید. 
یات و قصاید وي اشعري بود، وي در تصوف ، شیوة مالمتّیه و قلندریه را می پسندید که با زتاب آن در مثنوي ها وغزلّ

عطّار علوم زمان خویش را می دانست و بسیاري از مضامین اشعارش از قرآن و حدیث و روایت «جلوه گر شد. 
) رمز در سخن عطّار روشن تر و مفهوم تر از آن است که در کالم سنایی به 3/ص1373سرچشمه گرفته است. (شجیعی /

و عامی خطاب می کند و براي آنها شعر می گوید، نه مثل سنایی که  عطّار بیشتر به مردم ساده« کاررفته است، زیرا 
نماد «) همچنین در قیاس با شیوة بیان مولوي 258/ص 1357(زرین کوب /» مخاطب او فضالً و اهل مدرسه هستند.

) در 232(فتوحی /همان /ص » پردازي هاي عطّار، آگاهانه تر و فهم کالم و راه بردن به عمق سخن وي ساده تر است. 
میان آثار متعدد عطّار، مصیبت نامه یکی از برجسته ترین آنها است و شاید پس از منطق الطّیر، مهم ترین منظومۀ او باشد 
ـت است و ظاهراَ به لحاظ تاریخی، آخرین منظومۀ وي می  که به لحاظ پختگی فکر و تنوع اندیشه ها، در کمال اهمیـ

می نامد معرفی می کند و مراحل تکامل » سالک فکرت «آغاز ، قهرمان کتاب را که  ) شاعردر35باشد. (عطّار/ همان/ص 
انسان را از زمانی که نطفه است تا بالغ شدن، از دیدي نمادین تأویل نموده و پس از این شرح سفر سالک را آغاز می 

ایندة عقل فعال و جبرئیل یا روح پیردر داستان هاي مصیبت نامه شخص معینّی نیست ، بلکه راهنماي باطنی و نم« کند. 
 )162/ ص1380(پورجوادي/» القدس است. 

عطّار دراین کتاب شرح سفر سالک را در چهل مقاله گنجانده است که ظاهراً به دلیل اهمیت عدد چهل است که چلّه 
شاعــر در مقّدمـۀ  نشینی صوفیان را به یاد می آورد و این چله نشستن نیز الهام گرفته از آیات و احادیث اســت.

مصیبت نامه توضیحاتی در خصوص زبان نمادین و رمز گونگی کتاب می آورد و توجه ما را به این مسیر سوق می دهد 
اصوالً سنّت « که با دیدي نمادین به این اثر بنگریم و در بسیاري از موارد خود به تأویل نمادهاي خویش می پردازد.

ه عرفان و مباحث آن را تحلیل کنند، چون هدف آنها بیشتر رسیدن و دریافت بوده و رمز صوفیان برآن نیست که فیلسوفان
) آثار عطّار آکنده از 35/ص 1379(محبتی /» که مظهر فهم و راز آنهاست، بیش از همه دست خوش این نوع نگاه است. 

ه در جستجوي یافتن راز هستی، مفاهیم عرفانی است که از حقیقت جان آدمی سخن می گویند. عطّار قهرمانی است ک
نهاده است، از جمله قهرمانان وي سالک فکرت در مصیبت نامه است. » خویشتن خویش« قدم در وادي طریقت و درك 

سالک فکرت در پی دست یافتن به حقیقت است. او دردي درجان خویش دارد که به دنبال درمان آن است و به جستجو 
ک، نیاز به پیري دارد تا وي را یاري رساند و پاسخگوي پرسشهاي او باشد و این پیر در آفاق و انفس می پردازد. سال

سفربود بردل و آن از صفتی به صفت « برسر راه وي قرار می گیرد. یکی از لوازم سلوك، سفر می باشد که دو نوع است: 
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) سالک 488/ص 1361(قشیري /» ند.دیگر گشتن بود، هزاران بینی که به تن سفر کند و اندکی بود آن که به دل سفر ک

