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چکیده
ً
ّ
فّریاه کااه تسااامحا در ادبیاات فارساای مفاااخره نامیاده میشااود ،یکاای از آن دسات گونااههای ادباای
شااعری بهحساار آمااده اساات .نظاار بااه اینکااه اصاالیترین

اسات کااه در منااابع کهاان جاازو اغاارا
ً
ّ
فّریااات در ّ
ادبیااات فارساای ،عمااادتا فّاار باااه شاااعری و قااادرت سااّنوری اسااات و زمینااه
ً
پیدایشااش ،بیشااتر رقابتهااای صاانفی در خاسااتگاههای قاادرت و بعًااا ساارخوردگیهای فااردی و
و موضااوعات ادباای مربااوق بااه ایاان

اجتماااعی بااوده اساات ،بااا برخاای گونااه ها و همچنااین اغاارا
ّ
ّ
ّ
شااکواییهها ،هماااهنگی و همساانگی دارد؛ بهطوریکااه گاااه
قساامیهها و
مدحیااهها،
خاسااتگاه مثاا
در هم آمیّته میشاوند و در قالاب یاک ا ار ارائاه می گردناد .البتاه بایاد خاطرنشاان کارد کاه بناا باه
تعریا و نگاااه مااا در ایاان مقالااهّ ،
فّریاه آ ااار دیگااری را نیااز شااام میشااود کااه تااا بااه امااروز یااا
شااناخته نشاادهاند یااا از زیرگونااههای فّاار بااه شاامار نمیآمده انااد .تحقیاا ،حاضاار در پاای آن اساات
ّ
کااه بااا اتکااا بااه مبااانی نظااری الزم در ایاان تحقیاا ،و ّ
متنااوع آن و گونااههای
تتبااع در نمونااههای
همسنگش به تعری و دستهبندی علمیتری دست یابد.
کلیدواژهها :گونه شناسی ،گونه همسنگّ ،
فّریه ،مفاخره ،منافره ،رجز.

 . 1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

E-mail: Saeid.shafieioun@gmail.com

مقالة پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.
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 .1مقدمه

ً
ّ
تسامحا مفاخره یکی از انواع ادبی معروف و درعینحال ّ
موسع است که بهطور عام ،حسب نسبتش با وجوه
فّریه یا
ادبیات و حتی فرهنگ خاصی نیست؛ بااینحال آن چیزی که در ّ
نفسانی انسانی ،منحار به ّ
ادبیات کالسیک فارسی

با این عنوان شناخته میشود و یکی از ّ
سنتهای استوار ادبی به شمار میآید ،بسیار تحت تأ یر ّ
ادبیات عربی بوده
است .نظر به اینکه ّ
فّریه بیشتر ّ
ماهیتی معنوی دارد ،بهنوعی که آن را از همان آغاز جزو اغرا شعری یا بهطور
دقی،تر انگیزههای سّنوری دانستهاند و نیز نقش انواع عل و دالی در پدیداریاش و الجرم درآمیّتنش با سایر
اغرا و گونههای ادبی همسنگ؛ الجرم برای دستیابی به تعری و تقسیمبندی درستتر و دقی،تری از آن ،میباید
که عالوه بر محور قرار دادن ّ
فّریه ،گوشه چشمی هم به همان انواع همسنگش داشت؛ امری ضروری که حاول به

ً
آن آسان نیست؛ زیرا در خاوص اغلب آنها نیز بعًا ابهامات گونهشناختی وجود دارد .شایان ذکر است که مقاود

از گونههای همسنگ ،گونههایی است که در تعدادی از ویژگیهای برجسته گونهای با هم مشترک باشند؛ آنگونه که
به یکدیگر از لحاظی پهلو بزنند (برای مثال ر.ک :شفیعیون.)81-117 :1394 ،
 .2پیشین ٔه تحقیق

از مدخ نامهها مث لغتنامه دهّدا ( )18762 :1373و دانشنامههای ادبی فارسی (مااحب2818 :1374 ،؛
داد27۵ :137۵ ،؛ انوشه )12۵8-12۵9 :1381 ،و نیز اشارات پراکنده در منابعی مث شع العجم شبلی نعمانی
(111 :1368ن )4که بگ ریم ،تحقیقات در بار فّریه یا بهاصرالح غیر دقی ،مفاخره را به دو دسته میتوان تقسیم
کرد؛ یکی آن دسته منابع که فّر را در ضمن سایر انواع و اغرا

