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چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی خودشیفتگی در قصاید خاقانی اختصاص دارد .در تعریف خودشیفتگی
آمده است که :افراد خودشیفته به نحوی بسیار غیر واقعبینانه در مورد خود و تواناییهایشان اغراق میکنند؛
به دیگران اهمّیّت نمیدهند و برایشان ارزشی قائل نیستند؛ نیازمند تحسین افراطی هستند؛ اغلب به حال
دیگران غبطه میخورند و معتقدند دیگران به آنها رشک می ورزند؛ با خیال پردازیهای مربوط به موفقیّت
نامحدود ،قدرت ،زیرکی ،زیبایی اشتغال ذهنی دارند.
در این مقاله اختالل شخصیّتی و ویژگیهای خودشیفتگان از نظر روانشناسانی چون هورنای ،کوهات،
اتوکرنبرگ و کمبل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .سپس به واکاوی منشأ اختالل خودشیفتگی
خاقانی با توجّه به رنج و اندوه دوران کودکی به واسطة بدخوییهای پدر ،محیط آکنده از فقر ،طبقة
اجتماعی پایین والدین و  ...پرداخته شده و آنگاه جهت اثبات این اختالل شخصیّتی با بررسی ویژگیهای
خودشیفتگان و تحلیل آنها نمونههایی از قصائد خاقانی ذکر شده است .این ویژگی ها عبارتند از :فخر و
مباهات اغراق آمیز ،الف منحصر به فرد بودن ،سعی در تغییر جهان بر اساس میل و سلیقه ،حسّ رقابت با
دیگران ،پرخاش جویی و تهاجم به دیگران و . ...
واژگان کلیدی :خاقانی ،خودشیفتگی ،روانکاوی ادبی ،نقد روانشناسانه.
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مقدّمه
خودستایی شاعران در شعر از دیرباز در ادبیّات فارسی وجود داشته است و رفته
رفته جزئی از موضوعات شعری شعرا شده و به صورت یک فرهنگ نسل به نسل ادامه
یافته است  .شاعران قرن  6و  7و  8بیش از دوره های اوّل شعر فارسی در بند تحسین
خود و خودستایی بودهاند  ،بویژه شعرای قرن ششم که به علّت حاکم بودن قالب
قصیده در این قرن مجال بیشتری برای خودستایی داشتهاند .
در ابتدای شعر فارسی این خودستاییها ساده و بی آالیش بود و شاعر در آن به
مقام و موقعیّت  ،مال و ثروت و دانش و  ...اشاره کرده و به آنها می بالید .
رودکی در ابیاتی به ستایش زیبایی های خود  ،همچنین در اختیار داشتن کنیزکان
گران قیمت و مال و ثروت و جاه و مقامی که داشته پرداخته است :
همی چـه دانی ،ای ماهروی مشکین موی

که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود

بـه زلف چوگان نـازش همی کنی تو بدو

ندیدی آنگه او را که زلف چــوگـان بود

شـد آنزمانه که رویـش بـسان دیـبا بود

شد آنزمانه که مویش بهسان قطران بود ...

ز اولیـاش پـراکنده نـیـز هـشـت هــزار

بهمن رسید ،بدانوقت ،حال خوب آن بود
(رودکی ،1771 ،صص)11 – 11

فرخی در وصف شعر خود می گوید :
« فرخی زیبد و واجب بود و هست سزا

که همه ساله بدیــن شکر زبان داری تر»
(فرخی ،1767 ،ص )176

به مرور زمان این خودستایی ها پا فراتر از حدّ و مرز خود نهاد و شاعران به زیاده
روی در این امر پرداختند .مسعود سعد در ستایش اشعار خود گوید :
به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

مرا سزاستکه امروز نظم و نثــر مراست

به هیچ وقت مرا نظم و نثــر کـم نشود

که نظمونثرم دُرّاست و طبع من دریاست

به لفظ آب روان است طبـع من لیکــن

بهگاه کثرتوقوت چوآتشاست وهواست

عجب مدار ز من نظم ونثر خوب و بدیع

نهلؤلؤ ازصدفاست ونهانگبین زگیاست؟
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شگفت نیست اگر شعـر من نمی دانند

77

کهطبعایشان پـستاستوشعر من واالست
(مسعود سعد ،1776 ،صص)51 – 51

در این دوره پادشاهان و امیران و ممدوحین نیز به شاعران توجّه خاصّی مبذول
میداشتند .این توجّه باعث شد تا شاعران رفته رفته اعتماد به نفس مضاعفی پیدا کرده
و در اشعارشان بیشتر به خودستایی و تعریف از شعر و دانش و حکمت و تواناییهای
خویش بپردازند.
اگر تعداد ابیات خودستایی شعرای قرن ششم (سنایی ،خاقانی ،نظامی و  )...با هم
مقایسه شود این نتیجه حاصل میگردد که خاقانی گوی سبقت را از همه ربوده و تا
جایی پیش رفته که خودستایی یکی از موضوعات اصلی آثار او شده است  .کزّازی در
کتاب رخسار صبح بیان میدارد« :خودستایی یکی از زمینههای سخن ،در سرودههای
خاقانی است .خودستایی خاقانی از خودشیفتگی اوست .هنرمندان بهگوهر و بزرگ،
آنان که بندیان هنرخویش هستند ،خود شیفته اند .خود شیفتگی یکی از نیرومندترین
انگیزه ها و زایاترین سرچشمه های آفرینندگی در هنرمندان تواناست .هنرمند خود
شیفته ،اگر به خود باور نیافته باشد آفریدن نمیتواند( ».کزّازی  ،1776 ،ص)516
روان شناسان (فروید  ،فروم ،آدلر و  ).....عقیده دارند کسانی که بسیار به خود
معطوف هستند و بیش از اندازه احساس بزرگ منشی و محق بودن دارند دارای نوعی
اختالل شخصیّت به نام خودشیفتگی هستند و اظهار می دارند که این خودشیفتگی از
کودکی در همه انسانها وجود داشته و اگر زمینه مساعد باشد ظاهر می شود و فراهم
بودن زمینه شامل استعدادهای ذاتی و ارثی خود فرد و محیطی که او در آن پرورش
مییابد ،در ایجاد اختالل شخصیتی مؤثر است .
پیشینة تحقیقتاکنون مقاالتومطالب مختلفی راجع به خودشیفتگی خاقانی از طرف نویسندگان
و محقّقان نوشته شده است .زرّینکوب در کتاب « دیدار با کعبة جان» ( )1771بدون
آنکه به ویژگیهای روانشناسی خودشیفتگان اشارهای بکند ،خاقانی را فردی خود-
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شیفته دانسته است .رسول چهرقانی طیّ مقالهای با عنوان « نارسیسم یا خودشیفتگی در
شعر خاقانی» ( )1785به بررسی نظریة نارسیسم در روانشناسی میپردازد و به خود-
شیفتگی خاقانی اشاره می کند.
دراین مقاله تالش بر این است که نظریة خودشیفتگی از دیدگاه هورنای ،کوهات،
اتوکرنبرگ ،کمبل بررسی گردد و به تحلیل علل پدید آمدن این اختالل در دوران
کودکی شاعر پرداخته شود.
 روش تحقیقپژوهش حاضر دارای رویکردی میان رشتهای بین ادبیّات و روانشناسی است.
ابتدا مباحث خودشیفتگی در دانش روانشناسی مورد مطالعه و فیش برداری قرار
گرفت .سپس ضمن بررسی زندگی خاقانی از زمان کودکی تا دوران کمال شاعر ،علل
خودشیفتگی واکاوی شد ،آنگاه ویژگی خودشیفتگی در اشعار شاعر مورد ارزیابی و
تحلیل قرار گرفت .بنابراین روش تحقیق در این پایاننامه به شکل کتابخانهای و فیش
برداری و تحلیل داده ها است.
قابل توجّه است که در این مقاله نگارنده قصد ندارد به طور تخصّصی به تحلیل
مباحث روانشناسی بپردازد بلکه هدف اثبات مبحث تأثیر دوران کودکی خاقانی در
بروز اختالل خودشیفتگی وی میباشد .
برای سهولت کار در ارجاع به ابیات خاقانی از کتاب (نقد و شرح قصاید خاقانی)
استعالمی به ذکر شماره بیت و شماره صفحه اکتفا شده است .بدینترتیب که عدد
سمت راست نشانگر شماره بیت و عدد سمت چپ نشانگر شماره صفحه است.
بحث و بررسی
شخصیّت هر فرد بیانگر کنش و عملکرد او در مورد همـة واقعیّـتهـا و مسـائلی
است که بهنوعی شخص با آنها درارتباط است .رفتار اشخاص در شرایط وموقعیّتهـای
یکسان نسبت به یک موضوع ممکن است متفاوت باشد گاهی این تفاوتهـا در فـردی
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آنقدر چشمگیر است که از نظر دیگران رفتار او غیر عادّی و عجیب بهنظر مـیآیـد ،در
این صورت ممکن است آن شخص دچار یکی از اختالل های شخصیّت شده باشد.
 تعریف اختالل شخصیّت« اختالل شخصـیّت عبـارت اسـت از سـبکهـای رفتـاری دوامدار ،ناسـازگار ،و
انعطاف ناپذیر نسبت به محیط .وقتیکه سبکهای رفتاری افراد اخاللآمیز باشند  ،کنش
های آنان در موقعیّتهای مهمّ زندگی دچار آسیب شده موجـب اضـطراب ،پریشـانی و
ناخشنودی آنها میشود» (آزاد ،1778 ،ص.)58
« رفتارهای اختالل شخصیّت دیرپا هستند ،معموالً در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
آغاز میشوند .البتّه هنوز مشخّص نیست آیا داشتن شخصیّت بخصوص ،این احتمـال را
که فرد بعدها به مشکالت شدیدتری مبتال شود ،افزایش میدهد یا نه  ،برخی اختالالت
کودکی ارتباط منطقی با اختاللهای شخصیّت دارد و ممکن است بیانگر بخشی از یـک
فرآیند ممتد باشد( ».ساراسون و ساراسون ،1771 ،ص)115
 طبقه بندی اختالل های شخصیّتاختالل های شخصیّت را ابتدا میتوان به دو دستة کلّی تقسیم کرد :
الف :اختاللهای مربوط به رشد از قبیل عقبماندگی روانـی ،اخـتاللهـای نفـوذ
کنندة مربوط به رشد ،اختاللهای مربوط به زبان و تکلّم و ،...اخـتاللهـای مربـوط بـه
مهارتهای تحصیلی ،اختاللهای مهـارتهـای حرکتـی  ،اخـتاللهـای رفتـار ایـذائی،
اختاللهای غذاخوردن ،اختاللهای هویت تناسـلی ،اخـتاللهـای تیـک ،اخـتاللهـای
تخلیه ،اختالل وابستگی کنشی خردسالی یا اختالل عادتی.
ب :اختاللهای شخصیّت
اختاللهای شخصیّت را میتوان به سه گروه زیر تقسیم بندی کرد :
الف – رفتارهای اضطرابی یا حاکی از ترس :
 – 1اختالل شخصیّت اجتنابی
 – 7اختالل شخصیّت وسواسی

