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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 descriptiveanalytical 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.
Keywords: Narcissism, Superiority Complex (Megalomania), Christopher Lasch, Abu Firas
al-Hamdani, Afzal al-Din Khaqani.
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صص57-75:
چکیده
شخصیت انسان از سه عنصر نهاد ،خود و فراخود تشکیل شدهاست .ارتباط این سه عنصر با یکدیگر ،رفتارهای پیچیدۀ
فرد را به وجود میآورند .مفهوم «خود» نشاندهندۀ الگوی معینی از رفتار و چگونگی سازگاری و تعامل فرد با محیط است.
گاه «خود» دچار اختالل شخصیتی خودشیفتگی می شود که در اثر آن توجه و عالقۀ فرد به خود بیشازحد میشود؛ لذا خود
را موجودی برتر میبیند و بر ارزش خود در نظر دیگران تمرکز مبالغهآمیزی میکند ،تا جایی که این شیفتگی بیشازحد به
خود ،جایی برای عشق ورزیدن به دیگران باقی نمیگذارد .ابوفراس حمدانی و افضلالدین خاقانی دو شاعر بلندآوازۀ عرب
و ایران هستند که در شعر آنها جلوههایی از پدیدۀ خودشیفتگی آشکار است .هدف در این مقاله این است که با تکیهبر روش
توصیفی-تحلیلی و با استناد به الگوی کریستوفر الش مهمترین ویژگیهای روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و
خاقانی تبیین شود .بنابر روانشناسی رفتاری کریستوفر الش ویژگیهای مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی
عبارتند از :خود بزرگبینی ،ارزشزدایی از دیگران ،توهمات همهتوانی ،گریز از همهویت شدن با دیگران و گالیه .بر این
اساس این دو شاعر افرادی هستند که در شعر خود تصویری مبالغهآمیز از خویشتن ارائه میکنند و ارزشهای دیگران را
نادیده میگیرند و نسبت به انتقاد یا شکست خیلی حساسا ند .ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند و
ارتباط آنها در راستای رفع نیازهای شخصیشان است .ایشان خود را ابرمنی میپندارند که همه کار از دستش برمیآید و
اتفاقات مثبت اطرافشان را به خود نسبت میدهند .این دو شاعر از همهویت شدن با دیگران فرار میکنند و به همین خاطر
مدام از مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گالیه دارند.
کلیدواژهها :خودشیفتگی ،خودبزرگبینی ،کریستوفر الش ،ابوفراس حمدانی ،افضلالدین خاقانی.
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 .1مقدمه
خودِ هر شخصیت ،هسته و درونمایۀ او را شکل می دهد و بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر او است .یکی از
انواع اختاللهای شخصیتی ،خودشیفتگی است که به معنای معطوف شدن بیش از حد فرد به خود است .فرد مبتال به این
اختالل با سایرین همدل نیست؛ اما نیاز دارد از سوی آنان پیاپی مورد تمجید شود .از آنجا که شعر از عمق احساسات و
عواطف شاعر برمیخیزد ،میتواند آیینۀ تمامنمای شخصیت و روحیات روانی شاعر باشد (عتیق)295 :1972 ،؛ بنابراین گرایش
ذهنی به درونمایهای خاص ،نشاندهندۀ بازتابهای مختلف روانی شاعر و رهنمونی است به سوی هنجارها ،واکنشها و
رفتارهای او .بررسی این موارد الیههای پنهان شخصیت شاعر را از بطن کالم او استخراج مینماید و از ناخودآگاه و کنشهای
روحی وی پرده برمیدارد (الحسمانی و نجم.)421 :1990 ،
 .1. 1بیان مسئله
مفهوم خود که با تولد آدمی شروع به شکلگیری میکند ،هسته و درونمایۀ شخصیت انسان را تشکیل میدهد و دارای
انواع مختلفی است که بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر است که چگونگی سازگاری و تعامل فرد را با محیط نشان
میدهد .یکی از انواع ویژگیهای شخصیتی« ،خودشیفتگی» است که آن را به عنوان «توجه و عالقۀ مبالغهآمیز و بیش از حد
به خود» ) .(Corsini،2002:626معرفی کردهاند؛ زیرا که این پدیده مجموعهای از ویژگیهای هیجانی است که بر اثر آن
فرد خود را موجودی برتر می بیند و بیش از حد بر ارزش یا موقعیت خود در چشم دیگران تمرکز میکند.( Rhodes،2004:2)4

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

دلیل پیدایش چنین اختاللی «از نوع تربیت و کمبودهای شخص در دوران کودکی» (ساراسون )518/1 :1381 ،نشأت
می گیرد .در این مرحله ،کودک که به دلیل عدم ثبات و عدم دسترسی مراقبتکننده ،از حمایتهای کافی برخوردار نیست،
دچار کمبود محبت میشود و برای جبران این کمبود ،در خود ویژگیهای مثبتی پیدا میکند و از دیگران انتظار توجه بیشازحد
دارد (همان .)519/1 :فرد خودشیفته دارای ویژگیهای روانی خاصی است ،از آنجمله :خودمحور بودن ،بینهایت به انتقاد
حساس بودن ،فقدان همدلی با دیگران ،خیالپردازی ،بزرگنمایی و خودنمایی ،تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحدود،
استفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود و همچنین برآوردن امیال شخصی) .(McHoskey،1995: 755-759
شعر از عمق احساسات و عواطف شاعر برمیخیزد و آیینۀ تمامنمای شخصیت و روحیات روانی اوست (عرب یوسفآبادی

