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Abstract 

Human personality is composed of three parts: id, ego, and superego. The relationship between 

these three parts creates the individual’s complex behaviors. The concept of “ego” represents 

a specific pattern of behavior and how one adapts and interacts with the environment. 

Sometimes, the “ego” suffers from a narcissistic personality disorder, resulting in the excessive 

increase of the person's attention and interest in himself. Therefore, he sees himself as a 

superior being and intensively focuses on his value in the eyes of others to the extent that this 

excessive narcissism leaves no room for loving others. Abu Firas al-Hamdani and Afzal al-Din 

Khaqani are two prominent Arab and Iranian poets whose poetry reveals manifestations of the 

narcissism phenomenon. This study aimed to explain the essential psychological features 

related to narcissism in the poetry of Abu Firas and Khaqani by relying on the descriptive-

analytical method and referring to Christopher Lasch's model. According to Christopher 

Lasch's behavioral psychology, the standard features of narcissism in the poetry of Abu Firas 

and Khaqani are superiority complex (megalomania), devaluation of others, illusions of 

omnipotence, alienation from others, and complaint. Accordingly, these two poets present an 

exaggerated self-image in their poetry, ignore the values of others, and are very sensitive to 

criticism or failure. Abu Firas and Khaqani rarely communicate with others, and their 

communication is in line with meeting their personal needs. They consider themselves 

supermen who can do everything and attribute the positive events around them to themselves. 

These two poets are alienated from others, so they constantly complain about the people, the 

life, and the situation around them. 
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 چکیده

ۀ دیچیپ یرفتارهابا یکدیگر، سه عنصر  نیااست. ارتباط تشکیل شده فراخود خود و، انسان از سه عنصر نهاد تیشخص

 .استد با محیط چگونگی سازگاری و تعامل فرو الگوی معینی از رفتار  دهندۀنشان «خود»مفهوم . آورندیرا به وجود م فرد

شود؛ لذا خود ازحد میشود که در اثر آن توجه و عالقۀ فرد به خود بیشدچار اختالل شخصیتی خودشیفتگی می« خود»گاه 

به  ازحدشیتا جایی که این شیفتگی ب، کندمی آمیزیمبالغه دیگران تمرکز نظربیند و بر ارزش خود در موجودی برتر میرا 

الدین خاقانی دو شاعر بلندآوازۀ عرب ابوفراس حمدانی و افضل. گذاردباقی نمی خود، جایی برای عشق ورزیدن به دیگران

روش  برهیهایی از پدیدۀ خودشیفتگی آشکار است. هدف در این مقاله این است که با تکها جلوهو ایران هستند که در شعر آن

و  ر ابوفراسروانی مرتبط با خودشیفتگی در شعهای ترین ویژگیمهمالش  کریستوفر تحلیلی و با استناد به الگوی-توصیفی

های مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی الش ویژگیکریستوفر شناسی رفتاری تبیین شود. بنابر روانخاقانی 

این هویت شدن با دیگران و گالیه. بر توانی، گریز از همزدایی از دیگران، توهمات همهبینی، ارزشبزرگ عبارتند از: خود

های دیگران را کنند و ارزشآمیز از خویشتن ارائه میاساس این دو شاعر افرادی هستند که در شعر خود تصویری مبالغه

کنند و ند. ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میاگیرند و نسبت به انتقاد یا شکست خیلی حساسنادیده می

آید و پندارند که همه کار از دستش برمیای شخصیشان است. ایشان خود را ابرمنی میها در راستای رفع نیازهارتباط آن

کنند و به همین خاطر هویت شدن با دیگران فرار میدهند. این دو شاعر از هماتفاقات مثبت اطرافشان را به خود نسبت می

 .مدام از مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گالیه دارند

 .الدین خاقانیبینی، کریستوفر الش، ابوفراس حمدانی، افضلودشیفتگی، خودبزرگخ: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

دهد و بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر او است. یکی از مایۀ او را شکل میخودِ هر شخصیت، هسته و درون

شدن بیش از حد فرد به خود است. فرد مبتال به این های شخصیتی، خودشیفتگی است که به معنای معطوفانواع اختالل

جا که شعر از عمق احساسات و از آنوی آنان پیاپی مورد تمجید شود. اختالل با سایرین همدل نیست؛ اما نیاز دارد از س

گرایش (؛ بنابراین 295: 1972نمای شخصیت و روحیات روانی شاعر باشد )عتیق، تواند آیینۀ تماممی زد،خیعواطف شاعر برمی

ها و سوی هنجارها، واکنش های مختلف روانی شاعر و رهنمونی است بهدهندۀ بازتابای خاص، نشانمایهذهنی به درون

های نماید و از ناخودآگاه و کنشهای پنهان شخصیت شاعر را از بطن کالم او استخراج میالیه رفتارهای او. بررسی این موارد

 (.214: 1990دارد )الحسمانی و نجم، روحی وی پرده برمی

 . بیان مسئله1. 1

دهد و دارای مایۀ شخصیت انسان را تشکیل میکند، هسته و درونمیگیری مفهوم خود که با تولد آدمی شروع به شکل

انواع مختلفی است که بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر است که چگونگی سازگاری و تعامل فرد را با محیط نشان 

آمیز و بیش از حد ۀ مبالغهتوجه و عالق»است که آن را به عنوان « خودشیفتگی»های شخصیتی، دهد. یکی از انواع ویژگیمی

های هیجانی است که بر اثر آن ای از ویژگیاند؛ زیرا که این پدیده مجموعهکرده یمعرف Corsini).،626:2002(« به خود

 Rhodes ).،:22004(4کندبیند و بیش از حد بر ارزش یا موقعیت خود در چشم دیگران تمرکز میفرد خود را موجودی برتر می

 .(hendin,2001:4) گذارداین شیفتگی بیش از حد به خود، جایی برای عشق ورزیدن به دیگران باقی نمیتا جایی که 

نشأت ( 1/518: 1381)ساراسون، « از نوع تربیت و کمبودهای شخص در دوران کودکی»دلیل پیدایش چنین اختاللی 

های کافی برخوردار نیست، کننده، از حمایتگیرد. در این مرحله، کودک که به دلیل عدم ثبات و عدم دسترسی مراقبتمی

 ازحدشیبکند و از دیگران انتظار توجه های مثبتی پیدا میشود و برای جبران این کمبود، در خود ویژگیدچار کمبود محبت می

نهایت به انتقاد خودمحور بودن، بیجمله: های روانی خاصی است، از آنیفته دارای ویژگی. فرد خودش(1/519 دارد )همان:

نمایی و خودنمایی، تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحدود، پردازی، بزرگحساس بودن، فقدان همدلی با دیگران، خیال

 McHoskey).،:1995 759-755 (ال شخصیچنین برآوردن امیاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود و هم

آبادی )عرب یوسفنمای شخصیت و روحیات روانی اوست خیزد و آیینۀ تمامشعر از عمق احساسات و عواطف شاعر برمی

الدین م( و افضل969-932ابوفراس حمدانی )تواند بهترین عنصر در شناسایی شخصیت شاعر باشد. ؛ لذا می(2: 1398و دیگران، 

های اخالقی مشابهی در منابع تاریخ ادبیات از این شاعر بلندآوازۀ عرب و ایران هستند که ویژگی م( دو1198-1126خاقانی )

پس از بررسی شعر ابوفراس حمدانی و . همچنین (2/776 :1388، ؛ صفا495: 1985دو شاعر روایت شده است )فروخ، 

مشهود دو شاعر  در شعر اینهای شخص مبتال به خودشیفتگی از ویژگیای گسترده که بخش شودچنین برداشت میخاقانی 

شناسی و فقدان تحقیقی بنیادین دربارۀ تطبیق روان سوکیاز  این دو شاعروجود چنین ویژگی مشترکی در شعر . است
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 شناسی کریستوفر الشخودشیفتگی در شعر این دو شاعر از سوی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت تا با استناد به نظریۀ روان

(Christopher Lash)  به تحلیل شعر ابوفراس و خاقانی بپردازند. علت انتخاب نظریۀ خودشیفتگی الش از میان دیگر نظریات