 مصیبت نامه، مسافردل است و درجان خویش سفر می کند. 
 کی به کنه خودرسی از خویش ، تو     تا سفر در خود نیاري پیش ، تو
 قدسیان را فرع خود یابی مدام     گر به کنه خویش ره یابی مدام
 )198د تو را(م / در حقیقت این نظر نبو     لیک تا در خود سفر نبود تو را

 
 نمادهاي عرفانی مصیبت نامه 

 نمادهاي انسانی : 
بلعم ،  پس از چهارصد سال عبادت، شبی از شبها سربرمی دارد و صد دلیل براي نفی صانع می آورد،  بلعم باعورا :

عطّار او را نمــاد عقـل انسان قرار داده است، که در امور بسیار، چون و چرا می کند و سرانجام از راه راست خارج می 
 گردد.  

 )424بگذرد (م/ بلعمی گردد زایمان     عقل چون از حد امکان بگذرد
 بلعم نماد انسان منحرف و بی ایمان است. 

سالک طریقت ، قدم در راه سلوك می نهد و هیچ راهی هم بدون رهزن نیست. در مصیبت نامه ، راهزن نماد  :رهزن
 وسوسه هاي شیطانی و شهوات و تعلقات دنیوي است که انسان را از ادامۀ راه باز می دارد. 

 )165تومخسب اینجا، کن آنچت گفته اند (م/    خفته اندگفت در راه رهزنانت 
کسی که « کودك عموماً نماد پاکی و معصومیت و در مصیبت نامه، اغلب نماد خامی و بی تجربگی است و نیز طفل :

(سجادي » مستعد سیر وسلوك نشده ، یا در آغاز سیر و ناپختگی است طفولیت، ابتدایی ترین مقام سلوك را گویند.
 )553/ص 1375/

 )164طفل ره شد عقل پیرآموز او (م/     باز بود آن صبح دولت روز او
طفل بــراي رشد و رسیـدن به بلوغ ، نیازمند شیراست و سالک در گفتگو با پرندگان خود را طفلی می خواندنیازمند 

 شیر.
 )321من بمیرم تشنه تدبیري کنید (م /     طفل را هم چارة شیري کنید

 برابر میکائیل چنین می گوید: و نیز در 
 )1081تا برون آري از این ماتم مرا (م /     طفل عشقم تربیت کن هم مرا

در ادبیات اسالمی ایران به عنوان مظهر تکبر و سرکشی مشهور شده « فرعون لقب پادشاهان قدیم مصر است و فرعون : 
 )621/ص 1386(یاحقی /» دانسته اند. ، تا آنجا که مصدر تَفَرعن (گردنکشی) را از نام او مشتق

 
 )275یا که فرعونی وهامان طالعی (م /    توبه فرعونی چو مصر جامعی

 گاهی عّطار ، فرعون را نماد نفس قرار می دهد، نظیر: 
 )130کوندارد جز شهادت هیچ چیز (م /    پس مرا فرعون نفسی هست نیز 

ربانی و الهی و مجنون نماد روح ناآرام بشري است در مصیبت نامه  در ادب فارسی، لیلی نماد عشق لیلی و مجنون : 
 مجنون و لیلی ، نماد عاشق حقیقی اند که در راه عشق زندگی خویش را برباد داده و به مقام فنا رسیده اند. 

