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   یخاقان یفتگیدر بروز اختالل خودش یدوران کودک تأثیر

 
 1 دکتر سعید قشقایی

  سافاسالمی واحد دانشگاه آزاد استاد یار 
 خدیجه رهنما

  یفارس ادبّیاتارشد زبان و  یکارشناسدانشجوی 

 

 چکیده:
 یفتگیخودش فیاختصاص دارد. در تعر یخاقان دیدر قصا یفتگیخودش یپژوهش حاضر به بررس

کنند؛ یاغراق م شانیهاییدر مورد خود و توانا نانهیبواقع ریغ اریبس یبه نحو فتهیآمده است که: افراد خودش

اغلب به حال  ستند؛ه یافراط نیتحس ازمندین ستند؛یقائل ن یارزش شانیدهند و براینم اهّمّیت گرانیبه د

 موفقّیتمربوط به  یهایپرداز الیورزند؛ با خ یرشک م آنهابه  گرانیخورند و معتقدند دیغبطه م گرانید

 دارند.  یاشتغال ذهن ییبایز ،یرکینامحدود، قدرت، ز

کوهات،  ،یچون هورنا یاز نظر روانشناسان فتگانیخودش یهایژگیو و شخصّیتیمقاله اختالل  نیا در

 یفتگیاختالل خودش أمنش یقرار گرفته است. سپس به واکاو لیو تحل یاتوکرنبرگ و کمبل مورد بررس

ة فقر، طبق ازآکنده  طیپدر، مح یهاییبدخو ةبه واسط یبه رنج و اندوه دوران کودک توّجهبا  یخاقان

 یهایژگیو یبا بررس شخصّیتیاختالل  نیو ... پرداخته شده و آنگاه جهت اثبات ا نیوالد نییپا یاجتماع

ها عبارتند از:  فخر و  یژگیو نیذکر شده است. ا یاز قصائد خاقان ییهاآنها نمونه لیو تحل فتگانیخودش

رقابت با  حّس قه،یو سل لیجهان بر اساس م رییدر تغ یالف منحصر به فرد بودن، سع ز،یمباهات اغراق آم

 و ... . گرانیو تهاجم به د ییپرخاش جو گران،ید

 شناسانه.  نقد روان ،یادب یروانکاو ،یفتگیخودش ،یخاقان کلیدی: واژگان
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 مهمقدّ

وجود داشته است و رفته  یفارس ادبّیاتدر  ربازیشاعران در شعر از د ییخودستا

فرهنگ نسل به نسل ادامه  کیشعرا شده و به صورت  یاز موضوعات شعر یرفته جزئ

 نیدر بند تحس یل شعر فارساّو یاز دوره ها شیب 8و  7و  6است . شاعران قرن  افتهی

ت حاکم بودن قالب قرن ششم که به عّل یاشعر ژهیاند ، بوبوده ییخود و خودستا

 اند . داشته ییخودستا یبرا یشتریقرن مجال ب نیدر ا دهیقص

بود و شاعر در آن به  شیآال یها ساده و بییخودستا نیا یشعر فارس یابتدا در

 .  دیبال ی، مال و ثروت و دانش و ... اشاره کرده و به آنها م   موقعّیتمقام و 

 زکانیداشتن کن اریدر اخت نیخود ، همچن یها ییبایز شیبه ستا یاتیدر اب یرودک

 که داشته پرداخته است : یو مال و ثروت و جاه و مقام متیگران ق

 بر چه سامان بود شیپ نیکه حال بنده از ا     یمو نیمشک یماهرو ی، ایچـه دان یهم

 آنگه او را که زلف چــوگـان بود یدیند تو بدو یکن یزلف چوگان نـازش هم بـه

 سان قطران بود ...به شیزمانه که موشد آن      بود ـبایبـسان د ـشیکه رو هانزمآن شـد

 ، حال خوب آن بودوقتبدان ،دیمن رسبه     هـشـت هــزار ـزیده نـنپـراک ـاشیاول ز

 (             11 – 11ص، ص1771 ،ی)رودک                  

 :  دیگو یدر وصف شعر خود م یفرخ

 «تر یشکر زبان دار ــنیکه همه ساله بد و واجب بود و هست سزا  دبیز یرخف »

 ( 176، ص 1767 ،ی)فرخ 

 ادهیو مرز خود نهاد و شاعران به ز ها پا فراتر از حّد ییخودستا نیمرور زمان ا به

 :  دیاشعار خود گو شیامر پرداختند. مسعود سعد در ستا نیدر ا یرو

 که امروز نظم و نثــر مراسترا سزاستم را گر افتخار سزاست ینظم و نثر کس به

 استیست و طبع من دراونثرم ُدّرکه نظم ـم نشودوقت مرا نظم و نثــر ک چیه به

 ست وهواستاوقوت چوآتشکثرت گاهبه       کــنیست طبـع من لا لفظ آب روان به

 است؟یزگ نیانگبست ونهالؤلؤ ازصدفنه عیمدار ز من نظم ونثر خوب و بد عجب
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 من واالست وشعرستاپـست شانیاطبعکه        دانند یاگر شعـر من نم ستین شگفت

 (51 – 51ص، ص1776)مسعود سعد، 

مبذول  یخاّص توّجهبه شاعران  زین نیو ممدوح رانیدوره پادشاهان و ام نیا در

کرده  دایپ یباعث شد تا شاعران رفته رفته اعتماد به نفس مضاعف توّجه نیداشتند .ایم

 یهاییو حکمت و توانا از شعر و دانش فیو تعر ییبه خودستا شتریو در اشعارشان ب

 بپردازند.  شیخو

و ...( با هم  ینظام ،یخاقان ،ییقرن ششم )سنا یشعرا ییخودستا اتیتعداد اب اگر

سبقت را از همه ربوده و تا  یگو یگردد که خاقانیحاصل م جهینت نیشود ا سهیمقا

در  یازآثار او شده است . کّز یاز موضوعات اصل یکی ییرفته که خودستا شیپ ییجا

 یهاسخن، در سروده یهانهیاز زم یکی ییتاخودس»دارد: یم انیکتاب رخسار صبح ب

گوهر و بزرگ، اوست. هنرمندان به یفتگیاز خودش یخاقان ییاست. خودستا یخاقان

 نیرومندتریاز ن یکی یفتگیاند. خود ش فتهیهستند، خود ش شیهنرخو انیآنان که بند

در هنرمندان تواناست. هنرمند خود  ینندگیآفر یسرچشمه ها نیاتریها و زا زهیانگ

 ( 516، ص1776،  یاز)کّز.« تواندینم دنیباشد آفر افتهیاگر به خود باور ن فته،یش

به خود  اریکه بس یدارند کسان دهی، فروم، آدلر و .....( عق دیشناسان )فرو روان

 ینوع یداراو محق بودن دارند  یاز اندازه احساس بزرگ منش شیمعطوف هستند و ب

از  یفتگیخودش نیدارند که ا یو اظهار م هستند یفتگیبه نام خودش   شخصّیتاختالل 

شود و فراهم  یمساعد باشد ظاهر م نهیو اگر زم شتهها وجود دا  در همه انسان یکودک

   که او در آن پرورش یطیخود فرد و مح یو ارث یذات یشامل استعدادها نهیبودن زم

 است . اختالل شخصیتی مؤثر ، در ایجادابدییم

  قیتحقپیشینة -

 سندگانیاز طرف نو یخاقان یفتگیراجع به خودش یومطالب مختلفمقاالت تاکنون

بدون  (1771) «جان ةبا کعب دارید» کوب در کتاب نیقان نوشته شده است. زّرو محّق

-خود یرا فرد یبکند، خاقان یااشاره فتگانیخودش یشناسروان هاییژگیآنکه به و
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در  یفتگیخودش ای سمینارس» با عنوان  یامقاله ّیط یدانسته است. رسول چهرقان فتهیش

-پردازد و به خودیم یدر روانشناس سمینارس ةینظر یبه بررس (1785) «یشعر خاقان

 کند.  یاشاره م یخاقان یفتگیش

کوهات،  ،یهورنا دگاهیاز د یفتگیخودش ةیاست که نظر نیمقاله تالش بر ا نیادر

اختالل در دوران  نیآمدن ا دیعلل پد لیگردد و به تحل یاتوکرنبرگ، کمبل بررس

 شاعر پرداخته شود.  یکودک

  قیروش تحق -

است.  یشناسو روان اتّیادب نیب یارشته انیم یکردیرو یحاضر دارا پژوهش

قرار  یبردار شیمورد مطالعه و ف یشناسدر دانش روان یفتگیابتدا مباحث خودش

تا دوران کمال شاعر، علل  یاز زمان کودک یخاقان یزندگ یگرفت. سپس ضمن بررس

و  یابیشاعر مورد ارز شعاردر ا یفتگیخودش یژگیشد، آنگاه و یواکاو یفتگیخودش

 شیو ف یانامه به شکل کتابخانهانیپا نیدر ا قیروش تحق نیقرار گرفت. بنابرا لیتحل

 .استداده ها  لیو تحل یبردار

 لیبه تحل یصمقاله نگارنده قصد ندارد به طور تخّص نیه است که در اتوّج قابل

در  یخاقان یدوران کودک تأثیربپردازد بلکه هدف اثبات مبحث  یشناسمباحث روان

 باشد .یم یو یفتگیبروز اختالل خودش

( یخاقان دیاز کتاب )نقد و شرح قصا یخاقان اتیسهولت کار در ارجاع به اب یبرا

که عدد  بیترتنیو شماره صفحه اکتفا شده است. بد تیبه ذکر شماره ب یاستعالم

 گر شماره صفحه است. و عدد سمت چپ نشان تیگر شماره بسمت راست نشان

 

 یبحث و بررس

 یهـا و مسـائل    واقعّیـت  ةکنش و عملکرد او در مورد همـ  انگریهر فرد ب   شخصّیت

 یهـا   موقعّیتو طیراشرفتار اشخاص در  .شخص با آنها درارتباط است ینوعاست که به

 یهـا در فـرد  تفاوت نیا یموضوع ممکن است متفاوت باشد گاه کینسبت به  کسانی
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در  د،یـ آینظر مـ به بیو عج یعاّد ریغ ورفتار ا گرانیاست  که از نظر د ریآنقدر چشمگ