 – 5اختالل شخصیّت وابسته
 – 1اختالل شخصیّت منفعل– پرخاشگر
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ب – رفتارهای نامتعارف :
 – 1اختالل شخصیّت پارانوئیدی
 – 5اختالل شخصیّت اسکیزوئیدی
 – 7اختالل شخصیّت اسکیزوفرنیگونه
ج – رفتارهای نمایشی ،هیجانی و یا بیثبات
 – 1اختالل شخصیّت هیستریایی
 – 7اختالل شخصیّت مرزی

 – 5اختالل شخصیّت جامعه ستیز
 – 1اختالل شخصیّت خود شیفته

– اختالل شخصیّت خود شیفته
«روانکاوان از زمان فروید به موضوع خودشیفتگی عالقـهمنـد بـودهانـد  .نظـرات
فروید در رابطه با این موضوع در طول زندگیاش تغییر یافت .در نوشتههـای اولیـهاش
خودشیفتگی را مرحلهای از رشد توصیف نمود که در سنین خیلی پـایین و بـه محـ
اینکه کودک قادر میشود بهطور قابل اطمینـانی خـودش را از محـیط متمـایز کنـد ،ر
میدهد  .این مرحله بعداً با مرحلة رشد یافتهتر دیگرخواهی تعوی

میشود ،کـه در آن

کودک قادر میگردد به نحوی احساس رابطه با فرد دیگـر نمایـد و دیگـری را دوسـت
بدارد .بعداً فروید اظهار داشت که کودکان اغلب در مرحلة خودشیفتگی مـیماننـد زیـرا
توسّط کسانی نگهداری میشوند که عشق قابل اتکایی نشان نمیدهنـد  .کودکـان بـرای
حفظ خود در این موقعیّت  ،ممکن است در خود فـرو رونـد تـا از ایـن بـه بعـد طـرد
نشوند( ».ساراسون و ساراسون ،1771 ،ص)111
خودشیفتگی را در علم روانشناسی «نارسیسم» مینامند .در ارتباط با انتخاب واژة
نارسیس باید گفت:
« نارسیس( )Narcissusدر زبان فارسی معادل نرگس است  .اصل این واژه یونانی
است و به التین ) (Narcissusمی شود  .نارسیس پسـر یکـی از پریـان بـه نـام لیریوپـه
( ) liriopeو رود سفیز( ) cephiscدر فوسید بود  .نارسیس ،جوان بسیار زیبایی بود کـه
به احساسات عاشقانهای که به او ابراز میشد ،بهایی نمیداد .اکو( ) Echoیکی از پریـان
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که او را میپرستید و از بیان آن ناتوان بود ،چنان با بیاعتنایی نارسیس روبهرو شـد کـه
از اندوه مرد .خواهران اکو از این بیاعتنایی برآشفتند و به نمزیس( ) Nemssisاز خود
پرستی و بیتفاوتی نارسیس شکایت بردند .عاقبت نمزیس طرحی میریزد که نارسـیس
مجازات شود .تیرزیاس( ) Tircsiasپیشگو گفته بود ،نارسـیس تـا زمـانی کـه تصـویر
خود را نبیند زنده میماند  .پس نمزیس در جریان یـک شـکار  ،نارسـیس را وا داشـت
برای فرونشاندن تشنگی از آب چشمهای بنوشد .نارسیس شیفتهسیمای خود شد کـه در
آب بازتاب یافته بود.او نه میتوانست به آن دسـت یابـد و نـه از آن چشـم بـردارد  .او
آشامیدن و خوردن را فراموش کرد  ،در کنار همان چشمه جان داد .در محلّی که او مـی
میرد  ،گلی میروید که آن را «نارسیس ،همان نرگس» مینامند .بنابر روایـت دیگـری از
همین افسانه نارسیس خواهری بسیار شبیه به خود داشت و او را دیوانه وار دوست مـی
داشت .دختر جوان ناگهان درگذشت .نارسیس برای زنده نگاه داشتن خاطره او شـب و
روز خود را در آب چشـمهای نگریسـت تـا تحلیـل رفـت و مـرد ( ».اسـمیت،1787 ،
ص)718
«اختالل شخصیّت خودشیفته :شامل الگـویی از بـزرگ منشـی(، ) grandiosity
نیاز به تحسین و فقدان همدلی( ) empathyاسـت (».نیـک پـور و بـانس ،1787 ،ص
)577
 خود شیفتگی از دیدگاه نظریه پردازاندیدگاه کوهات:
« کوهات ( )Heinz Kohat ) (1981 – 1913معتقـد بـود کودکـان بـه طـور
طبیعی خود شیفته هستند  .آنها خود محورند  .خودِ اولیّه پیرامون دو نیـاز خـود شـیفته
شکل میگیرد – 1 :نیاز به نشان دادن خود عالی و  – 5نیـاز بـه کسـب کـردن تصـویر
آرمانی از یک یا هر دو والد ...هر دو خود انگاره خود شیفته برای رشد شخصیّت سـالم
و ضروری هستند  .با این حال،هر دو باید با بزرگتر شدن کـودک تغییـر کننـد.اگر آنهـا
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بدون تغییر بمانند ،شخصیّت بزرگسال خـود شـیفتة بیمارگونـه را بـه بـار مـیآورنـد».
(فیست و فیست ،1786 ،ص)178
دیدگاه اتوکرنبرگ:
کرنبـرگ معتقــد اســت« :عنصـر مهــم در آگــاهی یـافتن از ســازمان شخصـیّت از
شخصیّت بسیار آشفته گرفته تا شخصیّت سالم – رابطـه مـادر و فرزنـد اسـت  .روابـط
سالم مادر و فرزند به خود یا الگوی منجسم  ،فراخود تنبیه کننـده ،روابـط میـان فـردی
خشنود کننده منجر میشود .روابط مادر و فرزند نابسنده به حالتهای خود متنـاق