 در درو دیوار االّ روي او     من ندیدم در میان کوي او 
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 ۱٥۹۱/  عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 
 

 رنهم لیلی بودخاك اگر برس    بوسه گر بردرد هم لیلی بود
 )230کوي لیلی نبودم جز روي او (م/    چون همه لیلی بود در کوي او

چنان که محمود در مصیبت نامه، نماد خداوندي است که مردم از بیم او در خوف به سر می برند، اما از لطف و بخشش 
 او ناآگاهند: 

 بودم از محمود بی آگاه من    زان همی گریم که چندین گاه من 
 )368زنده بی محمود ، چون ماند کسی (م/    دریغا بی خبر بودم بسی  اي

 ایاز نیز نمادي از بندة عاشق و عارف پاك باخته است. 
یوسف ، نماد قلب و جان انسان است که در چاه دنیا و جسم گرفتار شده است با آنکه در نهایت حسن و  یوسف : 

زیبایی جلوه دارد، و یعقوب نماد عقل و برادران یوسف نماد حواس پنجگانه باطنی و نیز غضب و شهوتند. (میرآخوري 
 )109/ص 1376/

 است اي پسربهترت ازوي چه چیز     یوسف جانت عزیز است اي پسر
 )410جز دلی پرشور نتواند شناخت (م /    قدر یوسف کور نتواند شناخت

 
 نمادهاي حیوانی : 

پرندگان در مصیبت نامۀ عطّار، عموماً نماد جان، تجلّی الهی، روح، صعود به آسمان، ارتباط با یزدان ، اندیشه و پرنده : 
 )72/ ص 1379تخیل اند. (کوپر/

با آنکه شاهان از قرار گرفتن در زیر سایه اش به پادشاهی » هما« نماد صوفیانی است که به جمال حق نظر دارد  » بلبل« 
نماد بندگانی است که رسیدن به » طاووس«می رسند خودنماد عارفی است که تنها به بندگی و نشان الهی خرسند است. 

» سیمرغ« است که گاهی دچار منیت و خود برتري می شود  نماد پیرو راهنماي عارفان »هدهد« بهشت را آرزو دارند 
نماد الهی می باشد که سالکان براي رسیدن به بارگاه و دیدار وي راه دشوار هفت وادي (طلب، عشق، معرفت، استغناء، 

باز می حیرت و فقر و فنا) را باید پشت سر بگذارند. گاهی پرنده نماد عارفان واقعی است که در هواي دوست پروبال 
 کنند و به آسمان اسرار الهی راه می یابند: 

 )294نه خر پاالنی و خربنده راست (م/    این سخن پرّندگان زنده راست 
 همچون آدم (ع) ، نمادجان دورافتاده از بهشت و جدا مانده از عالم ملکوت است  طوطی : 

 
 )227/تا ابد طوبی له از طوبی توست (م     طوطی جان طالب معنی توست 

 نماد همت بلند عارفان خدا جوست که تن به پستی نداده ، پیوسته مالزم درگاه قرب الهی اند. باز : 
 )254دست سلطانت بود جاي نشست (م/    گر چو بازان همتّی آري به دست 

انمند گنجشک نماد سالک ناتوانی است که می کوشد تا صوفی واقعی شود و عقاب نماد عارف تو گنجشک و عقاب : 
 و با شکوهی است که در پرواز به سوي حق اوج می گیرد.:

 )172لیک گنجشکی ، عقابی کی بود (م /    جد و جهدت بی ثوابی کی بود 
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روح انسان ، همچون هما گرامی است و دربرابرسگ نفس قرار دارد و غذاي هر دو استخوان است. شاید  هما : 

 ست شایستۀ هماي روح باشد نه سگ نفس استخوانی که نمادي از توجه و پروردن ا
 )328زانکه بس افسوس باشد سگ بدان   (م /    تو هماي روح را ده استخوان 

پروانه نماد عارف عاشق ، وفادار و ایثارگر در راه محبوب است که سرانجام او سوختن در شعلۀ فروزان عشق  پروانه : 
 است. 