و دیگران)2 :1398 ،؛ لذا میتواند بهترین عنصر در شناسایی شخصیت شاعر باشد .ابوفراس حمدانی (969-932م) و افضلالدین
خاقانی (1198-1126م) دو شاعر بلندآوازۀ عرب و ایران هستند که ویژگیهای اخالقی مشابهی در منابع تاریخ ادبیات از این
دو شاعر روایت شده است (فروخ495 :1985 ،؛ صفا .)776/2 :1388 ،همچنین پس از بررسی شعر ابوفراس حمدانی و
خاقانی چنین برداشت میشود که بخش گستردهای از ویژگیهای شخص مبتال به خودشیفتگی در شعر این دو شاعر مشهود
است .وجود چنین ویژگی مشترکی در شعر این دو شاعر از یکسو و فقدان تحقیقی بنیادین دربارۀ تطبیق روانشناسی
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خودشیفتگی در شعر این دو شاعر از سوی دیگر ،نگارندگان را بر آن داشت تا با استناد به نظریۀ روانشناسی کریستوفر الش
( )Christopher Lashبه تحلیل شعر ابوفراس و خاقانی بپردازند .علت انتخاب نظریۀ خودشیفتگی الش از میان دیگر نظریات
مربوط به خودشیفتگی این است که در نظریۀ او مبنای تحقیق استوارتر از دیگران است؛ زیرا روانشناسان پیش از الش ،به
اشتباه همۀ اشکال خودستایی و خودپرستی و بطالت و تعصبهای گروهی و نژادی را زیرمجموعۀ خودشیفتگی قرار دادند و
این نظر متعادل نیست .از دیگرسو الش از نخستین افرادی است که از راه تحلیل فرهنگى (یعنى با استناد به فرایندهاى
اجتماعى در جامعۀ مدرن) به تبیین خودشیفتگی میپردازد ،و نظریۀ او به این دلیل که با روانشناسی و جامعهشناسی مرتبط
است با پدیدۀ خودشیفتگی در شعر شاعران هماهنگی بیشتری دارد.
 .2. 1پرسشهای پژوهش
 بر اساس الگوی کریستوفر الش مهمترین ویژگی های روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی کدامند؟ بر اساس الگوی الش و با تحلیل اشعار دو شاعر ،کدامیک از آنها خودشیفتهتر هستند؟ .3. 1فرضیههای پژوهش
 مهمترین ویژگیهای روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی عبارتند از خودبزرگبینی ،ارزشزدایی ازدیگران ،توهمات همهتوانی و گریز از همهویت شدن با دیگران.
 خاقانی به نسبت ابوفراس خودشیفتهتر است؛ زیرا ابوفراس از اصل و نسب ی واال برخوردار است؛ این در حالی است کهخاقانی در جامعه جایگاه ارزندهای هم ندارد و دارای خودشیفتگی تصنعی است.
 .4. 1پیشینۀ تحقیق
تاکنون آثاری چند در ارتباط با تحلیل خودشیفتگی در آثار ادبی به چاپ رسیدهاست که در اینجا به برخی از آنها اشاره
میشود:
النوافعة ( )2013در کتاب « النرجسية في الشعر العربي  :دراسة في شعر عمر بن ابي ربيعة ونزار قباني» بر این باور است که هر دو
شاعر در عاشقانههای خود گرایشهای افراطی به خودبزرگبینی و کوچکشمردن طرف مقابل دارند؛ لذا برای دستیافتن به
معشوق سعی میکنند رقبا را به پایینترین سطح تنزل بخشند و از ویژگیهای اخالقی و رفتاری خود سخن گویند .حسناء
أقدح ( )2013در مقالۀ «النرجسية وتجلياتها في غزل ابن زيدون» نیز معتقد است این شاعر به هنگام توصیف خصوصیات اخالقی
خود جانب افراط را گرفته و خود را آنقدر بزرگ و بااصل و نسب توصیف میکند ،بهطوریکه میتوان رگههایی از
خودشیفتگی را در توصیفات وی دنبال کرد .توکلی کافیآباد و همکاران (1394ش) در مقالۀ «بررسی تطبیقی خودشیفتگی
(نارسیسم) در شعر خاقانی و متنبی» بر این باورند که دلیل خودشیفتگی در شعر این دو شاعر ،خألهای درونی و عقدههای
روانشناسانهای است که هر دو شاعر از آن رنج میبردند .بنابراین خاقانی به شعر و سطح دانش خویش فخر میفروخت و
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متنبی دلیری و جنگجوییاش را در کنار شعرش مایۀ مباهات قرار میداد .مسبوق و همکاران ( )1394در مقالۀ «خودشیفتگی
و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن برد» به بررسی این دو اختالل روانی در شعر این دو شاعر نامدار ایرانی و عرب
پرداختند و ریشههای ظهور این پدیده را موردبررسی قراردادند و نگاهی به ارزشهای حاکم بر فرهنگ ایرانی و عربی نیز
داشتند .باغجری و ترکشوند ( )1396در مقالۀ «خودشیفتگی (نارسیسیسم) در شعر احمد الصافی النجفی» مفهوم خودشیفتگی
را در چهار سطح خودشیفتگی فردی ،خودشیفتگی در برابر مردم عادی ،خودشیفتگی در برابر شاعران دیگر ،خودشیفتگی در
برابر منتقدان در شعر صافی مورد بررسی قرار دادند و بر این باروند که ظهور و گستردگی مفهوم خودشیفتگی در شعر صافی
تاحدزیادی معلول زندگی پرافتوخیز و مشقتبار وی ،بهویژه در دوران کودکی است .آبشیرینی ( )1399در مقالۀ
«آسیبشناسی نارسیسیسم زبانی در شعر شاملو» معتقد است در کنار وجاهت غیرقابلانکار ساختار زبانی شعر شاملو ،خواننده
در تمامی دفاتر شعری وی با میزانی از خودشیفتگی زبانی شاعر مواجه میشود که این امر به شعر او آسیب میزند.
باتوجه به پیشینۀ یاد شده ،دربارۀ ویژگی خودشیفتگی در شعر ابوفراس پژوهش درخوری دیده نشده و همچنین
پژوهشهایی که خودشیفتگی خاقانی را مورد تحلیل قرار دادهاند ،از حیث نظریه و روش با پژوهش حاضر تفاوتهایی بنیادین
دارند؛ زیرا هیچ پژوهشی ناهنجاری خودشیفتگی را بر مبنای نظریۀ کریستوفر الش مورد بررسی قرار ندادهاست .بنابراین
میتوان بهدرستی ادعا کرد که این نخستین اثری است که براساس نظریۀ کریستوفر الش به بررسی تطبیقی خودشیفتگی در
شعر این دو شاعر میپردازد.
 .2تحلیل خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی
کریستوفر الش ،نظریهپرداز اجتماعى ،کتاب «فرهنگ خودشیفتگی :زندگی آمریکایی در عصر کاهش انتظارات» را
نخستینبار در سال  1979م منتشر کرد .نظرات الش در این کتاب موجى از اظهارنظرهاى گوناگون را موجب گردید ،به نحوى
که «فرهنگ خودشیفتگى» به سرعت در فهرست کتاب هاى پرفروش آمریکا قرار گرفت و تا به امروز بارها توسط ناشران
مختلف در غرب تجدید چاپ شده است .اگرچه الش در این کتاب بهطور خاص به زندگی و فرهنگ معاصر آمریکایی
میپردازد و شخصیت جدید و خودشیفتهای را که در متن آن جامعه به ویژه در شرایط افول خانوادۀ آمریکایی شکل میگیرد،
بررسی میکند (رشیدیان)216 :1385 ،؛ اما دامنۀ دیدگاههای او از جامعۀ آمریکا فراتر میرود و جوانب مهمی از کل فرهنگ
غربی را باز می نمایاند که نه تنها در دیگر جوامع قابل اعمال است؛ بلکه دیگر حوزهها همچون هنر و ادبیات را نیز برای
بررسی و تحلیل دربرمیگیرد .در این میان «فرهنگ خودشیفتگی» الش کاوشى است در خصوص بُعد روانشناختى تحوالت
عمدهاى که در ساختار اقتدار فرهنگى در جامعه صورت گرفته است (پاینده)28 :1380 ،؛ بنابراین نویسندۀ آن تالش دارد تا
نشانهها و گرایشهای انسان را با معیارهای روانشناسی جدید توصیف کند و از آن به عنوان "نارسیسم" یاد میکند( Lash,
.)1979: 3
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 .1. 2خودبزرگبینی
خودبزرگبینی ویژگی رفتاری است که با احساس عمیق اهمیت به خود و تصور بینظیربودن خود مشخص میشود .این
ویژگی رفتاری در همۀ انسانها کموبیش مشهود است؛ اما بروز آن به استعداد و خصلتهای هر شخص بستگی دارد .هراندازه
انسان پختهتر و دارای سالمت روحی و روانی بیشتری باشد ،کمتر دچار عارضۀ خودبزرگبینی میشود (قربانی.)241 :1384 ،
کریستوفر الش معتقد است افراد مبتال به این اختالل ،توانایی دوست داشتن دیگران را ندارند و بدون درنظرگرفتن منافع
شخصی نمیتوانند دیگران را ستایش کنند و یا در مقابل آنها اظهار فروتنی نمایند ()Lash: 9؛ زیرا تنها خود را برتر میدانند
و کسی غیر از خود را شایستۀ عشق ورزیدن نمیدانند .از نظر افراد خودبزرگبین دنیا و پدیدههای اطراف آن همچون آیینهای
است که صرفاً خود را در آن می بینند و مدام در حال بررسی هستند که آیا وضعیت و شرایط موجود زمینۀ برتری و تعالی
آنها را فراهم میآورد یا خیر.
اختالل خودبزرگبینی یکی از ویژگیهای رفتاری شناخته شده در اشعار ابوفراس و خاقانی است .هر دو شاعر در ابیاتی
متعدد تأکید میکنند که صرفاً خود را دوست دارند و خود را ستایش میکنند و تاب تحمل ستایش افراد دیگر را ندارند ،مگر
اینکه آنها منفعتی برایشان داشته باشد (الزرکلی155 :1986 ،؛ شمیسا .)139 :1388 ،این دو شاعر با تظاهر به بزرگی ،شعرشان
را یگانۀ روزگار معرفی میکنند .خودبزرگبینی ابوفراس به حدی بود که خود را برتر از آن میدانست که در شمار شاعران
درباری قرار گیرد؛ لذا اشعارش را برتر و بیپیرایه میپنداشت و از گردآوری و تنقیح آنها اکراه داشت .به همین جهت
استادش ابنخالویه بهصورت پنهانی اشعار او را جمعآوری میکرد (الفاخوری .)477 :1986 ،ابیات زیر از ابوفراس نشان
میدهد که خودبزرگبینی جزو خصایص ذاتی اوست:
وأنا الذي فضل األنام فأصبحوا

