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در شعر زمیبررسی تطبیقی خودشیفتگی نارسیس

یعرفی شیرازي و متنب

مهدي باقري

در  يمفهوم روانشناختی خودشیفتگی یا نارسیسیزم جلوهاي بسیار آشکار و پربسامد

دارد  دورة خالفت عباسی و عرفی شیرازي شاعر دورة صفويمتنبی شاعر عرب اشعار 

و  ءندگی پراُفت و خیز دوران کودکی، آباهایی چون زو ریشۀ این پدیده را در محرك

هاي شاعر باید جست که در بسیاري نسب شاعر، زمانه و اطرافیان شاعر و توانایی

این جستار  درتالش .مقاومت منفی در برابر جهان بیرونی شاعر استبه موارد تبدیل

-یل آنتوان در بررسی این جنبۀ شخصیتی و دالآیا می«:این سؤال استهپاسخ ب ايبر

موارد همگونی و به در آثار این دو شاعر بزرگ -با وجود فاصلۀ زمانی؛ مکانی و زبانی

هردو :کردتوان در موارد زیر خالصهو رهاورد بررسی را می»ناهمگونی رسید یانه؟

شاعر داراي شخصیتی زودرنج، حساس و مغرور هستند، و هردو بر استعداد؛ نبوغ؛ 

البته چاشنی .نازندود در مقابل حاسدان و زمانۀ خود میهاي خمعلومات و آگاهی

حریص، :شخصیت نارسیستی متنبی.چربدحماسی در فخریۀهاي متنبی بر عرفی می

گرا اما مدح:اما شخصیت عرفی ،فحاش در مقابل مخالفان و دوگانه در مقابل ممدوحان

ورویکرد کتابخانه رویکرد پژوهش.هر قیمتی، هجوسرا اما نه با جنبۀ فحاشیبه نه اي

.هاي ادبی بودضرورت تحقیق بر خالی بودن این موضوع در میان پژوهش

یزدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبر.Mehdi.bagheri1387@gmail.comتلفن:

09127423144.
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کلیدواژگان

هاي مفاخره؛ متنبی؛ عرفی شیرازينارسیسیزم؛ مفاخره؛ خودشیفتگی؛ گونه

درآمد.1

انحرافات  ترین صورتترین و خطرناكدیدگاه اریک فروم سه پدیدار اساس شریرانهاز

یامرگ، نارسیسمبه عشق:این سه پدیدار عبارت است از.ري انسان استگیجهتدر 

)290:1361فروم، (زناگونههمبوديتثبیتوخودشیفتگی

.استنارسیسافسانۀازبرگرفته)Narcissism(نارسیسیزمیاخودشیفتگی

نارسیس نامی است التین با معادل فارسی نرگس که همان گل معروف و خوشبو با 

عنوان موتیف محبوب و به ونه است که در اشعار بزرگان از گذشته تا کنونچندگ

 نیدر التس، یسینرک یونانیدر س، یدر پهلوي نرکنرگس «.دلپسند آمده است

.)456:1350هنرمندي، (»نرجس است یو در عرب سینرسسوس، در فرانسهینرس

ۀ لیوسبه ، سرگذشت اوشمرد می زیبود که عشق را خرد و ناچ یبائی، جوان زسینارس

است که  یتر از همه شرحشده است و معروفنقل یمختلف، با اختالفات سندگاننوی

و  زیسف يپسر خدا يو تیروا نیطبق ا.کردهاز آثار خود از او نقل یکیدر  »دیاوو«

 اسیرزیرا از ت ويةندیاست در موقع تولد او، پدر و مادرش آ وپهیرینام لبه يااالهه

.»خود نگاه نکندبه خواهد کرد اگر يادیکودك عمر ز«:و او جواب داد که، ندشد ایجو

ها از دختران و االهه يادزیجمعۀمورد عالق دیسن رشد رسبه سیچون نارس

ها  از االهه یکیاکو  بتعاق.داد نشان نمی یمطالب توجه نیابه يو یقرارگرفت، منته

 یأساز شدت »اکو«قرارگرفت،  یاعتنائ بیمورد  گرانیاو هم مانند د یعاشق او شد ول

.نماند ي، اثریناالن يناتوان شد که از او جز صداو فیضع يحدبه گشت و يمنزو

.خواستند انیاو را از خدا هیقرارگرفته بودند تنب سینارس ریکه مورد تحق یدختران

گرم،  رایبس روزِکیساخت، که فراهم يو مقدمات را طور دیها را شن آن يس صداینمز

در.کنداستفاده يارفع عطش از چشمه يپس از انجام شکار مجبور شد برا سینارس

، اعتنا بود بی ایدنبه پسآنکه از يو.و عاشق خود شد دیعکس خود را د يآنجا و

 هم کسیدر ست يو.سپردجان یزمان اندكشد که پس از چندان خم خودریتصو يرو
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که آن را  دیروئ یداد گلجان يکه و یدر مکان.بود بایهاي ز چهره صیفکر تشخبه

.نام نهادند سینارس

 نیبر ا دهیبا آنچه گفته شد تفاوت داشت در آنجا عق »1یبئوس«معروف در  تیروا

بود و  بایز اریبس یانجو يبود، و کنیهل کینزد یشهر تسپ یاز اهال یکیسیبود که نارس

، داشت او را دوست می اسینیآمبه ومموس یمرد جوان.شمرد می ریعشق را حق يهالذت

کرد و باالخره  میطرد شهیاو را هم سینارس.کرد نمی یتوجه يوبه سینارس یول

 ریاظهار اطاعت با همان شمش يبرا اسینیآم.فرستاد يو يبرا هیعنوان هدبه را يریشمش

از رحم را کشت و در حال مرگ مجازات و عذاب آن بی سنارسینۀخا مقابلخود را در 

خود  یبائیز ریاس دیرا داي جمال خود در چشمه سیروز که نارسکی.خواست انیخدا

 نیعشق که ا يبرا یشهر تسپ یاهال.برد خود را کشتیمطلب رنج م نای شد و چون از

 یکه او خودکش یدر محل.آوردندیم جابه احترامیمراسمبوداوقدرتةجلو تیحکا

.دینام نرگس روئبه یشده بود گل برایها از خون او سکرده و علف

 هیالعاده شبداشت که فوق میأخواهر تو سیکند که نارس نقل می نیچن »2پوزانیاس«

که از جان و دل او را  سیدختر جوان مرد و نارس.بودند بایبود و هردو ز يو

گمان به ابتدا .ددیآبدرراخودةچهر سیروز نارس کیشد،  نیخواست غمگ می

بازهم ، بود افتهیرا در قتیکه حق و بعدها با آن افتییتسل دهیواهر خود را دکه خ این

ة دیعقبه مطلب نیو ا، ستینگر صورت خود در آب میبه خاطر معموالً نیتسک يبرا

 يبرا ریتفس نیالبته ا.شد میآن اشاره کردبه شتریکه پاي  دهموجب رواج عق اسپوزانی

.داده شود یصورت واقع و معقولسنارسینۀافسابه آن بوده است که

 يدست مردهبود که ب»اوبه«واقع در يارتر یاز اهال سینارس:گرید تیروابه بنا

.)605:1391گریمال، (دینام نرگس روئبه یبنام اپوپس کشته شد و از خون او گل

جزو اتحادیه یونان شد و سپس از )م.ق(کرسی آن تبس در قرن پنجم .در یونان قدیماي ناحیه.1

(متحدان ایرانیان و ضد یونان گردید و با آتنیان و اسپارتیان جنگید ).7:1379پین سنت،.

دهخدا، ذیل(س از قراوالن پادشاهی فیلیپ پادشاه مقدونیهاُریس تیاالصل از محل مردي مقدونی.2

).اسیپوزان
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شناس معروف فرانسوي، آلفرد بینه، روان 1887بار در سال این اصطالح را نخستین

شخص به باور وي، نارسیسیزم عبارت بود از میل جنسی فرد نسبتبه .کار گرفتبه

مند نخست شکل نظامبه حال، این اصطالح رابا این.)45:1385سده، براتی (خویش 

تنهاخودشیفتگیفرویدنظربه .بندي کردصورت 1910زیگموند فروید در سال 

خودانگیختۀبرداشتوريفکبرآن وضعنیست، بلکهخودمحوريوخودخواهی

دهد، داللتمیقرارعشقهدفجاي دیگرانبهراخودشآن، شخصدرکهانسان

راچیزههمونورزدمهرکسیبه وباشدمردم بیزارازويکهمفهومبداننهدارد؛ البته

این پدیده عنصر عمدة حیات نفسانی .استعاشق خویشبخواهد، بلکهخودشبراي

ها و روابطش تشکیل  ه انگیزة اصلی او را در مورد تصرفات قلبی، فعالیتکودك است ک

تواند اي از عوامل محیطی و رفتاري میاما ظهور دسته.)166-1392:164مولّلی، (دهدمی

 یتیاین حالت یک اختالل شخص.ناسالم شود یِفتگینارسیسیزم یا خودشبروزبه منجر

با  یدر همدل یحس محق بودن، ناتوان، یکشبهرهچون حسادت، تکبر، ی هایبا مؤلفه

کهاستفراگیراختالل نوعیک یفتگیخودش تیاختالل شخص.استرهیدیگران و غ

خودآمیز مبالغهحسدیگران، وباهمدلیاحساسآن خودمحوري، کمبودمشخصۀ

وجودبه باعثنیزاختاللشخصیت، ایناختالالتدیگرهمانند.استپنداريمهم

مختلفهاي  جنبهازبسیاريرويبرکهگرددمی پایدار رفتاريالگويیکآمدن

:124قربانی، (گذاردی میمنفریتأث يو کار یخانوادگاجتماعی، روابطمانندزندگی

افراداینواقعینفسبه اعتمادبازتابرفتارها ها و یالبته وجود این ویژگ .)13849

و کمبود  قیعم یکنندة حس ناامنحاالت پنهانو هارفتاراینحقیقتدرنیست، بلکه

از.شوند ندرت با دیگران همدل میبه یفتگیخودشافراد دچار.استعزت نفس 

این موارد به توان می یفتگیاختالل خودشبه هاي افراد مبتال یترین ویژگ یاصل

 انینوسان شدید م، یرواقعیهاي غ يگرایی شدید، بلندپرواز درون:کرداشاره

دیگران، نیازبانشینی هم و یصحبتدر هم یعدم توانای، ینیبو خودکم ینیبخودبزرگ

مردم، حساسیتوسوي جامعهازویژهبرخورددیگران، انتظارتحسینوتوجهبه مبرم

و  یرواقعیانتخاب اهداف غشخصی، حملۀعنوانبه انتقادنظرگرفتندروانتقادبه زیاد

احساسات  یو شناسای صیتشخدر یبودن دیگران با خود، ناتوان دهیعقانتظار هم، یواه



…م درزیبررسی تطبیقی خودشیفتگی نارسیس29

ها حسادت  آنبه دیگرانکهدیگران و یا تصور اینبه و دیدگاه دیگران، حسادت

و1987:37، يریالبح(و نقد)یرواقعیو یا غ یواقع(نیتوهبه شدید تیکنند، و حساس می

.)51-1390:50، ینریمان

از ياریاین، بسباوجود.ناشناخته است فتهیخودش تیاختالل شخص قِیدق لیدل

از عوامل، شامل یبیترک جۀیبر این باورند که این اختالل نت یمتخصصان بهداشت روان

از محققان یبعض.است یو عوامل روان یتعامالت اجتماع، یولوژیکیب يپذیربیآس

.باشدی در کودک فرد تیترب ۀجیممکن است نت فتهیخودش تیمعتقدند که اختالل شخص

 و اصرار والدین بر بااستعداد و یا خاص بودن فرزندشان یقدر که نازپروردگهمان

 لیتحم یِروح بیغفلت و یا سوءاستفاده و آسانجامد، یب یفتگیرشد خودشبه تواندمی

128:1384قربانی، (این اختالل دارد يریگدر شکل یبسزای ریتأث زیکودك نبه شده(.

