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اسماعیل گلرخ ماسوله

چکیده
در این مقاله مفاخره یا خودستایی بهعنوان شیوهای آزاد در نقد شعر مورد بررسی قررار مریگیررد
مسأله این است که آیا میتوان مفاخره را تاحدودی بهعنوان یکی از مظاهر و ابزارهای نقد شعر در
میان شاعران تلقی کرد؟ شاعران عموم ًا در تمجیرد از آارار خرود یرا تررنیب آن برر آارار دیگرران
تحتنفوذ احساسات و تأارات درونی خود بوده و معیار دقیقری بررای داوری درنظرر نداشرتهانرد
ازاینرو تحتتأایر وضعیت حاکمبر زندگی فردی و انتماعی خود ،دیدگاههای عموماً تأاری خود
را دربارۀ آاار خود در اشعارشان آوردهاند روش این مقاله برای تحقیق دربرارۀ ایرن مسرأله منتنری
است بر تحلیل محتوا و توصیف نمونههای آاار منظوم بههمراه بررسری رابطرۀ مفراخره برا سرن
شعری شاعران و ذکر دالیلی برای رویآوردن شاعران به مفاخره درنتیجه ،مفاخره در مطاوی آاار
ادبی فارسی بهعنوان عنصری سن ساز دیده میشود که میتروان آن را از منظرر نقرد ادبری حرائز
اهمیت دانست ولی آن را در قالب نوعی از نقد موسومبه نقد بیمعیار و نقد ذوقی یا نقرد ترأاری
میتوان بررسی کرد و بهطور کلی مفاخره در شعر با هر دیدگاهی که صورت گیرد ،در بسریاری از
مواقع میتواند دربردارندۀ نقد شعر خود یا دیگران باشد
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 -1مقدمه
مفاخره از مادۀ «فخر» و از باب مفاعله به معنای نازش و مناهات بره هنرهرا و خروی و خصرال و
منش و کردار خود میآید در قاموسالمحیط آمدهاست «تَفاخَروا :فَخَرَ بعضُهُم علی بعضٍ ...و فَخَررُ
علیه :فضَّلَهُ علیه فی الفخرِ» (فیروزآبادی )455 :2005 ،یعنی «یکی برر دیگرری فخرر کررد و در
تفاخر بر او برتری نست » مفاخره در اصطالح ادبی «به اشرعاری اطرال مریشرود کره شراعر در
مراتب فضل و کمال و سخندانی و تخلق به اخال حمیده و ملکات فاضله از حیث علرو طنرع و
عزتنفس و شجاعت و سخاوت و امثرال آن و احیانراً افتخرارات قرومی و خرانوادگی و برهطرور
خالصه در شرف و نسب و کمال خویش سرودهاست» (مؤتمن)258 :1364 ،
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
نشان مفاخره و خودستایی را بر پیشانی بلند تاریخ ادبیات ایرران و کرموبریش در آارار کوچر

و

بزرگ ادب فارسی میتوان نست و از آنجا که ونرودش در مطراوی آارار ادبری بره آن واقعیتری
انکارناپذیر بخشیده است ،میتوان آن را موضوع ی

پژوهش قرار داد اما مسرأله ایرن اسرت کره

مفاخره یا خودستایی بهصورت شیوهای آزاد در بحث و تحلیل شرعر در میران شراعران گذشرته و
معاصر رواج داشتهاست و بهنظر میرسد ،میتروان آن را تراحردودی برهعنروان یکری از مظراهر و
ابزارهای نقد شعر در میان شاعران تلقی کرد اگرچه بهنظر میرسد فخر و هجو دو روی ی

سکه

باشند (ر ک :پارسا )57 :1385 ،اما بررسی فخر در آاار شعرا ،بهعنوان چشماندازی مستقل در نقد
شعر در شناخت سن

و دیدگاههای آنها میتواند بسیار تأایرگذار باشد چراکره بررای شناسرایی

شیوۀ سخنپردازی و آگاهی از اندیشه و روان هنرمندِ شاعر ،از راههای گوناگونی میتوان گذشت
یکی از این راهها بررسی چیزهایی است که شاعر دربارۀ خود میگوید و چهبسا در خالل آن ،آراء
و نظرات خود را در باب حیات فردی و انتماعی خود و دیگران ارائه میدهد ازایرنرو ،مفراخره
اگرچه با سایر موضوعات ادبی همپوشانی دارد اما بهدلیل برنستگی خاص آن در پهنۀ آارار ادبری
فارسی ،میتوان با تعیین مرزهای مشخصی دربارۀ آن به بحث و بررسی پرداخت
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
برخی شاعران با آوردن واژهها و ترکینات متکلف و غریب و همچنین اصطالحات پیچیدۀ علمری،
درپی ابداع سنکی تازه در شعر بودهاند تا توانایی خود را به نمایش بگذارند و آن را به رخ رقینران
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بکشند آنها با نکتهسنجیها و باری بینیهای وسواسگونه و گاه نیز با استفاده از عناصرر علمری،
به ساختن تشنیهات ،استعارات و کنایات دور از ذهن منادرت ورزیدهانرد زبران شرعری برخری از
آنها نیز به قصد اظهار تفاخر در بسیاری از موارد ،متکلف و فضلفروشانه برودهاسرت ایرن همره
شاید به این دلیل باشد که این شاعران نسنتبه موقعیت و اوضراع زنردگی هنرری خرود احسراس
امنیت نمیکردهاند بهویژه آن گروه از شعرا که سرودن شعر و مدیحهسررایی شر ل و پیشرۀ آنهرا
محسوب میشدهاست از این میان ،دربارۀ برخی شاعران نظیرر خاقرانی ،خودسرتایی و تمایرل بره
م لقگویی بهظاهر محصول موقعیت انتماعی خاصی است که این شاعر در آن بالیده و شخصیت
او شکل گرفتهاست ازاینرو اصلیترین اهداف این تحقیرق عنرارتانرد از :مطررحکرردن مفراخره
بهعنوان نلوهای از نقد شعر در ادبیات فارسری علرل و اسرناب رویکررد تفراخرآمیز شراعران در
آاارشان بیان انواع مفاخره و بررسی رابطۀ مفاخره با سن

شعری شاعران

 -1-3روش تفصیلی تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی و بر مننای تحلیل محتوا انجام گرفتهاسرت بررای ایرن کرار،
ازطریق گردآوری اطالعات از منابع کتابخانهای ،نمونههای مناسنی از آاار منظروم شراعران فرراهم
آمد سپس با تکیهبر آرای محققان و صاحبنظران معاصر منانی نظری تحقیق تنیرین شرده ،آنگراه
نمونههای گردآوریشدۀ اشعار با آن منانی نظری تطنیق شد
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ فخریهسرایی تحقیقات و مقاالت متعددی نوشته شدهاست و در آنها ،تا نایی که نگارنرده
دننال کرده ،همواره سعی برآن بودهاست که ماهیت ،اشکال و گونههای آن بررسی شود از آن میان
میتوان به نمونههایی اشاره کرد« :خودستایی و مفاخره در شعر پارسری» از سرید حسرن امرین در
مجلۀ حافظ «تفاخرهای تعلیمی مسعودسعد» از عطامحمد رادمنش و الهه شرعنانی در پژوهشرنامۀ
ادبیات تعلیمی ،که ایشان در آن مقاله مسعود را آموزگاری دانستهاند که مفاخره را وسریلۀ تعلریم و
ترغیب مخاطنان به فضایل انسانی شمردهاست یا مقالهای از مهردی رضرایی براعنروان «بررسری و
تحلیل مفاخرههای صوفیانه» در نشریۀ پژوهشهای ادب عرفانی ،کره در آن برخری اقروال صروفیه
منتسببه تفاخر شدهاست همچنرین مقالرۀ «بررسری گونرههرای فخرر در دیروان حرافظ» ترألیف
محمدحسین نیکداراصل در مجلۀ بوستان ادب و همچنین کتاب مفاخره در شعر فارسری از احمرد
امیریخراسانی و کتابی از نلیل تجلیل با نام «نقشنند سرخن» برا ایرن همره ،محققران تراکنون در
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منتقد شعر ننشاندهاند و اار مفاخرهآمیرزش را

