
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  خودشیفتگی )نارسیسیسم( در شعر احمد الصافی النجفی
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 پردیس فارابی دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار  

  ترکشوندمهدی 
 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی
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 چکیده
احمد الصافی ای بسیار آشکار و پربسامد در اشعار  جلوهتگی يا نارسیسیسم شناختی خودشیف مفهوم روان

لول تاحدزيادی معظهور و گستردگی اين مفهوم در شعر صافی  .( دارداصرمع النجفی )شاعر عراقی

ارائة کند ضمن  اين جستار تالش میويژه در دوران کودکی است.  ی، بهبار و وخیز و مشقت پرافت زندگی

و ادبیات صافی، سطوح  شخصیّتدر آن تحلیل عوامل ظهور از مفهوم خودشیفتگی و  تعريفی گويا

چهار سطح مختلف  ا در اشعار وی واکاوی کند. بر اين اساس، نگارندگان اين پژوهشمتعدد اين مفهوم ر

های مرتبط با هر يک را مورد مطالعه قرار  و نمونه  از مفهوم خودشیفتگی را در شعر وی رصد کرده

دم اند از: مفاخره يا خودشیفتگی فردی، خودشیفتگی در برابر مر ترتیب عبارت به اند. اين چهار سطح داده

بندی، با هدف  اين دستهعادی، خودشیفتگی در برابر شاعران ديگر، و خودشیفتگی در برابر منتقدان. 

خودشیفتة صافی به سطوح مختلفی از  شخصیّتشناختی برای تحلیلِ شدت واکنش  ارائة چارچوبی روان

مخالفتِ مخاطب،  موازاتِ تشديدِ بندی، شاعر به براساس اين دستهناهمگونی با جهان بیرون بوده است. 

 دهد. سطح خودشیفتگیِ خود را افزايش می
 

خودشیفتگی شناختی،  نقد روان احمد الصافی النجفی،شعر معاصر عراق، : های کلیدیواژه

 .)نارسیسیسم(، مفاخره

                                                           
 kbaghjeri@ut.ac.ir                                                                    :مسئول سندةنوي رايانامة. *
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 1396بهار و تابستان 

   



  خودشیفتگی )نارسیسیسم( در شعر احمد الصافی النجفی /74

 مقدمه .1

ای در شعر  برجسته شاعر پرآوازة عراقی، از جايگاه (1977 - 1896)الصافی النجفی احمد

مند است. وی در نیمة نخست سدة بیستم، به همراه بزرگانی  هرهنئوکالسیک عراق ب

چون محمد رضا الشبیبی، محمد مهدی الجواهری، جمیل صدقی الزهاوی و معروف 

ساز جريانی شد که بعداً توسط بدر شاکر السیاب، نازک المالئکه و  الرصافی، زمینه

شعر  ر رقم زد و به میالدعبدالوهاب البیاتی تحولی شگرف را در ساختار شعر عربی معاص

حساسیت شعری جديدی را خلق »ايشان باور سلمی الخضراء الجیوسی،  . بهنو منجر شد

اش به زبانی نوگرا و متجدد  وسطايی وهوای قرون کردند و توانستند زبان شعر را از حال

 .(242: 2007)الجیوسی، « تبديل کنند

شاعر عراقی، دريافتند که مفهوم از مطالعه اشعار اين  نگارندگان اين مقاله، پس

رغم حضور پربسامد و البته  ، علی«نارسیسیسم»يا « خودشیفتگی»شناختی  روان

يک از ناقدان و  آور در میراث ادبی احمد الصافی النجفی، تاکنون نگاه هیچ شگفت

محققان حوزة شعر نئوکالسیک عراق را به خود جلب نکرده است. البته احمد الصافی 

اش، سفر به ايران و  دلیل جايگاه واالی شعری زمرة شاعرانی است که به النجفی در

تصوير آن در اشعار مختلف، و البته ترجمة زيبای رباعیات خیام و جُنگی از اشعار ديگر 

ر ناقدان و محققان نظ زمین همچون حافظ و موالنا، همواره مطمح شاعران مطرح ايران

نامه، مقاله و يا حتی  تاکنون هیچ کتاب، پايان کشورمان بوده است، لیکن ادبیات عربی

اينترنتی در ايران و حتی جهان عرب درخصوص مفهوم خودشیفتگی در  مطلبِ خرده

رو، تنها منابع و مآخذ نگارندگانِ اين مقاله، خواه در  منتشر نشده است و از اين شعر وی

وی  پنج دفتر شعریشعار، شناختی ا های روان شواهد شعری و خواه در تحلیل استخراج

شناختی  و منابع روان ()

 بوده است.« نارسیسیسم»مرتبط با اختالل 

شناختی  اثبات مفهوم روان. 1اند از:  محورهای اين پژوهش عبارتترين  مهم

تبلور پربسامدِ  چرايیتحلیل . 2؛ الصافی النجفیدشیفتگی در اشعار احمدخو

  اشعار وی. خودشیفتگی درتحلیل سطوح مختلف . 3؛ در ادبیات وی خودشیفتگی
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 مفهوم خودشیفتگی )نارسیسیسم( .2

ای يونانی به همین نام است.  م برگرفته از اسطورهیسشناختی نارسیس مفهوم روان

ای که به او  جوانی بسیار زيبا بود که به احساسات عاشقانه نارسیس ،اسطورهاين اساس بر

جاودانه کرد. روزی در کنار باليی اعتنايی او را گرفتار  داد. اين بی شد، بهايی نمی ابزار می

شیفتة چهرة خود شد. او که نه و  یمای خويشتن را در آب مشاهده کردس ای، برکه

توانست به اين چهره دست يابد و نه از آن چشم بردارد، خوردن و آشامیدن را  می

و در کنار برکه ريشه کرد و اندک و اندک به گل همنام خود )نرگس( بدل  فراموش کرد

شناس معروف  روان 1887بار در سال  را نخستین اين اصطالح .(348 :1384)اسمیت، شد 

، نارسیسیسم عبارت بود از میل جنسی فرد باور وی  گرفت. بهکار د بینه، بهفرانسوی، آلفر

 زيگموندنخست  ،مند به شکل نظامرا مفهوم  حال، اين اينبا نسبت به شخص خويش.