ادبی بررسیدهاند .قدیمیترین ا ر جدی در این

موضوع ،کتار شع و ادب فارسی زینالعابدین ماتمن ( )2۵8-273 :1346است که حتی محققان پ از او امثال
سیروس شمیسا ،جلی تجلی و دیگران در آ ار مشابه خود نتوانستهاند دراینباره ،حرف درخور چندانی بزنند .مقاله
موجز نخودستایی شاعران( حمید فرزامپور ( )74-77 :13۵4هم کوششی است در نقد اخالقی فّر و ترهیر
شاعران بزرگ در این خاوص و وجه هنری دادن به این نوع اشعار آنان و جدا کردنشان از شاعران درباری و به قول
نویسنده نحرفهای( .کیوان سمیعی ( )164-181 :1361یکی از مقاالت کتابش را به خودستایی شعرا اختااص داده
که بیشتر متمرکز بر بیان حکایتهای ادیبان عرر و تحلی اخالقی و ریشهیابی مّتار نفسانی مفاخرهسرایی است.
پورجوادی در دو شماره  4۵و  46نشر دانش ( 2-17 :1367و  )14-21با تأم بر یک بیت از عرار در وص فردوسی
و کنایه نفقع گشودن( ،نظر عرار در بار ماهیت شعر و شاعری و ستایشش از فردوسی و نقدش به شاعران درباری
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را بررسیده است و نمونههایی از فّریات این شاعر را آورده است .کتار مفاخ ه در شع فارسی تا ق ن هشتم تألی
ً
احمد امیری خراسانی نیز که عمال رساله دکتری مال در سال  1374بوده ،اولین منبع مبسوق در این حوزه است.
دسته دیگر رساالت دانشجویی و مقاالت دانشگاهیاند که نویسندگانش از منظر مًمونی و طبقهبندی موضوعی
و محتوایی به فّر پرداختهاند و بهاندازهای متمرکز بر مًامین جزئی شدهاند که از تحلی ساختاری و طبقهبندی فّریه
ً
و خاوصا تناسبش با دیگر گونههای همسنگ و مشابه غاف شدهاند .در این میان بیشترین آنها تحقی ،تربیقی است
ً
و مفاخرههای دو شاعر برجسته فارسی و یا ندرتا عربی و فارسی از دو سبک و یا شاعران یک سبک و دوره ادبی را
بررسیدهاند .ازآنجاکه در کنار انگیزههای رقابتی صنفی شاعران برای جلب نظر حمایتی ممدوح و مّاطبان هنری
خود و ا بات برتری و بیبدی بودن در کنار دفاع از هنر خود در برابر هجوم حاسدان و دشمنان ،یکی از دالی یا بهتر
بگویم زمینههای عمده مفاخره جنبه روانی سراینده و نیازهای روحی اوست ،یکی از شایعترین تحقیقات ،تحلی های
روانشناختی شاعران بر مبنای نظریههای روانشناسی از فروید تا مورای بوده است (تاتاری .)83-86 :1396 ،در
واقع همین ویژگی است که موجب شده گاه تنها مفاخرههای یک شاعر بهطور مستق واکاوی و طبقهبندی شود (برای
نمونه ،ر.ک :بهنامفر.)69-92 :1393 ،
شایان ذکر است که فّریه ازآنرو که در ادبیات عرر سابقه بیشتری دارد و به دالی متعدد تاریّی و اجتماعی با
سنت شعر و شاعری بسیار بیشتر عجین بوده ،از همان آغاز با عنوان نفّر( مورد توجه و بحث ادیبان عرر قرار گرفته
و در منابعی چون المحاسن و األضداد جاحظ (م  )2۵۵و المحاسن و المساوی بیهقی و تذک ه حمدونیه ابن حمدون
(م  )309یک بار به این موضوع اختااص داده شده و همراه با استّراد آیات و احادیث و اقوال و تاریخ در خاوص
فّر ،استشهادات شعری مغتنمی از فّریههای شاعران عرر مشاهده میشود .بااینحال بعدها آ اری به وجود آمدند
که بهطور خاص و مستق به این موضوع پرداختند که طب ،ترتیب تاریّی ،به آنها اشاره میکنیم:
 )1بدائعالشع فی الحماسة و الفخ مجموعهای است که بشیر رمًان از اشعار حماسه و فّر شاعران ادوار
مّتل عرر در  1326قمری فراهم آورده است.
 )2الفخ فی الشع الع بی از سرادالدین محمد ،حاوی مجموعه اشعار فّری به ترتیب تاریّی همراه با تاریک
موضوع فّر تا دوره معاصر است .البته مال

