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 مهمقدّ  1 -1

 ای پربرکت و بارآور شعر فارسی است. در این عصر که مقدم بر حمله قرن ششم  جری از دوران»   

یابد. این قرن به علت کیرت مغول است، شعر فارسی از جهات گوناگون وسعت و رشد می ویرانگر

 ا به جای مانده است بر دیگر قرون امبرده شده و آثار بسیاری از آنتن از آنان ن 300شاعران که حدود  

آوران شعر فارسی  ستند که مورد تقلید و ادب فارسی برتری دارد. در میان این شاعران، چند تن از نام

اند و در تاریخ شعر فارسی مقامی ارجمند دارند، که از این میان، سنائی غزنوی، تتبع دیگران قرار گرفته

غزنویان  توان نام برد.الدین اصفهانی را میظامی گنجوی، عطار نیشابوری، انوری، ظهیر فاریابی، جمالن

، و آل و سلجوقیان در خراسان و غوریان در سرزمین غور، و خوارزمشا یان در خوارزم ر  ند و ال ورد

آذربایجان و شروانشا ان در و اتابکان سلغری در عراق و اتابکان آذربایجان و افراسیاب در ماوراءالنهر 

 (10:1382دادند. )سجادی،اعران را مورد حمایت خود قرار میش شروان،

گوی در این قرن شروان بوده یکی از مراکز مهم رواج و رونق زبان فارسی و حمایت شاعران فارسی»   

کرده و به مایت میگوی را حدانستند شاعران فارسیو شروانشا ان که خود را از نژاد شا ان ساسانی می

اند و به این جهت شاعران معرو  مانند ابوالعالء گنجوی و خاقانی دادهآنان صالت و جوائز بسیار می

-و آثار شعری به وجود آورده شروانی و نظامی گنجوی در سایه حمایت و توجه آنان پرورش یافته

 (.11 مان:)«اند

افکند، پی پارسی ادب در که طرحی است  جری ششم یسده سرایانقصیده بزرگترین از یکی خاقانی   

 .است داده جای پارسی سخن نظیرکم تازانیکه شمار در را او
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 از که نشیندمی اندوست ادب جان بر ستوده ایشیوه با و استادانه چنان خاقانی و استوار بدیع مضامین   

علم و اطالع و فنون  او را در معاصران خاقانی اکیر .ستایدمی را او ی نرمندانه  ایتوانایی ابتدا  مان

و مفسر و ادیب و در  ، او نیز خود را دبیراندهخواندآیت حق  و وی را فیلسو  و ؛اندفضل مقدم شمرده

ی باالتر از شعر پارس لبید و بحتری و در نیر بهتر از جاحظ و در برتر از شعر عربی  مپایه حسان و

از  قانیخا دانست.می خور خوان خویشهشمارد و آنان را ریزی میو معز و سنایی رودکی و عنصری

 .باشدخویش میسرایان عصر فکر و در درجه اول از قصیدهطبع و بلندسخن گویان قوی

اودیپ و  ای چونهآواز ای ادبی پر ای آغاز شد که فروید نامپیوند روانکاوی و ادبیات از  مان روز»   

 (.18:1387)یاوری،« فا یم روانکاوی خود نامی بگذاردفراخواند تا بر منرگس، یا یوسم و ساد را 

 ای گوناگون آن با ادبیات و ی روانکاوی و شاخهروشن است که مکاتب دیگر روانشناسی به اندازه   

ادبیات از دیرباز با روانشناسی پیوند داشته است و پیش از آنکه  ی تنگاتنگی ندارند.نقد ادبی چنین رابطه

اند. داده وانشناسی جدید به کاوش در دنیای درون انسان بپردازد، شاعران و نویسندگان این کار را انجامر

ریزی شد، این ارتباط ابعاد و پی 1دقرن حاضر دانش نوین روانکاوی به دست فرویاما از  نگامی که در 

 ای به خود گرفت. ای تازهجنبه

لکه آورد، بد نمیبه یا ،ده استبر ی را که سرکوب کرده و از یادچیز  یچفروید معتقد است که بیمار »   

 فتار او جایردیگر، کند. به سخن آنکه بداند تکرار میبیکند و عنوان عمل بازسای می ا به ا رآن

-غیر و: کالمی رفتار سروکار داریمنوع  ان روانی با دوگیرد. بدین ترتیب در جلسه درمگفتارش را می

 ای رفتارجگفتن  یشیوهجاست که ر اختیار دارد کالم است و در اینتن ادبی تنها چیزی که دکالمی. اما م

 (.151:1951فروید،«)گیردرا می

 ای فروید در نوشتهتوان به اند میبه تحلیل روانشناختی متون ادبی پرداخته محققان ای که از نمونه   

( 1958-1879)3 ای فروید و ارنست جونزه(، نوشت1911-1837)2اثر ویلهلم جنسن مورد گرادیوا

 ی  ملت و شکسپیر اشاره کرد.درباره

                                                 

 
1- Freud  

2 - Wilhelm Jensen             

3 - Ernest Jones  
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ارد وم توان بهاز آن میان می شناختی نوشته شده است کهدر ادبیات فارسی  م مقاالتی با رویکرد روان   

 زیر اشاره کرد:

داستان رستم و اسفندیار، داستان کیخسرو و فرود،  -ی سه داستان از شا نامه ای صناعی دربارهمقاله    

م( در 1969ش )1348در سال  "فردوسی: استاد تراژدی "که تحت عنوان  -و داستان رستم و سهراب

 مجله یغما به چاپ رسید. نمونه نگریستن روانکاوانه به متون ادبی کالسیک است.

)باز  م  "ی سه قطره خونشناختآروزی کام نیافته، تحلیل روان" ای ی صنعتی به نامگانه ای سهمقاله   

-با مرگ به ستیز مرگ، بررسی روان"و  "شناختی آثار صادق چوبکبرزخ رابطه، بررسی روان" دایت(، 

 ی مفید به چاپ رسیده است.در مجله 1366)بهرام صادقی( که  ر سه در سال  "شناختی ملکوت

تواند این نوع نقد می  چنین .تبرای تقویت درک ما از ادبیات و شناختن قدر آن اس شناختینقد روان

 ای عمیق بسیاری برای حل معما ای مربوط به درونمایه و نماد ای یک اثر را در اختیارمان قرار سرنخ

 د د.

پیچش پیچ ، ی دربارهملت و ادیپ ارنست جونز یکی از مشهورترین مطالعات روانکاوانه ادبیات،  »  

 (.149:1383، ریطا)«گار آلن پو استکتاب زندگی و آثار اد

ای از زندگینامه خاقهانی نامه خوا د آمد، خالصهکه در این پایان  ایبرای درک بهتر موضوع و تحلیل   

حسان العجم افضل الدین بدیل بهن علهی بهن عیمهان خاقهانی حقهایقی شهروانی یکهی از »شود ذکر می

، مردی درودگر بود و خاقانی بار ها الدین علیبزرگترین شاعران و از فحول بلغای ایرانست. پدر او نجیم

یی طباخ از رومیان بهود در اشعار خود بدرودگری او اشارت کرده است. جد او جوال ه و مادرش جاریه

الدین عمربن عیمان مردی طبیب و فیلسو  بود و خاقانی تها بیسهت و پهنچ که اسالم آورد. عمش کافی

 ا از حقوق او یاد کرده و آن مرد عالم و فیلسهو  ی تربیت او بود و بارسالگی در کنم حمایت حضانه