ادبیاتباتنگاتنگیوتنیدهدرهمبسیارارتباطتاریخطولدرفتگیخودشیپدیدة

مرتبط با این پدیده  نیش از مضامتاییافت که ادب یندرت بتوان ادیببه شاید.استداشته 

در  رهیفخر، مفاخره، مباهات و غ لیاز قب ینیحضور پررنگ و پربسامد مضام.باشدی ته

 نیبااین حال، باید توجه داشت که مضام.استاثبات این مدع يبرا یلیملل دلاتیادب

 قرارنارسیسیزمیاخودشیفتگیشخصیتیاختاللچارچوبدرلزوماًي مزبورشعر

رایج و سنن  یادب يفضا ریمفاخره تحت تأث اتیاز ادب یبخش قابل توجه.گیردنمی

گونه  سرودن اینبه »خودآگاه«ايارادهباوعامدانهراشاعرانکهاستبوده يشعر

:نویسد پور در این باره میاکبر فرزامیعل.داده استمی اشعار سوق

 یترین آثار ادبقدیم و شاید بتوان در کهناست سنتی، شعردرخودستایی«

استرجزهاییآننمونۀترین  نزدیک دست آورد وبه هایی از آن جهان نشانه

خواندند و  نبرد می ياهنادیمدر یاومباهاتمقامدرجنگاورانوشاعرانکه

و روح و ارعاب در طبع ریاز آن کار عالوه بر حظ نفس و تحریک غرور، تأث

و عرض هنر، تا یبنابراین، خودستای.خواستند می زیحریف و هماورد را ن

عارف ، یو غن ریو فق یعیاست طب ينکشد، امر یگویافراط و گزافهبه جا کهآن

.)324:1354پور، فرزام(»اندریکدر آن شادار، یزاهد و دن، یو عام
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 یرقابت يایجاد فضا:چند همچون یبر اثر عوامل، یادب يهااز دوره یدر برخ حتّی

واجتماعیوسیاسیمتالطمممدوحان، شرایط جلب نظر يشاعران، تالش برا انیم

ترین  یاز اصل ییکبه گردد و تبدیل نمایان میاز پیش بیشخودشیفتگیغیره، مظاهر

شود؛ چنان که مثالً در قرن ششم و هفتم می آن دوره یشناختهاي سبک خصهمش

چهرقانی، (شود مبدل می یشعر فارس نیمضاماز پربسامدترین ییکبه این مفهوم، يهجر

مبالغه و اغراق همراه است،  یبا چاشن اکثراًهایی از این مفاخره را که نمونه .)45:1382

نارسیسم نوعی خودشیفتگی .کرد ی مشاهدهو عرب یرسفا اتیوفور در ادببه توان می

 در این جستار سعی شده است.گیرد است که در ادبیات زیرمجموعۀ مفاخره قرار می

این سؤال پاسخ داده شود که بین متنبی و عرفی شیرازي چه ارتباطی در زمینۀ به

شود؟دیده می -)نارسیسم(خودشیفتگی -موضوع مورد بررسی 

این سؤال باید گفته شود که اشعار ابوطیب متنبی، تأثیر فراوان و به در پاسخ

شعر عربی نگردید، بلکه به عظیمی بر شعراي پس از خودگذاشت، و این تأثیر محدود

 اي که بنا گونهزبان از مضامین شعري او تأثیر پذیرفتند؛ بهبسیاري از شعراي فارسی

الم اسالم، فرزندان متنبی هستند گفتۀ دولتشاه سمرقندي، همۀ شاعران بعدي عبه

هاي با تکیه بر بررسی دو دیوان در این زمینه همگونی.)24:1318دولتشاه سمرقندي، (

اي از این نمونه.شودشاعر دیده میفراوانی در زمینۀ خودشیفتگی در دیوان این دو

:همگونی ها

خودبه مباحات

:متنبی

ــی  ــلٍّ أَرتَقـ تَّقـــی أَي عظـــیمٍ أَأَي محـ

ـ   ــقِ وکُلُّ ما قَد خَلَـقَ الـ ــم یخلُ ــا لَ اله وم

ــی  ــی همت ــرٌ ف ــعرَةٍ فــی مفرِقــیمحتَقَ کَشَ

)305:2008متنبی، (

:عرفی

دوشزندم نور معنـی از بـر  زبانه می دمی که شـاهد شـعر آورد در آغوشـم   و

ــدام گلپ منم یکی چمـن تـازه در بهشـت بیـان     ــانی م ــه از هجــوم مع وشــمک
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که با خرد خویش، دوش بردوشمجزاینستایشی نشناسم، کـز آن سـتوده شـوم   

ــر در  هـر سـرمویم سـخن فروریـزد    چنان ز ــرد راه ب ــرین نب ــه آف ــمک گوش

»قعر دیک قدم بانگ زد که سرجوشمزنبود جوهر کل در میان که فطـرت مـن  

)3،438ج:1387عرفی شیرازي، (

:متنبی

ـ فعلکشَمسِلَیس قَولی فی  ــکالشّمـ ــمسِ کاإلشــراقِیسِ ولکــن ف الشّ

)312:2008متنبی، (

:عرفی

لعلی از آویزة گوش شـب لـیالي مـن   آسمان دریوزه کرد و آفتابش کـرد نـام  

)2،306ج:1378عرفی شیرازي، (

ظرفیت و توانایی خود در شاعريبه مخالفان با تفاخربه تعریض

:متنبی

لَع ـۀٍ    إِلَیجیبکُـلِّ ع ـبِ مـري قَصـدجائیونِ العفی ع جیبکَأَنّی ع

)2،347ج:1388متنبی، (

:عرفی

ــن؟   ــخن م ــرز س ــم و ط ؟!چـه درك بـه به چـه فهـم و  خص

ــن؟   ــر مـ ــم گهـ ــر و نظـ ؟!چـه سـاز  بـه به چـه بـرگ و  غیـ

)2،160ج:1378عرفی شیرازي، (

:متنبی

ــ ــبِ اَن تَران ــنَ العجائ نَّ ما ــییو ــدلَ ب ــاء فَتَع ــنَ الهب ــلَّ م اَقَ

)1،67ج:1388متنبی، (

:عرفی

با مطلب او مطلب اصحاب شکم رااز باغ نعیمش مـده انعـام و میـامیز   

)2،15ج:1378عرفی شیرازي، (

هاي متنبی و عرفی وجود دارد، در کنار همگونی مضامین که مابین فخریه

عنوان مثال یکی از دالیلی که شائبۀ خودشیفتگی در به .شودهایی نیز دیده میتفاوت
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که در سابقۀ خانوادگی او دیده  است زبان و اشعار متنبی ایجاد کرده عقدة روحی

شود، چون متنبی از خانوادة مهم و سرشناسی نبوده و هرگز از اجداد و نسب خود می

اعمال بزرگ و افکار روح باعظمت و به نیاکانشبه جاي فخربه او.نامی نبرده است

:نمود بلند خویش مباهات می

و بِنَفسی فَخَـرت ال بِجـدودي  ال بِقومی شَرفت بل شَرَفوا بی

)1،322ج:1388متنبی، (

:میخانه ةتذکر ۀطبق گفت.اي در عرفی وجود نداشته استهیچ وجه چنین عقدهبه اما

االنام الوي او شمسپردازي از خحقیقت حال آن عندلیب گلستان نکته…«

شیرازي استماع نموده در این اوراق پریشان تحریر نمود؛ اما چون این ضعیف 

نام پدر عرفی خواجه :مآل حال آن طوطی شکرمقال از او استفسار نمود گفت

بلوي شیرازي است، و مولد خودش نیز در آنجا واقع شده و این خواجه بلو در 

شغلی از اشغال حکام آنجا اشتغال داشته و به شهر مذکور در دفترخانهاي شاهی

موالنا سیدي ملقب به در صغر سن در میان مردم.نام پسرش محمدحسین بود

.)217:1340فخرالزمانی، (»وادي شعر گفتن افتادبه گردید و در ایام جوانی

:داند خود عرفی جوهر ذات خود را از شرف نسبت آباي خود می

در گرچه سر یم راابر اینبهسوده استآباسـت این جوهر ذات از شرف نسبت 

ز آباي خود ار بشمرم اصحاب کـرم را تــا گــوهر آدم نســـبم بــاز ناســـتد   

)2،11ج:1378عرفی شیرازي، (

پیشینۀ پژوهش.2

خود است که در تمام به هاي شعر، همانا مفاخره و نازش مایهترین جانیکی از شایع

هم بدین سبب این موضوع از نظر .ظهور و بروز داشته است هاي شعر فارسی نیز دوره

طور عام و خاص، سخن فراوان به سنجان دور نبوده است و دربارة آنادیبان و سخن

 هاي ادبی، کتبی نیز نامهها و اصطالح نامهنگها، ج عالوه بر فرهنگ.گفته شده است

:کرداین آثار اشارهبه توان مله میجکه از آن ،اندطور ویژه در این موضوع تألیف شدهبه

؛)1383(مفاخره در شعر فارسی تألیف احمد امیري خراسانی  -

؛)1368(نقشبند سخن اثر جلیل تجلیل -
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؛)1363(نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب، سید ضیاءالدین سجادي -

ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی؛به شعر العجم شبلی نعمانی-

ترجمۀ ذکاوتی قراگزلو به ات عرب، العصر الجاهلی شوقی ضیفتاریخ ادبی-

؛)1364(

؛)1352(العابدین مؤتمن تحول شعر از زین -

)تابی(الفاخوري و در آخر الفخر و الحماسه اثر حنا-

:ها اشاره کرد این مقالهبه توان عنوان پیشینه میبه در مورد مقاله

قلم محمدحسین نیکدار اصل؛به»هاي فخر در دیوان حافظ بررسی گونه«-

قلم مریم محمودي؛به »مفاخره در شعر رودکی«-

پور؛قلم علی اکبرفرزامبه »خودستایی شاعران«-

قلم سید حسن امین؛به »خودستایی و مفاخره در شعر پارسی«-

قلم خلیل پروینی؛به »فخر در شعر متنبی و خاقانی«-

قلم هاشم محمدي؛به »هجري خودشیفتگی شاعران پارسی تا قرن هشتم«-

قلم به در شعر خاقانی و متنبی)نارسیسیزم(بررسی تطبیقی خودشیفتگی «-

...آبادعزیزاهللا توکلی کافی

هاي خودستایی در شعر عرفی شیرازينمود .3

اند که مفاخره و حماسه از ابواب شعر جاهلیت بوده و شاعران  برخی از محققان نوشته«

 رسد دلیل اصلی توجه نظر میبه .اند د، بدان توجه کردهبعبه قرن ششم هجري

امر شعر و شاعري بوده و شاعر خواسته است به فضلی و عدم التفاتمفاخره، کمبه

.)222:1378کوب، زرین(»مقام خود را متذکر شود

هاي خود طریق گونه در دعويشاید هیچ شاعري بعد از خاقانی همانند عرفی این

قرار، آزاده،  پیش نگرفته باشد، که باید دلیل آن را در روحیۀ ناآرام، بیتندروي را در 

امیري (گونه که در کتاب مفاخره در شعر فارسی  مغرور و سرکش وي دانست، همان

این موضوع اختصاص داده شده است که در آن علل به فصلی ویژه )1383خراسانی، 

تعداد به هاي روانی آن و دریافتهمراه برخی نیازها به تاریخی و اجتماعی مفاخره
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ترین دالیلی که در  سرخط عمده.چهارده عنوان، مورد اشاره و تحلیل قرارگرفته است

:کتاب مفاخره در شعر فارسی آمده است، عبارت است از

پدیدة ملوك الطایفی و تعصبات قبیلگی در میان اعراب؛.1«

هنري است؛ها خود یک ارزیابی  شعر مفاخره در بعضی جنبه.2

رواج دهندة افکار گذشته، از جمله مفاخره است؛ مسائل اجتماعی و سیاسیِ.3

مفاخره عامل ارتزاق، کسب روزي و جلب محبت ممدوح است؛.4

دارد؛مفاخره وامیبه مناقشات و مشاجرات قلمی و معارضۀ شاعران، آنان را.5

مفاخره دفاع شاعر از خود است؛.6

)39-1383:30امیري خراسانی، (».ع از معنویت و آزادگی استگاهی مفاخره دفا.7

عرفی شاعري حساس بود و در مورد کردار و رفتار او معاصران نظرات متفاوتی 

:نویسد الدین کاشی می تقی.اند داده

طبع و اند مردي خوش صحبت او رسیده گفتهبه اند و جماعتی که وي را دیده«

.)1،117ج:1377زي، مقدمه دیوان، عرفی شیرا(.»ظرافت دوست بود

:ها نوشته ارة آن در یکی از نامهفیضی فیاض دکنی هم مداح اخالق اوست و درب

بلندي و وفور به دانم، که تر سوگندي نمی به حق دوستی، که ازین عظیم«

قدرت و ایجاد معانی و چاشنی الفاظ و سرعت فکر و دقت نظر فقیر کسی را 

گوید که از نهاد شیراز ذاتی ه و از تهذیب اخالق چهچون او ندیده و نشنید

.)3،77ج:1368شبلی نعمانی، (»…باشد نه کسی می

الدین اولیا و در پیرویش مال عبدالقادر بدایونی و  ، خواجه نظامشیخ ابوالفضل دکنی

 ادبی و زبان طنز گشودن بیبه فخرالنبی او را صاحب عجب و نخوت و خودبینی و ملزم

.در این زمینه اشاراتی کرده است پیشینیان دانسته، و عبدالباقی نهاوندي همدر حق 

اي جز  خصوص در هند که شاعران چارهبه اما با بررسی زمانۀ شاعر حاکمان زمانه

مورد عرفی را چیزي جز تهمت گونه نظردادن در مدح اربابان زمانه نداشتند این

:کند سرایی میممدوحی چنین نغمه پیش اي که اگر در گونه به.توان محسوب کرد نمی

گــردن نــنهم منــت هــر بــذل و کــرم راگرم لیـک نـه هرجـائی و طـامع    من مدح

باید گل خورشید مر این صوت و نغـم را دستان نزند بلبل مـن بـر گـل هـر شـاخ     
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صد شکر که تقـدیر چنـین رانـد قلـم را    شـک منت و یکنعمت و یکمنعم و یکیک

کـم را بسیار و چهحاجت ببر از پیش، چهزه دهد این چه ترانه اسـت گر جاهلی آوا

ــا   ــاد مپیم ــا، ب ــرو، ژاژمخ ــه ب ــویم ک ایــن پایــه مســلّم نبــود حــاتم و جــم راگ

تا بـاز بگیرنـد عنـان جسـم و شـکم را     انـد سلطان و گدا در طلـب جامـه و نـان   

ن ایثـار نعـم را  هر در شـد عیبش چه؟ بهیک در طلبیـدن ممکن هنرش چیست؟ به

دریـوزة ایـن زشــت بـراهین و حکــم را   یارب مده این عیب که زحمت بدهم بـاز 

)2،23ج:1378عرفی شیرازي، (

 ،سرائی را که مایۀ غرور و خودبینی شمرده شدهگونه این سخن حق نباید اینبه پس

.انستاوضاع شاعري زمان او دبه چیزي جز اظهار شرافت نفس و مناعت و اعتراض

هاي خودشیفتگی شاعر اشاره شده که برخی از  شماري از گونهبه در این مقاله

الزام محیط، جلب نظر ممدوح، میدان :دالیل اجتماعی این مفاخرات عبارت است از

…تنگ رقابت، ارعاب رقبا، پذیرش جامعه و

خره از ویژه که مفابه شناسی نیز در این میان حائز اهمیت است واما نظرگاه روان

ها و  گونه که اسطوره همان.گیرد منظري برخاسته از نیازي درونی سرچشمه می

گونه  اند، مفاخره نیز بنیانی این قصد استظهار و از روي نیاز بشر پدید آمدهبه ها حماسه