و

شــکلهــای مختلــف آسـیب روانـی مـیانجامــد( ».فیســت و فیســت ،1786 ،ص)171
«اتوکرنبرگ بر خود معطوف بودن افراطی فرد خود شیفته ،تعامل با دیگـران و اخـتالف
بین خود انگاره به ظاهر مغرورانه وی و نیاز سیراب نشدنی او بـرای پـذیرش از سـوی
دیگران تأکید کرده است .کرنبرگ همچون فروید عقیده دارد بیشـتر افـراد خـود شـیفته
والدینی سرد و بیتفاوت داشتهاند که در عین حال و بطور ضمنی در مـورد کودکانشـان
پرخاشگر و کینهجو بودند (»...همان ،ص)185
دیدگاه روان پویشی :
« دیدگاه روان پویشی فرض میکند والدین افرادی با شخصیّت خود شیفته نسبت
به نیازهای کودکان خود بیتوجّه بوده و اغلب سرد و طردکننـدهانـد .از سـوی دیگـر،
دیدگاه یادگیری اجتماعی فرض میکند که خود شـیفتگی در صـورتی احتمـالی وقـوع
دارد که والدین پیوسته کودکانشان را بی ارزش سـازند و بـرای آنهـا خـود انگـاره یـی
سازند مبنی بر اینکه نمیتوانند در دنیـای واقعـی خـود را حفـظ کننـد( ».ساراسـون و
ساراسون  ،1771 ،صص)151-155
امروزه روان شناسان جهت تشخیص نوع بیماری روانی که فرد از آن رنج میبرد ،
ابتدا طی چندین جلسـه مشـاوره بـا طـرح سـواالتی بـه روانکـاوی بیمـار پرداختـه و
صحبتهای او را با دید روان شناسی تجزیـه و تحلیـل مـیکنند.سـپس بـا مطابقـت دادن

__________________________________________________________________
تاثیر دوران کودکی در بروز اختالل خودشیفتگی خاقانی

17

عالئم و نشانه های جمع آوری شده از این مشاوره ها با انواع بیماریهای روانـی ،نـوع
آن را تشخیص میدهند :
کیت کمبل عقیده دارد« :تمام خودشیفتگان سه خصوصیّت اصلی دارند :
 – 1اغلب به نحوی بسیار غیرواقعبینانه در مورد خـود و توانـاییهایشـان اغـرا
میکنند .در واقع خود را بسیار باالتر از آنچه هستند میپندارند .
 – 5به راستی به دیگران اهمّیّت نمیدهند و برایشان ارزشی قائل نیستند .
 – 7با ابزارهایی که دارند طوری اطرافیان را هدایت میکنند که همواره واال بـودن
عقاید آنان را تأیید کنند ( ».کمبل ،1788 ،ص)16
از نظر کمبل خود شیفتگان بر این باورند که فو العاده با هوشانـد  .البتّـه شـاید
بعضی از آنان واقعاً باهوش باشند ،که در این صورت بالفاصله و در همان برخـورد اوّل
سعی میکنند این را نشان دهند .آنان سعی میکنند با همة وجود مخاطب خود را تحت
تأثیر قرار دهند .امّا موضوع این است که اگر دقّت کنید متوجّه مـیشـوید قصدشـان در
نهایت به نمایش گذاشتن تواناییشان در استفاده از لغـات پـر طمطـرا و دهـان پـرکن
است .خودشیفتگان همچنین افرادی به شدّت مطمئن به خود و دارای اعتمـاد بـه نفـس
هستند بسیاری از مردم عادی از در برابر جمع حرف زدن یا با غریبـه هـا گـرم گـرفتن
هراس دارند  .امّا خودشیفتگان به جای این که از صحبت کـردن در جمـع بترسـند آنرا
موقعیّتی میبینند برای هرچه بیشتر خودنمایی کردن و به ر کشیدن تواناییهایشان .در
یک کالم  ،خودشیفتگان «مطرح بودن و سر زبـان هـا بـودن» را دوسـت دارنـد(.کمبل،
 ،1788صص)16-15
«انجمن روانپزشکیآمریکا ویژگیهای افراد خود شیفته را بـه صـورتزیـر طبقـه
بندی کردهاند :
 – 1احساس بزرگ منشی مبنی بر مهم بودن دارد .
 – 5با خیال پردازیهای مربوط به موفقیّت نامحدود ،قدرت ،زیرکـی ،زیبـایی بـا
عشق آرمانی اشتغال ذهنی دارد .
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 – 7معتقد است که«استثنایی» و بیهمتا است و تنها افراد طبقه باال میتواننـد او را
درک کنند و باید با افراد یا نهادهای استثنایی سطح باال ارتباط داشته باشد .
 – 1نیازمند تحسین افراطی است .
 – 1احساس محق بودن دارد  ،یعنی انتظارات غیر منطقی برای رفتـار مطلـوب از
سوی دیگران یا موافقت حتمی با خواستههای خود دارد .
 – 6در روابط بین فردی استثمارگر است یعنی از دیگران برای رسیدن به اهـداف
خود استفاده میکند .
 – 7فاقد حسهمدلیاست یا اشتیا برای شناختن یا همانندسازی با احسـاس هـا
و نیازهای دیگران ندارد .
 – 8اغلب به حال دیگران غبطه میخورد و معتقد اسـت دیگـران بـه وی رشـک
میورزند .
 – 1رفتارها یا نگرشهای تکبّرآمیز و خودخواهانه نشان میدهـد( ».نیـک پـور و
بانس ،1787 ،ص)581
«پژوهشگران معتقدند خودشیفتگان هنوز همان کودک نابالغ ضعیف و رشد نایافته
هستند که به شدّت حسّاس و آسیب پذیر است» (کمبل  ، 1788 ،ص)581
 واکاوی خودشیفتگی در دوران کودکی خاقانیاگر خاقانی را دارای اختالل خودشیفتگی بدانیم باید به دنبال علل و عوامـل مـؤثّر
در بهوجود آمدن این اختالل در او باشیم  .عوامل مؤثّر در به وجود آمدن یـک اخـتالل
عبارتند از عوامل ژنی یا وراثتی و عوامل محیطی  .با توجّه به اینکه قرن ها از زمانی کـه
خاقانی میزیسته است میگذرد ما نمیتـوانیم ایـن اخـتالل در او را در حیطـة وراثـت
پیگیریکنیم و به بررسی عوامل محیطی اکتفا میکنیم .از نظر روانشناسان نبـود شـرایط
محیطی مناسب ،گاهی باعث به وجودآمدن برخی عقدههای روانی در افـرادی مـیشـود
که زمینه مساعد بـرای ایـن اخـتالل شخصـیّتی دارنـد ،کـه خودشـیفتگی یکـی از ایـن
ناهنجاریهای روانی است .
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«کودک خواه ناخواه تحت شرایط محیطی است که در آن زندگی مـی کنـد آنچـه
مهم است چگونگی تأثیر محیط روی شخصیّت وی اسـت بـرای اینکـه گـاهی عوامـل
محیطی به رشد شخصیّت وی کمک میکند وگاه رشد شخصیّت وی را مانع میشـوند .
این تأثیر مثبت یا منفی عوامل محیطی  ،بیشتر بستگی به چگونگی روابط کودک با پـدر
و مادرش  ،بردارانش و خواهرانش و دیگر اطرافیانش دارد ...وقتی محیط زندگی کودک
محیط نامساعد و روش تربیتی وی روشی نادرسـت باشـد  ،وی قـادر نخواهـد بـود در
چنین شرایطی برای خود شخصیّتی بسازد و با اعتماد به نفـس خـود را دارای اعتبـار و
احترامی بداند بلکه در وی احساس ترس ،احساس نا ایمنی ،احساس تنهایی و احساس
حقارت و نفرت به وجود خواهد آمـد .در ابتـدای امـر وی در مقابـل ایـن احساسـات
درمانده است ،لیکن بعد بتدریج به کمک فهم و تجربیّات خود روشی معیّن در مقابله با
احساسات بر میگزیند و سعی میکند که باالخره به نحوی با محیط خـود کنـار بیایـد ،
وگلیم خود را از آب بیرون بکشد .بدینگونه وی در برابـر عوامـل محیطـی حساسـیّت
بخصوصی پیدا میکند که نطفه گرایشهای نوروتیک(تمایالت و تمنیّاتی ناخودآگاه کـه
سر چشمة اصلی آشفتگیهای روانی اسـت) وی خواهـد بـود  .چگـونگی روشـی کـه
کودک برای مقابله با محیط زندگی خود میگزیند بستگی تام به شـرایط موجـود دارد .
کودکی ممکن است اینطور درک کند که با قهـر و لجبـازی و گاهگـاهی هـم از کـوره
در رفتن میتواند از اسارت محـیط بـه درآیـد  .وی بـهایـنترتیـب از دیگـران گریـزان
میشود ..کودک دیگری ممکن است موجودیّت خود را فرامـوش کنـد و بـیتوجّـه بـه
احساسات شخصی و آزادی فردی خود ،کورکورانه تسلیم محیط شـود ،بطوریکـه فقـط
در برخی موارد بتواند بـه اصـطالح «خـودش» باشـد و مطـابق اراده و خواسـتة بـاطنی
خودش رفتار کند ...و در مواردی نیز ممکن است شخص دچار عطش بیش از حـد بـه
برتری پیدا کردن بر دیگران شود و چنین گرایشی به دلیل نیاز مبرمی است که فرد برای
خود احساس شخصیّتی بکند تا به این وسیله تحقیر و آزاری که دیگران به او رسـانده-
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اند را جبران کند و با برتری پیدا کردن از آنان انتقام بگیرد( ».هورنای  ،1765 ،صص17
– )77
عقدههای به وجود آورندة خود شیفتگی را باید در تجربههای خصوصـی خاقـانی
در طول زندگی که از مهمترین و پیچیده ترین عناصر ذهنـی او در خلـق آثـارش اسـت
بازیافت .
خاقانی در قطعهای از کودکی خود یاد میکند :
« عادت این داشتـم به طفلی باز

