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Abstract  
Mehdi Akhavan Sales is a famous contemporary poet who has experimented with various forms of poetry. His 

idealistic and narcissistic personality has special and worthy dimensions. The research answers the question of 

whether narcissism has had a significant effect on the quality and quantity of Akhavan's illustrations? In the present 

article, the psychological reasons for composing his narcissistic poems were investigated. The Akhavan's thirst for 

approval, reaching an ideal society, staying away from the manifestations of the modern world, and uniting with 

mythical characters who are the normal and abnormal branches of narcissism, back to the hallmarks of his personal 

life. The research method is descriptive and analytical. According to the research results, various levels of 

narcissism such as boastfulness, arrogance, praise of artistic status, Qalandari's thoughts, etc., have played a 

significant role in promoting the quality and quantity of artistic aspects of M. Omid's themes and literary images; 

in a way, if we remove or reduce these innovations, a large part of the content of his works will be lost and will 

naturally affect some of the concepts of contemporary literature.   
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 ثالث تحلیل تأثیر خودشیفتگي در اشعار مهدی اخوان

     سارا پارسائی جهرمی
 واحد تهران مرکزی، ،زبان و ادبیات فارسی دکتری رشته دانشجوی

  ایران تهران، ،اسالمیآزاد  دانشگاه
  

  دادجوی توکلیدُره 
 زادآ دانشگاه مرکزی، تهران واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،

 ایران تهران، اسالمی،
  

 محمدعلی گذشتی
 زادآ دانشگاه مرکزی، تهران واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار

 ایران تهران، اسالمی،
  

 شیرین کوشکی
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران دواح شناسی، روان گروه دانشیار،

 ایران تهران،

 چکیده
گَر، نِآزمایي کرده است. شخصيت فرازهاي مختلب شعري طبعدر قالب الث، شاعر نامدار معاصر است که  مهدي اخوان

ا یاست که آ طلب و خودشيفتة وي، داراي ابعاد ویژه و درخور بررسي است. پژوهش، پاسخگوي این پرسشآرمان

-ر، علل رواندر جستار حاضهاي اخوان تأ ير چشمگير داشته است؟ خودشيفتگي بر کيفيت و کميت تصویرپردازي

-شناسانة سرایش اشعار نارسيسيستيِ وي، واکاوي شد. تشنگي اخوان درخصوص مورد تأیيد واقع شدن، رسيدن به جامعه

هاي بهنجار و نابهنجار که از شاخه ايهاي اسطورهاي آرماني، دوري از مظاهر دنياي متجدد و یکي شدن با شخصيت

براساس  .تحليلي است -رور پژوهش، توصيفيگردد. هاي زندگي فردي وي بازميخودشيفتگي هستند به    شاخص

...، نلش ملام هنري، افکار قلندري و فرازي، ستایشنتایج تحليق، انواع سطوو خودشيفتگي مانند خودستایي، گردن

ه اگر این اند؛ به نحوي کایفا کرده« م. اميد»در پيشبرد کيفيت و کميت وجه هنريِ مضامين و تصاویر ادبي بارزي را 

ابداعات را ح،ف یا کم کنيم، بخش زیادي از محتواي آ ار وي از بين رفته و طبيعتاً بر قسمتي از مفاهيم ادبيات معاصر، 

 گ،ارد.تأ ير مي

 .فرازي، مفاخره، قلندريردناخوان، خودشيفتگی، گها: کلیدواژه

                                                            
ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  آزاد اسالمي واحد  تهران مرکزي رشته  ي دکتريي حاضر برگرفته از رسالهملاله -

 است.
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 مقدمه 

ي در اادبيات، رشته و ناخودآگاهِ انسان است. روان ادبي، مضامين و تصاویراغلب  آبشخورِ
واند تهمة ابعاد روحي، مي است.شناسي از جمله هنر و روانها با دیگر رشته دوسویه تعامل

 ، راه خودايز به عنوان  پدیدهني« خودشيفتگي»یا  «6نارسيسيسم» گري کند؛در ادبيات جلوه
 . درونيات به ادبيات گشودرا از 

برانگيزي که همانا قرباني شدن جواني زیبا به نام ۀ تأملاصطالو نارسيسيسم به اسطور
شناسي روان؛ این مفهوم اساطيري در علم گرددمير خودشيفتگي است، بازبه خاط« 2نارسي »

و به  اندهگ،راعتماد به نف  را از حد متعارف که  دگيربه برخورد افراطي افرادي تعلق مي
 اند.آوردهخود برتربيني و تحلير دیگري روي

افراد وجود دارد؛ انسان در ارتباط با دیگران براي  ةدر هم« داريخوددوست»ابعادي از 
اسان، شندفاع از حلوق شخصي به سطوحي از این احساس نياز دارد که روان اعتماد به خود و

-لبيطتوان هر نمونه از عالقه به خویشتن و منفعتاند؛ بنابراین، نميناميده« عزت نف »را آن 

  هاي معمول را با خودشيفتگي مرتبط دانست.
هاي آ ار خود از طریق نمادپردازي و هنجارگریزيدر  (6887-6816)  الثاخوان مهدي

با مخاطب به اشااتراک هاي خویش را ترین احساااسااات و آرمانشااخصااي زباني و معنایي،
چون زندگي خصوصي، جغرافيا، مسائل  يتي هر انسان، مولود عوامليابعاد شاخص گ،اشات.  
ي ابه علت دارا بودن عاطفه اي روحي در هنرمندانه. ا ربخشيسياسي و... است -اجتماعي 
سرشت اخوان از هاي نادیدۀ جساتار، کشاب سااحت   هدف این ن برابر اسات.  لطيب، چندی
 است. شناسيي بر پایة علم روانوي تصاویر شعرطریق واکا

 

 پژوهش ۀپیشین. 2
-نظریات روان ها،تحليلاتي در حيطة خودشيفتگي چند شاعر صورت پ،یرفته است که در آن

شعر  ي در خصوصهایپژوهششناسان به صورت دقيق با مضامين شعري، مرتبط نشده است. 
ویرآفریني و تصارتباط خودشيفتگي ي که جستاري تخصصاما و اندیشة م. اميد انجام شده، 

 را در آ ار وي با تحليل آماري ارائه کرده باشد، مشاهده نشد. 

                                                            
1. Narcissism 

2. Narciss 
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ة روحي« رایي در شعر اخوان و أمل دُنلُلگميراث» ةدر ملال (6868) مرادي و عبدرویاني
عدي بُ گرایي در شکل افراطي آن بااند. ميراثرا مورد بررسي قرار دادهم. اميد گرایي باستان

 مرتبط است.« فرهنگيخودشيفتگي ميان»از نارسيسيسم به نام 
 «خودشيفتگي و خودستایي در اشعار خاقاني و بشار بن برد» ةدر ملال (6865) مسبوق

 حلارت مرتبط دانسته است. ۀوجوه مختلب نارسيسيسم را تنها با علد

دودي تا ح« النجفيصافيفتگي در شعر احمد الخودشي» ةدر ملال (6861) باغجري و ترکشوند
ي اما آن نظریات را به شاهدها ،اندهکردمورد خودشيفتگي بيان  شناختي را درهاي روانبحث

 اند.شعري مرتبط نساخته

 شناسي پژوهشنظری و روش مباني. 7
 وار توسط اخوان از نظریاتشاناساانة سارایش اشاعار خودشيفته    روانعلل به منظور بررساي  
 2( و هاینز کوهات6391-6686)  6کاارل گوساااتااو یونگ  اسِ ناامي:  شااانا تحليلي دو روان

 ( استفاده شد. 6636-6668)
بيان کرد که انرژي سرکوب شده در روان فرد « ماهيت روان و انرژي»یونگ در کتاب 

رود، بلکه در رهن و اعمال وي به اَشااکال دیگر )متضاااد یا غيرمتضاااد، مثبت یا   از بين نمي
ناخودآگاه به منظور تحلق ارزر و فردیت  این فرآیند به صاااورت شاااود؛منفي( نمایان مي

    هاي جبران کند؛ خودشااايفتگي در شاااعر اخوان، یکي از سااااحت انساااان، خودنماایي مي 
 هاي وي است.ناکامي

نياز کودک به دریافت بازخورد مثبت از اطرافيان ، «شناسيِ خودروان»در کتاب کوهات 
 کرد.طرو موار خودشيفته را در رابطه با نيازهاي طبيعيِ نوالدیو کسب تصویري آرماني از 
 اي براي منحرف شادن خودشيفتگي از روندِ هاي روحي را زمينهاو عدم ارضااي آن احتياج 

. ي برشمردبراي خودشيفتگ هاي شاخصيتي متفاوتي را مثبت دانسات. کوهات تيپ  طبيعي و
 ارد.د کوهات تکيهنظریات شتر بر بيتحليل مَنِش و اشعار اخوان،  ةدر زميناین پژوهش 

 
 

                                                            
1. Jung, C. G. 

2. Kohut, H.  
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 های پژوهشیافته. 2
 خودشیفتگي . 2-2

است. « نارسي »اي یوناني به نام پيشاينة اسااطيري پدیدۀ نارسيسيسم یا خودشيفتگي، افسانه  
 ق.م( شااعر رومي، این حکایت را شرو و بسط داد. به گفتة وي، نارسي   58-م63)  6اُوید

را  هاي خویشبيشااماري قرار گرفت. او معشااوقهورد مهر دختران نام جوان زیبایي بود که م
گرفت و بعدها در جزاي بي مهري به رنجي مشاااابه مبتال شاااد. او ناخودآگاه در  نادیده مي
اي تصااویر خود را دید و به عشااق خویشااتن گرفتار شااد! وي هر بار که براي لم   چشاامه

رزان که تصااویر را مخدور     کرد، جز امواجي لمعشااوق به سااوي چشاامه دساات دراز مي  
قدر در کنار آب به تصااویر خود خيره آورد. نارسااي  آنساااخت، چيزي به چنگ نميمي

