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Abstract 

Despite common ideas between the poets who step on the path of 

mysticism, each of them has special style in portraying mystic 

experiences and spiritual voyages. In addition to determinant 

function of stylistic features of a work in creating a different one, 

spiritual and personal characteristics of the author is also 

influential. In this article, the personalities of Attār and Movlānā 

have been analysed on basis of the theory of Gustav Yung, the 

famous psychologist, from introspection and extroversion 

aspects in encounter two topics of join and separation. 

considering the influences of  childhood environment, different 

events in the life of two poets, their different viewpoint to the 

character of the lover which is the main axis of love sonnets and 

it’s moods, as well as the poet's method, and personal typology 

of two poets, we can say that, Attār has emotional introverted 

character and talks more about separation than join, whereas 

Movlānā, despite of his many descriptions about separation, has 
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an emotional extroverted character and does not consider the join 

unattainable. 

Keywords: Character,Yung , join, separation, Attar, Movlānā 
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 و موالنا  عطّاریونگ در غزلیات  شخصیّتاوی ککاربست روان

 با تکیه بر دو مقولة وصل و هجر
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 چکیده
ها در به تصویر هر یک از آن، اندی که در مسیر عرفان گام نهادهمشترک شاعرانهای اندیشه با وجود 

سبکی یک های وه بر ویژگیعال .اندداشتهسبکی خاص  ها، و شناسایی آن های سلوکروشراه و ن کشید

ی شخصیّت های، خصایص روحی و ویژگیتعیین کننده دارد یاثر که در به وجود آمدن اثری متفاوت نقش

 شناسروان براساس نظریة و موالنا عطّار شخصیّتدر این مقاله،  بر این امر اثرگذار است. نیز خالق اثر

مورد  ،دو مقولة وصل و هجر در مواجهه با ییگرابرونیی و گرادروناز بُعد  مشهور، گوستاو یونگ

رخدادها و رویدادهای متفاوت زندگی دو ، دوران کودکیأثیر محیط ت واکاوی قرار گرفته است. با توجّه به

عاشق که محور اصلی غزلیات عاشقانه است و حاالت  شخصیّتها دربارة شاعر، تفاوت نگاه و روایت آن

 شخصیّت، عطّار که توان چنین اذعان داشتشاعر، می ی دوشخصیّتمربوط به آن و نیز شیوة شاعری و تیپ 

تر از وصال سخن گفته است و موالنا نیز با وجود توصیفات گرای احساسی دارد و از هجران، بیشدرون

 گرای احساسی دارد.برون شخصیّتشمارد و بسیار در باب هجران، وصال را دور از دسترس نمی

 

 .عطّار، موالناهجر، یونگ، وصل، شخصیّت،  : هاکلیدواژه
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 هایاستاندر د را همواره نقشی کلیدی «وصال»و « هجران»، یدر ادب غنایی و عرفان

رحم یری و گاه بیو اث زیباروغزل که به معشوقی  قهرمان عشقداستان  .کنندمیایفا  عاشقانه

خواهد رسید یا که آیا به وصال این چالش روبه روست  اهمواره ب ،بنددو خونریز دل می

شاعران این سبک، از   این دوره استمهم غزل   مضامین، عشق و عرفان همواره گرچه نه؟!

شکل معناداری  هها را بمتفاوت آن روایت توان شیوةمی امّا ؛اندبهره برده ای مشترکآموزه

و با توجّه به  ندهست ادبیات فارسیدر  تکرارشاعر و عارف بی دو و موالنا عطّار سنجید.

قابلّیت بررسی و تحلیل خواهند  ،یشناسروانعلم  دیدگاهاز  تردیداشعار پرمغز آنان بی

 داشت. 

 و موالنا دارد و عطّاردر غزلیات  وصل دو مقولة هجر و به دقیق توجّهی تحقیق پیش رو

شناسی یونگ، شخصیّتاساس نظریة ویژه داشته است و بر این دو شاعر نگاهی شخصیّت به

  یی آنان را مورد بررسی قرار داده است.گرادرونبرون گرایی و 

 تعریفوح به صورت جداگانه ، ذهن و رروان ةسه مقول ازهریک یشناسرواندر علم  

 ،آن تبعِ ردارفان ع  های سلوکروش ا از روان است کهبخشی مجزّ ،روح. شده است

و ارتباطات  های روحانیدادها و قابلیّتبر اثر استع د و عارفانشودرک و دریافت می

به نتایج جدید عرفانی دست و  هابه یافته ،در مسیر سیر و سلوک معنوی و مکاشفات

 یابند.می

شیوه و سبک شعری آنها،  و دو شاعر این مقاله با نگاهی به سرگذشت و کودکی

 دو شاعری شخصّیتدر برخورد با مفاهیمی چون وصل و هجر، به بررسی تیپ  ویژهبه

 پرداخته است.

 های تحقیقپرسش -1-1

 های زیر خواهد پرداخت:گویی پرسشپژوهش حاضر به پاسخ

محیط زندگی و دوران کودکی دو شاعر چگونه بوده و چه تأثیری بر شخصیّت  .1

 ها گذاشته است؟آن

خود در غزلیات  صل و هجر و  ویکردی به دو مقولةچه ر ار و موالنا   عطّ    .2

 اند؟داشته
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اند و این مسأله تیپ شخصیّتی داشتهشناسی، این دو شاعر چه از دیدگاه علم روان .3

 ها به وجود  آورده است؟گری آنهایی را در شیوة روایتچه تفاوت

 فرضیة تحقیق -1-1-1

هردو  تحت تأثیر دوران کودکی و   رسدشاعر به نظر میه به زندگی دو با توجّ .1

 اند. اتّفاقات محیط جغرافیای  خود بوده

عطّار  به هجر بیش از وصل پرداخته  و موالنا  وصل را بیشتر مورد توجّه قرار داده  .2

 است. 

و  گرا درونعطّار  یونگ،  شخصیّتروانکاوی   ةنظری  با توجّه به رسد به نظر می  .3

 گراست. برونموالنا 

 

 شیوة تحقیق -1-2

که ابتدا  به این شیوه بودهدر واقع،  تحلیلی است. -توصیفی روش تحقیق در این پژوهش 

؛ سپس قرار گرفتهدقیق  ةشناسی، مورد مطالع شخصیّتونگ در زمینة ی یشناسرواناصول 

اساس دو شاعر بر مطالعة غزلیّاتمایة رفتار و درونتحقیق در باب  ،زندگیکامل  مطالعةبا 

   است. شدهو موالنا بررسی  عطّار شخصیّتی، شناسروان مطالعات

ذکر نکاتی جهت زودون ابهام خوانندگان این مقاله، در خصوص اینکه چرا بیشتر دوران 

کودکی دو شاعر بررسی شده یا چرا نویسندگان بر زندگی شخصی دو شاعر تاکید 

 های ادبی و نقد روانکاوی، ضرورت دارد. اند و همینطور رابطه سنتداشته

شوند. وح و روان از یکدیگر تفکیک میدر رویکردِ روانکاویِ نقدِ ادبی، دو مقوله ر

ها اثر مستقیم دارد. یونگ در مطالعات معموال وقایع کودکی در روان افراد و رفتارهای آن

خود، به ناخودآگاه افراد و وقایعی که در گذشته پررنگ بوده، توجه داشته و همواره پیامد 

ا توجه به محدودیت حجم ب .اتفاقات ناگوار گذشته را بر روان افراد بررسی کرده است

ای کوتاه به نا امنی و حمالت مختلفی شد که روان عطار را تحت تاثیر قرار مقاله، تنها اشاره