عادی  ای اشت فرويد، نارسیسیم مرحلهطبق بردد. کربندی صورت 1910در سال  فرويد

. اين پديده عنصر عمدة حیات نفسانی کودک است که انگیزة است از رشد نفسانی آدمی

 :1392ولّلی،)مدهد  ش تشکیل میها، و روابط مورد تصرفات قلبی، فعالیت اصلی او را در

 تواند منجر به بروز ای از عوامل محیطی و رفتاری می ظهور دستهاما  ،(164-166

هايی لفهؤی با مشخصیّت اختالليک شود. اين حالت ناسالم  سم يا خودشیفتگیِنارسیسی

کشی، حس محق بودن، ناتوانی در همدلی با ديگران و غیره چون حسادت، تکبر، بهره

آن  ةک نوع اختالل فراگیر است که مشخصودشیفتگی يخ شخصیّتاختالل است. 

پنداری است.  آمیز خودمهم با ديگران، و حس مبالغهخودمحوری، کمبود احساس همدلی 

، اين اختالل نیز باعث به وجود آمدن يک الگوی پايدار شخصیّتهمانند ديگر اختالالت 

انند روابط اجتماعی، های مختلف زندگی م گردد که بر روی بسیاری از جنبه رفتاری می

ها و  وجود اين ويژگیالبته  ؛(124 :1384)قربانی،  گذارد خانوادگی و کاری تأثیر منفی می

حقیقت اين رفتارها و بلکه در  ،د به نفس واقعی اين افراد نیستنداعتما  رفتارها بازتاب

باشند. افراد دچار  نفس می حس ناامنی عمیق و کمبود عزت ةکنند حاالت پنهان

های افراد مبتال به  ترين ويژگی از اصلی شوند. ودشیفتگی به ندرت با ديگران همدل میخ

های  بلندپروازی، شديدگرايی  درونتوان به اين موارد اشاره کرد:  می اختالل خودشیفتگی

صحبتی و  هم توانايی در عدم ،بینی کم بینی و خود نوسان شديد میان خودبزرگ ،غیرواقعی

برخورد ويژه از سوی  انتظار ،و تحسین ديگران به توجه برمنیاز م ان،نشینی با ديگر هم

 ،یشخص ةعنوان حمل در نظرگرفتن انتقاد بهبه انتقاد و حساسیت زياد  ،جامعه و مردم
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ناتوانی در  ،بودن ديگران با خود عقیده همانتظار  ،واقعی و واهیغیر نتخاب اهدافا

و يا تصور اينکه  حسادت به ديگران ،انو ديدگاهِ ديگر تشخیص و شناسايی احساسات

 نقدو  واقعی()واقعی و يا غیرت شديد به توهین حساسیو  ،کنند ها حسادت مینديگران به آ
 .(51و  50 :1390نريمانی،  و 37: 1987)البحیری، 

بسیاری از  ،اينخودشیفته ناشناخته است. باوجود شخصیّتدلیل دقیقِ اختالل 

ترکیبی از عوامل، شامل  ةاين باورند که اين اختالل نتیجمتخصصان بهداشت روانی بر 

پذيری بیولوژيکی، تعامالت اجتماعی و عوامل روانی است. بعضی از محققان آسیب

نتیجه تربیت فرد در کودکی  خودشیفته ممکن است شخصیّتمعتقدند که اختالل 

 بودن فرزندشان اصبااستعداد و يا خ رو اصرار والدين ب نازپروردگی که قدر همان باشد.

 شدهِ تحمیل روحیِ آسیب و استفادهسوء يا و غفلت ،بیانجامد خودشیفتگی رشد به تواند می

 .(128 ،1384)قربانی،  گیری اين اختالل دارد شکل در زايینیز تأثیر بسبه کودک 
 

 اتخودشیفتگی در ادبیّ .3

ی با ادبیات داشته تنیده و تنگاتنگ پديدة خودشیفتگی در طول تاريخ ارتباط بسیار درهم

ش از مضامین مرتبط با اين پديده تهی يافت که اديباتندرت بتوان اديبی  است. شايد به

حضور پررنگ و پربسامد مضامینی از قبیل فخر، مفاخره، مباهات و غیره در ادبیات  باشد.

حال، بايد توجه داشت که مضامین شعری  . بااينستدلیلی برای اثبات اين مدعا ملل

. گیرد ی خودشیفتگی يا نارسیسیسم قرار نمیشخصیّتلزوماً در چارچوب اختالل  مزبور

توجهی از ادبیات مفاخره تحت تأثیر فضای ادبی رايج و سنن شعری بوده  بخش قابل

گونه اشعار سوق  به سرودن اين« خودآگاه»ای  است که شاعران را عامدانه و با اراده

خودستايی در شعر سنتی است »نويسد:  باره می اينپور در  اکبر فرزام علیداده است.  می

هايی از آن به دست آورد و  ترين آثار ادبی جهان نشانه قديم و شايد بتوان در کهن

ن در مقام مباهات و يا در اهايی است که شاعران و جنگاور ترين نمونة آن ارجوزه نزديک

تحريک غرور، تأثیر در طبع  نفس و خواندند و از آن کار عالوه بر حظّ ی نبرد میآنهامید

خواستند. بنابراين، خودستايی و عرض هنر، تا  و روح و ارعاب حريف و هماورد را نیز می

ست طبیعی و فقیر و غنی، عارف و عامی، ا گويی نکشد، امری جا که به افراط و گزافه آن

های ادبی،  دوره در برخی از حتی ،(324 :1354پور،  )فرزام« اند. يکزاهد و دنیادار، در آن شر

نظر  بر اثر عواملی چند همچون: ايجاد فضای رقابتی میان شاعران، تالش برای جلب

ازپیش  مظاهر خودشیفتگی بیشممدوحان، شرايط متالطم سیاسی و اجتماعی و غیره، 
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شناختی آن دوره  های سبک هترين مشخص گردد و تبديل به يکی از اصلی نمايان می