کران خویش، جان سااپرد. در جایي که جسد او رها شده نگریسات تا در ساوداي عشاق بي   
بود، گلي زیبا و خوشبو رویيد که به تصویر خویش در آب، خيره و نگران بود؛ براي یادبود 

 (. 838-873: 6836وي، این گل را نارسي  ناميدند )ر. ک، اُوید، 
به معناي « نرگساااانگي»اسااات. اصاااطالو « نرگ »معادل نارساااي  در زبان فارساااي، 

 خودشيفتگي از همين روایت گرفته شده است )ر. ک: معين، ریل نارسيسيسم(. 
فاوتي مت شااناسااي، نظریاتدرخصااوص نخسااتين گامِ ورود خودشاايفتگي به دنياي روان

ميالدي،  6366و  6363هاي که در ساااال 8و پال نااک   2وجود دارد. پ  از هااوالک الي  
 را براي بيان نوعي خودشيفتگي جنسي به کار« نارسيسموس»و « گونهنارسي »اصاطالحات  

بندي نظریات ، اصااطالو نارساايساايساام را با صااورت6668در سااال  5بردند، زیگموند فروید
اي طبيعي از رشااد جنسااي و رواني کودک دانساات. او   ا مرحلهپيشااين مطرو کرد و آن ر
: 6832اي از توجه کودک به خویش برشمرد )ر. ک: فروید، خودشيفتگي را به عنوان برهه

2-5.) 
د. او قرار دار« خودشيفتگي اوليه»هاي ابتدایي حيات دراز دید کوهات، کودک در سال

. ارددارتباطات سااودمند با اطرافيان  ، احتياج بهو شااخصاايت خویش « خود»ریزي براي پي

                                                            
1. Ovid 

2. Ellis, H. 

3. Nacke, P. 

4. Freud, S. 
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« 6نيازهاي خودشاايء» ارضااا شااود را  دیگران با در ارتباط که باید کوهات نيازهاي روحي
ارد؛ این توسط اطرافيان د دریافت انعکاسي مطلوب از خویشاو گفت فرد احتياج به  ناميد.
 زا تصویري آرماني نام دارد. وي بيان کرد که کودک نياز دارد« ايخودشايءِ آینه »حالت، 

آورد؛ این حالت، موسوم به ها به شمار ميخود را جزئي از آن والدین خویش ببيند، چرا که
به ميزان متعادلي هاي ابتدایي در ساااالاگر این نيازهاي روحي اسااات.  «آرماني خودشااايءِ»

 جب شااادي وکند و موميدامة زندگي روندي مثبت پيدا  در ا ارضااا شااود، خودشاايفتگي 
به  هاي افراطيبه رور ، فرد در سنين بزرگساليشاود؛ ودر غير این صاورت  دگي ميسارزن 

  .هاي مطلوب و آرماني خویش خواهد شددنبال خودشيء
تشنة » ،«آرمان ةتشن«، «تأیيدة تشن» را با عناوین خودشايفته  کوهات چند تيپ شاخصايتي  

ي تشنة تهاي شاخصاي  تيپکه  معرفي کرد. او بيان کرد« گریزرابطه»و « ة ادغامتشان » ،«همزاد
 ادغام ةشنت هاي بهنجار قرار دارند. او تيپخودشيفتگي  ةدر زیرمجموع تأیيد و تشانة آرمان 

ته را بهنجار ندانس گریز)که خواهان یکي شادن با شاخصايت آرماني خویش است( و رابطه   
به  ، ممکن است فردنارسيسيسم رونددر  .(51-55و  85-88 :6867کوهات،  :ک ر.اسات ) 
 دارد ید وي با واقعيت او تفاوتچراکه شخصيت جد، دشاو مبتال « از خود بيگانگي»اختالل 
هاي رهني و رفتاري فرد خودشااايفته، مواردي از قبيل ویژگي .(86: 6869نوري،  :ک )ر.

را شااامل  بدبيني و... سااازي، عدم همدلي، تحلير، پرخاشااگري، خشاام، حسااادت، ناارزنده
 .(15: 6861لچکار،  :)ر.ک شودمي

 . مرز عزت نفس و خودشیفتگيِ نابهنجار2-7
خودشااايفتگي مخرّب یا نابهنجار با عزت نف  و رضاااایت از خویشاااتن، ارتباطي معکوس  

هات، کو داند )ر.ک:دارد. کوهات، خودشاايفتگي نابهنجار را فرآیند تحول عزت نف  مي
 اضي نيست و به همينفرد خودشيفتة افراطي در درون از عملکرد خویش ر .(68-62: 6867

علت با تحلير دیگري )افراد، جامعه، ملدسات و...( سعي در واال نشان دادن شخصيت خود 
شود، هاي خود مغرور ميدارد. انسان داراي عزت نف  از خویش رضایت دارد در موفليت

پردازد. خودشااايفتگي افراطي، کنااد و بااه تحلير دیگري نمينمااایي نميامااا آن را بزرگ
(. انساااان 96و  98: 6868ناام دارد )ر. ک: نریماااني،  « اختالل خودشااايفتگي»حااً  اصاااطال

                                                            
1.  Self. object needs 
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د از تصویر کشها و صفات برتر خویش مينارسيسيست با حصاري دروغين که حول توانایي
 سااد،رمعشااوق خيالي خود نمي نارسااي  بهگونه که همان کند.آرماني خود محافظت مي
 کند.خود دست پيدا نمي توهّمِ ةملام ساختیک خودشيفته نيز به 

 . انعکاس خودشیفتگي در آثار اخوان 2-2
؛ افراد دکنگرا بيشاااتر نمود پيدا ميگرا و احسااااسااااتيِ کمالخودشااايفتگي در افراد درون

ها معموالً از تفکرات منطلي و شااناسااند؛ آنخودشاايفته، جهان را با احساااسااات خویش مي
، به همان گرایي و نارساايسيسمباط معکوس واقعيتبا توجه به ارتگرایي به دور هساتند.  واقع

 گيرد، خودشيفتگي در وجود وي جایگاه استوارترينسبت که فرد از جهان واقعي فاصله مي
 ؛(688 -682: 6863زاده و اصاااغرنژادِ فرید، و حسااان 8: 6832 فروید،ر.ک: ) کندپيدا مي
آ ار اخوان )از  ري در سرتاستوان یکي از علل پراکندگي مضاامين نارساايساايست مي ،بنابراین

  .وي دانست را رات رؤیاپردازِ سالي(نوجواني تا کهن
 هاي اوزيپرداخيال تا حدي ازاخوان با  به اعتبار دوستي و مراودۀ دیرینکدکني شفيعي

راي م واقعيت برا با تأکيد و اصاارار به نا اخوان رؤیاهاي خودبه بيان وي،  ؛آگاه بوده اساات
  .(72-78: 6866کدکني، شفيعير. ک: )کرد ميبازگو  اطرافيان
تکوین خودشيفتگي در روان فرد تا حد زیادي متأ ر از فضاي خانوادگي است دانيم، مي
 هنگامي که شرایط خانوادگي و اجتماعي اخوان را از نظر .(58-83: 6832شااملو،  ر. ک: )
ر سياسي و مالي دم،هبي و مشکالت  -عليدتي گ،رانيم، متوجه نوعي محدودیت خاصمي

لفي به علل مخت و عصيان ملابل ملدسات احساس تنهایي، یأس، خشمشویم؛ زندگي وي مي
ر. ). مرگ دختران و..گرفته تا مرگ پدر، خانوادگي در شعر او ظهور یافته است؛ از شرایط 

. این شااارایط و اتفاااقااات جااانکاااه، بااا روو  (236-273و 28: 6836آملي، محمااديک: 
طي کشيد. او خوان همخواني نداشات، چراکه عزت نف  وي را به چالش مي اگراي آرمان

ستي دنوشاته به تنگ « در حياط کوچک پایيز در زندان»شاعري  ة مجموعةمتني که در ملدم
براي  کهدر یکي از اشاااعار همچنين  (.68: 6868، اخوانر. ک: )خود اشااااره کرده اسااات 

 به شدت، سرزنش کرد.  خود را بابت فلر خویش، سروده بود دخترر الله
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 من از نگاهت شرم دارم
 امروز هم با دست خالي آمدم من

 مانند هر روز
 نفرین و نفرین
 هاي پير محروم بزرگم بر دست

  (61: 6818 )اخوان،

ز آگاه اهبه شکل ناخودآگاه و نيم با آرزوهاي ناکام فروید، رهن، هنگام مواجههاز دید 
ر.ک: ناميد )« 6واالیِش»فرآیند را آید؛ او این ن برميبرادر پي ج هاي ملبولطریق فعااليات  

ها از طریق شعرسرایي . بنابراین، اخوان هنگام مواجهه با ناکامي(88-23و  68: 6832، فروید
ز دیدگاه ا. که عملي متعالي است، افکار بهنجار و نابهنجار خویش را به جهانيان عرضه کرد

بلکه آن  ،رودشاااود، انرژي روحي او از دسااات نميیونگ، زماني که فرد دچار ناکامي مي
ر د ه صااورت ناخودآگاه و به منظور دسااتيابي به تفرد و یگانگي شااخصاايتي  ب در رهن نيرو

شود؛ رفته ميکار گ به يرمتضاد )به اشکال مثبت یا منفي(سااحتي دیگر به صاُوَر متضااد یا غ   
ر. نام دارد ) «اصل اَضداد»و  «زياصل هم اَر»شاناساي، اصطالحاً   در عالم روان این فرآیندها

  .(669: 6836و شولتز،  85 -25: 6875یونگ، ک: 
  ها،ایيخودستها، گرایيآرمان باآل خویش م. اميد به دليل عدم دساتيابي به شرایط ایده 

اخوان که در  .ها، عصاايان و گالیه از روزگار به نحوي در صاادد جبران برآمد نمایيقدرت
و محيط اطراف ندید به ساارایش اشااعاري   شاارایط فردي آرماني از ايمنظره زندگي خود

و حکایت از جهان و اشاااخاص جلوه دهد  و ملتدر نلص روي آورد کاه تصاااویر او را بي 
 وي در ابعاد مختلب، سطوو متفاوتي از ناهمگوني را باموردپسند وي داشته باشد؛ بنابراین، 

)خودشااايفتگي ملابل مردم عادي، هاي افراطي( و جهان بيرون نف  خویش )خودساااتاایي 
ه دليل بنارسيسيسم، بازتابي پربسامد در اشعار اخوان دارد. رقيبان و افکار قلندري( نشان داد. 