 شده باشد.   شخصّیت یاز اختالل ها یکیصورت ممکن است آن شخص دچار  نیا

     اختالل شخصّیت فیتعر -

، و ناسـازگار  دار،دوام یرفتـار  یهـا سـت از سـبک  ا عبـارت    شخصـّیت اختالل  »

باشند ، کنش زیآمافراد اخالل یرفتار یهاکه سبکیوقت .طینسبت به مح ریانعطاف ناپذ

و  یشـان یپر موجـب اضـطراب،   شده بیدچار آس یزندگ مهّم یها  موقعّیتآنان در  یها

 (.58، ص1778)آزاد، « شودیا مهآن یناخشنود

 یبزرگسال لیاوا ای یمعمواًل در نوجوان ،پا هستندرید   شخصّیتاختالل  یرفتارها »

احتمـال را   نیبخصوص، ا   شخصّیتداشتن  ایآ ستیص نهنوز مشّخ البّته .شوندیآغاز م

اختالالت  ینه ، برخ ایدهد یم شیافزا ،مبتال شود یدتریکه فرد بعدها به مشکالت شد

ـ از  یبخش انگریدارد و ممکن است ب   شخصّیت یهابا اختالل یارتباط منطق یکودک  کی

 (115، ص1771 )ساراسون و ساراسون،« ممتد باشد. ندیفرآ

     شخصّیت یاختالل ها یطبقه بند -

 کرد : میتقس یکّل ةتوان به دو دستیرا ابتدا م   شخصّیت یاختالل ها 

ـ  یماندگعقب لیمربوط به رشد از قب یها: اختاللالف نفـوذ   یهـا ، اخـتالل یروان

مربـوط بـه    یهـا م و...، اخـتالل مربوط به زبان و تکّل یهامربوط به رشد، اختالل ةکنند

ـ رفتـار ا  یهـا ، اخـتالل  یحرکتـ  یهـا مهـارت  یها، اختاللیلیتحص یهامهارت ، یذائی

ـ ت یهـا ، اخـتالل یتناسـل  تیهو یهاغذاخوردن، اختالل یهااختالل  یهـا اخـتالل  ک،ی

 .یاختالل عادت ای یخردسال یکنش ی، اختالل وابستگهیتخل

   شخصّیت یهال: اختالب

 کرد :  یبند میتقس ریتوان به سه گروه زیرا م   شخصّیت یهااختالل

 از ترس :  یحاک ای یاضطراب یرفتارها – الف

 وابسته   شخصّیتاختالل  – 5            یاجتناب   شخصّیتاختالل  – 1

 پرخاشگر   –منفعل   شخصّیتاختالل  – 1      یوسواس   شخصّیتاختالل  – 7 
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 نامتعارف :  یرفتارها – ب

   یدیپارانوئ   شخصّیتاختالل  – 1

 یدیزوئیاسک   شخصّیتاختالل  – 5 

 گونه  یزوفرنیاسک   شخصّیتاختالل  –  7

 ثبات یب ایو  یجانی، هیشینما یرفتارها – ج

   زیجامعه ست   شخصّیتاختالل  – 5       ییایستریه   شخصّیتاختالل  – 1

   فتهیخود ش   شخصّیتاختالل  – 1              یمرز   شخصّیتاختالل  – 7

   فتهیخود ش   اختالل شخصّیت –

انـد . نظـرات   منـد بـوده  عالقـه  یفتگیبه موضوع خودش دیاوان از زمان فروکروان»

ـ اول یهـا . در نوشتهافتی رییاش تغیموضوع در طول زندگ نیدر رابطه با ا دیفرو اش هی

و بـه محـ     نییپـا  یلیخ نینمود که در سن فیاز رشد توص یارا مرحله یفتگیخودش

  کنـد، ر    زیمتمـا  طیخـودش را از محـ   ینـان یاطمطور قابل هشود بیکودک قادر م نکهیا

شود، کـه در آن  یم  یتعو یگرخواهیتر دافتهیرشد  ةمرحله بعدًا با مرحل نیا دهد .یم

ـ نما گـر یاحساس رابطه با فرد د یگردد به نحویکودک قادر م را دوسـت   یگـر یو د دی

ـ ماننـد ز یمـ  یفتگیشودخ ةهار داشت که کودکان اغلب در مرحلاظ دیبدارد. بعدًا فرو  رای

 یدهنـد . کودکـان بـرا   ینشان نم ییقابل اتکا شوند که عشقیم ینگهدار یط کسانتوّس

ـ تـا از ا  رونـد ، ممکن است در خود فـرو     موقعّیت نیحفظ خود در ا بـه بعـد طـرد     نی

 (111، ص1771)ساراسون و ساراسون، « نشوند.

 ة. در ارتباط با انتخاب واژنامندیم «سمینارس» یشناسرا در علم روان یفتگیخودش

 گفت:  دیبا سینارس

 یونانیواژه  نیمعادل نرگس است . اصل ا یدر زبان فارس (Narcissus)سینارس »

ـ از پر یکـ یپسـر   سیشود . نارس یم (Narcissus) نیاست و به الت  وپـه یریبـه نـام ل   انی

(liriope و رود سف )زی(cephisc در فوس )بود کـه   ییبایز اریجوان بس ،سیبود . نارس دی

ـ از پر یکی(  Echo. اکو)دادینم ییشد، بهایم ازکه به او ابر یابه احساسات عاشقانه  انی
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رو شـد کـه   هروب سینارس ییاعتنایآن ناتوان بود، چنان با ب انیو از ب دیپرستیکه او را م

( از خود  Nemssis)سیبرآشفتند و به نمز ییاعتنایب نیاز اندوه مرد. خواهران اکو از ا

 سیکه نارسـ  زدیریم یطرح سینمز تبردند. عاقب تیشکا سینارس یتفاوتیو ب یپرست

 ریکـه تصـو   یتـا زمـان   سیگفته بود، نارسـ  شگوی( پ Tircsias)اسیرزیمجازات شود. ت

ـ  انیدر جر سیماند . پس نمزیزنده م ندیخود را نب را وا داشـت   سیشـکار ، نارسـ   کی

خود شد کـه در   یمایسفتهیش سیبنوشد. نارس یااز آب چشمه یفرونشاندن تشنگ یبرا

و نـه از آن چشـم بـردارد . او     ابـد یتوانست به آن دسـت  یبود.او نه م افتهی بازتابآب 

یکه او مـ  یو خوردن را فراموش کرد ، در کنار همان چشمه جان داد. در محّل دنیآشام

ـ نامند. بنابر روایم« همان نرگس ،سینارس»که آن را  دیرویم ی، گل ردیم از  یگـر ید تی

یوار دوست مـ  وانهیبه خود داشت و او را د هیشب اریبس یخواهر سیافسانه نارس نیهم

زنده نگاه داشتن خاطره او شـب و   یبرا سیداشت. دختر جوان ناگهان درگذشت. نارس

ـ تـا تحل  سـت ینگر یاروز خود را در آب چشـمه  ، 1787 ت،یاسـم « ) رفـت و مـرد.   لی

 (  718ص

( ،  grandiosity)یاز بـزرگ منشـ   یی: شامل الگـو فتهیخودش   شخصّیت اختالل»

ـ ن«) ( اسـت.  empathy)یو فقدان همدل نیبه تحس ازین ، ص 1787پـور و بـانس،    کی

577  ) 

 پردازان هینظر دگاهیاز د یفتگیخود ش -

 کوهات:   دگاهید

( معتقـد بـود کودکـان بـه طـور      1981 – 1913) ( Heinz Kohatکوهات ) »

 فتهیخـود شـ   ازیـ دو ن رامونیپ هّیاول هستند . آنها خود محورند . خوِد فتهیخود ش یعیطب

ـ ن – 5و  یبه نشان دادن خود عال ازین – 1: ردیگیشکل م  ریبـه کسـب کـردن تصـو     ازی

سـالم     شخصّیترشد  یبرا فتهیخود ش گارههر دو والد... هر دو خود ان ای کیاز  یآرمان

ـ با بزرگتر شدن کـودک تغ  دیحال،هر دو با نیهستند . با ا یو ضرور کننـد.اگر آنهـا    ریی
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« آورنـد. یگونـه را بـه بـار مـ    ماریب ةفتیبزرگسال خـود شـ     شخصّیتبمانند،  رییبدون تغ

 (  178، ص1786 ست،یو ف ستی)ف

   :اتوکرنبرگ دگاهید

از    شخصــّیتاز ســازمان  افتنیـ  یعنصـر مهــم در آگــاه »معتقــد اســت:  کرنبـرگ 

رابطـه مـادر و فرزنـد اسـت . روابـط       –سالم    شخصّیتآشفته گرفته تا  اریبس   شخصّیت

ـ کننـده، روابـط م   هیمنجسم ، فراخود تنب یالگو ایسالم مادر و فرزند به خود   یفـرد  انی

خود متنـاق  و   یهابه حالت نابسندهشود. روابط مادر و فرزند یخشنود کننده منجر م

 (171، ص1786 ســت،یو ف ســتی)ف« انجامــد.یمــ یروانــ بیمختلــف آســ یهــاشــکل

و اخـتالف   گـران ی، تعامل با دفتهیفرد خود ش یاتوکرنبرگ بر خود معطوف بودن افراط»

 یاز سـو  رشیپـذ  یاو بـرا  ینشدن رابیس ازیو ن یخود انگاره به ظاهر مغرورانه و نیب

 فتهیافـراد خـود شـ    شـتر یدارد ب دهیعق دیکرده است. کرنبرگ همچون فرو دیتأک گرانید

در مـورد کودکانشـان    یحال و بطور ضمن نیاند که در عتفاوت داشتهیسرد و ب ینیوالد

 (185) همان، ص«بودند... جونهیپرخاشگر و ک

 :   یشیروان پو دگاهید

نسبت  فتهیخود ش   شخصّیتبا  یافراد نیکند والدیفرض م یشیروان پو دگاهید »

 گـر، ید یانـد. از سـو  کننـده ه بوده و اغلب سرد  و طردتوّجیکودکان خود ب یازهایبه ن

وقـوع   یاحتمـال  یدر صـورت  یفتگیکند که خود شـ یفرض م یاجتماع یریادگی دگاهید

 یـی آنهـا خـود انگـاره     یارزش سـازند و بـرا   یکودکانشان را ب وستهیپ نیدارد که والد

ـ توانند در دنینم کهنیبر ا یسازند مبن )ساراسـون و  « خـود را حفـظ کننـد.    یواقعـ  یای