شناسان پیش از الش، به مربوط به خودشیفتگی این است که در نظریۀ او مبنای تحقیق استوارتر از دیگران است؛ زیرا روان

دادند و های گروهی و نژادی را زیرمجموعۀ خودشیفتگی قرار خودستایی و خودپرستی و بطالت و تعصب اشتباه همۀ اشکال

الش از نخستین افرادی است که از راه تحلیل فرهنگى )یعنى با استناد به فرایندهاى  نظر متعادل نیست. از دیگرسو این

شناسی مرتبط شناسی و جامعهبا روان ظریۀ او به این دلیل کهپردازد، و ناجتماعى در جامعۀ مدرن( به تبیین خودشیفتگی می

 .است با پدیدۀ خودشیفتگی در شعر شاعران هماهنگی بیشتری دارد

 های پژوهش. پرسش2. 1

 های روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی کدامند؟ترین ویژگیالش مهمکریستوفر ر اساس الگوی ب -

 تر هستند؟ها خودشیفتهیک از آنالش و با تحلیل اشعار دو شاعر، کدام بر اساس الگوی -

 های پژوهش. فرضیه3. 1

زدایی از بینی، ارزشخودبزرگعبارتند از های روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی ترین ویژگیمهم -

 .هویت شدن با دیگرانگریز از همو  توانیدیگران، توهمات همه

ی واال برخوردار است؛ این در حالی است که اصل و نسباز ابوفراس تر است؛ زیرا خاقانی به نسبت ابوفراس خودشیفته -

 .دارای خودشیفتگی تصنعی است و ای هم ندارددر جامعه جایگاه ارزندهخاقانی 

 پیشینۀ تحقیق. 4. 1

ها اشاره است که در اینجا به برخی از آنآثاری چند در ارتباط با تحلیل خودشیفتگی در آثار ادبی به چاپ رسیده تاکنون

 شود:می

بر این باور است که هر دو  «النرجسية في الشعر العربي : دراسة في شعر عمر بن ابي ربيعة ونزار قباني»( در کتاب 2013)النوافعة 

یافتن به شمردن طرف مقابل دارند؛ لذا برای دستبینی و کوچکهای افراطی به خودبزرگگرایش های خودشاعر در عاشقانه

های اخالقی و رفتاری خود سخن گویند. حسناء ترین سطح تنزل بخشند و از ویژگیکنند رقبا را به پایینمعشوق سعی می

معتقد است این شاعر به هنگام توصیف خصوصیات اخالقی نیز « النرجسية وتجلياتها في غزل ابن زيدون»( در مقالۀ 2013أقدح )

هایی از توان رگهمی کهیطوربهکند، خود جانب افراط را گرفته و خود را آنقدر بزرگ و بااصل و نسب توصیف می

ی فتگیخودش یقیتطب یبررس»ش( در مقالۀ 1394آباد و همکاران )خودشیفتگی را در توصیفات وی دنبال کرد. توکلی کافی

 یهاو عقده یدرون یخألها بر این باورند که دلیل خودشیفتگی در شعر این دو شاعر،« یو متنب ی( در شعر خاقانسمی)نارس

فروخت و فخر می شیخوو سطح دانش به شعر  یخاقانبردند. بنابراین ای است که هر دو شاعر از آن رنج میشناسانهروان
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 یفتگیخودش»( در مقالۀ 1394داد. مسبوق و همکاران )عرش مایۀ مباهات قرار میاش را در کنار شمتنبی دلیری و جنگجویی

به بررسی این دو اختالل روانی در شعر این دو شاعر نامدار ایرانی و عرب « و بشار بن برد یدر اشعار خاقان ییو خودستا

های حاکم بر فرهنگ ایرانی و عربی نیز و نگاهی به ارزش قراردادند یموردبررسهای ظهور این پدیده را پرداختند و ریشه

 یفتگیمفهوم خودش« یالنجف ی( در شعر احمد الصافسمیسی)نارس یفتگیخودش»( در مقالۀ 1396داشتند. باغجری و ترکشوند )

در  یفتگیخودش گر،یدر برابر شاعران د یفتگیدشخو ،یدر برابر مردم عادچهار سطح خودشیفتگی فردی، خودشیفتگی  را در

 یدر شعر صاف مفهوم خودشیفتگی یظهور و گستردگصافی مورد بررسی قرار دادند و بر این باروند که شعر  در برابر منتقدان

( در مقالۀ 1399آبشیرینی )است.  یدر دوران کودک ژهیوبه ،یبار وو مشقت زیوخپرافت یمعلول زندگ یادیتاحدز

انکار ساختار زبانی شعر شاملو، خواننده معتقد است در کنار وجاهت غیرقابل «شناسی نارسیسیسم زبانی در شعر شاملوآسیب»

 زند.شود که این امر به شعر او آسیب میدر تمامی دفاتر شعری وی با میزانی از خودشیفتگی زبانی شاعر مواجه می

نشده و همچنین  باتوجه به پیشینۀ یاد شده، دربارۀ ویژگی خودشیفتگی در شعر ابوفراس پژوهش درخوری دیده

هایی بنیادین اند، از حیث نظریه و روش با پژوهش حاضر تفاوتهایی که خودشیفتگی خاقانی را مورد تحلیل قرار دادهپژوهش

بنابراین . استدارند؛ زیرا هیچ پژوهشی ناهنجاری خودشیفتگی را بر مبنای نظریۀ کریستوفر الش مورد بررسی قرار نداده

ادعا کرد که این نخستین اثری است که براساس نظریۀ کریستوفر الش به بررسی تطبیقی خودشیفتگی در  یدرستبهتوان می

 .پردازدشعر این دو شاعر می

 . تحلیل خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی2

را « فرهنگ خودشیفتگی: زندگی آمریکایی در عصر کاهش انتظارات»کتاب  ،پرداز اجتماعىکریستوفر الش، نظریه

م منتشر کرد. نظرات الش در این کتاب موجى از اظهارنظرهاى گوناگون را موجب گردید، به نحوى 1979بار در سال نخستین

هاى پرفروش آمریکا قرار گرفت و تا به امروز بارها توسط ناشران به سرعت در فهرست کتاب« فرهنگ خودشیفتگى»که 

طور خاص به زندگی و فرهنگ معاصر آمریکایی در این کتاب بهاگرچه الش مختلف در غرب تجدید چاپ شده است. 

 ،گیردای را که در متن آن جامعه به ویژه در شرایط افول خانوادۀ آمریکایی شکل میپردازد و شخصیت جدید و خودشیفتهمی

رود و جوانب مهمی از کل فرهنگ ی او از جامعۀ آمریکا فراتر میهادیدگاه (؛ اما دامنۀ216: 1385کند )رشیدیان، بررسی می

ها همچون هنر و ادبیات را نیز برای نمایاند که نه تنها در دیگر جوامع قابل اعمال است؛ بلکه دیگر حوزهغربی را باز می

شناختى تحوالت روانکاوشى است در خصوص بُعد الش « فرهنگ خودشیفتگی»گیرد. در این میان بررسی و تحلیل دربرمی

تالش دارد تا  (؛ بنابراین نویسندۀ آن28: 1380اى که در ساختار اقتدار فرهنگى در جامعه صورت گرفته است )پاینده، عمده

 ,Lash)کندیاد می "نارسیسم"به عنوان شناسی جدید توصیف کند و از آن های انسان را با معیارهای روانها و گرایشنشانه

1979: 3).  
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 بینیخودبزرگ. 1. 2

 این شود. مشخص می خود نظیربودنبا احساس عمیق اهمیت به خود و تصور بیبینی ویژگی رفتاری است که خودبزرگ

هراندازه های هر شخص بستگی دارد. و خصلت روز آن به استعدادمشهود است؛ اما بوبیش ها کمهمۀ انسانویژگی رفتاری در 

(. 241: 1384)قربانی، شود بینی میسالمت روحی و روانی بیشتری باشد، کمتر دچار عارضۀ خودبزرگتر و دارای انسان پخته

