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چکیده
روانکاوی و ادبیّات ،رابطههای دوسهویه دارنهد .ادبیّهات سهب تلطیهر روان مهیشهود و روانکهاوی بهه
کالبدشکافی آن میپردازد .آنچه امروزه روانکاوان مطرح میکنند ،در ادبیّات گذشته حضور داشته است و
اکنون نیز با هویّت یافتن دانش روانکاوی ،به صورت علمی مطرح میشود .با بررسی یک اثهر هنهری از
دیدگاه روانشناختی ،میتوان به نکاتی چون ویژگیهای شخصیّتی هنرمند و بازتاب آنها در خلق اثر پهی
برد .در این نوشتار ه که نتیجۀ بازخوانی انتقادی سوگنامههای خاقانی و تحلیل روانکاوانۀ آنهاست ه بها
بهرهگیری از روش استقرایی ،مفاهیمی چون تصعید و فرافکنهی و خهودفریبی و خودشهیفتگی و حمایهت
اجتماعی ،و همچنین حضور ناخودآگاه فردی و جمعی و سایه و کشمکشهای نهاد و فرامن ،بررسی شده
است.
واژههاي کلیدي :خاقانی شروانی ،نقد روانکاوانه ،سوگنامه ،مرثیه ،شعر فارسی ،نقد ادبی ،قرن ششم.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .پیشینۀ تحقیق
نقد روانشناختي ،از مهمّ ترین و جدیدترین حوزههاي نقد ادبي است که پیشینهای دیرزمهان
ندارد .بر اساس روانشناسي تحلیلي یونگ ،پژوهشهایی در این حوزه از نقد ادبهي صهورت
گرفته است؛ امّا دربارۀ خاقانی و شعر او ،فقط یک مقاله با عنوان «خودشیفتگی یا نارسیسیسم
در شعر خاقانی» به قلم رسول چهرقاني در سال  137نوشته شده ،که به شهکلي کلّهی ،بهه
رگههایی از روانشناسی در شعر خاقانی اشاره کرده است ،و ما بهرای نخسهتین بهار ،در ایهن
مقاله ،سوگنامههای خاقانی شروانی را از منظر نقد روانکاوانه بررسی کردهایم.
 .7درآمد
 . .7نقد روانکاوانه
تاریخ روانکاوی و نقد ادبی روانکاوانه در جهان ،در آغاز قرن بیستم با فروید آغاز شد .او
ساختمان روان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرد ،که با نهاد و من و فهرامن
اداره میشود .نهاد ،گرایشهای ناهمگون غریزی است .من ،گرایشهای سهازمانیافتهه و
منظّم بخش واقعی است ،فرامن ،کارکردهای انتقادی و اخالقی است که گهاهی در نقهش
وجدان ظاهر میشود.
کار روانکاو و رواندرمان این است که نشانههای رؤیا را به نشانههای بیداری تبهدیل
کند و ریشههای اختالل را بیابد .در نقد ادبی روانکاوانه ه که دسترسی به خالق اثر وجود
ندارد ه اثهر بهه نماینهدگی هنرمنهد حا هر مهيشهود و بازتهاب کشهمکشههای روانهی و
ناخودآگاهش ميگردد.
در بیان ادبی ،همهچیز آگاهانه نیست .به قول روانکاوان ،شعرْ بیش از شاعر میداند،
بیشتر از آنچه او خواست بگوید ،گفته است .معانی گوناگون سخن ،خود دلیل ناآگاهی
سخنور است .کار روانکاوی متن ،هویدا ساختن همۀ این معانی و گفتههای ناآگاهانه
است (غیاثی.) 2 : 137 ،

فروید ،نوشتار را مانند خواب بررسی می کرد و در ورای آنها در پی درک تعارضهای
روانی آرزوها و ترسهای ناهشیار و موارد سرکوبشده بود (یاوری.) 2 : 124 ،
«نقد ادبی روانکاوانه را میتوان بسته به آنکه چه چیز را مورد توجّه قرار میدههد ،بهه
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چهار نوع تقسیم کرد :این نقد میتواند معطوف به مؤلّر ،محتهوا ،سهاختمان صهوری ،یها
خواننده باشد» (ایگلتون.)4۴ : 115 ،

مورون در نقد روانشناختی ،اصول چهارگانهای ترتی میدهد:
الر .چینهسازی :کنار هم چیدن متنهای یک نویسنده یا شاعر؛ ب .تکرار و دگرگونی
شبکهها :این مرحله ،تحلیل درونمایههای گوناگون را بها رؤیاهها و دگردیسهیههای آنهها
میآمیزد ،و اغل به ترسیم یک اسطورۀ شخصی منجهر مهیشهود؛ ج .شخصهیّت ناآگهاه:
اسطورۀ شخصی و دگردیسیهای آن ،به عنوان بیان حال شخصهیّت ناآگهاه و تحهوّل آن
تعبیر میشود؛ د .سنجش :نتایجی که بدین ترتی از بررسی اثر به دست میآید ،با عناصر
زندگینامه سنجیده میشود ،تا صحّت نتایج تأیید شود (غیاثی.) 2۴ : 137 ،
 .7.7مرثیه (سوگنامه)