 (151-155ص، ص1771ساراسون ، 

، برد یکه فرد از آن رنج م یروان یمارینوع ب صیروان شناسان جهت تشخ امروزه

    پرداختـه و  مـار یب یکـاو بـه روان  یجلسـه مشـاوره بـا طـرح سـواالت      نیچند یابتدا ط

کنند.سـپس بـا مطابقـت دادن    یمـ  لیـ و تحل هیـ تجز یروان شناس دیاو را با د یصحبتها
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ـ  یهایماریمشاوره ها با انواع ب نیشده از ا یجمع آور یعالئم و نشانه ها نـوع   ،یروان

 دهند : یم صیآن را تشخ

 دارند :  یاصل تّیسه خصوص فتگانیتمام خودش» دارد: دهیکمبل عق تیک

 اغـرا    شـان یهاییدر مورد خـود و توانـا   نانهیبواقعریغ اریبس یاغلب به نحو – 1

 د . نپنداریباالتر از آنچه هستند م اریکنند. در واقع خود را بسیم

 .  ستندیقائل ن یارزش شانیدهند و براینم اهّمّیت گرانیبه د یبه راست – 5

کنند که همواره واال بـودن  یم تیرا هدا انیاطراف یکه دارند طور ییبا ابزارها – 7

 (16، ص1788) کمبل،  «کنند. دییآنان را تأ دیعقا

 دیشـا  البّتـه انـد .  باورند که فو  العاده با هوش نیبر ا فتگانینظر کمبل خود ش از

ل صورت بالفاصله و در همان برخـورد اوّ  نیاز آنان واقعًا باهوش باشند، که در ا یبعض

وجود مخاطب خود را تحت  ة کنند با همیم یرا نشان دهند. آنان سع نیکنند ایم یسع

قصدشـان در   دیشـو یه مـ متوّج دیت کناست که اگر دّق نیا موضوعا . اّمتأثیر قرار دهند

شان در استفاده از لغـات پـر طمطـرا  و دهـان پـرکن      ییگذاشتن توانا شیبه نما تینها

اعتمـاد بـه نفـس     یت مطمئن به خود و دارابه شّد یافراد نیهمچن فتگانیاست. خودش

هـا گـرم گـرفتن     بـه یغر اب ایاز در برابر جمع حرف زدن  یاز مردم عاد یاریهستند بس

را که از صحبت کـردن در جمـع بترسـند آن    نیا یبه جا فتگانیشا خودرند . اّمهراس دا

. در شانیهاییتوانا دنیکردن و به ر  کش ییخودنما شتریهرچه ب یبرا نندیبیم تیموقعّی

را دوسـت دارنـد.)کمبل،   « مطرح بودن و سر زبـان هـا بـودن   » فتگانیکالم ، خودش کی

 (16-15صص، 1788

طبقـه  ریـ زرا بـه صـورت   فتهیافراد خود ش یهایژگیو کایآمریانجمن روانپزشک»

 اند : کرده یبند

 بر مهم بودن دارد .  یمبن یاحساس بزرگ منش – 1

بـا   ییبـا یز ،یرکـ ینامحدود، قدرت، ز تّیمربوط به موفق یهایپرداز الیبا خ – 5

 دارد .  یاشتغال ذهن یعشق آرمان
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تواننـد او را  یاست و تنها افراد طبقه باال مهمتا یو ب «ییاستثنا»معتقد است که – 7

 سطح باال ارتباط داشته باشد .  ییاستثنا ینهادها ایبا  افراد  دیدرک کنند و با

 است .  یافراط نیتحس ازمندین – 1

رفتـار مطلـوب از    یبرا یمنطق ریانتظارات غ یعنیاحساس محق بودن دارد ،  – 1

 خود دارد .  یهابا خواسته یموافقت حتم ای گرانید یسو

به اهـداف   دنیرس یبرا گرانیاز د یعنیاستثمارگر است  یفرد نیدر روابط ب – 6

 کند . یخود استفاده م

با احسـاس هـا    یسازهمانند ایشناختن  یبرا ا یاشت ای استیهمدلفاقد حس – 7

 ندارد .  گرانید یازهایو ن

 رشـک   یبـه و  گـران یخورد و معتقد اسـت د یغبطه م گرانیاغلب به حال د – 8

 ورزند . یم

ـ )ن.« دهـد یخواهانه نشان مو خود زیآمرتکّب یهانگرش ایرفتارها  – 1 پـور و   کی

 (581، ص1787بانس، 

 افتهیو رشد نا فیهنوز همان کودک نابالغ ضع فتگانیشمعتقدند خود پژوهشگران»

 (581، ص 1788)کمبل ، « است ریپذ بیاس و آست حّسهستند که به شّد

   یخاقان یدر دوران کودک یفتگیخودش یواکاو -

ر ثّؤبه دنبال علل و عوامـل مـ   دیبا میبدان یفتگیاختالل خودش یرا دارا یخاقان اگر

اخـتالل   کیـ ر در به وجود آمدن ثّؤ. عوامل م میاختالل در او باش نیوجود آمدن اهدر ب

کـه   یقرن ها از زمان نکهیه به ا. با توّج یطیو عوامل مح یوراثت ای یعبارتند از عوامل ژن

ـ ا میتـوان یگذرد ما نمیاست م ستهیزیم یخاقان وراثـت   ةطـ یاخـتالل در او را در ح  نی

 طیشناسان نبـود شـرا  . از نظر روانمیکنیاکتفا م یطیعوامل مح یو به بررس میکنیریگیپ

شـود  مـی  یدر افـراد  یروان یهاعقده برخیباعث به وجودآمدن  یمناسب، گاه یطیمح

ـ ا یمساعد بـرا  نهیزمکه  ـ از ا یکـ ی یفتگی، کـه خودشـ  دارنـد  یشخصـّیت اخـتالل   نی  نی

 است .  یروان یهایناهنجار



 __________________________________________________________________  
 11     یخاقان یفتگیدر بروز اختالل خودش یدوران کودک ریتاث

 

 

کنـد آنچـه    یمـ  یاست که در آن زندگ یطیمح طیخواه ناخواه تحت شرا کودک»

عوامـل   یگـاه  نکـه یا یاسـت بـرا   یو   شخصّیت یرو طیمح تأثیر یمهم است چگونگ

شـوند .  یرا مانع م یو   شخصّیتکند وگاه رشد یکمک م یو   شخصّیتبه رشد  یطیمح

روابط کودک با پـدر   یگبه چگون یبستگ شتری، ب یطیعوامل مح یمنف ایمثبت  تأثیر نیا

کودک  یزندگ طیمح یدارد... وقت انشیاطراف گریو مادرش ، بردارانش و خواهرانش و د

قـادر نخواهـد بـود در     ینادرسـت باشـد ، و   یروش یو یتینامساعد و روش ترب طیمح

اعتبـار و   یبسازد و با اعتماد به نفـس خـود را دارا   یشخصّیتخود  یبرا یطیشرا نیچن

و احساس  ییاحساس تنها ،یمنیاحساس ترس، احساس نا ا یدر و بلکهبداند  یاحترام

احساسـات   نیـ در مقابـل ا  یامـر و  یحقارت و نفرت به وجود خواهد آمـد. در ابتـدا  

در مقابله با  نّیمع یخود روش اتّیبه کمک فهم و تجرب جیبعد بتدر کنیدرمانده است، ل

ـ ایخـود کنـار ب   طیبا مح یکند که باالخره به نحویم یو سع ندیگزیاحساسات بر م ،  دی

 تّیحساسـ  یطـ یدر برابـر عوامـل مح   یگونه ونیبکشد. بد رونیخود را از آب ب میوگل

ناخودآگاه کـه   یاتّیو تمن التی)تماکینوروت یهاشیکند که نطفه گرایم دایپ یبخصوص

کـه   یروشـ  یخواهـد بـود . چگـونگ    یاسـت( و  یروان یهایآشفتگ یاصل ةسر چشم

موجـود دارد .   طیتام به شـرا  یبستگ ندیگزیخود م یزندگ طیبا مح بلهمقا یکودک برا

    هـم از کـوره   یو گاهگـاه  یطور درک کند که با قهـر و لجبـاز  نیممکن است ا یکودک

ـ بـه درآ  طیتواند از اسارت محـ یمدر رفتن  ـ ابـه  ی. و دی ـ ترتنی        زانیـ گر گـران یاز د بی

ـ   فرامـوش خود را  تّیممکن است موجود یگریشود.. کودک دیم ه بـه  توّجـ یکنـد و ب

فقـط   کـه یشـود، بطور  طیمح میخود، کورکورانه تسل یفرد یو آزاد یاحساسات شخص

 یبـاطن  ةباشـد و مطـابق اراده و خواسـت   « خـودش »موارد بتواند بـه اصـطالح    یدر برخ

از حـد بـه    شیممکن است شخص دچار عطش ب زین یخودش رفتار کند... و در موارد

 یاست که فرد برا یمبرم ازین لیبه دل یشیگرا نیشود و چن گرانیکردن بر د دایپ یبرتر

 -به او رسـانده  گرانیکه د یو آزار ریتحق لهیوس نیبکند تا به ا شخصّیتیخود احساس 
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 17ص، ص1765،  ی)هورنا.« ردیکردن از آنان انتقام بگ دایپ یاند را جبران کند و با برتر

– 77) 

 یخاقـان  یخصوصـ  یهادر تجربه دیرا با یفتگیخود ش ةبه وجود آورند یهاعقده

 اسـت او در خلـق آثـارش    یعناصر ذهنـ  نیتر دهیچیو پ نیکه از مهمتر یدر طول زندگ

 .  افتیباز

 کند : یم ادیخود  یاز کودک یادر قطعه یخاقان

 انــمـنرنج یکــه برنجـــم ولــ           باز  یم به طفلـداشت نیعادت ا »

 شــد جانم دهیکــه ز رنــج آفر            برنجــم گرم بــرنجـانند   خــود

 وجــود رنجانم ــنیالجـــرم ز            رنج من از وجود من است   همه

 «ـانمـابـــرم ، از باد بـــاشد افغ                    ـاد سر بدرد سرم ـهم از ب مــن