داشتن دیگران را ندارند و بدون درنظرگرفتن منافع کریستوفر الش معتقد است افراد مبتال به این اختالل، توانایی دوست

دانند تنها خود را برتر می؛ زیرا (Lash: 9)اظهار فروتنی نمایند ها توانند دیگران را ستایش کنند و یا در مقابل آنشخصی نمی

ای های اطراف آن همچون آیینهبین دنیا و پدیده. از نظر افراد خودبزرگدندانغیر از خود را شایستۀ عشق ورزیدن نمیو کسی 

شرایط موجود زمینۀ برتری و تعالی بینند و مدام در حال بررسی هستند که آیا وضعیت و خود را در آن می صرفاًاست که 

 آورد یا خیر.ها را فراهم میآن

شده در اشعار ابوفراس و خاقانی است. هر دو شاعر در ابیاتی های رفتاری شناختهبینی یکی از ویژگیاختالل خودبزرگ

افراد دیگر را ندارند، مگر  کنند و تاب تحمل ستایشخود را دوست دارند و خود را ستایش می صرفاًکنند که متعدد تأکید می

با تظاهر به بزرگی، شعرشان  . این دو شاعر(139: 1388؛ شمیسا، 155: 1986)الزرکلی، ها منفعتی برایشان داشته باشد که آناین

 دانست که در شمار شاعرانبینی ابوفراس به حدی بود که خود را برتر از آن میکنند. خودبزرگرا یگانۀ روزگار معرفی می

 . به همین جهتاکراه داشت هاآناز گردآوری و تنقیح پنداشت و پیرایه میقرار گیرد؛ لذا اشعارش را برتر و بی درباری

ابیات زیر از ابوفراس نشان (. 477: 1986کرد )الفاخوری، میآوری پنهانی اشعار او را جمع صورتبهخالویه استادش ابن

 تی اوست:بینی جزو خصایص ذادهد که خودبزرگمی
 طوعا له، قسرا بِسّت فضائل  وأنا الذي فضل األنام فأصبحوا

 ومکارم، وذوابل، ومناصل  بصواهل، وعوامل، وقبائل
 (279: 1994)الحمداني،     

 علی قمة المجد المؤّثل جالٌس   يضيق مکاني عن سواي ألنني
 من آخرين المعاطُس  وإن رغمْت   سبقُت وقومي بالمکارم والعال

 (198)همان:   

. به واسطۀ شش فضیلت من در سایۀ من خواهند بوداین بر همۀ مردم برتری دارم و دیگران به خاطر این منم که » (ترجمه)

جایگاه من برای دیگران تنگ «. »های تیز منهای باریک و سرنیزهها، اخالق نیکو، نیزهکننده، کارگزاران، قبیلههای شیههاسب

که خاندان من دارای اخالق نیکو و بزرگواری هستند، . پیشی گرفتم حال آنقلۀ ثابت بزرگواری نشستماست؛ زیرا من بر 

کند دارای داند؛ زیرا گمان میابوفراس در این ابیات خود را از همه برتر می«. هرچند که بینی دیگران نیز بر زمین مالیده شد

برای او  صرفاًداند که خداوند حتی بزرگواری و کرم را خصلتی می هایی است که دیگران از داشتن آن معذورند. اوویژگی

شوند و اوست که خاندانی دارد که مملو خورند و هالک میاست؛ لذا دیگران در راه دستیابی بزرگواری به زمین میعطا نموده

بینی است؛ بنابراین اختالل خودبزرگدهد که وی دچار گفتن شاعر نشان میسخن گونهنیااز اخالق نیکو و بزرگواری هستند. 
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 بینیخودبزرگدچار اختالل  شد ابوفراس عامل مهمی که سببکس را یارای قرارگرفتن در صف فخرفروشی او نیست. هیچ

. (496: 1985)فروخ،  «منتسب است و بلندآوازه بودند اصیلخاندانی که خاندان حمدان او به . نسب خانوادگی وی بود ،شود

 ،خوشرویی و شیوایی و بخشندگی و خرد آنان نیز بهپادشاهان و فرماندهان و کردند زندگی میبهترین بخش شام ها در آن

کرد اش فخرفروشی میدورهبر شعرای هم نزلتیبه علت داشتن چنین جایگاه و م(. ابوفراس 1/16: 1983، بودند )الثعالبیشهره 

 زیر از ابوفراس بیانگر این ویژگی روانی اوست:پنداشت. اشعار ها میتر از آنو خود را بزرگ
 خطط المعالي حيث حّل الفرقد  وأنا ابن َمن شاد المکارم وابتنی

 ُمه إال کريٌم سيدلم ينْ   وأنا الذي علم األناُم بأنه
 وأبي سعيد في المکارم أوحد  حمدان جدي خير من وطئ الحصی

 والمکارم شهددون البرية   والفخر يقسم أننا أبناؤه
 (91)الحمداني:   

 بين أرجلنا الرکاب كوتبر  وتربط في مجالسنا المذاکي
 (38)همان:   

آید مسیر تعالی را بنا جا که ستارۀ فرقد فرود میو آن برپا نمودها را بزرگواریکاخ من فرزند کسی هستم که » (ترجمه)

. حمدان جدم است و بهترین کسی است که بر داده استمردی پرورش بزرگدانند که او را . من همانم که همۀ مردم مینهاد

دان اوییم و در برابر تمامی مردمان نکند که فرززمین گام نهاده است و پدرم سعید در کردار نیک یگانه است. فخر قسم یاد می

 زانوبهکنند و سواران در برابر ما وآمد میافراد زیرک و باهوش در مجالس ما رفت«. »دهدو مکارم نیکو، به ما شهادت می

 «.افتندمی
الدوله و قد علم کردن شد ابوفراس به خود و خاندانش فخرفروشی کند، حضور او در دربار سیف که سبب دیگریعامل 

در میدان سیاست و شعر، مقام  ژهیوبهها در برابر شاعر برجستۀ جهان عرب، متنبی، بود. ابوفراس مایل بود که در همۀ زمینه

: 1998الدوله و در شاعری متنبی )البستانی، اول را داشته باشد؛ اما در برابر او دو سد بزرگ قرار داشت، در سیاست سیف

دید. بخشید که ابوفراس هر دو رقیب را در کنار هم میبینی ابوفراس را تشدید میوجود این دو عامل زمانی خودبزرگ .(370

خواست درخشش ابوفراس در الدوله با حضور او در دربار میالدوله راه یافت و سیفق به دربار سیف337در سال  متنبی

 :کند(. ابوفراس در بیت زیر به این نکته اشاره می495: 1985، فروغ کند )فروخشعر را کم
 رفعَت بها قدري وأکثرَت ُحّسدي  عندي من أياٍد وأنعم كفکم ل

 (83)الحمداني:   
متنبی «. هایی که بر من ارزانی داشتی و ارزشم را باال بردی و حسودانم را زیاد کردیها و بخششچه بسیار نعمت»ترجمه: 

توانست از این زاویه گوی سبقت و برتری را از ( و ابوفراس می458از اصالت خانوادگی چندانی برخوردار نبود )فروخ: 

های الدوله به قابلیتسو در مواجهه با سیفحقیر جلوه دهد؛ لذا از یک خاندان پرآوازۀ حمدانیحریف برباید و او را در مقابل 

انتسابش به قبیلۀ پرآوازۀ حمدانی را سند برتری خود بر متنبی به  دیگرسوبالید و از های ذاتی خود میشخصی و موهبت
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زدن به متنبی، خاندان حمدانیان را در بزرگواری یگانه نه(. ابوفراس در بیت زیر برای طع16: 1416)الحسینی،  آوردحساب می

 د:کنمی منتسبها داند و خود را به آنمی
 أطول علی خصمي بها وأکاثر  وإنهم السادات والغرر التي

 (148)الحمداني:   
 حمدانشادوا المکارم من بني  وإذا فخرت فخرت بالشم األولی

 ومعادن السادات من عدنان  بنو الملوك أولي العال كنحن الملو
 (334)همان:   