بهن فریهدون شروانشهاه،  خدمت خاقان اکبر فخرالدین منهوچهره است، بعد از ورود ب نیکی ستودهه را ب

رسید. بعهد از چنهدی   ای گران از آن پادشاه به اوخاقانی به دربار شروانشا ان اختصاص یافت و صلت

مید دیدار استادان خراسان و دربار ای مشرق آرزوی عراق و خراسهان اه از خدمت شروانشاه ملول شد ب

-در خاطرش خلجان کرد و این میل از اشارات متعدد شاعر مشهود است، لیکن شروانشاه او را ر ا نمهی

میل دل رخت آن سامان بربندد و این تضییق موجب دلتنگی شاعر بود تا عاقبت روی به عهراق ه کرد تا ب

س سهنجر و خراسان و حب د و در  مان حال خبر حمله غزان بهت لیکن درآنجا بیمار شنهاد و تا ری رف



5 

 

بازگشت به شروان مجبور ه ی سفر بازداشت و برا از ادامه خاقانیو رسید و بن یحیی به ا قتل امام محمد

قصهد حهو و ه ساخت. اما چیزی از توقم او در شروان و حضور در مجالس شروانشاه نگذشهت کهه به

مرای عراقین اجازت سفر خواست و در زیارت مکه و مدینه قصائد غهرا سهرود. در بازگشهت بهه دیدن ا

معلومی، کهه شهاید علهت نهاه لیکن میان او و شروانشهاه بهشروان باز خاقانی به دربار شروانشاه پیوست 

تی حبس شهاعر انجامیهد و بعهد از مهده سعایت ساعیان بوده است، نقار و کدورتی رخ داد چنانکه کار ب

بهه سهفر  ه.ق 569شفاعت عزالدوله نجات یافت. او بعد از چندی در حدود سهال ه سال ب قریب به یک

ین را که نزدیهک بیسهت فرزندش رشیدالدّه.ق  571و بعد از بازگشت به شروان در سال حو دوم رفت 

زلهت کهرد و که میل به ع روی نمود چندان  ایی دیگر بر اوسال داشت از دست داد و بعد از آن مصیبت

ی سهرخاب تبریهز در اواخر عمر در تبریز بسر برد و در  مان شهر درگذشت و در مقبره الشعراء محلهه

ی آنهان دوستی یا دشمنی داشت و از  مهه مدفون شد. خاقانی از شاعران عهد خود با چند تن روابطی ب

دختر داد و بهه  ،را بعد از تربیتشعر و ادب بود و او نجوی است که استاد خاقانی در تر ابوالعالء گقدیم

العهراقین خاقهانی ابیهاتی در ی به نقار و  جو کشید و در تحفههدربار شروانشاه برد لیکن کارشان به زود

 ای خود نسبت به خاقانی اشاره کهرده در ابیاتی به این رویداد و محبت  جو آن استاد  ست. و ابوالعالء

 است:

 ادمهکه از تو نه ش ه جان عزیزتههب                      الدین اگر راست پرسی ی افضلا تو

 م اوستادم هده  /در خوانهمنت  م پد مایی                      هرزنهین و فهالعتهو خهود قره

 شادمهرگهری بهاعهر شهو بهان تههزب  م                     تهسهقت ببهمر را به تعلیم و شفهک

 هادمهنرهب بهن لقهت مهانیهاقهه خهب اقان                      خ دی بردمت نزدهچو شاعر ش

ین وطواط شاعر استاد عهد خاقانی  م چندی با استاد دوستی داشته و آن دو بزرگ یکدیگر را رشیدالدّ   

ای دیگهر از شهاعران و ولی آخر کارشان به  جا کشید. عالوه بر این گهروه خاقهانی بها عهده ،اندثنا گفته

زمان روابط نزدیک و مکاتبه داشته و بر روی  م کمتر کسی از شاعران است که  م در عهد خود عالمان 

به آن درجه از اشتهار رسیده باشد که او رسید. این شاعر استاد که مانند اکیر استادان عهد خود بهه روش 

د و در غالهب سنائی در ز د و وعظ نظر داشته، بسیار کوشیده است که از ایهن حیهب بها او برابهری کنه



6 

 

 ای خود از آن استاد پیروی نماید، و از مفهاخرات او یکهی آن اسهت کهه خهود را قصاید حکمی و غزل

ای باشد که در اواخر حهال بهه تصهو  داند و شاید یکی از علل این امر ذوق و عالقهجانشین سنائی می

الطبهع و احی مردی ابیمدحاصل کرده و به قول خود در سی سال چند چله نشسته بود. خاقانی در عین 

یی که از جانب شروانشاه و خلیفه آزاده بود و با وجود نزدیکی به دربار ای معرو  و عالقه مت و بلند

انصرا  او از عهوالم معنهوی ه گونه مشاغل که ببه تعهد امور دیوانی از طر  او شده بود،  مواره از این

 (.309-313: 1382اهلل صفا، )ذبیح« انجامید، اجتناب داشتمی

 بر تکیه با خاقانی شخصیتی زوایای از  اییگوشه انکاویرو نقد از استفاده با تا برانیم پژو ش این در   

 .شود گشوده ما بر اشعارش

 تعریف و تحدید موضوع 1-2

باشد، در شناختی شخصیت خاقانی براساس اشعارش مینامه که تحلیل روانبا توجه به موضوع پایان   

فروید، آدلر،  ان شخصیت از جملهشناس ای روانشده است تا با استفاده از نظریه نامه سعیایاناین پ

  ای از شخصیت این شاعر بزرگ  ادبیات فارسی را  مورد تحلیل و بررسی قرار د یم.گوشه ورنای 

 مسئله و فرضیات بیان  3 -1

کهاوی در پهی کشهم وجود دارد. علم روان کاوی، پیوند عمیق و آشکاریامروزه میان ادبیات و روان»   

دانند بخش می ای را رضایتکه مردم چه چیزاین :شناختی آدمی است؛ به عنوان میالمسائل بنیادین روان

 های  ا کدام اسهت؟ آنهان چگونهه در مقابهل حهوادا و نا نجهاری ای خوشبختی آندانند؟ راهیا نمی

 (.86:1387)نوین،« می یا خوشبختی آنان کدام است؟اجتماعی از خود دفاع می کنند؟ علل ناکا

سهروکار دارنهد، ی خیهال ی زبهان، گفتهار و حهوزهبههاز آنجا که روانکاوی و ادبیات،  ر دو، با تجر»   

نماید. چرا که ادبیات با غور در اقلیم درون و کوشش در بیان این عهوالم، روابطشان با یکدیگر قهری می

شناسهی انکاوی کرده و از این ر گذر، روانکاوی توانسته است از مرز آسیبکمک شایانی به پیشرفت رو

ی پزشهکی  ای آفرینش  نری برسد. یعنی اکنون روانکاوی از زمینههعصبی درگذرد و به پردازش نظریه

ای رفتهار خود گامی فراتر نهاده و به اندرون جهان ادب راه یافته است. از آنجا که کار نوشتن خود گونهه

 ر اثر،  مانند  پس آفرینش ادبی  م موردی ویژه و تحلیل شدنی چون سایر رفتار ای آدمی است. است،

ی روانی نویسهنده اسهت. نویسهنده،  نگهام شناختی است. اثر ادبی عمال فرافکنی زمینهمعلول عینی روان
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چه گویم؟ یهک خبر است. مگر مولوی نگفته است: من ی ژر  کار خویش بیاز انگیزه تدارک اثر، غالباً