.شناسی استدارد و این نقطۀ پیوند مفاخره و روان

و شناخت نیازهاي آدمی  »نیاز «شناسی دانیم که یکی از مباحث مفصل روان می

روان»2مزلو«و»1موراي«است که در این موضوع دو چهره نامدار؛ یعنی شناسان از

شجاعی، (در نظریۀ موراي، بیست نیاز آدمی برشمرده شده است .اند معاصر، داراي نظریه

 توان که از آن جمله می ،که برخی از این نیازها با موضوع مفاخره پیوند دارد )16:1378

هایی براي مفاخره  عنوان ریشهبه »گري و تحقیرگریزيگري، مقابله، سلطهپرخاش«به

طبقه مشتمل بر صورت سلسله مراتبی در پنجبه مزلو نیازهاي انسان را«اما .اشاره کرد

شعاري نژاد، (»نیازهاي فیزیولوژیک، ایمنی، عشق و محبت، عزت نفس و خودشکوفایی

1. H.A.Murray.

2. H.A.Maslow.



139736، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

دهد که نیازهاي ایمنی،  درنگ در این نظریه نیز نشان می .جاي داده است)433:1370

ها حکایت  عزت نفس و خودشکوفایی دقیقاً با مفاخره در پیوند است و همۀ این نکته

نیازي به از آن دارد که مفاخره در سرشت آدمی نهفته است و بروز آن در حقیقت پاسخ

ودن بهانۀ عرفی براي سرین سخن باید مؤید همو  ،پیوند استکامالً روانی و جان

.اشعاري با چنین مضمونی باشد

ترین شاعران سبک هندي دانست عظمت شأن و عرفی شیرازي را باید از بزرگ

از مال عبدالباقی »مخترع طرز تازه«جایگاه او را در بیان معاصران او با الفاظی چون 

هاي خود  ر یکی از نامهخانان دو سخن خان )3،80ج:1368به نقل از شعرالعجم، (نهاوندي 

:180جعفر حلیم، (مولوي عرفی  ،دوست پرفطرت ،یار بافطنت«عبارات که عرفی را با

.توان دید کند، می خطاب می )1371

فصاحت و بالغت اشعار عرفی اشاره به گونهالشعرا ایننویسندة تذکرة ریاض

.ان ربوده استگستري گوي فصاحت از میدان سخنوران زمدر میدان بالغت:کند می

افزایش زبان طعن غزلیات روحبه قصاید غرّایش خط نسخ بر اوراق سبعۀ معلقه کشیده،

آب حیات گشوده، پختگی معانی و عذوبت کالم و تازگی مضمون را با هم بر

)34-1357:33مقدمه دیوان، (».کرده استجمع

:نکته استرین اما عیار شاعري عرفی هرچه باشد، جوش مفاخرت در آن پیدات

که افالطون بود عرفی و شیراز است یونانشگویـد حکیمم در سخن، اینک حدیثم فاش می

)197،253ج:1378عرفی شیرازي، (

:سازد به شوق بوقلمون حلۀ عبارت او شاهد معنی هرلحظه خود را نمایان می

ـ  مدام شـاهد معنـی نمـوده عریـانی    عبـارت مـن  ۀز شوق بوقلمون حلّ

)384،همان(

:داند می»شراب روحانی«و»سحر جادو «او کالم خود را 

ـ  کاغذ شراب روحـانی بهبجاي شعرجـادو اثـر فرسـتادم   ۀز سحر خام

)همان(

امش روح تنها کار اوست نه انوري و نه بهمان و و ساختن چنین مفرحی براي آر

:فالن
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دهد نـه بهمـانی  نه انوري نه فالنیاممفرحی که من از بهر روح ساخته

)385همان، (

سخنش را  ةفرصت دریافتن معجز ،گوید بوالفرج رونی و انوري باید در عدم او می

:ها باشد، غنیمت بشمارند ده آنتواند جانکه می

ــدم را  انصاف بـده بـوالفرج و انـوري امـروز     ــمارند ع ــت نش ــه غنیم ــر چ به

ن قلــم انــدازم و گیرنــد قلــم راتــا مــشان بـاش اهللا از اعجازِ نفس جاندهروح

)22همان، (

هر به کرد وکردند نمیشاه و امرا میبه گاه کرنش و تعظیمی که دیگراناو هیچ

)192:1381نهاوندي، (نشست خواست در مجالس میطرز و طور و روشی که می

که ممدوحانش جملگی اهل علم و فضل بودند و الحق  آنهرحال، چنین شخصی بابه

:فرماید ایستۀ آن تعریف و تمجیدها، در قطعۀ مزبور میش

آزعرفی نه ارث و کسب و نه رزق و نه حرص و 

ــه  ــم ب ــعرِراه ــرهش ــرِخی ــرهس ــر دادتی چه

ــود  ــم نم ــالع ره ــهط ــانگی ب ــم خ ــن خص ای

مهـــــر دادعطـــــارد برگشـــــتهاماین بازي

مهـــر بتـــانم اســـیرکرد  بـــهذوق غـــزل

مهــــر دادآســــیب آن فــــراغتم از مــــاه و

خــاك ریخــتبــهمــدح آبــروي گــوهر قــدرم

تـــاوان ایـــن گهـــر نتوانـــد ســـپهر داد     

)3،470ج:1378عرفی شیرازي، (

توصیۀ به اي در مدح ابوالفتح گیالنی سروده و ضمن همین قصیدهعرفی قصیده

 این موضوع نظیري نیشابوري را که از.خانان را نیز مدح گفتابوالفتح، عبدالرحیم خان

 البته نظیري زمانی.اعتراض برانگیختبه خانان بوده،مداحان عبدالرحیم خان

هرحال، در به .نکوهش عرفی پرداخت که دیگر عرفی حیات فانی را ترك گفته بودبه

قصیدة عرفی چند مسأله دخیل بود که از دیدگاه نظیري خالف به اعتراض نظیري

که عرفی از ممدوح خود، یعنی؛  اول آن.شدمیادبی تلقی اصول مدح و شاید حتی بی
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 راوي بدلهجه براي قرائت ندهد، در حالی کهبه کند که شعرش را خانان تقاضا میخان

اند و این تذکر عرفی نابجاست، دوم این خانان همه سحباناعتقاد نظیري در بزم خانبه

.کندمی بحث، خاقانی را تحقیر ه دراش در همین قصیدکه عرفی در ادبیات فخریه

:عرفی گوید.شود این نکته نیز در قصیدة نظیري دیده میبه تعریض

ز تاب اطلـس مـن شـعرباف شـروانی    ابریشمش چه خامی یافـت ببین که تافته

هاي پس از مرگ سوخت خاقانیبه داغزمانه بین که مرا جلوه داد تا از رشـک 

)383همان، (

:نظیري در اعتراض گوید

به داغ رشک پس از مرگ سوخت خاقانیگستاخی ارچه عرفی گفـت ه بهدر این قصید

ــانی   سـوزد رشک مـی گور چنان او بهکنون به ــفند بری ــی گوس ــور هم ــه در تن ک

)509:1340نظیري نیشابوري، (

داند و معتقد است که افالطون واقعی اوست و شیراز  عرفی خود را شاعري حکیم می

کردن خاقانی، شاعر بزرگ کام رساننده مسیح با زندهبه یاگرشهمان یونان است و دم اح

:را بیاوردملک خراسان تنها تحفه براي او شروان است و انوري از تنگدستی 

که افالطون بود عرفی و شیراز است یونانشگویدمیفاشاینک حدیثمسخن،درحکیمم

شـروانش اینک فرستادم بهبه امداد صبا دم عیسی تمنا داشت خاقانی که برخیزد

برات از تنگدستی آورد ملک خراسانشرود ترسم که روح انوري ناگهبه مشرق می

حدیث ماه نخشب عرض دارد ماه تابانشمیان انوري و عرفی ارجوید کسی نسبت

)2،198ج:1378عرفی شیرازي، (

ایی تنها با خویشتن در آرسخن ۀداند و در معرک آراي جهان میاو خود را تنها سخن

:گوید کسی که سخن او را قبول ندارد، میبه جوالن و نبرد است و

در معرکه بـا خویشـتنم در جـوالن   آراي جهـان عرفی منم و من سـخن 

اینک من و اینک وي و اینک میدانکه قبول کس نباشـد سـخنم  گر زان

)3،81همان، ج (

 بعد از این کسی گوش )775، 1همان، ج (داند  او دارا و سکندر را علف تیغ خود می

:چون داد آواي بلبالن چمن نخواهدبه
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بـاغ آمـد  اي بـه که عندلیب قفس دیدهبه بلبالن چمن بعد از این که گوش کند

)522همان، (

:در عهد شاعر

خونش هدر است، قاتلش نظم من استسنج سخن استدر عهد من آن که الف

ــال ــامريۀگوس ــد  اس ــگ زن ــر بان سـت اشـکن دنـدان ۀلقمحیمساعجازگ

)3،13همان، ج(

:او مدعی است که انوري پابوس درگاه اوست

مـن زیـور از غبـار   ۀجوید ز آستانطبــع انــوريۀاز روي عجــز ناصــی

)2،152همان، ج (

:گوید خود و نسب خویش چنین میبه عرفی در مباهات

که در حضور هما سـرکنم سـتایش خـار   سـت رمیگبگویم از گهر خویش گرچه بی

ــس  ــواهم ب ــین گ ــان اصــیلم، هم که شرم این سخنم خوي ز چهره بیرون دادز دودم

)3،63همان، ج(

طبع من اوالدقیامت بهکه تا بهچناننسـبت آبـا  مرا سزد کـه بنـازم بـه   

)2،64همان، ج(

:فضل خوانده شود براي شاعر بیخواند و دوست ندارد  او شعر خویش را حکمت می

نزد حکیم بر که نه شعر است، حکمت استفضل شعر خویششاعر بیعرفی مخوان به

)1،321همان، ج(

االي او و وهمت به یکی از مضامین نمونه خودستایی این شاعر بزرگ صفویه

:گرددنفسش برمیعزت

ــدایگانا زآن ــن خ ــربلندم ک ــه س سبع شـداد بهکه همتم نکند همسريگون

سرشـت حـورنژاد  ز شاهدان بهشـتی کـردم به صد مضایقه نازي قبول مـی 

هاي عروسان خلـخ و نوشـاد  رشمهکانــدوزمبافــان ریــشکنــون ز غاشــیه

)2،64همان، ج(

:فروش است سمیع و بصیر استطراز و جلوهاو آنجا که ادب و هنر نغمه
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فروش اسـت، بصـیرم  جا که هنر جلوهآنطراز اسـت، سـمیعم  آنجا که ادب نغمه

)2،255همان، ج(

خواستۀ  وقتی مناز طریق من جویاي آشنایی است »ادب«گوید  شاعر در بیتی می

:تر شد در جستن چنین طلبی گستاخ او را پذیرفتم حیا نیز

شود حیا گسـتاخ که از تبسم او میادب ز من طلبـد شـوخ آشـنارویی   

)1،424همان، ج(

از وجوه نارسیستی این شاعر بزرگ سبک هندي تجلی وجودي او در دو  یکی

 او جزو کسانی است که خویشتن را.است»من دیگر«و»من واقعی«در قالب »من«

نمایی داشته باشد، که تواند در باطن خود آیینۀ تمام روحی رسانیده که می ۀآن مرتببه

ها و در ملک با ملکوت  ا ناشناختهها ب در محسوسات با حقایق نامحسوس، در شناخته

د، با گذر از مرزهاي ممنوع، من دیگر خود را در نتوانآنها، در حقیقت، می.دیدار کنند

:دهد گونه در این بازي شرکت می خود را این»من دیگر«در بیت زیر .دنآیینه ببین

ــد   ي منصـور نزنم نغمـه »عرفی«جز با دل  ــر ندان ــه را غی ــن زمزم ــت ای کیفی

)1،452همان، ج(

:کندي خود فخر میدوش کشیدن جنازهبه تا آنجا که از

روي دوش من استکه ساق عرش محبت بهدوش و فخـرکنم بـه »عرفی«ينهم جنازه

)345همان، (

:کندیپرخاش م گریِد یاشعارش، با عرف یسر سبد بودن تمام سبب گلِبه ای

سبد استيگل رودیباغ برونیچه زهرمنــه اشــعار مــرا»یعرفــ«هندســه رقــم

)413همان، (

:دیستایم ینوعبه را شیباز هم خوش، یخو نیآنجا که در پاسخ نخست تا

ـ منیشمع طبع من از باد ِ آفرکهیعرفشعر منبهنیتحسيترانهمزن ردی

)454همان، (

:دیگویسخن م گرشیبا رشک از من ِد و

گرد ِ او نرسـم گـر همـه شـتاب شـوم     بهکرده استعنان سبک»یعرف«فرصتکه نیچن

)690همان، (
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:ایو

ترمماه و آفتاب تـو را رهنمـا  کزبتاز بـر اثـر نـور دانشـم    »یعرف«

)786همان، (

:کند و از تحقیرکردن آنان ابایی ندارد عرفی مخالفان را هجو می

چکیـــدة الفویـــن فرومایگـــانمن چو سرجوش خم برآمده صـاف 

ســازاهللاآراي و لــوحشویحــکمرحباســــنج و حبــــذّا پــــرداز

ــه دســت ــایر دامهم ــنا چــو ط طلب چـو کـودك خـام   همه عیديآش

ــاب  ــ ــه نسـ ــۀ آزۀهمـــ ــدعتقبیلـــ ــاز بـ ــامالن نیـ ــوز، عـ آمـ

ــن   ــۀ طعـ ــاطراز نامـ ــه انشـ خادمـــان مـــزار حـــاتم و معـــنهمـ

ــاج کعبـــۀ امیـــد    ــان قاهمـــه حجـ ــارِ دامـ ــدخـ ــدانِ نویـ صـ

ـ  کــــرده انگــــور آرزو در خــــمتمنّـــا گـــم ۀهمـــه در بیشــ

ــاب   ــع در ت ــیچش طم ــه در پ ــد  هم ــایۀ امی ــک در س ــهلی ــوابب خ

ــزبقیدشـــان فجورســـتانطبـــع بـــی ــون ع ــراغچ ــۀ چ ــانخان کش

ــن ــادآباد زادة ایــ ــین فســ ــات  چنــ ــافتن کرام ــدرش ی ــتاپ س

)259-3،258همان، ج(

:شود میمواجهحسودزهرخندهابکهبیند میراحسودوخواندمیردعطاراخودجوهراو

زهرخندش بر لب از بارِ حسد ریزد لعـاب خصمجوهر خود را عطارد خواندم و دیدم که

)2،33همان، ج(

:گوید و در ادامه می

آسمان در زیرِ ران و در بغـل دارم کتـاب  اي حسود ار من عطارد نیستم، پس کیستم؟

بیت طبعم از دیـوان فطـرت انتخـاب   شاهگـاه فحۀ فرهنگم از ایوانِ فطنت تخـت ص

شرابست اینکه دادهکلک مرا یاربهندويِکـرد اش ترك فلـک را مسـت  نغمۀ مستانه

هـا صـواب  سـنجی م، الفسلّها مترکتازيهان مکش عرفی عنان، مستانه مدح خود بسنج

کز کمان نگشاده صید مدعا کردم کبـاب زهتم بـه انداز علمم ناوکی بسمن که حکم

عرفی کشف سرِآفتاب آیـد صـواب  هم زگفتم اي دانا و نادان ذره و خفاش کیست؟

)34همان، (
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داند که خمیرة طینت او را از مصفا جوهر قدس یعنی  خود را سالک عالمی میاو