مرثیه در لغت به معنای گریستن بر مرده و ذکر محامد وی اسهت و در اصهطالحْ سهاختن
شعری در رثای کسی است که جهان را بدرود گفته است .در اصطالح ادب ،رثاء یا مرثیهه
بر «شعری» اطالق میشود که در ماتم گذشتگان و تعزیهت یهاران و بازمانهدگان و اظههار
تأسّر بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذکر مصای بزرگهان دیهن و ائمّهۀ اطههار(ع) و ذکهر
مناق و مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شخص درگذشهته و بهزرگ نشهان دادن واقعهه
سروده شده است .مرثیه از نظر ماهیّت ،جزو ادب غنایی است؛ زیرا شاعر احساسات خود را
بیان میکند .شایان توجّه است که میزان حضور عاطفه در سوگنامهها متفاوت است و بها
دلسوختگی شاعر ارتباط مستقیم دارد؛ چنانچه آنگونه که سوگواری خاقانی برای پسرش،
رشید ،مخاط را تحت تأثیر قرار میدهد ،سوگنامههای وی در فقدان امام محمّد یحیی،
جمالالدّین منصور اصفهانی ،امام شهابالدّین و ...تأثیرگذار نیست.
 .1بحث و بررسی
 . .1واالیش (تصعید)

انسان همواره در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و مصای است ،و توجیهههایی
از قبیل آزمایش الهی ،انگیزهای برای زیستن ،عبرت دیگران و ...مهر خاموشی بر دهانش
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زده است و راهی جز به دوش کشیدن این بار گران ندارد .در میان انواع سختیها ،مهرگ
به دلیل بیبازگشت بودن ،دست انسان را از هر گونه جبرانِ مافات کوتاه کرده و در پی آن
تحمّل او را نیز دشوارتر؛ امّا آنچه مسلّم است اینکه از دست دادن فرزند ،شهکیبایی بسهیار
میخواهد و تا هنگامی که با یاری فراموشی ،آرامهش بهازنگردد ،روزهها بلکهه سهالههای
غمباری باید طیّ شود.
راههایی که فروید ( )11 : 131برای تحمّل رنجها و سرخوردگیها میدهد ،سهرگرمی و
موادّ سکرآور و ار اکنندههای جانشین است« .ار ا[کننده]های جانشین که هنر در اختیار
ما میگذارد ،وهمی است در برابر واقعیّت ،و به شکرانۀ نقشی که خیال در زنهدگی روحهی
ایفا میکند ،تأثیری کمتر از سرگرمی ندارد».
هنرمند با گریز از مشکل موجود و پناه بردن به هنر ،در حقیقت به جابهجا کردن لیبیدو
( )libidoمیپردازد ،و با تغییر تمایل به سمتی که توانایی پاسخ به آن را دارد ،بهه کمهک
خویش میشتابد .البتّه هر انسانی به این جابهجایی اقدام میکنهد ،ولهی آنچهه هنرمنهد را
متمایز میسازد ،این است که این جابهجایی ،به خلق یک اثر هنری میانجامد ،که به دلیل
جاودانگی هنر و تمایل بشر بهه جهاودانگی ،تهأثیر کارآمهدتري بهر تخفیهر سهختیهها و
کشمکشهای زندگی دارد .اینجاست که میتوان بهه واالیهش سهایقهها اشهاره کهرد .در
روانپزشکی ،واالیش عبارت است از تبدیل یک آرزوی سرکوبشده یا ناکام یا ناشایسهت
به یک رفتار متعالی .میتوان گفت در این جابهجایی ،مشکل موجود ،به فعّالیّتهای روحی
و فکری ارتقا پیدا کرده است.
خاقانی نیز از این توانایی جابهجایی لیبیدو و واالیش استفاده کرده و مرثیههای بسهیار
سوزناکی در گسترۀ تاریخ ادبیّات فارسی سروده است.
در ایههن نوشههتار ،بههه عناصههر روان شههناختی اي اشههاره مههي شههود کههه در تحلیههل
سوگ نامه های خاقانی ناگزیر از مواجههه بها آنهها هسهتیم ،و مهی توانهد در بازتهاب
شخصیّت وی و زوایای این شخصیّت تأثیرگذار باشد.
 .7.1ناخودآگاه فردی
فروید ،ناخودآگاه فردی را مجموعۀ خاطرات شخصی انسان و تجربیّاتی میداند که از بهدو
تولّد کس کرده است .این خاطرات که در میر ناخودآگاه فهردی محفهو مهیمانهد ،در
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شرایط خاصّ به خودآگاه راه ميیابد .از نظر فرویهد ،ناخودآگهاه فهردی ،دنیهای وسهیعی از
خواستهها و تمایالت و انگیزهها و عقاید سرکوبشدهای است کهه انسهان از آنهها آگهاهي
ندارد و تعیینکنندۀ اصلی رفتار بشر ،همین عوامل ناخودآگاه اوست« .سایه» ( )shadowرا
میتوان بر ناخودآگاه فردی منطبق کرد.
سایه ،آن شخصهیّت پنههان ،سهرکوبشهده و اغله پسهت و گناهکهاری اسهت کهه
شاخههای نهاییاش به قلمرو اجداد حیوانی ما بازمیگهردد .انسهان ناخودآگهاه یعنهی
سایۀ او فقط تمایالت غیراخالقی را در بر نمیگیرد ،بلکه خصوصیّات خوبی نیز دارد»
(یونگ.)4 1 : 125 ،

بنابراین میتوان گفت جنبۀ منفی سایه همان «نهاد» و جنبۀ مثبهتش «فهرامن» اسهت ،کهه
«من» در مقام میانجی و کنترلکنندۀ این دو ،عمل میکند و نتیجۀ کشمکشهای سایه است.
مههن ز گریههه نههیام خمههوش ولههی