 (117، ص1761 ،ی)خاقان

در  یکـه از دوران کـودک   یمـ یبه رنج عظ میخوانیرا م یاشعار خاقان نیکه ا یوقت

 شـه یر مـات ینامال نیکه ممکـن اسـت همـ    میبریم یشاعر بزرگ نهفته است پ نیدل ا

 او باشد .  یرفتار یناهنجار

ـ  اریهشـ  ی، کودکیخاقان: »دیگو یشاعر م یدوران کودک ةدربار یاستعالم  ةدر خان

را  زهایچ یارینگرد ، بسیبر دامان مادر، به هرسو م یار شرواننّج یعل نیالّدنجم ةرانیفق

     هیـ هـا بـه گر  آن گفـتن  یبـرا  ییتوانـا  یآرزوفهمد که زبان گفتن آنها را ندارد و در یم

از روح  تیـ حکا ایـ  یمارینشان ب دیو شا لیدلیاهل خانه، ب یبرا وا یهاهیافتد و گریم

کنـد بـا   یشود فقـر را مشـاهده مـ   یبزرگ تر م لیکه بد ییتلخ و ناسازگار است! روزها

را، و  ی، گله از زنـدگ  ا از همان روزهاو اّم ردیگیو کم خو م شیب یزندگ نیا یتنگناها

اش بـا پـدر   مهربـان و فرزانـه   ین عمر، عمویالّدیفهمد که کافیفهمد و میرا م تیشکا

در  یاو هم چند دی، شا یخوارگریمانند عمو باشد. پس از دوران ش دیفر  دارد، و او با

بـه  روزها را  یاستاد عل یاردر کنج نّج ایکرده،  یباز گریشروان با کودکان د یهاکوچه

ـ   بـرده  گرید ة به گوش یاسبک چوب را از گوشه یهاشب آورده و تکه ا ذهـن  باشـد اّم
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. « دیاز آن تنگناهـا بـر او گشـا    زیگر یبرا یرا داشته که روزن یانتظار کس لیکنجکاو بد

 (16، ص1787 ،استعالمی)

و در  یاز دوران کـودک  شخصـّیتی  یهـا  یناهنجار: » دیگویباره منیدر ا یهورنا

 دیـ در شخص پد یو عوامل دماغ یطیعوامل مح ةختیهم آمهگوناگون و ب اتتأثیر ةجینت

 یپـدر و مـادر فـرد    یهایریها و سخت گ تّیفشار محدود ریز یکه کودک نی. اندیآیم

ـ ایببار ب ریاپذن یو آشت یانقالب یفرد ای، و عیترسو و مط ـ فیبـه ک  یتنهـا بسـتگ   د،ی و  تّی

ـ پـدر و مـادر و    یهـا  یریها و سخت گ تّینحوه محدود اجتمـاع نـدارد، بلکـه بـه      ای

 ایـ و  متیمال ای ،یو یو شاداب یمثل تندرست ،یو یو حال دماغ یحال جسم یچگونگ

 (76، ص1765 ،یهورنا«  ) و ... وابسته است. عتیطب یخشونت نسب

ـ آورد و از ایمـ  ادیخود را در مکتب و بازار به  یهاگذشته یوقت یخاقان » کـه   نی

نداشت رنج برده و سرش را  یزینسبت افتخارانگ شیهمانند هم درسان و همساالن خو

جرأت کـرده بـود بـا توانگرزادگـان      ایبود  دهیکنار کش گرانیانداخته بود و از د نییبه پا

آنهـا را   شیبه زور سر پنجه خـو  ،زدیدر آو شدیم ممکنمکتب و کوچه به هر بهانه که 

ـ  دیغالب آ شیخو ةدر دل فروبست ةسرکوفته کند و بر عقدبه خاک اندازد مغلوب و  ا اّم

ـ  ردیگیرا م یکه دست و دید یار را منّج یبالفاصله روز بعد پدر خود عل پـدر   ةبه خان

و از او بـه خـاطر    فتـد ایاو  مـ  یبـه پـا   یبرد و با عجـز و زار یهمسال کتک خورده م

مکتـب او را دوبـاره بـه مدرسـه      یادهد مّلتا اجازه خواهدیجسارت فرزند خود عذر م

  ار دوبـاره بـه هـم جمـع     فرزند نّجـ  شیدر هم شکسته روز پ ةکه عقد داستیو پ ردیبپذ

 ینسبت بـه علـ   ریزاده و به صورت تحق انینسبت به اع نهیشود و انبوه به صورت ک یم

مکتـب   یار دارد، در تمام سـال هـا  به حقارت نّج یکه پدر نیابد. از اییار توسعه منّج

زاده آزاد کـرده   ینسطور کیو مادرش  ریجواله حق کیش که جّد نیبرد و از ایرنج م

مـردم   ریسا یو در خانه ها یسیآنها در خانه دوک ر ةمعاش خانواد نیتأم یاست و برا

 (  117، ص1771کوب،  نی)زّر« برد.یم کند رنجیم یطباخ

 :  دیگویم وانشیدر د یخاقان
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 در دبستــــان روزگـــار، مــرا              روز و شب لــوح آرزو بـه بر است »

 ر استـَبـوفــا ِز ةکـــه ورا ســور           ستیدبستان ن نیدر ا یلـطف چیه

 از ُسَور است یکــافر، اوفـوا ِبَعهد            وفـا فراموش؟    ِتیکنــد آ چــون

 «ر است ـر َکم خطـنــزد نامرد، بک           ت     بکـر و عهد نامــرد اس اطرمخ

 (77-75/561) 

آن در  یریعلم و دانـش و بـه کـارگ    یریفراگ یبرا یخاقان ةزیشده انگچه باعثآن

ـ بـر اع  افتنی یبرتر نیهم دیشود شا شتریاشعارش ب  ةعقـد  یزادگـان، کـه روزگـار    انی

 حقارت را در دل او کاشته بودند، باشد . 

در اشعارش بازتاب  یخود و پدرش را به گونه ا نیو اختالف ب یتینارضا یخاقان

ـ او نبوده است )زّر یار پدر شرعنّج یاند علدچار اشتباه شده و گفته یاهداده که عّد  -نی

 (11، ص1771کوب، 

 زان ابــا کردم زآبا یسیچــو ع                یعلو یمن نامشفقند آبا به

 (1/111) 

 :دیگویمادر م فیدر توص گرید یاقطعه ضمن

 نـشـان مـادر یپــدریاز بـــ                 نندیبر تو ب حیچو مس یکـ تا

 (1181، ص1771،  ی)خاقان

گذاشته  یرفته بدعتینعمت به شمار م یکه پدر بعد از خدا ول یدر دوره ا یخاقان

پدر خانه را ترک گفتـه و راه او را انتخـاب نکـرده اسـت و ظـاهرًا از       لیکه بر خالف م

او سـلب   یبرکارها نینظارت والد گرید ،خود درآمده یعمو یکه تحت سرپرست یزمان

او را طـرد، و از محبـت و عشـق     ،یخاقـان  یمـان نافر نیت همپدرش به عّل دیشده و شا

 یبـر کارهـا   نینظـارت والـد  سلب  –1یعنیدو عامل  نیپدرانه محروم کرده است و هم

علـم روان   یهـا  افتـه ی، طبق نسبت به فرزند نیت مشروط والدعشق و محّب –5 فرزند،

 جـود تواند باعـث بـه و  یبا فرزندان است که م نیدر روابط والد یاز عوامل منف یشناس

 در فرزند گردد .  یفتگیخود ش شخصّیتیآمدن اختالل 
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ـ  فتهیبا خود ش نیدر مورد رابطه رفتار والد کمبل :  دیـ گویمـ  نیشدن فرزندان چن

یژگـ یکـه و  یدر مورد کودکان و نوجوانان یعیوس قیهارتون تحق یبه نام باب یدانشمند

 قـات یتحق نیـ دهند ، انجام داده است و در طول ایاز خود بروز م فتهیافراد خودش یها

انـد از رفتـار   شـدن فرزندشـان شـده    فتهیخود ش ثکه باع را ینیدکترهارتون رفتار والد

ـ از ا یجالب جیدارند جدا کرده است. و نتا یکه فرزند سالم و معمول ینیوالد  سـه یمقا نی

 ینیدر دو مورد متضاد و عکس والـد  فتهینوجوانان خود ش نیاست. والد دهیحاصل گرد

 ریـ گآسـان  اریبسـ  فتگانیخود ش نیکه والد نیل اکنند اّویدارند رفتار م یعیکه فرزند طب

 یبـر کارهـا   یاغلب نظـارت  زیدهند و نیرا م یانجام هر کار یهستند و به فرزندان آزاد

 (  67-61ص، ص1788فرزندشان ندارند)کمبل، 

تحـت   یکـه خاقـان   یا وقتبود اّم ریگسختیبا آن که پدرش فرد یمورد خاقان در

 د.برکارها و رفتار او سلب ش نینظارت والد یبه نوع ،خود درآمد یعمو یسرپرست

پزشک و دانشور بـوده اسـت.    یا( فرزانهیخاقان یعمر عثمان )عمو نیالّد یکاف »

 یسنجد، بـه نـزد افـدِر دانـا    یرا م شیرنجد و کار و بار خو یاز پدر م یآنگاه که خاقان

مهربـان و   یرا پـدر  یخاقان ن،یالّد ی. کافدیجویها مبرد و از دانش او بهرهیخود راه م

داشـت و  یهمواره دل در گرو مهر او مـ  یاست. خاقان بودهو سخندان  یراهنما یاستاد

پرشـور   یشـ یبـه ستا  نیگـزارد. در تحفـه العـراق   یاز ُبِن جان و ژرف دل او را سپاس م

 او فرموده است:   ةدربار

 عمـــر بـــن عثمـــان ـــهیخــذالن     در ســـا ـــــویام از د ختـــهیبگـــر

 صـــــدر اجـــل و امــــام اکــــرم    صـدرم و هـم امام و هـم عـم؛  هـــم

 ـــالــشین و ارسـطـــو عـــش؛     افـالطــمقــال یو هنـــدســـ یانـبـــره

 ثـلـــث بـــه هــرمــس مثلث ـکی ــر محــدث     ش داده دهـــمــلــع از

 است... دهیاک دخخور آب و رصقز ک   است،     دهیعم به من آن شرف رس نیز

 درجـــات رفـعتـــم بــرد یعــم ز     ُخــرد؛  قهیدق یکــیبـــودم چــــو  

 تخاخـتـران ســا ـــوِتیزآن برج، ب     از آن درجــات بـرج پـــرداخت  پس
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 َبَدل کـرد یپـس شـصت مـرا به سـ         بـــه شصتــــم آَورد؛  یکـــیز اول