نام  لطفة شاهدها و بليهاي درخشان اشعار، بسنده کردیم تحليل نمونه به تعدد موارد شعري
  .برده شد
 

                                                            
1.  Sublimation 
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 فرازی و دوری از اظهار عجز گردن .2-2-2
اعتماد به نف  پایدار، خود را در هر شااارایطي قوي و  نداشاااتنخودشااايفته به دليل انساااان 
ني، تواتصور همه کند.دهد و تصاویري ملتدرانه از خویش ارائه مي ناپ،یر جلوه  ميرساوخ 

یکي از ابعاد خودشااايفتگي اسااات که به شاااکل اعتماد به نف ِ افراطي و غيرواقعي پدیدار  
 -فتهخودشي»فراز معموالً با اصطالو توان و گردنساخت، همه تيپ متکبر، قوي، . »شاود مي

قضاايبي در  -خودشاايفته بنابراین،  .(25: 6869نوري، ر. ک: « )شااودشااناخته مي «قضاايبي
خواستار به یادگار گ،اشتن بازتابي نيرومند هاي مفيد و واهيِ خویش، آرمان راساتاي تحلق 

 بت و منفي است.اي مطلوب( به هر طریق مثاز خود )خودشيء آینه
ي از هاینمونه اخوان که یادگار ساليان پرشور و غرور جواني وي است،« ارغنون»در دفتر 
، «در آرزوي تو»فرازي و جهش از هنجارهاي معمول قابل رؤیت است. او در اشعار گردن
ترین مضامين برمنشانه را به نمایش گ،اشته ، پررنگ«پوالد سرسخت»)دو مورد( و « عصيان»
ر فناي ب دارد که بلا و جاودانگي خضر نبيبيان مي« در آرزوي تو»ت. در مصرعي از شعر اس

در شعر  ایاماو به دليل خون دل خوردن از  .(63: 6876اخوان، ر.ک: برد! )وي، رشک مي
خواهد بنياد آسمان را براندازد. کند و مي، خشمگينانه ملابل کائنات قد علم مي«عصيان»

 آورد.کشد و گرد از آنان بر ميشتگان تيغ مياخوان حتي بر فر

 برخيزم و طرو دیگر اندازم 
 بنياد سپهر را براندازم

 ستون خضرا راو آن گنبدِ بي
 ها براندازمبشکافم و پرده

 چنگيز شوم به تيغ خونخواري
 از خيلِ فرشتگان، پراندازم 

 (666-667)همان: 

، ملام خود را با «هنر شهيدان»و « زمستان» از دفتر «فسانه»و « گزارر»در اشعار م. اميد 
بزرگان م،هبي مانند امام علي)ع(، حضرت موسي )ع(، بودا، عيسي مسيح )ع( و زرتشت در 

کند که زمين از منجي و مصلح معنوي خالي شده و اکنون و ادعا مي کردهیک راستا تصور 
 درستکار نيستند. ها هرچند بلندپایه، اما انسان ةاست و بلي مانده «او» تنها
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 علي رفت؛ زردشتِ فرمند خفت 
 شبانِ تو گم گشت و بودايِ پاک

 رخ اندر شب نيروانا نهفت
 کسي بر زمين« من»ست جز نمانده

 دگر ناکسانند و نامردمان
 بلند آستان و پليد آستين 

 ( 682: 6878)اخوان، 

 ءِخودشي»د و کنجایي نيرو، مسيري انحرافي را طي ميهگاهي اوقات، فرآیند جاب
اخوان  «گرگ هار»در شعر شود. مطلوبي توسط فرد براي نمایش قدرت انتخاب نمي «ايآینه

رخ هاي سگرد است؛ وي چشمکه هرزه کندميصفت تشبيه رات خود را به گرگي وحشي
تاریکي  تواند برکند که با برق خود ميآلود خویش را به دو کانون آتش تشبيه ميو خشم

 ند.شب غلبه ک

 امگرگ هاري شده 
 پوي و دله دوهرزه
 هایم چون دو کانونِ شرارچشم

 صب تاریکيِ شب را شکند
 رحمي و فرمانِ فرار همه بي

 (686-683)همان: 

را براي توصاايب « برّه گرگ»، اصااطالو «آخرشاااهنامه»از دفتر « برف»شاااعر در شااعر 
اژگان و ابداع نوین در ب وبرد؛ این نوآوري به لحاظ ترکيشاااخصااايات خویش به کار مي  

شااناسي، شاعر، خود را ضعيبِ مطلق تصویر درخور توجه اسات. به لحاظ علم روان  ادبيات
ده تا ح  زبوني را به خوانن کردهنيز اسااتفاده « گرگ» ةاز کلم« برّه» ۀنکرده و در کنار واژ

« يرمستش». او به منظور به تصاویر کشايدن اساتغناي خویش، خود را اصطالحاً    نکنندمنتلل 
     ند نامبز یا بره که شااير زیاد خورده و فربه شااده اساات را شاايرمساات مي  ۀخوانده اساات.کرّ

                                                                           .معين: ریل شيرمست(ر.ک: )
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 گرگي شيرمست، آزاده و آزادمن بسان بره
 سپردم راه مي

 (                                     688: 6873اخوان، ر. ک: )

در شاااعري دیگر از همين دفتر، مناعت طبع و برمنشاااي خود را با کنایات و تشااابيهاتي  
مان: هر. ک: اي است بيان داشته است )اي فرازنشاين و افسانه که پرنده« سايمرغ »مُضامَر از  
666).  

رم در گرماگم. اميد شکل گرفت.  عليه حکومت جنبشي، 6882مرداد  23کودتاي  بعد از
دو  .(273: 6836آملي، محمدير. ک: ) کردها، زندان و تبعيد را تجربه مبارزات آن سال
در زندان قصر سرود،  6859در آرر ماه  که« در حياط کوچک پایيز در زندان»شعر از دفتر 

 حاکي از آن است که او حتي در بند اظهار عجز نکرده و حتي به خود باليده است. 

 براي خود، هواي دیگري دارمدرین زندان 
 دارم جهان گو بي صفا شو، من صفاي دیگري

 درین شهرِ پر از جنجال و غوغایي، از آن شادم
  که با خيلِ غمش خلوتسراي دیگري دارم

 (98و  28-66)همان: 

در « علدۀ خدایي»، حسرت هم باالیي با پروردگار را دارد. «از برخوردها»اخوان در شعر 
 (.626: 6861، 6این شعر قابل درک است )ر.ک: لچکار

 شد گاهآه! کار مي
 در آفرینش همعناني کرد با خدا 

 (239-235: 6868)اخوان، 

در حياط »و « گوید...زندگي مي»از دفترهاي « 6درین همسایه»و « دریغ و درد»در اشعار 
ه تر از خواب ستارگان دانستها، گرم و درخشانوجود خود را در عين سختي« کوچک پایيز...

 .(668همان: ر. ک: است )

                                                            
1. Lachkar, J. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2
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سروده « ترا اي کهن بوم و بر...»( از دفتر 6819ان سالمندي )در شعري که در دورم. اميد 
اما در عين حال  کرده،است، ملابلِ قامتِ الب مانندِ جوانان، قد خویش را چون دال تصویر 

ادعا دارد که رکاوت وي همچنان پابرجاست و آن گروه، هيچ توانایي ندارند. اخوان بارگاه 
 مَنشي وي در زمان سالخوردگي، جالب توجه است.ایزدي را پناه خویش دانسته است. بَر

 پير گشتم ولي خرف نشدم
 از خط خویش، منحرف نشدم

 با الب قامتانِ هيچ ندار
 شد قدم دال و مؤتلب نشدم
 کنب حق پناهگاه من است
 زان برِ خلق او کنب نشدم 

 (73: 6836)اخوان، 

اي چون او فرد فرزانهو  ميهن ةمدعي شده است عاشق و شيفت« اي وطن»شاعر در شعر 
  .(39همان: ر. ک: شود )در ایران یافت نمي

 خودشیفتگي در برابر مردم عادی. 2-2-7

 آميزي احساسدر انسان نارسيسيست به شکل اغراق «خود»با توجه به موارد رکر شده، 
 ۀودر نح بلکه با گفتار و اعمالشان ،شایستگي و قدرت دارد؛ دیگران در رهن او منفعل نيستند

گاه ن مردم و ۀکنند. ضعب در همدلي، همنشيني و ارتباط با تودواکنش وي نوسان ایجاد مي
ت؛ او در اس« دانشمند خودشيفته»هاي اخالقي تيپ از ویژگي هاي عاديتحليرآميز به انسان

گویي  .(28: 6869نوري، ر.ک: پي ساختن جهان آرماني براي خود است و نه عموم مردم )
یا نمود بيروني عظمت و افتخار خویش را در محيط پيرامون و مردم  «مانيخودشيء آر»او 

خودشيفتگان به شدت بر حلانيت خود »گشاید. پ  لب به اعتراض مي ،بيندعادي نمي
(. اخوان 638: 6831، 6کلر)سنت« کنندفهمي متهم ميورزند و دیگران را به کجتعصب مي