مهههرا جهههانم خمهههوش مهههیبشهههود
(خاقانی)017 : 131 ،

شاعر با تفکیک من خود از مرا جانش ،بهه وجهود بهیش از یهک الیهه در شخصهیّت
خویش اشاره میکند .من خودآگاه که در دسترس و تحت اختیار اوست ،همچنان در زاری
به سر میبرد ،ولی مرا جانش که اشاره به ناخودآگاه او دارد ،از خودآگهاه پیشهی گرفتهه و
سکوت را برگزیده است.
خرسندی من دل دهدم گر ندهد خلهق

سیمراْ غم زال خورد ،گر نخهورد بهاب
(همان)11 :

خاقانی که از دیگران ناامید شده ،به ناخودآگاه خویش پناه مهيجویهد« .مهن» در ایهن
بیت به ناخودآگاه شاعر اشاره دارد که با دلداری وی اندوهش را تسکین میبخشد.
 .1.1کشمکش من و فرامن
دیر خبر یهافتی کهه یهار تهو گهم شهد

جام جم از دسهت اختیهار تهو گهم شهد
(همان)01۴ :

من ،در کشمکش میان نهاد و فرامن ،نقش میانجی را دارد و به ایجاد تعادل و رسیدن
به فردیّت و کمال تالش میکند .هر گاه من ،با چیرگی نههاد ،عملهی مرتکه شهود کهه
اخالق انسانی و اجتماعی نمیپذیرد ،فرامن آن را سرزنش ميکند و چههبسها ایهن تهوبیخ
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کارساز باشد و من به سوی ایدئالهای فرامن بازگردد .فروید ( ) 5 : 131در کتاب تمدّن و
ماللتهای آن مینویسد« :وجهدان ،یکهی از عملکردههایی اسهت کهه بهه فهرامن نسهبت
میدهیم و کارش تحت نظر داشتن و ارزیابی اَعمال و مقاصد من است ...پشیمانی ،واژهای
است کلّی که به واکنش من در حال آگاهی به تقصیر ،گفته میشود».
در بیت حا ر ،فرامن شاعر با ابزار وجدان ،من را سرزنش ميکند و شاعر را در امهواج
پشیمانی غوطهور میسازد .شاعر برای بیان شدّت ندامت خود ،یارِ ازدسترفته را بهه جهام
جم تشبیه میکند که همۀ دنیا را در بر میگیرد ،ولی وی از آن محروم است.
مرثیهای که شاعر در رثای خاقان اعظم ،منوچهر ،سروده ،غاله ابیهات گفهتوگهوی
فرامن و من را در بر میگیرد .فرامن ،منِ شاعر را نصیحت ميکند و از او میخواهد که از
رفتن این بزرگان عبرت بگیرد و از آنچه نهاد به آن فرامیخواند ،دوری جوید.
در بند چهار آخور سنگین چه مانهدهای؟

در زیر هفت آینه خودبین چه ماندهای؟

ای بسته دیو نفس تو را بر عروس عقل

تو پایبست بستن آذین چه مانهده ای؟
(خاقانی)024 : 131 ،

شاهد مثالهای دیگري از گفتوگوی من و فرامن:
صههبم محشههر دمیههد و مهها در خههواب

بانهههههگ زن خفتگهههههان عهههههالم را
(همان)03 :

زالیست گرگ دل که تو را دنبه مینهد

زین دامگاه ،گرگ فسونگر گذشتنیست
(همان)021 :

مراد از گرگ فسونگر ،جنبۀ منفی سایه (نهاد) است که فهرامن شهاعر ،وی را از آن بهر
حذر میدارد.
 .4.1کشمکش من و نهاد
گفتی که یهار نهو طلبهی و دگهر کنهی

حاشا که جانم آن طلبد یا من آن کهنم
(همان)۴32 :

نههزنم بههامزد لهههو و در کههام کههه مههن

سر به دیوار غم آرم چو بصر بهاز کهنم

خار غم در ره و پس شاددلی ممکن نیسهت

کاژدها حا ر و من گنج گهر باز کهنم
(همان)030 :
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یوسفا گرچه جهان آب حیهات اسهت ازو

بی تو چون گرگ گزیده به حذر باد پدر
(همان)032 :

گفتهههی دگهههری کنهههی مفرمههههای

کههههاین در ورق گمههههان مبینههههام

بهههی تهههو مهههن و عهههیش حهههاش ه

کههههز خههههواب خیههههال آن مبینههههام
(همان:

)7

ابیات یادشده ،بیانگر گفتوگوی جنبۀ منفی سایه (نهاد) با من شاعر است .مهن شهاعر
که از جنبۀ مثبت سایه (فرامن) فرمانهایی مي گیرد ،برابهر وسوسههههای نههاد مبنهی بهر
فراموشی عزیز ازدسترفته و شادی ،مقاومت ميکند و بر فرمانناپذیری از نهاد تأکید دارد.
حال آنکه بیان این کشمکشها و انکارهای مؤکّد ،بر خالف آنچه شاعر قصد القهاي آن را
دارد ،نشان تمایل من به نهاد و پشت کردن به فرامن است .شاعر ه شاید ناخودآگهاه ه بها
استفاده از فعل دعایی «مبینام» ،قاطع نبودن ادّعای خویش را آشکار ميسازد .اگهر غیهر از
این بود ،دعا را به یاری نمیخواند .استفاده از فعل دعایی ،فقط هنگهام طله چیهزی کهه
وجود ندارد ،یا مورد تهدید واقع شده است ،موجّه مینماید .شاعر سعی دارد آنچهه را نههاد
قصد دارد به وی القا کند ،با دعا از خویش براند.
فروید معتقد است آنچه انسان در رؤیا میبینهد ،آرزوههای تحقّهقنیافتهۀ او در بیهداری
است .از آنجا که استعاره و مجازی که در ادبیّات به کار مهیرود ،نهوعی تحقّهق رؤیاسهت،
میتهوان یهار نهو طلبیهدن و بهامزد لههو و در کهام زدن و شهاددلی و عهیش را آرزوههای
تحقّقنیافتۀ شاعر دانست که به دلیل ممانعت فرامن ،از تحقّق بخشیدن به آنها شرم دارد.
او زود شهههد و تههههو دیهههر مانههههدی

ایههن سههود بههدان زیههان همههی گیههر
(همان)۴۴4 :

در این بیت نیز که شاعر آن را در سوگ فرزندش سروده ،به گفتوگوی نهاد و من شاعر
اشاره شده است ،با این تفاوت که نهاد در غلبه بر فرامن چند گام پیشتر رفته ،من شهاعر از
بیان ر ایت از و ع موجود (طول عمر خاقانی در ازای ناکام رفتن پسرش) روی برنمیتابد.
 .0.1فرایند تفرّد
من ،مرکز خودآگاهي است و خود ،صورتي ازلي است که مرز خودآگاه و ناخودآگاه به شمار
ميآید و مبناي کمال یافتن فرد است .به اعتقاد یونگ ،خود انسان در بدو تولّهد هنهوز بهه
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طور کامل شکل نگرفته است ،بلکه به مرور زمان و در طيّ فرایند تفرّد به مرحلهۀ کمهال
نزدیک ميشود .خود ،کنشی است که همۀ عناصر ،خودآگاهي و ناخودآگاهي ،خیر و شرّ را
به هم ميپیوندد و با چنین عملي ،آنها را قل و تبدیل ميکند« .من آدمي ،براي نگهداري
تمامیّت ،جامعیّت و استقالل روان ،باید با خودآگاهي و ناخودآگاهي جمعي در ارتباط باشهد
و با هر کدام ،مناسبات استوار برقرار سازد» (ستّاری.)۴0 : 1۴۴ ،
بهههر دوبههاره زادن جانههت ز امّهههات

زین واپسین مشیمۀ دیگر گذشهتنی اسهت
(خاقانی)021 : 131 ،

ای پیر عاشقان که درین چنبهری گهرو

چون طفل غازیانت ز چنبر گذشتنی است
(همان)021 :

تاج دولت بایدت ،زرّ سالمت جوی ،لیهک

آن زر انههدر بوت هۀ عههالم نخههواهی یههافتن
(همان)741 :

شاعر به فرایند تفرّد و رسیدن به کمال اشاره میکند ،و یادآور میشود که برای رسیدن
به ناخودآگاه کمالیافته و فردیّت ،باید از من ،که مرکز خودآگاهی است و آنچه آن را قوّت
میبخشد ،گذشت.
 .۴.1ناخودآگاه جمعی
کارل گوستاو یونگ که از شاگردان برجستۀ فروید بهود ،پهس از جهدایی از وی بهه دلیهل
پارهای اختالف نظرها ،من تأیید نظریّات فروید ،گونهای دیگهر از ناخودآگهاه را بهه نهام
ناخودآگاه جمعی معرّفی کرد.
گونهاي که دیگر نه مبیّن اندیشهها و آرزوهاي کامنایافته و هراسهاي فردي ،بلکهه
مخزن گرایشها و افکاري بود که نزد همۀ ابنهاي بشهر مشهتر بهوده و هسهتند...
تفحّص در کهنالگوها نه فقط راهي براي فهم رفتار عام بشر ،بلکه همچنین شیوهاي
براي قرائت نقّادانۀ متون ادبي و آثار هنري بوده و هست (بیلسکر.)3 : 134 ،

 .2.1نماد
از نظر یونگ ( )41 : 12۴نماد چیزی بیش از نشانه است .نمادها در حکم جلوههای طبیعی
و حرکات و قوانین میر ناخودآگاهاند؛ بنابراین از راه نمادها میتوان تا حدّی به محتهوای
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روان انسان دست یافت .فرایند فردانیّت با نمادهایی نامعقول شروع میشود .ایهن نمادهها
چندگانهاند و از منابع بیشمار برمیآیند .از نمادهای مهمّ در فرایند فردانیّت ،نمود کشر و
شهود و رابطۀ بدوی انسان با جهان و خداست.
 .3.1رقص
رقص ،تصویري جهاني از یک پویش مفروض یا شدن یا گذشت زمهان اسهت .در اصهول
اعتقادي هندوان ،رقص شیوا در نقش ناتاراجا (سلطان رقصهاي کیهاني) نمهادي از اتّحهاد
زمان و مکان در چهارچوب تکامل ،آشکارا چنین معنایي دارد .از آنجا کهه رقهصْ یکهي از
شکلهاي موزون هنري است ،در باور جهانيْ نماد روند آفرینش است .این است دلیل آنکه
رقصْ یکي از کهنترین اَشکال جادوگري بوده است .هر رقص ،نمایش بيصدا (پهانتومیم)
از دگرگوني یا تغییر ماهیّت است؛ تغییر ماهیّتي که هدفش تغییر رقصکننده به الهه یا دیو
یا دیگر چهرههاي انتخابي بوده است (سرلو.)417-41 : 133 ،
آمد سهماع زیهور دوشهیزگان غیه