درپی و نا امنی و قتل و تجاوز را بارها در کودکی دیده است. در های پیداد. عطار جنگ
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است اساس  تری را گذراند. شایان ذکرمقابل، موالنا بجز مهاجرت، دوره کودکی آرام

توجه نظریه یونگ بر ناخودآگاه جمعی و نیز اثر آن بر ناخودآگاه فردی است. یعنی 

شوند، افراد با توجه به تیپ نسل منتقل میبههمانطور که برخی مفاهیم و باورها نسل

 هایسنت دیگر سوی ازدهند. های متفاوتی نشان میشخصیتی و تجربیات مختلف، واکنش

 بر داند،می انتقال قابل دیگر نسل به نسلی از را آن یونگ که باورهایی همچون ادبی،

 شخصیتی تیپ و روانی هایتفاوت و است بوده گذار اثر مختلف هایدوره شاعران

ای ناخودآگاه جمعی شده است. مبن بر شخصی تصاویری خلق باعث شاعران متفاوت

فارسی تکرار شده است، با توجه بنابراین وصل و هجر که به صورت سنت ادبی در غزلیات 

ها، به دو گونه متفاوت توصیف شده به درک متفاوت دو شاعر و حاالت خاص روانی آن

گرا یا است. نوآوری پژوهش این است که تاکنون تیپ شخصیتی دو شاعر از نظر برون

 .گرا بودن بررسی نشده استدرون

 تحقیق ةپیشین -1-3

وجود  کاوی در زمینة اشعار موالنا و عّطاردیدگاه روانهای فراوانی از و پژوهشمقاالت 

(،  سنخیّت 1395الطیر عطار)غالمپور، ازجمله تحلیل کهن الگوی خویشتن در منطق دارد. 

های عطّار و مولوی) انزابی در عرفان و همانندسازی در روانشناسی، با گذری بر اندیشه

آراء یونگ و ردّپای آن در غزلیات الگوی نقاب در ، بررسی تطبیقی کهن(1384نژاد، 

های عطار بر پایه نقد کهن ( آنیمای معشوق در غزل1391پور، شمس)محمّدی، اسمعیلی

موالنا  و عطّار شخصّیت اوی کبه روان  مقاله  پیش رو (.  1397الگویی یونگ)اقرانی، 

 بر مدار  مفاهیم  است ؛ موضوع این پژوهش  یونگ پرداخته اساس مدل تیپ شناسیبر

  نوآوری   دارد. دوشاعر،   یشخصّیتتیپ  شناخت  در جهت «  وصل و هجر»

رونق یافته  ،ی دیگرارشتهچون مطالعات میانهای اخیر همدر دهه شناختیرواننقد    

ای که به درکی کند، به گونهرو میههای زیرین متن روباست. این نقد، خواننده را با الیه

-و هم گرابرونو  گرادروند و به شیوة علمی رفتارهای رسها میشخصیّتعمیق از متن و 

 ؛ای استالبتّه کار پیچیدهکه  کندچنین الگوی خاصّ فکری هر فرد را توضیف و تبیین می



 

7 
 

ی شناسروان توان در یک نظریة خاصّرا نمی شخصّیتات زیرا تمامی مبانی و خصوصی

 یافت. 
که به معنی تزکیه و  کاتارسیسشاید ارسطو نخستین کسی باشد که با طرح نظریة »

پاالیی است، به صورت علمی به پیوند ادبیات و روان توّجه کرد و پاالیش روان یا روان

 (.130: 1377)امامی، « را پی ریخته است شناختیروانای از نقد گونه

بوده است؛ زیرا  چون فروید، راجرز و...ی انشناسروانشک سهم یونگ بیش از سایر بی

ظاهری آگاهی، ناخودآگاه جمعی ازلی وجود دارد که به  وی معتقد است در زیر سطح

« ی خانوادة بشری درآمده استو موروثی همة اعضا کصورت عامل روانی مشتر

این ایده که انسان دچار دوبودگی است )به عبارت دیگر، در عین »(. 192: 1370 ،گورین)

ای را بهتر  کند تا انبوه آثار ادبی آگاهی، به میزان زیادی ناخوادآگاه است(، کمک می

« خورد. خودش برمی دشان به طور اتفاقی به همزا اصلی شخصّیتبفهمیم و تحلیل کنیم که 

گیرد؛ بنابراین اند جوهر هنرها از روان آدمی نشأت میکه گفته چنان(. 79: 1397)پاینده، 

 جوشد، بیش از هنرهای دیگر بازبان آدمی می ةکه از سرچشم آنجا یات ازشعر و ادب هنر

تری از های عمیقمنتقد برای کشف الیه ،بنابراین روح و روان آدمی پیوند خورده است؛ 

آثار هنری » ند.کادبیات استفاده می ةی برای مطالعشناسروانهای روان انسان از علم ویژگی

 دهند. آفرینش این آثار به رؤیاهای شان به دست مییا ادبی شناخت عمیقی از روان خالق

مان را در رؤیاها  ترین آرزوهای ترین، اما پنهانی مان شباهت دارد. سازوکارهایی که بزرگ

 آورند )همان آرزوهایی که در ضمیر آگاه ها با طول و تفصیل به نمایش در می و کابوس

 (101: همان)« اند(، عیناً بر آفرینش اثر هنری نیز حاکم هستند. بسی مشمئزکننده مان

با  پردازدی به عنوان دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان میشناسروانارتباط »    

ای به ادبیات که موضوع آن، انسان و تأثیر محیط بر اوست، چنان نزدیک است که شاخه

: 1382)ولک و وارن، « اساس مشترکات این دو دانش به وجود آمد ی ادبی برشناسرواننام 

82 .) 

های دانش یک اثر ادبی، در گرو آشنایی با دستاوردها و نظریه گمان شناخت ابعاد بی   

  توان تحلیلی درست از این آثار یافت.ی است و با شناخت این دستاوردها میشناسروان
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 شناسی یونگ شخصیّت ةو نظری شخصیّتتعریف  -2-2

اند. از این رو ارائة یک ارائه کرده شخصیّتناسی، تعاریف متعدّدی از شروان هایمکتب

یافته و مجموعة سازمان، شخصّیت»: توان گفتتعریف جامع، دشوار است. با این همه می

یک فرد را از  ،که بر روی هماست واحدی متشکّل از خصوصیّات نسبتاً ثابت و پایدار 

، سازمان شخصّیت» یا به عبارت دیگر  (17: 1382)شاملو، « سازدافراد دیگر متمایز می

 (. 7: 1374، )سیاسی« دی و بدنی خرد آدمی استپویای جنبة ادراکی، انفعالی، ارا

ها و صفات بارز خود، در ردیف متناسب با ویژگی ،، افرادشخصیّتی شناسرواندر 

 گیرند. قرار میی شخصّیتهای تیپ

به  است که شخصی نخستین ،کاو سوئیسیو روان شناسروان ،گوستاو یونگکارل

 معتقد است رفتاری که به نظر او است. داشتهاشاره  یشخصّیته مبحث تیپ ب مستقیمشکل 

های اشخاص را ها و نگرشگر بتوان زیر بنای ذهنی و برداشتا ،است بینیغیر قابل پیش ما،

 .استپیش بینی  و شناسایی و قابل درک، شناخت

مطرح و نظریات خود  را گرادرونو  گرابرونهای تبار بحث قطبیّ نخستینرای ب یونگ

میالدی  1921در سال  (psychological types) شناختیروانرا درقالب کتاب انواع 

  .گردید معروف «یونگ ةگان هشت هایتیپ» ةد که بعدها این نظریه به نظریرکمنتشر 

یکی  :انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است شخصیّتونگ در ی

یانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون گرابرونیی. نگرش گرادرونیی و دیگری گرابرون