 که قدر اشعار وي از مردم فهيمي« يز در زنداندر حياط کوچک پای»در ملدمة دفتر شعري 
م را تا ، مرددیگر کند؛ به بيانو دیگر هنرمندان را آدمک خطاب مي کردهدانند تلدیر را مي

                                                            
1. Sant clair, M.  
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کنم ر ميتشک»گوید: شمارد. او ميمي محترم ،پردازندزماني که به تأیيد و بزرگداشت او مي
 ةگ،ارید بين آدم تا آدم به اضافرق ميفهميد و خوب فاز شما مردم براي اینکه خوب مي

دهيد معني راست و درست آدميت را با تيارت و کاف تصغير و خيلي خوب تميز مي
توان ميم. اميد از این دست سخنان  .(62: 6868 )اخوان،« صورتک رقصاني آدم+ کافها
 شعارمردم براي وي بسيار حائز اهميت بوده است؛ گرچه در ا ةدریافت که دیدگاه عام

-يپتوان تها کوشيده است. با توجه به این مباحث، ميزیادي، در خوارداشت ملام شعورآن

 . کردرا در اخوان مشاهده « آرمان ةتشن»و  «تأیيد ةتشن»هاي شخصيتي 
( سروده شده 6885هاي جواني وي )که در سال« زمستان»از دفتر « پند»اخوان در شعر 

-گشاید. او طبع جهان را وحشيصيحتي سالمندگونه مياست، خطاب به مردم عادي، لب به ن

ي کند. وداند وکل مردم را به لحاظ دَدمنشي و حرص و آز به گرگ تشبيه ميصفت مي
اي ختهخود را انسان پ ،؛ بنابراینکندمياستفاده « کودک»از لفظ  هاي دیگرخطاب به انسان

 نماید. يتجربه تصور ما چون طفلي بيداند که سرد و گرمِ دهر چشيده است و افراد دیگر رمي

 ... مبادا چشم خود برهم گ،اري!
 ستنه چشم اخترست این، چشم گرگ 

 همه گرگند و بيمار و گرسنه
 ست بزرگست این غم اي کودک! بزرگ

 (686: 6878)اخوان،

ساااالگي وي  56که در « در حياط کوچک پایيز در زندان»از دفتر « خطااب »در شاااعر 
خواهد از برج شکوه خویش فرود آید و شده است، طي خطابي با مردم، مي( سروده 6853)

دهد که هواي شااهر و در و دیوارها را به یمن اما مردم را سااوگند مي، ها شااودهمسااطح آن
هد و دها را خطاب قرار مي! او با الفاظي تحليرآميز آنکنندورود وي، پااکيزه و عطرآگين  

گردانند.  طهارت هساااتند براي وجود ملدس وي تطهيرها را که مظهر خواهد آبحتي مي
ردم ي مردم ملابل ظلم است. او مبيانگر سرزنش سکون و خفتگي توده «درین همسایه»شعر 
کند تنها خود به مسائل سياسي آگاه است خطاب کرده و گمان مي« کر ۀهاي خارسنگ»را 
 .(18: 6868اخوان، ر. ک: )
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 خطابي با شما دارم،
 فراز برج خود، این برج غربتاز  ازینجا
 د که دیگر چون شما و با شما باشمدلم خواه

 دهم سوگند.ما را من به اینها ميش
 چندکه من تا نيز به دنياي شما عادت کنم یک

 صافيِ پاکيزه و پاکي بپاالیيد. هواي شهر را با
 بروبيد آسمان را خوب

 سلفها را از ظالم و زنگ بزدایيدهمه دیوارها و 
 اي از تور،و گردآلودتان دروازهوزِ نسيم گند دمِ پ

 و عبير و عنبر آغشته بياویزید. که با مشک
 شویيد آبها را پاک 

 (88-86)همان: 

 زندگي»از دفتر  «دیدندخورد و پور و ل،ت آغور ميزندگي را مردم پيشااين، »شااعر 
 ةم و نبود اندیشاامرد ة( بيانگر ساارزنش تفکر مادي عام6897« )اما باز باید زیساات ،گویدمي

 .(696همان: ر. ک: فلسفي است )
( به چام رسيده است 6897سالگي اخوان ) 98که در « دوزخ اما سارد »در دفتر شاعري  

آي ترستان بيهوده است از »، «دوزخ اما سرد»، «شابنمِ شااباشي که زهرآگين شد  »در اشاعار:  
ورد نکوهش قرار داده است. مردم را به ساختي م  ۀگرایي تود، معار«مردُم اي مردُم»و « من

 دانساااته و در« چهارپا»او طي تشااابيهي مُضااامَر، مخاطب خویش را به دليل تفکرات عامي، 
، «خفتگيِ جهل»و « غفلت»و مفاهيمي چون « علل مزدور و زبون»، «ابله»اصاااطالحاتي نظير 

تشبيه  يخود را به کهکشاان « آي ترساتان... »اخوان در شاعر   وي را به باد انتلاد گرفته اسات. 
ترین نلطه از افالک قرار گرفته و حتي در جوار پروردگار سکني که در دوردسات  کندمي

کند و خود را فلکي و بلندهمت گزیده اساات. او دیگران را ابله، خاکي و پساات خطاب مي
 داند. مي

 هم چراگه سبز، هم آبشخورت سرشار
 اي بهشتي عيش در این دوزخي کانون
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 بلهي، باريغفلت آري، یا بگویم ا
 ور و زبونت را به حال خویش بگ،ارعلل مزد

 به غفلت ایمنند از رنجِ دیوانه. ... ابلهان زیرا
 هاو راحت از چون از چراها فارغند

 .. آه! باري دور بادت این چراها از دلِ فارغ .
 ( 889-888)همان: 

 ن جایم، کهکشاني آن سويِ خورشيدهمي
 در مدارِ غربتِ جاوید

 یکيِ مطلقدر دل تار
 در کنارِ حق

 تر از تعریبِ خوشبختيشما ابله اي
 اي شما خاکيتر از بيهودگيهاتان
  اي شما تصویرِ بودن را خيالي خام

 (883-887)همان: 

ترا اي کهن بوم و بر دوست »از دفتر « چرا نوشم»و « اي قوم»، «به گمراهان»اخوان در اشعار 
 ۀو یک سال پيش از فوتش به چام رسيد، تود (6813که در دوران سالخوردگي وي )« دارم

مردم را جاهالني محصور در چاه تاریک ناداني تصویر کرده است که قدرت درک سخنان 
ترین مسائل روشنِ چون خورشيد و ماه وي را ندارند. او دیگران را ناتوان از درک ساده

 بر ندارد. اخوان مدعيها سخن گفتن از فرداها، سودي در دانسته و معتلد است که براي آن
  است که به کل مسائل نهان و آشکار جهان، اِشراف دارد.

 خواهم بگویمفهمي چه مي...نمي 
 به این گمراهکان در چاهکان من
 چه از خورشيد و از ماهم بگویم
 تو کج بيني همين امروز را نيز
 دلت خواهد ز فردا هم بگویم؟
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 اگر گور تو باشد با لبِ من
 که پيدا هم بگویمنه از پنهان 

 نه تنها سِرّ کارِ آخرت را
  که رمز و راز دنيا هم بگویم

 ( 37-31)همان: 

گوید وجود من در ميان دیگر مردم مانند لعل و زري است مي« چرا نوشم؟»شاعر در شعر 
 در ميان سنگ و خاکِ بي ارزر: 

 نه از ایشانم و هستم در ایشان
 چنانچون لعل و زر در خاک و خارا 

 (87مان: )ه

 خودشیفتگي هنری و جدال با دیگر شاعران. 2-2-2
توان دریافت که مفاخره و ستایش پایگاه شاعري، یک رسم ادبي در با سيري در ادبيات، مي
معني  مفاخره به»زبان و عرب زبان )مانند خاقاني و متنبي( است. ميان اکثر شُعراي فارسي

توانيم هر نمونه از ما نمي .(89: 6833مين، )ا« نازیدن و باليدن و سرافرازي کردن است
اعر تنها که ممکن است یک ش، چرادر آ ار را به خودشيفتگيِ نابهنجار ربط دهيم خودستایي

به منظور حفظ و تکرار رسم ادبي مفاخره، تلليد از گ،شتگان یا خلّاقيت در متن، لب به 
 هاي خود آگاهي داشتهتوانایيهمچنين امکان دارد شاعر از  .تمجيد از خویش گشوده باشد

فخر ریشه  توان گفتيم»به این دیدگاه رسيده باشد.  ة آ ار خویش با اَقرانملایس ةو به وسيل
دهد و از آن نظر که با تفکر و شناسي دارد و پندار فرد را از شخصيت خود ارائه ميدر خود

. (225: 6836، )نيک داراصل« هدف خاص است، استراتژي خاص فرد در معرفي خود است
با تکيه زدن بر تخت الفاظ و معاني خاص، شکوه و  در جایگاه پادشاهان و عاليجنابان اخوان

شناسي، است. از دیدگاه روان شوکت ملام شاعري خویش را به رخ جهانيان کشيده
اي هنري هتوانایي ۀهر انسان با مشاهد، چراکه خودشيفتگي هنرمندان تا حدودي طبيعي است

گشاید. این نمونه از نارسيسيسم، تحت عنوان آید و لب به خودستایي ميه وجد ميخویش ب
اما گاهي نارسيسيسم در  ،(232: 6869نوري، ر. ک: شناخته شده است ) «هنرمند ةخودشيفت»
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اولين  (،6829سالگي ) 63شود. اخوان در سن آ ار شاعران، از حالت طبيعي خود دور مي
. وي به چام رسيد« ارغنون»سرود که در دفتر « حجت بالغ»با نام آميز خویش را شعر مفاخره
و در این آوردگاه، ا ر خود را  کردهشعر خویش را با معجزات پيامبران، قياس  در این ا ر،

 است. کردهتللي « سِحر حالل»او شعر خود را  پيروز دانسته است.