بی رقص و حال چون کر عنّین چه ماندهای؟
(خاقانی)024 : 131 ،

انتخاب ردیر «چه ماندهای» ،آشکارا بیانگر تمایل شاعر به گذر زمان است ،و در بیهت
حا ر ،با اشاره به رقص ه بهویژه که رقص و سماع دوشهیزگان غیه اسهت ه قصهد دارد
مسیر فردیّت و رسیدن به کمال را طیّ کند.
در مرثیهای که در درگذشت شیخاالسالم عمدةالدّین معروف به حفده سروده ،میگوید:
گردد فلک ز حیرت حالش زمیننشهین

گردد زمین ز سرعت رقصش فلکخرام
(همان)750 :

بیگمان وفات حفده از نظر خاقانی ،نه فنا ،بلکه تغییر ماهیّت و آفرینشهی نهو پهس از
طیّ زمین خاکی است.
نیز در رثای امام ناصرالدّین ابراهیم میسراید:
ببین بر روزن چشمم عروس روز نظّاره

که بیند بچگانِ دیده را در رقص مهمانی
(همان)730 :

 .1.1سفر
منِ خودآگاه برای طیّ کردن فرایند تفرّد باید گام در عهالم ناخودآگهاه جمعهي نههد و
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سفري دشوار را آغاز کند .به عقیدۀ یونگ ،سفرْ نشانۀ نار ایتي است و به جستوجهو
و کشر افقهاي تازه منجر ميشود .میل به سفر ،نشاندهندۀ میل به تغییهر درونهي
است و نیاز به تجربهاي جدید (شوالیه .)032 : 137 ،این سفر ،مراحل مختلفهي دارد و
نوآموز باید هر مرحله را به درستي شناخته و پشت سر بگذارد .توقّهر در ههر یهک از
مراحل ،به معني توقّر فرایند تفرّد است .پیشرفت انسان ،به حرکتي مهداوم بسهتگي
دارد و قانون پیشرفت بر این حرکت مبتني است (همهان .)707 :یکي از کلیهديتهرین
مراحل سفر ،مواجهه با آنیماست که در رسیدن فرد به مرحلهۀ کمهال و خودشناسهي،
نقشي اساسي دارد؛ زیرا این مرحله ،با عشق پیوندي عمیق دارد و در حقیقت عشهقي
که از حدّ متعارف فراتر رود ،سرانجام به راز تمامیّت دست مییابد (یونگ)151 : 131 ،

چه نشهانید جمهازه بهه سهر چشهمۀ آز

برنشینید و عنان را بهه سهفر بهاز دهیهد
(خاقانی)1۴ : 131 ،

بس غریبید درین کوچه سر کهو کنیهد

به مقیمان نو این کوچۀ شر بهاز دهیهد
(همان) 5 :

بههه سههفر شههد کجهها؟ بههه بههاا بهشههت

طههوبی و سههدره سههایهگسههتر اوسههت
(همان)03 :

الشۀ تن که به مسمار غم افتاد رواست

رخش جان را به دلش نعل سفر بربندیم
(همان)031 :

خاقانی که در اندوه ازدستدادن عزیزان به سر میبرده ،میل به ادامۀ اقامهت در و هع
موجود را نداشته و بنا به نظر یونگ میخواهد تغییری درونی داشته باشد .خودآگاه خهود را
در برهوت غم رها کرده ،قصد دارد به منظور رسیدن به ناخودآگاه ،از من خویش بگذرد.
 . 5.1خودشیفتگی (نارسیسیسم)

از دید روانشناسان ،این حسّ در همۀ انسانها وجود دارد ،و بروز آن به استعدادهای فهرد
بسههتگی دارد .عوامههل وراثتههی و عوامههل گونههاگون اجتمههاعی در ش هدّت و ههعر ح هسّ
خودشیفتگی نقش مهمّی ایفا میکنند .همچنین روانشناسان پدیدههایی چون خهودبینی،
غرور ،جاهطلبی ،میل شدید به ستوده شدن ،محبوب بودن ،توانایی مهرورزی یا ابراز آن به
دیگران ،کنارهگیری از مردم را از نشانههای گوناگون خودشیفتگی میدانند .فرد خودشیفته
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با تظاهر به بزرگی ،از احساس دردآور پوچی رهایی مییابد .این امر با توسّل به تخیّالتهی
نظیر خود را نابغه و دانشمند و یا هنرمند فرض کردن حاصل میشود .فرد بها خلهق یهک
جهان تخیّلی برای خود ،احساسِ مورد مهر و سهتایش قهرار نگهرفتن خهویش را تسهکین
میدهد ،و رویگردانی دیگران یا نگاه تحقیربار آنان را به خودش اینگونه تعبیر مهیکنهد
که وی فراتر از درک و فهم آنان است .توهّمات شخص دربارۀ خود و توقّعهات نابههجها از
دیگران ،او را آسی پذیر میسازد ،و چون مردم از خواستههایش بهیخبرنهد ،اغله مهوارد
رنجیدهخاطر است .با دیگران خصومت میورزد و بیشهتر منهزوی مهیشهود؛ زیهرا آنهان را
مسئول شکست خود میداند.
خاقانی که مانند سایر انسانها عاری از حهسّ خودشهیفتگی نبهوده ،عوامهل اجتمهاعی
(بررسی عوامل وراثتی امکانپذیر نیست) این حسّ را تشدید کرده ،و وی را فهردی نارسهیس
نمایانده است .در عظمت مقام شاعری خاقانی تردیدی نیست ،ولی او خود را بهزرگتهر از
آنچه هست ،میبیند .تشخیص این خصوصهیّت خاقهانی بها خودسهتاییههای او در بیشهتر
اشعارش و شکوههای نه چندان اندک وی از فلک و شاه و دشمنان و حسودان ،کار سهلي
است؛ امّا آنچه این ویژگی را پررنگ میکند ،وجود این نمونهها در میان اشعاری است که
در سهوگ عزیههزان سهروده اسههت .بههه عبهارتی ،در میانهۀ انههدوه حاصهل از فقههدان عزیههز
ازدسترفته ،از خود غافل نشده ،گریزی هم به نار ایتیهای خود میزند:
از سر نقد جوانی چهه طهرْف بربسهتیم