مستقیماً نوعی شعرشناسی ندانسته ،کوشش وی را بهعنروان بوطیقرایی ) (poeticsدر قالرب شرعر
تلقی نکردهاند ولی در این مقاله نگارنده بر آن شدهاسرت کره از ایرن منظرر ،مفراخره را برهمثابرۀ
گونهای نقد شعر معرفی کند بنابراین حقایقی از این دست ،تحقیق و بررسری موضروع یادشرده را
در قالب ی

مقاله اقتضا میکند

 -2مفاخره و خودستایی
رد و اانات تفاخر در امور گوناگون حیات ،بهویژه در باب هنر ،موضوعی نسرنی اسرت و بسرتگی
تمام به شرایط و موقعیتها دارد گاهی بزرگان هنر و ادب بنابه شرایطی اعماز موقعیت و نایگاه
هنری و انتماعی و همچنین معرفی خود به ممدوح ،به مفاخره روی آوردهاند عالوهبر ایرن بایرد
درنظر داشت که اقران ایشان همه در قضاوت آاار آنها چندان منصرف ننرودهانرد برا ایرن همره،
رعایت اعتدال در مفاخره و خودستایی شرط هنروری است
 -2-1مفاخره و نقد ذوقی
پیش از پرداختن به موضوع اصلی بحث بهتر آن است که اشاراتی گذرا به نوعی نقد ادبی شود که
گویا هیچگاه منتنیبر قواعد و معیار مشخصی ننودهاست و شاید بتوان آن را «نقد بریمعیرار» نامیرد
که خود بهنوعی در ذیل «نقد ذوقی» قابلطرح است هرچند در کتب نقد ادبری ،نقرد ذوقری خرود
بهعنوان گونهای از نقد معرفی شدهاست ولی از آنجا که در آن بیشتر ،سرلیقههرا و قضراوتهرای
شخصی دخالت دارد ،میتوان آن را در کنار نقد بیمعیار آورد اگرچه -همانگونه که در صفحات
بعد خواهد آمد -گاهی برخی شاعران چون خاقانی در مقایسۀ خود با حریفران معیارهرایی تعیرین
کردهاند
این نوع از نقد شناهت زیادی با نقد احساسی یا ترأاری ) (impressionistic criticismدارد
زیرا بسیاری از تعاریف و توصیفاتی که دربارۀ آن ارائه میدهند ،همان تعاریفی اسرت کره دربرارۀ
نقد ذوقی اعتنار دارد (درگاهی)210 :1377 ،
در تعریف نقد تأاری گفتهاند :در این نقد «منتقد میکوشد تأایری را که اار ادبری برر او نهراده
است بیان کند یعنی خیالها ،بینشها ،احساسات و تأایراتی کره آن اارر در او ایجراد کرردهاسرت،
توضیب دهد» (فضیلت)74 :1390 ،
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معموالً نقد تأاری یا احساسی را در کنار نقد فتوایی یا معیراری ) (judicial criticismمطررح
میکنند که خود دو گونۀ نقد عملی ) (practical criticismرا تشکیل میدهند برخری معتقدنرد
که در نقد معیاری یا مستند ،اغلب منتقد ،آاار شراعران و هنرمنردان برزرگ را مننرای داوری قررار
میدهد و براساس اصلی کلی که در ذهن دارد دربارۀ آاار ادبی قضاوت میکند ولری قضراوت او
خالی از نننۀ احساسی نیست و از منظر کلی شنیه به نقد تأاری اسرت (رک :شمیسرا)45 :1394 ،
با این همه ،بین این دو گونه نقد ،با ونود شناهتها ،تفاوتهای اساسی نیز ونود دارد «در نقرد
فتوایی منتقد با تکیهبر معیارهایی کلی که در ذهن دارد ،داوری میکند ولی در نقرد ترأاری مننرای
نقد اارگذاری متن و اارپذیری منتقد است» (فضیلت )83 :1390 ،بنابراین در نقد تأاری ،علیرغم
نقد فتوایی ،مننای قضاوت بیشتر احساسات و عواطف و برداشتهای شخصیِ منتقد از ااری معین
است در بیمعیاربودن نقد تأاری همرین برس کره گفترهانرد ،در ایرنگونره از نقرد ،احساسرات و
برداشتهای شخصی منتقد قابلیت تسرّی به آاار دیگر را ندارد (همان)74-75 :
تأار هر کسی از آاار ادبی برای دیگران حائز اهمیت نیست ،بلکه مردم نسرنتبره دیردگاههرای
کسی کنجکاو مری شروند کره خرود و اقروالش در عرالم ادب معتنرر باشرد چنانکره پژوهشرگران
عالقهمندند نظر شاعران را دربارۀ یکردیگر بداننرد (همران )75 ،بنرابراین ،هرچنرد آرای شراعران
دربارۀ یکدیگر عموماً ذوقی و تأاری است ،اما میتروان رنگری از نقرد و داوری در آنهرا یافرت
اگرچه برخی از آنها مننایی استداللی برای قضاوتهای خود نستونو میکنند و برخری دیگرر
بی هیچ مننای استداللی و فکری به داوری دربارۀ اشعار خود و دیگران میپردازند
زرینکوب در تعریف ذو میگوید« :ذو  ،استعدادی است که فقرط از زنردگی در نامعره و
همزیستی و هماهنگی با مردم حاصل میشود و به انسان امکان آن را میدهد که زشرت را از زینرا
بازشناسد ،از آنچه زیناست التذاذ حاصل کند و خود نیرز در آنچره مریسرازد و حتری در زنردگی
روزانه و رفتار خود ،چیزی از آن زینایی وارد کند» (زرینکوب)30 :1373 ،
آنکه از ذو بیبهره است نمیتواند ازطریق تهرذیب آن را کسرب کنرد چراکره ذو تهرذیب
یافته درخور اعتماد نیست و سهولت و حدت ذو طنیعری را در درک بردایع و ترازگیهرا نردارد
(همان )31-32 :النته برخی صاحبنظران متقدم نظیر نویسندۀ «چهار مقالره» ،بخشری از سرالمت
طنع و ذو را وابستهبه ممارست و غور و تفحص در دواوین و اشرعار اسرتادان متقردم مریداننرد
(نظامی عروضی)47 :1372 ،
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برخی محققان خودستایی را در شمار نقد میآورند نقدی بیمعیرار و ذوقری آنهرا معتقدنرد:
«شاعران در اشعارِ حاوی خودستاییها و ترویج شعر خویش معموالً شعر خرود را برا چیرزی کره
ازنظر آنها ارزش بسیار دارد ،برابر مینهند و بدون آنکه خود را نیازمند اسرتدالل و ارائرۀ برهران
بنینند ،دعوی آوردن شعر بیمثال و یگانه میکنند» (درگاهی)320 :1377 ،
نقد ذوقی فراگیرترین دیدگاه نقادی هم بهلحاظ زمانی و هم ازنظرر مکرانی اسرت ایرن شریوه
پیش از همۀ شیوههای نقد پدید آمدهاست چراکه انسران از آغراز تراریخ همرواره کوشریده اسرت
پدیدههای گوناگون را مطابق با ذو و پسند خود به بوتۀ نقد و داوری بگذارد اما این قضاوتهرا
بیشتر نننۀ شفاهی داشته و کمتر در قالب متون رسمی فن شعر ظهور یافتهاست (همان)209 :
محقق نامآشنای عرب ،شوقیضیف در کتاب «نقد ادبی» خود میگوید« :نقرد در صردر اسرالم
تنها موازنه و مقایسۀ میان شعر عصر ناهلی و معاصران از ی

سو و خود معاصران از سوی دیگر

بود و در آن چیزی نز تمایالت شخصی به چشم نمیخورد و هر قنیله و گروهی شاعر معاصر یا
ناهلی خود را برتر میدانست ازهمینرو در آن زمان تنها ی
از دیگر شاعران است؟ و فقط برتری ی