ّ
طوعا له ،قسرا ِبست فضائل

بصواهل ،وعوامل ،وقبائل

ومکارم ،وذوابل ،ومناصل

يضيق مکاني عن سواي ألنني
ُ
سبقت وقومي بالمکارم والعال

(الحمداني)792 :1994 ،
ّ
المؤثل ٌ
جالس
علی قمة المجد
ْ
ُ
المعاطس
وإن رغمت من آخرين
(همان)198 :

(ترجمه) «این منم که بر همۀ مردم برتری دارم و دیگران به خاطر این شش فضیلت من در سایۀ من خواهند بود .به واسطۀ
اسبهای شیههکننده ،کارگزاران ،قبیلهها ،اخالق نیکو ،نیزههای باریک و سرنیزههای تیز من»« .جایگاه من برای دیگران تنگ
است؛ زیرا من بر قلۀ ثابت بزرگواری نشستم .پیشی گرفتم حال آنکه خاندان من دارای اخالق نیکو و بزرگواری هستند،
هرچند که بینی دیگران نیز بر زمین مالیده شد» .ابوفراس در این ابیات خود را از همه برتر میداند؛ زیرا گمان میکند دارای
ویژگیهایی است که دیگران از داشتن آن معذورند .او حتی بزرگواری و کرم را خصلتی میداند که خداوند صرفاً برای او
عطا نمودهاست؛ لذا دیگران در راه دستیابی بزرگواری به زمین میخورند و هالک میشوند و اوست که خاندانی دارد که مملو
از اخالق نیکو و بزرگواری هستند .اینگونه سخنگفتن شاعر نشان میدهد که وی دچار اختالل خودبزرگبینی است؛ بنابراین
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هیچ کس را یارای قرارگرفتن در صف فخرفروشی او نیست .عامل مهمی که سبب شد ابوفراس دچار اختالل خودبزرگبینی
شود ،نسب خانوادگی وی بود .او به خاندان حمدان که خاندانی اصیل و بلندآوازه بودند منتسب است» (فروخ.)496 :1985 ،
آنها در بهترین بخش شام زندگی میکردند و پادشاهان و فرماندهان آنان نیز به خوشرویی و شیوایی و بخشندگی و خرد،
شهره بودند (الثعالبی .)16/1 :1983 ،ابوفراس به علت داشتن چنین جایگاه و منزلتی بر شعرای همدورهاش فخرفروشی میکرد
و خود را بزرگتر از آنها میپنداشت .اشعار زیر از ابوفراس بیانگر این ویژگی روانی اوست:
ّ
خطط المعالي حيث حل الفرقد
وأنا ابن َمن شاد المکارم وابتنی
وأنا الذي علم ُ
لم ْين ُمه إال ٌ
کريم سيد
األنام بأنه
حمدان جدي خير من وطئ الحصی

وأبي سعيد في المکارم أوحد

والفخر يقسم أننا أبناؤه

دون البرية والمکارم شهد
(الحمداني)91 :

وتربط في مجالسنا المذاکي

وتبرك بين أرجلنا الرکاب
(همان)38 :

(ترجمه) «من فرزند کسی هستم که کاخ بزرگواریها را برپا نمود و آنجا که ستارۀ فرقد فرود میآید مسیر تعالی را بنا
نهاد .من همانم که همۀ مردم میدانند که او را بزرگمردی پرورش داده است .حمدان جدم است و بهترین کسی است که بر
زمین گام نهاده است و پدرم سعید در کردار نیک یگانه است .فخر قسم یاد میکند که فرزندان اوییم و در برابر تمامی مردمان
و مکارم نیکو ،به ما شهادت میدهد»« .افراد زیرک و باهوش در مجالس ما رفتوآمد میکنند و سواران در برابر ما بهزانو
میافتند».
عامل دیگری که سبب شد ابوفراس به خود و خاندانش فخرفروشی کند ،حضور او در دربار سیفالدوله و قد علم کردن
در برابر شاعر برجستۀ جهان عرب ،متنبی ،بود .ابوفراس مایل بود که در همۀ زمینهها بهویژه در میدان سیاست و شعر ،مقام
اول را داشته باشد؛ اما در برابر او دو سد بزرگ قرار داشت ،در سیاست سیفالدوله و در شاعری متنبی (البستانی:1998 ،
 .)370وجود این دو عامل زمانی خودبزرگبینی ابوفراس را تشدید میبخشید که ابوفراس هر دو رقیب را در کنار هم میدید.
متنبی در سال 337ق به دربار سیفالدوله راه یافت و سیفالدوله با حضور او در دربار میخواست درخشش ابوفراس در
شعر را کمفروغ کند (فروخ .)495 :1985 ،ابوفراس در بیت زیر به این نکته اشاره میکند:
َ
َ ُ
رفعت بها قدري وأکثرت ح ّسدي
أياد وأنعم
فکم لك عندي من ٍ
(الحمداني)83 :
ترجمه« :چه بسیار نعمتها و بخشش هایی که بر من ارزانی داشتی و ارزشم را باال بردی و حسودانم را زیاد کردی» .متنبی
از اصالت خانوادگی چندانی برخوردار نبود (فروخ )458 :و ابوفراس میتوانست از این زاویه گوی سبقت و برتری را از
حریف برباید و او را در مقابل خاندان پرآوازۀ حمدانی حقیر جلوه دهد؛ لذا از یکسو در مواجهه با سیفالدوله به قابلیتهای
شخصی و موهبتهای ذاتی خود میبالید و از دیگرسو انتسابش به قبیلۀ پرآوازۀ حمدانی را سند برتری خود بر متنبی به
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حساب میآورد (الحسینی .)16 :1416 ،ابوفراس در بیت زیر برای طعنهزدن به متنبی ،خاندان حمدانیان را در بزرگواری یگانه
میداند و خود را به آنها منتسب میکند:
وإنهم السادات والغرر التي