ه يکی از پربسامدترين ب ، اين مفهومدر قرن ششم و هفتم هجری که مثالً شود؛ چنان می

که  هايی از اين مفاخره را نمونه .(45 :1382چهرقانی، ) شود می مبدلمضامین شعر فارسی 

وفور در ادبیات فارسی و عربی توان به ه و اغراق همراه است، میاکثراً با چاشنی مبالغ

داند  از جملة مخاطبان شعرش می یان راکه مثالً حافظ قدس چنان  د. آنمشاهده کر

متنبی روزگار را  ياو  خواند می يا سعدی سخن را ملک مسلم خويش (192 :1376)حافظ، 

  (258 :2005)المتنبی،  شمارد راويان شعر خويش برمی ةاز جمل

میل غیرارادی و در اکثراً بايد  را اتدر ادبیّ )نارسیسیسم(شیفتگی دخوواقعی مفهوم  اما

ر د رصد کرد. داشت خويشتن در خودستايی و بزرگ ای از شاعران عده« ودآگاهناخ»

اوالً، اشعار مرتبط با خودشیفتگی بسامد بسیار بااليی دارد و  اين دسته از شاعران ادبیاتِ

های  ترين شاخص به يکی از اصلی از يک مضمون کلی و غالباً مقلدانه ثانیاً، خودشیفتگی

در اکثر اشعار ايشان تبلور  طور ناخودآگاه شود که به شناختی شعر تبديل می سبک

ر ادبیات و د به خاقانی شروانیفارسی کالسیک  در ادبیاتتوان  می، در اين راستا. يابد می

بسامد بااليی در  خودشیفتگی اشاره کرد که مظاهر ابوالطیب المتنبیبه  کالسیک عربی

يند آفر مثالً در شعر متنبی، ؛(27 :1391، ریبحو  45: 1382: چهرقانی، ر.ک) شان دارد ديوان

مکانیزمی حتی و  محض به خودشیفتگیِ ،اتخودشیفتگی اکثراً از حالت مفاخره و مباه

در يکی از قصايد  ،برای مثال ؛شود میتبديل دفاعی برای مقابله با جهان بیرونی شاعر 

 :اش از بُعدِ فردی مضمون مفاخره و مباهات معروف وی،
 

             ( ،2005 :278)

کنند، و من همواره  اند که به من افتخار می کنم، بلکه ايشان من به قوم خود افتخار نمی»

  .«بالم، نه به اجدادم به خود می

 شود: تبديل به مکانیزمی دفاعی برای سرکوب مخالفان می
 

 

(278)همان:                            

 ها )شعر( هستم. من قاتل قافیه چرایِ و چون بی من همنشین بخشندگی و کرم و مالکِ»

 .« دشمنان و خشم و کینة حسودانم
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 خودشیفتگی در شعر احمد الصافی النجفی .4

از واکاوی مظاهر خودشیفتگی در شعر صافی، بايد درصدد تحلیل چرايی گرايش   یشپ

اش  ی شعریآنهاالی ديو وی به خودشیفتگی و بسامد باالی اشعار مرتبط با آن در البه

رسیم  شناختی مرتبط با خودشیفتگی به اين نتیجه می با نگاهی به مطالعات روان برآيیم.

و  ها جايی است که دربرابر کاستی ی مبتنی بر جابهکه اين پديده اساساً مکانیزم

کان به طور طبیعی کودست که رو ايناز شود؛ و گر می های فرد جلوه سرکوب

ضعف و درماندگی کودک در برابر اطرافیان  .(178 :1389فیست، ) اند خودشیفته

ن خودانگاره کند. البته اي را در او إحیاء می« خودِ عالی»دادن  اش نیاز به نشان سال بزرگ

از عوامل، در  برخیچه بر اثر  سالم ضروری است، لیکن چنان شخصیّتبرای رشد 

، )ديل خواهد شد. ی تبشخصیّتتدريج به اختاللی  فرايندی طبیعی تعديل نشود، به

نازپروردگی و اصرار والدين قدر که  تر به اين نکته اشاره کرديم که همان پیش (47 :1987

غفلت و  ،تواند به رشد خودشیفتگی بیانجامد می بودن فرزندشان و يا خاص بااستعداد رب

گیری  سزايی در شکل نیز تأثیر بهکودک به  شدهِ تحمیل يا سوءاستفاده و آسیب روحیِ

احمد صافی النجفی  وخیز نگاهی به زندگی پرافته چ چنان ،اين اختالل دارد. حال

بوده  مستعد بروز چنین اختاللی امالًوی ک شرايط زندگیفکنیم، خواهیم ديد که بی

رويی خود رنج  دوران نوجوانی و جوانی، از زشت ويژه و به ،در طول زندگیصافی . است

شايد به همین دلیل  و اش شده بود، گیری برد و اين مسأله تاحدزيادی سبب گوشه می

دوران در از سوی ديگر،  اش خطور نکرد. گاه فکر ازدواج به ذهن در طول زندگی هیچ

رانة برادر بزرگ گ ، با رفتار ناشايست و سرکوبشويژه پس از درگذشت پدر و به دکیکو

گیری و انزواء در وی داشت.  شد که تأثیر فراوانی در تشديد احساس گوشهخود مواجه 

، (های مکرر بیماریوضعیت جسمانی نامساعد ) فقر و تنگدستی شديد، اگر به اين موارد

، و به همراه داشت( دوشی را برايش به با ترس و خانهکه زندگی توأم )زينه های سیاسی پره فعالیت