 )156ان و تن زن و دیگر مپرس (م/جان فش    خویش را پروانه کن و زپر مپرس 
عطّار سپس در حکایتی نقل می کند که هرروز عده اي از فرشتگان در نور حقّ می سوزند و عده اي دیگر از نو پدید می 

 آیند. 
 سربه سر پروانۀ شمع آمدند    چون مالیک حاضر و جمع آمدند
 )195(م/دیگران در آرزوي آن هالك     این همه هر روز می سوزند پاك

 پشّه نماد سالک حقیر و ناتوان است، که در برابر پیل نماد قدرت قرار می گیرد. پشه : 
 )440تا به دست خویشش اندازي به پاي (م/    پشّه اي تو می کنی بر پیل جاي 

  خر نماد انسان غافل ، نا آگاه وا بله است که هرگز با کوشش خود بجز عنایت ارباب به جایی نمی رسد.خر: 
 خرکجا گردد به جد و جهد اسب؟     راست ناید صوفیی هرگز به کسب 

 )172یک خر عیسی بود صد اسب ، بیش (م/   لیک اگر دولت رسد از جاي خویش 
 )184اي خر، آخر باشگونه برخري (م/    تاکی از کوري و تا چند از کري

 که پیوسته به دنبال ما در می دود.از دیدگاه عطّار کرّه خر نما دمقلّدان بی فکر و اهل ظاهر است 
 یا رود جز بر طبیعت کی رود     کرّة خر برشریعت کی رود
 )147چون به تقلیدي رود هم خر بود (م/     کرّة خر کز پس مادر رود

) 48/ ص 1380خوك نشانۀ پرخوري ، تنبلی و شهوت است که جزء هفت گناه بزرگ به شمار می آید. (هال / خوك : 
 سان گمراه و پست و نفس پلید است. و نماد ان

 )329بس که خواهد بود خوك آن جایگاه (م/    گر نخواهد کرد توبه مرد راه 
سگ در ادبیات عرفانی ، نماد نفس اما ره است و عطّار نیز آن را نمادي از خواسته هاي شهوانی زود گذر گرفته  سگ :
 است. 

 
 )129جانم سوي تو نا ایمن است (م/راه     خالقا تا این سگم در باطن است 
 )278کافرم گر کافر روم آن کند (م /    آنچه با من ابن سگ شوم آن کند

 گاهی عطّار سگ را نماد انسان هاي پست نیز می داند، نظیر: 
 )  156آفتابی ذره گی تا کی کنی (م /    با سگان همسفرگی تا کی کنی 

 ن ناتوان و حقیر است ، مانند: مور از دیدگاه عطّار، نماد انسا مور: 
 )459مور در صدر امیري آمدي  (م/    گر ز هر کس دستگیري آمدي

 
 نمادهاي اشیاء 

 پل نماد دنیا و محل گذر است که نباید به آن دل بست.  پل : 
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 ۱٥۹۳/  عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 
 

 )302هست آبی زان سوي پل سربه سر (م/    گربسی بر پل کنی ایوان و در 
 )202رستی از درد دل و فریاد من (م/    گربرین سر پل بدادي داد من

 تیر نماد تقدیر الهی است ، مانند:  تیر : 
 )132جان هدف سازم به هر تیري که رفت (م/    از کمان حکم و تقدیري که رفت 

 نماد عشق است ، نظیر: » تیر«گاهی نیز 
 )377(م / تا همه بر تیر تو افشا نمی    کاشکی من صاحب صدجانمی 

 ه در مصیبــت نامه، نماد انسان و جسم اوســت، چنانکه عطّار خــداوند را دبه گـر و مردم را دبه می خواند دب دبــه :
 )427هست چندین دبه می آرد دگر (م/    واي هم از دبه ، هم از دبه گر

 جام نمادي از جان پیامبر و انسان و نیز نمادي از عشق و معرفت الهی است:  جام : 
 )133هر دو عالم از دو میم نام او  (م/    جنّت جرعه اي از جام اوهشت 

 ابلیس از جام عشق الهی نوشید و سرانجام آن را سرنگون کرد: 
 خورده ام این جام ماال مال من     گفت اول صد هزاران سال من 
 )333درد لعنت آمد از زیرش برون  (م     تا به آخر جام کردم سر نگون