یعنهی روایهت و نماد های آن، « محتهوای  ویهدا»رگم  شیار نیست. تحلیل محتوای نهان اثر، بهه یهاری 

 (.169:1382غیاثی،«)ریزدروانکاوی متن ادبی را پی می

 ای علوم انسانی  مچون اش، با سایر رشتهبدیهی است ادبیات به دلیل ما یت و حوزه گسترده»    

سب موضوعی دارد و شناسی، فلسفه، عرفان، تاریخ و... اشتراک و تناناسی، جامعهششناسی، زبانروان

 (.50:1379قوام،)« ا را داراستگونه رشته ای مشترک با اینقابلیت انجام پژو ش

بسیاری از  شناسی از ا میت و عمق بسیار زیادی برخوردار است.در این میان رابطه ادبیات و روان»   

اند. از جمله شناختی خود را بر پایه آثار ادبی ارائه نموده ای روانجسته معاصر نظریهشناسان برروان

ثر از وی یعنی آثار شکسپیر و آثار نویسندگان متأحقارت از  یآلفرد آدلر نظریه خود را درباره عقده

 (.34:1384پربر،اس)«استاندال و داستایوسکی برگرفته است.

شناسهانه نقهد روان »نویسدشناسی میادبیات و روان یدرباره رابطه« د ادبینق»دکتر  شمیسا در کتاب     

خی از بهترین تفاسهیر ادبهی در ای را در ادبیات بررسی کرده است و برشناختهنا  ای وسیع و کامالًحوزه

گهاه آشناسهانه بها طهرح مطهالبی در بهاب نهاخودشناسانه دارد. نقد روانروانباب آثار پیشرو ادبی، جنبه 

-میالی و امیال این در آثار ادبی، به نقد ادبی عمق و نوعی جنبه پیشهگویانه و رازشخصی و جمعی، صور

آمیز بخشیده است. اگر ادبیات جزو علوم انسانی است به یک اعتبار به سبب آن است که محصول ذ هن 

 شمیسها،.) «شناسهیوانتهر از ر ای آن شایستهآدمی است و چه علمی برای مطالعه ذ ن آدمی و فرآورده

217:1378.) 

 تواندخیال و توصیفات و انحرافاتی که در زبان  نرمند است می ا و صورشناس از روی سمبلروان»    

 (.217ببرد.) مان:اثر را تجزیه و تحلیل روانی کند و به ذ ن آفریننده آن پی

 ای ای از واقعیت ای روانی، و پارهسود نهایی روانکاوی این است که گذشته از شرح و توجیه بیماری»

 ای  ای زندگی انسان، مانند آثار  نری، پدیدهی فرآوردهزندگی روزمره، کلیدی برای تعبیر و تفسیر  مه

 (.25:1382غیاثی،«)گذاردفر نگی و تمدنی، نظیر اخالق، مذ ب، سیاست و غیره در اختیار شما می

ع از اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان شاعر است، چرا که یکی از منابع تحلیل شخصیت شاعر اطال   

 کند.گیری شخصیت او نقش مهمی را ایفا میمحیطی که فرد در آن پروش یافته است در شکل
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 یای است که زندگی اجتماعی زمان خود را با  مهآثار بزرگ ادبی  مچون آینه» نویسدعباس ما یار می

-نعکس ساخته است، و از آن جا که در چنان زندگیی با ویژگیپیچیدگی و گستردگی و ابهام در خود م

ای ، به ناچار در چنین آینهیی وجود داردو زیبا ی مواری، و زشت ای چون: ضعم و قوت،  مواری و نا

 (.6:1383)ما یار، «نیز نمودار شده است

که درباره آن سبک یک فرد است بدون آن » است از: شناسی معنای اصطالح شخصیت عبارتدر روان»  

 (.307:1379)گنجی، « داشته باشیم ترین قضاوت ارزشیکوچک

به ارا  عوامل زیستی معموالً ،کلی نقش دارند : زیستی و اجتماعیدر تکوین شخصیت دو عامل »   

رسند و از  مان ابتدا در فرد وجود دارد .عوامل اجتماعی محصول محیط اجتماعی  ستند، محیطی که می

او خانواده، مدرسه و اشخاصی که با یعنی  ،زندگی خود را در آن گذرانده است  ایلفرد اولین سا

 (.308:1379)گنجی: « ای اولین دوران کودکی ا و شکستاند و موفقیتارتباط داشته

گیرد که از عناصر زیر        ای را در بر میگیری شخصیت ساختشکلعوامل اجتماعی موثر در »   

فر نگی که گروه به آن وابسته محیط خانواده، گرو ی که خانواده به آن تعلق دارد و  شوند:تشکیل می

است روند و منظور از نهادی بودن آن  ا این عوامل اجتماعی تحت عنوان عوامل نهادی به کار می .است

 (.312) مان: «شوند و استمرار دارندکه به طور ارادی وارد عمل می

کایت و دیوان خاقانی پر است از ش» گویدعری دیر آشنا در مورد خاقانی میدشتی در کتاب خاقانی شا   

سی آن دوران شک باید در مسائل اجتماعی و سیااین بدبینی را بی ی(. ریشه115:1381دشتی، .)«بدبینی

که خود نیازمند تحقیق  اند.گیری شخصیت شاعر نقش مهمی را ایفا کردهجستجو کرد که در شکل

 جداگانه است.

اعتنایی به مصالح اجتماعی، دبینی، عدم اعتماد به دیگران، بیای خاص صفاتی چون باگر در آثار دوره»   

 ها را بایهد  ا وجود دارد، ریشه آنجویی و نظایر آن ای  مگانی، انزوامیل نداشتن به شرکت در فعالیت

 (.7:1383ما یار، «.)بررسی کنیمقبل نزدیک بدان  ای مادر عوامل اجتماعی و سیاسی آن دوره یا دوره

خهور و دیوان خاقانی پر است از اشعاری که شاعر به خودستایی از خود پرداخته و دیگر شاعران را ریزه

خودستایی و تحقیر دیگران را بایسهتی در علهل  این  مهی ریشهشک بی ،دزد بیان خویش خوانده است

ای بهوده کهه شهاعر در آن پهرورش یافتهه و خانوادهی تأثیر محیط روحی و روانی جستجو کرد که نتیجه

 است.
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اند و شوند بسیار متفاوت و متنوعخوانده می 1تحلیلگری خودشیفتگی ای که در ادبیات روانپدیده»   

ستایی، تمایل شدید به داشتن منزلت اجتماعی طلبی و خودخوا ی، جاهشامل موارد زیرند: غرور و خود

داشتن دیگران، تمایل به محبوب بودن بدون داشتن توانایی دوست دیگران، و تحسین شدن به وسیله

ضطراب و نگرانی در مورد  ای طبیعی و تمایالت خالقانه ااز دیگران، عزت نفس و آرمان گیریکناره

 (.65:1387) ورنای،  «مت و وضعیت ظا ری و توانایی ذ نیسال

، رفتهار و تسلط و سختگیری شدید والهدین»نویسد که یدر ادامه در مورد علل خودشیفتگی م 2 ورنای  

کودک برای مقابلهه بها عوامهل  آمیز والدین با کودک، تبعیض گذاشتن میان کودکان و .... کهنگرش تحقیر

کند: لجبازی و نافرمانی در مقابهل معیار های والهدین، متکهی  ای مختلفی استفاده مید نده از شیوهآزار