چرايی تاحدی بر فزايیم، را بی طورکلی اوضاع متالطم و متشنج عراق در قرن بیستم به

 شعر صافیدر ،  بريم. در واقع وی پی می شخصیّتهای خودشیفتگی در  ظهور ريشه

 اش است. واجهة فرد با جهان بیرونیپديدة خودشیفتگی يک سازوکار دفاعی برای م

صافی توانستند چهار سطح مختلف از  از واکاوی اشعارنگارندگان اين پژوهش پس 

اند از: مفاخره يا خودشیفتگی  عبارت ترتیب به که ،خودشیفتگی را در شعر وی رصد کنند

فردی، خودشیفتگی در برابر مردم عادی، خودشیفتگی دربرابر شاعران ديگر، و 



 79/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال عربی، ادب

بندی، ارائة چارچوبی  هدف اصلی از اعمال اين دستهیفتگی در برابر منتقدان. خودش

خودشیفتة صافی به سطوحِ  شخصیّتشناختی يعنی: تحلیلِ شدت و ضعفِ واکنشِ  روان

)ذات خودشیفتة اند از: نهاد شاعر  مختلفی از ناهمگونی با جهان بیرون است که عبارت

دانیم که در خودشیفتگی  . می)ناقدان(و مخالفان  عران()شا، رقبا )مخاطبان(، منفعالن شاعر(

آمیز  ای است. خود به شکلی اغراق بیند نسبت خاص و ويژه نسبتی که خود با ديگری می

ی خنثی و منفعل نیست، بلکه شخصیّتاحساس شايستگی و قدرت دارد. اما اين ديگری، 

کند. اکثر منابع  می خودشیفته نوسان ايجاد شخصیّتبا گفتار و رفتارش در واکنش 

تاحد « خودشیفتگی»گیری اختالل  شناختی بر اين موضوع تأکید دارند که شکل روان

شخص است که با نحوة عملکردِ خويش تأثیر   بسیاری معلولِ برخوردِ محیط پیرامون

در ادامه براساس اين  دارد. شخصیّتخودشیفتگی در  سزايی در تشديد يا تضعیفِ به

تحلیل و واکاوی مفهوم خودشیفتگی در شعر اين شاعر عراقی  بندی، به تقسیم

    پردازيم. می
    

 مفاخره یا خودشیفتگی فردیسطح اول: . 4-1

بر مفهوم رايج مفاخره يا مباهات در در سطح اول، مفهوم خودشیفتگی تاحدبسیاری 

ورود اش  ندرت به چالش با جهان بیرونی در اين سطح، شاعر به. شود منطبق میادبیات 

اين  البتهورزد.  رو، غالباً بر بزرگداشت جايگاه و مقام خويش تأکید می کند و از اين می

ترين سطح،  . در پايینشود خود، به سطوح خُرْدتری تقسیم می ،از خودشیفتگی سطح

 داند: متنبی، تمام کائنات را مخاطب شعر خود میحافظ يا وی همانند 
 

 

       ( ،1985: 142) 

 « شوند. هستی سراپا گوش می ةجنیان و جمل سرايم، گاه که شعر می آن»

شناختی، بر  دلیل برخورداری از واالترين سطح ادراک زيبايی و جايگاه خود را به

 کند: بلندای قلة شعر عنوان می
 

(10 :همان)                                   
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 ها )اشعار( گلخرامم و جز با زيباترين  در نظم شعر چنانم که گويی در گردشگاهی می»

جمال و  های نشانهکه  درحالی ،نوردم در اين گردشگاه ره می. از تالش باز نمی ايستم

  «زيبايی مرا در برگرفته اند و جايگاه من بر فراز بلندترين قله است.

برد. در تخیل  در سطحی باالتر، جايگاه اشعارش را تا مقام قرآن کريم باال می

ن فصیح از طورکه قرآن کريم معیاری برای بازشناختن زبا شیفتة صافی، هماندخو

های ديگر عربی است، ديوان اشعار وی نیز معیاری برای بازشناختن شعر حقیقی و  لهجه

 :راستین است

(94 همان:)                                  

برخی اغراض  ،کشاند زبان فصیح ما را به تباهی می ی مختلفها طورکه لهجه همان»

کند و  را حفظ می فصیحعربی زبان قرآن  !آریزند.  به روح شعر لطمه میشعری هم 

 « زبان واقعی شعر را.شعر من 

عر اشعار او سبب نجات ش داند و بر اين باورست که او خود را يگانه منجی شعر می

  از فروافتادن در منجالب شده است: 
 

  (89 همان:)

جانم را  .کردمهدايتش  بودم آن نوحی کهمن  ،چون در دريا سقوط کرد شعرکشتی »

 « ر جام شعر ريختم و شعر هم جانش را در من آمیخت.د

يابد و تقريباً بر مفهوم  باالتر ارتقاء میاما اين مفاخرة عادی، بالفاصله به سطحی 

. اينجاست که شاعر، همانند نارسیس، گردد شناختی خودشیفتگی منطبق می روان

از فرط  ،دوزد می هرگاه چشم بدان که طوری شود، به شعر خود میديوان  هه و والشیفت

 فدا کند: شا خواهد جان در جمال شوق می
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گمان اگر در  بی چه ديداری!که گفتم وه  ،رخ نمودام  ديوان شعرم در برابر چشمان»

 (43 ،1985الصافی النجفی، ) «نهادم. ر نمیعشقت پا فرات از ،نمودی آدمی رخ می کالبد

رسد که وی ديوان اشعارش را به زيبارويی تشبیه  می ای اين خودشیفتگی به نقطه

اش را  عدم ازدواج خود در طول زندگی ورزد. حتی وی به او عشق میوار  کند و ديوانه می

نیاز  زيبارويی بی داند که وی را از پیوند با هر زنِ دلیل عشق به ديوان اشعارش می به

 کرده است: 

(40: )همان                                

 یجايگاه ادی شعرکه مرا در وچرا، آورم سر تعظیم فرو نمی زيبارويی در برابر هیچ»

از  زيبايی راستین زيبايی اشعارم ورای زيبايی چهرة اوست، لیکن بسیار بلند مرتبه است.

 «ديدگان نهان است.
 