. سازداو را متوجه دنیای درون خود می یانه،گرادروندر حالی که نگرش  ؛دهدسوق می

یکی غالب و آگاه و  ،به طور معمول ؛ امار شخص وجود دارددر ه این دو نگرش، معموالً 

  .دیگری مغلوب و ناخودآگاه است

( گرابرونو  گرادرونبرای هر کدام )افراد  ،یونگ» :نویسدشولتز به نقل از یونگ می 

ه دارند، نگران آینده و یان به افکار و احساسات خویش توجّگرادرون شمارد.خصایصی می

 ،بهتر از گفتن ،دانند و در نوشتنتر از خود اعمال میاصول و معیارها را مهم کارند،محافظه

ه دارند. در زمان حال زندگی به افراد و اشیا توجّ ،یانگرابرون .گریز و دیرآشنا هستندمردم
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گرم، پرحرف، زودآشنا و اهل معاشرت و ه دارند. خوناعمال توجّ کنند و به خودِ می

 .(575، 1354، شولتز) «اجتماعی هستند

گران و نیز به جهان خودآگاهی دارند. یان، سوگیری به دیگرابرون» به طور کلّی 

شوند. کارمایة آنان به خارج معطوف است و به وسیلة عامل بیرونی برانگیخته می

به جهان درونی خویش سوگیری دارند و کارمایة آنان نخست به درون و  ،یانگرادرون

اعتمادند و کناره یابد. در ارتباط با اشخاص و اشیاء بیسپس به واقعیّت بیرونی جریان می

ها خودخواه و دانند و به این ترتیب ممکن است آنگیرند، تأمّل را بر عمل برتر میمی

 .(63، 1381 ،ییفدا) «سازگار ناپذیر دیده شوند

به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز وجود دارد که عبارتند 

از: تفکر، احساس، ادراک و الهام. ادراک و الهام از کارکردهای غیرعقالنی هستند و تفکر 

 .شوندتجربیات می ةو احساس از کارکردهای عقالنی که شامل قضاوت و ارزیابی دربار

 کند:گونه تعریف میوجود آدمی اینشاملو این چهار ُکنش را در 

کوشند جهان را با استدالل تر است میها قوینش در آن: افرادی که این کُ رتفکّ»

 .بشناسند و به روابط منطقی جهان توجه دارند

کوشند جهان را با احساسات می ،ها مسلط استنش در آن: افرادی که این کُ احساس

 .های خود دارند بشناسندد و ناخوشایندی که از تجربهخوشاین

 .کنندچنان که هست تجربه میجهان را آن ،افراد کُنش، اینبا وجود : ادراک

تر است در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه ها قوی: افرادی که این کنش در آنالهام

شاملو، )«دببرنیا پیاش کوشند به نیروی نهانی موجود دریا ادراک درونی توجه دارند و می

1382 :45.) 

یعنی این که بسیاری ، توارث فرهنگی؛ ی تحلیلی یونگ با مفهوم معروف آنشناسروان

و  اندهای بعد منتقل شدهها به صورت ارثی به نسلهای فرهنگی در طول قرناز خصیصه

کارکردهای یی و همچنین توجّه عمیق به گرابرونیی و گرادرونتأکید او روی دو مفهوم 

شناسی و ای قوی و غنی از مطالعات او روی اسطورهفکری مغز و احساسات، بر زمینه
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: 1354العات بالینی فراوان است. ) شولتز، ای قبایل بدوی و متمدّن و مطی مقایسهشناسروان

601.) 

و چهار کارکرد مذکور،  گرابرونو  گرادرونهای دو نگرش یونگ بر اساس تعامل»  

 ی را معرّفی کرده است: شخصّیتهشت تیپ 

ی گرابرون. 4 ؛ی حسّیگرابرون. 3 ؛ی احساسیگرابرون. 2 ؛ی متفکّرگرابرون .1

. 8  ؛ی حسّیگرادرون. 7 ؛ی احساسیگرادرون. 6 ؛ی متفّکرگرادرون. 5 ؛شهودی

 (.160: 1395)کریم پور، « ی شهودیگرادرون

امّا صرف نظر از  ؛اندعارفان واصل و شاعران جاودان ادبیات فارسی ،و موالنا عطّار   

پرفراز و نشیب در  بر اساس مسیر اینامهزندگی پیشینه و ها، هر یکواالی آن شخصیّت

های ها دارای تیپی، هر یک از آنشناسروانعلم  دیدگاهو از  اندطول عمر خود داشته

عشق و مضامین  ها از مقولةبر جهان بینی و شیوة روایت آناند که ی خاص بودهشخصّیت

 مرتبط با آن و شیوة خلق غزلیات عاشقانه تاثیرگذار بوده است.

 بحث و بررسی-3

 عطّارکودکی و سرگذشت  -3-1

کدکنی نیشابوری در سال  عّطارحامد محمّدبن ابوبکر، ابراهیم بن اسحاق فریدالدّین ابو

بوده  عطّاروی دارو فروش و  .اش ابوبکر بودنام پدر وی ابراهیم و کنیه .به دنیا آمد 553

ادر نامه از پدر و مدر اسرار عطّارکه نیز زنی زاهد و عزلت نشین بوده است  و مادرش است

 خویش به نیکی یاد کرده است.

را  سلطان سنجر ،پس از شورش زراهزنان غُ .ز اتّفاق افتادغُ ةفاجع در دوران کودکی او

ران و کودکان را خترا غارت کردند و زنان و د هانبه اسارت گرفتند و خانه و دکّا

پس از  .رساندندا مردان و زنان شهر را به قتل میکردند و یها تجاوز میو به آن ندربودمی

امّا  ؛گرفترا بازپس سلطنتز نجات یافت و تخت سلطان سنجر از اسارت غُ چند سال

 این. حکم فرما شدباره شهر شد و وحشت و اضطراب دوة نظمی دوباروفات او باعث بی

 او بوده است.  انزوایو شاید یکی از دالیل  تأثیر گذاشته عطّار شخصّیتوقایع بر 
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 بسیار ،شی از آنبه دلیل ناامنی و جنگ ها و رخدادهای نا عطّارندگی زحوادث تلخ »

ا به شکلی عمیق درگیر ذهن و روان شاعر ر ستتوانپررنگ بوده است و این موضوع می

این  گردید کهآشنا با مفهوم رنج و اندوه بشر  در همان دورة کودکی عطّار کرده باشد.

سلوک  مایةبن ،ای باشد برای این که به این نتیجه برسد که رنجمهمقد می توانستخود 

و  (63: 1383،کوبزرین)« شوداسته یا ناخواسته با آن مواجه میخو ،عرفانی است و انسان

 شد. های عرفانی او ای برای تناقضمهمقدّ نیز این عوامل

  کودکی و سرگذشت موالنا -3-2

سپتامبر  امسی ،هجری 604ول سال ی در ششم ربیع االمشهور به مولو ین محمّدالدّجالل»  

 «بهاء ولد بوده است ،رشمنه خاتون و پدمؤ ،مادرش .در بلخ به دنیا آمد ،میالدی 1207

 .( 21:1379،)قنبری

در و احترام مردم و بزرگان شهرت پ ،شودمیچه که در دوران کودکی موالنا دیده آن

این که  به خوبی پرورش دادند و ضمن ای که موالنا را از کودکیادهداشتن خانو ،به او

ودکی از ک . ویکردندمات تحصیل او را آماده میمقدّ ،برای فرزندشان احترام قائل بودند

 امقام روحانی پدر و بزرگانی که ب امّا علم، شهرت، ،گر داشته استجووروحی جست

 .اثر مستقیم داشته است ،بر حوادث بعدی زندگیش ،اندهمعاشرت داشت هاآن ةخانواد

الی مفاهیم هدر الب و دیاراز اصل  جداییاین ست. ومهاجرت ا ترین اتفاق زندگی،مهم

دی مهم در دوران کودکی اش تواند در آغاز از رخدا، میستاگسترده شده  عرفانی

 خبردهد: 