اگر مباهات کنم بر «. »یابمها در برابر دشمن برتری میای هستند که با کمک آنها سروران و افراد برجستهاین» (ترجمه)

شاهزادگان فروشم که بنای بزرگواری را مرتفع ساخته و از خاندان حمدانیان است. ما شاهان و زادگانی فخر میآن نجیب

 «.ایمواالقدری هستیم که سروری را از اصل عدنانی خود به ارث برده

درسان و که همانند همآورد و از ایناما خاقانی وضعیتی دیگر داشت. او وقتی گذشتۀ خود را در مکتب و بازار به یاد می

که جدش برد و از اینت نجار دارد، رنج میکه پدری به حقاراز این. بردرنج می ،ساالن خویش نسب افتخارانگیزی نداشتهم

ریسی و در ها در خانه دوکو برای تأمین معاش خانوادۀ آن زادۀ آزاد کرده استمادرش یک نسطورییک جواله حقیر و 

ت ای اسگونهها در شعرش به(. بازتاب این ناهنجاری147: 1378کوب، برد )زرینرنج می ،کندهای سایر مردم طباخی میخانه

های زیادی از اشعارش خود را از قدما و معاصرانش است. این شاعر در بخشبینی برخوردار کردهاز ویژگی خودبزرگ او راکه 

 د:شماربرتر می

 امکاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده  پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق
 (38: 1388خاقانی، )  

 سخن معجز صاحب قراندر   شاعر ساحر منم اندر جهان

 (342همان: )  

 از آن قبل که منم قدوۀ همۀ شعرا  سخنوران ار به من اقتدا کنند سزد

 (99)همان:   
گفتن را در جهان گیرد که پادشاهی ملک سخناوج می یااندازهبهبینی خودبزرگ خاقانی های دیگری از اشعاردر بخش

 :پنداردرو مکتب خود میداند و دیگر شعرا را دنبالهحق مسلم خود می

 در جهان ملک سخن راندن مسلّم شد مرا  نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا
 عالم ذکر معالی را منم فرمانروا  القدسمریم بکر معانی را منم روح

 نوعروس فضل را صاحب منم، نعم الفتی  الوکیلطغان عقل را نایب منم، نعمشه

 (19همان: )  
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 زدایی از دیگرانارزش. 2. 2

به دنبال  هااین نگرش با کمک ،فرد خودشیفتهکه  شودیم ییها و رفتارهاشامل مجموعه نگرش زدایی از دیگرانارزش

خود را نشان دهد.  یو برتر نفسعزتو بکاهد ها آناز ارزش  ق،یطر نیاست تا از ا گرانیها و مشکالت ددادن ضعفنشان

 یعالئماند، کریستوفر الش برای افرادی که در مرز میان بیماری عصبی و بیماری روانی قرار دارند و دچار خودشیفتگی شده

هستند و کسانی را که آنان را آلت دست خود که این نوع افراد بسیار مشتاق تحسین دیگران این ازجملهرا برشمرده است؛ 

الش با . (Lash:37)شان دست یابندناپذیر برای تجربۀ احساسیکنند تا از این طریق به عطش سیریقرار داده تحقیر می

ای سراسر پوچ و زدایی از دیگران همواره زندگیارزشگیرد که فرد خودشیفته با نتیجه می کاوانههای روانتحلیل برهیتک

 (.64: همان)محتوا دارد بی

توان دریافت که شیوع و تداوم زیستند میبا بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که ابوفراس و خاقانی در آن می

عباسیان و با روی کار آمدن طبیعی بود. ها امری شد، در دوران زندگی آنرفتارهایی که منجر به خودشیفتگی این شاعران می

اسالمی، زمینه برای فخرفروشی شعرا  امپراطوریپهناورشدن های پراکندۀ عرب در اقصی نقاط جهان و در ادامۀ آن حکومت

دربارۀ خاقانی . خوردبه چشم می یخوببهای همچون ابوفراس (. این ویژگی در شعر شعرای برجسته484)فروخ:  فراهم گردید

مضامین برجستۀ دورۀ شاعر است و تداول آن را در دیوان شاعرانی که در این  ازجملهاست، فخر  گونهنیهمنیز وضعیت به 

شود و شعرای این دوره فخر میلحن حماسی در شعر این دوره تبدیل به . توان دریافتمی وضوحبهاند عهد ظهور کرده

(؛ بنابراین عصری که خاقانی در آن 135: 1388)شمیسا،  کنندرت شعری دیگران را نفی میستایند و قدخود را می معموالً

اخالق عمومی به جهت نقصان تربیت و انتشار تعصب در »است؛ زیرا  زدایی از دیگرانارزشزیست عصر خودستایی و می

ادعا  یدرستبهتوان چه گفته شد میباتوجه به آن(. 157: 1378کوب، )زرین« چنبر نوعی پستی و آشفتگی گرفتار شده است

 سالمتبهرساندن عدم رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر شاعران باعث تخریب زیربنای رشد فرهنگی و آسیبکرد که 

از  ازپیشکه در چنین محیطی بسیار طبیعی بوده است که این دو شاعر بیش یاگونهبهاست؛ روانی جامعۀ آن دوران شده

های رقبای خود بکاهند شزچه بر وفق مرادشان نباشد مخالفت بورزند و از ارپیدایش هر رقیبی هراس داشته باشند و با هر آن

قصد ابوفراس (. 13: 1378کوب، ؛ زرین491: 1978خلکان،  تر جلوه دهند )ابنهای پوشالی و واهی خود را درخشانو ارزش

داند؛ او حسودان را مانع اصلی خود میها بکاهد. دیگر را کوچک و خوار بشمارد و از ارزش آننمایی خود، افراد با بزرگ دارد

خواند. او در ابیاتی دیگر نیز اطرافیانش را خو و وحشی میها را درندهلذا بدون درنظرگرفتن جایگاه حسودان در جامعه، آن

 کند:زدایی میها ارزشمسئلۀ مهم از آنداند و نسبت به این هایش محروم میاز دستیابی به بزرگواری
 ولم يظفر الحساد قبلي بماجٍد   ألم ير هذا الناُس غيري فاضال

 (87)الحمداني:   
 وما جمعوا لو شئُت إال فرائُس؟  رفعُت علی الحّساد نفسي، وهل هم

 (198)همان:   
 رويَدك! إني نلُتها غيَر جاهد  أيا جاهدًا في نيل ما نلُت من ُعال



65                     الش ستوفریکر ۀیبر اساس نظر یدر شعر ابوفراس و خاقان یفتگیروانکاوانۀ اختالل خودش لیتحل                 دوازدهمسال   

 

 
 

 ولکّن بعض السير ليس بقاصد  َلعمُرك ما طرُق المعالي خفية
 (100)همان:   

ودم خ«. »که حسودان پیش از من شخص بزرگوار دیگری نیافتندآیا مردم بزرگواری جز من سراغ دارند، حال آن» (ترجمه)

های من آنکه در پی دستیابی به بزرگواری ای«. »ها و اطرافیانشان جز درندگان بیشترند؟را برتر از حسودان دانستم و آیا آن

ها دست یافتم. قسم که مسیر بزرگواری پنهان است؛ اما برخی از مسیرها مورد هدف هستی، آرام باش! من بدون تالش به آن

 «.همۀ افراد نیست
 ،«خور خوان خویشریزه»، «عطسۀ خویش»ها را کند و آنخاقانی نیز از بیشتر شاعران روزگار خویش با تحقیر یاد می

داند و مردم زمانه را نیز نکوهش کرده و به می« روز کور هوا»و « خاک بیز هوس»، «ریزهمشتی خسیس»، «دزد بیان خود»

نسبت به دیگران و درواقع پاسخ غیرمستقیم به شاعر اثبات برتری که این خود  کندقدرناشناسی و حقارت و بدذاتی متهم می

زدایی آشکار از اطرافیان خویش ارزش یطوربه کندیمت زیر با قیاسی که با خود و دیگران ابیادر  وست.دشمنان و مدعیان ا