 سطح دوم: خودشیفتگی در برابر مردم عادی. 4-2

طور که  همانشود.  می« ديگری»در اين سطح، شاعر وارد نخستین مرحله از چالش با 

توانايی ايشان در  خودشیفته ضعفِ های افرادِ ين ويژگیيکی از بارزتردانیم،  می

گونه افراد  های مردم است. اين نشینی با توده ورزيدن به ديگران و يا همراهی و هم عشق

دانند، با نگاهی  جاکه شأن و منزلت خويش را همواره واالتر از مردم عادی می از آن

از سوی ديگر، افراد  . (37 :1987یری، )البحکنند  تحقیرآمیز و محتاط با ايشان برخورد می

چه  مبتال به خودشیفتگی تشنة ستايش و تمجید ديگران از خود هستند و بالطبع چنان

و دهند  محابای خود قرار می را آماج حمالت بی یاناطراف ت نیابند،به اين ستايش دس

 يند. آنهای از دانند که خود مدعی برخوردار ها و معیارهايی می اغلب ايشان را فاقد ارزش

گونی و ناسازگاری  توان اين ناهم وضوح می  به ،الی اشعار احمد صافی النجفی در البه

خودشیفتة صافی  شخصیّتد کرد. های مردمی و تحقیر ايشان را رص با باورها و انگاره

بیند،  جلب نظر و اهتمام اطرافیان است و چون اين اهتمام و توجه را از مردم نمیتشنة 

 دهد: ا آماج حمالت خود قرار میآنان ر
 

(18: همان)                                
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در گوش کران  های گنگ آيا آوا ه است،در اين ازدحام صدايم گرفت سرودن از فرط»

شعرم نوايم شد و من در خويش و تنها برای  ،آنگاه که صدايم گرفت ای دارد؟ فايده

  «کنم. سرايی می خويش نغمه

گوی میان ابعاد وتوان گفت وضوح می در خودشیفتگی صافی در برابر مردم عادی، به

تواند  میاش ن آگاهرا مالحظه کرد. او در ناخود« فراخود»و « نهاد»وی يعنی  شخصیّت

« نهاد»ش را در نکوهشِ تحقیر مردم عامی ناديده بگیرد. اينجاست که ـ«فراخود»ندای 

باورش، او  اين ندا را سرکوب کند. به ،ظاهر منطقی کند تا با خلق داليل به وی تالش می

يی آنهااش هستند که همگی انس گیر نیست، بلکه اين مردم زمانه فردی منزوی و گوشه

 صحبتی ندارند: نشینی و هم ند و ارزش هما پست و نااليق
 

(23 همان:)                                  

بازوانم  پست! های یافعاين  ةو نه در الن، ای پر شیر زيستن در بیشهچه نیکوست »

  «تابند. و مبارزه با حشرات را بر نمی اند  نبرد با شیران ةشیفت

اش با مردم عادی، خود را بسان  صحبتی نشینی و هم و باز در توجیه عقالنی عدم هم

گردان نبوده، اما  اش از هیچ تالشی روی داند که در راه اصالح امت پیشوا و پیامبری می

 اند و اصالح ايشان غیرممکن شده است: و فرومايگی درآمیختهاين مردمان با پستی 
   

(32 :همان)                     

 جز پستی و فرومايگیشما اما  ،خوانم وای بر من که شما را به بلندمرتبگی فرا می»

 « .ای ديگر نداريد پیشه

رود که وی مردم عادی را حتی اليق  جا پیش می و نکوهش تا بدان و اين تحقیر

صحبتی با ايشان وی را از راه تعالی و کمال باز  کند که هم داند و گمان می نگريستن نمی

 دارد: می

(8 مان:)ه                                           
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بینم  گذرم زيرا در ايشان چیزی نمی از میان مردم می ،ام که سر به زير افکنده درحالی»

تا  ،نهم از بیم ديدن آنان ديده بر هم می که چه بسیار که ارزش نگريستن داشته باشد.

بندم تا ايشان را نبینم  چشم می ترسم از فرط چشم فروبستن کور شوم. بدان جا که می

  «لغزد. شان می اما پايم به اشتباه در میان

داند که از اين که آنان را  می پستو  مايه مردم روزگار خويش را آن قدر دون وی

 :خواند  گزنده آنان را ننگ آدم )ع( میو هم شرم دارد و با هجوی سخت دشمن بشمارد 
 

  (29 )همان:                                           

 آدم به خاطر شما حوا را نکوهش کرد. !راق داريدطمطهايی پر  ای فرومايگانی که نام»

 « وربختی و مصیبتم افزود.شرم از اين که شما را دشمن خويش بدانم بر  ش

دهد، در  گفتنی است که صافی، هر چند مردم عادی را آماج حمالت خود قرار می

توجهی ايشان به اشعار و افکار خود را ناديده بگیرد. البته  تواند کم اش نمی ناخودآگاه

های  که در مثال )چنان آنهاحدوحصر صافی به نگاه مردم و هجو تند و گزندة  جه بیتو

اعتنايی مردم نسبت  توجهی و بی مزبور ديده شد( خود حاکی از اين است که قادر به بی

به خود نیست. اما به هر حال، صافی در مقابل اين حقیقت تلخ دو واکنش متفاوت را از 

گیر  اش جهان اش، شهرت کند که پس از مرگ ا اقناع میدهد: يا خود ر خود نشان می

 کنند: اش را درک می واقعی  شود و مردم شأن و منزلت می
 

(71)همان:                                            

مرا خواهند شناخت.  ام شأن فتند، اما پس از مرگام گر ام ناديده ر زمان زندگیای د عده»

 « بینند. ام، مرا نمی پرتو وجودم ايشان را کور ساخته و به همین خاطر تا زنده

اش را سبب انزواء و  آورد و حیاء و عفت و يا به تواضع و فروتنی روی می

است که وی حتی در اين گفتار نجيتأمل ا داند. اما نکتة قابل اش می گیری گوشه

کند که اگر مردم  گونه به خود القاء می شود و اين می  هم دچار خودشیفتگی  متواضعانه

 کردند: شناختند، در برابرش سجده می اش را می جايگاه راستین
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                   (، 1985: 14)

بینم که از فرط  دارم و مردمی را می خويش را در پرده نهان می ،شرم و عفت خاطر به»