 انبيا فخر به معجز نفروشند اميد
 که تراست  گر ببينند چنين سحر حاللي

   (21: 6876)اخوان، 

نام دارد که در سال « اردیبهشت ةخطب»آميز اخوان، اشعار مفاخره یکي دیگر از نمونه
تجاوز نکرده است  28سروده شده است؛ او در این ا ر گفته است که سن من هنوز از  6823

 کردهتبدیل  ايفسانهو چنين طبع غرّایي دارم! او با توانایي خویش، بناي قصيده را به قصري ا
است. اخوان با قلم خود، تخت پادشاهي شعرر را فراتر از دیگر شُعرا نهاده است؛ قلمي که 

شاعري  تواند با هنرساید و ميبه علت ارزر واالي آفرینندگي، سر به ستارگان فلکي مي
 ( دست و پنجه نرم کند.582-)نامعلوم« منوچهري دامغاني»

 چنينطبعم اینسالم فزون ز بيست نه و 
 صرو ممرّد کند همي قصر قصيده

 عریان نهداورنگ شعر بر زبر ش
 کلکم که پایگاه سر فرقد کند همي

 نيز چنين دست و پنجه نرم« اميد»یارد 
  با احمد بن قوص احمد کند همي

    (687)همان: 

ست ر از دعالوه بر بيان اندوه خویش د« دخترم تنسگل ةدر مر ي» اي به نامدر قطعهاخوان  
-دهد. خودشيفتگي هنگام مر يهدادن فرزند، هنر شاعري خود را نيز مورد ستایش قرار مي

 سرایي، جالب توجه است.
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 ۀ عمر آدمي بي شکميو
 هست فرزندِ آدمي به یلين

 خود گرفتار این کهن گنداب
 کرده با شعر، عالَمي مُشکين
 خود زبون بر زمين، به بندِ بال

 ن شعر در آسمانِ علّيي
 ( 285)همان: 

(، شعر خود را به اعتبار سُکرآوري و 6896، در سنين ميانسالي )«دوزخ اما سرد»در دفتر 
للب داده است. او اشعار قدیم خویش را به اعتبار « اوستا»و « قرآن»، «مي ناب مغان»قداست، 

                                                                                                                                                              .(886: 6868اخوان، ر. ک: ) استخوانده « آتش پارینه»گرمي و شيوایي سخن، 
شکوی الغریب فی » ،«خياالت شاعري»، «نخل نور و نخل ناز»، «باغيکوچه»در اشعار 

به انحاي گوناگون هنر خویش را ستوده « وم و بر دوست دارمترا اي کهن ب»از دفتر « الوطن
سالگي( به شعر خویش صفات  59( )6892« )نخل نور و نخل ناز» ۀاست. در بيت آخر قصيد

 داند:دهد و آن را سزاوار آویختن بر تارک آفاق ميشيرین و متين مي

 آفاق گردد ۀسزد کآویز
 این شعر شيرین و متينا «! اميد»

 ( 626)همان: 

 رسد: ادعا دارد که هنر هيچ زن و مرد شاعري به پاي وي نمي «خياالت شاعري»در شعر 

 که در همه آفاقِ شعر، کهنه و نوخور آن
 رسيد به گردم، نه زن نه مردر نيز  نمي

 (298)همان: 

 جدال با دیگر شاعران. 2-2-2-2

ر است و احساس پ،یآسيبفرد خودشيفته به دليل کمبود عزت نف ، ملابل انتلادات، بسيار 
ر. زد )خيترین حالت ممکن به دفاع از خویش برميکند؛ به همين دليل به قويحلارت مي
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از « خوان هشتم و آدمک»در شعر اخوان  .(6851: 2888پزشکي آمریکا، انجمن روانک: 
( شعر خویش را عيار تشخيص مرد و نامرد 6853« )در حياط کوچک پایيز در زندان»دفتر 
داند. بيان وي حالت تدافعي نسبت به دیگر شاعران دارد؛ او دیگر هنرمندانِ ناآگاه و مي
 .(216-213: 6868اخوان، ر. ک: ) کندخطاب مي« فالنک»تصغير، « ک»درد را با بي

، «جواب نداي آسماني از زمين»(، 6818« )چکي در جواب موچکي»در اشعار م. اميد 
ر ترا اي کهن بوم و ب»از دفتر  «ست ایننلد منظومي»و  «تلک شلشله هدرت»، «مکن دعوي»

به خوارداشت ملام دیگر شعرا در ملابل تجليل از پایگاه هنري خویش پرداخته « دوست دارم
« يآبادحاج ميرزا یحيي دولت»، طبع شاعري «جواب نداي آسماني از زمين»است. او در شعر 
ه کار را ب« کميت لنگيدن»ي، اصطالو کند. او براي توصيب طبع ناتوان ورا نکوهش مي

وید گکاري برنيامدن است؛ عالوه بر این، شاعر در مصرعي مي ۀبرد که به معناي از عهدمي
ست نلد منظومي» ةدر قطع .(283: 6836اخوان، ر. ک: کند! )پراني ميکميت طبع تو، جفتک

تر اینکه اخوان و جالبگيرد؛ را به باد انتلاد مي (6239-6223) «سرور اصفهاني»، «این
ه است، که به معناي فرشت «سرور»به دليل نام  زیستند. شاعردر عصر یکدیگر نمي سرور
ا مدو که ب کردهخطاب کرده و وي را فریبکاري معرفي  «جبریلک»تصغير،  «ک» او را با

  .(639-632همان: ر. ک: شاهان به  روت و اللاب پرطمطراق شعري دست یافته است )
وجودي خویش را پاک و پرفروغ  ةمایبن رات و« چکي در جواب موچکي»شعر  او در

ک طفلِ پستان»ها را به داند. اخوان آنمي «اشباوِ دون»دانسته و در ملابل، دشمنان خویش را 
سازد. او، ادعا دارد که شعر از دوران طفوليت با روو و رات وي آميخته همانند مي« مک

 ام به جاي شير، شعر به من نوشانده است! گوید دایهشده است و در تشبيهي، مي
« خونِ خدا»داند و خاصيت آن را به اخوان، شعر خویش را مانند رووِ باده، سُکرآور مي

شکوهمند و جميلِ واالیي است  ةمنظورم از خونِ خدا آن سيّال»گوید: کند؛ او ميتشبيه مي
، گياه، آسمان، زمين، اختران، نظام آنات و مخلوقاتِ هستي و کائنات، آب ةکه در هم

ها و همه و همه چيز جاري است و از یک انسانِ ساده و ميرنده عيسي بن مریم آفرینش، انسان
بر فراز آسمانِ شعر اوج  خيال خویش ۀاو وقتي با پرند .(73: 6836)اخوان، « آفریندو... مي
تر فلک نيز ملامي واال ةنلط از باالترین ترین حالت روقي و هنري خودضعيب در گيردمي
 دارد! 
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 امایهمن که دایم با فروغِ راتِ خود همس
 اماشباوِ دون، پشمند پيشِ رایهاین دغل 
 انک مکند این خودفریبان، ليک منطفلِ پست
 امنوشانند جاي شير، داي و دایهشعر 
 گویم چو رووِ باده چون خونِ خداشعر مي
 زِ شعرخود چو گيرم اوج در پروا با خيال

  امبرتر از بامِ برین باشد، فروتر پایه
 ( 73-77)همان: 

ت نام نهاده اس« تلک شلشله هدرت»فرازي، یکي از اشعار خود را اخوان به منظور گردن
آورد. در این شعر، خود را به لحاظ پاکي و امام علي )ع( را به یاد ما مي ةشلشلي ةکه خطب

الل . در خکندميمنان به حضرت یوسب )ع( تشبيه مورد ستم زمانه واقع شدن از سوي دش
 ها محتوا و جان کالم را درگوید که آنگيرد و مياین ا ر، رقباي هنري را به باد انتلاد مي

ز آن اة گز، بوي عود ندارد، اما گونه که چوبگوید همانگيرند. وي در بيتي مينظر نمي
د نيز مانند هم نيست؛ با این تمثيل، قصد افرا ةشود، استعداد همهاي خوبي ساخته ميکمان

-د. در بيتاندارد بگوید که تنها من استعداد شعرسرایي دارم و رقبا براي این کار خلق نشده

داند و در ملابل، ي خود را چون کالم حضرت موسي )ع(، دلنشين ميهاي بعد، نواي شاعرانه
فریب دادن عوام در گوساله  که براي شودآواي رقيبان را چون صداي سامري متصور مي

دهخدا: ریل سامري(؛ او به اعتبار مشابه ر.ک: کرد )دميد و صدایي را از آن توليد ميمي
« دجاالن»این زمان در ملابل « مهديِ»بودن نام خویش با حضرت مهدي )عج(، خود را 

 نماید!)دشمنان و رقيبان( خطاب مي

 مصرِ بال چون روي اي یوسبِ تنها... تا 
 راه مبر هيچ یک از این اخوان راهم

 نخيزد« عود»ي رایحه« گز» ةاز چوب
 کن بنگر تا چه ازو خاست کمان رالي

 ة موسي عمرانشنوي زمزمتا مي
 ة سامریان راپ  ارج منه دمدم
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 چون دعوت دجّال پ،یرد به زمانه
 زمان را؟ « مهدي»آنکو شنود دعوي 

 (666-663: 6836)اخوان، 

که مجموعه ملاالت وي در آن به چام رسيده « هاي سبزریم ساایه ح»در کتاب م. اميد 
از الفاظ رکيک  «تو شااه دختراني من خداي شاعرانم گر »اي تحت عنوان: اسات، ریل ملاله 

و او را مللّد  کرده( اسااتفاده 6268-6819) «حميدي شاايرازي»براي نلد شااخصاايت و آ ار 
ون پير دختر لگوري و بوگندو دانسااته اولين و آخرین خطاب کرده اساات. او آ ار وي را چ

که فرم بيان و محتواي برخي آ ار کالسيک با توجه به این( 67: 6878، اخوانر. ک: است. )
اعراني چون از دفتر ارغنون نيز از تلليد شااا« عصااايان»و « اردیبهشااات ةخطب»اخوان ماانند  

در  اخوان رساااد.ا نبوده اسااات، چنين اظهارنظري جالب به نظر ميمنوچهري و خاقاني مبر
 ، منتلدان خود را افرادي وقيح دانسته است«اما باز باید زیست ،گویدزندگي مي»دفتر ةملدم

، اخوانر.ک: ) کشاااندون دانش خود را به رخ وي مياناد و اکن کاه از او ادبياات آموختاه   
6868 :651). 