 ا که کودک کدام یک از این شیوهبزرگ نشان دادن خود و این  ا و جلب توجه آنبودن کامل به دیگران 

ایهن  (.68 مهان:«.)یابد بسهتگی داردکند به مجموعه شرایطی که کودک در آن پرورش میانتخاب می را

و  شهد، طهرد اوتوان دید که از طر  پدرش به علت ادامه ندادن شغل موارد را در زندگی خاقانی نیز می

توان به یا میو   پدرش تا زمان مرگ نیز دست از سرزنش و تحقیر او به خاطر شاعریش برنداشت. یحت

اسهت. گرایش خاقانی به عرفان و عزلت اشاره کرد که مکرر در دیوان اشعار به ایهن مهورد اشهاره کهرده

گیهههری از مهههردم  مهههراه تمایهههل بهههه کنهههاره خودشهههیفتگی ممکهههن اسهههت بههها هههای گهههرایش»

 (.72:1387رنای، و«.)باشد

یهن شهاعر  اشویم احساسات ضد و نقیض از جمله مسائلی که در مطالعه دیوان خاقانی با آن روبرو می   

ال آنکهه توان از برخورد او با پدرش یاد کرد که در جهایی او سهتوده اسهت حهاست، به عنوان نمونه می

ن رفتهار نمونهه ایه ،ظ  جو کرده اسهت مین شاعر در جایی دیگر از دیوان اشعارش او را با بدترین الفا

 حتیدید و  توان با کسانی چون رشیدالدین وطواط، ابوالعالء گنجوی و بسیاری کسان دیگرخاقانی را می

-یکی یاد میبه ن که گاه از آنمورد شهر شروان که مولد خاقانی است، دید؛ در این احساس و برخورد را 

 نکو د.را می کند و گاه آن

 

                                                 

 
1 - Narcissism            
2 - Horney                        
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ای است که کل رفتار را معتقد است احساس حقارت منبع تمامی تکاپوی انسان و نیروی محرکه 1آدلر»   

 ای خویش تالشی است که به منظور جبران حقارت و رشد فرد ناشی نموانگیزاند و تمام پیشرفت، برمی

ن احسهاس  ا واقعی باشد خواه زاده خیال اما ناتوانی بهر چیرگهی بهر ایهخواه این حقارت د دانجام می

 «شههودمههی 2حقههارتگیههری عقههدهسههبب تقویههت و تشههدید ایههن احسههاس گشههته و منجههر بههه شههکل

 (.144:1384)شولتز،

 رسد کهظر مین ای مربوط به عقده حقارت به با مطالعه زندگی خاقانی و اشعار او و مقایسه آن نظریه   

اقانی در حقیقت خ» تطبیق است ای شخصیتی خاقانی با عالئم عقده حقارت در روانشناسی قابل ویژگی

 ور خهوانخریزه  ، ا را عطسه خویشکند و آنیاد مینه  مین از بیشتر شاعران روزگار خویش با تحقیر 

سهی و اشناننکو د و به قهدر بلکه مردم زمانه خود را نیز مکرر می ،خواندخویش، و دزد بیان خویش می

سهت و اآور عرب تا حدی یادآور متنبی شاعر نام دارد از این جهت ویچشمی و بدسگالی متهم میتنگ

چیهزی  آیا .ی ناپذیر در سراسر سخنانش پیداستآلود و خودپسندی سیرخوردگی ز رمانند او نوعی سر

ز داستان ا؟ از سرگذشت جوانی او و گویند در وجود خاقانی بوده استیم« عقده حقارت»نچه امروز آاز 

ز چنهین انشهاند کهه وی آنچه معلوم است این اندیشه را در خاطر مهیدیار او  خانواده و محیط و شهر و

 (.188:1387)زرین کوب، «ای خالی نبوده استعقده

ه شهاعر دارای کهکند و معتقد است تقسیم می «آگا انهخودآگا انه و ناخود» زرقانی  شعر را به دو نوع   

ط پنههان شخصهیت ارتبها یبا الیههآگا انه اشعار ناخود» دو شخصیت تاریخی و شخصیت شاعری است

یهه الگا انه بها نمایند نه بیشتر و اشعار خودآدارند و از این رو فقط ما را در شناخت  مان الیه کمک می

حدودی  توانند ما را در شناختن شخصیت تاریخی تاظا ری شخصیت ارتباط دارند و از این رو فقط می

ا مخلوط کرد و بهتر اسهت بهرای شهناخت شخصهیت نبایستی شخصیت تاریخی و شاعری ر .یاری کنند

ر بهه شهع ا برویم و برای آشنایی بها شخصهیت شهاعری در دیهوانحال ا و شرحتاریخی به سراغ تذکره

 (.17:1382)زرقانی، «جستجو بپردازیم

شناختی شخصیت یک نویسنده و شاعر که اکنون در دسترس نیست باید بهه آثهار او برای تحلیل روان   

شناسی، به خصوصیات روانهی او  ای علمی روان ا به وسیله روشه کرد و با تحلیل و بررسی آنمراجع

                                                 

 
1 - Adler  

2 - Inferiority Complex 
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البته ممکن است که یک شاعر از خود اطالعات زیادی بر جای نگذاشته باشد و آثار او نیهز  ،دست یافت

از خهود و  در میان شاعران ایهران خاقهانی بهیش از  مهه»که در این زمینه کمکی به محقق نکند حال آن

زندگی خود در اشعارش سخن گفته و به حوادا عمر خود اشاره کرده است. از مجموعه  مین اشارات 

 ا و آرزو ا و عواطم او آشنا شد و به اشتغاالت ذ نهی و عینهی او توان با احوال و خواستهاست که می

 (.9:1382)معدن کن،« بردپی

، مناسباتش با بزرگان و متهم شدنش به دشمنی با بعضی خاقانی در جای جای دیوانش به دبیری خود»   

 ا، رنجهش از شهاه و امرا و رجال، دعوت شاه و خلیفه از او برای قبول مناصب دیوانی و رد این دعوت

 ها و  ا و صلهگرفته شدن خلعت ای دریافتی از بزرگان و بازپسدربار، انواع و اجناس خلعت دوری از

مولهد و مهوطن خهود  یوی از دشمنان و مخالفان خهود سهخن گفتهه، دربهارهجز آن اشاره کرده است. 

سهفر ای خهود را بازگفتهه، از خوشهی و ناخوشهی و  یاحساسات متنوع و متفاوتی نشهان داده، انگیهزه

 ای خود در این سفر ا یاد کرده، احساسات و عواطم خود را نسبت به پدر و  ا و ناخشنودیخشنودی

دوستان خود صادقانه و بی پروا بیان نموده، به اعتقادات و قبول  و عم و استادان و مادر و  مسر و فرزند

 ها و مصهایب و انکار خود اشاره کرده، از تجدید فراش خود در دیار غربت ذکری به میان آورده، از غم

 ها و بسهیاری مسهائل ه ا و توبخواب زت و حتی شکل و  ی،ت ظا ری خود، ازندگی و مایملک و ثرو

 (.9 مان:) «زندگی خویش یاد نموده و بدین سان خویشتن را با زبان خود شناسانده است

توان به شخصیت شناختی یک اثر میباشد و با تحلیل روانآن اثر می یآفریننده یشعر محصول اندیشه   

نی است که شامل شناسانه آثار خاقااین پژو ش بر تحلیل روان برد، بنابراین تکیه ما درآن پی یآفریننده