 :کندمی

 من چراغ عقل و اینان روزکوران هوا  من قرین گنج و اینان خاک بیزان هوس
 (18خاقانی: )  

 اَندیمن ن نانیبا من قران کنند و قر  اَندیکه اهل سخن ن زهیرسیخس یمشت

 (174)همان:   

زدایی فراتر گذاشته و تمام افراد را منهای در بیت زیر نیز وضعیت چنین است، با این تفاوت که شاعر پا را از دایرۀ ارزش

 :خود، هیچ به شمار آورده است

 هیچند همه چو زی من آیند  بی من همه گر همه نمایند
 دور باشداز حضرت خور نه   اگر چه نور پاشد خوریمه ب

 (210همان: )  

ای این اختالل روانی در مرثیه. کشدیاو بر دوش م اتیّ را هجو یخاقان شعر زدایی از دیگران درارزش یبار اصل

پرورده و شاگرد خود )عطسۀ خود( است نیز مشهود است. خاقانی فلکی را دستسروده« فلکی شروانی»که برای 

 کند:معرفی می

 ود به دَه فن زِ رازِ نُه فلک آگاه  بود یفلکعطسۀ سِحر حالل من 
 «عمر بود، عطسۀ من آهآه که کم  نماند ریزود فروشد که عطسه د

 (918همان: )  

 توانیتوهمات همه. 3. 2

 ای در انجام برخی از امور برخوردارند. چنین افرادی دچار العادهکنند که از توهمات خارقافراد خودشیفته گمان می



 سومماره بیست و ش                           (            دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        66

به اعتقاد الش کاذب فرد در مورد خود نیز یکسان دانست.  نفساعتمادبهتوان با توانی هستند. این مسئله را میتوهمات همه

جدیدی از شدن زندگی درونی همراه با وعدۀ کاذب ارضای شخصی، گونۀ های افراد و عقالنیتشدید و تحریک خواسته

است؛ زیرا نه وسیلۀ مناسبی برای ارضا یافت  توانیتوهمات همهط غرایز و اش انحطاکند که نتیجهانسان اجتماعی خلق می

که هر کاری از دستش . در چنین حالتی فرد خودشیفته در توهم این(Lash: 40) های منسجمی برای کنترلشود و نه شیوهمی

چنین ابوفراس و خاقانی با بررسی شعر  کند که توان انجام هر کاری را دارد.ماند و خود را ابرمنی فرض میآید باقی میبرمی

خأل درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است، با توهماتی غیرقابل هر دو شاعر در برخی از اشعار که آید برمی

روزگار تواند او را در برابر تمامی مشکالت کند از چنان نیرویی برخوردار است که میابوفراس گمان میکردند. انجام پر می

کند که این توانایی را دارد که برترین هراسد. او تصور میزند و از آن نمیمهابا به دل مرگ میحمایت نماید؛ بنابراین بی

 جنگجو و زبانزدترین شاعر دوران خطاب شود:
 و ال يبيُت علی خوٍف مجاوُره  أنا الذي ال يصيُب الدهُر عترَته

 (295)الحمداني:   
 إذ الموت قّدامي وخلفي المعايُب   عينيَّ الردی فأخوُضهأری ملَء 

 (40)همان:   
د  متی ُتخلُف األيام مثلي لکم فتی  طويَل نجاد السيِف رحَب المقلَّ

د  متی تلُد األّيام مثلي لکم فتی  شديدا علی البأساء غير ملهَّ
 ويضرب عنکم بالحسام المهّند  ُيطاعن عن أعراضکم بلسانه

 (98 )همان:  
 متعّرٌض في الشعر بالشعراء  وصناعتي ضرُب السيوف وإنني

 (20)همان:   
چه «. »خوابداش نیز هراسناک نمیرساند و همسایهاش هیچ آسیبی نمیمن آن کس هستم که روزگار به خانواده» (ترجمه)

چه زمانی روزگار جوانمردی دست باشد. زمانی روزگار جوانمردی چون من برجای خواهد گذاشت که جنگاور و گشاده

کند و چون من برجای خواهد گذاشت که در میدان کارزار سخت بجنگد و خسته نشود. با زبان خود از آبرویتان حفاظت می

دیگر شعرا را مورد طعنه قرار  ،شغل من شمشیرزنی است و در شعر نیز«. »کندبا شمشیر تیز و برانش در برابر شما دفاع می

 «.دهممی
« گوهر نایاب بودن»و « سرآمد دوران»توانی خویش را با تعبیراتی چون ی نیز ابیاتی دارد که در آن به صراحت همهخاقان

 :کشدبه رخ دیگران می« قلب ضرّابان شعر»و « عِقد نظّامان سِحر»و 

 چهار جوی جنان از پی جهان کندن  منم سرآمد دوران که طبع من داند

 گهر چگونه توان یافت جز به جان کندن  رسید و لیکبه من به جنبش همت توان 

 (912خاقانی: )  
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 ایمیک ردیقلب ضّرابان شعر از من پذ  عِقد نّظامان سِحر از من ستاند واسطه

 دست نثر من زند سحبان وائل را قفا  رشک نظم من خورد حسّان ثابت را جگر

 (17)همان:   

 خودپرستی اسنادی. 4. 2

به . (Lash: 68)داندمی دادن تمامی امور مثبت به خودهای افراد خودشیفته را نسبتیکی دیگر از ویژگیکریستوفر الش 

دهند و پیامدهای دهد به خود نسبت میها رخ میافراد پیامدهای مطلوب )عوامل درونی( را که در اطراف آناعتقاد وی این 

ن ویژگی در سه سطح فردی و گروهی و سازمانی قابل بررسی است. ای (.69نامطلوب )عوامل بیرونی( را به دیگران )همان: 

ها شکست دانند. در سطح گروهی نیز گروهها عوامل بیرونی را برای عدم موفقیت شخصی خود مقصر میدر سطح فردی، آن

دادن رای مقصر جلوههای ساالنه بها از گزارشدهند و در سطح سازمانی که سازمانتصمیماتشان را به عوامل بیرونی نسیت می

 (.Brown, 1997: 656) دهندکنند و نتایج مثبت را به خودشان نسبت مینتایج نامطلوب استفاده می

دادن چنین اتفاقاتی ابوفراس و خاقانی بارها در شعر خود اتفاقات مثبت را به خود نسبت داده و وجود خود را در رخ

گرفته را به خود نسبت آمیزی که صورت میهای موفقیتعنوان مثال ابوفراس جنگاند؛ به بسیار مؤثر و الزم قلمداد کرده

 :شدنداند، به دلیل تبعیت از او همواره پیروز میرو او بودهکرد که لشکری که دنبالهداد و اعالم میمی
 معودة أن ال يخل بها النصر  وإني لجرار لکل کتيبة

 (164)الحمداني:   
عالوه بر این او عزتمندی و . «شددنبال خود لشکری داشتم که عادتش این بود که همیشه پیروز میمن به » (ترجمه)

 :دهدواالمقامی خاندانش را نیز به خود اسناد می
 و قلدُت أهلي غر هذي القالئد  منعُت حمی قومي وُسدُت 

 (89)همان:                                           
ابوفراس به حدی از خودپرستی «. ام انداختمقوم خود دفاع کردم و بهترین گردنبند را بر گردن خانواده از حریم» (ترجمه)

 دهد:رسد که تمامی صفات خوب همچون جنگاوری و بخشش و کرم را صرفا به خود اسناد میمی
کَرُم عاِئِد   َفِإن ُعدُت َيومًا عاَد ِللَحرِب َوالُعال َبذِل الَندی َوالجوِد َأ  َو

 (100)همان:   
 وأکرُم من فوق التراب بال فخر  أعزُّ بني الدنيا وأعلی بني الُعال

 (145)همان:   
ها از همۀ انسان«. »اگر روزی بازگشتم، در حقیقت بهترین فرد برای جنگ و بخشش و جود و کرم بازگشته است» (ترجمه)

 «تر هستمبخشندههای روی زمین برتر و عزیزتر هستم و از تمام انسان
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رود که سخن خود را پیشوای اهل سخن قلمداد های اطرافیانش به خود تا حدی پیش میخاقانی نیز در اسناد موفقیت