کز بهن کیسهۀ او سهود دگهر بربنهدیم
(خاقانی)031 : 131 ،

دشمنان را که چنین سوخته دارنهدم حهال

راه بدهید و به روی همهه در بگشهایید
(همان) 51 :

یا در قصیدهای که در رثای بهاءالدّین احمد سروده ،از دلِ گلهمند خهود عقهده گشهوده ،و
من شکایت از بیوفایی دنیا ،به تمجید از خود پرداخته است:
گهههنجخانههههسهههت جهههان خاقهههانی

دل بههه خاقههان و خههان نخواهههد داد
(همان) 4 :

البتّه «روان کاوان نشان داده اند که اندکی خودشیفتگی ،الزمۀ آفرینش هنری است
و حتّی به اعتقاد فرویهد ،بازگشهت بهه مرحلهۀ خودشهیفتگی ،شهرط مقهدّماتی زدودن
خصایص جنسی لیبیدو و به فرجامْ سرّ هر پیشرفت است» (ستّاری.)17 : 1۴۴ ،
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 . .1فرافکنی
«فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیهزهههای خهود را از خهود بهرون افکنهیم ،و بهه
دیگری نسبت دهیم .این واکنش ،جبرانی و دفاعی است و بهه منظهور جلهوگیری از ا هطراب
صورت میگیرد ،و در واقع نوعی قیاس به نفس است» (مهان .) 13 : 147 ،بهه بیهان سهادهتهر،
فرافکنی آن است که انسان برای کاستن بار مسئولیّت خود و داشتن توانایی قدرت پاسخگویی
به وجدان اخالقی (فرامن) ،اشتباهات و کوتاهیهای خود را به عهدۀ دیگران میافکند.
خاقانی شروانی نیز که در غمِ ازدستدادن عزیزان بیتاب است ،به منظور تخفیر این
درد و سرد کردن آتش اندوه ،به سرزنش طبیبان و طلسم و حرز و چشم بد مردم و ...روی
ميآورد و آنان را مقصّر وقوع این حوادث ميپندارد:
این طبیبهان غلهطبهین همهه محتهاالنانهد

همهه را نسههخه بدریههد و بههه سههر بازدهیههد

نوشههدارو و مف هرّح کههه جههوی فعههل نکههرد

هههم بههدان آسههی آسههیمهنظههر بازدهیههد

هیکل و نشره و حرزی که اجهل بازنداشهت

هههم بههه تعویههذده شههعبدهگههر بازدهیههد

آن زگالآب و سپندی که عرض دفع نکهرد

هههم بههدان پیههرزن مخرقهههخههر بههاز دهیههد
(خاقانی: 131 ،

مهردم چشهم مهرا چشهم بهد مهردم کشهت

)

پس به مردم به چه دل چشم دگر باز کنم؟
(همان)030 :

گفتم به گوش صبم که این چشمزخم چیست

کهاَشکهال و حال چرخ چنین ناصواب شد؟
(همان) 5۴ :

خاقانی در بیماری و درگذشت پسرش میگوید:
دانهۀ درّ کهه امهانهت بههه شمها دادستهم

آن امهانهت بهه مهن ایمن ز هرر بازدهید
(همان:

)

این بیت در حقیقت به امانت بودن فرزنهد نهزد والهدین اشهاره دارد ،و شهاعر از اینکهه
نتوانسته از این امانت به خوبی نگهداری کند ،احساس گناه ميکند و بنا به فرافکنی ،آن را
از دیگران ميخواهد.
 . 7.1خودفریبی
آدمیان ،ناخودآگاه برای رهایی از مؤاخذات وجدان اخالقی (فرامن) یا بهه دلیهل عشهق بهه
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خویش و دفع غم و حسرت و پشیمانی ،خود را میفریبنهد و آن را همچهون راههی بهرای
رسیدن به آرامش برمیگزینند.
خاقانی در تالش برای فراموشی فقدان پسرش ،در قصاید طوالنی و سوزناکی کهه در
سوگ او سروده است ،از خاطرات گذشتۀ رشید یاد نمیکند و حا ر به دیدن دوستان وی
هم نیست و با از بین بردن یادگارهایش ،از این اندوه میگریزد.
تهها شههریکان تههو را بههیش نبینههد در راه

از جهان بی تو فروبسهتهنظهر بهاد پهدر
(همان)03۴ :