آنان به پاس نور  ،نماياندم گونه که هستم می اگر خويش را آن کنند. کرنش می ام هیبت

  «کردند. سجده می افتاده و مینحق بر ز
 

 سطح سوم: خودشیفتگی در برابر شاعران دیگر. 4-3

تر و  ای پیشرفته ، فرد وارد مرحله«ديگری»در سطح سوم يا مرحلة دوم از چالش با 

منفعل و خنثی، که با رقبايی « ديگرانی»شود. در اين مرحله، شاعر نه با  تر می پیچیده

موقعیت شاعر را  شان با تولید شعری و جايگاه ادبیه گر و فعال مواجه است ک کنش

های دفاعی فرد خودشیفته،  کنند. بديهی است که در اين مرحله، مکانیزم متزلزل می

و خواه در تحقیر و نکوهش دستاوردِ « خود»خواه در بزرگداشت و تکريم دستاوردِ 

توان اين تغییر  وضوح می يابد. در شعر احمد صافی النجفی، به تشديد می« ديگری»

خواند  تاز میدان شعر می مکانیزم دفاعی را مشاهده کرد. وی در حکمی کلی، خود را يکه

 داند: و اشعار ديگر شاعران را جملگی فاقد وزن و معنا می
 

(23 د.ت:، )              

که هیچ وزن و اساس و  اشعاری ،خويش را در برابر ما عرضه کردند اشعارشاعران » 

شعر ما، با زيبايی لفظی و مضمون پرمغزی که در خود نهان يک بیت  ای نداشت. پايه

  .«کند ايشان برابری می اشعاربا تمام  دارد،

 :دهید را با وجود من، زحمت نظم شعر به خود میزند که اصالً چ نهیب می آنهاو به 
 

(27 :)همان                        

ری من به قدر و منزلت شع يد.ا هشما دين و دنیا را از کف داد شعر! ناکامِ ای بندگانِ»

؟ من شما را از هر شعری کنید سرودن شعر را رها نمیپس چرا  ،شماست ةهم ةانداز

  «؟ سازيد پس از چه رو خويش را ملول می ،سازم نیاز می بی
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که به  تابد و حتی از اين صافی در عرصة شعر و ادب حضور هیچ رقیبی را برنمی

ببخشد، ابايی ندارد. او گاهی  ای قدسی در برابر شاعران ديگر صبغه يشخودشیفتگی خو

کند که در  اش در عرصة شعر و ادب را به جايگاه حق تعالی تشبیه می تازی يکه

 اش شريکی ندارد:  فرمانروايی
 

(130 همان:)                           

چون پروردگارم ام. من هم تازی بالمنازع يکهدر آن  ودر شعر دنیايی مستقل دارم »

  «همتايم و در قلمرو قوافی  شريکی ندارم. بی

شود  کند که چون وحی شعر بر او الهام می خويش را به پیامبر تشبیه میو گاهی نیز 

بخش الهی بر  ارج خويش مانع فیض الهام لم با اشعار بیق مقدار و ارزان نبايد شاعران بی

 شوند: اش جان

(143 همان:)

 ةجملگی چون من خاموش باشید و با اشعار بريد ،شود هرگاه شعر بر من الهام می»

که الهامات شعری تمام و کمال به من نرسیده  زمانیتا  خويش راه الهام را بر من مبنديد.

  «زيرا من از شما در سخن گفتن سزاوارترم. ،خاموش باشید

اش را از  تازی يند تشديد خودشیفتگی خود دايرة يکهآاز سوی ديگر، صافی در فر

که شاعران گذشته از  دهد و از اين معاصر به سرتاسر تاريخ ادبیات عربی تعمیم می دوران

 کند:  اند، ابراز تأسف و حسرت می اش محروم گشته خرمن هنر و ذوق ادبی
 

(67 :)همان                             

ای  مند ساختم. پرفروغ و شگفتم بهره یاتهای آينده را از ادب مردم هم عصرم و نسل»

  «.ماندند ینصیب نم بی اين گنجینهاز نیز گشت تا پیشینیان  کاش روزگار گذشته باز می

؛ اما وی حتی داند نجفی خود را وامدار شعر او میدر اين میان، تنها متنبی است که 

نیست. وی در قصیدة اش هخودشیفت شخصیّتکردن  در ابراز اين ارادت نیز قادر به پنهان
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سازد که شاعران ديگر پس از متنبی قوام  اين ايده را مطرح می« »مشهور 

ها و  اند و حاال وظیفة اوست که شعر را از کژی شعر عربی را دچار ضعف و انحطاط کرده

 ها پاک سازد: راستینا
 

             ( ،1977: 47)

ه و به فساد در شالود رو از اين است،های شعر ويران شده  شاعران گمان کردند پايه»

سر  استادب  ةخیم های ستوناگر من با اشعاری که چون  آوردند.روی آن  بنیان

پنهان شويد که  :اما با اشعارم بر آنها نهیب زدم شدند. شايد ايشان کامروا می ،رسیدم نمی

 « ست.ته امتنبی شعر دوباره بازگش

محور صافی  نکتة ديگری که در اين مبحث بايد به آن اشاره کرد رويکرد خودشیفته

هايی از آن را در بحث پیشین مشاهده  ش است که نمونهـ «فراخود»در پاسخ به ندای 

با تمسک به يک توجیه عقالنی، ندای  کند در اشعارش همواره سعی می کرديم. وی

سازد که  ند. مثالً گاهی اين ايده را مطرح میاش را سرکوب ک «فراخود»گر  سرزنش

او اساساً  اش بر ديگر شاعران از روی حسادت و بدخواهی نیست، بلکه رجحان و برتری

 جايگاه بالمنازعی در عالم شعر دارد که هیچ شاعر ديگری را توان رسیدن به آن نیست:
 

(134 همان:)                             

. چراکه مرا شود عالمگیرايشان  ةحتی اگر آواز برم، رشک نمی هرگز بر شاعران روزگارم»

 .« گشايم هیچ بالی به سوی آسمان پر میبدون  ، سرايم میکه چون  شعری است

ن اشعار نغزی دکند که هر شاعر ديگری که قادر به سرو گونه اقناع می اينخود را باز و 

 کرد:  فرازی پیشه می الجرم تکبر و گردن ،چون او بود
 

(144 همان:)
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 هراسی؟ آيا از ريشخند کسی که در پی تحقیر توست نمی ،تو مغروری :یب گفتقر»