منابع دیگری که به زندگی و روحیات این شاعر مربوط  باشد. و  مچنینمیالعراقین تحفهو  دیوان اشعار

 ایم.دادهمورد استفاده  قرار  ، را نیزمی شود

 های از میان اطالعات موجود تصویری روشهن از ویژگهیما بر ان بوده است تا در این پژو ش سعی    

 یت خاقانی را ارائه نماییم.شناختی شخصروان

 قیسؤاالت تحق 4 -1

 تواند باشد؟شناختی آن چه میحقارت داشته است، دالیل روانی آیا خاقانی عقده -

 شناختی خودستایی بیش از حد خاقانی در چیست؟دالیل روان -
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-می روحی و فکری  ایویژگیالعراقین( دارای چه و تحفه کیه بر آثارش )دیوان اشعارخاقانی با ت -

 باشد؟

شناختی گرایش خاقانی به عنوان شاعری مداح و درباری به ستایش پیامبر و میل به عزلت دالیل روان -

 نشینی در چیست؟و گوشه

 های شهاعر از روزگهار و مهردم زمانهه و نزدیکهان خهود در  ا و بدگوییشناختی بدبینیدالیل روان -

 چیست؟

 شیفته دانست؟فردی خود توانشناسی خاقانی را میآیا از دیدگاه روان -

 آیا می توان خاقانی را مبتال به اختالل شخصیت پارانوئید دانست؟ -

 :هدف و ضرورت تحقیق 5 -1

پرادزی مورد او در قصیده یپردازان بزرگ ادب فارسی است که شیوهخاقانی از جمله شاعران و قصیده   

مسائل  یاتی که از آثار این شاعر در زمینهتقلید بسیاری از شاعران پس از وی قرار گرفته است و اطالع

ن فارسی به این آید در آثار دیگر شاعران زبااو به دست می روزگار فر نگی و اجتماعی و تاریخی و .....

شناسانه آثار ادبی، بسیاری از نکات و موضوعات ی علمی و روانبا مطالعه» شود.گستردگی یافت نمی

-اند، آشکار میی تاریک و ناپیدایی تاریخ گم شده اما که در  الهفر نگی گذشتگان  -مهم اجتماعی

 (. 87:1387)نوین، «شوند

 ای که در مورد اندیشه و احواالت درونی این شاعر بزرگ انجهام گرفتهه اسهت با وجود این پژو ش   

اند که در بیشتر  ای زندگی او پرداختهنامه و رخدادنماید و محققان تنها به شرح زندگیبسیار محدود می

ی که برخی پژو شگران به شخصیت ی ا و شرح احوال شاعران وجود دارد و اشارات کوتاه و گذراهتذکر

ایهن شهاعر  انهدتوانسهتهنماید و آنچنان که باید نمیاند نیز بسیار محدود شناختی داشتهاو از دیدگاه روان

د برای شناخت بهتر و درک عظمت و زیبهایی مقاالت و کتب موجو و  مچنین بزرگ را به ما بشناسانند،

  بردن به مقام و جایگاه  نری این شاعر بلند آوازه در ادبیات فارسی کافی نیست.آثار او و پی

شناختی شخصیت خاقانی تاکنون اثری مستقل و قابهل در مورد موضوع این پژو ش یعنی تحلیل روان   

حلیل روانشناختی شخصیت شاعر با توجه به مفاخرات به ت توجه نوشته نشده است و پژو شگران صرفاً

تهوان بهه شود مهیمی العراقینهتحف ایر آثار او که شامل دیوان اشعار ولعه سآنکه با مطااند حالاو پرداخته

آن در شخصیت خاقهانی  تأثیروال او، وضعیت خانوادگی شاعر و اطالعات مهمی در زمینه روحیات و اح
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گیری شخصیت افراد ده در شکلاخود پس از خانو یعی زمان شاعر که به نوبهو  مچنین وضعیت اجتما

برد و به شناختی دقیق و روشن از اوضاع اجتماعی روزگار او در ضمن این پهژو ش بسیار موثر است پی

-و زمینهه برخی از اشهعار او توان به دالیل سرایش مچنین با تحلیل روانشناختی شخصیت او می رسید.

خود را ی برای فهم بهتر آثار ایهن شهاعر  اند پی برد که این روشوجب خلق آن اثر ادبی شده ای که م

 گرانقدر ادبیات فارسی است. 

آدلر،  ورنای فروید،  ای شخصیت روانکاوانی چون تحلیل ما در این پژو ش براساس نظریه یشیوه   

 گیرد.نقد روانکاوی ادبیات قرار می یکه در حوزه ،است

شناسهی در تحلیهل آثهار ادبهی کهه ا توجه به موارد ذکر شده و با توجه به جایگاه و ا میت علم روانب   

 زمینههآثار ادبی اسهت، انجهام پژو شهی دقیهق و کامهل در ایهن از  تازهو دریافتی برای درک  ای نوشیوه

 نماید. ضروری می

 کلیاهداف  1 -1-5

 ی خاقان شخصیتای ه یهژگهشناسایی و معرفی وی -

 خاقانیآثار رک و دریافتی تازه از رسیدن به د -

 حقارت در شخصیت خاقانی یوجود عقدهاثبات یا رد  -

 اثبات یا رد خودشیفتگی خاقانی -

بینی شاعرآشنایی بیشتر با اندیشه و جهان -
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تحقیقروش   و  مواد
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 ینظر یمبان -2

 مفاخره: 2-1

زیرا بنای آن بر اغراق در باب صفات نیکو و ذکر اعمال پهلوانی است  ،تمفاخره از فروع حماسه اس»   

خوا د خود را انسانی مافوق طبیعی قلمداد کند. مفاخره شعری توان گفت که در مفاخره شاعر میو می

به  است که شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصم کماالت و فضایل خود بپردازد. در این نوع ادبی معموالً

توان به اشعار کنند. از نمونه مفاخرات عالی در شعر فارسی میرگان معاصر و سلم نیز تعریضی میبز

 (.239:1383شمیسا،) «خاقانی اشاره کرد

تعصب دوره امهوی و دانهش و تمهدن عصهر عباسهی مهمتهرین  ظهور دین اسالم، جهل دوره جا لی،   

اند. فخهر در شهعر شعر فخر عرب موثر بوده  ای مختلم در تحولعواملی  ستند که به تدریو در عصر

ای اسهت کهه تها و فخر بهه سهخن و سهخنوری مقولهه فارسی به تقلید از شاعران عرب آغاز شده است

ای کند. شاعر از مفاخر بهه عنهوان وسهیلهحدودی مفاخرات شاعران ایرانی را از شاعران عرب متمایز می

کنهد. در شهعر فارسهی مفهاخرات و مذ بش استفاده می ن ا و مفاخر خود، قوم، سرزمیبرای بیان بزرگی

خاقانی شروانی از شهرت بسیاری برخوردار است این شاعر در کنار مضامینی چون مدح شا ان و پیامبر 

 اکرم به مضمون فخر نیز پرداخته است.