 کندها شکـایت مـیکند          از جدایـیبشنو از نی چون حکایت می

(19: 1381، )موالنا  

و  بسیاری که پیرامون پدر بودهتر و با یاران و دوستان موالنا در محیطی با آرامش بیش  

از این رو مفهوم رنج برای او معنایی  ، بالیده است.انداو نیز اثر گذاشته شخصیّتاگزیر بر ن

اما  ؛دارند رنج و اندوه و شکست و ناکامیتجربة  هاانسان ةدیگر دارد. درست است که هم

، مهاجرت ترین تجربهن کودکی کمتر و شاید تلخهای ذهنی او در دوراها و درگیریتنش

 بوده است.
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نگری بیشتر روشت کمتر و ی با شکاکیّ شخصّیتتواند از او خود می ،سرنوشتاین    

 عارفان کامالً عقیدتی و فکری نظام ها،تأثیرپذیری همة با که گفت تواننمی اامّ ؛بسازد

 فکری نظام ایجاد در شاعران متفاوت روحی خصایص زیرا ؛است بوده یکدیگر با مطابق

 .است بوده دخیل آنها خاصّ

  عطّاردر غزل  و وصل هجر -3-3

 هایعاشقانه در آنچه مثل ،هاعاشقانه در» وی .طالب درد و هجران است ،نیشابوری عطّار

 معشوق از سراید،می را فراق درد و وصال شوق همان دارد، وجود خاقانی و انوری سنایی،

 (. 63 :1391کوب،ینزر) «نالدمی جسمانی فراق از ناشی هجران از و طلبدمی وصل لذّت

 مکن  درمـانـم و ریـز مــن بر درد 

 را روی نیست کس هیچ وصالت چون

 

است درمــان خــوشتر ز تو درد    

هجران خوشتر است دیوار در روی  

(45 :1386 ،عطّار)  
 

 این و است پرکاربرد بسیار عطّار دیوان در فراق و جران، هغم ،درد هایواژه رو این از

 سوزی و شور عطّار غزلیّات». است شمس غزلیّات با عطّار غزلیّات تمایز وجوه از یکی امر

 شیوة از که موالنا غزلیّات از و اوست سرمشق که خاقانی و سنایی غزلیّات از را آن که دارد

 سوخته جان بوی و سوز بوی درد، بوی. سازدمی متمایز، رسدمی نظر به ثّرأمت وی غزلیّات

 (.62 :1391 کوب،ینزر) «رسدمی مشام به هاآن مقام از

 مایةبن و داندمی مدام رنج در را رستگاری او ،حال این با .است واصل عارف ،عطّار   

 .کند جلب خود به را معشوق نظر تواندمی آن ابراز و اندوه با ،سالک که است این شتفکّر

 داند.رنج ودرد را اساس سلوک می وی

 من همراه  شود دوزخ گفت تا

 

من کرد یک آه دوزخ هفت    

(164: 1370 ،عطّار)  

 شغزلیات مطالعةخواننده با  رو این از .رساندمی وصل و کمال ةنقط به را او رنج، تحمّل

سخن  گداز و سوز با آن از و کرده تجربه را هجران که عاشقی حال و حس با بارها ،او

 .شودمی مواجه ،است گفته
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 در سوز و گداز بوده است، مشتاق معشوق وهمواره غزل عّطار  در  ،عاشق شخصیّت

 موارد، بسیاری در .است مشهود ابیات غزلیاتش الیدر البه او   شکنندة و حسّاس روحیة

 فرو حیرت وادی در چنان تربیش. ندارد وصل بهامیدی  گوید،می عشق از سخن که زمانی

 تصوّف».اوست خاصّ اندیشة از ناشی این و بیندیشد وصل به حّتی تواندنمی که رودمی

 از عاری و فردی شخصی رفتاری و سلوکی نظام یک غزالی، تصوّف همانند حدّی تا عطّار

 از هم تصوّف. بود درد از ناشی عشق و عشق از ناشی سلوک او، نزد در. بود ریا و روی

 :1391کوب،زرین) «رسدمی کمال به درد از و یابدمی ادامه درد در ،شودمی آغاز درد

158 .) 

دور از  وصل برای او معموالً دهد ومی قرار موالنا مقابل را عطّار نگرش، و اندیشه این

تواند به وصال کس نمیبه این مضمون اشاره دارد که هیچ او ،در بیت زیر دسترس است.

 معشوق برسد.
 

 کژدمست عقرب همچو زلفت که زان     تو  روی از  کس خـورد  نیارد بــر

 (60 :1386 ،عطّار) 

 کندمی یاد بسیار درد و اندوه با یار از دوری و و فراق هجران از او ابیات از بسیاری در  

 .ندارد امیدی وصل به و

 ماست ستانسرابِ دوزخ او هجران غم با         آراستند شما بهر از که تجنّ  تحفة

 ( 27 :همان) 

 خـوشـترست هـجران دیــوار در روی        نیست روی را کسهیچ وصالت چون

 (45 همان:) 

 نیست بایــست بتر بـه وصـــالت با         من کــار فراقـــت از آخر کـــی تا

   (86 همان:) 

    وصل در غزل موالناهجر و  -3-4

 الدّینشمس – یار فراق در او .است گفته سخن فراوان هجران، از شمس غزلیات در موالنا

 :است بیت این آنها زیباترین از یکی که دارد بسیاری اشعار – وندخدا چنینهم و

 شودمین دگر جای دلم، این دارد تو داغ         شودمین سرهب تو بی شود سرهب همگان بی
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 (244 :1376 موالنا،) 

 راه بهترین و کاهدنمی عشق از. است کمال باعث هجران موالنا، نظر از واقع در  

: نویسدمی مقاالت در او .است همین نیز شمس غیبت علّت. است معنوی پختگی به رسیدن

 چه مرا اگرنه،. توست کار برآمد برای من سفر. بکنم سفر پنجاه تو مصلحت جهت من» 

 فراق البّته که است آن الّا نکند تفاوت استبول، در یا و باشم کعبه در شام؟ تا روم از تفاوت

 یا اولیتر وصال پختة یا اولیتر وصال پختة و مهّذب اکنون،. کندمی مهذّب و کندمی پخته

 ایستاده بیرون که کجا آن و کجا ،کند باز چشم و شود پخته وصال در که این فراق؟ پختة

 (.280 همان:) «مقیم؟ باشد پرده اندرون در که بدان مانَد چه یابد؟ راه پرده در ِکی تا بود

 غمخوارگان منّت غمخوارگی از سـیرم               بیچارگی و غـم از بـــارگی یک واخرم 

(754 :همان)                                                                                                 

 داده قرار ثیرأت تحت را غزل فضای هجران، از ناشی اندوه غزلیّات، این در اگرچه

 و هجران از بیش غزلیات، کلیّت در یراز ،یابیمدرمی دیگر ایگونه به را موالنا اما ؛است

 اثر بر شهودی است که و کشف و درک گوید وسخن می وصل و شادی و عشق از فراق،

 . است آمده وجود به عاشقی حاالت

 این اما ؛کردمی طلب فیض وجودش از او بود، موالنا کنار در همیشه شمس اگر

 چنان را اشتیاق و هجران درد که موالنا» .آوردنمی دست به هرگز را سوختگی و شیدایی

 برای شمس الدّین که آن از پس سرانجام است، کرده وصف نیاموخته دیگر کسهیچ که

 :1370 شیمل،) «ودش جداعاشق  از تواندنمی معشوق که آموخت گفت، ترک را او همیشه

479 .) 