أطول علی خصمي بها وأکاثر
(الحمداني)148 :

وإذا فخرت فخرت بالشم األولی

شادوا المکارم من بنيحمدان

نحن الملوك بنو الملوك أولي العال

ومعادن السادات من عدنان
(همان)334 :

(ترجمه) «اینها سروران و افراد برجستهای هستند که با کمک آنها در برابر دشمن برتری مییابم»« .اگر مباهات کنم بر
آن نجیبزادگانی فخر می فروشم که بنای بزرگواری را مرتفع ساخته و از خاندان حمدانیان است .ما شاهان و شاهزادگان
واالقدری هستیم که سروری را از اصل عدنانی خود به ارث بردهایم».
اما خاقانی وضعیتی دیگر داشت .او وقتی گذشتۀ خود را در مکتب و بازار به یاد میآورد و از اینکه همانند همدرسان و
همساالن خویش نسب افتخارانگیزی نداشت ،رنج میبرد .از اینکه پدری به حقارت نجار دارد ،رنج میبرد و از اینکه جدش
یک جواله حقیر و مادرش یک نسطوریزادۀ آزاد کرده است و برای تأمین معاش خانوادۀ آنها در خانه دوکریسی و در
خانههای سایر مردم طباخی میکند ،رنج میبرد (زرینکوب .)147 :1378 ،بازتاب این ناهنجاریها در شعرش بهگونهای است
که او را از ویژگی خودبزرگبینی برخوردار کردهاست .این شاعر در بخشهای زیادی از اشعارش خود را از قدما و معاصرانش
برتر میشمارد:
پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق

کاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آوردهام
(خاقانی)38 :1388 ،

شاعر ساحر منم اندر جهان

در سخن معجز صاحب قران

سخنوران ار به من اقتدا کنند سزد

از آن قبل که منم قدوۀ همۀ شعرا

(همان)342 :
(همان)99 :
در بخشهای دیگری از اشعار خاقانی خودبزرگبینی بهاندازهای اوج میگیرد که پادشاهی ملک سخنگفتن را در جهان
حق مسلم خود میداند و دیگر شعرا را دنبالهرو مکتب خود میپندارد:
نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا

در جهان ملک سخن راندن مسلّم شد مرا

مریم بکر معانی را منم روحالقدس

عالم ذکر معالی را منم فرمانروا

شهطغان عقل را نایب منم ،نعمالوکیل

نوعروس فضل را صاحب منم ،نعم الفتی
(همان)19 :
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 .2. 2ارزشزدایی از دیگران
ارزشزدایی از دیگران شامل مجموعه نگرشها و رفتارهایی میشود که فرد خودشیفته ،با کمک این نگرشها به دنبال
نشاندادن ضعفها و مشکالت دیگران است تا از این طریق ،از ارزش آنها بکاهد و عزتنفس و برتری خود را نشان دهد.
کریستوفر الش برای افرادی که در مرز میان بیماری عصبی و بیماری روانی قرار دارند و دچار خودشیفتگی شدهاند ،عالئمی
را برشمرده است؛ ازجمله اینکه این نوع افراد بسیار مشتاق تحسین دیگران هستند و کسانی را که آنان را آلت دست خود
قرار داده تحقیر می کنند تا از این طریق به عطش سیریناپذیر برای تجربۀ احساسیشان دست یابند( .)Lash:37الش با
تکیهبر تحلیلهای روانکاوانه نتیجه میگیرد که فرد خودشیفته با ارزشزدایی از دیگران همواره زندگیای سراسر پوچ و
بیمحتوا دارد (همان.)64 :
با بررسی اوضاع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی که ابوفراس و خاقانی در آن میزیستند میتوان دریافت که شیوع و تداوم
رفتارهایی که منجر به خودشیفتگی این شاعران میشد ،در دوران زندگی آنها امری طبیعی بود .با روی کار آمدن عباسیان و
در ادامۀ آن حکومتهای پراکندۀ عرب در اقصی نقاط جهان و پهناورشدن امپراطوری اسالمی ،زمینه برای فخرفروشی شعرا
فراهم گردید (فروخ .)484 :این ویژگی در شعر شعرای برجستهای همچون ابوفراس بهخوبی به چشم میخورد .دربارۀ خاقانی
نیز وضعیت به همینگونه است ،فخر ازجمله مضامین برجستۀ دورۀ شاعر است و تداول آن را در دیوان شاعرانی که در این
عهد ظهور کردهاند بهوضوح میتوان دریافت .لحن حماسی در شعر این دوره تبدیل به فخر میشود و شعرای این دوره
معموالً خود را میستایند و قدرت شعری دیگران را نفی میکنند (شمیسا)135 :1388 ،؛ بنابراین عصری که خاقانی در آن
میزیست عصر خودستایی و ارزشزدایی از دیگران است؛ زیرا «اخالق عمومی به جهت نقصان تربیت و انتشار تعصب در
چنبر نوعی پستی و آشفتگی گرفتار شده است» (زرینکوب .)157 :1378 ،باتوجه به آنچه گفته شد میتوان بهدرستی ادعا
کرد که عدم رشد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بیشتر شاعران باعث تخریب زیربنای رشد فرهنگی و آسیبرساندن بهسالمت
روانی جامعۀ آن دوران شدهاست؛ بهگونهای که در چنین محیطی بسیار طبیعی بوده است که این دو شاعر بیشازپیش از
پیدایش هر رقیبی هراس داشته باشند و با هر آنچه بر وفق مرادشان نباشد مخالفت بورزند و از ارزشهای رقبای خود بکاهند
و ارزشهای پوشالی و واهی خود را درخشانتر جلوه دهند (ابن خلکان491 :1978 ،؛ زرینکوب .)13 :1378 ،ابوفراس قصد
دارد با بزرگنمایی خود ،افراد دیگر را کوچک و خوار بشمارد و از ارزش آنها بکاهد .او حسودان را مانع اصلی خود میداند؛
لذا بدون درنظرگرفتن جایگاه حسودان در جامعه ،آنها را درندهخو و وحشی می خواند .او در ابیاتی دیگر نیز اطرافیانش را
از دستیابی به بزرگواریهایش محروم میداند و نسبت به این مسئلۀ مهم از آنها ارزشزدایی میکند:
ألم ير هذا ُ
بماجد
ولم يظفر الحساد قبلي
الناس غيري فاضال
ٍ
(الحمداني)87 :
ُ
ُ
شئت إال فر ُ
رفعت علی ّ
ائس؟
وما جمعوا لو
الحساد نفسي ،وهل هم
ً
ُ
ُ
أيا جاهدا في نيل ما نلت من عال