و دریافت مطالب دیوان او به  بامطالعهاند و فضالی روزگار نیز داند که از درخت او میوه چیدهکند و شاعران را افرادی میمی

 :انداین درجۀ فضل نایل آمده

 اهل سخن را سزد گفتۀ من پیشوا  امهست طریق غریب این که من آورده
 (125خاقانی: )  

 وز صحف من فضال عشر خوان  از شجر من شعرا میوه چین

 کون و مکان ۀباچیساخته د  نعش و پرن بافته در نظم و نثر

 (342)همان:   

 هویت شدن با دیگرانگریز از هم. 5. 2

توانند با دیگران روابط عمیق عاطفی برقرار است که نمی یاگونهبه د خودشیفتهافراز منظر روانشناسی، شرایط روحی ا

و چون ند نکد از ارتباطات صمیمی و طوالنی مدت با دیگران فرار میافراین برند. انمایند؛ بنابراین لذت چندانی از زندگی نمی

کریستوفر  .(Maccoby, 2000: 70)آورندبه عمل می ممانعتها هویتی با آناز هر نوع هم ،بیندخود را فراتر از دیگران می

هویت شدن و مشارکت فزاینده با خوشبختی و طریق همندارد افراد خودشیفته بتوانند از مکان الش معتقد است که ا

های رفتاری ویژگی دارا بودنبه دلیل  بوفراس و خاقانی. ا(Lash: 86) دنلذت ببر اندستاوردهای دیگران، از زندگی خودش

د و هویت دیگری را محو نببین خود که دیگری را ادامۀد مگر ایننهویت شود با کس دیگری همنتواننمیافراد خودشیفته، 

گریزد؛ لذا احساس ناامنی در او ایجاد به عنوان مثال ابوفراس آشکارا از پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه می .دنکن

 :کس همراه او نیستکند در این دنیا تنهاست و هیچشود و گمان میمی
 غريب وأفعالي لديه غرائب  ولکنني في ذا الزمان وأهله

 أقارب في هذا الزمان عقارب  الـــوأنت أخ تصفو ونصفو وإنما 
 (43)الحمداني:   

 وحيٌد وحولي من رجالي عصائُب   غريٌب وأهلي حيث ما کان ناظري
 وأهوُن َمن عاديَته من تحارُب   وأعظم أعداء الرجال ثقاُتها

 وما قرُب قوم ليس فيهم مقارُب   وما ُأنُس داٍر ليَس فيها مؤانٌس 
 (133)همان:   

 فحاولُت أمرا الُيرام ُمَمّنعا  بين الهجر والعتب فرجةً تطّلبُت 
 لقيُت من األحباب أدهی وأوجعا  وإن أوَجعتني من أعادّي شيمةٌ 

 (208)همان:   
. تو برادرم مخلص من هستی و با هم اما من در میان مردم زمانه غریب هستم و کردارم نیز برایشان ناشناست» (ترجمه)

ام ام آنجایی است که دیدهغریب هستم و خانواده«. »بدان که در این روزگار، نزدیکان همچون عقربندصمیمی هستیم؛ اما 
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های مختلفی هستند. بزرگترین دشمن انسان افراد قابل اعتماد وی هستند و خوارترین آنجاست. تنها هستم و اطرافم گروه

گرفتن نیست و اقوامی که افرادی ی نداشته باشی مکان الفتای که در آن مأنوسجنگی. خانهدشمنانت کسی است که با آن می

نیافتنی گردم که کاری دستدر میان دوری و خستگی دنبال فرصت خالی می«. »نزدیک به تو نداشته باشند، با تو قرابتی ندارند

تر تر و دردناکفتارهای سختآورد )ایرادی ندارد؛ زیرا( از جانب دوستانم رانجام دهم. و اگر رفتار دشمنانم مرا به درد می

 «.امدیده

 :هویت شدن شاعر با دیگرانابیات زیر از خاقانی نیز گواهی است به تمایل به گریز از هم

 هتنها نشین و مرهمی از دودمان مخوا  وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی
 (377خاقانی: )  

 وفایان زیشان چه خواست گویی؟بیاین دور   زان همدمان یکدل یک نازنین نماندست

 (681)همان:   

 جویی به جان خواهم گزیدعشق دل  از همه عالم کران خواهم گزید

 استخوان خواهم گزیداین رطب بی   خویشتن خواهم نموداین طلب بی

 از پس دوری همان خواهم گزید     ها رای ریاضت داشتمسال

 (231)همان:   

 گالیه. 6. 2

دانند و در اعتنایی را ندارند و فقط خود را مهم میکه تحمل انتقاد و بیهستند  یفردمنحصربهاشخاص  خودشیفته افراد

الش معتقد است که افراد خودشیفته . (Kaplan & Sadouk, 1998: 28) رفتاری استثمارگرانه دارند ،فردیروابط بین

توانند احساسات که نمیها از اینن. آکننداز این حالت خود شکوه می ین؛ بنابرابینندخودشان را اسیر کسالتی نابودکننده می

. نتقادکنندگان ماهری هستند؛ اما خود اریزان هستنداز هر نوع انتقاد گچنین افرادی . (Lash: 12) شکایت دارند ،داشته باشند

ها کنند و خشم نیز چاشنی آنکنند انتقاداتشان را رنگ و بوی گالیه بخشند و مقداری پرخاشگری ها سعی میآن

(Donnellan, 2005: 38؛ Webster, 2006: 13.) 
با رومیان اسیر  در جنگکند. او که وفایان و دوستان دیرینه گالیه میازجمله شعرایی است که در شعرش از بیابوفراس 

الدوله نوشت و از او درخواست فدیه کرد و چون سیفمتعددی به های نامه، شده بود و اسارتش چهار سال به طول انجامید

الدوله با شنیدن این (. سیف155: 1986پیوندد )الزرکلی، پاسخی نشنید او را تهدید کرد که اگر آزادش نکند به دشمنانش می

آمیز از گالیه یلحنشاعر در ابیات زیادی با (. 228/1 :1971اش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد )التنوخی، حرف فدیۀ رهایی

کند که در میدان کارزار کسی به کمک او های دیگر اشعارش گالیه میالدوله خواهان فدیۀ اسارت است. او در بخشسیف

 :نیامده و این دلیل اصلی اسارت اوست
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 وللموت ظفر قد أطل وناب  وأبطأ عني والمنايا سريعة
 (26)الحمداني:   

که مرگ سریع است و مرگی با چنگال و دندان نیش خود مرا نگاه من دیر کرد حال آنالدوله در فدیۀ سیف»(ترجمه)

ها به سنگ تبدیل شده و هیچ رحم و شفقتی در های انسانشود که دلآمیز مدعی میعالوه بر این او با لحنی گالیه«. کندمی

 :بینشان نیست
 وکثير من القلوب صخور      وکثير من الناس حديد

 (152 )همان:  
این توهم در درون ابوفراس تا حدی است  «.ها از سنگ استبسیاری از مردم از آهن هستند و بسیاری از قلب» (ترجمه)

 :اندورزند و علیه او متحد شدهکند همه به او حسد میکه گمان می
 کأن قلوب الناس لي قلب واحد  ولم أر مثلي اليوم أکثر حاسدا

 (99)همان:   
 «.اندهای مردم در برابر من قلبی واحد شده، گویا قلبامتاکنون ندیدهچنین حسودانی این ،همچون خودم» (ترجمه)

که ها گالیهعاشقانه از جور و جفای معشوق است. این  هایگالیهخاقانی بیشترین بسامد مربوط به  هایگالیهدر میان 

 :شاعر در مراودات عاطفی است خودشیفتۀۀ نگاه دهندگیرد، نشانجنبۀ شماتت و مالمت معشوق را به خود می

 چه اوفتاد که دست جفا برآوردی؟  ام که مرا پایمال غم کردی؟چه کرده

 (670)خاقانی:   

 کندواهلل ار دشمن به دشمن می  کندآن چه عشق دوست با من می

 (608)همان:   