پرسش مطرح بود :کدام شاعر برتر

شاعر بر دیگران موردنظر برود و دلیرل آن چنردان مهرم

ننود» (ضیف )33-34 :1362 ،بنابراین با تونه به گفتۀ شوقیضریف ،دالیرل و معیارهرای چنردان
محکمی در داوریهای منتقدان آن عصر مطرح نمیشد
هرچند برای شعر هر شاعری علل و اسناب و انواع مشخصی از مفاخره را میتروان ذکرر کررد
که در برخی مقاالت نیز به آنها اشاره شدهاست اما از نظرگاه کلی علل و انواعی را میتوان برای
این مقوله بیان کرد که بهطور تقریب دربارۀ همۀ فخریهها صد میکند
 -2-2علل و اسباب رویآوردن شاعران به مفاخره
برای رویآوردن شاعران به مفاخره دالیلی را میتوان ذکر کرد:
 -1ایجاد اختالف و به اصطالح دوبرههرم زنری پادشراهان و امررا در میران شرعرای دربرار :شراید
معروفترین نمونۀ آن ،معارضۀ عمعق و رشیدی باشد که صراحب «چهرار مقالره» آن را حکایرت
کردهاست و در آن رشیدی ضمن اینکه عمعق ،امیرالشعرای سلطان خضرربرنابرراهیم ،را بره زبران
طعنآمیز هزل و هجو میگوید ،در مقام دفاع از هنر خود و به زبان مفاخره اشعار خود را فراترر از
شعر وی قرار دادهاست و میگوید:
شعععع رهای مععععرا بععععه بععععینمکععععی

عیعععععی کعععععردی روا بعععععود شعععععاید

مفاخره؛ جلوهای از نقد شعر در ادب فارسی
شعع ر مععچ همکععو شععکر و شععهد اسعع
شعععععلبا و باقلیسععع ع

گفتععع عۀ تعععععو
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ونعععدر ایعععچ دو نمعععک نکعععو نایعععد
نمععععک -ای قلتبععععان -تععععو را شععععاید
(نظامی عروضعی)73-74 :1372 ،

 -2حسادت شعرا به شاعران خوشقریحهتر و پرهنرتر :این مورد نهفقط در میان شاعران مداح کره
کارمندان چربزبان و مالاندوز دربار بودند بلکه بین شعرای غیردرباری نیز بسیار رایج بود
 -3نوابگویی شعرای بزرگ به طعن شاعران کممایهتر یا اشخاص دیگر
 -4مالزمت و همراهی خودستایی و هجا :همراهی این دو برای نیل به دو مقصود بودهاسرت هرم
خصم را مجاب میکند که شاعر در هنر خود در نایگاهی ممتاز قرار دارد ،هم در خوارداشت وی
سخنی به هجو میگوید چنانکه حافظ بههمراهی این دو نننه مذکور اشاره میکند:
حعاف ببعر تعو گععوی فصعاح

کعه مععدعی

هیکش هنعر نبعود و خبعر نیع هعا نداشع
(حاف )135 :1377 ،

 -3انواع مفاخره
بهنظر میرسد که شاعران در دو نهت کلی بره مفراخره رویآوردهانرد :نخسرت ،سرتایش هنرر و
تواناییهای خود در سرودن شعر دوم ،ستودن اندیشه ،شخصیت ،کردار و منش خویش
 -3-1ستایش هنر و تواناییهای خود در سرودن ش ر
این نوع از خودستایی ،رایجترین گونۀ مفاخره است و برای شعرا نرذابیت بیشرتری داشرتهاسرت
شراید به این دلیل که برای حفظ موقعیت مادی و انتمراعی شراعر و تثنیت نایگاه هنری و نررام
و آوازۀ وی بسیرار حائز اهمیت بودهاست به نمونرههررایی از ایرن نروع تفرراخر در زیرر اشرراره
میشود:
ابوالقاسم فردوسی گاهی در ستایش پادشاه ،سخن را قویاً به اغرا میآمیزد امرا گراه در کنرار
آن با آوردن ابیاتی در ستایش هنر شاعری خرود ،شردت اغررا را تلطیرف مریکنرد ابیرات زیرر
نمونهای از این گونه سرودههای اوست که بعد از آوردن چند بیت در مردح محمرود غزنروی ،در
ستایش هنر خود سروده است:
یکععععی بنععععدگی کععععرد  ،ای شععععهریار

کعععه مانعععد ظ معععچ در نهعععان یادگعععار

بناهعععععای آبعععععاد گعععععردد خعععععراب

ظ بععععععاران و اظ تععععععابش آفتععععععاب

پعععی افکنعععد اظ نظعععا کعععاخی بلنعععد

کعععه اظ بعععاد و بعععاران نیابعععد گ نعععد
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عجعععا ظنعععده کعععرد بعععدیچ پارسعععی
(فردوسی)537 :1384 ،

یا در نایی دیگر میگوید:
چعععو ایعععچ نامورنامعععه آمعععد بعععه بعععچ

ظ معععچ روی کشعععور شعععود پعععر سععع چ

اظ ایععچ پععن نمیععر کععه مععچ ظنععدها

کععععه ت ععععا سعععع چ را پراگنععععدها

هععر آن کععن کععه دارد هععش و رای و دیععچ

پعععن اظ معععرر بعععر معععچ کنعععد آفعععریچ
(همان)1367 :

نظامی نیز با لحنی مفاخرهآمیز ،آنجا که در خطاب به مل

فخررالردین بهرامشراه ،سرنب نظرم

«مخزن االسرار» را بیان میکند ،اینگونه به هنر خود مینازد:
مععععچ کععععه سععععرایندۀ ایععععچ نععععوگلا
عاریععععع ع

کعععععععن نپذیرفتعععععععها

بععععا تععععو را نبعععع نععععوا بلععععبلا
آنکععععه دلععععا گفعع ع

ب ععععو گفتععععها

شععععععع بده تعععععععاظه بعععععععران ی تا

هیکلعععععی اظ قالعععععی نعععععو ری عععععتا

بعععععر شعععععکر او ننشسعععععته م عععععن

نععععه م ععععن او شععععکرآلود کععععن
(نظامی گنجوی)227-28 :1372 ،

سپس در چند بیت کتاب خود را ،که طرح آن از «حدیقةالحقیقه» سنایی اقتناس شدهاسرت ،برر
حدیقه رنحان میدهد و میسراید:
نامععععععه دو آمععععععد ظ دو ناموسعععع ع اه

هععععر دو مسععععجل بععععه دو بهرامشععععاه

آن ظری اظ کعععععان کهعععععچ ری تعععععه

ویععععچ دُرّی اظ بحععععر نععععو ان ی تععععه

آن بعععععه درآورده ظ ععععع نیچ علعععععا

ویعععچ ظده بعععر سعععکۀ رومعععی رقعععا

گرچععه در آن سععکه س ع چ چععون ظر اس ع

سععععکۀ ظرّ مععععچ اظ آن بهتععععر اسعععع
(همان)229-230 ،

و آنجا که فرزند خویش را پند میدهد ،به او پیشنهاد میکند که ش لی غیرر از شراعری پیشره
سازد و ضمن اینکه هنر خود را میستاید ،برای آن پیشنهاد چنین استدالل میکند:
در شعععععع ر مپععععععیچ و در فععععععچ او

چععععون اکععععذب اوسعععع

احسععععچ او

ظیععععچ فععععچ م لععععی بلنععععدنععععامی

کعععان خعععتا شعععدهاسععع

بعععر نظعععامی

(نظامی گنجوی)395 :1383 ،

در شواهد یادشده ،هرچند نظامی ستایش از هنر خود را مستند به منانی معینی کره امرروزه در
شیوههای گوناگون نقد ادبی مطرح میشود ،نکردهاست بهعنارت دیگر ،هرچنرد نمریتروان آن را
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منتنیبر نوعی نقد معیاری دانست بااینحال ،وی کوشیدهاست به شیوۀ خود اسرتداللهرایی بررای
ادعاهایش نستونو کند بهخصوص در دو بیت اخیر که برای منتقدان و سرن شناسران معاصرر
نیز مننایی است برای متمایزکردن سطب عادی سخن از سطب واال و هنرری آن ایرن اظهرارات وی
متأار از دیدگاه بالغیون عرب است که معتقد بودند «احسَنُ الشِّعرِ اکذبُهُ».
خاقانی شروانی نیز در نایی خود را از تمام بزرگان شعر و ادب فارسی برتر میداند:
شععاعر مفلععق مععنا خععوان م ععانی مراسعع
ظنده چعو نفعن حکعیا نعا معچ اظ تعاظگی