(همان)198 :

َ
رويدك! إني ُ
نلتها َ
غير جاهد
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ّ
ولکن بعض السير ليس بقاصد
(همان)100 :

(ترجمه) «آیا مردم بزرگواری جز من سراغ دارند ،حال آنکه حسودان پیش از من شخص بزرگوار دیگری نیافتند»« .خودم
را برتر از حسودان دانستم و آیا آنها و اطرافیانشان جز درندگان بیشترند؟»« .ای آنکه در پی دستیابی به بزرگواریهای من
هستی ،آرام باش! من بدون تالش به آنها دست یافتم .قسم که مسیر بزرگواری پنهان است؛ اما برخی از مسیرها مورد هدف
همۀ افراد نیست».
خاقانی نیز از بیشتر شاعران روزگار خویش با تحقیر یاد میکند و آنها را «عطسۀ خویش»« ،ریزهخور خوان خویش»،
«دزد بیان خود»« ،مشتی خسیسریزه»« ،خاک بیز هوس» و «روز کور هوا» میداند و مردم زمانه را نیز نکوهش کرده و به
قدرناشناسی و حقارت و بدذاتی متهم میکند که این خود اثبات برتری شاعر نسبت به دیگران و درواقع پاسخ غیرمستقیم به
دشمنان و مدعیان اوست .در ابیات زیر با قیاسی که با خود و دیگران میکند بهطوری آشکار از اطرافیان خویش ارزشزدایی
میکند:
من قرین گنج و اینان خاک بیزان هوس

من چراغ عقل و اینان روزکوران هوا
(خاقانی)18 :

مشتی خسیسریزه که اهل سخن نیاَند

با من قران کنند و قرینان من نیاَند
(همان)174 :

در بیت زیر نیز وضعیت چنین است ،با این تفاوت که شاعر پا را از دایرۀ ارزشزدایی فراتر گذاشته و تمام افراد را منهای
خود ،هیچ به شمار آورده است:
بی من همه گر همه نمایند

هیچند همه چو زی من آیند

مه بیخور اگر چه نور پاشد

از حضرت خور نه دور باشد
(همان)210 :

بار اصلی ارزشزدایی از دیگران در شعر خاقانی را هجو ّیات او بر دوش میکشد .این اختالل روانی در مرثیهای
که برای «فلکی شروانی» سرودهاست نیز مشهود است .خاقانی فلکی را دستپرورده و شاگرد خود (عطسۀ خود)
معرفی میکند:
عطسۀ سِحر حالل من فلکی بود

ود به دَه فن زِ رازِ نُه فلک آگاه

زود فروشد که عطسه دیر نماند

آه که کمعمر بود ،عطسۀ من آه»
(همان)918 :

 .3. 2توهمات همهتوانی
افراد خودشیفته گمان میکنند که از توهمات خارقالعادهای در انجام برخی از امور برخوردارند .چنین افرادی دچار
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توهمات همهتوانی هستند .این مسئله را میتوان با اعتمادبهنفس کاذب فرد در مورد خود نیز یکسان دانست .به اعتقاد الش
تشدید و تحریک خواستههای افراد و عقالنی شدن زندگی درونی همراه با وعدۀ کاذب ارضای شخصی ،گونۀ جدیدی از
انسان اجتماعی خلق میکند که نتیجهاش انحطاط غرایز و توهمات همهتوانی است؛ زیرا نه وسیلۀ مناسبی برای ارضا یافت
میشود و نه شیوههای منسجمی برای کنترل ( .)Lash: 40در چنین حالتی فرد خودشیفته در توهم اینکه هر کاری از دستش
برمیآید باقی میماند و خود را ابرمنی فرض میکند که توان انجام هر کاری را دارد .با بررسی شعر ابوفراس و خاقانی چنین
برمیآید که هر دو شاعر در برخی از اشعار خأل درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است ،با توهماتی غیرقابل
انجام پر میکردند .ابوفراس گمان میکند از چنان نیرویی برخوردار است که میتواند او را در برابر تمامی مشکالت روزگار
حمایت نماید؛ بنابراین بیمهابا به دل مرگ میزند و از آن نمیهراسد .او تصور میکند که این توانایی را دارد که برترین
جنگجو و زبانزدترین شاعر دوران خطاب شود:
ُ َ
ُ
يصيب الدهر عترته
أنا الذي ال

ُ
ُ
مجاوره
خوف
و ال يبيت علی ٍ

ُ
أری َ
ملء َّ
عيني الردی فأخوضه

(الحمداني)295 :
ّ
ُ
المعايب
إذ الموت قدامي وخلفي

ُ ُ
متی تخلف األيام مثلي لکم فتی
ُ
تلد ّ
األيام مثلي لکم فتی
متی
ُيطاعن عن أعراضکم بلسانه

(همان)40 :
َّ
َ
طويل نجاد السيف َ
رحب المقلد
ِ
شديدا علی البأساء غير َّ
ملهد
ويضرب عنکم بالحسام ّ
المهند

وصناعتي ُ
ضرب السيوف وإنني

(همان)98 :

ّ ٌ
متعرض في الشعر بالشعراء

(همان)20 :
(ترجمه) «من آن کس هستم که روزگار به خانوادهاش هیچ آسیبی نمیرساند و همسایهاش نیز هراسناک نمیخوابد»« .چه
زمانی روزگار جوانمردی چون من برجای خواهد گذاشت که جنگاور و گشادهدست باشد .چه زمانی روزگار جوانمردی
چون من برجای خواهد گذاشت که در میدان کارزار سخت بجنگد و خسته نشود .با زبان خود از آبرویتان حفاظت میکند و
با شمشیر تیز و برانش در برابر شما دفاع میکند»« .شغل من شمشیرزنی است و در شعر نیز ،دیگر شعرا را مورد طعنه قرار
میدهم».
خاقانی نیز ابیاتی دارد که در آن به صراحت همهتوانی خویش را با تعبیراتی چون «سرآمد دوران» و «گوهر نایاب بودن»
و «عِقد نظّامان سِحر» و «قلب ضرّابان شعر» به رخ دیگران میکشد:
منم سرآمد دوران که طبع من داند