کــه برنجـــم ولــی نرنجـانــم

خــود برنجــم گرم بــرنجـانند

کــه ز رنــج آفریده شــد جانم

همه رنج من از وجود من است

الجـــرم زیــن وجــود رنجانم

مــن هم از بــاد سر بدرد سرم

ابـــرم  ،از باد بـــاشد افغــانم»
(خاقانی ،1761 ،ص)117

وقتی که این اشعار خاقانی را میخوانیم به رنج عظیمـی کـه از دوران کـودکی در
دل این شاعر بزرگ نهفته است پی میبریم که ممکـن اسـت همـین نامالیمـات ریشـه
ناهنجاری رفتاری او باشد .
استعالمی دربارة دوران کودکی شاعر می گوید« :خاقانی ،کودکی هشـیار در خانـة
فقیرانة نجمالدّین علی نجّار شروانی بر دامان مادر ،به هرسو مینگرد  ،بسیاری چیزها را
میفهمد که زبان گفتن آنها را ندارد و در آرزوی توانـایی بـرای آن گفـتنهـا بـه گریـه
میافتد و گریههای او برای اهل خانه ،بیدلیل و شاید نشان بیماری یـا حکایـت از روح
تلخ و ناسازگار است! روزهایی که بدیل بزرگ تر میشود فقـر را مشـاهده مـیکنـد بـا
تنگناهای این زندگی بیش و کم خو میگیرد و امّا از همان روزها  ،گله از زنـدگی را ،و
شکایت را میفهمد و میفهمد که کافیالدّین عمر ،عموی مهربـان و فرزانـهاش بـا پـدر
فر دارد ،و او باید مانند عمو باشد .پس از دوران شیرخوارگی  ،شاید او هم چندی در
کوچههای شروان با کودکان دیگر بازی کرده ،یا در کنج نجّاری استاد علی روزها را بـه
شب آورده و تکههای سبک چوب را از گوشهای به گوشة دیگر بـرده باشـد امّـا ذهـن
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کنجکاو بدیل انتظار کسی را داشته که روزنی برای گریز از آن تنگناهـا بـر او گشـاید» .
(استعالمی ،1787 ،ص)16
هورنای در اینباره میگوید « :ناهنجاری هـای شخصـیّتی از دوران کـودکی و در
نتیجة تأثیرات گوناگون و بههم آمیختة عوامل محیطی و عوامل دماغی در شخص پدیـد
میآیند .این که کودکی زیر فشار محدودیّت ها و سخت گیریهای پـدر و مـادر فـردی
ترسو و مطیع ،و یا فردی انقالبی و آشتی ناپذیر ببار بیایـد ،تنهـا بسـتگی بـه کیفیّـت و
نحوه محدودیّت ها و سخت گیری هـای پـدر و مـادر و یـا اجتمـاع نـدارد ،بلکـه بـه
چگونگی حال جسمی و حال دماغی وی ،مثل تندرستی و شادابی وی ،یا مالیمت و یـا
خشونت نسبی طبیعت و  ...وابسته است ( ».هورنای ،1765 ،ص)76
« خاقانی وقتی گذشتههای خود را در مکتب و بازار به یاد مـیآورد و از ایـن کـه
همانند هم درسان و همساالن خویش نسبت افتخارانگیزی نداشت رنج برده و سرش را
به پایین انداخته بود و از دیگران کنار کشیده بود یا جرأت کـرده بـود بـا توانگرزادگـان
مکتب و کوچه به هر بهانه که ممکن میشد در آویزد ،به زور سر پنجه خـویش آنهـا را
به خاک اندازد مغلوب و سرکوفته کند و بر عقدة در دل فروبستة خویش غالب آید امّـا
بالفاصله روز بعد پدر خود علی نجّار را می دید که دست وی را میگیرد به خانـة پـدر
همسال کتک خورده میبرد و با عجـز و زاری بـه پـای او مـیافتـد و از او بـه خـاطر
جسارت فرزند خود عذر میخواهد تا اجازهدهد ملّای مکتـب او را دوبـاره بـه مدرسـه
بپذیرد و پیداست که عقدة در هم شکسته روز پیش فرزند نجّـار دوبـاره بـه هـم جمـع
می شود و انبوه به صورت کینه نسبت به اعیان زاده و به صورت تحقیر نسبت بـه علـی
نجّار توسعه مییابد .از این که پدری به حقارت نجّار دارد ،در تمام سـال هـای مکتـب
رنج میبرد و از این که جدّش یک جواله حقیر و مادرش یک نسطوری زاده آزاد کـرده
است و برای تأمین معاش خانوادة آنها در خانه دوک ریسی و در خانه های سایر مـردم
طباخی میکند رنج میبرد( ».زرّین کوب ،1771 ،ص)117
خاقانی در دیوانش میگوید :
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« در دبستــــان روزگـــار ،مــرا

روز و شب لــوح آرزو بـه بر است

هیچ طفـلی در این دبستان نیست

کـــه ورا ســورة وفــا زِبــَر است

چــون کنــد آیتِ وفـا فراموش؟

کــافر ،اوفـوا بِعَهدی از ُسوَر است

خاطرم بکـر و عهد نامــرد است

نــزد نامرد ،بکـر کَم خطـر است »
( )561/75-77

آنچه باعثشده انگیزة خاقانی برای فراگیری علم و دانـش و بـه کـارگیری آن در
اشعارش بیشتر شود شاید همین برتری یافتن بـر اعیـان زادگـان ،کـه روزگـاری عقـدة
حقارت را در دل او کاشته بودند ،باشد .
خاقانی نارضایتی و اختالف بین خود و پدرش را به گونه ای در اشعارش بازتاب
داده که عدّهای دچار اشتباه شده و گفتهاند علی نجّار پدر شرعی او نبوده است (زرّیـن-
کوب ،1771 ،ص)11
به من نامشفقند آبای علوی

چــو عیسی زان ابــا کردم زآبا
( )111/1

ضمن قطعهای دیگر در توصیف مادر میگوید:
تا کـی چو مسیح بر تو بینند

از بـــیپــدری نـشـان مـادر
(خاقانی  ،1771 ،ص)1181

خاقانی در دوره ای که پدر بعد از خدا ولی نعمت به شمار میرفته بدعتی گذاشته
که بر خالف میل پدر خانه را ترک گفتـه و راه او را انتخـاب نکـرده اسـت و ظـاهرًا از
زمانی که تحت سرپرستی عموی خود درآمده ،دیگر نظارت والدین برکارهای او سـلب
شده و شاید پدرش به علّت همین نافرمـانی خاقـانی ،او را طـرد ،و از محبـت و عشـق
پدرانه محروم کرده است و همین دو عامل یعنی –1سلب نظـارت والـدین بـر کارهـای
فرزند –5 ،عشق و محبّت مشروط والدین نسبت به فرزند ،طبق یافتـه هـای علـم روان
شناسی از عوامل منفی در روابط والدین با فرزندان است که میتواند باعـث بـه وجـود
آمدن اختالل شخصیّتی خود شیفتگی در فرزند گردد .
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کمبل در مورد رابطه رفتار والدین با خود شیفته شدن فرزندان چنـین مـیگویـد :
دانشمندی به نام بابی هارتون تحقیق وسیعی در مورد کودکان و نوجوانانی کـه ویژگـی
های افراد خودشیفته از خود بروز میدهند  ،انجام داده است و در طول ایـن تحقیقـات
دکترهارتون رفتار والدینی را که باعث خود شیفته شـدن فرزندشـان شـدهانـد از رفتـار
والدینی که فرزند سالم و معمولی دارند جدا کرده است .و نتایج جالبی از ایـن مقایسـه
حاصل گردیده است .والدین نوجوانان خود شیفته در دو مورد متضاد و عکس والـدینی
که فرزند طبیعی دارند رفتار میکنند اوّل این که والدین خود شیفتگان بسـیار آسـانگیـر
هستند و به فرزندان آزادی انجام هر کاری را میدهند و نیز اغلب نظـارتی بـر کارهـای
فرزندشان ندارند(کمبل ،1788 ،صص)67-61
در مورد خاقانی با آن که پدرش فردیسختگیر بود امّا وقتی کـه خاقـانی تحـت
سرپرستی عموی خود درآمد ،به نوعی نظارت والدین برکارها و رفتار او سلب شد.
« کافی الدّین عمر عثمان (عموی خاقانی) فرزانهای پزشک و دانشور بـوده اسـت.
آنگاه که خاقانی از پدر می رنجد و کار و بار خویش را میسنجد ،بـه نـزد افـدرِ دانـای
خود راه میبرد و از دانش او بهرهها میجوید .کافی الدّین ،خاقانی را پـدری مهربـان و
استادی راهنمای و سخندان بوده است .خاقانی همواره دل در گرو مهر او مـیداشـت و
از بُنِ جان و ژرف دل او را سپاس میگـزارد .در تحفـه العـراقین بـه ستایشـی پرشـور
دربارة او فرموده است:
بگـــریختـــه ام از دیـــــو خــذالن

در ســـایـــه عمـــر بـــن عثمـــان

هـــم صـدرم و هـم امام و هـم عـم؛

صـــــدر اجـــل و امــــام اکــــرم

بـــرهـانی و هنـــدســـی مقــالـش؛

افـالطــــن و ارسـطـــو عیـــالــش

از عــلـــمــش داده دهــر محــدث

یـک ثـلـــث بـــه هــرمــس مثلث

زین عم به من آن شرف رسیده است،

کز قرصخور آب و خاک دیده است...