ری ع هخععور خععوان مععچ عنصععری و رودک عی
گشته چو ماس کعریا حعر

معچ اظ انعدکی

(خاقانی)927 :1382 ،

سعدی نیز گاه از هنر کمنظیر خود به وند آمده ،زبان به تفاخر گشوده است او در ابیات زیرر
با اشاره به رسم زندهبهگورکردن دختران در عصر ناهلی عرب ،شیفتگی خود را به سخنش نشران
میدهد و از این طریق مفاخره را به حد اعالی خود یعنری ترا مررز تعصرب نسرنتبره اشرعارش
میرساند:
سععععع دی دس روشعععععن

صعععععدفوار

هعععر ق عععره کعععه خعععورد گعععوهر آورد

شعععععععیرینی دختعععععععران ب ععععع ع

شعععععععور اظ متمیعععععع ان بعععععععرآورد

شعععاید کعععه کننعععد ظنعععده در گعععور

در عهعععد تعععو هعععر کعععه دختعععر آورد
(س دی)477 :1363 ،

یا در چند نای دیگر میگوید:
مچ دگر ش ر ن واها کعه نویسعا کعه م عن

ظحمتا میدهد اظ بن که س چ شیریچ اسع
(همععان)444 :

خانعععه ظنعععدان اسع ع

و تنهعععایی ضع ع س

هععر کععه چععون سعع دی گلسععتانیش نیسعع
(همان)455 :

همچنین وی در بیت زیر در ونوه گوناگون هنرنمایی کرده ،به شعر خویش بالیده است:
نمانععد فتنععه در ایععا شععاه نعع سعع دی

که بر نماس تو فتنه اس

و خلق بعر سع نش
(همان)531 :

او در این بیت با ترفندی شگرف ،ضمن اینکه پادشاه وقت را در اقتدار و دادگستری میستاید،
عشق خود را به نمال معشو مطرح کرده ،این عشق را دستمایۀ تفاخر بره هنرر سرخنوری خرود
میسازد به این معنی که شعر و هنر شاعریاش را در نایگاه دلنری هوشربرا مرینهرد کره دل از
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مردم و سخن شناسان ایشان ربودهاست بنابراین ،بنمایۀ ایرن بیرت را سرتایش تشرکیل مریدهرد
ستایش حاکم وقت ،ستایش معشو و سرانجام ستایش از هنر خود
در کنار این مضامین ونه دیگری از تفاخر را در ایرن بیرت مریتروان نسرت واژۀ «فتنره» در
مصراع اول دو معنی دارد ی

معنی «آشوب و بیاناتی انتماعی» است کره بره اعتقراد شراعر بره

تدبیر پادشاه سامان مییابد و معنی دیگر مفهوم « عاشقی» است که سعدی خرود را در ایرن مرورد
نیز یگانۀ روزگار میداند در ذهن و زبان سعدی هیچ خودستاییای باالتر از آن نیست که خرود را
سرآمد عاشقان دهر بداند و به آن بنالد وی شاعری است که از شارع هنرپرور عشق الهام میگیرد:
بر حعدیث معچ و حسعچ تعو نیف ایعد کعن

حععد همععیچ اسعع

سعع ندانی و ظیبععایی را
(همان)418 :

کمال خجندی شاعر عارف همعصر حافظ ،یکی دیگر از شاعرانی است که در فخریرهسررایی
طنع خود را آزموده است وی در یکی از اشعارش بی آنکه سخنش را مستند بره دلیرل و حجتری
متقن کند ،میگوید:
بیع ع

چعععو گفتعععار سعععلمان نرفتعععه ظ یعععاد

معععرا هسع ع

اک عععر ع ع س هفع ع

کععه حععاف همععی خوانععدش در عععرا

بلنععععد و روان همکععععو سععععب شععععداد

بعععه بنیعععاد هعععر هفع ع

چعععون آسعععمان

کععع یچ نعععنن بیتعععی نعععدارد عمعععاد
(خجندی)386 :1372 ،

در اینجا او خود را همپایه حافظ ،سلمان و عماد و حتی فراتر از آنها مینهد و در نای دیگر
به اقتفای یکی از غزلهای مشهور حافظ او را در همعنانی با خود ناتوان میبیند:
نشععد بععه ععرظ ع س هععاعنععان مععا حععاف

اگرچععه در صععط سععل ان ابوالفععوار

شععد

(همان)164 :

و در نایی دیگر هنرش را در غزل همطراز با قصیدهسرایی کمالالدین اصفهانی میشناسد:
دو کمععععاسانععععد در نهععععان مشععععهور

یکععععی اظ اصععععفهان دگععععر ظ خجنععععد

ایعععچ یکعععی در ععع س ععععدیاالم عععل

و آن دگععععر در قصععععیده بععععیماننععععد

فعععیالم عععل در میعععان ایعععچ دو کمعععاس

فرقع عی م عععر بعععه معععویی چنعععد

نیسع ع

(همان)385 :
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با تونه به این ابیات ،ا گرچه این دو کمرال از دو اقلریم هسرتند ،امرا هریر

در نروع و قالرب

شعری که به آن اهتمام دارد ،سرآمد و عدیمالمثل است و با آن دیگری پهلو میزند ازایرنرو ،بره
نظر شاعر ،سزاوار ستایش است
 -3-2ستایش اندیشه ،ش صی

و کردار خود

اندیشهای که در قالب زبان و تصاویر خیالی بیان میشود ،شعری را بهونرود مریآورد کره بیرانگر
شخصیت ،دیدگاه و منش شاعر است و این خرود نایگراه و موقعیرت او را در میران اقرران وی و
دیگر اصناف انتماع تعیین میکند بنابراین عموماً شعرا ،بهویژه آنهایی که اندیشههایی عالیترر را
مطرح کردهاند ،کوشیدهاند بر بلندی افکار خود و پاینندی به آن افکرار تأکیرد کننرد ازایرنرو ،در
بزرگداشت آن افکار و عقاید به تفاخر رو کردهاند
(ص)

نظامی در ابیات زیر که در ستایش پیامنر اسالم

سروده است ،بهسنب غالمری بارگراه او برر

سران و بزرگان برتری یافتهاست:
خععات تععو چععون روض عۀ نععان مععچ اس ع
بععر سععر آن روضععۀ چععون نععان پععات
خعععات تعععو در چشعععا نظعععامی کشعععا
تعععا چعععو سعععران الیعععه تعععر کننعععد

روضععۀ تععو نععان و نهععان مععچ اسعع
خیعع

چععون بععاد و نشععینا چععو خععات

اشعععیه بعععر سعععف

معععی کشعععا

خععععات مععععرا الیععععه سععععر کننععععد
(نظامیگنجوی)216-217 :1372 ،

او در موضعی دیگر از آاار خود حصول معرفت خود را یقینی و از راه بصیرت و تفکر میداند
و از سر تفاخر تنها خود را محرم راز حقیقت میبیند بنابراین در اینجا سرخن از هنرر شراعری او
نیست بلکه سخن از اندیشه و حقیقتبینی اوست:
بععن کععه سععر بععر سععر ظانععو نشسعع

تععا سععر ایععچ رشععته بیامععد بععه دسعع

ایععععچ سععععفر اظ راه یقععععیچ رفتععععها

راه چنععععیچ رو کععععه چنععععیچ رفتععععها

محععععر ایععععچ راه نععععهای ،ظینهععععار،

کععععار نظععععامی بععععه نظععععامی گععععذار
(همان)272-273 :

و در نایی دیگر آدمی را توصیه میکند به طاعت خداوند و اکتفانکردن به سرخن و در اانرای
آن هنر سخنوریش را میستاید:
کععععچ روی بتععععاب اظ گنععععاه

تععا نشععوی چععون خجعع ن عععذر خععواه

اععععع

ععععذر میعععاور نعععه حیعععل خواسعععتند

اظ تععو عمععل خواسععتند

ایععچ سعع چ اسعع
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کعععار نظعععامی بعععه فلعععک بعععر شعععدی
(نظامیگنجوی)56 :1383 ،