 :نیست جدا عاشق از گاههیچ و دارد جای جان، در معشوق که است این حقیقت

 غایب نیست کهزآنکس داریگوش وصل چون      هجران ین جو وصل نی حیران باش عقل ای

 (160: 1376 موالنا،) 

 با مقایسة در است، نموده خلق را هجر مضمون بر مبتنی غزلیاتی که آن با رو، این از

 .است گفته سخن ،مقوله این از ترکم عطّار

 هان کوجان را به عالم اندُ دل و                         جانی مخدوم هجر آن جز از به    
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 (825 همان:) 

 داند.فراق را بعد از وصل می و سخت ترین

 اقــز پــی اعتن اصّـــه فـــراقیـخ             سخت بود هجر و فراق ای حبیب

 (511همان:) 

ست و از غم بسیاری از غزلیات او ةدرون مای ،گراییاز این رو غم ستیزی و شادی

را ابیات زیر گریزان بودن غم  دربرای مثال . گویدای دیگر سخن میدوری از یار به شیوه

 کند.مطرح می

 دو چــندان غــم ز پیش ما گریزد                 ریزدـــدل دانا گ چـــنان کـــز غـــم

 از جـــا گریزد ما را دید جـــاچو            چو دزد است مگر ما شحنه ایم و غم

 (423 همان:) 

 .شودمی دیده فراوان موالنا ابیات در وصل اندیشة

 اصل اصل خوددروصلوصلدرهستیی هر

     خود

 

 زنان اندرنما دستک نیستی بر انــزن خنبک

 (18 همان:) 

 .نیست هجران و فراق از سخن ،ابیات این در آن از حاصل شادی و معشوق دیدار

 پایان به زیر بیت دو با ،دهدخبر می مستان شادی و بهار آمدن از آن مطلع که درغزل زیر

 : رسدمی

 یار روی را ما و آورد بهار را هاناج که

   آورد

 را مستان آورد کدام ها دولت جمله کز ببین  

 را مــستان آورد مدام سلطانی خاص جام به         دولت ساقی ناگه به تبریزی الدین شــمس ز

 (38 همان:) 

 .باشدمی مدام وصل در عشّاق با او وجود نور است، دیگران از جدا معشوق که آن با

 جداست هم و همـه با مّتصل هم تــو نور      گفتمش و حق شمس تافت تبریز سوی از

 (147 همان:) 



 

16 
 

 استفاده معشوق با شدن قرین برای دعایی فعل از و دارد وصل به امید ،عاشقی درمقام

 .کندمی

 باد مــبارک بـــاالت باالیی طـــالب ای     باد قرینت یـــار آن پنهانی عاشــق ای

 (225 همان:) 

 بودن همراه و بیداری و خواب در معشوق حضور از و پایدار وصال ازآمدن ،غزلی در   

 .گویدمی او همیشگی

 آمد غار یار و قرین بیداری و خواب در او و      آمد او گویم گشایم شد گویم و چشم ببندم

 (196 همان:) 

 .گویدمی یار نکردن سفر برای درخواستش و معشوق آمدن از چنینهم  

 ســـود هـــر و مــــراد هـــر مایـــة ای            زود مــــکن سفــــر ایآمــــده دیـــر

 (262 همان:) 

کند. در ور معشوق با خرسندی و شعف یاد میحض ةموالنا بارها از تجرب ،عالوه برآن   

 ،و از نزدیک شدن معشوق کندیاد میشاعر از گذر معشوق بر بام وجودش  ،ابیات زیر

 .شودمیسبکبال 

 روی بر بامِخوش نام ما خوش می ای یوسفِ

          ما

ز در از بـام  ا الصّـــال بــازآـــا فتــحنــانّ

 درآ

 ردش این آسیاـمن از گ ان سرگردانِــای ج           نـمن والّله سبک شد جان م ای بحر پر مرجانِ

 (12 همان:) 

شدن با وصل بارها به تصویر کشیده شده و شاعر از قرین  تجربة ،در غزلیات شمس   

 .معشوق خود مسرور گشته است

داند و بر اثر یگانگی روحی پایدار میشوق را مترادف با وصال حضور مع ،گاه موالنا  

وصال با رضایت و  از این ،و اتّصال معنوی که میان او و شمس تبریزی برقرار شده است

به  ز دوری معشوق بسیار گفته،ا غزلیات که در دیوان وی کند. هر چندشادمانی یاد می

ست. در ا میانسخن به ،ادی و وصل و رضایت از حضور معشوقاز ش نیز همان نسبت

 .در اغلب موارد از وصل بهره ای نبرده است عطّار ،مقابل
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 و موالنا  عطّاری شخصیّتتیپ  -3-5

هر کس در اصل »شود. یی دیده میگرابرونیی و گرادرونتقابل میان  ،در نظریات یونگ  

چه جهت دیگر نیز همیشه برای . اگرکندو طریق با جهان ارتباط برقرار میبه یکی از این د

، جهت اصلی فرد به درون و به جانب خویشتن ییگرادرونماند. در حالت فرد باقی می

 ( 115 :1395، )پروین « متفکر و محتاط است ،دودل ،رافرد درون گ .است

ها را قطره چکانی گرا بسیار دشوار است؛ زیرا احساسات آندرک افراد تیپ درون

« ترنفوذش عمیق تر،دکراآب هر چه » دهند. براساس نظریة یونگ، ضرب المثلبروز می

با »گرایان، گرایان برخالف برون(. درون77: 1396)شارپ، « کنددربارة این تیپ صدق می

: 1394، )مارتین« کنند و کارهای انفرادی را دوست دارندتنها بودن، احساس راحتی می

هایشان گذارند؛ انگیزهمیدرخشند و نه خودشان را به نمایش افراد این تیپ نه می(. »21

کنترلی دارند و معمواًل های مبهمی از خودها، زمینه؛ آنماندهمیشه به خوبی پنهان می

گرا افراد درون( 78 :1396 )شارپ،« اند و درکشان سخت استساکت و خارج از دسترس

، شده  دریافت عطّارچه که از زندگی نامة . مطابق با آنتر به جانب غم گرایش دارندبیش

ی در حتّ ؛های اجتماعی او اندک بوده استو معاشرت گزیدهعزلت برمی ةاو همواره گوش

ر مناسبات ی دعطّاربا عارفان زیادی در ارتباط نبوده و به غیر از دکان  ،مسیر سیر و سلوک

 اثر محیط و کودکی پر ماجرایش در ابیات عاشقانة کرده است.اجتماعی دیگر شرکت نمی

 . احساسی داردی گرادرون شخصّیت ،عطّاربا توجّه به این تعاریف،  او پیداست.