 هفت شه ساخت یله سـراـزآن جم         دوازده ســاخـت؛ یگـــاه زســـ آن

 افـکند مـــرا، چـــو زال را ســـام           ـامـّـیپـــدرم زجــــور ا ــنیمسک

 پــرم گرفــت، چـــون زال ـریدر ز          نمـــــود، در حـــال یمـرغـیس او

 ـــــانــشیپــرورد مــرا بـــه آشـ    ـش       ــاِف دانـــوه قــبــه کــ آورد

 کـرد یآن کرد کـه عم بـه مصـطفــ    آن مــرد        ،یدار مــیتیمــن، به  بــا

 خـوانده «ـجِدکَیَاَلـم » در گـوشـم           رانــده  ــثیعقلـم از او حــد پس

 ـشیعـرب بــه دختـر خـوکردنـد            ش،یکــرده به مــن پدر کـه درپ آن

 بـرخــوان!« و اذا الــمــؤده»آن گه            ـرآن؛ـحــال درســت کــن زق نیا

 ب بـســتـه و دم فـرو گـــرفتــهل        چــون خبـــه گلـو گـرفته؛     مـــن

 ام در نــهــــادهاِن رضــــپــسـتـ   داده؛          ـــمیزنـــــدگ یدارو ــمعـ

 «دامـــن... ـــریپـرورده مرا، بـه ز    من؛          ـهـیبــوده، به وفــق، دا دخـو

 (517-511ص، ص1717 ،ی) خاقان

اسـت کـه    نیکنـدا یمـ  انیهارتون ب یباب قاتیه به تحقکه کمبل با توّج یدوم ةنکت

ـ یفرزند خود را به صورت مشروط دوسـت دارنـد    فتهیافراد خود ش نیوالد»  یوقتـ  یعن

و  ردیـ گیو مهر و محبت قرار م نیدهد مورد تحسانجام  نیوالد لیمطابق م یفرزند کار

کننـد  یت خود محـروم مـ  او را از عشق و محّب یّلبه طور ک نینباشد ، والد نیهرگاه چن

فرزندشان نظارت دارند و فرزنـد   یبر کارها شهیدارند هم یعیکه فرزند طب ینیوالد یول

ه داشـت  توّج دیبا البّتهه به اوضاع احوال دوست دارند... و شرط و بدون توّج دیق یرا ب

و گسترده تر  راترف اریبس یفتگیمثل خود ش یا دهیچیبه وجود آمدن خصلت پ لیکه دال

ـ  ارینقش بس یو ارث یعوامل ژن دیاست شا یدر زمان کودک نیاز برخورد والد در  یمهّم

   موقعّیـت رشـد و   طیفرهنـگ، محـ   تأثیراز  توانیحال نم نیدر ع کنندیم فایا نهیزم نیا

 (  67 – 61ص، ص1788)کمبل، «  کرد. یچشم پوش یخاص اجتماع یها
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کند بجز راه پدر انتخاب یراه یخاقان دهیگردکه باعث یلیاز دال یکیاست  ممکن

و  ت فقر حاکم بر خانوادهبه عّل یخاقان یمشروط پدر باشد که وقت ةعشق و عالق نیهم

محـروم   یاو را از مهـر پـدر   زیپدر ن ،کندیراه پدر امتناع م ةاز ادام ،طیانزجار او از شرا

 خـود یاز عمـو  شیکـه در سـتا   یادهیدر قصـ  ی. خاقـان استاندهکرده و او را از خانه ر

 :  دیگویپدر خود مة سروده دربار

 «زال را ســــام افکنـد مـرا، چو                ـــامـّیپـدرم زجـور ا ـنیمسک »

 (518، ص5177،  ی) خاقان

از  یاتیـ و ذکـر اب  فتهیافـراد خودشـ   یها یژگیو یگردد با بررسیتالش م نجایا در

 در شاعر پرداخته شود. شخصّیتیاختالل  نیبه اثبات ا یخاقان

 فتگانیخودش زیفخر و مباهات اغراق آم -

و بزرگ جلوه  تّیدرباره قدرت و موفق زیفخر و مباهات اغرا  آم یروان شناس در

است و در آثار  فتهیافراد خودش یها یژگیواقع شدن از و نیمورد تحس یدادن خود برا

 شود. به عنوان نمونه: یم افتیموارد به وفور  نیا یخاقان

 ایمیک ردیابان شعر، از مـن پذقلب ضّر     عقد نّظامان سحر، از من ستاند واسطه »

ـُرا  طبع من     آسمان زو ت ندازدیب یکجــا نعل هــر  اـبّران سـازد از بهر قض غیب

 «از ابد ُبرَّم قبا یِن عــزلت، ِبال َبغـبر تت، بـال َفخر از ازل دارم کاله    سِر هّم بر

 (1-7/156-151 ) 

خواند کـه بـه شـعر    یم یو گوهر دردانه ا ایمیشعر خود را ک اتیاب نیدر ا یخاقان

 مایآسمان پ یرا مرکب شیاست و طبع و ذو  خو دهیشاعران، ارزش و بها بخش اریکم ع

 نشیاز ازل در آفـر  یبرتر نیخود را از همه برتر دانسته و اظهار داشته که ا ،تو در هّم

 دیـ گویدر ادامه مـ  هاییخودستا نیاست که با همه ا نیه اقابل توّج ةاو بوده است. نکت

را بر تـن کـرده و در    ینیعزلت و گوشه نش یکند قبا یکه بخواهد فخرفروش نیبدون ا

 یاننـده یو آفر نیراسـت  یچونـان هنرمنـد   یخاقان»گرفته است.  یشیهمگان پبر راه  نیا

 شیرنـدگ یو پذ ییگنجـا  رزدر او از مـ  یختگـ یاست. شـور و انگ  فتهیش ،سترگ بر خود
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آورد، بـه  یشورد، سر بر میشود، برمیم ییگذرد. آنگاه که هنر در سرشت او سودایدرم

را کـه   ییآن تنگنا ش،یخو ةانیصوف یهایشتنیخو یماند که در بیم دهیشور شیآن درو

سرمسـت و   و درد؛یاز هم مـ  پوسد،یرا که در آن م یآن پوست شکند؛یاوست در هم م

، 1776 ،یاز)کـزّ !« یشـأن ما اعظم یسبحان» ؛«انا الحق:» داردکهیبر مدست، بانگ  ازرفته 

 (  517ص

 یبر طبع بکر و خـال  خـود مـ    یسخنش را گواه و شاهد یخاقان گرید یجا در

 امـده، یهمچـون او ن  ییسـخن سـرا   یپنج قـرن هجـر   ّیکه ط نیداند و با صراحت به ا

 بالد: یکند و به خود میافتخار م

   ـــایمـادر هست گـــو ِیاسـت         که بر پـاک یسیم چـو عِر طبعدختـ جهینت»

 نخـِل خــرمــا   ـم،یچو بر اعجاِز مر واه است        ـبر بکـر طبـِع مـن گـ سخن

 !«  ان من، ها ها! برـه ،ستین یدروغ      رت   مـن، ناورد پـانصد سـاِل هج چـو

 (16-11/111 ) 

 زیـ ن شیخو ةیدر اشعار حبس یکه حّت استطبع و سخن خود  ةفتیچنان ش یخاقان

ـ برنداشته و ارزش کـالم و اشـعارش را صـد برابـر مال     ییدست از خودستا  انهیسـال  اتی

شـان را از دسـت و قلـم و     ییمدار آفتاب توانا یهاکند که برجیعا مداند و اّدیخاقان م

 :  رندیگیسخن او م

 کز گنج نطق            ،امیسخن خاقان مالک الملِک »

 من  یاغّر تة نک ـکیدخـل صـد خاقان بود   

 سنبله    یمن جوزا و کلکم حوت و معن دست

 «من یزحـوت از جنبـش جوزا دیسنبله زا        

(61-65/1555 ) 

 یابیـ هسـتند در ارز  شخصـّیتی یهایکه دچار ناهنجار یدارد افراد دهیعق یهورنا

گاه خود را صاحب  ،گونه اشخاص نیا یعنیمتعادل و وسط ندارند  خود حّد شخصّیتی

ـ پندار یارزش مـ  یب شخصّیتیبزرگ و درخشان و گاه صاحب  یلیخ شخصّیتی د، کـه  ن
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، 1765 ،ی. )هورنـا ردیـ گیه قـرار مـ  ل مـورد توّجـ  حالـت اوّ  شهیهم فتهیدر افراد خودش

 (  18ص

 :دیگویم نیچن یخاقان

 یابین ییسـرا یه چــون او معـانــکبشنو         ـریمنطق الط ـنیا یزخـــاقـانـ»

 یـابین یــــیلـوا مـانیان را سلــجه       هــ،ارچیـابیش َماز َد وریــالط اُنســل

 یــابــین ییکـه ناقد به جــز ژاژخـا د،آو       مآ اریـــهـاش موزون ع نـسخ

 یابـین یــیگنـــدنا ای ـر،یجـزس هبـ        یُدهــِن مصـر ای!ناقـِد ُمشـــک،یبلـ

 «یابـین یــیه جـز بـارک اهلل صداـک        ،همانایفصل بــر کوه خــوان نیا گـر

(871-78/1758) 

 «ـزه، صـاحب قـرانجدر جهان           در سخن معمنـم ان رســاح شـــاعر»

 (51/1575 ) 

خورد . یهمواره از سه سرچشمه آب م ییجو تّیو موفق ییجویبه برتر شیگرا»

 یلیگفت تمـا  توانیم البّتهکه  ،یشخص به مبارزه با مشکالت و موانع زندگ لیتما یکی

 (71، ص1765،ی)هورنا« مثبت است.