یافت شود؛ و خود را چشمۀ تقدیر نظیرش محال است  ةدر پرد ، واند حقیقت سرشته

داند که اي می شدن وفا؛ آب غدیر در محل غسل صفا؛ و نقطهخون در جایگاه تشنه

:هزاران استبه مرتبۀ فقر را تا

کز بیختۀ جوهر قدس است خمیـرم مسـیرم من کیستم، آن سالک کونین

تقدیر محـال اسـت نظیـرم   در بیختهدر صفحۀ تصویر حالل است مثـالم 

وانجا که صفا غسل کند، آب غدیرما که وفا تشنه شود، چشمۀ خونمآنج

رد و حریـرم  طلبان شال و پالسمبر کتف ریاضت بر دوش زلیخامنشان بـ

ــرمۀدر مزرعــفقـر و فنـا صـفر الـوفم    ۀدر هندس ــرِ مطی عــزو عــال اب

)255-2،253همان، ج(

:داند یطبع خود را آسمان هفتم م شاعر جایگاه جگرگوشۀ

اقصاي هفـتم سماسـت  عروجش بهخــالفبــیجگرگوشــه طبــع مــن

)51همان، (

:افالکیان رسیده استبه شعرش از مرتبۀ خاکیان گذشته وبه فخر عرفی

سخن مستیمنه از شراب طهور، از میم عرفـی ابهشتیان چه شناسند مسـتی 

)657همان (

:یا

سـدره عبـور  دمی که شاهد طبعم کند بـه برون کنند مالئـک سـر از دریچـۀ عـرش    

که منـت دم عیسـی کشـند یـا دمِ صـور     بخوان بر اهلِ فنا شعر من، ضرورت نیست

)2،118همان ج(

عرفی در ایام کودکی جمال و صباحتی داشته و بسا که در محافل عیش حضور 

 یق عاشقانهکرده که بعدها در مضامین دقیافته و با حساسیت خاص عوالمی را دركمی

شبلی نعمانی دانشمند .است هایش هست منعکس گردیدهسبک وقوع که در غزلبه

عرفی .)3،97ج:1368شبلی نعمانی (ویژه بر این نکته تأکید داردبه شعرشناس هندي

شود هردو حالت را  دارد که معلوم میچنان از روحیۀ عاشق و معشوق پرده برمی

:شخصاً تجربه نموده
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جــایی بنشــینند و خریــدار فروشــندبازار فروشندهم گرمیو بهخوبان چ

)1،425جلد :1378عرفی شیرازي، (

چون در آیینه ببینند بتان صورت خویشددهن خویش ببوسند و لب خویش مکن

)657همان، (

شرمت نیامد از دل امیـدوار دوسـت  شديحال مرگ فتادي و بهعرفی به

)312همان، (

که  پس از بلوغ دچار بیماري آبله گردید و صورتش زشت شد؛ اما جالب اینوي 

:ستاید یابد و زشتی را می خودشیفتگی عرفی ادامه می

اي باید که بینم تا چه حد زشتممرا آیینهتماشاي جمال حور و غلمانم کجا باشد

)761همان، (

شیفتۀ زشتی خویش استمدلکهاز بسمعشوق در آغوش و مرا آینـه بـر کـف   

)355همان، (

من زهرة رامشگر و من بـدرِ منیـرم  گویم و اندیشه ندارم ز حریفـان می

معشــوق تماشــا طلــب آینــه گیــرمام با مه کنعان ز یکی جیبسربرزده

)2،257همان، ج(

اي طعنِ فلک «با مطلع )58(؛ قصیده »گوهرم«با ردیف)60(عرفی در قصیدة

من کیستم، آن سالک کونین «با مطع )51(و قصیدة )298همان، (»…ه بر سمنوشت

او شاعر حساسی .خودستایی پرداخته استبه طور ویژهبه )253همان، (»…مسیرم

:لب نیستی خویش است و از راحتی رمان و خریدار غم و درداست که دائماً تشنه

یوان درم کـه در کفـنم  چشمۀ حاگر بهلـب نیسـتی خویشـتنم   ز بس که تشـنه 

)1،700همان، ج(

به غم پیوستن، از شادي بریـدن آرزو دارم بیا اي درد کز راحت رمیـدن آرزو دارم 

)750همان (

کارشهاي جهان، عرفی، طلب گشت و غمدلم گم

انش راـابم نشـر یـا مگـتم تـم افـال غـدنبهـب

)261همان، (
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عمــر ابــد ز بســیاريجــوي مــالل بــهکـه دهنـد  سودا رود دلمدر آن دیار به

چو زخمِ عشق ز مـرهم تمـام بیـزاري   زبس مالل جدایی منم ز صـحبت جـان  

نکــرده قهقهــۀ شــوق کبــک کهســاريذوقِ گریۀ مـن به درد عشق که هرگز به

که مرگ بـر اثـر خـود رود ز بیمـاري    خیز استهواي شهرِ محبت چنان مرض

دسـت خرابـی عنـان معمـاري    بود بـه کشوري که در اومنم خراب عمارت به

)2،362همان، ج (

زخمش نثارِ سینۀ مـاکرد روزگـار  شهیدان کـربال هر ناوکی که زد به

)98همان، (

او گاهی در ضمن مدح دیگران نیز خود را ستوده و حتی از نام بزرگان نیز براي 

مطالب مذکور هم آمد خود را بر  طور که در جوید همان مطرح کردن خود سود می

حافظ را اما شعر ،دهد الدین اسماعیل و بحتري برتري میانوري، خاقانی، کمال

:داندکاوي و سخنوري خود را پیرو حافظ میدر دل وستاید می

که کسی کیمیـاگري دانـد  گرفتم آنبه زر چگونه توان لعل آفتاب خریـد 

که دل بکاود و درد سـخنوري دانـد  از آن تتبع حافظ رواست بـر عرفـی  

)1،489همان، ج(

که در  بدون آن ،تردید عرفی در میان شعراي سبک هندي مکانتی انکارناپذیر دارد بی

یک خواندن او باشیم باید پذیرفت که جریان  ۀنمایی و شاعر درجصدد بزرگ

استواري یافته بدو »سبک هندي«و یا همان جریان معروف »گوییتازه«و»بنديخیال«

 ،این شیوه رسمیت و وجاهت بخشیدهبه ترین شاعري است کهاو اولین و موفق .است

نامید و دیگر سرایندگان سبک هندي را »مخترع طرز تازه«توان وي را که میاي  گونهبه

بسامد ویژگی سبکی در حوزة در شعر وي توان  و می ،روان وي محسوب داشتدنباله

عنوان به .وجود داردیافت که در شعر شاعران زمانۀ او کمتر  راي زبانی، ادبی و فکر

و گذر از معنی متعارف و »هنجارگریزي معنایی«و بیش از همه با  پیشمثال عرفی 

خلق موقعیت به قاموسی افعال و کشف رابطۀ تازه از کلمات در محور همنشینی کالم

این .یري در شعر عرفی داردهاي فعلی بسامد چشمگاستعاره.تازه دست یازیده است

تازه و ایجاد برجستگی در زبان »حشر معانیِ«و»رستاخیز کلمات«موجب به عنصر
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:شودسبب عطف توجه خواننده و ایجاد لذت در او می

تـراود زهر مـویم شـکایت مـی   تـراود زچشمم آب حسرت می

ــازم  ــدگاه نم ــان در دل خل تـراود که کفرم از عبـادت مـی  چن

تـراود که از هر زخم لذت مـی یغ از چه شربت آب داديبگو ت

تـراود کزین چشمه اجابت مـی آلـود حذر کن زین دعاي آتش

)552همان، (

.خودشوریدگی مقدس استبه عقیده دارد که رسیدنرسالۀ فدروسدر افالطون 

ايرهنماید که، هرچند در پا از شوریدگی مقدس عرفی را می اي شواهدي که آمد نمونه

اندازهایی از ها چشم آن.اي خود را بازیافته استگونهبه ها از خود گریخته، از آن

اند که با  ها و غرور عرفیها، رجزخوانیها، بغضها، دیوانگیها، ناکامیآرزوها، رشک

اند، و ردپاي این سرقت همانا مالیخولیاي شعر اوست سرقت رفتهبه دست دیگر عرفی

:این دوگانگی در غزل زیر کامالً مشهود است.جاي مانده استبه که در گذر زمان

سـاز کـرده  با حکم دل بخواهی افسانهشاهی گردن فـراز کـرده  در من یکی به

هم با جبینِ خـاکی سـجاده بـاز کـرده    هم بر سمند قدرت افکنده بانگ حیرت

ــل داده   ــان قت ــاده فرم ــیر درگش ـ  شمش از کـرده من در اطاعت از او سـر را نی

...با زنده زندة مـن قصـد نمـاز کـرده    من در نَفَس کشیدن او در کفـن بریـدن  

)828همان، (

هاي خودستایی در شعر متنبی جلوه

اش فخیم و کالمش محکم و کوبنده ترین شاعران عرب است که سخن متنبی یکی از بزرگ

طریق مدح در پی  در اکثر موضوعات، مخصوصاً فخر و مدح شعر سروده و از«:است

اش را در برگرفته و در وصف هاي مدحی او قسمت اعظم دیوان تکسب بوده و قصیده

.)469:م1986فروخ، (»شجاعت ممدوح و بخشش و جوانمردي او مبالغه کرده است

وفایی دنیا و حوادث روزگار، توسن شعر او از حکمت و پند خالی نیست و در بی

 ا استفاده از تعابیر نو و توصیفات ملموس، عنان سخن راجا رانده و بهمهبه خیال را

:اند که در ستایش شعر او چنین گفته.دست گرفته استبه

دست است که افسار کلمات و عبارات را در دست گرفته و او شاعري چیره«
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هرجا که روي آورد، کلمات نیز همان .راز و مرزهاي زبان تسلط دارد ۀبر هم

 ۀچشم.شود سراید، کالم مطیع او میهرگاه شعر میآورند و جا روي می

.نمایدهایش هرگز غروب نمیخشکد و خورشید موهبتاش هرگز نمینبوغ

راسان که فرد ناشنوا نیز سخنگردد، آناش میکالم شخص نابینا جذبِ اش

).1372:3فاضلی، (»شنودمی

برد خواهیمموضوع پیاین به خصوص قصاید این شاعربه دیوان متنبیبا بررسی 

هاي حتی خارج از نُرم ادبی زمان حجم بیشتر خود و خودستاییبه که بسامد توجه

 ،ها در میان موضوعاتی چون مدحاین فخریه.خود اختصاص داده استبه راوي دیوان 

هجو مطرح شده است و هیچ نشانی از نوع فخر دینی یا جناحی را در دیوان او  ، ورثا

هاي نزاع مذهبی و حزبی شاید دلیل این را در خاموش شدن شعله.فتتوان یانمی

وجه خود را از اختالفات مابین دولت و ناراضیان وضعیت هیچبه گرچه متنبی ؛دانست

 ،نابرابري بین طبقات مردم ۀوجود آمده نتیجبه و این اعتراضات.دیدزمانه برکنار نمی

شورش و شور احساسات مذهبی مثل  اوضاع نابسمان اقتصادي مردم ،فساد سیاسی

در قرن سوم هجري در زمان خالفت عباسی در جنوب عراق و قبل از آن  الزنجصاحب

مسائل دینی و حزبی طبق به متنبیکمتر و شاهد مدعاي توجه .قیام بابک خرمدین بود

الدوله که در دفاع از سیف است)30-29صفحۀ (»المتنبیمع«حسین در کتاب سخن طه

الدوله و اطرافیانش کرده عقاید دینی سیفبه م روم در مدحیات خود کمتر توجهیحاک

هاي هو بر آنچه که مرسوم مدحی …بر شجاعت، بخشش و نسب ورا و مدار مدح خود 

.استقرار داده شاعران بوده 

خود و این نوع فخر به خصوص فخربه محور وجودي کالم متنبی بر فخر بود

وجود شاعر که شناساي به اعران جاهلی و اموي که فخرشانمتفاوت است با فخر ش

هاي متنبی منحصر اما فخریه .آمد شمار میبه یک قبیله و سرمایه اصلی براي آن قبیله

دالیلی که در قسمتی از این مقاله توضیح کافی به در دیوان او.ستایش خودبه شد می

هاي بزرگان و آباي خود کرده یلتقبیله و ذکر مکارم و فضبه ندرت فخربه داده شده

شمارد و در پویایی کنونی و آینده خود نقشی براي هیچ میبه ها را است و اکثراً آن
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کند زود از و اجداد خود می ءیادي از آباکه او در قصاید حتی زمانی ،ها متصور نیست آن