 مصیبت نامه، چراغ نماد هدایتگري و روح جاودانه انسان است ، مانند:  در چراغ : 
 )188چون بدانجا باز شد، شد ناپدید (م/    چون چراغ از جاي بی جایی رسید

 )131صد چراغ از لطف پیش آري مرا (م/    وررهی تاریک پیش آري مرا
 سوزن ، نماد عارفی است که در پی اصل و مبداء آفرینش می باشد:   سوزن :

 )136کی تواند رفت در راهی دراز  (م/    تا نیابد سوزن این سررشته باز
) چنان که در 1373/365(اشرف زاده /» از چیزهاي دنیاوي است که از اوج روح انسان می کاهد « همچنین سوزن نماد 

 ی (ع) می گوید: مقایسۀ پیامبراسالم با عیس
 

 )136همچو عیسی بستۀ سوزن نماند (م /    الجرم یک سوزنش دشمن نماند 
 کشتی نماد حضور خداوند در میان مردم است:  کشتی :

 )361تا ابد دریاي دین اخالص توست (م/    کشتی اهل سالمت خاص توست 
 کاله نماد سروري و بزرگی است:  کاله :

 )157(م/ تا ازآن ترکم کالهی دوختند    دترك کردم این همه تا سوختن
کلید در جهان بینی عطّار ، نماد حقیقت هستی و اسرار دست نیافتنی است که هیچ کس را توان گشودن آن در  کلید: 

 نیست: 
 )195بس بود قفل دو عالم را کلید (م/    گر شود یک ذره از قلبش پدید 

 یر مرشد و راهنما است ، مانند: گاهی کلید درادبیات عرفانی فارسی، نماد پ
 )164قفل دردت را کلید آید پدید (م/    گر تو را دردي است پیرآید پدید 
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پس از «   کوزه نماد جسم انسان و کوزه گر نماد خداوند است در حکایت نهم مصیبت نامه آمده است که : کوزه :

گر رفته و همۀ کوزه ها را بشکند ، نوح حاضر به این کار فرونشستن طوفان،  خداوند به نوح فرمان داد که به دکان کوزه 
نمی شود خداوند به او می گوید : چگونه شکستن چند کوزة بی ارزش را روا نمی دانی، اما با یک نفرین تمام مردمان را 

 به آب دادي ؟
 )191یک جهان پرآدمی کشتن رواست ؟ (م/   یک دکان کوزه بشکستن خطاست 

 رفت ، حقیقت و عشق الهی است: گنج نماد مع گنج:
 )128تاکسی آنجا نیارد دست برد (م/    گنج خود در قعر جان مست برد

 )173بو که نا گاهی ببینی روي گنج (م/   جهد می کن روز و شب در کوي رنج
 »اَلُدنیا جِیفه وطالبها کالب« مرده یا مردار، نماد دنیا و ملک دنیا است،  مرده :

 )237چار تکبیري بکن برهر چه هست (م/   ده اي نتوان نشست بردر هر مر
 

 نمادهاي عناصر طبیعی 
 در مصیبت نامه، آتش گاهی عشق و گاهی نماد ستم است:  آتش :

 )436از تف آتش چنین سوزنده شد (م/     تا دل عشّاق افروزنده شد
در حکایت سوم مصیبت نامه نقل شده است، آنگاه که پادشاهی خانۀ پیرزنی را ویران کرد، از این ستم آتش در جان وي 

 افتاد: 
 )210چشم چون سیالب از آن آتش گشاد (م/    آتشی در جان آن غمگین فتاد

 دریا، نماد معرفت الهی و حیرت است:  دریا:
 )128جانسوز بینی عالمی (م/حیرت     گر بدین دریا در آیی یک دمی

 عطّار به سالک توصیه می کند، هر چقدر هم که معرفت به دست آوردي بازطالب بیشتر باش:
 