در آغاز هر دورهای تحلی سنجیده کوتاهی از زمینه

تاریّی -اجتماعی مربوق به فّر در این دوره به دست داده است.
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 )3الفخ و الحماسه از حنا الفاخوری که از لحاظ تحلی نظری ا ری با اهمیت است .مال در این کتار کم
ً
برگ و پر بار ،تقسیمبندی نسبتا بدیعی از انواع فّر در شعر عرر طب ،ادوار سبکی ارائه میدهد و ضمن آن
نقد و تحلی شایستهای همراه با شواهد ارزشمند در جای جای ا ر به دست داده است.
 .3تأملی بر تعاریف فخریه

فّر ناشی از امیال روحی بشر است و از مًامین مشترک ادبی جهان به شمار میآید که در فرهنگ عربی با عنوان
نفّر( ریشهای بسیار عمی ،دارد و بهنوعی با هویت عرر گره خورده است .گویی که این خالت از عوام بقای
عررها در دل تاریخ بوده است ،آنسان که در سّتی ساقشان نیز گاه به یکدیگر فّر میفروختند و برای آن لغت پر
معنی مساوقة را تراشیده بودند .عنوان نمفاخره( البته در زبان عربی از لحاظ لغوی معادلهای ناآشنایی چون مجافحة
نیز دارد و نیز در فرهنگها و متون عربی با واژههای مغایرة ،مناضلة ،مفاضلة ،مباراة ،مباهاة ،معارضة ،مکا رة ،مّاطبة،
ً
مساماة ،مناشدة ،منافرة ،معانشة ،فیاش ،مناظرة ،مجاهاة و مناداة معروف شده که عمال همه بیانگر وجه حری طلبی
و حماسی فّر در قالب گفتگوی غیر شاعرانه است .در این بین البته نمناشدة( در معنی مجاوبة منظوم بسیار خاصتر
ً
و ادبی است .بهبیاندیگر اص این نوع ،یعنی نفّر( هم در فرهنگهای عربی بار ادبی خاصی ندارد و عموما در همان
معنی نبرتری جستن کسی بر حریفش( و نستایش خاال( خویش آمده است و فراهیدی (2۵4 :1409ن )4آن را
نشر مناقب معنی کرده است .مناقبی که بهطورمعمول در خاوص نسب و نژاد و قومیت بوده است که همه مربوق به
َّ
گ شته است و از همین روست که ابن درید ( 1988م۵89 :ن )1آن را نأن یعد رج قدیمه( معنی کرده است .راغب
اصفهانی ( )627 :1412فّر را به مناسبت بافت قرآنی کلمه ،نالمباهاة فیاألشیاء الّارجة عن اإلنسان کالمال و
الجاه( معنی کرده است و آن را از خاائ ذاتی و جوهری به متعلقات مادی تقلی داده است.
در واقع واضکترین تعری از مفاخره در لسانالع ب آمده است و از آن به برتر دانستن نسب اجدادی و نژادی
شّص تعبیر شده است (ابن منظور49 :1414،ن .)۵در فرهنگ کهن قرن پنجمی المصادر زوزنی ()634 :1374
بهتبع فرهنگهای عربی قدیمی ،بیاشاره به وجه ادبی آن در معنی نبا کسی در فّر نورد کردن( آمده که بسیار دقی،
ً
مفاخره را ازآنجاکه مشّاا با حریفی هماورد شدن است ،زیرگونه فّر قرار داده است .مفاخره در منتهیاالرب در
معنی ننبرد کردن و برابری نمودن در فّر( (صفیپوری )2402 :1397،آمده که شام نکته ظری نبرابری نمودن(
است و نشان میدهد که در مفاخره گاه برتری به برابری شاعر با شاعران مشهور و نمونه تفسیر میشود.
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همانگونه که دیدیم در این منابع هیچ اشارهای به ماهیت ادبی و اصرالحی مفاخره نشده است و آنچه در
رسالههای ادبی عربی بهعنوان نوع ادبی تلقی میشود ،نفّر( است .مفاخره را که در متون کهن فارسی اغلب به شک
نمفاخرت( آمده است ،در کنار حماسه به همان معنی اصرالحی عربی فّر آورده و تعری کردهاند؛ چنانکه ماتمن
ّ
( )2۵8 :1364حماسه و مفاخره را اشعاری میداند که نشاعر در مراتب فً و کمال سّندانی و تّل ،به اخالق
ً
حمیده و ملکات فاضله از حیث علو و عزت نف و شجاعت و سّاوت و امثال آن و احیانا افتّارات قومی و
خانوادگی و بهطور خالصه در شرف نسب و کمال حسب خویش سروده است( .در این تعری به کالم منثور اشارهای
نشده و نیز از پرداختن به ساختار و طبقهبندی فّر غفلت شده است .همچنین به ویژگی هماوردی ،یعنی ننبرد کردن
در فّر( که در فرهنگهای لغت آمده ،اشارهای نشده است؛ درحالیکه همین ماهیت هماوردی است که برخی مانند
شمیسا ( )239 :1383فّر یا مفاخره را از فروع حماسه گفتهاند.
 .4تحلیل نسبتسنجی فخریه با گونههای همسنگش
ً
آنان که این گونه را زیر مجموعه ادبیات حماسی تلقی کردهاند ،ظاهرا به وجه اغراقی فّریه نظر داشتهاند؛ چنانکه