.هاي خود بپردازدتوصیف خود و تواناییبه گردد ومیآن فضا خارج 

هاي متنبی هاي نارسیستی در فخریهی ویژگیبرخ

قرار به گري مظاهر بیان شدة روانشناسان از یک شخص نارسیستی در دیوان متنبیجلوه

:زیر است

:برتري نفس.1

در سطح اول، مفهوم خودشیفتگی تا حد بسیاري بر مفهوم رایج مفاخره یا مباهات در 

ورودچالش با جهان بیرونیبه ندرتبه در این سطح، شاعر.شود ادبیات منطبق می اش

واالترین .ورزدکند و از این رو، غالباً بر بزرگداشت جایگاه و مقام خویش تأکید میمی

:استنمود چنین بیانی برابرکردن خود با پیامبري چون مسیح در بین قوم یهود 

ــود مـا مقــامی بــأرضِ نَخْلَــۀَ إالّ  هــینَ الی ســیحِ بــامِ الم کمق

)154:2008المتنبی، (

»استیهودقوممیانمسیحجایگاهچوننخلهسرزمیندرمنجایگاه«

ــدارکها اهللا    ــۀ ت ــی أم ــا ف ــود أن ــی ثم ــالحٍ ف ــب کص غری

)135همان، (

ثمود، میاندرصالحهمچون-گیرادانتقامآنانازخداوند-کهقومیمیاندرمن«

»غریبم

 طْ عنکفوقوکأنَّـه ابمتشبیهیأم ـ یفما أحد یوال أحد مثل

)369همان، (

هیچکس باالتر از من .کنید شباهت ندارم آن تشبیه میبه آنچه که خود رابه من«

».نیست و هیچکس من نیست

نیز این ویژگی در زندگی او .شودزبان او محدود نمیبه گونه خودانگاري تنها این

کند زیرا عزم بر آن او ستایش وزیر خائن را رد می.ددهصورت واقعی خود را نشان می

الدوله شرط و با سیف.)143:1356البدیعی، (کرده بود که کمتر از امیر را مدح نکند 

.)71همان، (گوید و در مقابلش زمین را نبوسد د که او را نشسته مدحکن می
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 با مدح خود را او نه تنها.داد متنبی خود را بر همه غیر از ممدوح برتري می

پس  .دانست ها می در مقام نفس شریک آنرا کرد، بلکه دائماً خود ها نزدیک می آنبه

دهد، تفاوتی بین خود و او از جهت برتري زمانی که ممدوح را بر خود برتري می

او در مقابل ممدوح، براي .بیند و این همان معناي شریک شدن با ممدوح استنمی

.خود هویتی قائل است

ــعرُ مسـکاً کانَعرضُکوذاك النّشرُ  ــريوذاك الشّ ــداکافه والم

)339:2008متنبی، (

:داند داند خود را همانند نور آن میهنگامی که ممدوح را همانند خورشید می

ـ فعلکشَمسِلَیس قَولی فی  ــی کالشّمـ ــمسِسِ ولکــن ف کاإلشــراقِالشّ

)312همان، (

ل اگر همان ممدوح چنان فضایی ایجادکند که دوستی بین او و شاعر با این حا

برد که گوییا از اول چنین آشنایی کدورت شود دیگر شاعر چنان از او میبه تبدیل

او در کنار مدح .نبوده است و چنین رفتار متنبی در میان شاعران کمتر دیده شده است

.دهدتایی را بر مدح ممدوح برتري میحتی گاهی خودس.کندمیممدوح، خود را نیز مدح

الناستحقیر عوام .2

اول خود .کندهاي فرد نارسیستی این است که عزت نفس خود را قربانی میاز ویژگی

ها را  گیرد و شأن آندهد و از جهت دیگري دیگران را نادیده میرا بر دیگران برتري می

کشد و در تصویر میبه ترین و حقیرترین شکلها در پست برد و آنزیر سؤال می

:شونددیدگاه او همه مردم جزو حیوانات و بهائم محسوب می

  ـمکُلَّه النـاس بتکر عرانـا    لو استطعتـعید بـن عبـد اهللا بإِلى س

)563همان، (

».اگر بتوانم همه مردم را مرکوب خود گردانم، سعید بن عبداهللا؛ شتر من بود«

ها را  چشم و و صداي آنتر از کالغ یکنا شاعران حسود خود را کوچکو هما

:داند صداهایی ماندگار نمی
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الخُلـد بهـا وهم فی ضَجیج ال یحس فهم فـی جمـوع ال یراهـا ابـنُ دأیـۀٍ     

)129همان، (

طور که  همان.بزارهاي فنی ادبی براي تحقیر مردم استفاده کرده استمتنبی از تمام ا

 ،در بیت اول از شعراي زمانه و در بیت دوم از اهل روزگار ،بیتی که در زیر آمده در دو

:ها را استفاده کرده با استفاده از صیغه تصغیر نهایت خوارشمردن آن

ــععرٌیشُـو یتَحت ضـبن ومٍیکُلِّ یأف ــاویفیضَ طــاوِلُیرٌیقَصــینیق

)413همان، (

عرض اندام کرده،  -گیرد که در زیر بغلم جاي می-آیا هر روز شاعرکی ناتوان «

!رقابت برخیزد؟به خواهد در نغزگویی و هنرنمایی با منمی

 یلَـــهاُالزمـــانِهـــذاإلـــىأذُمهم هــأعلم ــد ف ــزَمهم وغْ ــدم وأح فَ

)123همان، (

ن زباشان الکن و گرانبرم، چرا که داناترینبه دنیا از دست مردم حقیرش شکوه می«

»شان فرومایۀ ناداناست و هوشیارترین

بزرگ جلوه دادن مشکالت.3

بزرگنمایی مشکالت  روانشناساندر نگاه  هاي ذکرشده براي یک فرد نارسیستیاز نشانه

وجود آمدة خود از روزگار و زمانه بوده است که این نمود در شعر متنبی به و مصائب

:گري بیشتري داردهم جلوه

فـی غشـاء مـن نبـال    فؤادي بـاألرزاء حتـى  رمانی الـدهرُ 

)44همان، (

»ها را بر ما انداخت تا این قلبم در زیر باران تیر صاحب تیر پنهان شدروزگار مصیبت«

:کنند و فقط ادعاي علم دارند کند از مردم که چیزي را درك نمیشکایت می

ـ عصر لیبفهم أُهیمن ل ـ يالهندحسبیأنیدعی باقـلُ همیف

)354همان، (

فرق »العقّاد«داند و می»جنون بزرگ«عبدالرحمان صدیقی بدبینی متنبی را ناشی از 

زمانه به داند که بدبینی معرّي رابدبینی متنبی را با بدبینی ابوالعالي معري در این می



139750، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

را تنبی دانست، اما بدبینی م نفس انسانیت میبه معرفت و علمبه خود برخاسته از علم

طلبانۀ او هاي جاهکه زمانه و اهل آن همسو با خواسته دانست و اینیک بیماري می

که معري این نگاه بدبینی را مخصوص آن است فرق دیگر نگاه بدبینانه معرّي .نیستند

.)1124:1354العقّاد، (».دادعموم مردم تعمیم میبه دانست اما متنبی آن را گروه خاص می

فخر فروشى و مباهاتبه میل.4

ست اشدن در زبان و رفتار مردم  مطرحعالقه به، تیهاي شخصیت نارسیسیکی از جنبه

:گونه فخرفروشی و مباهات در شعر او نمایان است که این

الحبـرُ نورهـا منإِذا کُتبت یبیض بیوتـه تکـاد شـعرٍ ما قُلت مـن  و

)44:2008متنبی، (

چون (ام چون ابیاتش تحریر شود پنداري که از نور مرکب سپید شعرهایی که گفته«

».شود)حریر

:و نیز

  تی بـی تَهتـدي وإنّی لَـنَجمـحبالنّجومدونِحالَ من إِذاص ـحابس

)74همان، (

اي هستم که چون ابر، حجابی بر ستارگان گردد یاران و گمان من ستارهو بی«

»ندیاري من ره را یاببه همراهانم

اي که عکبري گونهبه درسظهور میبه هاي شاعرآوريگونه مباهات در نوع این

:داردامیاعتراف وبه را چنین)شارح اشعار متنبی(

»کردن در شعر مخصوص کسانی است که در جایگاه فضال باشندگونه عملاین«

)278:م1890العکبري، (

و اجداد خود ءآبابه اعتمادي بی .5

.اندها و صفاتی که روانشناسان از شخصیت خودشیفتگی عرفی برشمردههاز نشان

بیند کسی که در میان متنبی وقتی می )52:م1897بحیري(استاجداد خود به اعتماديبی

دهند در او نمیبه آن افتخارکند، اهمیتیبه اجداد و نیاکان خود جایگاهی ندارد که
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بینیم که  کنیم، میاگر دیوان متنبی را بررسی.دکنتوجهی میاو کمبه اشعار خود نسبت

بالد که از زنان شایسته و صالح کوفه مادربزرگ خود میبه در میان پیشینیان خود فقط

)49:م1984منظور، ابن(.است

گویی کند در فخر آنان زیادهها حمایت اگر دشمنانش متنبی را مجبورکنند که از آن

:کنددربارة خودش تمرکز می فخرگوییبه کند و دوبارهنمی

ـ أبـا یفـوقُ بعضُهأنا ابنُ من  نَجلَـه مـن بعضباحث والنّجلُ الـ

حیلَـــهمـــن نَفَـــروه وأنفَـــدوا لَهـــمالجـــدودوإنمـــا یـــذکُرُ 

  ــبٍ أروح ــراً لعض ــتَملَفَخ ــمهرِي أَروح همش ــوســـ همعتَقَلَـــ

ــرِ  ــرُولْیفخَ ــإِذالفَخ ــهدوتغَ ــدیاً ب ــرَهمرتَــ ــهخَیــ ومنتَعلَــ

)383-2008:382،متنبی(

من پسرکی هستم که اوالد من از پدر کسی که در جستجوي اصل و نسب من «

ايکسی که خود فضیلت و مایۀ افتخاري ندارد، چاره.است، برتر و باالتر است

اي که در دستانم و نیزه شمشیربه من.و اجداد خود افتخارکندءآبابه ندارد که

مانند لباس بر به من فخر را .کنندمن افتخار میبه ها آن.کنماست افتخار نمی

ها را  پا کردم و رواست که ردا و نعلینی افتخارکنند که من آنبه تن و نعلینی

»پوشیدم

گونه آورده متنبی تمایل دارد که اصل و نسبش ناشناخته باشد و علت آن را بدین

:است

مبادا  ،گردم و دوست ندارم که مرا بشناسندمن همواره در میان قبایل عرب می«

.)1408:193ابن العدیم، (»ها شوم نمک پرورده آن

موضوع دیگري به ولی واقعیت این است که دلیل پنهان داشتن اصل و نسبش

اد گردد و آن موضوع این است که متنبی شاعر متکبر و خودستایی است و اعتقبرمی

باره العدیم در اینابن.کاهدو اجدادش از شأن و جایگاه او می ءدارد که با آوردن آبا

گذشتم مرد  سالمی شاعر از پل بغداد میه با ابوالحسن محمد بن عبیداهللاهمرا«:گویدمی

.سالمی شاعر گفت آن مرد نابینا برادر متنبی است.نابینایی در میان گدایان آنجا بود

:بارة متنبی از او پرسیدم و او نیز این نسبت را تأیید کرد و گفتک شدم و دراو نزدیبه
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گدایی نابینا را به اگر متنبی انتساب خود.)همان(»نسل ما از اینجا گرفته شده است«

کرد، بلکه با آنچه در طول زندگانی دانست مطمئناً اصل و نسبش را جدا نمیپست نمی

عبدالرحمان .ساختمند میها بهرهرا با فضیلت کرده بود اصل و نسب خودکسب

:گویدصوفی در این باره می

شد دن نسب والدینش شناخت نداشت قانع نمیوپایین ببه اگر متنبی نسبت«

اش را کم و اندك در اشعارش ذکرکند و آن هم با ایجاز و که ایل و عشیره

ايسبت در هرقصیدهمناکرد و بامناسبت و بیها را پرمیهمواره گوش.تعمیم

)1354:1178صدقی، (.کردبا ذکر و ستایش نیاکانش آفاق را پر می

ممدوحانبه وفایی نسبتبی .6

 وفایی نسبتشخصیت متنبی نسبت خودشیفتگی داد، بیبه توانیکی از مواردي که می

طوري که شخص خودشیفته دیگران را در امتداد خود  ممدوحان خود است، بهبه

کنند و اگر چنین نکنند ترکشان خواهد برایش آماده د و انتظار دارد هرآنچه را میبینمی

 هاي متنبی این است که وقتییکی از عادت.شودها خشمگین می کند و از آن می

طوري که  دهد، بهپیوندد در ابتدا خلوص و ارادت خود را نشان میممدوح خود میبه

تمایل دارد و اشعار مدح خود را مختص او او به کند با صداقتممدوح گمان می

ممدوح دیگري به بیندسروده است، اما هنگامی که از ناحیه ممدوح نارضایتی می

دانیم طور که می همان.دهدقرارمی حملهپیوندد، و تیر کالمش ممدوح اولی را مورد می

اي فخرآمیز هالدوله را با قصائد زیادي ستود و براي او صفات نیک و منشمتنبی سیف

 شاعر دیگري است، دل از او برید وبه اشالدوله عالقهکه دید سیفقائل شده، اما همین

او داده بود، چیزي به هایی که کافور اما از وعده.سوي کافور در مصر رهسپار شدبه

و)209:م2000الصفدي، (»عایدش نشد، او را نیز با سرودن شعر هجوآمیز رهاکرد

.وله رفتسوي عضدالدبه

اهداف بهاي براي رسیدن عنوان وسیلهبه ممدوح خودبه رسد که متنبینظر میبه

متنبی شعر خود را :کند؛ محمد مظفر سعید از این ویژگی متنبی چنین گفته استمینگاه

کند ها را انتخاب می ترین آنلدارد و با اعتبارترین و متموبر امیران و حاکمان عرضه می
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اعتبار را با صفات هراسد که امیر کمها باال ببرد و حتی از این نمیاوج آسمانبه تا او را