 )128همچو کوهی باش و چون دریا مشور(م/    گر تو صد دریا در آشامی به زور
 دورو تشنه اند:  فرشتگان همه غرق در دریاي رحمــت خداوند هستنــد، اما با وجود نزدیکی بسیار، ازوي

 )195گوییی دارند استسقا همه (م /    تشنه می میرند در دریا همه 
 )438می بمیرم، راي اکنون راي توست (م/   جان من یک شعبه از دریاي توست

قطرة جدا شده از دریا نیز، نماد جان عارف کامل است که جویاي حقیقت و محو شدن در وجود ازلی و پیوستن 
 بدوست:

 )439زانکه می خواهد که چون دریا بود(م/    ا پیوسته استسقا بودقطره ر
 )440تاکنی دریاي اعظم جمله نوش (م/   قطره اي تو می زنی چون چشمه جوش

 همچنین دریا، نماد اشعار عطّار است که شاعر پس از استغراق درآن، مروارید معنا را به سطح زبان می کشاند: 
 )447زود از تر دامنی رسوا شود (م/    هر که گوهر دزد این دریا شود

 خاك، نماد تیرگی هاي وجود انسان و نفس حیوانی اوست:  خاك :
 )191چون بمرد، از خاك رست و پاك بود(م/    تا که در تن بود، جانش خاك بود

 گاهی خاك در شعر عطّار، نماد بی تعلّقی است، مانند: 
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 ۱٥۹٥/  عطار نامهمصیبتبازتاب نمادهاي عرفانی در 
 

 )125آتش تیز شو (م/ خاك گرد و همچو    در طریق عشق بی آویز شو
 کوه در مصیبت نامه، نماد عظمت و سنگینی و مورنماد حقارت و ناتوانی است:  کوه:

 )137مور چون در پشت گیرد کوه قاف؟(م/   چون زنم من زین مقام صعب الف
 و گاهی کوه نماد ماندگی و تغییر ناپذیري است: 

 )147ارزي نه کاه (م/کوه باشی نه جوي     گر تو برتقلید خواهی رفت راه
 گل، نماد معرفت و شناختی است که در سالک ایجاد می شود، مانند:  گل:

 )165.در گلستان دل سالک شکفت (م/    صد هزاران گل که در ناید به گفت
 ) 761(سجادي/همان /ص » تجلّی جمال الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند.« نسیم، نماد نسیم :

 )132پاي کوبان جان دهم در کوي تو (م/    نسیم از سوي تو  گردرآید یک
 

 نمادهاي کیهانی 
در نظر عطّار، آسمان نماد صوفی ازرق پوشی است که قدم در راه نهاده و در جستجوي حقیقت از پاي نمی  آسمان:

 نشیند، او می خواهد به سرّالهی راه یابد، اما غافل از آن که این سرّ با سرگشتگی به دست نمی آید: 
 او به سرگردانی این ره کی برد؟   چرخ می خواهد که این سرّ پی برد

 )125کی توان کردن به سرگردانیی ؟ (م/    و عقد این چنین سلطا نیی حلّ 
 )236ورنه گر چرخی ، تو سرگردان شوي (م/    ترك دنیاگیر تا سلطان شوي

 آفتاب در مصیبت نامه، نماد حق تعالی است که در روز قیامت آشکار می شود.  آفتاب:
 

 )279ر خیال (م/تو چه سنجی خوي کرده د    چون بتابد آفتاب آن جمال
 و گاهی نیز نماد پیامبر گرامی اسالم است ، نظیر: 

 )132خواجه فرمانده فرمانبران (م/     آفتاب عالم دین پروران 
 همچنین عطّار آفتاب را نماد روح انسان قرار داده است: 

 )119آفتابی در سپندانی نهد (م/    چون درون نطفه اي جانی نهد
هشتم مصیبت نامۀ خود، وجود انسان را روشن از نور ایمان می داند که در غیر این صورت ، عطّار در مقالۀ بیست و 