توانی چون من بسرای و آن گاه  اگر می ،گفتم شعرم موجب فخر و مباهات من است

 .«مغرور نباش
  

 خودشیفتگی در برابر ناقدانسطح چهارم: . 4-4

)و نه شاعر با منتقدان و مخالفانی « ديگری»در سطح چهارم يا مرحلة سوم از چالش با 

اش  تازند و در دستاورد شعری و جايگاه ادبی مواجه است که تعمداً بر وی می رقبا(

کنند. بديهی است که واکنش شخص خودشیفته نیز در برابر اين چالش  تشکیک می

وهلة  بسیار تندتر از ديگر سطوح مزبور خواهد بود. اين واکنش تند و قاطع در ،عمیق

نفسِ افرادِ مبتال به  پذيریِ عزت آسیب»خودشیفته است.  شخصیّتنخست ناشی از 

ا نسبت به آسیب ناشی از انتقاد يا نهشود که آ شیفته باعث می خود شخصیّتاختالل 

ا ممکن است ظاهراً اين حساسیت را نشان نهشکست خیلی حساس باشند. اگرچه آ

ودن ب احساس پستی، سرافکندگی، پوچی و تهی هاآنشود که  ندهند، ولی انتقاد باعث می

« اعتنايی با تکبر، خشم و نافرمانی واکنش نشان دهند ا ممکن است به اين بینه نمايند. آ

نفس شکنندة افراد  عبارت ديگر، عزت  به .(1047و  1046 ،2000پزشکی آمريکا،  )انجمن روان

شود تا ايشان  سین دايمی سبب میبه توجه و تح آنهامبتال به خودشیفتگی و نیاز مداوم 

شان را به چالش بگیرد، واکنش نشان دهند.  دربرابر هرگونه انتقادی که جايگاه برساخته

ندرت شاهد اديب يا هنرمندی هستیم  دانیم اساساً در طول تاريخ، به که می البته چنان

افی النجفی، ا در مورد احمد صآمیزی با منتقدان خود داشته باشد. ام که رابطة مسالمت

با يک اعتراض منفعالنه، که مثالً در يک گزارة کلی تمامی فرايند نقد را به  خواننده

اش  ، بلکه وی برای آرای ناقدانرو نیست نظر منتقدان ننهد، روبهچالش بگیرد و وقعی به 

اش  را با اتکاء به تفکر خودشیفته آنهاای قايل است و تمامی  العاده اهمیت فوق

 بد.  کو می درهم

از  داند. نیاز از نقد ناقدان می شعر خويش را بیدر وهلة نخست، احمد صافی النجفی 

، اما دهد در آن وارد شود سروپايی به خود اجازه می نظر او زيبايی باغی است که هر بی

 :اند شاعران راستین و بزرگی همچون او از ورود به آن محروم
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     ( ،1985: 23)

درحالی که ما  کند. که هر وحشی کورچشمی در آن شادمانی می زيبايی بدا به حال»

جمال و  دانیم و شاعران را از تفرج در آن باز داشته اند. ام میگلزار آن را بر خويش حر

  «است. آه و افسوستنها بهرة من از آن اما  ،زيبايی تنها برای من ساخته شده است

اش را چونان  آيد. او منتقدان  اش برمی درصدد هجو منتقدانصافی در سطحی باالتر، 

از سر  ،يابد عیبی نمی اش یيبارويکه وقتی در همتای زکند  رويی قلمداد می زن زشت

 گشايد:  میاو گیری  زبان به خرده ،توزی هحسد و کین
 

(25 :)همان                             

مانند . تازد ناک بر آن می هماند و با نقدی شبه عر من باز میش قلةشاعری از رسیدن به »

جويی از زيبارويی  خويش به عیب ةکوشد برای فرونشاندن آتش کین رو که می زنی زشت

  .«زبان بگشايد

بیند. او  اش را در مقام نقد نمی جاست که صافی اساساً منتقدان توجه اين نکتة قابل

داند که از راه راستین شعر و  ای تیره می پلید و انديشه ناقدان شعرش را افرادی با روانی

  :ها فاصله دارند ادب فرسنگ
 

(118 همان:)                           

پرده را بر  توانند نقدی بی چگونه می ،ک و روانی پلید دارندای تاري مردمانی که انديشه»

پستی و دنائت را آشکارا ، اثری از نقد راستینجای  به ،من در اينجا؛ ما عرضه کنند؟

 « بینم. می

ش محابا به منتقدان ای بی به حملهتر اشاره شد، صافی تنها  طور که پیش اما همان

را با مکانیزم  آنهادات مختلف ناقدان، تمامی کند، بلکه وی با طرح انتقا بسنده نمی

کند. مثالً دربرابر منتقدانی که ساختار عروضی شعرش  شدت رد می خودشیفتگی خود، به

 دهد:  گونه پاسخ می گیرند، اين چالش می را به
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(85 همان:)                             

جز زندگان کسی راز ؛ زندگی من ديوان شعری است که از هر وزن و قافیه ای رها است»

  «يابند و مردگان از فهم آن ناتوانند. شعرم را در نمی

قام های زبانی و عروضی شعرش را دربرابر جايگاه و م وی در جايی ديگر نیز لغزش

 کند: گونه مسائل عنوان می انگارد و شأن خود را فراتر از اين اش هیچ می واالی ادبی
 
 

(24 همان:)                                      

جايی که در برابر ديدگانم تارا فتح کردم، شعر و شاعری  من با اتکاء به شعر خويش قلة»

اما  ،خواستم آن را به نظم کشمگنجد.  شعری نمايان گشته که در هیچ بحر و وزنی نمی

جای نظمِ شعر  –در سرودن شعر  –به راه خود بازگشتم و از اين رو  ،از خاطرم گريخت

 « مستی عوض کردم. را با

و به همین صورت، در برابر ناقدانی که شعر او را به خردگرايی و فقدان احساس و 

 :دهد محور، پاسخ می کنند، باز هم با نگاهی خودشیفته عاطفه متهم می
 

(48 )همان:

به همین خاطر خويش را با گفتن  ،من نیست ةشاعران را يارای رسیدن به مقام و مرتب»

