پژوهشنامهي ادب غنايي دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال دوازهم ،شمارهي بيست و سوم ،پاييز و زمستان( 9313صص)201-222:

بررسی تحلیلی مفاخره در اشعار شهریار
دکتر شیرزاد طایفی

*

مهدی رمضانی

**

چکیده
مفاخره از جمله صنایع بدیعی و مضامین شعری است ،که اغلب شاعران بدان طبعآزماایی مماه ه و
شعر و هنر خه را به رخ مخاطب کشیدهامد .ر متن و بطن آثار مگارین شهریار ،مضاامین مختلفای
وجه ار  ،که از جمله ی آن ها امهاع مفاخره است .تنهع ،زیبایی و صالبت این مفاخرات به حدّی
است که مظر خهامنده را به خه جلب میکند .ر مهشته ی حاضر کهشایدهایا باا باازخهامی یا
اشعار فارسی و ترکی شهریار و بهرهگیری از شیهه ی کتابخامهای و تهصیفی ،مفههم مفااخره را ،کاه
ارتباط مستقیمی با شرایط و زمینههای زمدگی شاعر ار  ،تحلیل کنی  .حاصل پاووه

مشاان مای-

هد ،شهریار از جمله شاعرامی است که به زیباترین شكل ممكن از عهده فخریهسرایی که مهع ا بی

ِفرعی یا روبنایی است برآمده است.
واژگان کلیدی :شهریار ،مفاخره ،یهان اشعار.
مقدمه
امهاع ا بی ر میان ملل مختلف با تهجه به کارکر آن ،به امهاع ا بی اصلی و فرعی(روبنایی)
Email: tayefi@atu.ac.ir

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علّامۀ طباطبایي
دانشجوی کارشناسيارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان

تاریخ دریافت93/1/21:

Email:mehdi.ramazani85@gmail.com

تاریخ پذیرش93/20/9
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بهار وماهع
غار) -
روم (
بعادهافارسي
زبانوو ادبيات
تقسی میشه ،مثالً تراژ ی (و اساساً راما) ر تمادن یهماان ومجله
تابستانبه9333
شمار میرفت ،امّا رایران چنین مبه یا اینکه رثا ،ر مز اعارا
اصلی

وره ی جاهلیات

مهع اصلی است ،حال آنکه ر ا بیات فارسی از مظار ماهیات جازو ا

غناایی اسات .ر

7

ا بیات عر

میز اصلیترین شعر ،حماسه از مهع رجز و سپس صاید مفااخره باه ه اسات،

ولی ر ا بیات فارسی «مفاخره از فروع اصلی حماسه اسات و زیربناای آن بار اغاراد و ر
اصل بر شمر ن صفات جنگجهیامه و ذکر رشا تها و پهلهامیها به ه و بعدها بیان کمااتت
معنهی جای آن را گرفته است ولی به هر حال مفاخره از لغات و تعبیارات حماسای خاالی
میست »(شمیسا .)042 :3131 ،مفاخره ر لغت به معنای «مازش و بر یكدیگر بالیدن و اظهار
بزرگی و منا بت ر حسب و مسب و جزء آن»( هخدا :3131 ،ذیال واژه) و «مبار کار ن و
برابری ممه ن ر فخر و بر ه یگر مازیدن مایباشاد» (صافیپاهر :3133 ،ذیال واژه) و ر
اصطالح «به اشعاری اطالد میشه که شاعر ر مراتب فضل و کمال و سخن امی و تخلا
حمیده و ملكات فاضله از حیث علهّ طبع و عزت مفس و شجاعت و سخاوت و امثاال آن و
احیاماً افتخارات همی و خامها گی و به طاهر خالصاه ر شار

و مساب و کماال خاهی

سرو ه است»(مؤتمن .)053 :3134 ،با سایر و جساتوجاهیی ر آثاار بازماماده از شااعران
تاریخ ا

فارسی از رون اولیه تا وران معاصار ،ممهماههاای زیاا ی از فخریاهسارایی را

میتهان پیدا کر  ،چرا که «هار شااعری زا ه ی طباع خاه را مامناد بهتارین فرزماد خاه
صهرت وست ار و بر اثر همین محبت طبیعی ،ر تعریف و تهصیف اشاعار خاهی
مبالغه میپیماید و از آنجا که شاعری با خیالپر ازی رابطه مساتقی

راه

ار و اثار ایان رابطاه

مستقیماً متهجه مفس میشه لهذا مفس لذت خاصی را که از آن به ذود تعبیر شده اسات از
ارتباط روح با خیال ا راك و ر متیجه حالت امبساط و سروری احساس میکند و چاهن ر
اظهار آن چه ر زوایای مفس پنهان است درتی ار بیاختیار به تحسین خاه و حماساه-
سرایی و خه ستایی میپر از » (سمیعی ،بیتا .)334 :ر میان شااعران مفااخرهگاه ،صایده-
سرای مامداری چهن خا امی ،با طمطراد خاص خه  ،راه افراط ر پی