چرا که دیدن دوستان رشید و تداعی خاطراتش اسباب آزار و رنجش روان خاقانی است.
مادر ار شد قلم و لوح و دواتش بشکست
من رساالت و دواوین و کت سهوختهام

خون بگریید چو بر هر سه نظر بگشهایید
دیدۀ بیهنش ایهن حهال هرر بگشهایید
(همان) 51 :

 . 1.1حمایت اجتماعی
خاقانی در قصیدۀ ترنّمالمصای که در رثای پسرش رشهیدالهدّین سهروده و آن را بها واژۀ
«بگشایید» مردّف ساخته ،همگان را به سوگواری فرامیخواند:
سیل خون از جگر آریهد سهوی بهاا دِمهاا
چون سیاهی عن کآب دههد سهرخ ،شهما
از طرب روزه بگیرید و ز خونریز سرشهک

نهههاودان مهههژه را راهگهههذر بگشهههایید
سرخی خهون ز سهیاهی بصهر بگشهایید
نه به خوانریزۀ این خوانچۀ زر بگشهایید
(همان) 52 :

و در تحسّر از مرگ کافیالدّین ،عموی خود ،در جستوجوی حامی و ههمدردی اسهت
تا وی را تسکین دهد:
راه نفسههم بسههته شههد از آه جگرتههاب

کو همنفسی تا نفسی رانم از این باب؟
(همان)34 :

نیز در قصیدهای دیگر که در بیماری و رثای فرزندش سروده ،میگوید:
همه همحالت و همغصّه و همحال منید

پاسههخ حههال مههن آراسههتهتههر بازدهیههد
(همان:

)

خاقانی به سوی «حمایت اجتماعی» دست یازیده و برای به دوش کشیدن این بار گران
از دیگران یاری ميخواهد؛ زیرا به همدردی و بایستهتر از آن به همدلی دیگران نیاز دارد.
حمایت اجتماعي عبارت است از ادرا فرد از اینکه مورد توجّه و عالقۀ دیگران بوده،
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از دیدگاه آنان فردْ ارزشمند است ،به گونهای که اگر دچهار مشهکل و نهاراحتي شهود،
سایر افراد مؤثّر در زندگياش به او یاري خواهند رساند .بر طبق این تعریر ،حمایهت
اجتماعي مفهومي است که به دامنۀ ارتباطاتِ متقابلِ بینفردي توجّه دارد ،و هر چهه
میزان مبادالت بینفردي بیشتر باشهد ،میهزان حمایهت اجتمهاعي کهه فهرد دریافهت
ميدارد ،افزونتر خواهد بود .عکس این رابطه نیز صادق است .بنا بر تعریر ،حمایهت
اجتماعي دو جنبه یا دو بعد اساسي دارد :الر .جنبۀ ذهني :بُعد ذهني حمایت اجتماعي
به تصوّري اطالق میگردد که فرد از افراد مؤثّر دارد که قادر هستند به طور بالقوّه در
مواقع درماندگی و ناچاری ،وی را مسهاعدت نماینهد .اگهر فهرد احسهاس کنهد کهه از
حمایت اجتماعي کافی اطرافیان برخوردار نیست ،احتماالً آمادگی کمتری برای مقابله
با خطر از خود نشان ميدهد ،و ممکن است به جای رویارویی با مشکالت خهود ،بهه
رفتارهای اجتنابی یا فرار متوسل شود؛ ب .جنبۀ عینی :بُعد عینی یها بالفعهل حمایهت
اجتماعی ،به میزان واقعی مساعدتها و همیاریهای ارائهشده به فرد بستگی دارد ،و
هر نوع تغییر یا بروز مصیبتی در زندگی فرد ،از جمله منابع فشاری است کهه ممکهن
است موج پریشانی و نگرانی فرد شود .حضور افراد مؤثّر و مساعدت آنهان ،تها حهدّ
قابل مالحظهای از شدّت فشار روانی میکاهد و فرد را قادر به انطباق دوبهاره خواههد
ساخت (بیگیفرد.)۴ -۴0 : 123 ،

پس از نمایاندن نشانههای بهارز خودشهیفتگی و فرافکنهی و خهودفریبی در شخصهیّت
خاقانی ،به منظور روانکاوی ،یعنی دالیل بروز این رفتارها ،بررسی زندگینامۀ وی و اشاره
به نکات برجستهای که در شکلگیری چنین شخصیّتی مؤثّر بودهاند ،ناگزیر مینماید:
الر .رنجش از پدر :چون خاقانی نمیخواسته شغل پدر را پیشه کند ،اصرار پدر موج
رنجش خاقانی شده و نزد عمویش رفته و هفت سال در کنر حمایت وی بوده است.
ب .اختالف با ابوالعالي گنجوی :خاقانی که توسّط ابوالعال بهه دربهار خاقهان راه پیهدا
کرده بود ،پس از چندی مقام او از استاد درگذشهت و کهار اخهتالف آن دو بهاال گرفهت و
یکدیگر را هجو گفتند:
تو ای افضلالدّین اگهر راسهت پرسهی