مورد خطاب دهد، یا دربارة علی ابن ابراهیم )دهنده و خوارکنندهمانند عزت(الهی 

در هرچیزي اختالف «و دربارة کافور گوید »مذلّ األعزّاء المعزّ«:گویدتنوخی می

.»وجود دارد جز در وجود تو

:کافور استبه ابیات زیر در آغاز پیوستن

ایــکُنــت راجيوذا الوقــت الّــذهیــإلتائقـاً کُنتالّذيالوجهأبا المسک ذا 

 ــت ــرَورىلَقی المــناخیب ــهوالشّ صـادیا المـاء یتـرُك هجیـراً  وجبتدونَ

ــحاب  وحـده المسـک أبـا الأبا کُلِّ طیـب   ــلَّ س ــصأَالوکُ ــاخ الغَوادی

ــع فــاخرٍکُــلَّواحــدیــدلُّ بمعنــى   مــد ج ــرَحمنُوقَ المعانیــافیــکال

)608-2008:607متنبی، (

دارم ببینم و این هنگام این سیما، سیمایی است که دوست)کافور(یا ابامسک«

تو به ندر راه رسید.کنمهمان هنگامی است که دوست دارم تو را در آن زمان مالقات

که تشنه بودم، نوشیدن آب را  کردم و در هواي گرم با آنهاي بلند را طیها و کوه دشت

تو تنها مسک نیستی، بلکه تو پدر همه چیزهاي خوب .تو بپیوندمبه نیز رهاکردم تا

هر انسان .شود نه فقط ابري که بامدادان ظاهر می.هستی و حتی پدر همه ابرها هستی

ها را در بالد در حالی که خداوند همه مکارم و فضیلتلت خود مییک فضیبه شریفی

».کرده استتو جمع

کوفه به کرد، وهنگامی که کافور را ترك(ابیات مذکور با ابیات زیر مقایسه شود 

):رود می

…والعمـى جهلـه مهامه مـن  بینَنـــاقُربنـــاوکـــانَ علـــى 

 دوأســــوشــــفَرُهمصــــفُهنــالُی ــدجى ق ــدر ال ب ــت ــه أن لَ

ــه ــدحت ب ــعرٍ م نْوشــد ـ الکَرکَ ــضِیالقَــرنَینَ ببالرّقــىنَیو

ورضــعناه فکنــت المرضــعا  مهـده فـی الهـوى فیک ناغَینا 

)35-2008:34متنبی، (

ها جهالت و  اندازة دشتبه میان من و کافور نزدیکی بوده باشد امابه چه بسا«

کافور .نکردعلم من چیزي اضافهبه فاصله انداخته بود، و جهالت او نابینایی میان ما
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گویند تو ماه کاملی او میبه بزرگی لب شتر دارد وبه اي زشت و سیاه و لبانیچهره

چون کرگدن زشت است شعري را سرودم که در ظاهر شعر که دربارة کافور .هستی

»گرفتماست و در باطن صله می

:ز مجموعه خودشیفتگی این شاعردیگر اهایی نمونه

ولکن معـدنُ الـذَهب الرّغـام   موما أنـا مـنهم بِـالعیشِ فـیه    

)4:17همان، ج(

و این چیز (زیم، و لیکن جزو آنان نیستممی)مردم عصر(که در میان آنان با آن-

.ه طالي ناب نیز در میان خاك است، چرا ک)آوري نیستشگفت

  ـحبتی بـه   تَوانّی لـنجمهتـدي ص ـحابومِ سن دونِ النُجأذا حالَ م

)4:17همان، ج(

اي هستم که چون ابر، حجابی بر ستارگان گردد، یاران و گمان من ستارهبی-

.یابند یاري من راه میبه امهمراهان

 ــو ــرَي الفُتُ ــرُوةوت الموالَةَوــو ــةَب ــل ملیحـ ــرّاتهاۀٍفـــی کُـ ضَـ

ــنَّ ــذتی  ه ــاتی لَ ــثَالث المانع خَلوتی ال الخَوف من تَبِعاتهـا فی ال

)1:227همان، ج(

زدناز دست اتنها جوانمردي و رشادت و اصالت نیکوي من است که مر-

راهبه دارد و گرنه من از پیامدهاي آن ترسیکارهاي ناپسند بازمیبه .دهم نمیدل

   أمـراً اُریـد إنّی إذا باشَـرتو   ههـانَ أشـدو تَدانَت أقاصـیه

)2:27همان، ج(

ترین آن بر خاطر عزم و همت واالیی که دارم، سختبه هرگاه قصد کاري را کنم-

.من، سهل و ساده است

:اش چنین غلوکرده استاو در مدح عظمت عزم

أمنک الصبح یفرَقُ أن یؤوبـا أعزمی حاللَ هذا الّلیلُ فَانظُر

)2:139ان، جهم(

اي عزم و همت پوالدین من، بنگر که امشب چه طوالنی گشت، آیا صبح از تو «

»هراسد که باز گرددمی
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ــ ــلّ عجیب ــی لَعمــري قَصــد کُ عجیب فی عیـون العجائـب  کَأنّی ۀأل

)1:151همان، ج(

دیدار این تمام امور شگفت قصد همانا هر امر شگفتی از من در عجب است، بنابر«

.»اندمرا نموده

هایی متنبی و عرفی شیرازي ستاییتطبیق خود

شویم که بسامد بررسی اشعار این دو شاعر بزرگ عرب و ایران متوجه میبه با توجه

هویت  ،هاي خود و برتري طلبی، از نظر مفاهیم فکريداشتهبه خودستایی و فخر

.تشکیل داده استرا شعري این دو شاعر 

بینی و تواضع، هاي مشترکی در خودبزرگ قیات این دو شاعر جنبهبا بررسی خل

هاي فراوان مشترکی هست که  در بدبینی و مذمت دنیا و اهل زمانه جنبهو خودشیفتگی 

مهمترین .ها اشاره شود همۀ آنبه شود در این مقالها نمی بسامد باالي آنبه با توجه

:گردد هاي مشترك با شاهد مثال بیان می جنبه

عیب و نقص رسانند و خود را بیثریا میبه هر دو شاعر درجۀ شاعري خود را

:دانند می

ــرَمانَ عن شَرفیصما أبعد العیب والنُق واله ــیب ــا، وذان الشَ أنــا الثُری

)2008:371متنبی، (

من همچون ستاره !دور استبه چقدر عیب و کاستی از منزلت و شرف پاك من«

.»ها با من فاصله دارد دگی فرسنگام، و عیب و نقص چون پیري و افسرلندمرتبهثریا ب

:گویدعرفی 

ــهام دم از نـور زنـد  عرفی لب معنـی  ــدآتــش ب نهــاد شــجر طــور زن

ــم نغمــ زد و مـن ادبی مـی منصور دم از بی ــرغ ادب ــورم ــۀ منص دزن

)3،40ج:1378عرفی شیرازي، (

:و نیز

ــنش درخوا  ــه م ــابی ک ــدماز کت لوح محفـوظ نخسـتین ورق اسـت   ن

ق تو گویند حـق اسـت  حهرچه در عرفــی از عیــب تــو گفتــیم مــرنج

)1،144همان، ج(
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پیشگاه پادشاهان به یکی از مظاهر خودشیفتگی متنبی این بود که در باور او اگر

هنگام خواندن شعر، چون دیگر به هدف متعالی است؛به شود براي رسیدنحاضر می

خواند؛ چرا که او خود را ایستاد، بلکه نشسته شعر میران در مقابل ممدوحان نمیشاع

اي است که باید دهند، وظیفهاي میوي صلهبه دانست و اگرطراز پادشاهان میهم

).441:1383الفاخوري، (.ندك استاداکنند و در برابر گوهرهاي منظوم او هرپاداشی ا

:انددر مورد عرفی هم گفته

ور شده، الحق هیچ شاعري را این رتبه و وظ و بهرهظانعامات مح.ه صالتب«

هم نرسیده بوده به منزلت و حالت در مالزمت پادشاهانِ زمان و اکابرِ دوران

صاحب خود به که او را رسیده، چنانچه در ایام مالزمت، کرنش و تسلیم

ته و اهل عالم نشسخواسته در مجالس میکرده و بر هرطرز و روشی که مینمی

دولت این سرور به اند و از زخارف دنیوي نمودهتقدیم او را قبول می

)192-1381:191نهاوندي، (»نیاز بودههمتّان بیصاحب

ها و مشکالت در  دادن سختییکی از عالئم خودشیفتگی افراد، بزرگ جلوه

ها و م و مشقتخیز، تحمل آالوزدن از آن است؛ زندگی پراُفتروزگار و پیوسته دم

آمال و آرزوها سبب شده که این دو شاعر در آثارشان درد و رنج خویش به نرسیدن

 شعر را گوشزد نمایند و از روزگار و زمانه شکوه سردهند؛ دربارة این موضوع در

در مدح »الشوقجمۀتر«عرفی هم یکی از قصاید پربار خود را با نام .متنبی بحث شد

 سروده که جزو امهات قصاید اوست و در این سروده )ع(حضرت امیرالمومنین

:اوضاع زمانه چنین تاختهبه

ــازار   هیچ شـهر و دیـار  جهان بگشتم و دردا به ــت در ب ــند بخ ــه فروش ــافتم ک نی

که روزگار طبیب اسـت و عافیـت بیمـار   کفن بیـاور و تـابوت و جامـه نیلـی کـن     

ــ ــرا زمان ــغ ۀم ــته و تی ــت بس ــاز دس خـار گوید که هان سري مـی زند بفرقم وطن

ـ کنمدلـی زمانه مرد مصاف است و مـن ز سـاده   جوشـن تـدبیر وهـم دفـع مضـار     هب

ــی ز ــه م ــک ســنگ فتن ــق فل ــاردمنجنی ــار  ب ــه حص ــزم در آبگین ــه گری ــن ابلهان م

خمـار من در لجاجتم زکه شیشه خالی وعجـب کـه نشــکنم ایـن کارگـاه مینــایی    
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عجب مدار گر آتـش بـرآورم چـو چنـار    نفـس نـزنم  دل جوشـد و  چنین که ناله ز

)2،119ج:1378عرفی شیرازي، (

:در جایی دیگر گوید

دلم ز صفحۀ فهرست برگرفته سوادنامه نیسـت تصـنیفش  زمانه غیر الم

)56همان، (

انگاشتن اَقران و هاي مشترك خودشیفتگی در دیوان این دو شاعر هیچدیگر از جلوه

ذکر دو نمونه به در اینجا فقط.آن پرداخته شدبه جو و تحقیر آنان بوده کهمخالفان و ه

:گردددیگر از این دو شاعر اکتفا می

در دیوان خود افراد بسیاري را ابتدا مدح کرده است، ولی چون آنچه که از متنبی 

فور، که در هجو کا چنان.هجو آنان پرداخته استبه ها انتظار داشته برآورده نشده، آن

شغال بودن (این امر به نامد و اشارهمی )شغال(آويیکی از ممدوحان وي، او را ابن

:شمارد ز گنگی خویش مین انشا-گفتن نداردبه که در نظر خود نیاز-را)کافور

ــاً   ــت عی ــوت رای ــا أن هج ــا لئـــیمو لم ــالی البـــن آوي یـ مقـ

)2008:366متنبی، (

کردم، دیدم که گفتار  هجو می)اوست ةبرازند که هجو(هنگامی که کافور را «

چیزي که آشکار است، اشاره به زیرا(شغالی، دلیل گنگی من است به هجوآمیز

).کنم می

:عرفی

نهم بر زبـان و صـوت جـال   میکــنم هجــو شــاعرانِ گــدامــی

شـان رود خـامی  شاید از طبـع تـــا بکوبنـــد طبـــلِ بـــدنامی

)3،256ج:1378عرفی، (

زندگی به با نگاهیوجوه تمایزهاي فخرسرایی متنبی با عرفی در این است که  از

 شویم که یکی از نیازهاي مادي که در نهاد متنبی متنبی و مطالعۀ اشعارش متوجه می

هاي اول زندگی  متنبی، در سال«.مال و ثروت بودبه وجود آمد میل و حرص شدید اوبه

تر از حاتم فروخت و ممدوحش را بخشنده بها میکمترین به کرامت و ارزش شعرش را

 وقتی بهاي مدحش.شد چند درهم محدود میبه کرد، ولی نتیجۀ مدح او طائی معرفی می
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بنابراین، اصرارِ .)1992:164التونجی، (»دیناریه معروف شدبه اش یک دینار رسید قصیدهبه

ل هرکسی را در هرمقامی مدح پوبه کشاند که براي دستیابی جایی به نهاد، متنبی را

و صراحتاً از ممدوح خود طلب  ،شد بهاي کم در مقابل مدحش راضی میبه کرد ومی

کند، بخشش و وي تحریکبه که ممدوحش را براي بخشش او براي این.کرد بخشش می

)1،127ج:تابیالیازجی، (:کند باران رحمت تشبیه میبه هدایاي او را

ــرَقُاب جـودك ثَـرَّةً  أمطرْ علَی سح ــۀٍ ال اَغْ مبِرَح ــی ــرْ إل و انظُ

)2008:315متنبی، (

من بنگر که در سیل به ابر فراوان جود و کرم خود را بر من ببار و با رحمتی

.بخششت غرق نشوم

او بخشش کند تا با شعرش از او در به خواهد که در جاي دیگر از ممدوحش می

)1،142ج:تازجی، بیالیا(:دمقابل دشمنان دفاع کن

ــا    ــت بِه ــاً تَرَکْ ــودك ألْفاظ ــرْ بِج وتـاً اُنْصکْبم نْ عاداكفی الشَرْقِ و الغَرْبِ م