گرفته و باا طعناهز ن

به شاعران یگر ،آنها را ریزهخهار معامی و عطسه ی خه امسته است .ر مقابل ،غزلسارای
بیبدیل ا

فارسی ،حافظ ،ارای مفاخرات معتدل و مقبهلی است .البته مفاخرهگهیی منحصار
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به شاعران میست ،برای مثاال یكای از ابیااتی کاه حضارت علای(ع) ر غازوات خاه باا آن
رجزخهامی میفرمه  ،این بیت است:
اماااا الاااذی سااامتنی اَمّااای حیااادره

ضِاااارغاما آجااااامق و لیااااث سااااهره
(سااااپهر ،3133 ،ج)033 :0

من آنکس که ما رممراشیرماممها ه است.
یا ابن سینا ،فیلسه

من آن شیر بیشه ،من شیر شیرام

مامی جهان اسالم ،رباره ی خه چنین میگهید:

لماااا عظمااات فلااایس مصااار واساااعی

و لمااا غااال ثمناای عاادمت المشااتری
(شكعه3832 ،م)422 :

ترجمه :بسکهبزرگ شدم ،هیچ شهری گنجای

مرا مدار و بس که یمت و ارزش گران

شد ،مشتری برای پیدا مشد .به هر حال ،مفاخره یكی از فنهن و صانایع معناهی و از عهامال
تأثیرگذار ر زیباشناسی شعراست .اگر ر زبان عا ی و ارجاعی کاه بیاان مساتقی و صاری
است تمجید از خه  ،عیب محسه
برای بیان اغراضو اهدا

میشه  ،ر زبان ا بی و عااطفیکاه معماهتً جماالت

یگری به کار میرومدمه تنها عیاب شامر ه ممایشاه  ،بلكاه از

آرایههای معنهی شعر میز به حسا

میآید .اغراض و تیل مفاخرات شعری مختلفاسات،

جلب تهجّه ممدوح ،ر ابت و منافست با شعرای یگر ،فاع از خهیشتن ،فضلفروشی ،مقاد
و ارزیابی شعرخه و  ،...از اهدا

شاعران ر سرو ن مفاخرات به ه است.

پيشينهی تحقيق
ر تالش برای پیگیری پیشینه ی این جستار ،غیر از چند مقاله ی مختصر ،البتاه مفیاد ،ها
چهن« :بررسی پدیده ی مارسیسیس

ر شعر حافظ و متنبّی» (علی با ر طااهریمیاا ،ا بیاات

تطبیقی ،زمستان  ،3138شماره « ،)1خه شیفتگی شاعران پارسیگه تاا ارن هشات » (هاشا
محمدی ،مامه پارسی ،تابستان  ،3138شاماره « ،)51خاه ک باین بارمن » (میارجاللالادین
کزازی« ،)3133 ،خه ستایی و مفاخره ر شعر پارسی» (سیدحسن امین ،حاافظ ،آذر ،3133
شماره « ،)34خه ستایی شاعران» (علیاکبر فارزامپاهر« ،)3154 ،مفااخره ر شاعر رو کای»
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زمساتان
زبان وواحاد
اساالمی
فساا -،بهار و
ادبيات فارسي
(مری محمه ی ،مجله زبان و ا بیاات فارسای امشاگاه آزا مجله
تابستان 9333
شماره « ،)0مارسیسیس یا خه شیفتگی ر شاعر خا اامی» (رساهل چهر اامی ،مجلاه
،3138

رشد آمهزش زبان و ا
7

فارسی ،زمستان  ،3130شماره « ،)33بررسای گهماههاای فخار ر

یهان حافظ» (محمدحسین میكدار اصل ،مجله شعر پووهی ،پاییز  ،3138شماره  ،)5پووه
یگری که به بررسی مفاخرههای شهریار پر اخته باشد یده مشد.
بحث
شدّت و ضعف و مهع مفاخرههای هر شاعر مسبت به شاعر یگر متفاوت است ،که این امار
ریشه ر شرایط اجتماعی ،سیاسی و ا تصا ی و خصهصیات فر ی و خامها گی آن هاا ار .
مثالً شهریار چهن از سا ات است ،بارها به این امر بالیده است ،یاا چاهن شااعری ماداح و
رباری میست ،بالطبع مفاخرات