عاشق  شخصیّت ،شوددیده می شاش در دیوان غزلیاتیدر توصیفی که از حاالت عاشق

 گردد.عشوق ترسیم میتسلیم در برابر م، ابیاتاغلب در 

خاکی گذر بــاد گرت بر من  چـــون         توأم پای نهم برسرافالک خــاک مــن   

 افتاد

 (116: 1386، عطّار) 

 چون گل از زیر کفن خندددر روی تو هم     ریزتخون ةگر کشته شود عاشق از دشن

 (138همان: )

 در اغلب موارد اندوهگین است. او
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 ستـمرهم به  دـص م زـزخم یک تو  با      از صد شادیم یک غم بهست بی تو

 هست ـب مــمات  نم تو راـی بیـچــــون نم       تا به مغرب دعوتست گر ز مــشرق

 (77همان: )

 

 کــــارم ز جور حادثه از دست در گذشت  پایم ز دست واقعه در قیر غم گــرفت

 های خون که زخون جگرگذشتبس سیل بر روی من چو بر جگر من نماند آب     

 دردی دگر گـــذشـتهردم ز روز عمر به  هر شب ز جور چرخ بالیی دگر رسید    

 (99)همان:  

 گشت ونــاز بس که به خون بگشت خ      زار زاری بــه  درت بـــر خـــاک

 (100همان: )

 است.  درد راضی به هجران و و است همواره در سوز و گداز او

 دورست  یـــار کــه  بود   باد هــم      بپویم اگـــر بــاد  چو صد قــرن

 (48همان: )

 منست تــسکین کآتش عشـــق تـــو    بسـوزم زآتش عشقت رواست گـــر

 (68همان: )

یدار معشوق دست به ماجراجویی یی است که برای دگرادرون، همان شخصیّتاین 

داند و با توصیف زیبایی معشوق و ت خود نمیخطر کردن در عشق را اولویّ ،زندنمی

 بیند.درمانی برای آن نمی وداند تام او هجران را حق خود میقدرت 

 

 بینمبه دردی مبتال گشتم که درمانش نمی      به دریایی درافتادم که پایانش نمی بینم

 (477همان: )

ر مقام عاشقی نیز از وصل دوری که ده و گریزان از اجتماع بود گرادرونمردی  عطّار

ثابت  شخصیّتتواند می ،رسدواقعی به نظر می گزید و این شیوة روایت که یک تجربةمی

، خواه عارفانه و خواه قلندرانه از ، خواه عاشقانهعطّاریات غزل» .ص سازداو را به خوبی مشخّ

 (.63 :1383کوب، )زرین« ، حاکی استروح است ةقلب یا تجرب ةعشقی واقعی که تجرب
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 فرد » است. احساسیی گرابرون در ارتباط با موالنا نیز باید گفت که شخصیّت او

های از ویژگی .(115 :1395، )پروین« فعال و متهور است ،گرا از نظر اجنماعی درگیربرون

های هماهنگ در محیط گرا این است که به دنبال ساخت یا حفظ موقعیتاحساسی برون

گرای احساسی ممکن است چیزی را خوب یا زیبا اطراف است. برای مثال، تیپ برون

مناسب  بلکه به این دلیل که این نظر، اش،های ذهنیارزشتوصیف کند؛ آن هم نه از روی 

گویند؛ بلکه خودی از احساس به آن موقعیت اجتماعی است. به آن، تظاهر یا دورویی نمی

دهند که موقعیت بیرونی به چه به سرعت تشخیص می»ها گرای آن است. آنشکل برون

جا، فردی است .. تصور غالب در اینکنند.چیزی نیاز دارد و به راحتی خود را وقف آن می

« های اجتماعی سازگاری پیدا کرده استهای بیرونی و ارزشکه به خوبی با موقعیت

. او دانست گرابرونرا مردی  توان اوبا تحلیل نوع زندگی موالنا می .(53: 1396)شارپ، 

مردم شهر و  ةدانشمندی مشهور بود که بیشتر وقت خود را صرف یادگیری و سپس موعظ

شناسی شخصیّتاساس مدل بر یافت.دست فراوانیت و به محبوبیّ نمودتربیت شاگردانش 

موالنا  هایه به گفتهگیرند. با توجّقرار می یانگرابروندر گروه « دانشمندان» والًیونگ، معم

های نگریست و به جنبهبه علوم چون دانشمندی دقیق و تیزبین می شعر عالقه نداشت وبه  او

او دچار تغییرات  شخصیّتبا شمس   نظری عرفان بیشتر گرایش داشت. پس از آشنایی

به ناگاه دچار  ،ه بودیابی به مقام علمی زحمات بسیار کشیداو که برای دست .گشتبنیادین 

های شگرف از این پس نشانه .خودی گشت و به مقام دنیوی خود پشت پا زدبی حیرت و

های جنبه ،دهای ثابت دانشمند صاحب مقام شهرو تغییر در عملکر او دیده شد شخصیّتدر 

 او را نمایان ساخت. شخصیّتپنهان 

سازند ا روشن میپنهان شده و در تاریکی فرو رفته ر ةسای ،عملکردهای متفاوت معموالً

 ةپنهان شد سایة ،ا این نظرمطابق ب سازند.ط میهای جدید خود را مسلّو از آن پس الیه

خودی و حاالتی د بیاز خو .نمایان گشت ،ها بر اثر عاشقیپس از سال موالنا شخصیّت

 های قبلیتمام تالش ،س یاد کرده استکوب از آن به جنون مقدّزرینکه  شبیه به جنون

نقش بر آب کرد و ناگهان مردی جدید از  موالنا را برای رسیدن به جایگاه اجتماعی

رسد تضاد میان تالش بین برتری یافتن در کسب علوم از نظر میبه  ناخوداگاه او متولد شد.
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او را برهم  ةسرانجام زندگی هشیاران ،ق در عرفان عملیجمله شعر و عرفان و نداشتن تعمّ

 .زد

های احساسی وابستگی ،وفاداری افراطی نامعقول ،ابراز محبت بیش از حد و انفجاری»

 ،هاییکند. در چنین نمونهمنطق شلیک می یا نوعی شیدایی مرموز که تیر خالص را به

نا هشیار و احساسات  ةهای ابتدایی که ریشه در سوبژتفکر هشیار به دست واکنش ةپروس

 (50: 1396، شارپ) « شودمیرشد نیافته دارد منهدم 

اما  ؛مشهود است ،اثر این تغییر عملکرد درزندگی واقعی موالنا و نیز توصیف او از عشق

اگر سایه » .او در مسیر عاشقانه، به کشف ناخودآگاه و نیروهای پنهان درون دست یافت

را با زندگی فعال دربیامیریم و نه این که  هاآنباید  ،شامل نیروهای مثبت و حیاتی باشد

ت و خودخواهی بردارد و اجازه دهد تا چیزی که باید دست از منیّ  من .سرکوبشان کنیم

 - گردد و این فداکاری قهرمانانه اما در واقع می تواند منفی نباشد شکوفا ،ستمنفی ا ظاهراً

 (.266: 1395)یونگ،  «طلبدر حد ّ غلبه بر عاطفه را مید -آن  ةه به مفهوم وارونالبتّ 

مستی و شادی و از خود  ،ها و تغییر رفتارهای شاعرخودیبی ةهم در ابتدای راه

و  ر شدن و سیرشاعر سرانجام عشق را پذیرفته و با آن در مسیبه این معناست که  خودیبی

» کند. خودی به دیگران منتقل میسلوک عارفانه است. این تجربه را در همان هنگام بی

تفویض مطلق  ،خودیبی دهد:ابیات زیادی در دیوان شمس هست که این معنی را نشان می

 (.104: 1386 ،دشتی)« و لبریز شدن از عشق

شاعری است که بیشتر غزلیات را در حضور دیگران بسراید و این خود گواه کمتر 

گرا هستند به ت برونافرادی که دارای خصوصیّ» موالناست. شخصّیتگرا بودن برون

های گسترده ت دوست دارند در فعالیّ گیرند.انرژی می ،ال در رویدادهادرگیری فعّواسطة 

غلب بر سایر شوند که در جمع باشند و اهنگامی هیجان زده می ،غرق شوند و بیش از همه

 (19: 1394 ،)مارتین «.دهندثیری انرژی بخش افراد پیرامون خود تأ

 :گویداز عشق شادمانه می موالنا

      زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

 است، چه زیباستچه نغزاست و چه خوب
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 خدایا

 (108: 1388 مولوی،) 

 :داندرا آب حیات می و آن   

      حیات است که ما چرخ زنانیم از آن آبِ

 خدایا ،نه از کفّ و نه از نای نه دف هاست

 (همان)

 .ویژگی بارز غزلیات اوست ،شور و مستی  

 مگشا رمــس هارــزن، افیونم ةخمر من        خواهی نشوی رسوا یک پند زمن بشنو

 (7: 1376مولوی، ) 

 کنندکنند مستان سالمت میمستی زجامت می    کنندرا غالمت میکنندجانسالمت میرندان

 ( 178همان: )

 سماع و موسیقی در شعر او با شور و شوق همراه شده است.   