ی آن را در ثر از شعر عرب بادیه نشین است که شاعران و ادیبهان ایرانهگفتیم متأ مفاخره  مان طور که   

 .اندط ایران سازگاری داشته است، ریختهقالبی که با محی

ای از شهعر ای است که بخهش قابهل مالحظههایی یکی از موضوعات مهم و برجستهستمفاخره و خود   

مسائل اجتماعی و سیاسی و مذ بی زمهان  تأثیرفارسی را به خود اختصاص داده است  ر شاعری تحت 

 ا توان نتیجه موقعیت. مفاخره را میبرده استود بهره میدست آوردن ا دا  خ خود از مفاخره برای به

 ا تردید داشته است و با زبان ادیبانهه خهود اندیشهه و شرایطی دانست که طبع حساس شاعر در برابر آن

 کند.ی آن موضوع بیان میخود را درباره
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برخهوردار اسهت ایهن شهاعر در کنهار  در شعر فارسی مفاخرات خاقانی شهروانی از شههرت بسهیاری   

مضامینی چون مدح شا ان و پیامبر اکرم به مضمون فخر نیز پرداخته است و حتی  نگهامی کهه در حهال 

لی چهون و مبا ات به مقام شهاعری و مسهائ ماند و به مدح خودح شا ان است از خود نیز غافل نمیمد

، تفاخر به عناصر قومی، اغهراق وری در شعر و نیرابتکار و نوآ ،به سخنوری، پایداری در راه ا دا  فخر

 .پردازدو مسائلی از این قبیل می دیگر شاعران و رقیبان خود  جو دشمنان، ،در بیان اوصا  خود

مفهاخره و خودسهتایی اسهت اگرچهه شهاعران پیشهین در  از جمله خصوصیات شعر دوره سلجوقی،»   

مفاخره در  .د ولی به درجه افرط و استمرار نرسیده بودانراتب دانش و سخنوری خود را ستودهمواردی م

حتی شعرای درجه سوم نیز  ر جا فرصتی یافتهه  .ت تداول و شیوع جزء ابواب شعر شداین عصر از کیر

 )مهوتمن،« انهدبر فرق فرقدان و قله شاعری نههادهخویشتن را به انواع فضائل ستوده و پایه شعر خود را 

1376 :139) 

توان در موارد زیر دیگر شاعران ادبیات فارسی را می مفاخرات را در اشعار خاقانی و یاعلل وجود    

ینی و جبران ببزرگخود دفاع از خود به  نگام جدال و معارضه، خالصه کرد: جلب نظر ممدوحان،

 این قبیل دانست.  از سیاسی و فر نگی و مسائلی اجتماعی، اوضاع طبیعی، ، ا ا و حقارتشکست

 هجو: 2-2

بهه کسهی بهه شهعر یها بهه   جو در لغت بهه معنهی شهمردن معایهب کسهی، نکو یهدن، دشهنام دادن»   

ای را گسههتاخانه بههه مسههخره بگیههرد و  ههایی اسههت کههه شخصههیت، یهها تشههکیالت جامعهههنیههر، نوشههته

برانگیختههه از حههس کینههه و بههدخوا ی  قصههد از آن، بیشههتر رنجانههدن و آزار دادن باشههد.  جههو معمههوالً

 (.299:1380)رستگار فسایی، «جنبه شخصی دارد است و

 جو در معنای اصطالحی نوعی شعر است که در آن به مذمت کسی بپردازند و از او بد بگویند. در »   

برو و خوار سازد و آبرد تا طر  را بیه کار میرا ب  جو که صورت منظوم دارد، شاعر تمام کوشش خود

خاقانی  .رساند. در دیوان اکیر شاعران  جو  ستنگاری میبه زشت را به غلو و گاهدر این زمینه کار 

  مسر و دختر خود را نیز  جو کرده است و بیش از برخی از شاعران معاصر و استاد و شاگرد و پدر و

 (.1383:255شمیسا،) «پرداخته است ،او را مدح کرده بود  مه به  جو وطواط که قبالً

 اسهت؛ اسهتوار روانی محور بر بیشتر خاقانی  جویات رسدمی نظر به. است متفاوت  جو  ایانگیزه   

 طور به افراد، به نکو یده صفات انتساب با نیز  جو در اوست. رنجش از برگرفته  جویاتش بیشتر زیرا
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 شهناخت بها خاقانی. کشدبرمی را خود آنان تحقیر با واقع در و دانسته مبرا صفات این از را خود ضمنی

 زودرنهو شهاعریپردازد. او می خودستایی به سرایندگان، دیگر به نسبت خود  ایبرتری و  اتوانمندی

 یدربهاره او  جویهات از تعهدادی زیهرا است؛ بررسی قابل راستا  مین در نیز  جویاتش بیشتر و است

 .تاس وطواط رشیدالدین اشخاص این مصداق بهترین. بود پرداخته  اآن مدح به پیشتر که است کسانی

 بههار را او شهعر کهرده، ماننهد نبهی سلیمان به را او و سروده وطواط جواب در که ایقصیده در خاقانی

 :داند می زر و یاقوت را آن معانی و خوانده النعش بنات و پروین و مؤبد عید را او نظم خود، خاص

 باهس چو من سرای محنت و  د د چو صبا  بود مانهسلی صهدرالزمان گویهی درسهت»

 سهیهدالهشعههرا شهعهر مهرا، خهاص ارهبههه  مهههزا اعتههدال ز را جهههان عهام بههههار

 «جا یهک در نعش و پرویههن نهماید مه  به  او و خیزد نعش و پروین نیرش، و نظم ز

 بیت شش و خود عمر سال پنو و بیست ارزش  م را وطواط یچکامه این از بیت پنو و بیست خاقانی

 :است دانسته برابر  ستی روز شش اب را دیگر

 اهاسهم کهی و زاره  ههایهب ههب هادمهشهن  داشت جوا ر یک و سی سخنش ی طویله»

 «بها ودهب ونهک روز شهش را رهگهدی شهش  بخهریهدم پنهو و بیسهت ازو عمهرم سال به

 تمییز فاقد گرانجان، مغز، تهی چون صفاتی به را خود جای  استایش این رنجد،می او از که  مین اما

 .خواندمی کاهعقل ،افزای وس ارزش وسخنان بی  ا راآن و تازدمی نیز او نیر و شعر بر و د دمی... و

سهت کهه ی حقارت و خودشهیفتگی او دانتوان ناشی از عقدهشناختی  جویات خاقانی را میدالیل روان

 ریشه در مسائل خانوادگی و دوران کودکی او دارد.

 1شخصیت 2-3

انگلیسی یا  personalityی ی شخصیت که برابر  معادل کلمهای، گفته شده است که کلمهاز نظر ریشه»

personalité ی التین فرانسه است در حقیقت از ریشهpersona قاب یا گرفته شده است که به معنی ن

ین اشاره بر بیر اشتند. این تعگذاماسکی بود که در یونان قدیم و روم قدیم بازیگران ت،اتر بر چهره می

 ز دیگرانزند تا وجه تمیز او ای خود میهمطلب دارد که شخصیت  رکس ماسکی است که او بر چهر

 (.5:1382)کریمی، «باشد
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است از میان این نظریات مختلفهی کهه در رابطه با شخصیت و توصیم آن نظریات مختلفی ارائه شده    

کهه بهه  2یا روانکاوانهه 1پویاییروان  ایرسی شخصیت شاعر از منظر نظریهاز میان این نظریات، ما به بر

آینهد، از بزرگی از رویکرد ا حول این محور گرد میی . مجموعهایمپرداختهشود حوزه کار ما مربوط می

شناسی اجتمهاعی آدلهر، فهروم، سهالیوان و  ای روانای کالسیک فروید و یونگ و نظریهنظریه آن جمله

 نای است. ور

ی باشخصیت شود که کس، وقتی گفته میرود؛ میالًدر زبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کار می»   