شاعر ،خود را یا یکی از متعلقاتش ،خواه در صفات انسانی یا جز آن ،در مقام قهرمانی شگفتانگیز و یا پدیده
حیرتانگیز و خارقالعاده بسیار باال برمیشمرد .این در حالی است که شرایری که شاعر را به سرودن فّر سوق
میدهد و احواالتی که او از خود ارائه میدهد ،بهشدت عاطفی است و تحت تأ یر شرایط خاص روحی اوست .هم
ً
بدین دلی است که فّریه را باید جزو ادبیات غنایی دانست که البته غالبا با لحن حماسی همراه است .باریکبینانه
که به موضوع بنگریم ،باید بگوییم ازآنجاکه حًور صریک رقیب و خام در مفاخره ،از زیرگونههای فّریه (ادامه
مقاله) ،بیشتر مشهود است ،امکان وجه و حتی ساختار حماسی فّر را برای خود بیشتر فراهم میسازد.
فّر هم از آن سبب که خودستایی است و نیز از این بار که ممکن است حاص بالیدن به ممدوح مادی و دنیایی
یا مقامی معنوی و اخروی باشد ،به مدحیهها و مناقبنامهها پهلو میزند .از قدما ابوهالل عسکری ()131 :1419
فّر را در قلمرو مدح جای داده است .وی ر ا را هم نوعی مدح دانسته (همانجا) .در تمام فّریهها جهت ستایشی
ّ
سّن به سوی گوینده است؛ بهطوریکه این ساخت دستوری؛ یعنی نحو متکلم در هر گونهای غالب باشد ،آن را تا
ً
ّ
اندازهای مستعد تبدی به فّر میکند .البته باید توجه داشته باشیم که بعًا این خودستایی غیر مستقیم است؛ به این
ً
ً
ً
ّ
ذاتی قائ نیست و مثال ستایش شاعر است از خود در مقام مداح که عمال مدح ممدوح
معنی که صراحتا ستایش ِ
است و یا ستایش شاعر از زبان دیگری مث معشوق و یار او بیان شده است .هم ازاینروست که معادل فارسی فّر؛
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یعنی خودستایی حسب ظاهر کالم بهو یژه در مورد اخیر ،رسایی تام و تمام ندارد و نیاز به تأوی دارد .در ضمن باید
توجه داشته باشیم که خودستایی همیشه شام نازش و بالش به صفاتی نیست که در جامعه جزو صفات برجسته
شناخته میشوند؛ چراکه بیشتر نف این رفتار که حاص نوعی تبّتر و خودبینی است ،مرمک نظر است؛ بنابراین
وقتی آفرینشگر در هنگام بیان ماائب خود ،با آر و تار و اعتمادبهنف سّن میگوید و یا حتی به نکوهش خود و
عالیقش در مقام فروتنی یا باورمندی به جلوهگری میپردازد ،از نظر ما خودستایی محسور میشود؛ اما باز بهحسب
ظاهر سّن خودستیزی است که از خودنیستپنداریهای عارفانه تا شکستهنفسیهای عرفی و تعارفی و دهشتناکتر
از همه خودهجاییها را در بر میگیرد و این همه را ما جزو زیرگونههای غیر معمول فّر میدانیم.
همینجا باید به دو گونه همسنگ دیگر؛ یعنی «مناظره» و «سؤال و جواب» اشاره کنیم .در واقع قاد
نبرتریطلبی( در مناظره آن را به سمت مفاخره سوق میدهد؛ اما ازآنجاکه ممکن است این جدل در موضوعاتی
بیرون از ذات و صفات دو طرف مناظره باشد و در ظاهر هیچ نسبت مستقیمی با آنان و ّ
هویتشان نداشته باشد ،آن را
از مفاخره که نوعی فّر به متعلقات آشکار شّای دو طرف جدل است و به خود ارجاع دارد ،جدا میسازد و در
واقع مفاخره ضرر مناظره در فّر است.