    خودشیفتگي فرهنگي و آییني. 2-2-0
يزاري از کنند؛ بدر نوعي دلتنگي و نوستالژي سپري مياغلب افراد خودشايفته، عمر خود را  

هاااي روو هاااي برباااد رفتااه از ویژگيمظاااهر دنياااي متجاادد و حسااارت خوردن بر ارزر
بخش قابل توجهي از اشعار م.اميد،  .(83: 6861، لچکارر.ک: گراي این افراد است )باستان
 ينرت پ  گرفتن سعادت پيشباساتان گرایي و اسااطيري دارد؛ گویي او مدام در حس   ةزمين
  به فرازِ تاریخ، پشااات به دنياي امروزخویش اسااات.  اخوان هماانناد رنادان گردن    ةجاامعا  
الگو و کهن دانيم که اسطوره، محصول کهنشاهر زرتشات و مزدک روي آورد. مي  آرمان

و دم ملداودير. ک: کند )الگو فرم بيرونيِ ناخودآگاه بشار است. اسطوره، نماد را خلق مي 
خود اهميت  فرهنگي ةانساني که به شکل افراطي به پيشين ،بنابراین .(398: 6861جهانگيري، 

و کند هاي ملي نظير رسااتم، سااهراب، کاوه و... اسااتفاده مي دهد ناخودآگاه از اسااطورهمي
 کند. وجو ميهاي دیگر و حتي خود، جستانسان حضور آنان را در قالب

مطرو « يفرهنگخودشاايفتگي ميان»بحثي تحت عنوان شااناساايِ خودشاايفتگي،  در روان
ور طگرایي وابسته است و بهيبه ملدار خاصي از غرور مل» شاده اسات؛ این تيپ شاخصيتي   
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کند. او حاضر به وفق دادن خود با محيط نيست و هر ها را حفظ ميناپ،یري، سنتخساتگي 
 . (232: 6861)لچکار، « دهد تا هویت خاص خود را حفظ کندکاري انجام مي

به نوعي گریز و انزواي باستاني از حلایق تلخ زمان خویش  سخن گفتن اخوان از اساطير
معرفي کرد، مرتبط  6کوهاتکه  «گریزرابطه» ةتواند با تيپ خودشيفتاست؛ این حاالت، مي

  (.55: 6867ر.ک: کوهات، ) باشد
از  «ميراث»و « برف« »هنامهآخرشا»، «کاوه یا اسکندر»؛ «زمستان»از دفتر « مرداب»اشعار 
و « ندرآنگاه پ  از ت» ،«مرد و مرکب»، «کتيبه»، «شهر سنگستان قصه»؛ «آخر شااهنامه »دفتر 
 در حياط کوچک پایيز»از دفتر « هشتم و آدمکخوان»؛ «از این اوستا»از دفتر « آواز چگور»

اي و ملي هستند و حاوي مضاامين اسطوره « ترا اي کهن بوم و بر دوسات دارم »و « در زندان
ر اشعار دخویش دارند.  «هاي آرمانيخودشيء»براي دستيابي به م. اميد حکایت از تشانگي  

و  826همان: ر. ک: پرستي، رسم زرتشتيان را ستوده است )آتش« اگر غم را»و « شامعدان »
823).  

 )رواي« ماخ»هاي آرماني خویش مانند یکي شادن و ادغام با شخصيت  ةاخوان گاه تشان 
. در استو... « کاوه»)موعود زرتشتي(، « ساوشايانت  »، «بهرام ورجاورد»، «رساتم »شااهنامه(،  
 )از موعودان زرتشتي( «ساوم برادران ساوشايانت   »، خود را «از این اوساتا »دفتر شاعر   ۀمؤخر

توان ، مي«قصاه شاهر سنگستان  »با تعمق در  .(668: 6818 الث، اخوانر. ک: ناميده اسات ) 
ار آن شاهر، خود اخوان است؛ او خود را با شخصيت اساطيري و آرماني  دریافت که شاهری 

-65همان: ر. ک: اساات ) کرده، یکي از ایزدان و منجيان زردشااتي ادغام «بهرام ورجاوند»
67). 

 ، کيشِ اصيل ایراني )زردشتي و«در حياط کوچک پایيز...»اي از دفتردر قصيدهم. اميد 
)اهورامزدا( ایزد زردشتيان نام برده و شریعت « اهورا»از  ي( را ستوده است و به جاي اهللمزدک

« شتيمَزدُ»اسالم را زیرسؤال برده است. او ميان آیين مزدکي و زردشتي، راهي ميانه را به نام 
 برگزیده است.  

 لوحان را نماز و روزه بفریبددهخداي سا
 ي دارموليکن من براي خود، خداي دیگر

                                                            
1. Kohut, H.  
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 مزدک و زردشت ۀبهين آزادگر مَزدُشت، ميو
 که عالم را ز پيغامش رهاي دیگري دارم
 ریا و رشوه نفریبد اهوراي مرا، آري
 رم خداي زیرک بي اعتنايِ دیگري دا

 (22: 6868)اخوان، 

« ماخ» ۀخویش را در چهر «خودشاايء آرماني»، «خوان هشااتم و آدمک» ةاخوان در چکام
راتر خوان رستم فهفتشخصيت وي از تشنگي ادغام با راوي شااهنامه دیده است و به دليل  

وزن با ماخ هم «ماث»رفته و خود را روایتگر خوان هشاااتم دانساااته اسااات. او نام خویش را 
 است:  کردهانتخاب 

 خوان هشتم را ماث
 کند اینک! راوي توسي روایت مي

 (217)همان: 

 اهزنان اهریمني، پيروان دیگر ادیان را ر«ترا اي کهن بوم و بر...»اي از دفتر در قصيده
. ترا اي کهن بوم و بر..»داند که با وجود اهورایيِ وي در نزاع هستند. او در بخشي از شعر مي
يشتر هر پيامبر دیگري بگوید که زرتشت را از ضمن نام بردن از نمادهاي ایران باستان، مي« 

طي « یقصد ۀجواب گفتن قصيد» در شعرم. اميد  .(693: 6836)ر.ک،اخوان،  دوست دارد
 (.667-661ر.ک: همان: ) راب را مورد نکوهش قرار داده استپروا، اعاهانتي بي

 افکار قلندری ۀخودشیفتگي در سای .2-2-5
هایي از عصيان ملابل ملدسات و افکار قلندري قابل در اشعار شاعران کالسيک و نو، رگه

رهنيِ خودمرکزبيني  هاياي از فعاليتتوان تا حدي آن را به گوشهمشاهده است که مي
: 6832روید، فر.ک: )ل،ت متمرکز بر خود( و صراحت بيان افراد نارسيسيست مرتبط دانست )

معمول  ،ردازدپبه مفهوم انساني که با رفتار و گفتار خویش به ملابله با ریا مي« قلندر» ۀواژ .(5
د با هر گاهي هنرمند به هر علت، تصميم دار .دهخدا: ریل قلندر(ر.ک: شده است )

ي، زدایارچوب دیني، شرعي و عرفي، ملابله کند. یکي از علل تابوشکني و تلدسهچ
خ ایراني در طول تاری ةتحوالت فرهنگي و هنري جامع»هاي اجتماعي و سياسي است. انگيزه
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به ویژه در عصر اسالمي، محرکي است در جهت آرزوي جامعه براي شکستن تابوها. مبارزان 
 98: 6837ني، کدک)شفيعي« ابوها مورد تشویق توده هاي مردم واقع شدندسياسي با شکستن ت

وان تبنابراین، افکار قلندري عالوه بر وجه دروني، صورت اعتراضي نيز دارد؛ حتي مي .(96و 
پدر  ند.اگفت برخي هنرمندان به دليل مورد تأیيد واقع شدن به سرایش این اشعار روي آورده

هاي فکري خاص بود که دیدگاه منفي وي نسبت به ارچوبهاخوان فردي م،هبي با چ
-يدر. ک: محم) در این حوزه شدم. اميد موسيلي، موجب عدم شکوفایي استعداد و عالیق 

او در برخي اشعار خود با ساز و کاري دفاعي، هنگام مواجهه با  .(27و  29: 6836آملي، 
يان فرازي کرده و عصاسالم، گردنها، خشمگينانه ملابل ایزد یکتا و ملدسات دین دشواري

خشم شدید افراد خودشيفته بر ضد »شناسان، را به حد اعالي خود رسانده است. از دید روان
هاي شادمانه است و در عين حال، تجربه ياند، مانع احياچيزهاي محبوبي که از دست داده
  .(222: 6839)رشيدیان، « دهندتوهمات همه تواني را رشد مي

ده رخطاب ک« سفله»، خداوند را «رغنونا»از دفتر « کوليِ پير چه گفت»در شعر د م. امي
 است: 

 ست و مهرباندیگر مگوي خداي کریم
 کاین سفله هرچه داد بمن، بازپ  گرفت! 