با خا امی که شاعری مداح به ،متفااوت اسات .مفااخرات

شهریار را که تعدا آنها به بی

از چندصد بیت میرسد و بسیار متنهع میباشد با تساهل و

تسام و با تهجه به حهصله ی مقاله ،میتهان چنین مشان ا :
مفاخره به خصوصيات هنری  :الف) مفاخره به خط زیبا :شهریار باه معنای وا عای کلماه
هنرمند به  .او از همان اوان جهامی ،خط تحریر و مستعلی را زیباا مایمهشات و ایان زیباا
مهیسی حاصل تلمّذ مز پدرش ،حااج میرآ اا خشاكنابی اساتکاه از شااگر ان امیار مظاام
گروسی (خطاط مشههر زمان) به  .شهریار ر شعر خه  ،بدون تكلف ،واژههای فنی و ابزار
آتت مشّا ی و مگارش را به استخدام ر میآور  .ر هه ی  ،42او به تعبیار خاهی

بارای

تمرکز ر معامی و مفاهی رآن ،روی به مهشتن آن آور و با خط مساخ ،ارآن را باه شاكل
میمهتمام به مگارش رآور (تیمهری .)34 :3133 ،یكی از مفاخرههای هنری شاهریار ،فخار
به ستخط زیبا است:
ل شیرینوخطشیرین،سخنشیرینولب شیریان

خاادارا ای شااكرپارهمگاارطااهطی نااا ی
(شهریار)134 :3138 ،

عجب که ستخط شهریار ،چهن حافظ

به مهزههای جهان رفت و از مفایس شااد

(همان)09:
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ب) مفاخره به آشنایی با موسيقی و سهتاا  :شاهریار از جملاه شااعرامی اسات ،کاه باا
مهسیقی آشنایی عمیقی اشت .او چنان لبسته ی مهسیقی به  ،که ر محفل هنرمنادان ایان
عرصه ه چهن ابهالحسن صبا ،ا بالآذر ،عبا ی ،تاجبخ  ،پروامه ،مر ،مرضیه و  ...جایگااه
مشخصی اشت و ر این میان ،ارتباط او با صبا ،بسیار تنگاتنگ و عاطفی باه  .صابا معتقاد
به آتشی که ر سهتار شهریار وجه ار  ،بیمامند است« .همین آشنایی شهریار با مهسایقی
ایرامی و هنرمندان باعث شده به که شعرش از لحاظ طنین و خهشآهنگی و جذ

شنهمده

و تأثیر ر خهامندگانِ اشعار ،بسیار مؤثّر افتد و اغلب ر زمامی که شعر میسرو شاعرش را
ر یكی از ستگاهها و مایههای ایرامی زیر لب زمزمه میکر و شاید اساتقبال آهناگساازان
معاصر برای آهنگساختن بر روی شعرهای شهریار به همین علت باشد چهن آهناگساازان
ممیتهامند بر روی هر شعری آهنگ بسازمد مگر آنکه شاعر ر مه اع سارو ن شاعر تهجاه
خاصی به این مسأله اشته باشد» (مصدد .)3 :3133 ،از جمله مفاخرههای هناری ،فخار باه
آشنایی با مهسیقی ،بهخصهص سهتار است:
پاسااخ هااد بااه ساااز لامگیااز شااهریار

«بلباال ز شاااخ ساارو بااه گلبامااگ پهلااهی»
(شهریار)3303 :3138 ،

ج) مفاخرههای شاعری .3:شهریا و مفاخرههای او د با ه ی غزلسارایی :شاهریار جازو
معدو شاعرامی است ،که علیرغ طبعآزمایی ر شیههها و البهاای مختلاف شاعری ،باه
خاطر حساسیت زیا و ر ّتِ طبع و روحیه ی بسیار لطیف ،از هماان آغااز شااعری ،الاب
غزل را بستری مناسب برای بیان احساسات خه تشخیص ا  .او رباره ی غزل میگهید« :
بهترین اشعار تغزلی ر همین مهع معرو

است که آن را غزل میگهیند .احساساات شااعر

ر غزل بسیار خالصه و چكیده است ...شاهد شعر ر غزل بسیار ظریاف و خاهشپاهش و
آا

ان است .مرغ امدیشه ی ما به همه صهرتهای شعری سری میزمد و عشقی میبااز ،

ولی همیشه بازگشت

به سهی غزل است (کامدر آن ایره سرگشته پابرجا به ) چاهن بیاان

غزل مثل مهسیقی مبه و منطب با بسیاری از احساسات مر م اسات»(عظیمای.)51 :3133 ،
شهریار ر این راه چنان تهفیقی یافت ،که تحسین بزرگان شعر و شاعری را برامگیخات« .از
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میمایهشای،،
بیناد» (
فارسي  -بهار و
مایادبيات
اساتزبان و
خهامدن شعرهای شهریار آ م حالی را که از علهّ غزل منتظار مجله
 ،)9333یا « ر مهر شهریار حر
تابستان 033
:3133

من تزم میست .او مقطه پایان غازلساازی ماسات.