 آفتاب روح وي تاریک می شود: 
 )348گربود یک ذره ایمان را زوال (م/     آفتاب ما شود تاریک حال

در توصیف زیبا رویان آن را  در بسیاري از اشعار عطّار، آفتاب نماد زیبایی آمده است و عطّار در تمثیل هاي عاشقانه و
 به کار برده است: 

 )250کآفتابش پیش مرکب می دوید (م/    خسروي روزي غالمی می خرید
بوموسی، شبی در «عطّار عرش را نماد انسان کامل تأویل می نماید و در حکایت پنجم مصیبت نامه می گوید:  عرش :

به سراغ با یزید می رودو خبرمی یابد که او در گذشته است وبه خواب می بیند که عرش را برسر خود گرفته است، فردا 
 زیر تابوت او می رود و تعبیر خواب بروي آشکار می شود:
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 نیک بنگر، آنک تعبیر خواب    گفت اي بینندة خواب صواب

 )197فهم کن زان خواب تعبیر و برو (م/    شخص ما عرش است برگیر و برو
 

 نتیجه :
یکی از آثار زیبا و قابل تأمل عطّار،  مصیبت نامه است که پس از بررسی این اثر سترگ از دیدگاه نمادین ، توانایی عطّار 
را در پدید آوردن این کتاب ارزشمند نشان می دهد همان گونه که شاعر خود بدان اشاره کرده است، برسر هر بیتی 

 امه را برآن نهاده است. ماتمی داشته و از این روست که نام مصیبت ن
نمادهاي این اثر نشان می دهد که عطّار، تصاویر نمادین آن را به زیبایی در کنار یکدیگر قرار داده و به یک سیر منطقی و 

گنج، خاك ، آفتاب و   کلّی در کتاب دست یافت. برخی از نمادهاي کالن مصیبت نامه را می توان به نمادهاي دریا،
کرد. در نگاه عارفان، دریا نماد حقیقت ، ذات بی پایان الهی، معرفت و جان انسان است و دریا با دیگر آسمان دسته بندي 

نمادها، از جمله : قطره، باران، طوفان، کشتی و شبنم ارتباط می یابد و روح انسان قطره اي از دریاي بی پایان وجود الهی 
ار، با توجه به آفرینش انسان از خاك، آن را نماد حقیقت، عشق است که در پی رسیدن به اصل خود، یعنی دریا است. عطّ

و معرفت می داند، اگر تیرگی هاي خاك وجود را برداري ، معرفت از درون می جوشد. آفتاب نماد خداوند، پیامبر، 
ر، بیانگر حقیقت و انسان کامل است و آسمان نماد صوفی ازرق پوش سرگشته است. ارتباط نمادها در مصیبت نامۀ عطّا

کمال معرفت عطار به عنوان انسان کامل است که در همه چیز او را می بیند و هر موجودي سالک و طالب خداوند 
است، آفتاب، ماه، جماد، نبات، عرش، کرسی، قلم و سراسر کیهان در محور حق می چرخند و سالک حقیقت را ازآنها 

ی در مصیبت نامه ، نگاه عطّار را به جهان نشان می دهد که آن را می جوید و از هر یک نکته اي می پوید، این نظم کلّ
 کامل و در ارتباط منطقی می بیند و جایگاه آن را در عرفان به خوبی نمایان می کند. 