بـــودم چــــو یکــی دقیقه خُــرد؛

عــم زی درجـــات رفـعتـــم بــرد

پس از آن درجــات بـرج پـــرداخت

زآن برج ،بیـــوتِ اخـتـران ســاخت
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اول زیــکـی بـــه شصتــــم آوَرد؛

پـس شـصت مـرا به سـی بَدَل کـرد

آن گـــاه زســـی دوازده ســاخـت؛

زآن جمـله سـرای هفت شه ساخت

مسکیــن پـــدرم زجــــور ایــّـام

افـکند مـــرا ،چـــو زال را ســـام

او سیمـرغـی نمـــــود ،در حـــال

در زیـر پــرم گرفــت ،چـــون زال

آورد بــه کـــوه قـــافِ دانــــش

پــرورد مــرا بـــه آشـیـــــانــش

بــا مــن ،به یتیــم داری ،آن مــرد

آن کرد کـه عم بـه مصـطفــی کـرد

پس عقلـم از او حــدیــث رانــده

در گـوشـم « اَلَـم یَـجدِک» خـوانده

آن کــرده به مــن پدر کـه درپیش،

کردنـد عـرب بــه دختـر خـویـش

این حــال درســت کــن زقــرآن؛

آن گه«و اذا الــمــؤده» بـرخــوان!

مـــن چــون خبـــه گلـو گـرفته؛

لب بـســتـه و دم فـرو گـــرفتــه

عـــم داروی زنـــــدگیـــم داده؛

پــسـتـــانِ رضــام در نــهــــاده

خـود بــوده ،به وفــق ،دایــه من؛

پـرورده مرا ،بـه زیـــر دامـــن»...
( خاقانی ،1717 ،صص)517-511

نکتة دومی که کمبل با توجّه به تحقیقات بابی هارتون بیان مـیکنـداین اسـت کـه
«والدین افراد خود شیفته فرزند خود را به صورت مشروط دوسـت دارنـد یعنـی وقتـی
فرزند کاری مطابق میل والدین انجام دهد مورد تحسین و مهر و محبت قرار میگیـرد و
هرگاه چنین نباشد  ،والدین به طور کلّی او را از عشق و محبّت خود محـروم مـیکننـد
ولی والدینی که فرزند طبیعی دارند همیشه بر کارهای فرزندشان نظارت دارند و فرزنـد
را بی قید و شرط و بدون توجّه به اوضاع احوال دوست دارند ...البتّه باید توجّه داشـت
که دالیل به وجود آمدن خصلت پیچیده ای مثل خود شیفتگی بسیار فراتر و گسترده تر
از برخورد والدین در زمان کودکی است شاید عوامل ژنی و ارثی نقش بسیار مهمّـی در
این زمینه ایفا میکنند در عین حال نمیتوان از تأثیر فرهنـگ ،محـیط رشـد و موقعیّـت
های خاص اجتماعی چشم پوشی کرد( ».کمبل ،1788 ،صص)67 – 61
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ممکن است یکی از دالیلی که باعثگردیده خاقانی راهی بجز راه پدر انتخابکند
همین عشق و عالقة مشروط پدر باشد که وقتی خاقانی به علّت فقر حاکم بر خانواده و
انزجار او از شرایط ،از ادامة راه پدر امتناع میکند ،پدر نیز او را از مهـر پـدری محـروم
کرده و او را از خانه راندهاست .خاقـانی در قصـیدهای کـه در سـتایش از عمـویخـود
سروده دربارة پدر خود میگوید:
افکنـد مـرا ،چو زال را ســــام »

« مسکیـن پـدرم زجـور ایـّـــام

( خاقانی  ،5177 ،ص)518
در اینجا تالش میگردد با بررسی ویژگی های افـراد خودشـیفته و ذکـر ابیـاتی از
خاقانی به اثبات این اختالل شخصیّتی در شاعر پرداخته شود.
 فخر و مباهات اغراق آمیز خودشیفتگاندر روان شناسی فخر و مباهات اغرا آمیز درباره قدرت و موفقیّت و بزرگ جلوه
دادن خود برای مورد تحسین واقع شدن از ویژگی های افراد خودشیفته است و در آثار
خاقانی این موارد به وفور یافت میشود .به عنوان نمونه:
« عقد نظّامان سحر ،از من ستاند واسطه

قلب ضرّابان شعر ،از مـن پذیرد کیمیا

هــر کجــا نعلی بیندازد بـُرا طبع من

آسمان زو تیغ برّان سـازد از بهر قضـا

بر سرِ همّت ،بـال فَخر از ازل دارم کاله

بر تنِ عــزلت ،بِال بَغـی از ابد بُرَّم قبا»
( )151-156/7-1

خاقانی در این ابیات شعر خود را کیمیا و گوهر دردانه ای میخواند کـه بـه شـعر
کم عیار شاعران ،ارزش و بها بخشیده است و طبع و ذو خویش را مرکبی آسمان پیما
و در همّت ،خود را از همه برتر دانسته و اظهار داشته که این برتری از ازل در آفـرینش
او بوده است .نکتة قابل توجّه این است که با همه این خودستاییها در ادامه مـیگویـد
بدون این که بخواهد فخرفروشی کند قبای عزلت و گوشه نشینی را بر تـن کـرده و در
این راه بر همگان پیشی گرفته است« .خاقانی چونـان هنرمنـدی راسـتین و آفریننـدهای
سترگ بر خود ،شیفته است .شـور و انگیختگـی در او از مـرز گنجـایی و پذیرنـدگیش
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درمیگذرد .آنگاه که هنر در سرشت او سودایی میشود ،برمیشورد ،سر بر میآورد ،بـه
آن درویش شوریده میماند که در بی خویشتنیهای صوفیانة خویش ،آن تنگنایی را کـه
اوست در هم میشکند؛ آن پوستی را که در آن میپوسد ،از هم مـیدرد؛ و سرمسـت و
رفته از دست ،بانگ بر میداردکه «:انا الحق»؛« سبحانی ما اعظمشـأنی!» (کـزّازی،1776 ،
ص)517
در جای دیگر خاقانی سخنش را گواه و شاهدی بر طبع بکر و خـال خـود مـی
داند و با صراحت به این که طیّ پنج قـرن هجـری سـخن سـرایی همچـون او نیامـده،
افتخار میکند و به خود میبالد:
«نتیجه دختـرِ طبعم چـو عیسی اسـت

که بر پـاکیِ مـادر هست گـــویـــا

سخن بر بکـر طبـعِ مـن گــواه است

چو بر اعجازِ مریـم ،نخـلِ خــرمــا

چـو مـن ،ناورد پـانصد سـالِ هجرت

دروغی نیست ،هـا! برهان من ،ها !»
( )111/11-16

خاقانی چنان شیفتة طبع و سخن خود است که حتّی در اشعار حبسیة خویش نیـز
دست از خودستایی برنداشته و ارزش کـالم و اشـعارش را صـد برابـر مالیـات سـالیانه
خاقان میداند و ادّعا میکند که برجهای مدار آفتاب توانایی شـان را از دسـت و قلـم و
سخن او میگیرند:
« مالک الملکِ سخن خاقانیام ،کز گنج نطق
دخـل صـد خاقان بود یـک نکتة غرّای من
دست من جوزا و کلکم حوت و معنی سنبله
سنبله زاید زحـوت از جنبـش جوزای من»
()1555/65-61
هورنای عقیده دارد افرادی که دچار ناهنجاریهایشخصـیّتی هسـتند در ارزیـابی
شخصیّتی خود حدّ متعادل و وسط ندارند یعنی این گونه اشخاص ،گاه خود را صاحب
شخصیّتی خیلی بزرگ و درخشان و گاه صاحب شخصیّتی بی ارزش مـی پندارنـد ،کـه
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در افراد خودشیفته همیشه حالـت اوّل مـورد توجّـه قـرار مـیگیـرد( .هورنـای،1765 ،
ص)18
خاقانی چنین میگوید:
«زخـــاقـانـی ایـن منطق الطیـر بشنو