در میان ارباب سخن ،شاید آاار موالنا بهویژه «مثنوی» را نتروان در دایررۀ موضروع خودسرتایی
قرار داد ولی چون مثنوی ،چنانکه از فحوای سخنان صاحباار برمیآید ،گاه مورد طعرن و انکرار
منکران واقع شدهاست ،بحث دربارۀ آن بیمورد نمینماید همچنانکه او خود در نواب طعنههرای
این منکران و تأیید و اانات روش و آرای خود بارها در مقدمرۀ دفترهرا یرا مرتن مثنروی اشراراتی
کردهاست
آنچه در مثنوی بهمنظور بزرگداشت این اار سترگ بیان شدهاسرت ،بریش از آنکره خودسرتایی
باشد ،همانا توصیف و تعظیم عوامل ،اشخاص و ویژگیهایی است که در خلق این کتاب بهعنروان
ی

اار الهی تأایر داشتهاست درحقیقت میتوان گفت که موالنا از این طریق کار خود را بره بوترۀ

نقد گذاشتهاست همچنانکه دربارۀ نقد ادبی گفتهاند ،این فن اصول یا علل و اسنابی را کره سرنب
رد و قنول ی

اار شدهاست ،تحقیق میکند (رک :زرینکوب)5 :1373 ،

موالنا ،در مقدمۀ دفتر اول ،مثنوی را بیانگر اصول دین ،کاشرف اسررار ،فقره اکنرر و شرریعت
آشکار و برهان روشن میداند و به سیا نص قرآن آن را به نور مانند میکند و بره چشرمهای کره
ابنای طریقت عرفان و تصوف آن را سلسنیل مینامند ،نزد اصحاب این طریق پایگراه بلنردی دارد
نیکان از آن بهرهمند و احرار بدان شادمان میشوند همچون نیل مصر است که شراب شکینایی بره
صابران طریقت مینوشاند و شرنگ حسرت است در کام ستمکاران و کرافران بسریاری بردان راه
مییابند و بسیاری دیگر گمراه میشوند (رک :مولوی)1 :1381 ،
موالنا حتی از اشخاصی که برهنظرر او در سررودن مثنروی مرؤار برودهانرد ،تمجیرد و سرتایش
کردهاست اما بهندرت خود را در پیدایی این اار تأایرگذار دانسته ،کمتر به صری ۀ مرتکلموحرده از
خود یاد کردهاست برای او کسانی چون «شه صالحالدین» ،شمس تنریزی و بهویژه حسرامالردین
چلنی به ستایش سزاوارترند چراکه حضور ،خیال و فکر آنهاست که او را در سررودن آن معرانی
بلند در قالب الفاظ و ابیات تشحیذ میکند ازهمینرو ،در همان دفتر اول ،دربرارۀ حسرامالردین و
درخواست وی برای سرودن مثنوی چنین گفتهاست« :اجتَهدتُ فی تطویلِ المنظومِ المثنوی الستدعاءِ
سیدی و سندی و مکانِ الروحِ مِن جسدی ،امامُ اهلِ الهدی و الیقینِ ،مغیر ُ الرویی ،امرینُ القلرو ِ و
النُّهی ،ابوالفضائل حسامُ الحقِّ و الدّینِ ،ابویزید الوقتِ ،جنیدُ الزمانِ » (همان)2 :
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ترنمه :در تطویل نظم مثنوی کوشیدم به درخواست سرورم و تکیهگراهم و نایگراه روح در
تنم پیشوای اهل هدایت و یقین ،پناه مردم ،امین دلها و خردها ،ابوالفضائل حسام الحق و الردین،
[که در این روزگار برای اهل معرفت] نایگاه بایزید و ننید را دارد
آنجا که سخن از خود اوست ،چنین زبان به تواضع میگشاید« :یقولُ العبدُ الضعیفُ المحتاجُ الی
یحمةِ اهللِ تعالی محمدُ بن حسین البلخی تَقَبَّلَ اهللُ مِنهُ( »...همان)
تعریف و تمجید از مثنوی بهویژه در مطلع دفاتر آن اغلب با مدح حسامالدین یرا اشراراتی بره
شمس همراه است در ابیات زیر ،در کنار مدح حسامالدین و تمجیرد از مثنروی ،نراهالنی را کره
حقیقت مثنوی را درنمییابند و کشش و پویایی آن بر ایشان پنهان است ،هجو میکند:
ای ضع عیاء الحعععق حسعععا العععدیچ تعععویی
همععععع

کععه گذشعع

اظ مععه بععه نععورت م نععوی

ععععععالیِ تعععععو ای مرتجعععععا

معععیکشعععد ایعععچ را خعععدا دانعععد کجعععا

گععععردن ایععععچ م نععععوی را بسععععتهای

معععیکشعععی آن سعععوی کعععه دانسعععتهای

م نععععوی پویععععان کشععععنده ناپدیععععد

ناپدیعععد اظ نعععاهلی کعععش نیسع ع

دیعععد

م نعععوی را چعععون تعععو مبعععد بعععودهای

گعععر فععع ون گعععردد تعععو اش افععع ودهای

شععمن را قععرآن ضععیا خوانععد ای پسععر
شععمن چععون عععالیتععر آمععد خععود ظ مععاه

***

و آن قمععر را نععور خوانععد ایععچ را ن ععر
پععن ضععیا اظ نععور افعع ون دان بععه نععاه

(مولوی)626-627 :1381 ،
موالنا ،در مقدمۀ دفتر ششم ،مثنوی را « مصناح ظالم وهم و شنهت و خیاالت و رینت» دانسته
است (همان )1042 :مصناحی که با حواس مادی -به تعنیرر او حرس حیروانی -درک و احسراس
نمیشود زیرا حواس حیوانی بنابه تقدیر الهی محدود به دایرۀ طنیعت هسرتند برهنظرر او مثنروی
چراغی است که گوش اهل راز را پذیرای «رازهای گفتنی و کنایات مستتر» میسازد (همران) ،امرا
منکران محرم این راز نیستند:
راظ نعععع بععععا راظدان انبععععاظ نیسعععع
لیعععک دععععوت وارد اسععع

راظ انععععدر گععععوش منکععععر راظ نیسععع

اظ کردگعععار

بعععا قبعععوس و نعععاقبوس او را چعععه کعععار

نععو نهصععد سععاس دعععوت مععینمععود

د بعععهد انکعععار قعععومش معععیفععع ود

اظ بانععععع و ععع ع الی سعع ع ان

هععععیچ واگععععردد ظ راهععععی کععععاروان

یعععا شعععی مهتعععاب اظ و عععای سعععع

سسععع

گعععردد بعععدر را در سعععیر تعععع

مععه فشععاند نععور و سععع عوعععو کنععد

هععر کسععی بععر خلقعع

گفعع ع

خععود مععیتنععد
(همان)1043 :
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این بیتها عالوهبر هجو و رد منکرران ،متضرمن تمجیرد و سرتایش مثنروی و اانرات ماهیرت
روشنگر آن نیز هست بهویژه در بیت زیر که دننالۀ ابیات باالست ،موالنا با بیانی تشنیهی ،برهطرور
دقیق به خود اشاره کردهاست و به عظمت کار خود میبالد:
چونکعععه ن عععذارد سعععع آن ن عععره سعععقا

مععچ مَهَععا سععیران خععود را چععون هلععا
(همان)

چنانکه مشاهده میشود ،وی شیوۀ معین و مشخصی را برای نگاه انتقادی خود درنظر نردارد و
همواره از تأارات درونیاش الهام میگیرد بااینونود ،بنای قضاوت دربرارۀ کترابش را اغلرب برر
تعریف و تمجید از اسناب و اشخاصی قرار میدهد که در ایجاد آن مؤار بودهاند
 -3-3خوشلهجهتریچ ف ریهسرا کیس ؟
چنین مینماید که حافظ با اشعار خوشلهجه و خوشلحن خود حتی در شیوۀ مفاخره نیرز پیشررو
دیگر شعراست حقیقت آن است که نگاه تفاخرآمیز او به اشعارش نوعی نگاه امپرسیونیستی است
و احساسات غلیظ وی را نسنتبه غزلهایش به نمایش میگذارد بهعنوان مثال در ابیات زیر ایرن
نوع از دیدگاه او را میتوان دید:
عرا و فار