به جان عزیهزت کهه از تهو نهه شهادم
(خاقانی) 7 : 131 ،

آن ملحهههههد ابهههههوالعالی سهههههافل

چهون وحههش و بهیمهه غفههل و غافههل
(همان) 1 :
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ج .ایجاد کدورت میان خاقانی و شروانشاه :پس از سالهها کهه خاقهانی مهورد لطهر
شروانشاه قرار داشت ،میان آن دو کدورتی پیش آمد کهه دلیهل ایهن ناخشهنودی ،موثّهق
نیست .در تذکرۀ دولتشاه و تذکرۀ مرآتالخیال آمده است:
خاقانی بعد از این سفر میخواست از خدمت دولت کنارهگیری کند و بهه حلقهۀ اههل
سلوک داخل گردد ،ولی شروانشاه او را از این کار بازمیداشهت .بهه ایهن جههت بهه
بیلقان گریخت ،ولی عمّال شروانشاه او را گرفته ،به امر وی در قلعۀ شابران محبوس
ساختند ،و حبس وی مدّت هفت ماه به طول انجامید (همان.) 2 :

شبلی نعمانی در شعرالعجم روایت باال را ردّ میکند و مینویسد:
ملکالوزرا خواجه جمیلالدّین موصلی انگشتری به خاقانی داده که بر نگین آن اسهم
اعظم منقوش بوده است .او از وی قول گرفته بود که آن را پیش خود نگاه داشته بهه
احدی ندهد .شروانشاه انگشتر نامبرده را از خاقانی مطالبه کرده او انکهار نمهود و در
پاداش این گستاخی و نافرمانی ،محبوس گردید (همان.) 3 :

عمادالدّین زکریّا بن محمّد بن محمود قزوینی نیز دلیل این حهبس را تکلیهر کهردن
شغلی به خاقانی با دستور شروانشاه و نپذیرفتن وی میداند .این احتمال ههم وجهود دارد
که سعایت سخنچینان سب آزردگی خاقاني و حبس او شده است (همان).
د .از دست دادن افراد خانواده ،بهویژه پسرش ،که به شدّت وي را متأثّر ساخت.
تمام این مشکالت ،دنیا را در نظر خاقانی آکنده از دشمنان و حاسدانی کرده که جهز آزار
او هدف دیگری نداشتهاند ،و درک طبع لطیر و استعداد اعجابانگیزش در حهدّ تهوان آنهها
نیست ،و او چارهای جز دوری از آنان ندارد (خودشیفتگی) .در مصایبی کهه سرنوشهت بهرایش
رقم میزند ،در اطراف خود به دنبال مقصّر است و دشمنانی که همواره سایۀ سنگین آنهان را
بر سر خود احساس میکرده ،بهترین سوژه برای مقصّر قلمداد کردن بودهاند (فرافکنی).
 .4نتیجه
روانکاوی و ادبیّات ،در سایۀ یکدیگر بهتر شناخته ميشوند و مخاطه را بهه حهوزهههای
آگاهی ارزشمندی میرسانند .یکی از مو وعاتی که همۀ انسانها را درگیر میکند ،مهرگ
است ،و چگونگی رویارویی با این مشکل ،بنا به توانهاییهها و ایهدهههای افهراد مختلهر،
متفاوت است .خاقانی شروانی که توانمندی شگرفي در ادبیّات دارد ،در مواجههه بها مهرگ
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عزیزان ،طیّ واالیش روان ،به سرودن سوگنامهها روی آورده و این درد جانسهوز را بهه
اثری هنری ارتقا بخشیده است .بررسی روانکاوانۀ این سهوگنامهههها و تطبیهق آنهها بها
زندگینامۀ وي ،این نتایج را به دست میدهد که در شخصیّت خاقانی ،جنبههای مثبهت و
منفیِ سایه در کشمکش بودهاند .نهاد ،او را به طل کام سوق میداده و فرامن با سرزنش
و تحت فشار قرار دادن وجدان ،او را بر حذر میداشته است .گاهی زیباییهای زنهدگی در
فریفتن خاقانی و تحمّل مصای روزگار ،کارآمد بودهاند ،تا جایی که در بزرگترین مصیبت
زندگیاش که مرگ پسرش بوده ،از اینکه خود ،پرسوناژ این تراژدی نبوده ،خرسند اسهت.
فرامن نیز در شخصیّت خاقانی دست از تالش برنداشته و به منظور مقابله با نهاد ،به توبیخ
و سرزنش وی بابت کوتاهیهای گذشته و نافرمانیهای حال میپردازد ،و گهاهی نیهز بهه
نتایج مطلوبی میرسد .چنانچه میبینیم ،خاقانی با پنهدآموزی از مهرگ دیگهران ،تنهها راه
رهایی از اندوه را رسیدن به فردیّت و کمال میداند ،و براي دستیابی به این هدف ،سهعی
دارد از پوستۀ مکان و زمان خارج شود و بنا به گفتۀ خودش «بگذرد» .از دیگر سوی ،وجود
مشکالت فردی و اجتماعی در زندگی شاعر و سرخوردگیهایی که گاهی از نزدیکتهرین
وابستگانش چون پدر و استادی که پدرزنش بوده ،ناشی شده بود ،سب سل اعتماد وی از
دیگران شده و از او فردی خودشیفته سهاخته کهه در نظهرش ههیک کهس قهادر بهه درک
عظمتش نیست ،و در رویارویی با مشکالت ،به دامان خودفریبی و فرافکنی پناه میبرد.
تعمق در ادبیّات سوگسهرودهههای خاقهانی و مقایسهۀ مفهاهیم و صهناعات ادبهی در
مرثیههای گوناگون که در سوگ افراد مختلر سروده شده است ،مخاط را به این نتیجه
میرساند که هرچه اندوه خاقانی از حادثه بیشتر بوده ،از صناعات ادبی کمتری برای انتقال
این اندوه بهره برده است.
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