من پس از غزلهای شهریار یگر غزل مخهامادهام» (رحماامی ،)03 :3143 ،یاا هناهز بسایار
7

جهان به  ،که ملكالشعرای بهار ر مقدمهای که ر سال 3132براولین مجمهعه ی شعری او
مهشت ،شهریار را جهامی با ذود سرشار و ریحه بلند معرفی کر که « ر هر غزل به معناای
تازهای پی بر ه و ترکیبات شیرینی فراه آور ه است» (بهار به مقل از شهریار.)34 :3138 ،
مقاااد بااارات یاااك غااازل شاااهریار را

ماای باااج روم عهااده کنااد ماای خااراج ری
(شهریار)433 :3138 ،

شااهریار از شكرسااتان غاازل شاااید اگاار

چهن تهیی طهطی شكّرشكن آید بیااارون
(همان)130 :

تا گال ز رخات ماازکی و لباری آمهخات

بلبل ز غاازلخهامی من ر ههس افتاااا
(همان)353 :

شهریارا گر از بخت چه خاهاهی کاه برماد

خهبرویان غزل مغز ته را ست به ساات
(همان)333 :

خه شهریار بارها طبع خه را غزلساز معرفی کر ه است:
طبااع ماان هساات یكاای چاااه شااگر

غااااااااااازل

غلغلاااااااااااه آ

روان

(همااان)3330 :

 .2شهریا و مفاخرههای او د با ه ی پادشاهی عشق :با تهجاه باه ایانکاه جاههره ی
اصلی غزل ،عهاطف و احساسات و بهخصهص عش است ،میتهان «غزل شاهریار را یكای
از زیباترین غزلهای عاشقامه ا

فارسی شمر  .از تیال ل چسابی آن ،از سار گذرامادن

مرحله ی عاشقی از ماحیه ی خه شاعر است تا جایی که تأثیر ایان حا ثاه را مایتاهان ر
تمام مراحل زمدگی او آشكارا مشاهده کر  .ر غزلیات شهریار به وضهح حاتت عاشاقی از
بیل :جر ه های مخستین عش  ،بحران ،حیرامی ،ماکاامی ،اضاطرا

و مگرامای ابال ر یات

است» (ثروت .)11 :3138 ،ر وا ع «این جمله امادکی از بسایار ساخن شاهریار اسات کاه
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شیهاتر و فصی تر و کاریتر و مؤثرتر از هر شاعری حاتت عاشقامه را به ا تضای جهامی باز
گفته است» (اوستا .)30 :3131 ،ر وا ع شهریار عشقی را که میراث بر جای مامده از حاافظ
و سعدی و مهتماست ،با عش وا عی خه رآمیخته و بدان فخر ممه ه است:
فلك گه با من این مامر ی و مامر می بس کن

که من سالطان عشا شاهریار شاعر ایارام
(شهریار)131 :3138 ،

باه شاهر عشا ماان شاهریار و چاهن حااافظ

« من که شهرۀ شاهرم باه عشا ورزیادن »
(همان)141 :

هااار شااااه را ساااریر و ساااپاهی باااه سااازا

من شهریااار عشق و محنت سپاااااه من
(همان)153 :

شهریار میز به تبعیّت از پیر و مرا خه  ،حافظ ،رمد را مترا
رماادم و شااهره بااه شااهریدگی و شاایدایی

عاش و شیدا می امد:

شااایههام چشا ا چرامااای و ااادحپیماااایی
(شهریار)410 :3138 ،

ماان همااان شاااهد شاایرازم و متااهامی یافاات

ر همااه شااهر بااه شاایرینی ماان شاایدایی
(همان)442 :

 .3شهریا و مفاخرههای او د با ه ی شهرت :ر میان سخنهران روزگار ،از طلهع شعر
ری تاکنهن ،شاعران کمی به روزگار خهی
امد .مام شهریار ه

به مام و آوازهای ه چهن شهریار ست یافتاه-

ر گستره ی ا بیات فارسی می رخشد ،ه شاهرت بارون مارزی ابال

تحسینی ار  .اکثر اشعار شهریار ،اع از ترکی و فارسی ،به زبانهای مختلف میاا ترجماه شاده
است .البتاه بادیهی اسات کاه ر ترجماه« ،آن» مهجاه ر زباان اصالی از باین مایرو  ،ولای
مهضهعات و معامی و مایههای رمامتیك اشعار شهریار ،ر زبان مقصد میز اعجااز خاه را حفاظ،
بلكه بر آن تحمیل کر ه است ،تا جایی که «و تی یكای از اساتا ان ا