گرفتی به شع ر خعوش حعاف

بیععا کععه نوبع

ببععداد و وقع

تبریع اسع

(حاف )116 :1377 ،
آب حیععوانش ظ منقععار ب

مععیچکععد

عع

ظا کلک مچ بنا ای د چعه ععالی مشربسع
(همان)112 :

کسانی که حتی اندکی آشنایی با اوضاع انتماعی و هنری دورۀ وی دارنرد ،برا کمری دقرت در
مضمون همین دو بیت و ابیاتی از این دست ،خواهند دانست که دعروی او چنردان هرم خرالی از
واقعیت نیست و پی خواهند برد که حافظ با وقوف بر توان هنری خود این کالم را بر زبان رانرده
است حتی اگر نشانی از برهان و استدالل در آن نناشد
برای رویکرد مفاخرهآمیز او در شعر چند عامل را میتوان ذکر کرد:
الف) دلنستگی وافر به سن

و زبان شعری خود بهدلیل وقوف کامل بر ارزش هنری کارش

ب) طعن معاصران به اشعارش
ج) ایمان بهاندیشههای خود و اشتیا و عالقهمندی به نمادهایی که خود ابداع کرده و محمرل
آن اندیشههاست
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هرچند این عوامل دربارۀ برخی شاعران دیگر نیز راسرت درآیرد ،امرا دربرارۀ حرافظ بریش از
دیگران صاد است وی با بهرهگیری از هنر بیبدیل شاعریش میداند که چگونه و با چره زبرانی
تعریض طاعنان را کمرنگ و بیاار کرده ،به خودشان بازگرداند چنانکه خرود بره رویرۀ دوگانره و
رندانهاش اشاره میکند:
حععافظا در مجلس عی دُردیکشععا در محفل عی

بن ر ایچ شوخی که چون با خلق صن

میکنا

(همان)285 :

شفیعیکدکنی دربارۀ این بیت میگویرد« :صرنعتکرردن [در ایرن بیرت] بره هریچ روی معنری
ریاکاری ندارد بلکه چیزی نز تصویر هنری میل به آزادی در انسان یرا همران ارادۀ معطروف بره
آزادی ،مفهوم دیگری نمیتواند داشتهباشد» (شفیعیکدکنی)433 :1381 ،
با این همه ،حتی حافظ نیز گاهی از بینش تأاری محض فاصله گرفته ،بهگونهای زیناییشناسی
انتقادی رو میکند چراکه میداند موضعگیریهای تأاری و احساسی محض نسرنتبره هنرر خرود
آفت سخن است وی ازآنجاکه از برتری هنریش آگاه است ،خود نی

میداند که مُش

آن اسرت

که بنوید بنابراین گاهی خود را به خویشتنداری میخواند:
حاف  ،تو ختا کچ که هنر خعود عیعان شعود

با مدعی نع اع و محاکعا چعه حانع

اسع

(حاف )113 :1377 ،

برخی صاحبنظران غربی نظیر ریچاردز ) (Richardsشعر را نوعی تجربه تلقی میکننرد کره
پیش از فعلیتیافتن ،ارزش آن با تجربههای شعری دیگر یکسان است اما همین که فعلیت یافت،
میزان توفیق آن نسنتبه تجربههای دیگر شراعران ازنظرر رسرانگی ) (communicationو انتقرال
مفهوم و احساس به خواننده ،آشکار میشود یعنی معلوم میشود که کدام هنرمند در عرصرۀ هنرر
شاعری و انتقال مفهوم تواناتر است (شفیعیکدکنی)33 :1392 ،
درحقیقررت ،حررافظ در ایررن بیررت خاموشرری مرریگزینررد و داوری را برره بعررد از عیررانشرردن و
فعلیتیافتن هنر خود موکول میکند زیرا واقف است به اینکه ارزش سخن به میرزان ظرفیرت آن
در انتقال مفهوم و احساس هنری بستگی دارد
«نکتهسنجان گاهی به حافظ خرده گرفتهاند و ستودن نظم خویش را شایستۀ مقام او نمیدانند
اما آنها فراموش میکنند که حافظ پس از مرگ در ذهن اربرابنظرر اوج گرفرت و بره ایرن پایره
رسید در زمان حیات دچار حسد ،سعایت و خست بدخواهان شده ،ازاینرو به هنر خود میبالد:
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قبوس خعا ر و ل عط سع چ خعداداد اسع »
(دشتی)177-178 :1357 ،

 -3-3-1نهات مفاخره در ش ر حاف
در شعر حافظ چهار نهت کلی بررای مفراخره قابرلتصرور اسرت اگرچره در برخری مقالرههرا و
تحقیقات ادبی –همانطور که در پیشینۀ پژوهش آمد -گونههرای متعرددی از مفراخره را در شرعر
حافظ آوردهاند اما میتوان بهسنب تنگی مجال همۀ آنها را در همین چهرار نهرت نرای داد در
زیر تنها بهعنوانهای آن ،با ذکر نمونههایی از غزلهای حافظ اشاره میشود:
الط) ستایش ش ر خود
دُرَر ظ شعععو برآرنعععد ماهیعععان بعععه ن عععار

اگععر سععفینۀ حععاف رسععد بععه دریععایی
(حاف )370 :1377 ،

به ش ر حاف شیراظ معیرقصعند و معیناظنعد

سعیهچشععمان کشععمیری و ترکععان سععمرقندی
(همان)336 :

آب حیععوانش ظ منقععار ب

عع

مععیچکععد

ظا کلک مچ بنا ای د چه عالی مشرب اسع
(همان)112 :

ظ شعع ر دلکععش حععاف کسععی بععود آگععاه

کععه ل ععط بعع و س ع چگفععتچ دری دانععد
(همان)190 :

چو سلک در خوشاب اس

ش ر نب تو حاف

که گاه ل عط سعبق معیبعرد ظ نظعا نظعامی
(همان)355 :

ب) ستایش اندیشه و کردار خود
هععر گععنب سع ادت کععه خععدا داد بععه حععاف

اظ یُمععچ دعععای شععی و ورد سععحری بععود
(همان)210 :

عاشق و رنعد و نظربعاظ و معیگعویا فعاش

تععا بععدانی کععه بععه چنععدیچ هنععر آراسععتها
(همان)260 :

حاف ار بر صدر ننشعیند ظ ععالی مشربیسع

عاشق دردی کش اندر بند ماس و نعاه نیسع
(همان)131 :

ج) ستایش هنر و منش و کردار خود همراه با هجو هنر ،منش و کردار دی ران
حسد چه معیبعری ای سسع نظعا بعر حعاف

قبععوس خععا ر و ل ععط سعع چ خععداداد اسعع
(همان)114 :

چو حاف در قناع

کوش وظ دنیای دون ب عذر

که یک نو من

دونان به صد مچ ظر نمعی ارظد
(همان)176 :
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د) ستایش هنر آواظ خوانی و موسیقیدانی خود
ععع سسعععرایی ناهیعععد صعععرفهای نبعععرد

در آن مقعععا کعععه حعععاف بعععرآورد آواظ
(همان)231 :

ظ چنع ظهره شنید کعه صعبحد معیگفع

عع

حععاف خععوشلهجععۀ خععوشآواظ
(همان)273 :

 -4راب ۀ مفاخره با سبک ش ری شاعران
بیگمان شاعری که در آاار خود به مفاخره رو میکند ،عالوهبر اینکه در مقرام دفراع از هنرر خرود
برآمده ،طرز سخنوری خود را نیز برتر از سن
که سن

شاعری دیگر دانستهاست ولی باید درنظر داشرت

هنرمندان و شاعران تحتتأایر شرایط نامعه و موقعیت انتمراعی آنهرا نیرز قررار دارد

ازاینرو برخی معتقدند :هرکس تاحدی تحتتأایر خانواده و تربیت فردی خود قرار دارد و افکرار
و مضامین و سن