وجـود داشـت؛    شیکـه در زنـدگ   یفراوان یبا وجود مشکالت و عقده ها یخاقان

 دید انسـت. شـا  یم گرانیرا برتر از د شیخود و طبع واال شهینشد و هم میگاه تسل چیه

ابداع کند کـه آن   یباتیو ترک راتیاشعارش تعب میدرتنظ او باعث شد، اتّیخصوص نیهم

 اشعار:  نیا ةبا او را نداشت. نمون یبرابر یارایکس  چیزمان ه

 «است بلبـِل بــاغ ثنا یگفـت کـه خاقانـ تازه سخن در جهان؟      ستیکامروز ک گفتم»

 (16/181 ) 

 «نـدارم یکـز ساحران عهـد کهن همبرنم استـاد سحــر تــازه       در بـاب سخن، م

 (67/871 ) 

خواهـد ارزش از دسـت   یمـ  ،یو برتر تّیموفق یفرد در جستجو» دوم: ةسرچشم

ـ . چنان که ممکـن اسـت تجرب  ابدیخود را باز ةرفت  یدر دوران کـودک  یتلـخ زنـدگ   اتّی
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به وجود آورده باشد و فرد ناخودآگاه  ینیاحساس حقارت و خود کم ب یدر و ،شخص

 (71، ص1765 ،ی)هورنا« احساس را در خود سبک کند. نیکند ایتالش م

 زاد و بود؟ ِیراـمحنت س نیچند از ا ،ینـال چند

  روانیردد خـتو، شــروان نگ یرا یکـز برا                         

    نیبــرو بـــر ساعــد شاهـان نش ،یبـاز ـةبچـ

  انیرها کن آش یـــگس خـواران قولنجر مب                       

 تـو را     یـادر و جـان پدر تــا کــم ـزیعــز یا

 دوکدان؟  هیدارد، و آن به سا شهیت ریبه ز نیا                        

 بست  یوحشت چو طفالن پا ةگهوار نیدر ا یا

  گانیغــم تـو را گهـواره جنبان و حـوادث دا                         

 خوردن بازکن      ریاز ش یخو ـز،یخ ،یــرمردیش

 «در دهـان؟ یتان زهرآلود دارــپس نیا یتـا ک                      

 (11-11/1517-1515 ) 

کـرده اسـت زبـان و     یخود سـع  ةارزش از دست رفت افتنیباز یبرا یخاقان دیشا

 داشته باشد. به عنوان نمونه:   گرید یفراتر از شعرا یانیب

 «لحاف زرد بــه پهنـا بـرافگنـد یروم     َزَبـِر بستــر پـالس      یالنده ُاسُقفنـ »

 (71/171 ) 

 اسقف: استعاره از زغال                      نالنده

 لحاف زرد: استعاره از آتش یروم

 «ُمنقا بـرافگنــد یهـا ـزهیگاَورس ر      از گلو      گهه زاغ خورد، وآنک نیطاوس ب »

 (78/171 ) 

 : استعاره از آتش        طاووس

 آتش   یا: استعاره از جرقه هامنّق یها زهیگاورس ر
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 «بـرافگنــد اّیچو ثر نینگ نیچشم نگ       نیکـه بر زم نینشان، ب ـلیزآن خـاتِم سه »

 (17/171 ) 

 نشان: استعاره از لب و دهان معشو   لیسه خاتم

ة ( دربـار فتهیخـود شـ   مـار ی)بیسوم طرز فکر ناخودآگـاه و  ةو باالخره سرچشم »

 یداند و اگرکـار یبزرگ م یرا ننگ« نشدن و نتوانستن» یو است.« نتوانستن»و « نشدن»

 «کنـد.  یمـ  یشرم آور تلق ینتواند برسد، آن را شکست یبه هدف ایرا نتواند انجام دهد و 

 (71، ص1765 ،ی)هورنا

 خراساننیبه سرزم دنیدر رس یخاقان یقلب یآرزو توانیمورد را م نیبارز ا ةنمون

بـر دل   شهیهم یبرا اریبه آن د دنینشد و حسرت رس یوقت عمل چیمشاهده کرد که ه

او به خراسان بوده کـه   دنینرس لیبه دل یشاعر بزرگ ماند و نفرت و انزجار او از ر نیا

 :دیبگو نیچن نیشاعر ا دهیباعث گرد

          یر یبـر ســـر آب و هــوا اهــیس اکـــخ

 یر یاز مجــــاوران مکـــــــارم نمـــــا دور

 خون نشسته ام که چرا خـوش نشسته اند          در

 ...؟یر یبـــه دوز  سرا خـواندگــان ُخلـد، نیا 

 من ندانم آن   ،ینهنـــد طالـــع ر عقـــرب

 یر یدانــم که عـقــرِب تـــن مــن شد، َلـقا       

 مـن مرا     است زهِرعقرب، و از بخـت  سـرد

 یر یگـــرم زاد ز زهــــر جـفا یتـــب هــا     

(7-1/1717) 

 خراسان شدن مرا           یُرخصه سو ستین چـون

 ...یر ینکشــم بال هـــم بـــازپس شـــوم،

 جان مــن افتاد و من به جهد      یدر قفــا یر

 یر یاجل در قفا غـیبرم، کــه ت یجـــان م   
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      یملــک الموت را،که پا یسحــرگه ـــدمید

 «یر یز دست وبا ختیگر یکفش،مـ یبـــ 

(17-17/1718-1717) 

خود و لـرزان شـدن    یماریت بخود نوشت عّل یکه به دامادها یانامه ّیط یخاقان

شـدن حافظـه و اخـتالل در     فیکه قلم در دست نتوان گرفت و ضع یانگشتان به طور

 شـه یخود و خاموش شدن چـراغ اند  الیخ ةنیزنگار گرفتن آ نیو هم چن یحال جسمان

بـه   یمجبور شـده اسـت از ر   هبه خراسان دانسته ک دنیرس یق نشدن آرزواش را محّق

از سـر ارتحـال و    یخواستم که لمعه ا: » سدینوینامه م نیدر ا یشروان بازگردد. خاقان

ا به کـدام انگشـت   باز دهم. اّمبال خبر  یاستعجال بر قلم رانم، و از اختالل حال و اعتال

ـ بع گـران،  یمـار یکه از چهار ماهه ب الحال توانم کرد،کشف ینقش بند ریقلم گ عـن   دای

 ةنـ یگداخته انـد و آ  یساحه االعزه کارکنان حواس چون ماه چهار هفته در حجاب توار

 ةطـ یگشـته، و خر  یمنطقـ  یره به عواصـف نفسـان  زنگار خورد شده و چراغ مفّک لهّیمخ

اعصـاب را امـداد منقطـع     یهـا یساع خر  افتاده، و از چشمه سار دماغ جوحافظه در اّت

در  یل قلم گـرفتن و مرکبـ  الجرم بنان از تحّم ،دهانامل در رعشه مان یگشته و شاخه ها

بـر   یاهیراندن، بازمانده و سپر افگنده و قلـم از تعـّود نقـش بسـتن و سـ      یدانیعرصه م

 فیضـع  نیانداخته؛ و سبب هجوم حادثه آن بود که ا غیتافگندن، عجز آورده و  یدیسپ

در  است، تو دولت و مغرس ملک و مّل نیکه معرِس د سفر خراسان، یرا امسال سودا

خاسـت،  یت بر نمآرزو بود، و از دسِت هّم نیا ةسال باز همخواب ریچه از د دماغ افتاد.

مـراد برداشـت.    کـر یاز پ مـه ین کیفا  نقاب موانع آمد. دست اّتیبرنم متیعز یو از پا

افگند... و چون قافلـه   یرا به صقع ر شتنیالحال)؟( خو فیالحاد طف فیخف بیغر نیا

مراجعت کـرد،   یشدن به جانب ر یت انتظار سپربعد از مّد هرءالّنحاج خراسان و ماورا

و در  د،یـ جزم و عـزم درسـت گردان   ةشیبه جانب خراسان شدن را از اند زین بیغر نیا

 خراسان  را به یکه: فالن دیرس یر یوقت مثال معال از حضرت پادشاه جهاندار، ... به وال
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 « )؟(فیضع نیو ندانم که چه تهمت بد ست،یحال جواز ن چیشدن به ه

 (. 581-587، ص1781، ی)خاقان

بـزرگ جلـوه دادن خـود از دو روش     یبـرا  فته،یدارد افراد خـود شـ   دهیعق کمبل

 یجهت ده یگریبودن خودشان و دمنحصر به فرد ةزدن دربارالف یکی کنندیاستفاده م

باشد  مورد بحث هر چه باشند و موضوع هکانون توّج کنندیمیآنان سع یعنی .به گفتگو

ص صـ ، 1788)کمبـل ،   دهنـد. یربـط مـ   ودو بزرگ جلوه دادن خـ  ییآن را به خودستا

157-151) 

 یکه قسمت یشود خصوصًا در اشعار مدحیم افتیر مکّر یمورد در آثار خاقان نیا

 یب:»دیگویباره منیدر ا یاستعالم .دهدیاز خود اختصاص م شیاز آن را به مدح و ستا

پـر اسـت از    او، وانیـ د خـودش اسـت.   یممدوح خاقان نیو برجسته تر نینخست دیترد

بـه   یـی از او، جلـوه   شیآنها که پ ةبر هم یّتو ح گر،یبر شاعران د« من» یبر برتر دیتأک

بـا او بـه رقابـت     اند، و همزمان او هـم نبـوده انـد تـا بتواننـد     بسزا داشته یحق،و حرمت

 (58، ص1787 ،ی)خاقان «زندیبرخ

ـ را بـه دل  یسلجوق ریوز نیمختارالّد ریز اتیدر اب یخاقان  شیگرانبهـا  یایهـدا  لی

باالتر  زین ریام یایمدح خاطرنشان کرده که ارزش شعر او از عطا یا در اثنااّم ،مدح گفته

 را پادشاه سخن و قلمش را سردار خوانده است.   شتنیاست و خو

    م    ـن منـسخ رــیو،امــدولـت ت ،بهین ین»

 عسکر نکوتر است ین نیعسکرکِش من ا

 جهانم به شر  و غرب       زیدر سخن عز نم

 «کز شر  و غرب،نام سخنور نکوتر است 

(66-61/755) 

 -یمـ  دیـ شاعران تأک گریخود نسبت به د یبر برتر وانشید یجا یدر جا یخاقان

 کند:

 ال َعشـــر خــوانضن فوز صحـف مـ         ـنیچ ـوهیاز شجـر مـن شعـرا م »
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 «وکان ـایشـده در نیخـون یحسـد لفــظ گهــرپـــاش مــن         در خـو وز

(57-56/1575 ) 

 خود ةقیو سل لیجهان براساس م رییدر تغ یو سع فتگانیخودش -

ـ اسـت کـه آنـان تما    نیا فتگانیخودش یهایژگیاز و گرید یکی دارنـد جهـان    لی

نسـبت بـه خـود احسـاس      شهیبسازند که در آن هم یخود را طور یو اجتماع رامونیپ

کنند که روان شناسـان بـه    ریو تعب یمعن یرا طور زیباشند و همه چ داشتهیخوب و عال

اسـت   اوضـاع بـر وفـق مـراد آنـان      یقتتا و یعنی ند،یگویم« به تبرئه کردن شیگرا» آن

ـ یشکست خوردن، اوضاع و احـوال ب  ا در صورتهستند اّم یراض ة ر همـ را مقّصـ  یرون

 (11-5ص، ص1788)کمبل،  .دانندیمشکالت خود م

 یادهیت روزگار و فلک قصـ که بند و زندان را تجربه کرده است در مذّم یخاقان »

 آورده است: 

 زاستخـوان بــرخـاست ... ـرمیلرز ت      فلــک     دیبــر دل مـن کمـان کش »

 خون فشان برخاست ... غیز سحر تک     اســت        یابـدکان قصـّ ییگو چر 

 «سبـز بـادبـان بـرخاست ـنیاز ا هک            یاف طـوفــانـــشک یــکشت نتیا

 (16-7/561-565) 

 دانند یم ایدن همواره خود را تنها محق ِّ فتگانیخودش -

ـ دن است که آنان خود را تنهـا محـقّ   نیا فتگانیخودش یها یژگیو گرید از  یمـ  ای

ـ آنان باعث شده از جهان و جهان یژگیو نیهم دیدارند شا دهیدانند و روانشناسان عق  انی

شاعران بـا نـام و جـاه     ریخود را کم از سا یخاقان» بنالند و همه را بدهکار خود بدانند.