 ( 699: 6876)اخوان، 

گوید دیگر کسي بندگي دهد و ميپروردگار را خطاب قرار مي «گزارر»او در شعر
که « دامرگ خ» ة، فریبندگانند! او به نظریکنندميهم که تو را پرستش اي کند و عدهنمي
     کند و از این طریق در رهن خود، او را مورد عتاب قرار اشاره مي کرد،آن را مطرو « نيچه»
 للب داده است.« پيرِ پریشان»اخوان خدا را  .(8-2: 6868تبار و امامي، علوير.ک: دهد )مي

 بنده نيست کسي دیگر اینجا ترا
 درین کهنه محراب تاریک، ب 
 فریبنده هست و پرستنده نيست

 اي جانشين تو کيست؟تو گر مرده
 اي کاین پسندیده نيستوگر زنده
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 مگر مهر و توفان و آب، ایخداي!
 ي پير تو؟دگر نيست در پنجه

 آي پير پریشان! ب  است... 
    .(688-686: 6876)اخوان، 

دیدگاه منفي خویش را نسبت به سيرت  «ارغنون»از دفتر« سختپوالد سر»ر اخوان در شع
ن فتوا، اما ای ،داندکند؛ خود را صاحب نظر در فتوا ميشيخ ریاکار با شجاعت تمام بيان مي

: همانر. ک: داند )دیني نيست؛ اخالقي و اجتماعي است. او شيخ را درگير ظن و گمان مي
83). 

 .(57-51همان: ر. ک: باده نوشي را ستوده است )« نونارغ»از دفتر  «بعد از این»در شعر 
هي و در تشبي کندمياعتلاد به معاد معرفي ، خود را بي«در آرزوي تو»و « اعتراف»در اشعار 

 .(15داند )همان: مي« مرغک صحرائي»خود را به لحاظ آزادي از هر قيد و بند، 
ند کتان یک روحاني را روایت مي، داس«زمستان»از دفتر « سرود پناهنده»در شعرم. اميد 

عر ش که پشت پا به لباس و آیين روحانيت زده و اکنون راضي و شاد در پي ميکده است.
 .(623-627: 6878اخوان، ر. ک: ) نيز حاوي مضامين قلندري است« سه شب»و « خفته»

انسته د، خبرهاي پيامبران را دروغ «پيامي از آن سوي پایان»شعر « آخر شااهنامه »در دفتر 
اسات و در مهرورزي به بندگان، ميان خدا و شيطان تفاوتي قائل نشده است. او خودخواهيِ  

 مؤمنان ریاکار را مورد نکوهش قرار داده است.

 همه خبرها دروغ بود
 و همه آیاتي که از پيامبران بي شمار شنيده بودم

 تنها، تنهایيِ بزرگِ ما
 که نه خدا گرفت آن را، نه شيطان 

 (37: 6873، )اخوان

 حاوي شکوایيه ملابل پرودرگار است« از این اوستا»از دفتر  «منزلي در دوردست»شعر  
 .(7: 6818اخوان، ر. ک: )
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ي براي یافتن پاسخ معماها« در حياط کوچک پایيز»از دفتر  «هاي خان ميردست»در شعر 
. ک: رشده است )رهني خویش، تفاوتي را ميان پناه بردن به درگاه خدا و ابلي ، قائل ن

کند که تصميم دارد پ  از آزادي از حب ، اول بيان مي «3غزل ». در (86: 6868 اخوان،
مير »، آخوندي به نام «غم مخور جانم»در شعر  .(95همان: ر. ک: قدم، راه ميخانه را پوید )

 .(269-268همان: ر. ک: دهد )را با لحني خاص مورد انتلاد قرار مي« فخرا
ت پرسشي فلسفي که در نهای ة، در ادام«گوید...زندگي مي»از دفتر  «ا یا خداصد»در شعر 

ماند، تردید خویش را نسبت به جاویدان بودن پروردگار بيان کرده چه کسي در جهان باق مي
، حال و هواي مستي را ستایش کرده است. «ماجرا کوتاه»در شعر  .(628همان: ر. ک: است )

دلي »در ا ر  .(685-689همان: ر. ک: آدمي است )« بودن» ةهاناز دید وي، مستي علت و ب
ه ایماني خود و بيهوداز بي هاي خویشاست، حين بيان نااميدي که در حب  سروده« غمناک

گوید. او در وقایع و گناهان پيش آمده براي بشر، شيطان را دانستن پرهيزگاري سخن مي
 .(97همان: ر.ک: تلصير دانسته است )بي

ترا اي کهن بوم و »( از دفتر 6818« )بيامرز، پروردگارا»فرازي اخوان در شعر گردناوج 
گوید این شعر از صد و مي کردهشود؛ او خدا را بي اعتنا به جهان فرض ، مشاهده مي«بر... 
د. در خواهدارد که بهشت خدا را  نميمي مآبانه بياند و ستایش برتر است. اخوان قلندرحم

جایت را  گوید کهمي باالیي با پروردگار و حتي برتري بر وي را دارد؛ به او مبيتي ادعاي ه
 به من بده تا ببيني جهانت را از بهشتت زیباتر خواهم کرد!

 ایيست، ليکش اعتنخدا زنده
 ها بهنباشد در جهان زین گونه

 چنين شعري ز صد توحيد و تحميد
 به حقّ حضرتت، عزّ عال به
 م که گویمنه من از دوزخت ترس

 بد و بيراه چون هست از وَرا به
 خواهم بهشتت را که خوانمنه مي

 ي اهل صفا بهز بزمِ باده
 به من بسپار جایت را و بنگر
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 جهان را از بهشتت بارها به 
 (617-615: 6836)اخوان، 

 ،وندشکه به نام دیانت، جنایت مرتکب ميرا کساني  پرده،با بياني بي« زندیق»در شعر 
به نوعي شکوه « اندشهيدان زنده»( شعر 865همان: ر. ک: مورد انتلاد قرار داده است. ) سخت

دهد و ملام آميز، خدا را مورد خطاب قرار ميملابل پروردگار است؛ شاعر با بياني محاوره
  .(55همان: ر.ک: ) کندميوي را با خود در یک راستا تصور 

 نماید.يه هر دینِ دروغ معرفي ميکننده عل، خود را طغيان«اوصاف»در شعر 

 التم و رندم و زندیلم و آزاده قلندر
  یاغي و طاغيِ هر ظالم و هر دینِ دروغم

 ( 216)همان: 

نيز در این دفتر شعري حاوي مضامين « به سيم»و « تو خدایا»، «اي شيراز»، «حيرت»اشعار 
 قلندرانه هستند.

 گیریبحث و نتیجه
رین تبلکه یکي از اصلي ،د، مضموني کلي و مللدانه نيستخودشيفتگي در اشعار م.امي

نارسيسيسم، حجم باالیي از آ ار او را از دوران  .شناختي شعر وي استهاي سبکشاخص
بار شلته را باید در زندگي ممسألدليل اصلي این نوجواني تا سالخوردگي دربرگرفته است؛ 

دریافت تصویر آرماني از خود، والدین و جو کرد. اخوان به دليل عدم وو پرتالطم او جست
وار همواره به طُرُق بهنجار و نابهنجار در پي جامعه با سازوکار دفاعي و تالشي خودشيفته

گرایي بوده است. در بسياري از آ ار نارسيسيستي اخوان، متوجه ازخودبيگانگي و آرمان
آرمان(، یکي  ةاي )تشناسطوره يادستيابي به جامعه ي تأیيد،شویم. او تشنهخودفریبي وي مي
ادغام( و دوري گزیدن از مظاهر دنياي متجدد  ةهاي آرماني خویش )تشنشدن با شخصيت

ي اگریز( بود. عدم دستيابي وي به عالیق هنري به دليل اعتلادات م،هبي خانواده، زمينه)رابطه
نگي خودشيفتگي فرهبراي روي آوردن او به مظاهر آیيني ایران باستان، افکار قلندري و 

 ملابل دین مبين اسالم شد. 
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این پژوهش براساس نوع و شدتِ واکنش شاعر به جهان پيرامون، خودشيفتگي را در 
فرازي و عدم اظهار عجز(، اجتماعي )در برابر مردم چند سطح فردي )خودستایي، گردن

قرار داد.  عادي، دیگر شاعران و ملل دیگر( و ماورایي )افکار قلندري( مورد بررسي
افکار قلندري که از شدیدترین انواع نارسيسيسم است، باالترین حجم  ةخودشيفتگي در سای
 وار اشعار اخوان را در بر گرفته است.از مضامين خودشيفته

 درخصوص ميزان بازتاب ابعاد نارسيسيسم در آ ار اخوان ترسيم شده است. (6) نمودار
ي هافتگي در اشعار اخوان رؤیت شد. برخي نمونهبارز و درخشان خودشي ةنمون 33تعداد 
زدگي که محصول خودشيفتگي است با وحشتاز مضامين غم، بدبيني، نااميدي و خاص 

بسامد بسيار باالیي در آ ار اخوان وجود دارد که در این پژوهش به دليل کمبود فضا به آن 
 اي نشد و در تحليل آماري مورد بررسي قرار نگرفت. اشاره

 ثالث اخوان اشعاربسامد ابعاد خودشیفتگي در . میزان 2دار نمو

 

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم

 
 

0

5

10

15

20

25

خودشيفتگی

هنري و جدال 

نبا دیگر شاعرا

خودشيفتگی

نیفرهنگی و آیي

در خودشيفتگی

سایه ي افکار 

قلندري

گردن فرازي و 

دوري از اظهار 

عجز

در خودشيفتگی

برابر مردم عادي



 111 |پارسائی جهرمی و همکاران 

 

ORCID 
Sara Parsaei Jahromi  https://orcid.org/0000-0002-0155-2523  

Dorreh Dadjooy Tavakoli  https://orcid.org/0000-0003-3294-2089  

Mohammad Ali Gozashti   https://orcid.org/0000-0001-7453-6869  

Shirin Koushki   https://orcid.org/0000-0001-6186-6324  

 منابع
  تهران: مروارید. این اوستا. از(. 6818) مهدي.  الث،اخوان

 .مروارید: تهران .زمستان (.6878) .___________

-، زیر نظر و با ملدمه مرتضي2ج، مجموعه ملاالت.سبزهاي حریم سایه (.6878. )___________

 ران: زمستان.کاخي. ته
 . تهران: مروارید.آخرشاهنامه (.6873. )___________
 .مروارید: تهران .ارغنون (.6876. )___________
 . تهران: زمستان. دارمترا اي کهن بوم و بر دوست  (.6836. )___________

 تهران: زمستان.   .کتابسه(. 6868. )__________
- 89(، 15)6، ها زبان و ادبيات ينشریه. پارسي شعر در رهمفاخ و خودستایي .(6833) .حسن امين،
81  . 