سخنوری شاعران نیز ملهم از مشهودات و محسوسات فردی آنهاست در این

مورد میتوان داستان ابنرومی ،شاعر عرب را مثال آورد میگوینرد ،کسری بره ابرنرومری خررده
گرفت که تشنیهات او به زینایی تشنیهات ابنمعتز نیست او از آن شخص میخواهد ابیاتی از وی
بخواند او ابیاتی از ابنمعتز برای ابنرومی میخواند که در آنها هالل را به زورقی تشنیه کردهبود
که بار عننر داشت یا شقایق آغشته از باران را بره غالیرهدانری زریرن ماننرد کرردهبرود ابرنرومری
برمیآشوبد و میگوید :خداوند بر هیچکس بیش از توانش تکلیف نمی کند ابرنمعترز خلیفرهزاده
است و اارا

گراننهرای خانرۀ خرویش را وصرف کرردهاسرت ،مرن چره دارم کره وصرف کرنم؟

(زرینکوب)47-48 ،1373 ،
تولستوی هنر تصنعی ،لذتگرا و اشرافی دورۀ خود و تأمین همۀ احتیانات مرادی هنرمنرد را
برای قدرت خالقۀ او شرطی مضر و مخرب میدانرد چرراکره برهنظرر او ایرن امرر هنرمنرد را از
مقتضیات ننرد با طنیعت که برای همۀ انسانها عمومیت دارد ،محروم میسازد و فرصرت آزمرایش
و تجربۀ مهمترین احساسات انسانی را از او سلب میکند (تولستوی)206-207 :1372 ،
در اینکه هنرمند نناید در بند تجمل باشد ،تردیدی نیست امرا حقیقرت آن اسرت کره اوضراع
اقتصادی مساعد نیز یاریگر هنرمند در آفرینش آاار طنیعی و متعالی است اگر او در تأمین معیشت
خود به دیگران محتاج باشد و با تکیهبر یاری آنها برای خود زندگی تجملی فراهم سرازد ،ماننرد
عنصری و فرخی درنتیجه هنری فاقد احساسات طنیعی بهونود میآورد و برعکس ،اگر از ترأمین
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معیشت خود عانز باشد ،اساساً امکان پرداختن به هنر را نخواهرد داشرت و احساسرات او دچرار
سرخوردگی شده ،چهبسا فرصت اهتمام به تعهدات هنری خود را نیز نداشتهباشد در این صورت
ممکن است نایگاه انتماعیاش را تضییعشده بنیند مانند خاقانی شروانی که وقتی طعانهای او را
با عنصری قیاس میکند ،او زبان به شکایت میگشاید و در پاسخ وی -برا ذکرر دالیلری -خرود را
برتر از عنصری قرار میدهد قطعۀ معروف او با مطلع:
بعععه ت عععریض گفتعععی کعععه خاقانیععععا

چععه خععوش داشعع

بعع روان عنصععری

(خاقانی)926-927 :1382 ،

عالوهبر اینکه با مفاخره آمیخته است ،از بُعد نقد فنی و انتماعی نیز حائز اهمیرت اسرت هرچنرد
که نوعی بینش ذوقی و تأاری نیز در آن دیده میشود النته ،اینکه او در قطعۀ یادشده سن

خاص

عنصری را معلول زندگی اشرافیاش میداند ،از برخی نهات درست است وی میگوید:
بعععه دور کعععر ب ششعععی نیعععک دیعععد
بععه ده بیعع

صععد بععدره و بععرده یافعع

شععععنید کععععه اظ نقععععره ظد دی ععععدان

ظ محمععععود کشععععور سععععتان عنصععععری
ظ یععععک فععععتد هندوسععععتان عنصععععری
ظ ظر سععععاخ

آالت خععععوان عنصععععری
(همان)926 :

شفیعیکدکنی دربارۀ صن ۀ اشرافی شعر عنصری میگوید« :اگر کسری دیروان او را از نظرگراه
تصویرهای شعری در مطالعه گیرد ،رنگ اشرافیِ دید او را بسیار روشن و محسوس خواهد یافت،
حتی محسوستر از آنچه در شعر معاصران اوست [این وضوح و روشرنی] شراید از براب تقررب
بیشتری است که وی [نزد امرا و سالطین] داشتهاست و مقام امیرالشعرایی که «ز زر سراخت آالت
خوان عنصری» و نیز اینکه چهارصد غالم زرینکمر در خدمت او بودهاند و هم از ایرن براب کره
خود بازرگانزادهای بهرهمند از اروت بودهاست و خطاب به ممدوح میگوید:
ععذا ظ ن مع

تععو خععورد و ظ خععوان پععدر

نععععه اظ میانععععه راه و نععععه اظ در دکععععان

و از همه مهمتر مسألۀ پسند ممدوح است که خود دوسرتدار زر و مرال و خصرایص زنردگی
اشرافی بودهاست» (شفیعیکدکنی)532 :1382 ،
با این همه ،باید دانسرت کره خاقرانی و عنصرری هرر دو از شراعران طرراز اول و بریتردیرد
رویرزمۀ ادب فارسی هستند و شعرشان در وهلۀ نخست از ذو و هنر سرشار فردی و دانرش و
ادبدانی آنها مایه میگیرد همچنانکه خاقانی را «حسان عجم» لقب دادهاند ولی سرن

و زبران

پیچیدۀ خاقانی را بهخصوص در قصاید ،شاید تا اندازهای بتوان متأار از شررایط خراص زنردگی و
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معلول خمول و بینام و نشانی خانوادگیاش نسنتبه دیگر شراعران همطرراز او دانسرت چراکره
شاعران متقدم تاریخ ادبیات فارسی عموماً به طنقۀ ممتاز نامعه تعلرق داشرتند او خرود ،در قطعرۀ
یادشده ،به این موضوع بهعنوان واقعیتی مسلّم اشاره میکند و زندگی شراعرانی ماننرد عنصرری را
زندگی اشرافی معرفی میکند:
ظ ظر سعععاخ

شععععنید کععععه اظ نقععععره ظد دی ععععدان

آالت خعععوان عنصعععری

***
بععه دانععش تععوان عنصععری شععد ولیععک

بععه دولعع شععدن چععون تععوان عنصععری؟
(خاقانی)926-927 :1382 ،

در این باره قول ابنقتینه در «مقدمه الشعر و الشعرا» در خور استناد است وی میگوید« :شرعر
را انگیزهها باشد که کنداندیش را نیرو دهد و متکلف را برانگیرزد از آن نملره اسرت آزمنردی و
شو و نیز خمر و طرب و خشم

احمدبنیوسف کاتب ،ابویعقوب خُرَیمی را گفرت :سرخنانی

که در مدح محمدبننعفربنزیاد (کاتب برامکه) ساختهای از مراای تو سزاوارتر اسرت گفرت :آن
زمان کار ما از امید برمیخاست ،اما امروز کارمان بر وفا استوار است و میران ایرن دو سرخت دور
باشد» (ابنقتینه )110 :1363 ،ابنقتینه در ادامه میگوید« :این نزد من همچون داستان کمیت است
اندر مدح بنیامیه و آل ابیطالب وی تشیع میورزید و به رأی و عشرق از بنریامیره روی بتافرت
لکن شعر او در مدح بنیامیه نیکوتر از آن در مدح طالنیان است و من آن را علتری نمریبیرنم نرز
قوت اسناب طمع و دوستتر داشتن نفس عانل دنیا را از آنل آخرت» (همان)
ابیات زیر از «لیلی و مجنون» نظامی ،که خود یادآور سرخن سرعدی در گلسرتان اسرت (ر ک:
سعدی ،)91 :1374 ،نیز میتواند مؤید نظر انتقادی خاقانی در قطعۀ مزبور باشد:
میعععععدان سععععع چ فعععععراخ بایعععععد

تعععععا بععععع سعععععواریی نمایعععععد

افععع ار سععع چ نشعععاز و نعععاظ اسععع

ظیععچ هععر دو سعع چ بهانععهسععاظ اسعع

و آرایععععش کردنععععی ظ حععععد بععععیش

رخسععععارۀ قصععععه را کنععععد ریععععش

شععععهریاری

نعععه رود و نعععه معععی ،نعععه کامکعععاری

بعععر خشعععکی ریعععع و سععع تی کعععوه

تععععا چنععععد سعععع چ رود در انععععدوه

بایععععد سعععع چ اظ نشععععاز سععععاظی

کنعععد بعععه قصعععهبعععاظی

نععععه بععععا و نععععه بعععع

تعععا بیععع

(نظامیگنجوی)384 :1383 ،

بنابراین ،مفاخره در شعر را که شاید حاصل نوعی خودشیفتگی ) (narcissismاست ،نمیتروان
مذموم و ناپسند دانست بلکه در بسیاری از موارد هم مستحسن است ،هرم از دیردگاه نقرد ادبری
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و بد آاار و اشرعار را ترا حردی بره مخاطرب مریشناسراند چنانکره برخری صراحبنظرران