 جفا بودغایت بیداد بود و عین   چه تو کردی نه از شمار وفا بودآن

 (607)همان:   

 مهر بر چون من کم آزاری نهی  بس کم آزرمی نپندارم که تو

 (674)همان:   

در روزگاری » دهد.تأثیر قرار میروزگار او را به شدت تحت شاعر از حوادث و وقایع حساسیت، زودرنجی و تأثیرپذیری

کرد اخالق عمومی مردم به جهت نقصان تربیت و بسط تعصبات مختلف حال و روز خوبی نداشت. که او در آن زندگی می

. شاعر (2/781 :1388، صفا)« بستندکار میزبانی و مهرورزی، بدزبانی و بددلی را بهخوش یجابهمردم در ارتباط با یکدیگر 

ای است در حقیقت آیینه اوهای ها و شکواییهگالیه و های این بداخالقی گالیه کنداز علتتوانست در چنین حالتی تنها می

 :ها گرفته استکه شاعر در مقابل واقعیت

 آیین امانت از میان رفت  آثار سالمت از جهان رفت

 دجّال هزار و مهدیی، نی  پیداست بر آستان دنیی
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 (64)خاقانی:   

 ؟بر فرق من از قهر قضا چیست که نیست  چیست که نیست؟بر جان من از بار بال 

 (706)همان:   

خشم و نارضایتی، احساس تنهایی، انزوا و گریز از مردم از توان به درستی ادعا کرد که چه گفته شد میبا توجه به آن

: 1384کن، شود )معدناحوال همیشگی و خصوصیات ثابت روحی و اخالقی خاقانی است که در سراسر دیوان او مشاهده می

او فقط محدود به های گالیه و شکایت در دیوانش از بسامد باالیی برخوردار باشد. گالیهنماید که (؛ لذا بسیار طبیعی می26

 :های پیاپی وی هستندمشعوق نیست؛ بلکه ممدوحان او نیز مخاطب اعتراض و شکایت

 بسته خیالم که هست این خلل از بوالعال  از لگد حادثات سخت شکسته دلم

 (38)خاقانی:   

 که امسال کمتر است قبولی که پار کرد  امید آبروی ندارم به لطف شاه

 (151)همان:   

 نتیجه

الدین خاقانی های مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس حمدانی و افضلشناسی رفتاری کریستوفر الش ویژگیبنابر روان

هویت شدن با دیگران و گالیه. بر این توانی، گریز از همزدایی از دیگران، توهمات همهبینی، ارزشعبارتند از: خودبزرگ

کنند و خویشتن خویش را به آمیز از خویشتن ارائه میدر شعر خود تصویری مبالغه اساس این دو شاعر افرادی هستند که

کنند و با تظاهر به بزرگی، شعرشان را یگانۀ روزگار دارند و ستایش میبست کافی ندارد، دوست میهایی که پایخاطر ارزش

سانی را که آنان را آلت دست خود قرار بسیار مشتاق ستایش و تحسین دیگران هستند و کاین دو شاعر  .کنندمعرفی می

ها نمایی خود، افراد دیگر را کوچک و خوار بشمارند و از ارزش آندر تالش هستند تا با بزرگو  کنندتحقیر می ،اندداده

گریزند؛ میاز پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه کنند و ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میبکاهند. 

ها نیست؛ به همین دلیل کس همراه آنکنند در این دنیا تنها هستند و هیچشود و گمان میها ایجاد میلذا احساس ناامنی در آن

آید و اتفاقات پندارند که همه کار از دستش برمیایشان خود را ابرمنی می .برند و شادکام نیستنداز زندگى خود لذت نمى

خأل  کنند ومیدادن چنین اتفاقاتی بسیار مؤثر و الزم قلمداد و وجود خود را در رخ دهندبه خود نسبت می مثبت اطرافشان را

هویت شدن این دو شاعر از همکنند. درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است، با توهماتی غیرقابل انجام پر می

نکتۀ قابل توجه این است  .مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گالیه دارندکنند و به همین خاطر مدام از با دیگران فرار می

های خودشیفتگی تصنعی که در ابوفراس به دلیل اصل و نسب واال و پرورش در دربار و حکمرانی در قلمرویی وسیع، نشانه

ی هم ندارد، دارای خودشیفتگی انیست؛ اما خاقانی که از اصل و نسب واالیی برخوردار نیست و در جامعه جایگاه ارزنده

 .تصنعی است که بر حقارت وجودی او بنا نهاده شده و در جهت رهایی از احساس دردآور پوچی اوست
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 هانوشتپی

روانکاوانه و در واقع ادبى  ریمنشأ غ "الکترا"و  "ادیپ"کاوانه از قبیل عقدۀ همانند دیگر اصطالحات روانخودشیفتگی 

اما شد؛ دارد. نارسیس پسری بسیار زیبا بود که توسط همگان تحسین می "نارسیس"ریشه در واژۀ یونانی  دارد. این اصطالح

بود. دخترى به نام اکو اعتنا مىکنندگانش نیز بىجست و حتى به احساسات تحسینبه سبب غرور خود از دیگران دورى مى

بازد؛ اما از بیان عشق خود ناتوان است. روزی و به او دل می بیندکه از قدرت تکلم به شیوۀ آدمیان محروم بود او را مى

پرسد: کسى گرداند و با صداى بلند مىکند، پس رو برمىکند کسی او را تعقیب میاى احساس مینارسیس هنگام عبور از بیشه

سیس وقتى اکو را از نزدیک گوید: هست؛ اما نارکند و مىآنجاست؟ اکو مشتاقانه کلمۀ آخر در جمله نارسیسوس را تکرار مى

اعتنایى رود. نارسیس همچنان به دیگر هواخواهان خود نیز بىجا مىشکسته از آنراند و اکو دلبیند، او را از خود مىمى

گوید: امیدوارم خودت هم عاشق شوى و هرگز کنان خطاب به او مىشکستگان روزى نفرینکند، تا اینکه یکى از این دلمى

اى خم شده شود که وقتی نارسیس براى نوشیدن آب از برکهشوقت نرسى. این نفرین به این شکل محقق مىبه وصال مع

تواند چشم از خویش برگیرد و نهایتًا در بازد که نمىچنان به خود دل مىبیند و آناست، تصویر خودش را بر سطح آب مى

 .(Jorstad, 1996: 17-18) شودآن برکه غرق مى

سالگی پدرش را از دست دارد و پسرعمویش ( و در سه61: 1978خلکان، م در موصل به دنیا آمد )ابن932سال ابوفراس در 

الدوله بزرگ شد و (. او در دربار سیف430: 1372الدوله، حاکم حمص و حلب، سرپرستی او را بر عهده گرفت )صدر، سیف

(. خصوصیات 495: 1985جا با ادبا و شعرا و اندیشمندان بزرگ نشست و برخاست داشت و طبع شاعری یافت )فروخ، در آن

الدوله حکومت اخالقی و رفتاری بزرگی که در ابوفراس جمع شده بود، به عالوۀ قدرت او در جنگاوری باعث گشت سیف

ای الدوله علیه رم آوازهدرپی سیف( و در این مدت با حضور در نبردهای پی1/119: 1370عدیم، و بسپارد )ابنمنبج را به ا

الدوله در پرداخت فدیۀ آزادی سیف. اسیر شدبه مدت چهار سال با رومیان  (. در پی جنگ781/4: 1982بلند یافت )زیدان، 

 در نهایتالدوله (. سیف155ه و شکایت ابوفراس را فراهم آورد )الزرکلی: او به رومیان تعلل ورزید و این امر موجبات گالی

الدوله (. یک سال بعد از رهایی وی از زندان، سیف228/1: 1971اش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد )التنوخی، فدیۀ رهایی

الدوله، ابوالمعالی (. پس از مرگ سیف57/1: 1983فرمانروایی حمص را به او داد و خود دیری نپایید که از دنیا رفت )الثعالبی، 

الدوله به همراه اطرافیانش و با بهانۀ طمع ابوفراس به حکومت حلب، با او درگیر شد و سرش را از تن جدا کرد پسر سیف