 ،ترجماع شاعر"پیاام باه

امیشتین" شهریار را برای آن ریاضی ان و مابغه ی روزگار میخهامد امیشتین با احتارام و حیرامای
سهبار به افتخار استا شهریار از جای خه بر میخیز و اشك شهد ر یدگام

حلقه مایزماد

و زیر لب زمزمههایی با خه میکند که کسی ممایشانه باه جاز خادا و امیشاتین» (علیازا ه،
 .)083 :3134شهرت جهانشمهل اشعار شهریار ،از یگر مفاخرههای اوست:
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شب کاه ایان ناد غازل باار زماد از تبریاز

بهار وآیااد
فقاااز
سااحرش غلغلااه از غزمااه و
مجله زبان و ادبيات فارسي -
(شهریار)043 :3138 ،

تابستان 9333

شهریارا گر از بخت چه خاهاهی کاه برماد
7
مه تك ایرامدا منی ولهله سالمی

خهبرویان غزل مغز ته را ست به ست
(همان)333 :
باخكی ترکیه ه افقاز ا مه غهغا ائله ی

لمی

(میااكاماادی  ،3138 ،ج)124 :0

اشعار من مه تنها ر ایران بلكه ر ترکیه و فقاز میز غهغا به پا کر ه است.
 .4شهریا و مفاخرههای او د با ه ی سادگی شارر :ساا گی و روامای کاالم ،شایه ی
مخصهص شهریار به  .او ر عصر مشروطه و تجدّ که ویوگی اصلی آن ساا ه مهیسای باه
زمدگی می کر  ،و از طرفی اعتقا اشات کاه شاعر ر وهلاه ی اول بایاد تأثیرگاذار باشاد،
همچنین وجه افرا ی همچهن اشر الدین حسینی ،هخدا ،جماالزا ه کاه پیشارو و مبلا
سا ه مهیسی به مد ،و وستی با افرا ی همچهن صا د هدایت کاه ر پای مهشاتن و تاروی،
ا بیات عامیامه باه  ،هماه و هماه تیلای هساتند کاه شاهریار را بای

باه ساهی

از پای

سا همهیسی سهد می ا :
سااااا گی بااااا سااااخن

ا ه رواج بااااازار

تااهت مااا را بخرمااد از پاای باای امگاایاش
(شهریار)033 :3138 ،

سااا گی بااا تااه باازك ساااخته مشاااطع طبااع

گر طبیعت بشناسی ،بزکی سااااااا ه کناای
(همان)402 :

 .5شهریا و مفاخرههای او د با ه ی طبع شاعری :بار اسااس تحقیقاات روانشناساان
بزرگی چهن «یهمگ»

(Jung Carl

 ،)Gustavروان امسان ،از و بخ ِ «خه آگاه و ماخه آگاه»،

شكل گرفته که خه آگاه ر ارتباط با جهان بیرومی است ،امّا ماخه آگاه کاه سامت اعظا
روان را ر بر میگیر  ،رومیترین و مرمهزترین بخا

روان اسات .یهماگ ،باا مقایساه و

تحلیل ی تراوشهای ماخه آگاه با اسطهره ها و باورهای مذهبی باستامی ،به بخ

یگری
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از روان ست یافت ،که آن را «ماخه آگاه جمعی» مام مها  .به عقیاده ی یهماگ ،ماخه آگااه
جمعی ،منشأ میرو و بصیرتی است ،که از ورترین ایام ر آ می و به واسطه ی آ مای عمال
کر ه است .به مظر یهمگ ،ر ماخه آگاه جمعی ،تصااویری وجاه ارماد کاه او آن هاا را
«کهنالگه» مام مها ه است(صا یموا و رهبگله .)31 :3182 ،شهریار میز ر مفاخرات خاه
و برای آفرین

تصاویر ا بی برساخته از «طبع» با مشبهبههای امسامی ،حیهامی و غیرحیاهامی،

از «ماخه آگاه جمعی» مد گرفته است واغلب از جامداران و جما اتی بهره جاسته است ،کاه
گهیای عفت ،زیبایی ،سعا ت ،جاو امگی ،خهشخهامی ،جهش
بااه شااهر مااا رخشااان شااهریاری اساات
بااااه باااااغ طاااابع

از پیهمااااد اضاااادا

و ریك کالم مثبت هستند:

کاااه باااا خهرشاااید اماااد شااارط بنااادی
گاااال هناااادی هااااد بااااهی هلناااادی
(شهریار)3013 :3138 ،

گشه بلبل طبع

هن باه مغماه چاه یادم

به خیر مقدم من غنچه باز کاار ه هااان را
(همان)33 :