 
 منابع :
 ) تجلّی رمز و روایت در شعر عطّار نیشابوري، تهران اساطیر1373اشرف زاده، رضا ( -1
 اشراق و عرفان (مقاله ها و نقدها) تهران، مرکز نشر دانشگاهی) 1380پورجوادي ، نصراللّه ( -2
 )رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی1383پورنامداریان، ( -3
 ) دیدار با سیمرغ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1386پورنامداریان، ( -4
 مکتبهاي ادبی، تهران ، سخن ) آشنایی با 1385ثروت ، منصور ( -5
 ) فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشۀ موالنا، تهران، سروش (انتشارات صدا و سیما)1382تاجدینی، علی ( -6
 ) سمبولیسم ، ترجمۀ مهدي سحابی ، تهران ، مرکز1385چادویک، چارلز( -7
 ) فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران، مروارید1378داد، سیما ( -8
) در آمدي بر اسطوره ها و نمادهاي ایران و هند در عهد باستان ، 1385و منصوري ، الهام (دادور، ابوالقاسم  -9

 تهران ، دانشگاه الّزهرا، کلهر 
 ) المعجم ، به کوشش سیروس شمیسا، تهران ، فردوسی 1375رازي ، شمس قیس ( -10
 ) صداي بال سیمرغ، تهران ، سخن1378زرین کوب، عبدالحسین ( -11
 ) جستجو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر1357ن (زرین کوب ، عبدالحسی -12
 ) مدخلی بررمزشناسی عرفانی، تهران، نشر مرکز (چاپ اول)1372ستّاري ، جالل ( -13
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 ) رمز اندیشی و هنر قدسی ، تهران، نشر مرکز1376ستّاري، جالل ( -14
 ) فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران ، طهوري1375سجادي، جعفر ( -15
 ) جهان بینی عّطار ، تهران، مؤسسه نشر ویرایش 1373وران (شجیعی ، پ -16
 ) بیان ، چاپ نهم ، تهران، فردوس 1381شمیسا، سیروس ( -17
 ) فرهنگ نمادها، اساطیر و رؤیاها، ترجمۀ سودابه فضایلی ، تهران ، جیحون1379شوالیه، ژان و گربران، آلن ( -18
 ) طراز سخن در معانی و بیان، تهران، انتشارات علمی دانشگاه آزاد 1371صادقیان ، محمدعلی ( -19
 ) منطق الّطیر، مقدمه ، به تصحیح شفیعی کدکنی ، تهران، سخن 1383عطّار، فریدالدین محمد ( -20
 ) مصیبت نامه ، به تصحیح شفیعی کدکنی ، تهران ، سخن1386عطّار، فریدالدین محمد ( -21
 ) اندیشۀ عطّار (تحلیل افق اندیشۀ عطّار) تهران ، طالیه 1374ضلی، قادر (فا -22
 ) بالغت تصویر، تهران ، سخن 1386فتوحی ، محمود ( -23
 ) شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطّار ، تهران، انجمن آثار و مفاخر ملّی ایران 1374فروزانفر، بدیع الزّمان ( -24
 ) ترجمۀ رسالۀ قشیرّیه، تصحیح فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی 1361قشیري ، ابوالقاسم ( -25
 ) فرهنگ مصور نمادهاي سنّتی ، ترجمۀ ملیحه کرباسیان ، تهران ، فرشاد 1379کوپر، جی ، سی ( -26
 ان ، جوانۀ رشد ) زلف عالم آرا (درآمدي بر رموز عارفانه در شعر فارسی ) تهر1379محبتی ، مهدي ( -27
 ) فرهنگ تعبیرات عرفانی محی الدین ابن عربی، تهران ، جامی 1376میرآخوري، قاسم و شجاعی، حیدر ( -28
 ) فرهنگ انگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمۀ رقیه بهزادي ، تهران ، فرهنگ معاصر 1380هال، جیمز ( -29
 ه ها در ادبیات فارسی، تهران، معاصر) فرهنگ اساطیر و داستان وار1386یاحقی، محمدجعفر( -30
) انسان و سمبول هایش ، ترجمۀ 1377یونگ ، کارل گوستاو (با همکاري ماري لویزفون فرانتس و دیگران ) ( -31

 محمود سلطانیه، تهران ، جامی 
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