 (.1/125عدیم: )ابن

در شهر شَروان به دنیا از پدری درودگر و مادری مسیحی که بعداً به اسالم گروید،  م(1198-1126)الدین خاقانی افضل

الدین انواع علوم ادبی و حکمی را فراگرفت و چندی نیز سالگی در نزد عمویش کافی25(. تا 11: 1374هریچی، آمد )کندلی

برد، کسب فنون شاعری کرد ای شاعر بزرگ معاصر خود که در دستگاه شروانشاهان به سر میدر خدمت ابوالعالء گنجه

شاه معرفی کرد لقب خاقانی بر او نهاد. که ابوالعالء وی را به خدمت خاقان منوچهر شرواناز آن (. پس4: 1384کن، )معدن

در (. 6سفر گرفت )همان:  قصد حج و دیدن امرای عراقین از شروانشاه اجازۀمدتی قصد سفر به خراسان کرد و پس از آن به
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میان این دو کدورت ایجاد شد و یک سالی را در حبس  شاه پیوست. لیکنبازگشت به شروان باز خاقانی به دربار شروان

فرزندش بیست سالۀ خود رشیدالدین را از دست داد و بعد از آن مصیبت مرگ همسر و مصائب دیگر  571گذراند. در سال 

اخر (. در او621: 1385بر او وارد شد. از آن پس میل به عزلت یافت و خدمت دربار شروانشاهان کناره گرفت )فروزانفر، 

. ق در همان شهر درگذشت و در مقبرۀالشعراء در محلۀ سرخاب تبریز مدفون شد582برد و در سال عمر در تبریز به سر می

 (15: نک)معدن
 

 کتابنامه

 .. بيروت: دار الثقافة2. تحقيق: عباس، احسان. طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(. 1978خلکان، احمد بن محمد )ابن .1
يخ الحلب(. 1370عديم، عمر )ابن .2  . دمشق: دار الکتب العلمية.1. تحقيق: الدهان، سامي. طزبدة الحلب من تار
 . بيروت: دار مارون عبود.1. طأدباء العرب في األعصر العباسية(. 1988البستاني، بطرس ) .3
 .جي، عبود. بيروت: دار الکتب العربية. تحقيق: الشالنشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة(. 1971التنوخي، المحسن بن علي ) .4
 .. بيروت: دار الکتب العلمية1. تحقيق: قميحة، مفيد محمد. طيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(. 1983الثعالبي، أبومنصور ) .5
. . تحقيق: البصري، صفاءالدينالعباسفراس في مناقب آل الرسول ومثالب بنيشرح شافية أبي(. 1416الحسيني، أبوجعفر ) .6

 . طهران: وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي.1ط
 .. بيروت: دار الکتاب العربي2. شرح: الدويهي، خليل. طالديوان(. 1994الحمداني، أبوفراس ) .7
 .قلعه، علی. چاپ اول. تهران: ميراث مکتوب. کوشش: صفری آقتحفة العراقين(. 1387الدين )خاقانی، افضل .8
 .الدين. چاپ نهم. تهران: زوارتصحيح: سجادی، ضياء. ديوان(. 1388) ---------- .9

 .. چاپ اول. تهران: اساطيرخاقانی شاعری ديرآشنا(. 1364دشتی، علی ) .10
 .. بيروت: دار العلم للماليين3. طاألعالم(. 1986زرکلي، خيرالدين )ال .11

 .. چاپ سوم. تهران: اميرکبيرنقد ادبی(. 1361کوب، عبدالحسين )زرين .12
 .. چاپ اول. تهران: سخنديدار با کعبة جان(. 1378) ------------ .13
 .. بيروت: دار الفکر العربي1. طموسوعة شعراء العرب(. 1999شامي، يحيی ) .14
 . چاپ چهارم. تهران: ميتراشناسی شعرسبک(. 1388شميسا، سيروس ) .15
 .شّط . چاپ دوم. تهران: بنياد فرهنگی المعارف تشيعدايرة(. 1372صدر، احمد ) .16
يخ ادبيات ايران(. 1388الله )صفا، ذبيح .17  .. تهران: فردوسی19. چاپتار
 .. بيروت: دار النهضة العربية2. طفي النقد األدبي(. 1972عتيق، عبدالعزيز ) .18
يخ األدب العربي(. 1986الفاخوري، حنا ) .19  .. بيروت: دار الجيل2. طالجامع في تار
يخ األدب العربي: (. 1985فروخ، عمر ) .20  . بيروت: دار العلم للماليين5. طاألعصر العباسيةتار



 سومماره بیست و ش                           (            دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        74

 .. چاپ سوم. تهران: خوارزمیسخن و سخنوران(. 1385الزمان )فروزانفر، بديع .21
 .. چاپ دوم. تهران: تبلورهای ارتباطیها و مهارتسبک(. 1384قربانی، نيما ) .22
ه: حصاری. مرهدايت. چاپ اول. تهران: مرکز . ترجمخاقانی شروانی: حيات، زمان و محيط او(. 1374هريچی، غفار )کندلی .23

 .نشر دانشگاهی
 . چاپ اول. تهران: آيدين.های خاقانیبساط قلندر: برگزيده و شرح غزل(. 1384کن، معصومه )معدن .24
يستوفر لش و فرهنگ خودشيفتگی»(. 1380پاينده، ابوالقاسم ) .25  .34-27. صص 18 هارغنون. شمار. «کر
 . مجلة کلية اآلداب جامعة بغداد(. دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خالل شعره1990عبدالخالق )الحسماني، عبدعلي؛ نجم،  .26

 .245-214. صص 37العدد
-215. بهار. صص 49علوم انسانی. شمارة هنامپژوهش«. فرهنگ خودشيفتگی: بررسی دو ديدگاه(. »1385رشيديان، عبدالکريم ) .27

234. 
معّری و ديوان رودکی برپايه « سقط الزند»ها در روانشناسی تطبيقی رنگ(. »1398ان )، عبدالباسط و همکاریآبادعرب يوسف .28

 .24-1. صص یادبيات عرب : زبان وی. دانشگاه فردوس1ه. شمار11هدور«. نظريه ماکس لوشر
 

29. Brown. A. (1997), "Narcissism, identity and legitimacy", Academy of management 

Review, 22: 643-686. 

30. Corsini, R. J. (2002), "The dictionary of psychology", New York: Brunner-Routledge. 

31. Donnellan.M.B, Trzesniewski, K. H, Robins, R. W, Moffitt, T. E & Caspi, A, (2005). Low 

Self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency, 

Psychological Science, 16, 328- 333. 

32. Hendin, H (2001), "Narcissism, motives and emotions: a dissertation submitted in 

partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 

university of California" 

33. Jorstad. J. (1996), "Narcissistic and leadership: some differences in male and Female 

leaders", Leadership and Development Journal: 17- 22. 

34. Kaplan, S. N. and Sadouk (1998). "Sport and play in American life: a textbook in the 

sociology of sport". New YorK; saunders publishing company.PP:89-118. 

35. Lash, Christopher (1979). The Culture of Narcissism: American Life in An Age of 

Diminishing Expectations New York, W.W. Norton & Company, Inc. 



75                     الش ستوفریکر ۀیبر اساس نظر یدر شعر ابوفراس و خاقان یفتگیروانکاوانۀ اختالل خودش لیتحل                 دوازدهمسال   

 

 
 

36. Maccoby, M, (2000), "Narcissistic leaders: the incredible pros, The Iinevitable cons", 

Harvard Business Review: 69-77. 

37. McHoskey, J. (1995), "Narcissism and machiavellianism", Psychological Reports, 755-

759.. 

38. Rhodes. J, Roffman. J, Reddy. R & Fredriksen. K, (2004). Changes in self esteem durig 

the middle school years: a latent growth curve study of individual and contextual 

influences, Journal of school psychology, (42).243-248. 

39. Webster, G. D, (2006). Low self-esteem is related to aggression, but especially when 

Controlling for gender, A replication and extension of Research in Social Psychology, 

29, 12 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