باااا چاااهن خنااادۀ وشااایزه لطیاااف

طبعچهنمری پاکیزهعفیفاثرطبعسخنگهی ازل
(همان)831 :

شاایر یر شااهریارین شااعری الینااده شمشاایر

کی

ئیر من بئله بیر شایریله عهایاه گلای
(شهریار)333 :3135 ،

شعر شهریار همچه شیری شمشیر به ست است ،چه کسی ا عای هماور ی با او را ار
به شهریارین طبعی کیمی چیممهلی چشامه

کهثر اوت بیلسه ئمیرم ،سلسبیل اولماز
(همان)30 :

طبع شهریار چشمهای جهشان است که اگر کهثر ه به پای آن برسد ،سلسبیل را یاارای
برابری با آن میست.
 .6شهریا و مفاخرههای او د با ه ی الهام شاعری« :الهام عبارتسات از ضارورتی کاه
مهیسنده و شاعر را به کار وامی ار هماراه باا اخالصای کاه او را ر آن کاار باه ماداومت
میخهامد .بر حسب تعبیر یگر ،الهام مجاهدهیی خال ه است که متعا ب مهعی جذبه ،امسان
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عرفاامی
را به ابداع و ایجا ا ر میکند .الهاام کاه آنرا مفحاه ی روحاامی
طباع -بهار و
صارافتفارسي
مجلهوزبان و ادبيات
9333
میتابستان
مشامه درت خال هایست که از وجه شاعر و هنرمند فیضاان ار » (زریانکاه ،
گهیند

.)33 :3130
7

امروزه ربارۀ میزان خالت ذهن و استعدا و کهش
الهام از طر

یگر ،ر آفرین

خال امه ی هنرمند از یك طر

و

اثر هنری اختال مظرهای زیا تی وجه ار  ،بارای ممهماه،

برخی همچهن پل والری ،هیچگهمه ارزشی برای الهام ایل میستند و اعتقا ارماد« :الهاام یاا
آن چه بدین مام خهاماده مایشاه هایچگهماه تاأثیر و ارزشای ر آفارین

هناری مادار ».

(سیدحسینی )033 :3133،و برخی میز مامند اسكلتن( ،)Skeltonمعتقدمد« :تقریبااً ر سارو ن
تمام اشعار خه

اثری از الهام هست» (اسكلتن.)331 :3135 ،

ر این میان ،شاعری چهن شهریار مظری متفاوت ار  .او معتقد است شاعر تا زمامی کاه
به عرفان مرسیده ،بیشتر از آبشخهر تعقل و استعدا شعر میسراید ،ولی و تی باه مرحلاه ی
عرفان رسید« ،الهام از کامال تعقّل به شاعر وار میشه » شهریار مه تنها الهاام شااعری را ر
ممیکند ،بلكه ر برخی مها ع و به لیل غلبه ی حاتت شاعری ،خه را متعل به عال باات
می امد و بدان میبالد:
شاااااهریارم ،لساااااان هااااااتف غیاااااب

شااااعر هاا ا شااااأمی از شاااائهن لاااا
(شهریار)3343 :3138 ،

هاااتف زیاار لباای گاااه سااخن ماایگهیااد

رازی از پر ه به گهش ل ماان میگهیااد

طهطی عشق و عش از پس آیینع غیااااب

با زباااان ل من گاه سخاااااان میگهید

مااان اگااار م ز م آییناااه تلقیااان باااه

سخنی میست که هذیان هااااان میگهید
(همان)053 :

فیض روح القدس اولدی مد ی حافظه تك

منده حافاظ کیمی اعجااز مسایحا ائلاه یا
(میكامدی  ،3138 ،ج)124 :0

فیض روح القدس مثل حافظ به من ه ارزامی شد ،و من میز مثل او به معجز عیسهی رسیدم.
ر جای یگر خه را پیامبر شاعری ،و اشعارش را اعجاز مبهّت خه بیان ممه ه است:
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شهریارا همه را لطف سخن میستکهاین بخ

آیتی به که مازل همه ر شأن من آمد
(همان)383 :

 .7شهریا و تفاخر به شاگردی حافظ و ساریی :شاهریار باه حاافظ ارا تای عمیا و
عشقی سرشار و ر عرصه ی مظیرهگهیی و ا تفای اشعار وی ،تفنّنی مز یك باه تخصّاص و
میلی عاشقامه و مبالغهآمیز اشت،حال آنکه بارها و به گهمههاای مختلاف باه تقلیدماپاذیری
طرز خهاجه اشاره اشته است:
«هرگاه بیتی از خهاجه بزرگهار میشنهم از بیبضاعتی خه شرمنده مایشاهم» (شاهریار
به مقل از علیزا ه.)183 :3134 ،
شایان ذکر است که «از لحاظ صنعت شعری اثر سعدی بر شهریار بی

از حاافظ اسات.