 لیـ )شـروان شـاهان( بـه دل   یشاهان کوچـک محلّ  ااّم د،ید ینم یو عنصر یچون رودک

عقـده   یعوامـل نـوع   نیا ةدادند و همیبه او پر و بال نم ،یبا حسب و نسب و ییآشنا

ـ  در حـقّ  تیو ناسزا و دشنام و شـکا همه طعن  نیکرده بود و ا جادیا ناسـپاس و   ةزمان

 (75، ص1787 ،ی)ماحوز« است.آن عقده ةنشان ناشناس،مردم قدر
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خـود در سـرودن اشـعار     ییدر مورد محق بودن خود در نظم و نثر و توانا یخاقان

همانـا   د،یکهتر به زبان حرمت فرما ادی یاگر چه مجلس سام»آورده است:  یانوشته ّیط

. چه امروز خاطر من کهتـر را بـر خـاطر جملـه     فتدیدور ن یکه قدس عنصر حالل زادگ

 ، حق است...:و نثرًا اصحاب قلم، نظمًا

       روندیو مت قـــیه طران ککس ـا،یخاقان

 ل آرزوستــبلب تد و زاغ را صفــزاغن 

 ـد     زر کنـ یرازوت یآرزوـــل کطف سب

 ترازو کند ز پوسترد که خارنج از آن ن  

 د تن به شبه مار  ــارچوبه کنکه م ـرمیگ

 «کو زهر بهردشمن و کو مهره بهردوست        

 (111، ص1781،ی)خاقان

   گرانیرقابت آنان با د و حّس فتگانیخودش -

 گرانیاست که آنها نسبت به د یرقابت حّس فتهیافراد خودش یها یژگیو گریاز د »

وجـود   ةکشند، از همـ یم گرانیخود را به ر  د یهاییمدام توانا فتهیدارند. افراد خودش

و همـراه   اریـ  گـران یکه با د نیا یبه جا رند،یه قرار گگذارند تا مورد توّجیم هیخود ما

 ةجـ یبـه نت  انـاً یدر فکر بردن هستند و اگـر اح  شهیپردازند ،همیمباشند به رقابت با آنان 

، 1788 )کمبـل، «  شـوند.  لیتنـدخو و خشـن تبـد    یتوانند بـه افـراد  یم دلخواه نرسند،

 ( .16-17صص

 یدانسته و احسـاس رقابـت بـا و   یرا همآورد خود م یکه خاقان یاز شاعران یکی

 :دیگویم یکتیخطاب به اخس یادهیقص ّیط یاست. خاقان یکتیاخس نیرالّدینموده اثیم

         ه و بنان من است   ش خامــک طهیخرد خر

 است نم انـــیر و بــِر خاطب هبین جنــسخ 

 آورد  ــدیکردگار کــه دوِر زمــان پد به

 که َدور َدور من است و زمان زمان مـن است 
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 است، منم               یزمانه که قحط سخنور نیا در

 گـرسنه دالن زبـان من است! ... زبانیکـه م  

 نترسـم از آنک        یهـــر ابلــه ییژاژخـا ز

 در عدم است آن که همقران من است... هنوز       

        ستین نییگاه هجو، مرا فحش گفتن آ بـه

 کــه هجو مــن به ادبتـر زخاندان من است       

 را           وجهل ت یسبا نیمنکــر من! کا مبـاش

 سـان من است لیاز خــرد جبــرئ یخــراب    

 (111-115صص، 1776،  ی) خاقان

 فتگانیخودش یت رفتار تهاجمعّل -

یکارش درک نشده است، مـ  یارزش هنر کندیم الیخ یهنرمند وقت یرفتار ها »

اش کـه نقـاب از چهـره    یزمـان  فته،یخودشـ  فـرد  یهـا باشد از واکنش ایگو یمثال تواند

ـ  فتگانیخودشـ  یهـا شود. اغلب واکنشیاش آشکار میدرون رتیبرداشته و س  نیدر چن

 یو سـرانجام افسـردگ   گـران یکـردن د  سرزنش ت،ّیاحساس مظلوم ت،ّیعصبان ،یطیشرا

 (16، ص1788)کمبل، « است.

 انــد         یاهل سخن نــ زه،کهیر سیخس یمشت

 انــد یمـن نـ انیبا مـن قران کننـد،و قربان      

 ماِه نخشب اند مــزّور ، از آن چو مــن    چون

 انــد یانُجم فــروِز گنبــد هـــر انجمن نــ           

 انـد               ـامتیهـول صــور فکـرت مـن در ق از

 انــد... یگرچه چو اهل صور فگنده کفن نــ

 مــن در بشــاشت انـــد        ةز گفتــ نــادالنیب

 انــد یگروه، که جـز در َحَزن نــ نیا یکور      
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   مـــرا چمـن ــریضم مرانیاست ض ییجــا

 انـــد... ین که ارواح قدس،جز طـرف آن چمن

(77-1/187-185) 

 استفاده از کلمات دشوار و پرطمطراق  به  لیو تما فتگانیخود ش -

استفاده از کلمـات دهـان پـر کـن و بـه       فتهیافراد خودش یهایژگیاز و گرید یکی

نسـبت بـه    ینظر خوشـ  ی. با آنکه خاقاناستاصطالح پرطمطرا  در کالم و اشعارشان 

هـا اسـتفاده کـرده    واژه نیناخواسته در اشعارش از ا ایا خواسته طمطرا  شعرا نداشته اّم

 است.

ـ نامأنوس و  یواژگان یکه دارا یاز اشعار پر طمطرا  خاقان یا نمونه و  دهیـ چیپ ای

ـ باشـد در ز یمـ  یو نجـوم  یفلسف ،ینیاصطالحات علوم مختلف د ایدشوار و  آمـده   ری

 است:

 جــــا و ملجــــا؟...   مــانـیبقـــراطدِر  مخران؟ ــریو د یو ناجـرمکــ مـن

 «و تنگلـوشا؟ ــــنیبـه از ارتنـــگ چ فیســازم تصـان صرانینــام ق بـه»

 ...خــــــایانصـــار و شل ســاتیبه تقد و صخره یالمقـدس و اقص تیب هب

 ...یوَصــوُم الِعــذار کـــــلیِه ـدیبه ع الفطـر لـهیو به دنح و ل نیخمس هب

 (85-15/111-115) 

 گرانید ریو تحق ییو انتقادگرا فتگانیخودش -

»  اسـت.  فتهیافراد خودشـ  اتّیاز خصوص گرید یکی گرانید ریو تحق ییگرا انتقاد

باشـد کـه در    یزیـ درسـت همـان چ   یفتگیخودشـ  یرادهـا یا نیاز بزرگتـر  یکـ ی دیشا

 کیروابط نزد یو افراد مبتال به آن وجود ندارد: وجود باور به لزوم برقرار یفتگیخودش

داشـتن و   دوسـت  ت،ّیمیاز صم یکالم شد،با انیدر م یفتگیخودش یپا ی. وقتگرانیبا د

ـ تنها چ ةدربار فتگانیخودش چون د،یآینم انیبه م گرانیدادن به د اهّمّیت یکـه نمـ   یزی

 (11ص، 1788)کمبل، « است. گرانیهمان احساسات و عواطف د شندیاند
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تعـداد   بًایدارد و تقر یه افو  العاّد ییتوانا گرانید ریانتقاد و تحق ةنیدر زم یخاقان

 گـر ید یبخصـوص رقبـا و شـعرا    گـران یکه در خوارداشت و کوچک شـمردن د  یاتیاب

 .ستیاو ن ییسروده کم از اشعار خودستا

 «بـرآورم ضایب دیسحر آورنـد، و من       فرو برند    بانیه سر بـه گرک دامنـان رَت»

 (17/771 ) 

 چون خرگوش اند       افته،یحسد   یح شاعران»

 نکتــه عـذرا شنوند ــردالنیتـا زمــن ش       

 سگ دل زحسد نالد و چون جبهت ماه        خصم

 «صرفــه دهد، َوه َوِه عــوا شنوند ینـور بـ       

 (75-71/778-777 ) 

 ت نفسنسبت به عّز دیتهد یو احساس دائم فتگانیخودش -

 یموجب پاسخ هـا  فتهیت نفس در افراد خودشنسبت به عّز دیتهد یدائم احساس

اغلب  فتگانیخودش» شود.یم گرانیو پوچ شمردن د ریبه صورت خشم، تحق زیاغرا  آم

خـاص و   یاعتقاد دارنـد موجـودات   یت نفس فراوان دارند، آنان به راستاند که عّزیعمّد

ـ ا در واقـع دو پد به هم ربط دارند، اّم یفتگیت نفس و خودشعّز البّتهاند. هفو  العاّد ة دی

است کـه شـما خـود را     یمعن نیت نفس، اغلب به ااند. داشتن عّزا و متفاوتمجّز اریبس

ـ . ادیبرابر هست گرانیبا د دیدست کم معتقد ای دیپنداریصاحب ارزش م یفرد  یکـ ی نی

 یدارا ردفـ  ،یاست. بـه طـور اساسـ    شیخو یانسان در نظام اعتقاد نیادیبن یاز باورها