ً
گونه نساال و جوار( هم که مث برخی گونههای دیگر بعًا صنعت ادبی دانسته شده ،چون گاه مث مناظره

ماهیتی جدلی دارد ،در واقع چنین تاور میشود که ساال و جوار یکی از اشکال مناظره است؛ درحالیکه ساال و
جوار منحار به جدل نیست و نمونههایی مث قایده آموزشی منسور به ناصرخسرو ( )188-190 :1367ماید
ادعای ماست .همچنین امیر معزی ( )360-362 :1362قایدهای مدحیه دارد که سرتاسر آن ساال –جوار است.
به عبارتی در این موارد ما بیشتر با نوعی حاضرجوابی و ظریفهگویی طرفیم تا احتجاد به معنی حقیقی خود و این
جوارها اغلب سفسره و به اصرالح عوام جوار سرباالست .سااالتی که از طرف پاسّگو ماادره به مرلور
میشود و در بدیع به آن اسلور حکیم؛ یعنی همان سفسره میگویند.
مناظره ،مفاخره و سوال-جوار در منابع گاه به جای هم استفاده شدهاند؛ مث مناظره فرهاد و خسرو که در واقع
ساال – جوار است .اگرچه در عم پرسشگر و پاسّگو خام هماند و بر سر یک هدف در کشاکش و جدالاند؛
ولی دستکم ظاهر سّن مناظرهای نیست .در واقع همین ظاهر سّن ،امری بسیار تعیینکننده در مرزبندی انواع
ً
است؛ وگرنه از منظر تأوی بسیاری از انواع ممکن است متحد به نظر آیند و مثال هجو هم نوعی فّر به شمار آید.
حتی با این حسار هر حسبحالی چون راجع به گوینده است و تکیه اصلی سّن به من آفرینشگر است از آن