شیرینی گفتار و زبان سا ه و روان غزلیات شهریار از بسیاری جهات شبیه غزلهاای ساعدی
است .به ویوه از این لحاظ که شهریار بر خال

حافظ ،ر شعرش ایهاام مادار و باه گفتاه

خه وی "میست ر شعر من آن ر ّت و ایهام دی " .شهریار ر بسایاری از سارو ههاای

گرته بر اری مامحسهسی از شعرهای سعدی ار » (مشر .)35 :3130 ،
ماان ساازاوار غالماایّ تااه بااه م حااافظ

چاه کن رعه به ا باااال گلنااااادام افتا
(همان)350 :

ر حالی که برخی مها ع به لیل غلبات احهال شاعری ،خه را حافظ ثامی خهامده است
(مرتضهی)03 :3132 ،
که جهاااااان هنرت حافظ ثامی امست

شااهریارا چااه رهآور تااه بااه از شاایراز

(همان)338 :

رباره ی مفاخره به شاگر ی سعدی میز گفته است:
بااه راز ر اات طبااع تااه شااهریار بنااازم

که سر بهمشر

سعدی زمد به روح و روامی
(همان)433 :

چهن گلستان شیخ ر او هشات باا

خلاد

من سر به سان حلقه به هااار با

میز م

(همان)085 :
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
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 .3شهریار از که کی با رآن آشنایی اشت « .ر اطاد عمهام که ما زمدگی میکر ی یاك

طا7چه به  .ر آن طا چه و کتا

به با جلدهای مندرس ،یكی ارآن مجیاد باه و یگاری

یهان حافظ .من میرفت بازی میکر م و میآمدم یك فعه آیات رآن را مایخهامادم و یاك
فعه حافظ را .از اول مغزم پر شد با این کلمات مهزیكال آسمامی رآن مجید و اشاعار حاافظ.
از آن به بعد هر شعری که میخهامدم به مظرم سبك مایمماه » (شاهریار باه مقال از مشار ،
 .)013 :3133مفاخره به رآن ،از جمله فخریات شهریار:
شااهریارا بااه بیاااض سااحر و زر خااط شاامع

که همه مش خه از سر خاط ارآن کار م
(شهریار)083 :3138 ،

چرا چهن خهاجه ر خلهتگه خاصان میااب ره

که من ه خهشهچین خرمن طاها و یاسین
(همان)138 :

رهبرم سرمش

رآن به و پیه چش و شمع

شهریارا مش ما بی منّت مشاد به
(همان)014 :

 .2صر

به کارگیری اصطالحات و مضامین عرفامی ر شعر یك شاعر ،لیل ستیابی

شاعر به مراتب عرفامی میست ،و عكس آن میز صا د است .شهریار از جمله شاعرامی است،
که علیرغ مداشتن اثر صر

عرفامی و معدو به ن اصطالحات عرفامی ر آثار او ،برخای

از این احهال و مقامات مامند فقر ،تهکل ،همّت و  ...را با تمام وجه رك کر ه است:
شاااهریار از خاکسااااری پا شااااهی یاااافتی

ای بلنداختر مبارك باا ت ایان تااج و ساریر
(شهریار)053 :3138 ،

شهریارا مهل ایان سالطنت فقار کاه میسات

باااه ارربااااری رباااار تاااه رباااار گااار
(همان)055 :

چه ولتی است تهکل کاه شاهریار ،باه کاام

جهاااان خهیشاااتن از ولااات تهکااال کااار
(همان)330 :

 .1شهریاراز سا ات به واز معدو خه ستاییهایشخصیوی،مازش وتفاخر بدان است:
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مااا هاار و مساال پاااك رسااهلی و مااؤمنی

ما را مظر به صهرت ه خه عباا ت اسات
(همان)3033 :

خهن ل مهج زمد ر جگارم چاهن یاا هت

شاااهریارا چاااه کااان لعلا ا و وات گهااارم
(همان)124 :

ر جای یگر ضمن تشبیه طبع شاعری خه به گههر ،آن را علهی خهامده است:
شاااهریارا مفشاااان گاااههر طباااع علاااهی

کاین بهای مه بهای ر و گههااااااار امند
(همان)038 :

شاعران ر طهل ا وار مختلف شعر فارسی بناا باه مقتضایات روحای روامای ،فرهنگای،
اجتماعی و جغرافیایی و  ...تخلص خاصّی را برای خه امتخا

کر هامد .شهریار ه کاه ر

اوان جهامی تخلص بهجت را برگزیده به  ،بعدها بناا باه تیلای ،تصامی باه تعاهیض آن
گرفت .صر