 گـران یتواند دیاست، م گرانیت دمحّب قیاست که او ال دهیرس جهینت نیت نفس به اعّز

« دارد. زیرا ن یزندگ یهایرو شدن با مشکالت و گرفتارهروب ییرا دوست بدارد و توانا

 (.  51، ص1788) کمبل، 

 .سـت ین گـران یبا د یکه حاضر به قبول برابر ندیبیخود را بزرگ مقدر آن یخاقان

 ینسبت به برقـرار  یول ،داندیو م ندیبیم گرانیو شرط د دیق یت بمحّب قیاو خود را ال

ر باعـث  مکـرّ  یهـا ییکند و با خودستاینم یت کردن به آنان تالشو محّب کیارتباط نزد
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منـد  از همه گله یطیشرا نیدر چن .شودینسبت به خود م گرانیاحساس انزجار د جادیا

 ت نفس خود غلبه کند.  شدن عّز مالیتواند بر ترس از پایگاه نمچیشود و هیم

 یاوهیطور کـه در سـخن شـ   همان یخاقان: »است یگرید زیچ یدشت ینظر عل البّته

 ثیـ اسـت، از ح  زیمتما انیسرا دهیقص ریخاص دارد و به طرز محسوس و آشکار از سا

 انیـ م یزیمدح، وجود متما تّیفیموضوع و ک ثیاز ح نیهم چن ،یروش و رفتار شخص

بـه چشـم    یت نفسـ عّز یهمه در خاقان زهست. نخست و قبل ا انیگوحهیمد ریاو و سا

ـ استغنا نزد میخورد که او را به حریم ـ فار ریـ و ظه یو از صـف امثـال انـور    کی و  یابی

یکه به شـخص مناعـت مـ    تّیآن جوهر انسانکه نیکند. مثل ایدور م یو عنصر یمعّز

بـوده اسـت.    انیسراحهیمد ریاز سا شیب یدارد در ویل و خضوعش باز مدهد و از تذّل

نـازد و  یمـ  شیو قدرت طبع خـو  انیب ةدوم او به فضل و کمال خود واقف است، به قّو

ـ اکـه  داند. چنـان ینم نیخود را کمتر از عطا و بخشش ممدوح حیارزش کالم و مدا  نی

 کرده است:  انیب ریرا در قطعه ز یمعن

 ن دارمـکـه م نیکس نـــدارد چن گـــر چــه سحــرها دارند     قــدما

 کـه من دارم نیدل نـــازن ـــنیا ـان ملـوک      ــذل بـــر آستـ نبـــرد

 ن دارمـکـه م نیر  شــرمگ ـنیا زســردان خــورد تپانچه گرم      نــه

 ن دارمـکه م نیزم نیفلک است ا همت ستــاره بــر دهـدم     تخـــم

 « که من دارم. نیا ستیندانــم هم        که چه شاه ــمیکـــه خاقان مــن

 ( 11-15صص، 1761 ،ی) خاقان

ت نفس بوده که نسبت به عّز یواقعًا احساس خطر ییهمه خودستانیا لیدل دیشا

 خود داشته است.  

 

   یریگ جهینت

ـ گردد که محرومیحاصل م جهینت نیا یخاقان یاز زندگ یاجمال یبررس در ، هـا تّی

شاعر به جـا گذاشـته    یژرف در دوران کودک یتأثیر یخاقان یمشکالت و فقر خانوادگ
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نادرسـت   یروشـ  یو یتینامساعد و روش ترب طیکودک، مح یزندگ طیمح یاست. وقت

بسازد و با اعتماد بـه   شخصّیتیخود  یبرا یطیشرا نیقادر نخواهد بود در چن یباشد، و

 ییتنهـا  ،یمنیاحساس ترس، نا ا یبداند بلکه در و یاعتبار و احترام ینفس خود را دارا

که بـه مـرور    افتهیبروز  ییهاو حقارت و نفرت به وجود خواهد آمد و به صورت عقده

 ررا دشـود او تمـام وجـود خـود     یگرفته و باعـث مـ   اریرا در اخت یو   شخصّیتکنترل 

 گردد. یفتگیها درآورد و دچار اختالل خودشآن عقده یخدمت ارضا

کـه از دوران   یمـ یبـه رنـج عظ   ردیگیمورد مطالعه قرار م یکه اشعار خاقان یوقت 

 ماتینامال نیکه ممکن است هم میبریم یشاعر بزرگ نهفته است پ نیدر دل ا یکودک

ـ را با یفتگیخـود شـ   ةبه وجود آورنـد  یهااو باشد. عقده یرفتار یناهنجار ةشیر در  دی

عناصـر   نیتـر  دهیـ چیو پ نیکـه از مهمتـر   یگدر طول زند یخاقان یخصوص یهاتجربه

 . افتیباز استاو در خلق آثارش  یذهن

ـ ، کوهات، اتو کرنبـرگ، کمبـل و ...( و تعر  یهورنا) روان شناسان ةینظر طبق  فی

یژگیو نیاز ا یبرخ افتنیتوان با یم یفتگیاز اختالل خود ش کایآمر یانجمن روانپزشک

دانسـت.   فتگانیخود شـ  ةرا در زمر یادب فارس ةشاعر بلند مرتب نیا ،یها در آثار خاقان

و  لیـ جهان بـر اسـاس م   رییدر تغ یسع ز،یو مباهات اغرا  آم رفخ لیاز قب یاتّیخصوص

ـ تما ،یرفتار تهـاجم  گران،یرقابت با د دانستن خود، حّس ایدن خود، تنها محّق ةقیسل  لی

 یاحسـاس دائمـ   گـران، ید ریو تحق ییاستفاده از کلمات دشوار و پرطمطرا ، انتقاد گرا

 یزمان کـودک  یهایها و کاستیتواند انعکاس سرخوردگیت نفس منسبت به عّز دیتهد

 هنرمند باشد . نیا یو هنر یشعر یدر دوران زندگ یخاقان

 

 منابع و مآخذ

 :هاالف( کتاب

 انتشارات بعثت.  ة(، مؤسس1) یروان یشناس بیآس ،(1778) ن،یآزاد، حس -1
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شـهال بـرادران و    ترجمةو روم،  ونانی ریفرهنگ اساط ،(1787ژوئل، ) ت،یاسم -5

 . زبهانانتشارات رو ،تهران ،یخسرو شاه

ـ مـتن تجد  ة)خالصـ  DSM-IV-TR، 5555 کـا یآمر یپزشکانجمن روان -7  دنظری

 ترجمــة ،(1787(، )یروانــ یهـا اخــتالل یو آمـار  صیتشــخ یرهنمـا  نیچهــارم ةشـد 

 ، انتشارات سخن.تهران ،بانس سیآواد کیپور و هاما کیمحمدرضا ن

به کوشش  ،یشروان یاجل خاقان میحک نیتحفه العراق یمثنو ،(1717) ،یخاقان -1

 .  یبیج یهاکتاب یچاپ دوم، شرکت سهام ب،یقر ییحی

چـاپ   ،یدشـت  یبـه کوشـش علـ    رآشـنا، ید یشـاعر  یخاقان ،(1761) ،____ -1

 .ریچهارم، انتشارات اساط

ـ ( ، به کوشش م5)ج یشروان یخاقان وانید ،(1771) ،____ -6  نیجـالل الـدّ   ری

 تهران، انتشارات زوار. ،یازکّز

ـ به کوشش م ،یشروانیخاقان ،رخسار صبح ،(1776) ،____ -7  نیجـالل الـدّ   ری

 انتشارات کتاب ماد.   پنجم،چاپ ،یازکّز

 تهـران،  چاپ دوم، ،د روشنبه کوشش محّم ،یمنشآت خاقان ،(1781) ،____ -8

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.   ةمؤسس

 ،یبـه کوشـش محمـد اسـتعالم     ،یخاقـان  دینقد و شرح قصا ،(1787) ،____ -1

 تهران، انتشارات زوار. 

 (1761دشتی، علی              خاقانی) -15

انتشـارات  تهـران،  چاپ هجـدهم،   ،رهبر بیبه کوشش خط ،(1771) ،یرودک-11

 .شاهیعل یصف

ـ   دارید ،(1771) ،نیکوب، عبدالحس نیزّر-15 تهـران،  جـان، چـاپ دوم،    ةبـا کعب

 انتشارات سخن.

 ،یمرضـ  یروان شناسـ  ،(1771)  ،یجـ  نیرویـ سارسون، باربارآ، ساراسـون، ا -17

   .انتشارات رشدتهران،  ،یم، محسن دهقانمقّد یاصغ یمحمدعل ان،یاربهمن نّج ترجمة
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ـ    ،یستانیس یفرخ میحک وانید ،(1767) ،یستانیس یفرخ -11 د بـه کوشـش محّم

 انتشارات زوار. تهران، چاپ سوم،  ،یاقیس ریدب

ـ نظر ،(1786)  ،یگـور یگر یجـ  ست،یجس و ف ست،یف -11  ،  شخصـّیت  یهـا هی

 نشر روان.  ،تهران چاپ دوم، ،یددمحّمیس ییحیترجمة 

 دیـ حم ة(، ترجمـ فتهی)همسـران خودشـ   اهـا یمـرد ر   ،(1788) ،تیـ کمبل، ک-16

 .انتشارات نسل نو، تهران ،یآ ماراالنجهانگر و پانته

اشـعار مسـعود سـعد سـلمان، چـاپ ششـم،        ةدیگز ،(1776) ،نیلسان، حس -17

 . یو فرهنگ یانتشارات علمتهران، 

 ، انتشارات زوار. تهرانآتش اندر چنگ،  ،(1787) ،یمهد ،یماحوز -18

ل، مرکـز نشـر   چاپ اّو ،یخاقان یایبه دن ینگاه ،(1771) ،کن، معصومهمعدن -11

 تهران.   یدانشگاه

چـاپ دوم،   ،یپارسـا  زیکـامب  ةترجمـ  ،یخودکـاو  ،(1765) ،کـارن  ،یهورنا -55

 .انتشارات بهجت ،تهران

 :ب( مقاالت

نارسیسم یا خودشیفتگی در شعر خاقانی، مجلـة  » (، 1785چهرقانی، رسول، )  -1

 .61-68، صص68آموزش زبان و ادب فارسی، سال هفدهم، شمارة 

 