فّر ّیه در ادر فارسی (واکاوی گونهشناختی فّر ّیه و …)ن سعید شفیعیون .صص 26-1
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میتوان نوعی ّ
منیت را استشمام کرد ،بر فر که بیان فالکت و حتی تحقیر علیحده شّص گوینده باشد .بههرحال
ً
عررها بنا به توجهشان به صورت در این نامگ اریها دقی،تر عم کردند و مثال ا ر قندی و شمعدان از تادالدین
یمانی یا مفاخرة بین مکة المکرمة و المدینة المنورة از محمد سلیمان را مفاخره و نه مناظره نامیدهاند؛ درحالیکه همه
ً
اینها در ادر فارسی به جای مفاخره ،اشتباها مناظره خوانده شدهاند (کامی قزوینی 201 :139۵ ،و .)209
وقتی سّن از مفاخره است ،خواه ناخواه پای رجز هم به بحث باز میشود که در ادبیات عرر نوع ادبی خاصی
به شمار میآید .از نظر غالب محققان رجز ،گونهای از نظم نازل عامیانه نزدیک به نثر بوده ،چیزی شبیه نثر مسجع که
اول کارکردی مانند حدی داشته و بعد به مرور زمان به هجو و نزاع و فّر توسع یافته است (نهاوندی:1393،
۵87ن .)19در واقع رجز نوعی مفاخره رزمی است و گوینده آن را از خودستایی صرف به تحقیر و نکوهش طرف نزاع
سوق میدهد که از این بار برخی هجوها با مفاخره و یا مفاخرهها با هجوها درمیآمیزند .بههرحال رجز در ادر
فارسی اغلب همان مفاخرههای ادر حماسی است که طرفین مانند سوال-جوار بدیهه و همزمان به جدال با یکدیگر
ً
برمیخیزند و معموال جز بیان توان پهلوانی و نسب و جالل قهرمان و از آن سو تمسّر خام نیست .بهترین نمونه
رجز یا مفاخرههای پهلوانی در شاهنامه و بّاوص نبرد رستم با اسفندیار و اشکبوس است.
از دیگر گونههای ادبی که ممکن است با فّریه درآمیزد ،شکوایی ٔه شخصی است؛ گونهای که از لحاظ ماهوی
نسبت بسیار به فّریه دارد؛ زیرا جز آنکه هر دو زیر مجموعه حسبحالاند و از لحاظ نحوی راجع به ضمیر مفرد
اول شّصاند ،باید گفت شکواییه شّای زمینه و حتی بهانه فّر است .به عبارتی فّر نوعی دفاعیه در برابر
تحقیرهای روحی و شّایتی است که اغلب بهطور آشکار بیان میشود و از همین رو بسیاری از مقدمههای فّریه،
ً
شکواییه است و یا بعًا شکواییههای شّای مث حبسیهها به فّر و مفاخره ختم میشوند .به باور ما شکواییههای
شّای که با لحن حماسی و توصی شکوهمندی از ماائب گوینده فراهم آمده باشند ،خود نوعی از فّرند .یکی
از فّریههای طالب آملی (همان )139 ،با عنوان نحماسه وص الحال( آمده است و این گواه مغتنمی برای ادعای
ما مبنی بر نزدیکی و تناسب شکواییه شّای با مفاخره و گاه یگانگی نسبی آنهاست؛ تا بدانجا که اغلب فّرها در
ً
متون با عنوان حسبحال یا نهایتا توصی مقامات گوینده معرفی شدهاند .برای نمونه میتوان به فّریه میرداماد
( )32 :138۵اشاره کرد که با عنوان ندر معرفی خود گوید( آمده است.
گاه زمینههای این شکایات ممکن است بالها و ماایبی باشد که طب ،نظر گویندهاش به ناروا از سوی ممدوح با
ً
تحریک حاسدان و دشمنان بر او روا شده است مث حب  ،تبعید و انواع بیاعتناییها و محرومیتها که بعًا
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گونههای دیگری مث حبسیه و مانند آن را پدید میآورند .از همین روست که آفرینشگر برای رهایی از این وضع ،ضمن
ّ
ستایش ممدوح و نکوهش حاسدان با اعت ار ،که ممکن است همراه سوگندان مغلظه باشد ،تقاضای بّشش و
خالصی میکند .این آ ار ،یکی از تلفیقیترین متون ادر فارسیاند که هم مدحیه و هم فّریه و هم حسبحال و
زیرگونههایش چون شکواییه ،حبسیه ،اعت اریه و زیرگونهاش سوگندنامه و یا قسمیه را در خود جمع دارند (.)2
نکته مهمی که در خاتمه این بحث باید یادآور شویم ،آن است که در میان فّر ،اعت اریه و زیرگونهاش سوگندنامه،
تنها فّر است که صورت مستق دارد و آن دو گونه دیگر هرچند غر

اصلی آفرینش ا ر باشند ،استقالل وجودی

ندارند و جزو متعلقات اشعار مدحی ،منقبتی یا مناجاتی به شمار میآیند که ممکن است به حسب سنت ،حاوی
نسیب و تشبیب با موضوعاتی چون شکایت و وص طبیعت و مانند آن باشند (برای سوگندنامه ،ر.ک :احمدی
دارانی .)8 :1394 ،البته مقاود ما از این سّن آن نیست که سوگندها همیشه در انتهای سّن میآیند؛ چراکه عمده
ً
مناجاتها و ندرتا قااید مدحی با سوگند شروع میشوند (همانجا).
 .5تعریف و طبقهبندی فخریه

فّریه وص هنری منظوم یا منثور آفرینشگر ادبی از خاای ذاتی و اکتسابی خود است که به اشکال مّتل مستق
ً
و ضمنی با هدف جلب اعتنای مّاطب خاص و عام و اردداشت مقام خود ،توسعا در صورت نوعی حسبحال با
لحنی حماسی و درعینحال شکوهآمیز گفته میشود.
فّر فی ذاته حالتی دفاعی است که آدمی در موقع لزوم ،خواسته ،ناخواسته از خود نشان میدهد .اگر این رفتار
در گفتار صورت گیرد و شک ادبی پیدا کندّ ،
فّریه است .فّریه را از لحاظ استقالل شکلی و نیز خلوص نوعی

میتوان به فّریه مستق و ضمنی تقسیم کرد که فخری ٔه ضمنی هم میتواند با دیگر انواع همسنگ مث مدح تلفی،
ً
ً
ّ
شود و فخر ی ٔه مدحی و فخر ی ٔه مداحی (ادامه مقاله) را بسازد و یا صرفا حًور اشارهوار و زینتی در ا ر عموما در حد
یک بیت داشته باشد که مشمول فّر و ساختار آن نیست و دیوانها و منظومات پر است از این قسم.