که چــون او معـانــی سـرایی نیابی

لســانُ الطیــور از دَمَش یـابی،ارچــه

جهــان را سلیمـان لـوایــــی نیـابی

سخـن هـاش موزون عیـــار آمد،آو

کـه ناقد به جــز ژاژخـایی نیــابــی

بلـی!ناقـدِ مُشـــک،یا دُهــنِ مصـری

بـه جـزسیـر ،یا گنـــدنایــی نیـابی

گـر این فصل بــر کوه خــوانی،همانا

کـه جـز بـارک اهلل صدایــی نیابـی»
()1758/78-871

«شـــاعر ســاحر منـم اندر جهان

در سخن معجـزه ،صـاحب قـران»
( )1575/51

«گرایش به برتریجویی و موفقیّت جویی همواره از سه سرچشمه آب میخورد .
یکی تمایل شخص به مبارزه با مشکالت و موانع زندگی ،که البتّه میتوان گفت تمـایلی
مثبت است( ».هورنای ،1765،ص)71
خاقانی با وجود مشکالت و عقده های فراوانی کـه در زنـدگیش وجـود داشـت؛
هیچ گاه تسلیم نشد و همیشه خود و طبع واالیش را برتر از دیگران مید انسـت .شـاید
همین خصوصیّات او باعث شد ،درتنظیم اشعارش تعبیرات و ترکیباتی ابداع کند کـه آن
زمان هیچ کس یارای برابری با او را نداشت .نمونة این اشعار:
«گفتم کامروز کیست تازه سخن در جهان؟

گفـت کـه خاقانـی است بلبـلِ بــاغ ثنا»
( )181/16

در بـاب سخن ،منم استـاد سحــر تــازه

کـز ساحران عهـد کهن همبری نـدارم»
( )871/67

سرچشمة دوم «:فرد در جستجوی موفقیّت و برتری ،مـیخواهـد ارزش از دسـت
رفتة خود را بازیابد .چنان که ممکـن اسـت تجربیّـات تلـخ زنـدگی در دوران کـودکی
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شخص ،در وی احساس حقارت و خود کم بینی به وجود آورده باشد و فرد ناخودآگاه
تالش میکند این احساس را در خود سبک کند( ».هورنای ،1765 ،ص)71
چند نـالی ،چند از این محنت سـرایِ زاد و بود؟
کـز برای رای تو ،شــروان نگـردد خیروان
بچــة بـازی ،بــرو بـــر ساعــد شاهـان نشین
بر مگس خـواران قولنجـــی رها کن آشیان
ای عــزیـز مـــادر و جـان پدر تــا کی تـو را
این به زیر تیشه دارد ،و آن به سایه دوکدان؟
ای در این گهوارة وحشت چو طفالن پای بست
غــم تـو را گهـواره جنبان و حـوادث دایگان
شیــرمردی ،خیـز ،خوی از شیر خوردن بازکن
تـا کی این پســتان زهرآلود داری در دهـان؟»
( )1515-1517/11-11
شاید خاقانی برای بازیافتن ارزش از دست رفتة خود سـعی کـرده اسـت زبـان و
بیانی فراتر از شعرای دیگر داشته باشد .به عنوان نمونه:
« نـالنده اُسقُفی زَبَـرِ بستــر پـالس

رومی لحاف زرد بــه پهنـا بـرافگنـد»
( )171/71

نالنده اسقف :استعاره از زغال
رومی لحاف زرد :استعاره از آتش
« طاوس بین که زاغ خورد ،وآنگه از گلو

گاوَرس ریـزه هـای مُنقا بـرافگنــد»
( )171/78

طاووس :استعاره از آتش
گاورس ریزه های منقّا :استعاره از جرقه های آتش
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چشم نگین نگین چو ثریّا بـرافگنــد»
( )171/17

خاتم سهیل نشان :استعاره از لب و دهان معشو
« و باالخره سرچشمة سوم طرز فکر ناخودآگـاه وی(بیمـار خـود شـیفته) دربـارة
«نشدن» و «نتوانستن» است .وی «نشدن و نتوانستن» را ننگی بزرگ میداند و اگرکـاری
را نتواند انجام دهد و یا به هدفی نتواند برسد ،آن را شکستی شرم آور تلقی مـی کنـد».
(هورنای ،1765 ،ص)71
نمونة بارز این مورد را میتوان آرزوی قلبی خاقانی در رسیدن به سرزمینخراسان
مشاهده کرد که هیچ وقت عملی نشد و حسرت رسیدن به آن دیار برای همیشه بـر دل
این شاعر بزرگ ماند و نفرت و انزجار او از ری به دلیل نرسیدن او به خراسان بوده کـه
باعث گردیده شاعر این چنین بگوید:
خـــاک سیــاه بـر ســـر آب و هــوای ری
دور از مجــــاوران مکـــــــارم نمـــــای ری
در خون نشسته ام که چرا خـوش نشسته اند
این خـواندگــان خُلـد ،بـــه دوز سرای ری؟...
عقـــرب نهنـــد طالـــع ری ،من ندانم آن
دانــم که عـقــربِ تـــن مــن شد ،لَـقای ری
سـرد است زهرِعقرب ،و از بخـت مـن مرا
تـــب هــای گـــرم زاد ز زهــــر جـفای ری
()1717/1-7
چـون نیست رُخصه سوی خراسان شدن مرا
هـــم بـــازپس شـــوم ،نکشــم بالی ری...
ری در قفــای جان مــن افتاد و من به جهد
جـــان می برم ،کــه تیـغ اجل در قفای ری

__________________________________________________________________
03

كاوش نامه ،سال شانزدهم ( ،)3194شماره 13

دیـــدم سحــرگهی ملــک الموت را،که پای
بـــی کفش،مـی گریخت ز دست وبای ری»
()1717-1718/17-17
خاقانی طیّ نامهای که به دامادهای خود نوشت علّت بیماری خود و لـرزان شـدن
انگشتان به طوری که قلم در دست نتوان گرفت و ضعیف شـدن حافظـه و اخـتالل در
حال جسمانی و هم چنین زنگار گرفتن آینة خیال خود و خاموش شدن چـراغ اندیشـه
اش را محقّق نشدن آرزوی رسیدن به خراسان دانسته که مجبور شـده اسـت از ری بـه
شروان بازگردد .خاقانی در این نامه مینویسد « :خواستم که لمعه ای از سـر ارتحـال و
استعجال بر قلم رانم ،و از اختالل حال و اعتالی بال خبر باز دهم .امّا به کـدام انگشـت
قلم گیر نقش بندی کشفالحال توانم کرد ،که از چهار ماهه بیمـاری گـران ،بعیـدا عـن
ساحه االعزه کارکنان حواس چون ماه چهار هفته در حجاب تواری گداخته انـد و آینـة
مخیّله زنگار خورد شده و چراغ مفکّره به عواصـف نفسـانی منطقـی گشـته ،و خریطـة
حافظه در اتّساع خر افتاده ،و از چشمه سار دماغ جویهـای اعصـاب را امـداد منقطـع
گشته و شاخه های انامل در رعشه مانده ،الجرم بنان از تحمّل قلم گـرفتن و مرکبـی در
عرصه میدانی راندن ،بازمانده و سپر افگنده و قلـم از تعـوّد نقـش بسـتن و سـیاهی بـر
سپیدی افگندن ،عجز آورده و تیغ انداخته؛ و سبب هجوم حادثه آن بود که این ضـعیف
را امسال سودای سفر خراسان ،که معرسِ دین و دولت و مغرس ملک و ملّت است ،در
دماغ افتاد .چه از دیر سال باز همخوابة این آرزو بود ،و از دستِ همّت بر نمیخاسـت،
و از پای عزیمت برنمیآمد .دست اتّفا نقاب موانع یک نیمـه از پیکـر مـراد برداشـت.
این غریب خفیف الحاد طفیف الحال(؟) خویشتن را به صقع ری افگند ...و چون قافلـه
حاج خراسان و ماوراءالنّهر بعد از مدّت انتظار سپری شدن به جانب ری مراجعت کـرد،
این غریب نیز به جانب خراسان شدن را از اندیشة جزم و عـزم درسـت گردانیـد ،و در
وقت مثال معال از حضرت پادشاه جهاندار ... ،به والی ری رسید که :فالنی را بهخراسان
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شدن به هیچ حال جواز نیست ،و ندانم که چه تهمت بدین ضعیف(؟)»
(خاقانی  ،1781،ص.)581-587
کمبل عقیده دارد افراد خـود شـیفته ،بـرای بـزرگ جلـوه دادن خـود از دو روش
استفاده میکنند یکی الفزدن دربارة منحصر به فردبودن خودشان و دیگری جهت دهی
به گفتگو .یعنی آنان سعیمیکنند کانون توجّه باشند و موضوع مورد بحث هر چه باشد
آن را به خودستایی و بزرگ جلوه دادن خـود ربـط مـیدهنـد( .کمبـل  ،1788 ،صـص
)151-157
این مورد در آثار خاقانی مکرّر یافت میشود خصوصاً در اشعار مدحی که قسمتی
از آن را به مدح و ستایش از خود اختصاص میدهد .استعالمی در اینباره میگوید«:بی
تردید نخستین و برجسته ترین ممدوح خاقانی خـودش اسـت .دیـوان او ،پـر اسـت از
تأکید بر برتری «من» بر شاعران دیگر ،و حتّی بر همة آنها که پیش از او ،جلـوه یـی بـه
حق،و حرمتی بسزا داشتهاند ،و همزمان او هـم نبـوده انـد تـا بتواننـد بـا او بـه رقابـت
برخیزند» (خاقانی ،1787 ،ص)58
خاقانی در ابیات زیر مختارالدّین وزیر سلجوقی را بـه دلیـل هـدایای گرانبهـایش
مدح گفته ،امّا در اثنای مدح خاطرنشان کرده که ارزش شعر او از عطایای امیر نیز باالتر
است و خویشتن را پادشاه سخن و قلمش را سردار خوانده است.
«نی نی،به دولـت تــو،امیــر سخـن منـم
عسکرکشِ من این نی عسکر نکوتر است
من در سخن عزیز جهانم به شر و غرب
کز شر و غرب،نام سخنور نکوتر است»
()755/61-66
خاقانی در جای جای دیوانش بر برتری خود نسبت به دیگر شاعران تأکیـد مـی-
کند:
« از شجـر مـن شعـرا میـوه چیـن