 

 خاصه این ره زن که ما را این چنین بر باد داد       مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد

 ( 269)همان: 

 :شادی و یا همراه

خندان  کان بختِخوش و امروزخندانیم

   رسدمی

 رسدما از سوی میدان می نانِ سلطاسلطانِ

 (177)همان: 

و احساسات خود را ات و عواطف ند و تجربیّ گرایان شادتریان نسبت به درونگرابرون

ای نداشت و یاران او در واهمه ها. موالنا نیز از سرریز شدن هیجانکننددر جمع بیان می

 کردند.هنگام سرایش شعر او را همراهی میمجالس سماع و در 

 ، هم بهعّطار .و موالنا را به خوبی نشان دهد عطّار شخصیّتتواند تقابل همین نکته می

از تجربیات خود چیزی  هاآنا در ارتباط نبود و ب بسیاریاندوه گرایش داشت و هم با یاران 

او در لحظات عاشقی  ةخت و سایسا خود را در پشت ابیات پنهان میاو معموالً  .گفتنمی
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با وجود غم و  ،اما موالنا عشق را را با روی گشاده پذیرفت ؛شدو حدیث نفس آشکار می

ات بسیاری در روای ،با سماع و موسیقی آن را درآمیخت و بر اثر این مراودات ،درد هجران

ارتباط داشتن و ة آن روزها وجود دارد که هریک نشان دهنددر  یشخصوص تغییر رفتارها

ریزی برون در واقع پس از. ات متفاوت زندگی با دیگران استموالنا در لحظ ةمراود

 پنهان شده رسید.  ةکشف سایوی به  ،ناخودآگاه

 و رمتفکّ مردی دوباره را موالنا ،مثنوی در ،یشخصیّت هایتناقض و هیجانات این پایان با

 و آیات تفسیر و شرح به عواطف بر غلبه با توانست هک بینیممی گرتحلیل دانشمندی

 .بپردازد -ترژرف بینشی با - احادیث

به این پرسش  ،و توضیحاتی که در بخش هجر و وصل داده شد فوقه به موارد با توجّ

ثبات بیشتری را به او هدیه داده است و او  توان پاسخ داد که محیط زندگی موالنا نسبتاًمی

دست به خلق تصاویری متفاوت  ،گرای خود در هنگام عاشقیبرون شخصیّتنیز با توجه به 

از این رهگذر هنگام توصیف  .نه در ادبیات فارسی که در ادبیات جهان داشته است

معشوق شادی از  با امید و ،عاشق که به یقین حاصل تجربیات خود اوست شخصیّت

 .داندگوید و وصل را پاداشی برای خود میمی

 گیری نتیجه -4

 سنّت بر اساس  یو عرفان ییدر ادب غنا ،عاشقانه است اتیکه قهرمان غزل «عاشق» شخصیّت

 نیاز ا .شودمیخاص شاعر خلق  یو نگرش ها فاتیتوص زیو ن یاحاکم بر هر دوره یادب

از  رانیا یفرهنگ - یادب ةنیشیو پ یعرفان ةشیاند یارهایو موالنا مطابق با مع عطّار ،رهگذر

با  عاشق را شخصیّت هاآناز  کیاما سرانجام هر  ؛اندکرده یرویج پیرا یالگوها یبرخ

خود را  ،شدن در برابر معشوق میتسل ةاز جمل ریانکارناپذ یهاها و شباهتالگو ةوجود هم

 . کرده اند میترس زیمتما یابه گونه شق کردن و...ابراز ع ،دنید فیضع

ه به کودکی و با بررسی و تحلیل مضامین وصل و هجر، این نتیجه حاصل شد که با توجّ

اشان که متأثر از تجربیات واقعی و موالنا و نیز غزلیات عاشقانه عطّارحوادث زندگی 

عاشق،  شخصیّتشت پها و از الی ابیات آنرا از البه دو شاعر شخصّیتتوان هاست، میآن

 نمایان ساخت.
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گوید و بر این تصور و ایده میسخن تر بیش عاشقانه، از هجر و اندوه در غزلیات عطّار

عاشق همواره در تب و تاب است و به عشق ورزی و دوری  شخصیّتکند که پافشاری می

گوید؛ اما از معشوق، خشنود است. در مقابل، موالنا گرچه از سوز و گداز و هجران می

 خانوادة تر به شادی، امید و وصل بوده است. هر دو شاعر به سبب دارا بودنِش او بیشگرای

اند که در این مسیر به هدف سرشناس، به یادگیری علم و ادب پرداخته و این اقبال را داشته

حملة غُز، ویژه بتلخ، فاقات بسیار ، حوادث و اتّ عطّارنهایی برسند؛ اما در دوران کودکی 

از روایات برآمده، او مردی ای که او را رنجور کرده و در دوران بعد، به گونه ذهن و روان

؛ یعنی گرایش به شعر و عّطارنشین بوده است. براساس شواهد واضح از نوع زندگی زلتع

عصر خویش، دوری گیری و عدم معاشرت بسیار با عارفان و بزرگان همعرفان، گوشه

 عاشق در غزلیات، از جمله اندوهگین بودن، حسّ شخصیّتهای ویژگیاز شهرت و  جستن

توان جزو او را می شخصیّتسرخوردگی، خشنودی از هجران، تأکید بر ناامیدی در وصال، 

 . برشمردگروه درون گرایان احساسی 

تری در دوران کودکی از آن سو، موالنا غیر از تجربة تلخ مهاجرت، از امنّیت بیش

ولد، در جوانی به شهرت رسید و از این که با ون پدرش، بهاءچبرخوردار بوده است. او هم

برد. براساس شواهدی چون: عالقه بزرگان و عارفان و مردم شهر در ارتباط باشد، لذت می

س به کسب علوم و شهرت طلبی، داشتن ارتباطات بسیار با عالمان و دانشجویان، حاالت پ

های نیز ویژگی محفل یاران شعر سرودن یقی و درموس شادی، سماع، -اشاز تجربة عاشقی

کردن که از  یهای خاصّ عاشقامید به وصل داشتن، تجربه -عاشق در دیوان او شخصیّت

گرای برون شخصیّتتوان گفت که موالنا می -اندیشة خلّاقانه و منحصر به فرد است

 احساسی داشته است. 

 تعارض منافع

 . ندارم نعارض منافع

 

ORCID 
Faezeh Payriz Zanjani    https://orcid.org/0000-0002-2517-9495 

Mehdi Mahuzi                https://orcid.org/0000-0002-1556-4592 



 

24 
 

Mandana Hashemi         https://orcid.org/0000-0003-3380-8199 

 منابع
 

 تهران: جامی. .های نقد ادبیمبانی و روش .(1377امامی، نصراهلل )

های عطار بر پایه نقد آنیمای معشوق در غزل.»(1397اقرانی، ارگی، آزاده؛ مشهور، پروین دخت )

 .9-30. صص1397شماره  نامه ادب غنایی.پژوهش . «کهن الگویی یونگ

 

سنخیّت در عرفان و همانندسازی در » .(1384انزابی نژاد، رضا؛ حجازی، بهجت السادات) 

مجله زبان و ادبیات فارسی. شماره «. های عطّار و مولویگذری بر اندیشهروانشناسی با 

 .35-54. صص 197

 تهران: سمت. .نظریه و نقد ادبی .(1397پاینده، حسین )

محمد جعفر  ه:ترجم .: نظریه و پژوهششخصیّت .(1395اولیورپی، جان ) ؛اینسپروین، لور 

 تهران : آییش. .جوادی و پریون کدیور

 تهران: جاویدان.  .سیری در دیوان شمس .(1384علی )دشتی، 

 تهران: سخن. .صدای بال سیمرغ .(1383)کوب، عبدالحسین زرین

 تهران: دانشگاه تهران. .شخصیّتنظریه های  .(1374سیاسی، علی اکبر ) 

تهران:  .بابک نجفی ه:ترجم .ی: مدل تیپ شناسی یونگشخصیّتهای تیپ .(1396)شارپ، داریل 

 هیرمند. 