معیار تشّیص فّر تلفیقی از فّر زینتی همان غر شعری یا بهطورکلی سّن است که هدف اصلی آفرینشگر
ً
از تولید ا ر ادبی است و ممکن است بنا بهتناسب و یا نیاز با دیگر انواع ادبی همراه و آمیّته شود .طبعا این نکته را از
برآیند عاطفی و صورت ا ر میتوان تا حد زیادی فهمید (برای نظر ادبای قدیم عرر رجوع کنید به زرقانی و قربان
صباغ)68-69 :1397 ،؛ بنابراین فّر هم مث سایر انواع ،وقتی کمالیافته و برجسته به شمار میآید که آفرینشگر
محض خاطر پدیداری آن ،دستبهقلم برده باشد و یا دستکم یکی از انگیزههای مهمش تولید این ا ر بوده باشد؛
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ً
حال ممکن است لزوما ابتدای سّن را هم به خود اختااص نداده باشد و چنانکه گفتیم با مدح و انواع همسنگش
همراه باشد.

ً
گاه فّر حتی ممکن است در لحن و بیان و نگاه آفرینشگر حًور داشته باشد؛ ولی ا ر فّریه نباشد که عمال از

نوع به وجه تعمیم یافته است .این حالت را ما در شاعرانی چون ناصرخسرو ،خاقانی بسیار میبینیم؛ بهطوریکه در
ً
ً
پ وعظ و تعلیم و تحقیقشان این حالت اعتالیی و از باال نگریشان کامال مشهود است .البته خود وعظ و تعلیم ذاتا
به سبب ماهیت القائی و امری بودنشان ،نوعی وجه تفاخری دارند .بااینحال نظر به شّایت ذاتی گوینده ،سّنشان
ّ
ملوث به خودستایی و هجو میشود (برای مثال ر.ک :سنایی۵4۵ :1362،؛ خاقانی 21-22 :137۵ ،و 27-28؛
ناصرخسرو.)۵0-۵2:1367،
ً
حتی در ّ
مدحیهها هم گاه این وجه هویداست و معموال در پی بیاعتنایی حاکم و حامی ،شاعر آشکار از ممدوح
میخواهد تا به خاطر خود و بقای نامش هم که شده ،مدح و بهتبع آن ،مدحیه شاعر و شعر و جایگاه شاعری او را
بسیار جدی و مغتنم بدارد؛ آنطور که بوی ّمنت و ّمنیت مداح از آن استشمام میشود .کمال اسماعی (:1348

ّ
فّریه مدحی است؛ زیرا صبغه شکواییه و تقاضای
نوعی
حدی
تا
که
دارد
ین
الد
 )191-188قایدهای در مدح رکن
ِ
طلبکارانه عنایت او ،قایده او را از ذی ملتمسات خارد میکند و در کنار مدح ،چونان فّر فّیمی جلوه میکند؛