وز صحـف مـن فضال عَشـــر خــوان
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وز حسـد لفــظ گهــرپـــاش مــن

در خـوی خـونین شـده دریـا وکان»
()1575/56-57

 خودشیفتگان و سعی در تغییر جهان براساس میل و سلیقة خودیکی دیگر از ویژگیهای خودشیفتگان این اسـت کـه آنـان تمایـل دارنـد جهـان
پیرامون و اجتماعی خود را طوری بسازند که در آن همیشه نسـبت بـه خـود احسـاس
خوب و عالیداشته باشند و همه چیز را طوری معنی و تعبیر کنند که روان شناسـان بـه
آن «گرایش به تبرئه کردن» میگویند ،یعنی تا وقتی اوضـاع بـر وفـق مـراد آنـان اسـت
راضی هستند امّا در صورت شکست خوردن ،اوضاع و احـوال بیرونـی را مقصّـر همـة
مشکالت خود میدانند( .کمبل ،1788 ،صص)11-5
« خاقانی که بند و زندان را تجربه کرده است در مذمّت روزگار و فلک قصـیدهای
آورده است:
« بــر دل مـن کمـان کشید فلــک

لرز تیـرم زاستخـوان بــرخـاست ...

چر گویی دکان قصـّابـی اســت

کز سحر تیغ خون فشان برخاست ...

اینت کشتــی شکــاف طـوفــانـی

که از ایـن سبـز بـادبـان بـرخاست»
( )565-561/7-16

 خودشیفتگان همواره خود را تنها محقِّ دنیا می داننداز دیگر ویژگی های خودشیفتگان این است که آنان خود را تنهـا محـقّ دنیـا مـی
دانند و روانشناسان عقیده دارند شاید همین ویژگی آنان باعث شده از جهان و جهانیـان
بنالند و همه را بدهکار خود بدانند« .خاقانی خود را کم از سایر شاعران بـا نـام و جـاه
چون رودکی و عنصری نمی دید ،امّا شاهان کوچـک محلّی(شـروان شـاهان) بـه دلیـل
آشنایی با حسب و نسب وی ،به او پر و بال نمیدادند و همة این عوامـل نـوعی عقـده
ایجاد کرده بود و این همه طعن و ناسزا و دشنام و شـکایت در حـقّ زمانـة ناسـپاس و
مردم قدرناشناس ،نشانة آن عقدهاست( ».ماحوزی ،1787 ،ص)75
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خاقانی در مورد محق بودن خود در نظم و نثر و توانایی خـود در سـرودن اشـعار
طیّ نوشتهای آورده است« :اگر چه مجلس سامی یاد کهتر به زبان حرمت فرماید ،همانـا
که قدس عنصر حالل زادگی دور نیفتد .چه امروز خاطر من کهتـر را بـر خـاطر جملـه
اصحاب قلم ،نظماً و نثراً ،حق است:...
خاقانیـا ،کسان که طریـــق تو میروند
زاغنــد و زاغ را صفت بلبــل آرزوست
بس طفل کـــآرزوی ترازوی زر کنــد
نارنج از آن خرد که ترازو کند ز پوست
گیـرم که مارچوبه کنــد تن به شبه مار
کو زهر بهردشمن و کو مهره بهردوست»
(خاقانی ،1781،ص)111
 خودشیفتگان و حسّ رقابت آنان با دیگران« از دیگر ویژگی های افراد خودشیفته حسّ رقابتی است که آنها نسبت به دیگران
دارند .افراد خودشیفته مدام تواناییهای خود را به ر دیگران میکشند ،از همـة وجـود
خود مایه میگذارند تا مورد توجّه قرار گیرند ،به جای این که با دیگـران یـار و همـراه
باشند به رقابت با آنان میپردازند ،همیشه در فکر بردن هستند و اگـر احیانـاً بـه نتیجـة
دلخواه نرسند ،میتوانند بـه افـرادی تنـدخو و خشـن تبـدیل شـوند( ».کمبـل،1788 ،
صص. )16-17
یکی از شاعرانی که خاقانی را همآورد خود میدانسته و احسـاس رقابـت بـا وی
مینموده اثیرالدّین اخسیکتی است .خاقانی طیّ قصیدهای خطاب به اخسیکتی میگوید:
خرد خریطه کــش خامه و بنان من است
سخــن جنیبه برِ خاطــر و بیـــان من است
به کردگار کــه دورِ زمــان پدیــد آورد
که دَور دَور من است و زمان زمان مـن است
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در این زمانه که قحط سخنوری است ،منم
کـه میزبان گـرسنه دالن زبـان من است! ...
ز ژاژخـایی هـــر ابلــهی نترسـم از آنک
هنوز در عدم است آن که همقران من است...
بـه گاه هجو ،مرا فحش گفتن آیین نیست
کــه هجو مــن به ادبتـر زخاندان من است
مبـاش منکــر من! کاین سبای جهل تورا
خــرابی از خــرد جبــرئیل سـان من است
( خاقانی  ،1776 ،صص)111-115
 علّت رفتار تهاجمی خودشیفتگان« رفتار های هنرمند وقتی خیال میکند ارزش هنری کارش درک نشده است ،مـی
تواند مثالی گویا باشد از واکنشهـای فـرد خودشـیفته ،زمـانی کـه نقـاب از چهـرهاش
برداشته و سیرت درونیاش آشکار میشود .اغلب واکنشهـای خودشـیفتگان در چنـین
شرایطی ،عصبانیّت ،احساس مظلومیّت ،سرزنش کـردن دیگـران و سـرانجام افسـردگی
است( ».کمبل ،1788 ،ص)16
مشتی خسیس ریزه،که اهل سخن نــی انــد
با مـن قران کننـد،و قربانیان مـن نـی انــد
چون ماهِ نخشب اند مــزوّر  ،از آن چو مــن
انجُم فــروزِ گنبــد هـــر انجمن نــی انــد
از هـول صــور فکـرت مـن در قیـامت انـد
گرچه چو اهل صور فگنده کفن نــی انــد...
بینــادالن ز گفتــة مــن در بشــاشت انـــد
کوری این گروه ،که جـز در حَزَن نــی انــد
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جــایی است ضیمران ضمیــر مـــرا چمـن
که ارواح قدس،جز طـرف آن چمن نی انـــد...
()185-187/1-77
 خود شیفتگان و تمایل به استفاده از کلمات دشوار و پرطمطراقیکی دیگر از ویژگیهای افراد خودشیفته استفاده از کلمـات دهـان پـر کـن و بـه
اصطالح پرطمطرا در کالم و اشعارشان است .با آنکه خاقانی نظر خوشـی نسـبت بـه
طمطرا شعرا نداشته امّا خواسته یا ناخواسته در اشعارش از این واژههـا اسـتفاده کـرده
است.
نمونه ای از اشعار پر طمطرا خاقانی که دارای واژگانی نامأنوس و یـا پیچیـده و
دشوار و یا اصطالحات علوم مختلف دینی ،فلسفی و نجـومی مـیباشـد در زیـر آمـده
است:
مـن و ناجـرمکــی و دیــر مخران؟

درِ بقـــراطیــانـم جــــا و ملجــــا؟...