 .45مجلة رشد، ص .شخصیّتروان شناسی  .(1382شاملو، سعید ) 

 یوسف کریمی، تهران: ارسباران. ه:ترجم .شخصیّتمقالة نظریة  .(1354شولتز، دوان ) 

 حسن الهوتی، تهران: علمی و فرهنگی. ه:ترجم .شکوه شمس .(1370ماری )آن شیمل،

 هران: علمی و فرهنگی.ت. دیوان. (1386، فریدالدین )عطّار

 تهران : اساطیر.. منطق الطیر. (1370)، فریدالدین عطّار

جستارهای . «الطیر عطارتحلیل کهن الگوی خویشتن در منطق»(. 1395غالمپورآهنگرکالیی، لیال) 

 .45-71صص  .149. شمارهنوین ادبی

 تهران: دانژه. .شناسی تحلیلی اویونگ و روان .(1381فدایی، فرید ) 

 برسات. تهران: .های عرفان مولوی(در مصاف تندباد )تجربه .(1379بخشعلی ) قنبری،



 

25 
 

گرایی و شناسی نسوی بر مبنای ابعاد درون(. روان1395دارلو، محمدعلی)پور، نسرین؛ خزانهکریم

 .173-155، ص10، شمارة6ادبی، سالنامة علومگرایی. دو فصلبرون

 تهران: اطالعات. .زهرا مهین خواه ه:ترجم .رویکرد نقد ادبی راهنمای .(1370گورین، ویلفرد )

 تهران: بنیاد فرهنگ زندگی..سیدمرتضی نظری ه:ترجم .ی شماشخصیّتتیپ  .(1394چارلز )مارتین،

الگوی نقاب در آراء یونگ و بررسی تطبیقی کهن » (.1391پور، مریم) محمّدی، علی؛ اسمعیلی

. صص 26نشریه ادبیات عرفانی و اسطوره شناخنی. شماره . «ردّپای آن در غزلیات شمس

151-183. 

تهران:  .به قلم بدیع الزمان فروزانفر .کلیات شمس تبریزی .(1376مولوی، جالل الدین محمد )

 امیرکبیر. 

الدین خرّمشاهی، چاپ ششم،  (. مثنوی معنوی. تصحیح قوام1381مولوی، جالل الدین محمد )

 : دوستان.تهران

محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران:  شرح(. در عشق، زنده بودن. 1388مولوی، جالل الدین محمد )

 سخن.

تهران: علمی و  .ضیا موحد و پرویز مهاجر ه:نظریة ادبیات، ترجم .(1382وارن ) ،ولک، رنه؛ آستین

 فرهنگی.

چاپ سیزدهم،  .محمود سلطانیه ه:ترجم انسان و سمبولهایش، .(1399کارل گوستاو ) یونگ،

 تهران: جامی. 

www.psychologh.blogsky.com 

 

 

References 

 

Aqrani Argi, Azadeh; Mashhoor, Parvin Dokht (2018). "Beloved anima in 

Attar's lyric poems based on Jung's archetypal critique". Journal of 

Lyrical Literature. No. 1397. pp. 30-9. 

Anzabi Nejad, Reza; Hejazi, Behjat Sadat (2005). "Similarity in mysticism 

and imitation in psychology with a focus on the thoughts of Attar and 

Rumi". Journal of Persian Language and Literature. No. 197. pp. 54-

35. 

Attar, Farid al-Din (2007).” Poetical works”. Tehran: elmi farhangi 

Attar, Farid al-Din (1991). “Mantegh O Teir”. Tehran: Asatir. 

Dashti, Ali (2005). A vouyage through “Divan e Shams”. Tehran: Javidan. 

Fadaei, Farid (2002). “Jung and his analytical psychology”. Tehran: Jami. 

http://www.psychologh.blogsky.com/


 

26 
 

Ghanbari,  Bakhshali (2000) “against hurricane” (Rumi's mysticism 

experiences). Tehran:  Barsat. 

Gholampour Ahangar Kalaei, Leila (2015). “A study of the self-archetype in 

Mantegh O Teir of Attar". New literary essays. No. 149. pp.45-71 

Gorin, Wilfred (1991). “An approach to the Literary Criticism”. Translated 

by Zahra Mahinkhah. Tehran: Etela’at. 

Imami, Nasrullah (1998). “Principles and methods of literary criticism”. 

Tehran: Jami. 

Jung, Carl Gustav (2020). “Man and his symbols”,  Translated by Mahmoud 

Soltanieh. Thirteenth Edition, Tehran: Jami. 

Karimpour, Nasrin; Khazaneh Darloo, Mohammad Ali (2016). “Personality 

Psychology of Zeidari Nasavi Based on Introversion and Extraversion 

Aspects”. Two Quarterly Journal of Literary Sciences, Volume 6, 

Number 10, pp. 155-173. 

Martin, (Charles (2015). “Your personality type”. Translated by Seyed 

Morteza Nazari. Tehran: Culture of Life Foundation. 

Mohammadi, Ali; Ismailipour, Maryam (2012). "A comparative study of the 

Mask archetype in Jung's views and its efficacy in Divan e Shams". 

Journal of Mystical Literature and the Myth of Knowledge. No. 26. 

pp. 151-183. 

Payende, Hossein (2018).” Literary Theory and Criticism”. Tehran: Samt. 

Parvin, Lawrence; Oliverpi, John (2016). “Personality: Theory and 

research”. Translated by Mohammad Jafar Javadi and Prion Kadivar. 

Tehran: Ayeesh. 

Rumi, Jalaluddin Mohammad (1997). “Divan e Shams Tabrizi”. Edited by 

By Badi-ol-Zaman Forouzanfar. Tehran: Amirkabir. 

Rumi, Jalaluddin Mohammad (2002). “Masnavi Manavi”. Edited by 

Ghavamuddin Khorramshahi, sixth edition, Tehran: Doostan. 

Rumi, Jalaluddin Mohammad (2009). “Being alive In love”. Description of 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Tehran: Sokhan. 

Sharp, Daryl (2017).” Personality types: Jung's typological model”. 

Translated by Babak Najafi. Tehran: Hirmand. 

Shamloo, Saeed (2003).” personality psychology”. Growth Magazine, p. 45. 

Schimmel,  Anmari (1991). “Glory of the "Shams”. Translated by Hassan 

Lahouti, Tehran: Elmi& Farhangi 

Schultz, Duane (1975). “Personality theory article”. Translated by Yousef 

Karimi, Tehran: Arasbaran. 

Siasi, Ali Akbar (1995). “Theories of Personality”. Tehran: University of 

Tehran. 

Wellek, Rene; Austin, Warren (2003).  “Literary Theory”. translated by Zia 

Movahed and Parviz Mohajer. Tehran: Elmi & Farhangi  

Zarrinkoob, Abdul Hussein (2004). “The sound of phoenix’s wings”. 

Tehran:  

Sokhan. 