چهار جوی جنان از پی جهان کندن

به من به جنبش همت توان رسید و لیک

گهر چگونه توان یافت جز به جان کندن
(خاقانی)912 :
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(همان)17 :
 .4. 2خودپرستی اسنادی
کریستوفر الش یکی دیگر از ویژگیهای افراد خودشیفته را نسبتدادن تمامی امور مثبت به خود میداند( .)Lash: 68به
اعتقاد وی این افراد پیامدهای مطلوب (عوامل درونی) را که در اطراف آنها رخ میدهد به خود نسبت میدهند و پیامدهای
نامطلوب (عوامل بیرونی) را به دیگران (همان .)69 :ای ن ویژگی در سه سطح فردی و گروهی و سازمانی قابل بررسی است.
در سطح فردی ،آنها عوامل بیرونی را برای عدم موفقیت شخصی خود مقصر میدانند .در سطح گروهی نیز گروهها شکست
تصمیماتشان را به عوامل بیرونی نسیت میدهند و در سطح سازمانی که سازمانها از گزارشهای ساالنه برای مقصر جلوهدادن
نتایج نامطلوب استفاده میکنند و نتایج مثبت را به خودشان نسبت میدهند (.)Brown, 1997: 656

ابوفراس و خاقانی بارها در شعر خود اتفاقات مثبت را به خود نسبت داده و وجود خود را در رخدادن چنین اتفاقاتی
بسیار مؤثر و الزم قلمداد کردهاند؛ به عنوان مثال ابوفراس جنگهای موفقیتآمیزی که صورت میگرفته را به خود نسبت
میداد و اعالم میکرد که لشکری که دنبالهرو او بودهاند ،به دلیل تبعیت از او همواره پیروز میشدند:
وإني لجرار لکل کتيبة

معودة أن ال يخل بها النصر
(الحمداني)164 :

(ترجمه) «من به دنبال خود لشکری داشتم که عادتش این بود که همیشه پیروز میشد» .عالوه بر این او عزتمندی و
واالمقامی خاندانش را نیز به خود اسناد میدهد:
ُ ُ
ُ
وسدت
منعت حمی قومي

ُ
و قلدت أهلي غر هذي القالئد
(همان)89 :

(ترجمه) «از حریم قوم خود دفاع کردم و بهترین گردنبند را بر گردن خانوادهام انداختم» .ابوفراس به حدی از خودپرستی
میرسد که تمامی صفات خوب همچون جنگاوری و بخشش و کرم را صرفا به خود اسناد میدهد:
َ ُ ُ َ ً َ َ
ََ
لحرب َو ُ
َ َُ
َ َ
عائ ِد
العال
الجود أ کرم ِ
ذل الندی و ِ
وب ِ
ف ِإن عدت يوما عاد ِل ِ
(همان)100 :
ُّ
أعز بني الدنيا وأعلی بني ُ
ُ
وأکرم من فوق التراب بال فخر
العال
(همان)145 :
(ترجمه) «اگر روزی بازگشتم ،در حقیقت بهترین فرد برای جنگ و بخشش و جود و کرم بازگشته است»« .از همۀ انسانها
برتر و عزیزتر هستم و از تمام انسانهای روی زمین بخشندهتر هستم»
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خاقانی نیز در اسناد موفقیتهای اطرافیانش به خود تا حدی پیش میرود که سخن خود را پیشوای اهل سخن قلمداد
میکند و شاعران را افرادی میداند که از درخت او میوه چیدهاند و فضالی روزگار نیز بامطالعه و دریافت مطالب دیوان او به
این درجۀ فضل نایل آمدهاند:
هست طریق غریب این که من آوردهام

اهل سخن را سزد گفتۀ من پیشوا
(خاقانی)125 :

از شجر من شعرا میوه چین

وز صحف من فضال عشر خوان

نعش و پرن بافته در نظم و نثر

ساخته دیباچۀ کون و مکان
(همان)342 :

 .5. 2گریز از همهویت شدن با دیگران
از منظر روانشناسی ،شرایط روحی افراد خودشیفته بهگونهای است که نمیتوانند با دیگران روابط عمیق عاطفی برقرار
نمایند؛ بنابراین لذت چندانی از زندگی نمیبرند .این افراد از ارتباطات صمیمی و طوالنی مدت با دیگران فرار میکنند و چون
خود را فراتر از دیگران میبیند ،از هر نوع همهویتی با آنها ممانعت به عمل میآورند( .)Maccoby, 2000: 70کریستوفر
الش معتقد است که امکان ندارد افراد خودشیفته بتوانند از طریق همهویت شدن و مشارکت فزاینده با خوشبختی و
دستاوردهای دیگران ،از زندگی خودشان لذت ببرند ( .)Lash: 86ابوفراس و خاقانی به دلیل دارا بودن ویژگیهای رفتاری
افراد خودشیفته ،نمیتوانند با کس دیگری همهویت شوند مگر اینکه دیگری را ادامۀ خود ببینند و هویت دیگری را محو
کنند .به عنوان مثال ابوفراس آشکارا از پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه میگریزد؛ لذا احساس ناامنی در او ایجاد
میشود و گمان میکند در این دنیا تنهاست و هیچکس همراه او نیست:
ولکنني في ذا الزمان وأهله

غريب وأفعالي لديه غرائب

وأنت أخ تصفو ونصفو وإنما الـــ

أقارب في هذا الزمان عقارب

ٌ
غريب وأهلي حيث ما کان ناظري
ُ
وأعظم أعداء الرجال ثقاتها
ليس فيها ٌ
وما ُأ ُنس دار َ
مؤانس
ٍ

(الحمداني)43 :
ٌ
ُ
عصائب
وحيد وحولي من رجالي
ُ
وأهون َمن َ
ُ
تحارب
عاديته من
ُ
وما ُ
مقارب
قرب قوم ليس فيهم

ً
ّ ُ
تطلبت بين الهجر والعتب فرجة
ٌ
وإن َ
ّ
أعادي شيمة
أوجعتني من

(همان)133 :

ُ
فحاولت أمرا ُ
اليرام ُم َم ّنعا
ُ
لقيت من األحباب أدهی وأوجعا

(همان)208 :
(ترجمه) «اما من در میان مردم زمانه غریب هستم و کردارم نیز برایشان ناشناست .تو برادرم مخلص من هستی و با هم
صمیمی هستیم؛ اما بدان که در این روزگار ،نزدیکان همچون عقربند»« .غریب هستم و خانوادهام آنجایی است که دیدهام
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آنجاست .تنها هستم و اطرافم گروه های مختلفی هستند .بزرگترین دشمن انسان افراد قابل اعتماد وی هستند و خوارترین
دشمنانت کسی است که با آن میجنگی .خانهای که در آن مأنوسی نداشته باشی مکان الفتگرفتن نیست و اقوامی که افرادی
نزدیک به تو نداشته باشند ،با تو قرابتی ندارند»« .در میان دوری و خستگی دنبال فرصت خالی میگردم که کاری دستنیافتنی
انجام دهم .و اگر رفتار دشمنانم مرا به درد میآورد (ایرادی ندارد؛ زیرا) از جانب دوستانم رفتارهای سختتر و دردناکتر
دیدهام».
ابیات زیر از خاقانی نیز گواهی است به تمایل به گریز از همهویت شدن شاعر با دیگران:
وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی

تنها نشین و مرهمی از دودمان مخواه
(خاقانی)377 :

زان همدمان یکدل یک نازنین نماندست

این دور بیوفایان زیشان چه خواست گویی؟
(همان)681 :

از همه عالم کران خواهم گزید
این طلب بیخویشتن خواهم نمود
سالها رای ریاضت داشتم

عشق دلجویی به جان خواهم گزید
این رطب بیاستخوان خواهم گزید
از پس دوری همان خواهم گزید
(همان)231 :

 .6. 2گالیه
افراد خودشیفته اشخاص منحصربهفردی هستند که تحمل انتقاد و بیاعتنایی را ندارند و فقط خود را مهم میدانند و در
روابط بینفردی ،رفتاری استثمارگرانه دارند ( .)Kaplan & Sadouk, 1998: 28الش معتقد است که افراد خودشیفته
خودشان را اسیر کسالتی نابودکننده میبینند؛ بنابراین از این حالت خود شکوه میکنند .آنها از اینکه نمیتوانند احساسات
داشته باشند ،شکایت دارند ( .)Lash: 12چنین افرادی از هر نوع انتقاد گریزان هستند؛ اما خود انتقادکنندگان ماهری هستند.
آنها سعی می کنند انتقاداتشان را رنگ و بوی گالیه بخشند و مقداری پرخاشگری و خشم نیز چاشنی آنها کنند
(Donnellan, 2005: 38؛ .)Webster, 2006: 13

ابوفراس ازجمله شعرایی است که در شعرش از بیوفایان و دوستان دیرینه گالیه میکند .او که در جنگ با رومیان اسیر
شده بود و اسارتش چهار سال به طول انجامید ،نامههای متعددی به سیف الدوله نوشت و از او درخواست فدیه کرد و چون
پاسخی نشنید او را تهدید کرد که اگر آزادش نکند به دشمنانش میپیوندد (الزرکلی .)155 :1986 ،سیفالدوله با شنیدن این
حرف فدیۀ رهاییاش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد (التنوخی .)1/228 :1971 ،شاعر در ابیات زیادی با لحنی گالیهآمیز از
سیفالدوله خواهان فدیۀ اسارت است .او در بخشهای دیگر اشعارش گالیه میکند که در میدان کارزار کسی به کمک او
نیامده و این دلیل اصلی اسارت اوست:
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وللموت ظفر قد أطل وناب
(الحمداني)26 :

(ترجمه)«سیفالدوله در فدیۀ من دیر کرد حال آنکه مرگ سریع است و مرگی با چنگال و دندان نیش خود مرا نگاه
میکند» .عالوه بر این او با لحنی گالیهآمیز مدعی میشود که دلهای انسانها به سنگ تبدیل شده و هیچ رحم و شفقتی در
بینشان نیست:
وکثير من الناس حديد

وکثير من القلوب صخور
(همان)152 :

(ترجمه) «بسیاری از مردم از آهن هستند و بسیاری از قلبها از سنگ است» .این توهم در درون ابوفراس تا حدی است
که گمان میکند همه به او حسد میورزند و علیه او متحد شدهاند:
ولم أر مثلي اليوم أکثر حاسدا

کأن قلوب الناس لي قلب واحد
(همان)99 :

(ترجمه) «همچون خودم ،اینچنین حسودانی تاکنون ندیدهام ،گویا قلبهای مردم در برابر من قلبی واحد شدهاند».
در میان گالیههای خاقانی بیشترین بسامد مربوط به گالیههای عاشقانه از جور و جفای معشوق است .این گالیهها که
جنبۀ شماتت و مالمت معشوق را به خود میگیرد ،نشاندهندۀ نگاه خودشیفتۀ شاعر در مراودات عاطفی است:
چه کردهام که مرا پایمال غم کردی؟

چه اوفتاد که دست جفا برآوردی؟
(خاقانی)670 :

آن چه عشق دوست با من میکند

واهلل ار دشمن به دشمن میکند
(همان)608 :

آنچه تو کردی نه از شمار وفا بود

غایت بیداد بود و عین جفا بود
(همان)607 :

بس کم آزرمی نپندارم که تو

مهر بر چون من کم آزاری نهی
(همان)674 :

حساسیت ،زودرنجی و تأثیرپذیری شاعر از حوادث و وقایع روزگار او را به شدت تحتتأثیر قرار میدهد« .در روزگاری
که او در آن زندگی می کرد اخالق عمومی مردم به جهت نقصان تربیت و بسط تعصبات مختلف حال و روز خوبی نداشت.
مردم در ارتباط با یکدیگر بهجای خوشزبانی و مهرورزی ،بدزبانی و بددلی را بهکار میبستند» (صفا .)781/2 :1388 ،شاعر
در چنین حالتی تنها میتوانست از علتهای این بداخالقی گالیه کند و گالیهها و شکواییههای او در حقیقت آیینهای است
که شاعر در مقابل واقعیتها گرفته است:
آثار سالمت از جهان رفت

آیین امانت از میان رفت

پیداست بر آستان دنیی

دجّال هزار و مهدیی ،نی
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(خاقانی)64 :
بر جان من از بار بال چیست که نیست؟

بر فرق من از قهر قضا چیست که نیست؟
(همان)706 :

با توجه به آنچه گفته شد میتوان به درستی ادعا کرد که خشم و نارضایتی ،احساس تنهایی ،انزوا و گریز از مردم از
احوال همیشگی و خصوصیات ثابت روحی و اخالقی خاقانی است که در سراسر دیوان او مشاهده میشود (معدنکن:1384 ،
)26؛ لذا بسیار طبیعی مینماید که گالیه و شکایت در دیوانش از بسامد باالیی برخوردار باشد .گالیههای او فقط محدود به
مشعوق نیست؛ بلکه ممدوحان او نیز مخاطب اعتراض و شکایتهای پیاپی وی هستند:
از لگد حادثات سخت شکسته دلم

بسته خیالم که هست این خلل از بوالعال
(خاقانی)38 :

امید آبروی ندارم به لطف شاه

که امسال کمتر است قبولی که پار کرد
(همان)151 :