خودشیفتگی برای شاعر را نهتنها نوعی بیماری نمیدانند و نهتنهرا آن را صررفاً خودسرتایی تلقری
نمیکنند بلکه ابزار و عاملی میدانند در دست هنروران برتر درنهت دفاع از هنر خود و پشتینانی
از حقی که ونود دارد (فروم)141 :1361 ،
همانگونه که مشاهده شد ،روش خاقانی بهنوعی منتنیبر نقد و استدالل است و در مقایسه برا
شیوهای که گاه امثال سعدی در پیش میگیرند ،نقادانهتر بهنظر مریرسرد سرعدی در براب پرنجم
«بوستان» درمقابل طعانهای پراکندهگو بسیار رنجیده ،در پاسخ میگوید:
ندانعععد کعععه معععا را سعععر ننعععع نیسع ع

و گرنعععه مجعععاس سععع چ تنعععع نیسععع

تععععوانا کععععه تیعععع ظبععععان برکشععععا

نهععععان سعععع چ را قلععععا درکشععععا

بیعععا تعععا در ایعععچ شع عیوه چعععالش کنع عیا

سعععر خصعععا را سعععنع بعععالش کنعععیا
(س دی)280 :1372 ،

وی این ابیات را برای اانات هنر و توان حماسهسرایی خود سروده است چراکه خصم نیرز در
همین زمینه وی را مورد طعن قرار دادهاست
بهنظر میرسد ،شاعری در مرتنۀ سعدی که در انواع شرعر غنرایی و تعلیمری کرمنظیرر اسرت،
میتوانست روش بهتری را در پیش گیرد و بهنای لجانت و پیکار زبانی ،برا روشری انتقرادی بره
نقد نظر مخالف بپردازد او با آوردن کلمات و ابیاتی نظیر «بیرا ترا در ایرن شریوه چرالش کنریم )
نمیتواند به مقصود نائل شود
بنابراین ،روش خاقانی به صواب و صالح نزدی ترر اسرت چراکره برا نگراهی انتقرادی و برا
درنظرگرفتن شرایط تاریخی و انتماعی دورۀ خود و عنصری و نیز با اشاره به انواع مضرامینی کره
او و عنصری در اشعارشان آوردهاند ،کوشیده است کره خصرم را مجراب کنرد النتره او در اانرای
سخن ،چنان به زینایی و با زبانی دلپذیر به مفاخره پرداخته کره خواننرده تمایرل دارد بارهرا آن را
بخواند
 -5فروتنی در ش ر
در مقابل خودستایی ،به مصدا «الشیء اذا ناوز حده نانس ضده» ،میتوان مرواردی را در شرعر
فارسی نست که شاعر بهطریق فروتنی ،هنر شاعری دیگر را بر شعر خود رنحان دادهاست شاید
بتوان این شیوه را نیز چشماندازی از نقد در شعر فارسی تلقی کرد چراکه برخی سخنوران با ذکرر
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دالیلی شاعرانه ،اقناعی و مستحسن و در قالب مضامین شعری ،سخن خود را با هنر شراعر مرورد
عالقۀ خود مقایسه کرده ،به نقد اشعار خود پرداختهاند این نوع از سرودهها حجم بسیارانردکی از
ادب فارسی را به خود اختصاص دادهاست زیرا بهندرت هنرمندی آنقدر منصف اسرت کره ماننرد
ی

نقاد ضعفها و خللهای هنرش را بنیند و از این نهت خود را سزاوار نقد بداند عنصری در

تعظیم و بزرگداشت رودکی اقرار میکند که:
ععع ع س رودکععع عیوار نیکعععععو بعععععود

ععع سهعععای معععچ رودکعععیوار نیسععع

اگرچعععه بکوشعععا بعععه باریعععک وهعععا

بعععدیچ پعععرده انعععدر معععرا بعععار نیسععع
(عنصری)327 :1363 ،

یا سیفالدین فرغانی از اینکه شعرهای خود را بره نرزد سرعدی مریفرسرتاده ،خرود را چنرین
مالمت کردهاست:
نیامعد در دس ایعچ م نعی

که آب پارگیچ نتعوان سعوی کعورر فرسعتادن

مرا اظ ای

شوق

مرا آهچ در آتعش بعود اظ شعوق  ،ندانسعتا

که من اظ ابلهی باشد بعه کعان ظر فرسعتادن
اسع

خاکسعتر فرسعتادن

حدیث ش ر مچ گفتچ به پیش ب چون آبع

به آتش اه ظردش

برِ آن نوهری بردن چنان ش ر آنکنعان باشعد

که دس اف ار نوالهعان بعرِ ظرگعر فرسعتادن
(فر انی)111 :1364 ،

از فحوای این ابیات برمیآید که فرغانی عالوهبر بیان اشتیا خود برای ایجاد ارتناط هنری برا
سعدی ،شعر خود را قابلقیاس با هنر وی و در شأن او نمیداند
 -6نتیجه
از بررسی موضوع مزبور نتایج زیر را میتوان حاصل کرد:
مفاخره عموماً با سن

شعری شاعران بیارتناط نیست چراکره بعضری از شراعران بره طریرق

نازش و تفاخر واژههای غریب و اصطالحات پیچیدۀ علمی را دستمایۀ ابداع سنکی ترازه در شرعر
قرار میدادند رد و قنول تفاخر در شعر ،موضوعی نسنی است و بستگی به شرایط و موقعیرتهرا
دارد بررا ایررن همرره ،رعایررت اعترردال در آن هنرمندانررهتررر اسررت برخرری محققرران اشررعار حرراوی
خودستاییها را در شمار نقد بیمعیار و ذوقی میآورند که ازنظر تعریفها و توصیفها شرنیه بره
نقد تأاری است نقد ذوقی فراگیرترین دیدگاه نقادی است و پیش از همۀ شیوههای نقد برهونرود
آمدهاست
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برای مفاخره در شعر دالیلی متصور است :نخست ،ستایش هنر و تواناییهای خود در سرودن
شعر که بهدلیل حفظ موقعیت مادی و انتماعی شاعر و تثنیرت نایگراه هنرری و نرام و آوازۀ وی
رایجترین گونۀ مفاخره است دوم ،اندیشهای که در قالب زبان و تصاویر خیالی بیان میشود ایرن
اندیشه شعری را بهونود میآورد که شخصیت و دیدگاه شاعر را مینمایاند ازاینرو عموماً شرعرا
در بزرگداشت افکارشان کوشیدهاند شاعر تا حدی تحتتأایر خانواده و تربیت فرردی و موقعیرت
انتماعی خود قرار دارد و افکار و مضامین و سن

سخنوری وی نیز از مشهودات و محسوسرات

فردی او الهام میگیرد مانند خاقانی که اشعارش از بُعد نقد فنی و انتماعی ،النته با نروعی بیرنش
ذوقی ،حائز اهمیت است اما شاعری مانند موالنا آنچه در مثنوی بیان کردهاست ،بیشتر توصیف و
تعظیم عوامل و ویژگیهایی است که در خلق این کتاب تأایر داشتهاست
در مقابل خودستایی ،گاهی شاعر به طریق فروتنی ،هنر شاعری دیگر را بر شعر خرود تررنیب
دادهاست شاید بتوان در این چشمانداز نیز شیوهای از نقد شعر نست زیرا شاعر سخن خود را با
هنر دیگران مقایسه کرده ،به نقد اشعار خود پرداختهاست بنابراین میتوان گفت ،مفاخره در شرعر
با هر دیدگاهی صورت گیرد ،نهایتاً متضمن نقد شعر خود یا دیگران است

مفاخره؛ جلوهای از نقد شعر در ادب فارسی
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