 تانت و وقارتواند دیگران را تحت نفوذ خود قرار د د یا م ای است که میاست؛ یعنی، او دارای ویژگی

بته باز  هم  ای منفی است که الژگیشخصیت به معنی داشتن ویای دارد.  مین طور در مقابل آن بیویژه

وان ی شخصهیت در عهر  بهه عنهد د، اما در جهت منفی.  مچنین کلمههقرار می تأثیردیگران را تحت 

رود  مچهون شخصهیت سیاسهی،  ای مختلم به کار مهیی مشهور و صاحب صالحیت در حوزهچهره

 (.7:1382 مان:) «شخصیت علمی، شخصیت  نری و از این قبیل

-ر روانشود؛ چهرا کهه دمیمی متفاوت از آنچه ذکر شد، تعریم روانشناسی، شخصیت به مفهوا در ام   

 ای جسمی، روانی، شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی» .شناسی  مه کس دارای شخصیت است

 (.10:1382 مان:) «کندو رفتاری که  ر فرد را از  افراد دیگر متمایز می

،  ای جسمی، روانی و رفتهاری در افهراد توصهیم کهردیم، بنهابراینگیچون شخصیت را مجموعه ویژ»

یت نیهز ی شخصهآیند، عوامل به وجهود آورنهده ا به شمار میی این ویژگیعواملی که به وجود آورنده

ی ه ای جسمی، ساخته وراثهت و بخهش دیگهر آن، زاییهد ا، یعنی ویژگی ستند. بخش اول این ویژگی

اد تهری در ایجهط است. تعیین اینکه که کهدام یهک از ایهن دو عامهل نقهش مههمعوامل اجتماعی یا محی

قابل مت تأثیرشخصیت دارند، کار غیر ممکنی است. اما بدیهی است که شخصیت  ر فرد حاصل تعامل و 

  های ر دو عامل است. بدین معنی که از یک سو، عوامل محیطی، در چارچوب امکانهات و محهدودیت

مهدتاً محصهول ع ای بهالقوه، کهه کنند؛ و از سوی دیگر، تواناییمی تأثیرار توارثی، فیزیولوژیکی و ساخت

شهکوفا  بی بهرایتوانند شکوفا شوند و از قوه به فعل درآیند  که محهیط مناسهتوارا  ستند  نگامی می

 (.14:1382 مان:) «شدن داشته باشند
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- به ارا میعوامل زیستی معموالً ،عیکلی نقش دارند : زیستی و اجتمادر تکوین شخصیت دو عامل »   

ی  ستند، محیطی که عوامل اجتماعی محصول محیط اجتماع .از  مان ابتدا در فرد وجود دارد رسند و

مدرسه و اشخاصی که با ارتباط  یعنی خانواده، ،زندگی خود را در آن گذرانده است  ایفرد اولین سال

 .(308:1379)گنجی، «ان کودکی ای اولین دور ا و شکستاند و موفقیتداشته

شهکیل تگیرد که از عناصر زیهر می ای را در برگیری شخصیت ساختکلعوامل اجتماعی موثر در ش»   

 .سهته اسهتفر نگی که گهروه بهه آن وابخانواده، گرو ی که خانواده به آن تعلق دارد و  ،شوند:محیطمی

ست کهه بهه ا ا این و منظور از نهادی بودن آن روندبه کار می عوامل اجتماعی تحت عنوان عوامل نهادی

 های لین سهالاثر بنیادی او : ای زندگیلین سالنقش او .شوند و استمرار دارندارد عمل میطور ارادی و

 «گیری شخصیت است که شهامل مراحهل رشهد جنسهی و  ماننهد سهازی اسهتزندگی در رشد و شکل

د تها شهوبه وسیله گروه اجتمهاعی اتخهاذ مهی اتی کهمجموعه اقدام :تعلم و تربیت(. 308:1379)گنجی،

 (313  مان: ا روبرو شود و به کمک یادگیری شخصیت او شکل بگیرد . )کودک با برخی موقعیت

وع ن یچ  گر شود موجبنگامی که به انداز ای ناچیز جلوهانحرا  از  نجاری که مورد قبول است  »

قی ار آن بانا نج  یت مرضی یال توجه باشد تردیدی درباره ماای قابشود، اما اگر به اندازهینگرانی نم

 (. 24:1389)دادستان،   «ماندنمی

 :1اختالل شخصیت 2-4

ی درونی و رفتار که به زمان الگوی ناسازگارانه و بادوام تجربه :عبارت است ازاختالل شخصیت، »   

 ای فردی و اجتماعی مختلم وقعیتدر م این الگوی انعطا  ناپذیر،گردد. برمی نوجوانی یا جوانی

 ای ای از الگو ای شخصیت بیانگر مجموعهشود. اختاللمشهود است و موجب پریشانی یا اختالل می

متفاوت است،   ا کامالًی آشفتگی روانی در  ر یک از این اختاللرفتار گوناگون و پیچیده  ستند. جلوه

-کنند،  ر روز و در اغلب تعامل ای شخصیت تجربه میاللبا این حال، مشکالتی که افراد مبتال به اخت

 ا با دیگران وجود دارند. خواه مشکالت این افراد وابستگی شدید، ترس زیاد از صمیمیت،  ای آن

ناخشنود و ناسازگار  ستند.   ا معموالًنگرانی شدید و رفتار استشمارگرانه باشد یا خشم کنترل ناپذیر، آن

شان دیگران را بیزار نموده و از این سبک شخصی آشفته که در آن، شوندبی گرفتار می ا در دور معیوآن

 ای شخصیت کل کند. از آنجایی که اختالل ا را تشدید میآفرین آن ای برقرای ارتباط مشکلرو، شیوه
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 ای روانی  ا را دشوارترین اختاللمتخصصان بالینی آن گیرند، معموالًساختار موجودیت فرد را دربرمی

 دانند.برای درمان می

ی زندگی او را متخصص بالینی  نگام ارزیابی فردی که به اختالل شخصیت مبتالست، تاریخچه»   

اند؟ یا اینکه با کنند. آیا مشکالت فرد طوالنی مدت بوده و در سرتاسر زندگی او وجود داشتهبررسی می

اند، و تیبیت شده و بادوام این مشکالت عمیقاً لوم شود کهی خاصی ارتباط دارند؟ اگر معرویداد یا رابطه

 ای شاخص احساس کردن و رفتار کردن  ستند، در این صورت فرد به اختالل شخصیت روش

 (.186:1388سید محمدی،)  «مبتالست

ر اگ اتوان او را مبتال به اختالل شخصیت دانست اماد یک بار اتفاق افتاده باشد نمیاگر این روید»   

شود که بیانگر اختالل شخصیت  میشه تکرار  اختالل دارد این الگوی خشک و ناسازگاری محسوب می

 (.187 مان:«) است

 ای اول  شود که عمیقاً در طی سال ای رفتاری گفته میاختالل شخصیت به آن دسته از نابهنجاری»   

« پایین قابل تشخیص  ستند تکامل شخصیت در فرد ایجاد شده و معموالً در سنین نوجوانی یا

 (.120،1386)شاملو،

  ای تشخیصی اختالل شخصیت ویژگی

رود مغایر است. انتظار میالگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به نحو بارزی با آنچه در فر نگ فرد »