)2008:147متنبی، (

نما؛ من با همین یاري)امکه در مدح تو سروده(با جود و بخشش خود، اشعار مرا 

.اماشعار دشمنان تو را در شرق و غرب ساکت کرده

عرفی شاعري است که طبع بلند او باعث شده است که او خود را برتر از آن بداند 

کند  او کسی را مدح می.مدح هرکسی بپردازدبه که در برابر هرکسی اظهار عجز بکند یا

داشته، مثل ابوالفتح او اعتقاد قلبی دارد و او را از جان و دل دوست میبه که واقعاً

:گوید در جایی میاو .شاهزاده سلیم خانان وگیالنی، خان

ــی   ــت ملَک ــان طبیع ــدایح دون ــه در م ز بــاغ قــدس نبــردم بکشــت هــزل آبــادک

ــر اوراد ستکنم انشاي مدح، مدح کسیکه میکنون ــزوده ب ــدیحش ف ــل م کــه جبرئی

)2،59ج:1378عرفی شیرازي، (

واگذار  امتیقبه تن راخواس نیو ا دهیامتناع ورز زهیاز اخذ جا ریز تیدر ب یعرف

:او دارد عیمن شهینشان دهنده طبع و اند نیکه ا ،کند می

ـ چـون ز میویبه کام دن کـنم اظهـار  در حشر مـی زهیجاثیحدگـردد نمـی انی

)146همان، (
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 یخوش طمع صله و انعام چندان دلِبه ییگودهیو قص يسازحهیاز مد یعرف

:نداشت

اردیصله نپذ و امادیامکرده بهاهکه چهیخود تو دانينشـمار حسنِ طلبنیو

)231همان، (

 طرف کیباعث شد که خود از  شیکردن اهداف ماددر برآورده یاصرار نهاد متنب

جهت به زین یفراخود متنب گریکند و از طرف دتیاز او شکا شیپافشار نیسبب ابه

کردن برآورده يعث شد برابا ینهاد متنب رایز.کندلجاجت او را سرزنش نیا

از.کندرا تحمل يادیز مشکالتو  ندازدیزحمت ببه خودش را، يماد يها خواسته

دورکرد و در  شیپول، او را از اهداف واالبه دنیرس يبرااد، یتالش ز نیا گریطرف د

:دیگویم یاو با ناراحت.فراخودش قرارگرفت یتضاد با اهداف آرمان

ــققِطَلَبِ الرْزیوطالَ فيصدرضاقَ ییام،  ــود قُع ــه ــلَّ عن يوقَ

ــو ـ  یلعلَّ ــ ــا أب م ــض ــلٌ بع ّزِـــلُغُمؤمــنْ ع م ــاللّطْف ــبِ ــحمزٍی دی

ــداً ــأبـ ــبالد و نَجمـ ــع الـ ـ  یفیأقْطَـ تمـوسٍ، و هـ ینُح ود یفـعس

)2008:115متنبی، (

 يو از پا.گشته یطوالن يو روزطلب رزق  يتنگ شده است، و تالشم برا ام نهیس«

مبارك که طالعم نا یدر حالم، یمایپیم يکسب روز يرا برا ها نیسرزم وستهیپ.امننشسته

از آرزوها و  یبرخبه و ستوده زیعز يلطف خدابه دیشا.دارم یاست اما همت عال

».ابمیخود دست  يدهایام

:شود ایگی او میمگوید هدفش ثروتی نیست که باعث کم و در جاي دیگر می

ــه   ــالٍ أذلُّ ب ــی م ــیم علَ ال أق ال وــه  و ــی ب رْضــا ع ــذُّ بِم درِنُألَ

)574،همان(

و چیزي که آبرویم را .دهم ثروتی که باعث خواري من شود، تن نمیبه من«

».آور نیستدار کند، برایم لذتلکه

هاي از جمله داستان»اخودفر«با »خود«عرفی نیز از کسانی است که تقابل دوگانۀ 

طلبی هنري بوده، نه آن هم در پی برتري»معالی«دیوان او بوده و در پی یافتن 

نخست «:این حقیقت در کتاب تاریخ ادبیات اشاره شدهبه که چنان.طلبی ماديبرتري
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طمع صله و انعام چندان به گوییسازي و قصیدهباید دانست که عرفی خود از مدیحه

 دیگر»عرفیِ«طلبی را چونان او راحت )5/2،807ج:1364صفا، (»نداشت دل خوشی

:پسندد خود نمیبه

مشت خس چینم و در جامۀ خواب اندازمبستر همه چون عرفی و مـن فشانند بهگل

)1،768ج:1378عرفی شیرازي، (

:نمایدتأثیر میدیگر کارگر است در این یک بی»عرفی«افسونی که در آن 

صید فریبِ دام خود و دانۀ خـودیم رفی برو تهیِۀ افسون مکن کـه مـا  ع

)688همان، (

کرّات بیان شده و او به در شعر عرفیعلو نفس، همت بلند، وسعت نظر عموماً

همتان گله در جایی از دون.کرده استهاي مختلف بیان گونهبه بلندنظري خود را

:گوید کند و می می

انتظـار مـرا  که هیچ کام نیـارد بـه  ن همتی کزین شادمدوةفغان زِ نشأ

)11همان، (

داند  واقعی میهند، خود ر ا درویش در معناي ۀثیر فلسفأو در جایی دیگر تحت ت

:سازد عجیبی را در شعرش مصور می نیازي و بی

درویش جهانیم و همـا در قفـس ماسـت   حیوان نفـس ماسـت  ۀلب و چشمما تشنه

ــیش یـــد تماشـــاي تـــو مـــردناز لـــذت ام ــري پ ــا ثم ــاغ تمن ــتدر ب رس ماس

ــد  ــان و کبودن ــه بری ــت هم ــان اجاب خلدي که نسیمش نفس ماسـت ۀدر روضمرغ

گفت کس ِ ماسـت کسی آویز که بیدر بیفروش استعرفی کس ِ ما هرکه شود حیله

)70،همان(

پسندد و این ه بیشتر میدر جایی دیگر نیز، کفران نعمت را از شکرگزاري گدایان

جا نشستن بدون تحرك و فقط شکرگزارينگرش بسیار زیبایی است که او در یک

:پذیرد کردن را نمی

 ــت ــران نعم ــهکف ــی گل ــدان ب در کیش من زِ شکرگدایانه بهتـر اسـت  ادبمن

)106همان، (

یند و باي براي بزرگداشت و خودستایی خود میمتنبی اما مدح دیگران را وسیله
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وي همچنین در انتخاب تخلص .داده استخویشتن اختصاصبه بیت قصایدش راشاه

 خاطر ادعاي اوبه )متنبی(جویی گراییده است، زیرا تخلص او برتريبه شعري نیز

در مورد متنبی همه اتفاق نظر دارند که شاعري بزرگ و .پیامبري در شعر استبه

بخش شعراي پس از خود بوده پیشرو و الهامکه در شعر،  هنرمندي تواناست و این

اشعار به با توجه.توان انکارکرد که او شاعري مغرور و متکبر استاست، ولی نمی

گیري این عقدة شود که بستر شکلغرورآمیز متنبی، شائبۀ خودشیفتگی او مسلم می

نبوده و متنبی از خانواده مهم و سرشناسی «.در سابقۀ خانوادگی او داردریشه روحی 

روحبه نیاکانشبه جاي فخربه او.هرگز از اجداد و نسب خود نامی نبرده است

:)1:31م، ج1934متنبی، (نمود  باعظمت و اعمال بزرگ و افکار بلند خویش مباهات می

ــدوديِبـی ال بقومی شَرفت بل شَـرَفوا  ــرت ال بِج و بِنفســی فَخَ

)1:322همان، ج(

.»بالم عظمت و بزرگی خود میبه کنم، بلکهن خود افتخار نمیقوم و نیاکابه من«

عرفی نیز در یکی از قصاید خود در مدح شاهزاده سلیم ضمن مدح پادشاه؛  

:مدح خود اختصاص داده استبه زیباترین ابیات را

کــزین نیــارد پرهیــز کــرد طبــع ســلیممدح خویش دو بیتگویم به!خدایگانا

ــبعم اگــ  ــاه ز زادة دل و ط ــود آگ به اصلِ خـویش بتـازد زشـرم در یتـیم    ر ش

ــهســنج ضــمیرم لطافــت فــردوسلطیفــه ــنیم وظیف ــالوت تس ــم ح ــر کالم گی

زالل ماء معین است و درد مـاء حمـیم  مثال طبع من و هر طبیعتی که جز اوست

)2،265ج:1378عرفی شیرازي، (

زیبایی این ابیات عرفی آن را هب طالب آملی دیگر شاعر بزرگ سبک هندي با توجه

:گوید مورد تتبع قرار داده و می

ــتوري   ــو دس ــابم از ت ــر ی ــدایگانا، گ ذیل سوادوصف خود دوسه بیتی کشم بهبهخ

ــرون داد هــزار نغمــۀ فخریــه بــر لــبم گــر هســت ــوانم ز شــرم بی ــز او یکــی نت ک

اددجـوش اسـتع  توان در آب و گلم دیـد  تأمـل و غـور  من آن مجسم فیضم که بـی 

تو کیستی که بري نام خویش، شرمت بـاد خموش طالب و زین گفتگو دلیـري بـس  

)21:تاطالب آملی، بی(

 در هرحال، متنبی زندگی سخت و پرمشقتی را پشت سرگذاشته است و شکوفاشدن
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خاطر عقدة حقارتی باشد که آدلر از به تواند عظمت روحی میبه استعداد وي و تفاخر

انسان از لحاظ عضوي و یا موقعیت «.کند ها یادمیعنوان عامل پیشرفت انسانبهآن

که این عقدة کمبود و حقارت را جبران  خاطر اینبه اجتماعی موجودي ناقص است و

کالم خود شاعر .»برد تا توازن خود را تنظیم کندمیابزار و آالت دیگر پناهبه کند

:لیل اثبات این مدعاستاش دبارة دستیابی مجد و عظمتدر

ــااَکــانَ و لست ابـالی بعـد ادراکـی العـال     تُراثــاً مــباتناولــت کَس اَم

 ــه نفس ــد المج ــم ــالم علَّ ــرُب غُ کَتَعلیمِ سیف الدولَۀِ الطَعنَ والضَرباقَ

)61:همان(

 افتخاراتی کهبزرگی و عزت رسیدم، دیگر برایم مهم نیست که آیا به که پس از این

بسا چه.اممن ارث رسیده است و یا خود کسب کردهبه ام از اجدادم دست آوردهبه

گونه که خود تعلیم داد، همانبه که مجد و بزرگی را)خود متنبی(ايپسربچه

.خود آموختبه زدن و شمشیرزنی راضربه الدوله نیزسیف

که در  چنان ،کرد ود افتخار میدودمان اصیل خبه اما عرفی برخالف متنبی همیشه

:سال پس از مرگ عرفی نوشته شده، آمده29تذکرة میخانه که 

االنام پردازي از خالوي او شمسحقیقت حال آن عندلیب گلستان نکته…«

شیرازي استماع نموده در این اوراق پریشان تحریر نمود؛ اما چون این ضعیف 

مود گفت نام پدر عرفی خواجه مآل حال آن طوطی شکرمقال از او استفسار ن

بلوي شیرازي است و مولد خودش نیز در آنجا واقع شده؛ و این خواجه بلو در 

شغلی از اشغال حکام آنجا اشتغال داشته به هاي شاهیشهر مذکور در دفتر خانه

موالنا سیدي ملقب گردیده و به و نام پسرش محمدحسین بود و در میان مردم

)217:1340فخرالزمانی، (.»ي شعرگفتن افتادوادبه در اول جوانی

صراحت خود به نازد وي خودش می»شرف نسبت آبا«بلندي نسب و به این شاعر

:خواند نمی )ع(و فرزند موالي متقیان )ص(را از دودمان رسول اکرم

نامـه اربـاب دول  هرچه خـواهی زنسـب  بهر اصل و نسب خـویش نویسـم بیـرون   

پاي در تخت ثري دست در آغوش زحلو ذلـت شـعر  دارم از عزّت اصـل گهـر  

)2،229ج:1378عرفی شیرازي، (
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:و نیز

که در حضور همه سـرکنم سـتایش خـاد   سـت شرمیبگویم از گهر خویش گرچه بی

ــس  ــواهم ب ــین گ ــانِ اصــیلم، هم دادکه شرم این سخنم خوي ز چهره بیرونز دودم

ــز   ــارِکس هرگ ــدحی نث ــوهرِ م ــرده گ گهرشناسِ ضـمیرم کـه گـنج زیـر افتـاد     نک

ــه   ــازم ب ــه بن ــزد ک ــرا س ــام ــبت آب طبـع ِ مـن اوالد  قیامـت بـه  که تا بهچناننس