مظر از چگاهمگی گازین

مهسیقایی و معنیشناسی ر امتخا
 ،) 32 :3130باید اعترا

ایان تخلاص و باا تهجاه باه ایان کاه « و عامال

تخلصّها سرمهشاتسااز باه هاماد» (شافیعی کادکنی،

کر که «شهریار» تخلصّی بس رمدامه است ،چرا که متضمّن معنای

خاصّ و از لحاظ عروض و بدیع لفظی ،ابل تأمّل و بحث است.
کلمه ی شهریار و مترا فات آن مامند پا شاه ،سلطان ،شاه ،شهسهار و ...که ر فخریّاههاای
شهریار مق

اصلی را ایفا میکنند از جمله واژههایی میباشند که فایمفساه متضامن معنای

فخامت و بزرگی هستند ،و شاعر برای بیان مفاخرههای خه از آمهاا اساتفا ه مماه ه اسات،
چرا که این کلمات با بهل یك یا و مضا الیه مامند «سالطان عشا »« ،شااه کشاهر ا

»،

«پا شاه سخن»« ،شهریار ملك سخن» و  ...معنا را تقهیت می کند و سخن را صاالبت مای-
بخشد:
رویااینتنااان شااعر شكسااتی تااه شااهریار

رساات اگرمااهایاای مسااب از زال ماایبااری
(شهریار)422 :3138 ،

شهریارا ته به شمشیر ل

ر هماه آفااد

به خدا ملك لی میست که تسخیر نکر ی
(همان)133 :

000
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مسكین»،
عاجز»،
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حال این تخلص را مقایسه کنید با تخلصّهایی مامند «حقیر»،
فارسي« -بهار و
ادبيات
مجله« زبان
9333
اسیر» و  ...که معنایی سخیف ارمد ،و سبك میممایند.
تابستان« ،
«بیمار»

7

برخال

صنعت ا بی ایهام که زیبایی آن ر تیههاا و شابكههاای معناایی مهفتاه اسات

مفاخره آرایهای است ،که ممه و زیبایی آن منهط به برجستهسازی و تأکیاد هار چاه بیشاتر
شاعر ر بیان هنرهای خه است ،از جمله عهامل مهثّر ر این مهع برجستهساازی و تأکیاد،
استخدام «حصر و صر» ر کالم است .شاعر با «حصر و صر» ،یك صفت را فقاط و فقاط
منحصر به مهصه

خاصّ و یك مهصه

را فقط مختصّ به اشتن یك صفت میمماید.

شهریار میز با عل به کارکر این ابزار بالغای ،و اساتفا ه از ا ات صار ،کااربر ضامیر،
تكرار ،تكیه و  ...که از روشهای مخصهص تخصیص هستند مفاخرههای خه را تقهیت و
بدان صالبت بخشیده است:
شااهریاری غاازل شایسااته ماان بااه و بااس

غیرمن کس را ر این کشهر مشاید شاهریاری
(شهریار)183 :3138 ،

ما شهریارا بلابالن یادی بار طار

چمان

شهرافكن و شیرینسخن اماا تاه غهغاا مای کنای
(همان)400 :

نتيجه
مفاخره از جمله صنایع بدیعی و مضامین شعری است ،که اغلب شاعران بادان طباعآزماایی
ممه ه و شعر و هنر خه را به رخ مخاطب کشیدهامد .مفاخره از مظر شهریار ،به مثابه ی یك
صنعت ا بی است که شاعران از آن برای شامارش هنرهاای خاه اساتفا ه مایکنناد .او باا
استفا ه از صنعت تجرید شخصیّت خه را با شهریاری که شعر میگهید ،یكی مدامسته و باا
این جداسازی ،خه را ر کنار مخاطب رار ا ه و با استفا ه از تمام امكامات زبامی و ا بی،
به تحسین تهان شعری شهریار پر اخته است .بیشتر مفاخرههای شهریار ر غزلیاات فارسای
و بهخصهص ر بیت تخلص یده میشه  .این ر حالی است کاه شاهریار ر یاهان ترکای
خه بهمفاخره مپر اخته و تعدا ابیات مربهط ،بسیارمحدو و امگشت شمار است .او ر بیان
مفاخراتکه مهعیرجزخهامیا بی استگرتهبر اری مامحسهسیاز شاعران بزرگای ها چاهن
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خا امی ،حافظ و سعدیکر ه است .فرد شهریار با خا امی ر بهرهگیری از این ترفناد ا بای،
احترامی است که شهریار ،همهاره مسبت به شاعران اشته است،حال آنکه خا امی با تحقیرو
هجه شاعران ،بهخصهص شاعران ه عصرشسعی ر اعتالی مقام شاعری اشته است.
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