 شود:الگو حداقل در دو زمینه زیر آشکار می این

  ا ای درک خود، دیگران، و رویدادشیوه -شناخت

 دامنه، شدت، و تناسب ابزار  یجان –پذیری  یجان

  ای شخصی و اجتماعی، انعطا  ناپذیر و فراگیر استاین الگو در دامنه وسیعی از موقعیت

 شود.این الگو موجب پریشانی یا اختالل می

جو توان در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی جستشروع آن را می ثبات و طوالنی مدت است واین الگو با

 (.    187 مان:«) کرد

 های مختلهم  ای او در موقعیتبا نگا ی به دیوان اشعار و زندگی خاقانی و  مچنین رفتار و واکنش   

آن در شخصیت او و ثبات آن در  تأثیرتوان به وجود اختالل شخصیت و  ای بیرونی مینسبت به محرک
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خصهیت و دو نهوع آن کهه شهامل اخهتالل روان خاقانی پی برد که در فصل بعدی بهه تحلیهل اخهتالل ش

 ایم.باشد پرداختهشخصیت خودشیفته و پارانوئید می

 :1اختالل شخصیت خودشیفته 2-4-1

د، صفتی خود دارن درک غیر واقع بینانه و کاذبی از ا میت» افراد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته»   

 ق انعکاسکه عاش سانه یونانی نارسیسوس، جوانیبینی معرو  است. نام این اختالل از افبزرگکه به خود

 ا ندارند آ توقع تصویر خودش در برکه شد، گرفته شده است. گرچه افراد مبتال به این اختالل از دیگران

یی ران اعتنا ای دیگ ا را برآورده کنند، اما به نیاز ای آنی آرزو ا و درخواسترا تحسین نموده و  مه

 توانندیملی مقام کنند که فقط افراد عادانند، احساس میود را خیلی استینایی می ا خندارند. چون آن

ز ارند و اد ا آرزو ای زیادی برای زندگی خودشان  ا را درک کنند. آن ا و مشکالت خاص آننیاز

رسیدن  لمشغوا دل رنجند. آنتر  ستند به شدت میتر و یا با وشتر، زیبا ا موفقکسانی که به نظر آن

 استشمار ان رابخشیدن به این ا دا   یچ ابایی ندارند که دیگر قا  خودشان  ستند و برای تحقبه ا د

اباوری نر خودگذارند، اما اغلب دچاواالبینی خویش را به نمایش میودکنند. به رغم اینکه آن  ا خ

یلی نوان وساعان به برداشت از دیگر ستند. روابط با دیگران، خواه اجتماعی، شغلی یا رمانتیک باشند، با 

 ای ید، ویژگ ا می توانند متکبر و خودپسند باشنشوند. به عالوه، آنبرای ارضای شخصی، تحریم می

 (. 213 مان:)  «کنند ا اختالل ایجاد میکه در روابط میان فردی آن

دانست یتر مم عادی باالخاقانی از آن جایی که خود را از دیگران چه شاعران و دانشمندان و چه مرد

د، حسین کنند و ت میشه انتظار داشت که دیگران او را چنانکه شایسته مقام و منزلت واالی اوست بستاین

 ا نآود که بدید، خشمگین شده و معتقد اما چون از مردم آن تحسین و احترامی که انتظار داشت نمی

  میت او را ندارند.ورزند و توانایی درک مقام و انسبت به او حسادت می

  :2یدئاختالل شخصیت پارانو 2-4-2

ید به معنی مشکوک بودن، محتاط بودن، و گوش به زنگ بودن نسبت به دیگران ئاصطالح پارانو»   

 ای روانی در اختالل پارانوئیدتفکر   ا قصد آسیب رساندن دارند.براساس این عقیده است که آن

اند و  میشه در به دیگران مشکوک شدیداً پارانوئیدبه اختالل شخصیت گوناگون وجود دارد. افراد مبتال 
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بینانه است، زیرا  ا نسبت به دنیا بسیار کوتهآناحتمالی حالت دفاعی دارند. نگرش  برابر خطر یا آسیب

یید استفاده خوا ند کرد، تا ا سوء مواره به دنبال آن  ستند که انتظاراتشان مبنی بر اینکه دیگران از آن

 ا قادر نیستند آنستان و  مکارانشان اعتماد نکنند.  ا حتی به دوشود که آنشوند، و این باعب می

کنند. اگر دیگران از عوض، سرزنش را به دیگران فرافکنی میت اشتبا ات خود را بپذیرند، و درمس،ولی

غرضانه و رویداد ای جزیی بی  ا  مچنین آمادگی دارند اظهاراتشوند. آن ا انتقاد کنند، متخاصم میآن

 ا به خاطر تو ین تعبیر کنند. ممکن است آنکننده دارد، سوءرا به عنوان چیزی که معنی پنهان و تهدید

گرچه امکان دارد افراد مبتال به این اختالل در ای او را به دل بگیرند.  ا کینهواقعی یا خیالی کسی، سال

 ا منزوی و موفق باشند، اما زندگی عاطفی آن د نیاز دارند نسبتاً برخی مشاغل که به گوش به زنگی زیا

 (.    216 مان:)  «مقید است

 ای مختلم و در جای جای دیوان او توان به گونهنگرش منفی خاقانی نسبت به حیات و عالم را می»   

و گسهتردگی آن بهه  شوداقطار و جهات عالم را شامل می ی ای منفی تقریبا  مهمشا ده کرد. این تلقی

توان مشا ده ملی در دیوان او به خوبی می ا را با تأی گستردگی دنیای شاعر است. ابعاد این بدبینیاندازه

 (.16:1379)امامی، «شمردو بر کرد

اشاره کرده است و دلیل ناکامی و  با خودروزگار مردم خاقانی در دیوان خود بار ا به دشمنی    

ریگ  از و تنها راه خالصی از ستم و دشمنان خود را کهداند، زمانه و دیگران می اشتبا ات خود را مردم

خوی و کافرکیش از منظر خاقانی این جهان دشمنداند. را در گوشه نشینی و عزلت می بیشتر  ستند

 خو  ستند:ارد و مردم  مگی مانند گرگ درندهاست و انسانیت در ذات مردمان آن وجود ند

 خهوی کافر رخهچ به نهبرک تهروی                 پش دشمن  رد ز درکش روی»

 مههجوی د هر هزاجهم از هیههمهطلهب                خهرم کهس نهههاد از مهردمهی

 مپوی انهس انههمیه وا یهخ ببر                 انهس عهصر ا هل ز خهوا هی ا هل

 «روی دشمن تانهدوس نهازی دههصفت                چن گهرگ یوسهفان ازیهن چند

 (.433)دیوان،            
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theory, the purpose of humiliation and and the life we have addressed. The third chapter in the 

investigation and analysis of topics such as personality disorder and paranoid narcistic, the inferiority 

comple defense mechanisms in personality Khaghani relying on evidence in court, he paidAnd 

analyzing and identifying the characteristics and behavioral symptoms Khaghani traits and 

characteristics of his character such as hatred, anger, conflict behavior, jealousy, arrogance and ... 

Amidst the lyrics to the eats  This compares with the signs of mental states and holders narcistic and 

paranoid personality disorder, inferiority complex inferiority complex with the result Khaghani leaked 

roadmap, and paranoid personality disorder is narcistic. And in the detailed description and 

information regarding the circumstances of the poet and his life in poetry and the novelty has Alraqyn, 

can be psychological theory of personality and soul with him, and paranoid personality disorder 

narcistic and the inferiority complex adaptive  know. Chapter IV contains the conclusions and 

recommendations can be. 
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