«بـه نــام قیصران ســازم تصـانیف

بـه از ارتنـــگ چیــــن و تنگلـوشا؟»

به بیت المقـدس و اقصی و صخره

به تقدیســات انصـــار و شلیخــــــا...

به خمسین و به دنح و لیلـه الفطـر

به عیـد هِیکـــــل وصَــومُ العِــذاری...
()115-111/15-85

 خودشیفتگان و انتقادگرایی و تحقیر دیگرانانتقاد گرایی و تحقیر دیگران یکی دیگر از خصوصیّات افراد خودشـیفته اسـت« .
شاید یکـی از بزرگتـرین ایرادهـای خودشـیفتگی درسـت همـان چیـزی باشـد کـه در
خودشیفتگی و افراد مبتال به آن وجود ندارد :وجود باور به لزوم برقراری روابط نزدیک
با دیگران .وقتی پای خودشیفتگی در میان باشد ،کالمی از صمیمیّت ،دوسـت داشـتن و
اهمّیّت دادن به دیگران به میان نمیآید ،چون خودشیفتگان دربارة تنها چیـزی کـه نمـی
اندیشند همان احساسات و عواطف دیگران است( ».کمبل ،1788 ،ص)11
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خاقانی در زمینة انتقاد و تحقیر دیگران توانایی فو العادّه ای دارد و تقریباً تعـداد
ابیاتی که در خوارداشت و کوچک شـمردن دیگـران بخصـوص رقبـا و شـعرای دیگـر
سروده کم از اشعار خودستایی او نیست.
«تَر دامنـان که سر بـه گریبان فرو برند

سحر آورنـد ،و من ید بیضا بـرآورم»
( )771/17

«شاعران حی

حسد یافته ،چون خرگوش اند
تـا زمــن شیــردالن نکتــه عـذرا شنوند

خصم سگ دل زحسد نالد و چون جبهت ماه
نـور بـی صرفــه دهد ،وَه وَهِ عــوا شنوند»
( )777-778/71-75
 خودشیفتگان و احساس دائمی تهدید نسبت به عزّت نفساحساس دائمی تهدید نسبت به عزّت نفس در افراد خودشیفته موجب پاسخ هـای
اغرا آمیز به صورت خشم ،تحقیر و پوچ شمردن دیگران میشود« .خودشیفتگان اغلب
مدّعیاند که عزّت نفس فراوان دارند ،آنان به راستی اعتقاد دارنـد موجـوداتی خـاص و
فو العادّهاند .البتّه عزّت نفس و خودشیفتگی به هم ربط دارند ،امّا در واقـع دو پدیـدة
بسیار مجزّا و متفاوتاند .داشتن عزّت نفس ،اغلب به این معنی است کـه شـما خـود را
فردی صاحب ارزش میپندارید یا دست کم معتقدید با دیگران برابر هستید .ایـن یکـی
از باورهای بنیادین انسان در نظام اعتقادی خویش است .بـه طـور اساسـی ،فـرد دارای
عزّت نفس به این نتیجه رسیده است که او الیق محبّت دیگران است ،میتواند دیگـران
را دوست بدارد و توانایی روبهرو شدن با مشکالت و گرفتاریهای زندگی را نیز دارد».
( کمبل ،1788 ،ص.)51
خاقانی آنقدر خود را بزرگ میبیند که حاضر به قبول برابری با دیگـران نیسـت.
او خود را الیق محبّت بی قید و شرط دیگران میبیند و میداند ،ولی نسبت به برقـراری
ارتباط نزدیک و محبّت کردن به آنان تالشی نمیکند و با خودستاییهـای مکـرّر باعـث
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ایجاد احساس انزجار دیگران نسبت به خود میشود .در چنین شرایطی از همه گلهمنـد
میشود و هیچگاه نمیتواند بر ترس از پایمال شدن عزّت نفس خود غلبه کند.
البتّه نظر علی دشتی چیز دیگری است« :خاقانی همانطور کـه در سـخن شـیوهای
خاص دارد و به طرز محسوس و آشکار از سایر قصیده سرایان متمایز اسـت ،از حیـث
روش و رفتار شخصی ،هم چنین از حیث موضوع و کیفیّت مدح ،وجود متمایزی میـان
او و سایر مدیحهگویان هست .نخست و قبل از همه در خاقانی عزّت نفسـی بـه چشـم
میخورد که او را به حریم استغنا نزدیـک و از صـف امثـال انـوری و ظهیـر فاریـابی و
معزّی و عنصری دور میکند .مثل اینکه آن جوهر انسانیّت که به شـخص مناعـت مـی
دهد و از تذلّل و خضوعش باز میدارد در وی بیش از سایر مدیحهسرایان بـوده اسـت.
دوم او به فضل و کمال خود واقف است ،به قوّة بیان و قدرت طبع خـویش مـینـازد و
ارزش کالم و مدایح خود را کمتر از عطا و بخشش ممدوحین نمیداند .چنـانکـه ایـن
معنی را در قطعه زیر بیان کرده است:
قــدما گـــر چــه سحــرها دارند

کس نـــدارد چنین کـه مـن دارم

نبـــرد ذل بـــر آستــــان ملـوک

ایـــن دل نـــازنین کـه من دارم

نــه زســردان خــورد تپانچه گرم

ایـن ر شــرمگین کـه مـن دارم

تخـــم همت ستــاره بــر دهـدم

فلک است این زمین که مـن دارم

مــن کـــه خاقانیــم ندانــم هم

که چه شاهیست این که من دارم».
( خاقانی ،1761 ،صص)11-15

شاید دلیل اینهمه خودستایی واقعاً احساس خطری بوده که نسبت به عزّت نفس
خود داشته است.
نتیجه گیری
در بررسی اجمالی از زندگی خاقانی این نتیجه حاصل میگردد که محرومیّـتهـا،
مشکالت و فقر خانوادگی خاقانی تأثیری ژرف در دوران کودکی شاعر به جـا گذاشـته
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است .وقتی محیط زندگی کودک ،محیط نامساعد و روش تربیتی وی روشـی نادرسـت
باشد ،وی قادر نخواهد بود در چنین شرایطی برای خود شخصیّتی بسازد و با اعتماد بـه
نفس خود را دارای اعتبار و احترامی بداند بلکه در وی احساس ترس ،نا ایمنی ،تنهـایی
و حقارت و نفرت به وجود خواهد آمد و به صورت عقدههایی بروز یافته که بـه مـرور
کنترل شخصیّت وی را در اختیار گرفته و باعـث مـیشـود او تمـام وجـود خـود را در
خدمت ارضای آن عقدهها درآورد و دچار اختالل خودشیفتگی گردد.
وقتی که اشعار خاقانی مورد مطالعه قرار میگیرد بـه رنـج عظیمـی کـه از دوران
کودکی در دل این شاعر بزرگ نهفته است پی میبریم که ممکن است همین نامالیمات
ریشة ناهنجاری رفتاری او باشد .عقدههای به وجود آورنـدة خـود شـیفتگی را بایـد در
تجربههای خصوصی خاقانی در طول زندگی کـه از مهمتـرین و پیچیـده تـرین عناصـر
ذهنی او در خلق آثارش است بازیافت .
طبق نظریة روان شناسان (هورنای ،کوهات ،اتو کرنبـرگ ،کمبـل و  )...و تعریـف
انجمن روانپزشکی آمریکا از اختالل خود شیفتگی میتوان با یافتن برخی از این ویژگی
ها در آثار خاقانی ،این شاعر بلند مرتبة ادب فارسی را در زمرة خود شـیفتگان دانسـت.
خصوصیّاتی از قبیل فخر و مباهات اغرا آمیز ،سعی در تغییر جهان بـر اسـاس میـل و
سلیقة خود ،تنها محقّ دنیا دانستن خود ،حسّ رقابت با دیگران ،رفتار تهـاجمی ،تمایـل
استفاده از کلمات دشوار و پرطمطرا  ،انتقاد گرایی و تحقیر دیگـران ،احسـاس دائمـی
تهدید نسبت به عزّت نفس میتواند انعکاس سرخوردگیها و کاستیهای زمان کـودکی
خاقانی در دوران زندگی شعری و هنری این هنرمند باشد .
منابع و مآخذ
الف) کتابها:
 -1آزاد ،حسین ،)1778 (،آسیب شناسی روانی ( ،)1مؤسسة انتشارات بعثت.
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 ،)1787( ،____ -1نقد و شرح قصاید خاقـانی ،بـه کوشـش محمـد اسـتعالمی،
تهران ،انتشارات زوار.
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ترجمة بهمن نجّاریان ،محمدعلی اصغی مقدّم ،محسن دهقانی ،تهران ،انتشارات رشد.
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 -11معدنکن ،معصومه ،)1771( ،نگاهی به دنیای خاقانی ،چاپ اوّل ،مرکـز نشـر
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 -55هورنای ،کـارن ،)1765( ،خودکـاوی ،ترجمـة کـامبیز پارسـای ،چـاپ دوم،
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