ترسم که فیلسوفان روزگار  از فردايی می دلداری دادند.« او فیلسوف است» اين جمله که

 «. تاو اهل فلسفه نیست بلکه شاعری نام آشناس» :هم بگويند

های  های ادبی و زيبايی رنگ آرايه تابد حضور کم انتقاد ديگری که صافی آن را برنمی

لفظی و معنوی در شعر اوست. وی در برابر منتقدانی که شعر وی را نثری منظوم 

گیرند، بر رسالت  های ادبی در اشعارش خرده می کارگیری آرايه خوانند و بر عدم به می

 کند: مقايسه می)ص( را با رسالت معنوی پیامبر اسالم آنبالد و حتی  شعری خود می
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(9 همان:)                                  

هر  من و او .را فتح کردمدنیای شعر که من  را فتح کرد، چنانکفر  جهان د،محم ،یايمن»

پیروزی  پرچمپس جای شگفت نیست اگر  ،دو سالح حق و حقیقت را در اختیار داشتیم

 باطلو  تزويرا از هر دوی ما دنیای خويش ر به اهتزاز درآمد. ر هر دوی مابر فراز س

  «آن را نابود ساخت. ،با منطق راستینگاه  آنو  آکنده يافت

پرسند چرا  از وی می وقتی، همچون ابوتمام که تشیفتگی در او آن چنان اسخود

مشکل از من نیست بلکه اين شمايید   :گويد در پاسخ می ،سرايی ديگر مانند گذشته نمی

ايد و اثری از بالیدن ذوق در شما  ی آغاز مانده هشعرم در همان نقط که به تناسب تعالی

 نیست:

           ( ،1985: 214)

گفتم با ذوق شما رنگ و لعابی ندارد. گويند پیش از اين شعرت نیکو بود اما ديگر  می»

 اند. هیچ رشدی را تجربه نکردهکه خوانندگان شعرم  ام و حال آن چه کنم؟ من رشد کرده

اما هر چه  ،برديد می سرودم لذت پیش از اين شما افرادی باذوق بوديد و از آن چه می

  «بگیريد باز من بر فراز شما هستم.هم اوج 

 ،داند و در اين رهگذر را وامدار الهامات خداوندی میو در پاسخ به منتقدان، شعرش 

 ،را از پروردگارش آموخت ی الهیکه چون اسماکند  تشبیه می خويش را به آدم )ع(

مال از خودشیفتگی و مباهات، منتقدان . در اين تشبیهِ ماالفرشتگان بر او سجده کردند

 اند که از سجده بر آدم استنکاف کرد: ِ شاعر همان شیطان و مخالفان
 

(43 د.ت:، )        

 گويی هرگز او پیش از من فرزندی نداشته است. ،اما من از نسل آدم )ع( هستم»

  «به نقد روی آورد. ،از سر رشک ابلیس ، امار بر من سجده نمودندشع فرشتگانِ
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  نتیجه. 5
ر آشکار و پربسامد در ای بسیا شناختی خودشیفتگی يا نارسیسیسم جلوه مفهوم روان

بار و پرتالطم  زندگی مشقتدارد که دلیل اصلی آن را بايد در  النجفی الصافیاشعار احمد

اين مقاله براساسِ شدتِ واکنش شاعر به جهان پیرامون، اختالل  او جستجو کرد.

، منفعالن )نهاد(خودشیفتگی در شعر وی را در چهار سطح: ذات خودشیفتة شاعر 

برمبنای اين  مورد مطالعه قرار داده است.)ناقدان( ، و مخالفان )شاعران(، رقبا )مخاطبان(

سطح خودشیفتگیِ شاعر نیز تشديد مخاطب،  مخالفتِموازاتِ تشديدِ  ، بهپژوهش

     شود. می

در اولین سطح از خودشیفتگی، اين مفهوم غالباً بر مضمون سنتی مفاخره منطبق 

کند و از  اش ورود می ندرت به چالش با جهان بیرونی شود. در اين سطح، شاعر به می

حال، گاهی نیز  بااين ورزد. ه و مقام خويش تأکید میرو، غالباً بر بزرگداشت جايگا اين

شعر خود  هشیفته و وال ،از سطح مفاخرة عادی فراتر رفته و بسان نارسیسشاعر 

 شود. می

خودشیفتة شاعر از  شخصیّت ،«ديگری»ین مرحله از چالش با اول سطح دوم يادر 

و توجه را از مردم اين اهتمام اما جاکه تشنة جلب نظر و اهتمام اطرافیان است  آن

در اين سطح، شاعر به انحاء مختلف  .دهد را آماج حمالت خود قرار می بیند، ايشان نمی

گیرد و در اين راه برای سرکوب ندای  های مردمی را به سخره می باورها و انگاره

 آورد. ش، به توجیهات عقالنی نیز روی میـ «فراخود»

جاکه با شاعران  ، شاعر از آن«ديگری»در سطح سوم يا دومین مرحله از چالش با 

با تولید شعری و جايگاه ادبی خويش موقعیت شاعر را متزلزل روست که  ديگری روبه

 آنهاکند و بر شدت حملة خود بر  های دفاعی خود را تقويت می کنند، مکانیزم می

بخشد. در اين مرحله نیز شاهد  ای قدسی می خود هاله شخصیّتافزايد و حتی به  می

 اش هستیم. شاعر با اتکاء به قوة تعقل« فراخود»سرکوب شديد 

، شاعر با منتقدانی مواجه «ديگری»سومین مرحله از چالش با در چهارمین سطح يا 

شکنندة وی را آماج  شخصیّتکنند و  های ادبی او را تحقیر می است که تعمداً داشته

ای  العاده اش اهمیت فوق انصافی برای آرای ناقداين سطح، در . دهند حمالت قرار می

وی در اين  کوبد. می اش درهم را با اتکاء به تفکر خودشیفته آنهاقايل است و تمامی 
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دهد و در مقابل، منتقدان خويش را  سطح نیز گاهی خود را تا مرتبة قدسیان ارتقاء می

 خواند. ابلیس می
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