هاي ي راهنماي تشخيص آماري اختاللمتن تجدیدنظر شده(. 6866پزشکي آمریکا. )انجمن روان
 یان . تهران: سخن.   ترجمه محمدرضا نيکخو و آوادی رواني. 
   ي. تهران: معين.کزازالدین. ترجمه جاللهاي دگردیسيافسانه(. 6836اُوید. )
گرایي در رابطه بين کمال(. نلش ميانجي6863اصغر.)زاده، فاطمه و اصغرنژادِ فرید، عليحسن

 (،5)12 ،مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهدخودشيفتگي و اجتناب اجتماعي. 
686-662 . 

  تهران: دانشگاه تهران.نامه.لغت(. 6877اکبر. )دهخدا، علي
 ادبيات در شاهنامه حماسي اساطير تحليل(. 6861. )غالمرضا جهانگيري، فریده و ملدم، داودي

 ، ]بجنورد: دانشگاه کو ر بجنورد.[ ملاومت ادبيات همایش نخستين .6معاصر. پایداري
 .285-269 ،(56)5، انسانيپژوهشنامه علوم فرهنگ خودشيفتگي. (. 6839رشيدیان، عبدالکریم. )

. ترجمه عليرضا شناسي خوددرآمدي بر روابط موضوعي و روان (.6831)کلر، مایکل. سنت
  آقایي. تهران: ني.طهماسب و علي

  . تهران: رشد.شناسي شخصيتروان(.  6832شاملو، سعيد. ) 
 . تهران: سخن.حاالت و ملامات م.اميد(. 6868کدکني، محمدرضا. )شفيعي

https://orcid.org/0000-0002-0155-2523
https://orcid.org/0000-0003-3294-2089
https://orcid.org/0000-0001-7453-6869
https://orcid.org/0000-0001-6186-6324
https://orcid.org/0000-0002-0155-2523
https://orcid.org/0000-0003-3294-2089
https://orcid.org/0000-0001-7453-6869
https://orcid.org/0000-0001-6186-6324


 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 110

 

   .سخن: تهران .ختاری در قلندریه  .(6837)_______________.  
  .ميترا: تهران. شعر شناسيسبک. (6833) .سيروس شميسا،

 ترجمه یحيي سيدمحمدي. تهران: ویرایش. هاي شخصيت. نظریه(. 6836آلن. )شولتز، دوان و شولتز، 
 پژوهشگاه .نيچه فلسفه در آن پيامدهاي و خدا مرگ(. 6868. )آزاده امامي، هدایت و تبار، علوي
 . 28-6 (،2)8، فرهنگي مطالعات و انسانيعلوم
  .ارغنون: پاینده. تهران حسين . ترجمهبرخودشيفتگي درآمدي پيش. (6832) .زیگموند فروید،

 ترجمه مرضيه سرگلي و همکاران. مشهد: فراانگيزر.  شناسي خود. روان(. 6867کوهات، هاینز. )
زهرا  دهنوي و سعيد ترجمه .يمکنچگونه با شخصيت خودشيفته صحبت (.6869) جوان. ،لچکار 

   تهران: دانژه.. حدادي
  . الث: تهران .چگور آواز (.6836) .محمدرضا آملي،محمدي
 .ميالد: تهران .فارسي فرهنگ  (.6836) .محمد معين،

  نور.تهران: آواي اختالل خودشيفتگي.(. 6868نریماني، پریور. )
  مند.. تهران: ارجي و شناخت شخصيت خودشيفتهتأملي بر خودشيفتگ(. 6869نوري، اسماعيل. )

 ادب، بوستان نشریه. حافظ دیوان در فخر هايگونهبررسي (.6836) .حسيناصل، محمد دارنيک
8(9 ،)225-253.   

                                                                              . ترجمه پرویز اميدوار. تهران: بهجت.                                ماهيت روان و انرژي(. 6875گوستاو. )یونگ، کارل

References   
Akhavan sales, M. (1981). Az in Avesta. Tehran: Morvarid. [In Persian] 

______________. (1991). Zemestan. Tehran: Morvarid. [In Persian] 

______________. (1994). Harim-e sayeha-ye sabzـ )Majmoueh Maghalat). 

Volume 2, under the Supervision and with an Introduction by Morteza-

Kakhi. Tehran: Zemestan. [In Persian] 

______________. (1999). Akhar-e Shahnameh. Tehran: Morvarid. [In 

Persian] 

______________. (2000). Arghanoun. Tehran:Morvarid. [In Persian] 

______________. (2010). To ra ey Kohan Boum o bar Doost Daram. Tehran: 

Zemestan. [In Persian] 

______________. (2011). Se ketab. Tehran: Zemestan. [In Persian] 

Alavi Tabar, H., & Emami, A. (2014). The Death of God and its Consequences 

in Nietzsche's Philosophy. Research Institute of Humanities and Cultural 

Studies, 3(2), 1-23. [In Persian] 



 111 |پارسائی جهرمی و همکاران 

 

American Psychiatric Association. (2012). The Revised text of the Manual for 

the Statistical Diagnosis of Mental Disorders. Translated by Mohammad 

Reza Nikkhoo and Avadisyans. Tehran: Sokhan. [In Persian] 

Amin, H. (2009). Self-praise and Boasting in Persian Poetry. Journal of 

Literature and Languages, 9 (64), 35-36. [In Persian]  

Dehkhoda, A. A. (1998). Loghatnameh. Tehran: University of  Tehran. [In 

Persian]  Davoudi Moghadam, F., & Jahangiri, Gh. (2017). Analyzing epic 

Legends of Shahnameh in Contemporary Sustainability Literature. 1. The 

first Resistance Literature Conference, Bojnurd: Kowsar university of 

bojnurd [In Persian]  

Freud, S. (2003) Pishdaramadi bar Khodshiftegi. Translation by Hossein 

Payandeh. Tehran: Arghanoun. [In Persian]                                                          

HassanZadeh, F., & Farid Asgharanjad, A. A. (2019). The Mediating Role of 

Perfectionism in the Relationship between Narcissism and Social 

Avoidance. Journal of the Faculty of Medicine, Mashhad University of 

Medical Sciences, 62(4), 101-112. [In Persian] 

Jung, C. G. (1995). Mahiyat-e Ravan va Energy. Translated by Parviz 

Omidvar. Tehran: Behjat. [In Persian 

Kohat, H. (2018). .Ravanshenasi Khod,, Translated by Marzieh Sargoli et al. 

Mashhad: Faraangizesh. [In Persian 

Lachkar, J. (2016). Chegouneh ba Shakhsiyat-e Khodshifte Sohbat Konim. 

Translation by Saeed Dehnavi and Zahra Haddadi. Tehran: Danje. [In 

Persian]                                                                                             Mohammadi-

Amoli, M. R. (2010). Avaz-e Chagour. Tehran: Sales. [In Persian]  

  Moein, M. (2010). Farhang-e Farsi. Tehran: Milad. [In Persian]                   

Narimani, P. (2011). Ekhtelal-e Khodshiftegi. Tehran: Avaye Noor. [In 

Persian]      

Nouri, I. (2016). Taamoli bar Khodshiftegi va Shenakht-e Shakhsiyat-e 

Khodshifte. Tehran: Arjmand. [In Persian]   

Nikdar-asl, M. H. (2010). Examining the Types of Pride in Hafez Diwan. 

Boostan Adab magazine, 3(5), 224-248. [In Persian]  

Ovid. (2010). Afsaneha-ye Degardisi. Translated by Jalaluddin Kazazi. 

Tehran: Moein. [In Persian] 

 Rashidian, A. K. (2006). The Culture of Narcissism. Journal of Human 

Sciences, 4(49), 215-234. [In Persian] 

Shafiei-Kadkani, M. R. (2011). Halaat va Maghamat-e m. Omid. Tehran: 

Sokhan. [In Persian] 

__________________. (2008). Ghalandari dar Tarikh. Tehran: Sokhan. [In 

Persian] 



 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 119

 

Shamisa, S. (2009). Sabkshenasi-ye Sher. Tehran: Mitra. [In Persian] 

Shamlou, S. (2003). Ravanshenasi-ye Shakhsiyat. Tehran: Roshd. [In Persian] 

Schultz, D., & Schultz, A. (2010). Nazariyeha-ye Shakhsiyat. Translated by 

Yahya Seyed Mohammadi. Tehran: Virayesh. [In Persian] 

St Clair, M. (2007). Daramadi bar Ravabet-e Mozouei va Ravanshenasi-e 

Khod. Translation by Alireza Tahmasb and Ali Aghaei. Tehran: Ney. [In 

Persian] 

1 

 

 

 

 

                                                            
(. 6582کوشکي، شيرین. ) و پارساائي جهرمي، ساارا،  دادجوي توکلي، دُره، گ،شتي، محمدعلي   اسـتناد به این مقاله: 

 :doi. 881-889(، 61) 27 ي ادبي،پژوه. متن ااالااث اخوان مهاادي اشاااعااار در خاودشااايافاتاگي     تااأ ايار   تاحالاياال   

10.22054/LTR.2021.51361.2999 

 Literary Text Research is licensed under a Creative Commons 

Attribution-Noncommercial 4.0 International License. 