)64-2،63ج:1378عرفی شیرازي، (

طلب بود و همواره در آرزوي سیادت و سروري تا آنجا که متنبی مردي جاه

ي جسمانی و شدت عاطفه نیرو.جنون شهرت و مقام مبتال گشته بودبه توان گفت می

نظر خود برتر از او در .بخشیدقوت میآورش این جنون را در اوو خودپسندي شگفت

:همۀ آدمیان بود

 جیـبجب ععجبا فَعـن مزیـد  جدیلمإن أکُن مم هفَوق نَفس

)1387:116متنبی، (

ز خود کنم این خودپسندي از مرد عجیبی است که باالتر ا اگر خودپسندي می«

.»بیند کسی را نمی

پنداشت آنچه خداوند آفریده و نیافریده می ، وشمرداو خود را عدیل پیامبران می

او پرودگار شعر است و .در برابر خلقت او ناچیز و در مقیاس با همت او حقیر است

 شود براي رسیدن پیشگاه پادشاهان حاضر میبه اگر.خیل عظیم قوافی بندة اوست

هنگام خواندن شعر چون دیگر شاعران در مقابل ممدوحان به .عالی استهدفی متبه

دانست و طراز پادشاهان میخواند، زیرا او خود را هم ایستاد، بلکه نشسته شعر مینمی

اي است که باید اداکنند و در برابر گوهرهاي منظوم او دهند وظیفه اي میاو صلهبه اگر

)441:1383الفاخوري، (»هر پاداشی اندك است

داشت، پروایی خشم وامیبه متنبی از آوردن الفاظی رکیک در هجو کسی که او را

اند، با راندن نداشته و با صراحت در مقابل کسانی که او را خواسته یا ناخواسته آزرده

او براي تسکین آالم خویش، سالح .الفاظی شنیع، دشمنی خود را ابراز داشته است

سوي دشمن یا به وسیلۀ این سالح و با صراحت بیانبه گزیند وطعنه و هجا را برمی

هجو به تازد اما عرفی با همۀ بدخلقی و نخوت و غرور زبانش را دشمنان خویش می
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در یک قصیده که از .کسی آلوده نکرده است، یا کسی را قابل آن ندانسته که هجوکند

:قدر اکتفا کرده همینبه شوددست حسود آزرده می

بس که انصاف بود فانی و ادراك عـدیم ست مـرا گویم هجوينین رتبه که میبا چ

ش هجوکنم این بودش مدح عظیمکه گرَبا من از جهـل معـارض شـده نـامنفعلی    

ــه صد قـرن دگـر امـر بـدیهی نکنـد     که به ــل اول ب ــراهین معق ــیم ب ــنش تفه بی

)2،248ج:1378عرفی شیرازي، (

خودشیفتگی بین متنبی و عرفی این است که متنبی در مدح  یکی از وجوه تمایز

دالیلی که به ممدوحان چندان ثبات بین مدح و هجو نداشت و هروقت از ممدوحی

ممدوحان خود وابسته و پایبند و به اما عرفی چنان.کردبرید او را هجو میگفته شد می

اي که در مدح ابوالفتح صیدهمتعهد بود که این عالقه تا آخر عمر ادامه داد، حتی در ق

توصیۀ ابوالفتح، به گیالنی یکی از حامیان بزرگ خود سروده بود ضمن همین قصیده

گردید بعد از مرگ خانان را نیز مدح گفت و حتی این موضوع باعثخانعبدالرحیم

ا خانان و ابوالفتح گیالنی رچرا مدح خان بگویندو  هعرفی، عرفی را مورد انتقاد قرار داد

 خانانتوأمان ساخته و ابوالفتح را از لحاظ مراتب سیاسی و اجتماعی بسی فروتر از خان

:گوید برکشیدة او عرفی در این قصیده میو بلکه جلوه داده

جهــان ز حفــظ تــو جویــد کــاله بــارانیبـار شـود  همان که ابر عتـابش چـو فتنـه   

ضــایل مــآثرش خــوانیکــه تــو ســپهر فسخن صریح بگویم حکیم ابوالفتح است...

تمتّعی بـرم از وي کـه صـورت از مـانی    اي نهد از من که مـانی از صـورت  ذخیره

چشـم روحـانی  تـن بـه  تو را و او را یکبیــنماز آن ندیــده ثنــا گویمــت کــه مــی

)2،387همان، ج(

پور هند بوده است که موثرترین رواج خانان در شهر برهاندربارِ عبدالرحیم خانِ

خیاالنی چون عرفی، خواجه حسین ثنایی و فیض فیاض دکنی بود و عرفی نده طرز نازكده

 و همچنین.دیدپرور میاین حاکم ادب هاي مدیون حمایتخود را عرفی شد،  اگرهم 

.دربار اکبرشاه معرفی کردبه مدیون ابوالفتح گیالنی، آن طبیب حاذق که عرفی را

کند این گري میمتنبی جلوهبه عرفی نسبت که بیشتر در اشعارنکتۀ مهم دیگري

است که قصایدي دارد که کل قصیده با عنوان تفاخر شاعرانه در دیوان شاعر ثبت 
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:عنوان مثال مطلع قصایدبه .گردیده است

م     م  اي طعنِ فلـک نوشـته بـر ســـده از د ــبا بری ــف ص وي زل

)2،293ج:1387عرفی شیرازي، (

:و نیز

کنـد بـا گـوهرم   تیغِ همت دستبازي میون اُفتاده یکتا گوهرمگرچه از ارزش فز

)297همان، (

سهم خودستایی در دیوان دو شاعر

شود، اما در میان ادوار گوناگون خودشیفتگی تقریباً در تمام ادوار شعر فارسی دیده می

تر شعر فارسی در قرون ششم، هفتم و هشتم تا قرن دهم مفاخره و خودستایی بیش

هاي نقد ایجاد کرسی و ویژه در قرن دهم با وجود ایجاد بستر مناسببه .مایان استن

آن شکلی که امروزه وجود دارد؛ بسیار چشمگیرتر به اشعار توسط خود شاعران، البته نه

 توان فخر و مباهات را دید و هاي شعري عرفی می است تا بدان اندازه که در اکثر قالب

.عرفی بعد از خاقانی سرآمد شاعران در خودشیفتگی است توان گفت اي میگونهبه

عرب نیز از جمله شاعرانی است که همانند خاقانی و  ةمتنبی شاعر بزرگ و پرآواز

عرفی نسبت خودستایی در دیوان او بسیار باالست و حدود دوسوم از دیوان این شاعر 

.گیردرا مفاخره و خودستایی دربرمی

دو شاعر تصویر مفاخره در دیوان

قول اوحدي شعر به اي قائل شد، چنان کهتوان براي عرفی جایگاه ویژهدر بین شعرا می

 نزد دانا و کانا مطبوع است، خاص و عام از کودن و شعرفهم همه از کالم او چه«او

مطبوع شدن سخن .)1/5،131ج:1363صفا، (»اندتقلید محظوظبه احتیاج ذوق و چهبه

 ؛شناسی ادبیات نیز آن را باور داردسخن دقیقی است که امروز جامعه گاه از سر تقلید

در بسیاري موارد  ،بدین معنی که در روند محبوبیت و مقبولیت یک جریان هنري تازه

کشاند،  سوي خود میبه متنی نیست که مردمان راهنري درون ةعناصر جاذب و تاز

 خارجی است که مردم را وادار هاي بیرون از متن وبلکه مقتضیات زمانه و الزام

هاي طبیعت در دل جلوهاز سوي دیگر .کند تحسین و پذیرش جریان تازه میبه

بنابراین :سبک استتأثیري شگرف دارد و شاعري مبتکر و صاحبعرفی حساس 
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تواند خود را در چارچوب معهود فکري و هنري گرفتار ببیند و دربارة  گاه نمیهیچ

اند، بلکه برعکس تمام گونه بیندیشد که دیگران اندیشیدهخود آنطبیعت و جهان ذهنی 

هاي تازه و ابتکاري را براي خود هاي موجود عصیان ورزیده و روابط و جهتنظام

ها ابداع او هم در ترکیبات و هم در تعبیرات و هم در تشبیهات و استعاره.جویدمی

گویی و اي از جهت تازهویژه شعر عرفی در میان شاعران سبک هندي اهمیت.کندمی

، از دالیل مهم )از خودتمجید(ابداع و دشواري درك معنی دارد و خودستایی و مفاخره 

.پیچیدگی شعر عرفی است

نیز شعر را از قید و بندهایی که ابوتمام براي آن عرب متنبی شاعر بزرگ 

شعر  در نوینهاي خاص عربی رها ساخت، و پیشواي روش کرده بود و اسلوبفرض

شعر متنبی هرچند عالوه بر فخامت کالم و غناي معانی و .آید شمار میبه عربی

آمیز و هاي کالمی سرشار از نمودهاي خودشیفتگی است و گاهی تعبیراتش مبالغهزیبایی

رسد،  آمیز عرفی نمیزیبایی تصاویر مفاخرهبه برخاسته از حس خودبرتربینی است، اما

.نماید ات خود هربار تصویري بدیع و شگرف میچرا که عرفی در مفاخر

گیرينتیجه

 گرانیاز د یو هنر باطن یموهبت درون کیبرخورداري از  ۀواسطبه که شاعراناین

بسنده  یتلق نیهمبه اوقات اريیبس کنیلرسد؛ ینظر مبه یهیبدهستند، امري زیمتما

که اند و چنانخود گشوده زیمآمبالغه میتعظو دیتمجبه نشده است، بلکه شاعران زبان

 بعد از خاقانی در زبان فارسیشاعري  چیبتوان گفت ه دیپژوهش مطرح شد، شا نیدر ا

در  یو متنب-نوعی خاقانی ثانی استبه که در خودستایی خود-عرفی ندازةابه

را در  مفاخرهو ییخودستا یۀسا تواندیخواننده م ، وتند نرفته است ،هاگونه دعوي این

موجب  شیدر فخر و ستا انیصراحت ب نیکند و همها مشاهده شعر آن وانیرتاسر دس

.بارز اشعار آنان بداند هاي یژگیرا از و )زمیسینارس(یفتگیخودشصاحبنظران، شده که

است  یها و عالئمداراي نشانه ی، از نظر روانشناس)یفتگیخودش(اختالل  نیا حال

 ییهاگر شده است؛ نشانهدو شاعر جلوه نیا دیصاآشکارا در ق وطور ناخودآگاهبه که

انگاشتن اقران و چیو اجداد خود، ه آباءبه مباهات، ینیو خودبرترب ییچون خودنما

 حساسیتآنان،  ازو شکوه گرانیاز د ژهیآنان، انتظار الطاف و ریمخالفان و هجو و تحق
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ممدوحان، کهبه نسبت ییوفا یدادن مشکالت روزگار، ببزرگ جلوه، یو زودرنج

 اريیهاي بسدو شاعر، شباهت نیاز اشعار ا یدر برخ یهاي جزئاز تفاوت نظرصرف

مهم و  عیبا وقا، یدر زندگ یو متنب عرفین، یبر ا افزونو ،ها وجود دارد آن انیم

و سالمت  تیدر شخص مسلماًمسائل نیکه ا ،اندروبرو بوده اديیز یمشکالت عاطف

اختالل به ابتالي آنان ۀیفرض نیادهد،  یمو نشان ،داشته است ییزابس ریآنان تأث یروان

خودستایی به و سهم زیادي از اشعار دو شاعر نبوده اساسیصرفاً ادعاي ب یفتگیخودش

تري را با خویشتن خویش در حشر و دارد، و این گواهی است که لحظات بیشتعلق

تکلف در (چونی و هم)هامفاخره کمیت(چندي شک هماند و در این مهم بینشر بوده

.بسیار و درخور تدبر و تأمل استاشعار حائز اهمیت )ایراد سخن

:ر اشعار این دو شاعر عبارتند ازهاي خودستایی دبرخی ممیزات گونه

 غرور ذاتی در شعر متنبی متفاوت است با آنچه در شعر عرفی از جهت مباهات.1

کند اما این نسبت بر خود فخر میبه عرفی .و آل و نسب خود وجود دارد ءآبابه

 کند این فخر را در وجود خود و هنر خویش بیابد نه در تفاخرمتنبی سعی می

.نسب خودبه

در دیوان عرفی برخی قصاید، کل قصیده فخریه است، اما در دیوان متنبی .2

نسبت موضوعی به هاي خودشیفتگی در میانۀ قصاید با توجهخودستایی و گونه

.یان شده استب

 مدح بود، اما عرفیبه پول و ثروت در نهاد متنبی انگیزة توجهبه حرص.3

.نهادنمی مدح و ثناي دیگرانبه ی گردنقیمتهربه

ورزید، در متنبی در هجو دشمنان و حاسدان خود از هرگونه فحاشی دریغ نمی.4

حاسدان و  حالی که عرفی با وجود مغرور و بدخلق بودن، هجو یا دشنام در برابر

.بدخواهان خود نداشته است

و آمد بود، در حالی متنبی در مدح ممدوحان در مرحلۀ مدح و هجو آنان در رفت.5

خصوص عبدالرحیم به هیچ وجه از ممدوحان خود نبرید؛به که عرفی تا پایان عمر

.خانان و ابوالفتح گیالنیخان
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مقایسه خود با به ترخرها بیشداند، و در فعرفی خود را برتر از شاعران دیگر می.6

دانش، خرد، حکمت و استادي خویش در خلق به شاعران و اهل قلم پرداخته و

کرده است، اما متنبی گاهی خود را از همه مردم جداکرده و این فخر را نظم مباهات

عزم، اراده و شجاعت و بهنسبت متنبی.قشر شاعران نکرده استبه مختص

فخر  سخنهمیشه اعراب، در کنار شعر و استادي در رسم بهجنگجویی خود 

هایی از سنت رجزخوانی نیز در  از این رو مایه.ها افتخار کرده است آنبه ورزیده و

.شودشعر وي دیده می

تطبیق شعر این دو به ...)ها، تصاویر تازه واستعارات، تشبیه(اگر از دیدگاه علوم بالغی 

 هاي خود راعرفی چشمگیرتر و تأثیرگذارتر خودشیفتگی شاعر بزرگ بپردازیم؛ باید گفت

رشته نظم درآورده است، اما فخامت کالم و لحن بیان مفاخره متنبی بر عرفی ارجحیت به

.را براي ستایش خود برگزیده است ترتر و لحنی حماسیدارد؛ یعنی متنبی واژگان فخیم
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