نتیجه
بنابر روانشناسی رفتاری کریستوفر الش ویژگیهای مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس حمدانی و افضلالدین خاقانی
عبارتند از :خودبزرگبینی ،ارزشزدایی از دیگران ،توهمات همهتوانی ،گریز از همهویت شدن با دیگران و گالیه .بر این
اساس این دو شاعر افرادی هستند که در شعر خود تصویری مبالغهآمیز از خویشتن ارائه میکنند و خویشتن خویش را به
خاطر ارزشهایی که پایبست کافی ندارد ،دوست میدارند و ستایش میکنند و با تظاهر به بزرگی ،شعرشان را یگانۀ روزگار
معرفی میکنند .این دو شاعر بسیار مشتاق ستایش و تحسین دیگران هستند و کسانی را که آنان را آلت دست خود قرار
دادهاند ،تحقیر میکنند و در تالش هستند تا با بزرگ نمایی خود ،افراد دیگر را کوچک و خوار بشمارند و از ارزش آنها
بکاهند .ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند و از پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه میگریزند؛
لذا احساس ناامنی در آنها ایجاد میشود و گمان میکنند در این دنیا تنها هستند و هیچکس همراه آنها نیست؛ به همین دلیل
از زندگى خود لذت نمىبرند و شادکام نیستند .ایشان خود را ابرمنی میپندارند که همه کار از دستش برمیآید و اتفاقات
مثبت اطرافشان را به خود نسبت میدهند و وجود خود را در رخدادن چنین اتفاقاتی بسیار مؤثر و الزم قلمداد میکنند و خأل
درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است ،با توهماتی غیرقابل انجام پر میکنند .این دو شاعر از همهویت شدن
با دیگران فرار میکنند و به همین خاطر مدام از مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گالیه دارند .نکتۀ قابل توجه این است
که در ابوفراس به دلیل اصل و نسب واال و پرورش در دربار و حکمرانی در قلمرویی وسیع ،نشانههای خودشیفتگی تصنعی
نیست؛ اما خاقانی که از اصل و نسب واالیی برخوردار نیست و در جامعه جایگاه ارزندهای هم ندارد ،دارای خودشیفتگی
تصنعی است که بر حقارت وجودی او بنا نهاده شده و در جهت رهایی از احساس دردآور پوچی اوست.
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پینوشتها
خودشیفتگی همانند دیگر اصطالحات روانکاوانه از قبیل عقدۀ "ادیپ" و "الکترا" منشأ غیر روانکاوانه و در واقع ادبى
دارد .این اصطالح ریشه در واژۀ یونانی "نارسیس" دارد .نارسیس پسری بسیار زیبا بود که توسط همگان تحسین میشد؛ اما
به سبب غرور خود از دیگران دورى مىجست و حتى به احساسات تحسینکنندگانش نیز بىاعتنا مىبود .دخترى به نام اکو
که از قدرت تکلم به شیوۀ آدمیان محروم بود او را مىبیند و به او دل میبازد؛ اما از بیان عشق خود ناتوان است .روزی
نارسیس هنگام عبور از بیشهاى احساس میکند کسی او را تعقیب میکند ،پس رو برمىگرداند و با صداى بلند مىپرسد :کسى
آنجاست؟ اکو مشتاقانه کلمۀ آخر در جمله نارسیسوس را تکرار مىکند و مىگوید :هست؛ اما نارسیس وقتى اکو را از نزدیک
مىبیند ،او را از خود مىراند و اکو دلشکسته از آنجا مى رود .نارسیس همچنان به دیگر هواخواهان خود نیز بىاعتنایى
مىکند ،تا اینکه یکى از این دلشکستگان روزى نفرینکنان خطاب به او مىگوید :امیدوارم خودت هم عاشق شوى و هرگز
به وصال معشوقت نرسى .این نفرین به این شکل محقق مىشود که وقتی نارسیس براى نوشیدن آب از برکهاى خم شده
است ،تصویر خودش را بر سطح آب مىبیند و آنچنان به خود دل مىبازد که نمىتواند چشم از خویش برگیرد و نهایت ًا در
آن برکه غرق مىشود (.)Jorstad, 1996: 17-18

ابوفراس در سال 932م در موصل به دنیا آمد (ابنخلکان )61 :1978 ،و در سهسالگی پدرش را از دست دارد و پسرعمویش
سیفالدوله ،حاکم حمص و حلب ،سرپرستی او را بر عهده گرفت (صدر .)430 :1372 ،او در دربار سیفالدوله بزرگ شد و
در آن جا با ادبا و شعرا و اندیشمندان بزرگ نشست و برخاست داشت و طبع شاعری یافت (فروخ .)495 :1985 ،خصوصیات
اخالقی و رفتاری بزرگی که در ابوفراس جمع شده بود ،به عالوۀ قدرت او در جنگاوری باعث گشت سیفالدوله حکومت
منبج را به او بسپارد (ابنعدیم )119/1 :1370 ،و در این مدت با حضور در نبردهای پیدرپی سیفالدوله علیه رم آوازهای
بلند یافت (زیدان .)4/781 :1982 ،در پی جنگ با رومیان به مدت چهار سال اسیر شد .سیفالدوله در پرداخت فدیۀ آزادی
او به رومیان تعلل ورزید و این امر موجبات گالیه و شکایت ابوفراس را فراهم آورد (الزرکلی .)155 :سیفالدوله در نهایت
فدیۀ رهاییاش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد (التنوخی .)1/228 :1971 ،یک سال بعد از رهایی وی از زندان ،سیفالدوله
فرمانروایی حمص را به او داد و خود دیری نپایید که از دنیا رفت (الثعالبی .)1/57 :1983 ،پس از مرگ سیفالدوله ،ابوالمعالی
پسر سیف الدوله به همراه اطرافیانش و با بهانۀ طمع ابوفراس به حکومت حلب ،با او درگیر شد و سرش را از تن جدا کرد
(ابنعدیم.)125/1 :
افضلالدین خاقانی (1198-1126م) از پدری درودگر و مادری مسیحی که بعداً به اسالم گروید ،در شهر شَروان به دنیا
آمد (کندلیهریچی .)11 :1374 ،تا 25سالگی در نزد عمویش کافی الدین انواع علوم ادبی و حکمی را فراگرفت و چندی نیز
در خدمت ابوالعالء گنجهای شاعر بزرگ معاصر خود که در دستگاه شروانشاهان به سر میبرد ،کسب فنون شاعری کرد
(معدنکن .)4 :1384 ،پس از آنکه ابوالعالء وی را به خدمت خاقان منوچهر شروانشاه معرفی کرد لقب خاقانی بر او نهاد.
مدتی قصد سفر به خراسان کرد و پس از آن بهقصد حج و دیدن امرای عراقین از شروانشاه اجازۀ سفر گرفت (همان .)6 :در
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بازگشت به شروان باز خاقانی به دربار شروانشاه پیوست .لیکن میان این دو کدورت ایجاد شد و یک سالی را در حبس
گذراند .در سال  571فرزندش بیست سالۀ خود رشیدالدین را از دست داد و بعد از آن مصیبت مرگ همسر و مصائب دیگر
بر او وارد شد .از آن پس میل به عزلت یافت و خدمت دربار شروانشاهان کناره گرفت (فروزانفر .)621 :1385 ،در اواخر
عمر در تبریز به سر میبرد و در سال  582ق در همان شهر درگذشت و در مقبرۀالشعراء در محلۀ سرخاب تبریز مدفون شد.
(معدنکن)15 :
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