چنانکه در این چکامه (همان )190 -191،میگوید:
نیسات در صادر توأم جای مگر حاد هام

هیچ در چشاام تو مینایم گویی سااهرم

زانکاه باا خااک برابر شااادهام در نظرت

هر زماان در غلط افتم کاه زرم یاا گهرم

هم باه کاار آیمات از بهر اعاادی روزی

خود گرفتم که ساراپای ز محض ضاررم

نیسات پوشایده که در عهد صادور ماضی

رخات زی مادرساااه آورد باه دکاان پادرم

از کرم ع ر چه خواهی که در ایام تو من

از مایاان عالاماا رخات باه باازار بارم

جالبتوجه اینکه در این شعر مفاخرهای ضمنی هم وجود دارد (همان )189 ،بین اجرام آسمانی در بیان قربت و
ً
ً
خدمتشان به ممدوح که طبعا مفاخره شاعر به شمار نمیآید و فّر غیر مستقیم ممدوح و نهایتا مدح است (ادامه
مقاله).
بههرروی این فریادهای شکایتباری که شاعران و نویسندگان در همان قرن ششم از کسادی بازار هنر و فً و
دانش کردهاند ،فّر را به ّ
سنت ادبی تبدی کرد .حتی قرنها بعد هم شاعران بازگشت ،عین آن را تقلید کردند ،چنانکه
کمتر شاعر یا نویسنده شهیر و مقتدری در ادر کالسیک فارسی است که یک یا چند از این نوع شکایتنامهها نسروده
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باشد (برای نمونه ر.ک :انوری4۵۵-46۵ :1372،ن1؛ ظهیر فاریابی۵8 :1381،؛ داوری شیرازی:1370،
ً
 .)329-328طبعا هرچه مراتب فً و دانش و اشتهار این شاعران خودشیفته باالتر باشد و از آن سو در احاطه
حریفان ّ
طماع پرشماری قرار گرفته باشند که برای نفوذ به خردکبارگاه ممدوحان کمعنایت ص بستهاند ،بسامد این
ً
فریادها در آ ارشان مانند داوری شیرازی بیشتر شده است .بر این اساس حًور اتفاقی و تفننیشان در آنها صرفا تتبع

سنت رایج ادبی نیست (.)3
اص در فّریه ،بیان صریک گوینده از صفات مادی و اخالقی خود و نازش به آنهاست و فّر به صفات
معنویای چون بلندهمتی و شجاعت هم ،باز بیارتباق به دنیا و جاه و جالل آن و خودپسندی نیست؛ اما نوع غیر
معمولی هم در فّرورزی وجود دارد که در تًاد با فخر معمول است و آن خودستاییهای عالم زهد و تحقی ،است
که عارف و صوفی در واقع در پی خودگریزی بیان میکنند؛ یعنی فّر فقری .آ ار منظوم و منثور عرفانی و قلندری،
مث قااید تحقیقی سنایی و برخی شرحیات ( )4از این دستاند .باالتر از این فّرهای خودگریزانه ،فّرهای
خودستیزانه قرار دارند که دامنهاش از شکستهنفسی تا خودهجایی را شام است؛ یعنی فّر َحقری .این فروتنیها
بهطور ضمنی در پایان برخی فّریهها و مفاخرهها بهصورت استدراک دیده میشود و یکی از آرایههای سبکی
جمالالدین عبدالرزاق در قاایدش است که بهطور برجسته در قایده مفاخرهای معروف نکیست که پیغام من به
ً
شهر شروان برد( دیده میشود .باید بدانیم که این نوع استدراک در قااید مدحی هم هست و عمال نوعی نقیًه
ّ
قااید فّری مداحی است؛ چنانکه انوری (82ن )1میگوید من که باشم که از عهده مدح تو برآیم .بههرروی از این
نوع فروتنیها حتی خاقانی نیز دارد که در پی مدح است و در جهت تلری فًای ستایشی و باور به کمال مرل ،و
بالمنازع ممدوح است (خاقانی .)147-146 :137۵ ،البته استدراکهای عرار ( )229 :1386در همان فّرهای
مجم مثنویات تعلیمیاش ،از جن فروتنی در پیش خداوند و برائت از حجار و حائ دنیاست.
ّ
پر واضک است که ظاهر این نوع آ ار و اشعار در تناقض با تلقی معمول از فّریههای مرسوم است و به نظر
ً
میرسد که نقیًه فّر باشد؛ اما با توجه به ّ
ماهیت نقیًهها که عموما طنزآمیز است ،تنها خودهجاییهای هزلآمیز
را میتوان نقیًه فّر به شمار آورد ()۵؛ بااینحال همچنان مانند هر نقیًه دیگری در ذی نوع اصلی خویش قرار دارد.
بر این سیاق از نظر ما برای این نوع آ ار ،اصرالح نواسوخت فّر( مناسب نیست (ر.ک :کافی)127 :1392،؛
چراکه نواسوخت( به باور ما نوعی فخر عاشقی است.
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ً
فّر عاشقی در واقع همان چیزی است که به آن واسوخت میگویند؛ درحالیکه واسوخت عمال نقیًه شعر
ً
عاشقانه است .فّر عاشقی با آنکه ماهیتا در ذی فخر غیر شاعری به شمار میآید ،نظر به تشّص و برجستگی،
قابلیت طرح بهصورت مستق دارد .واسوخت که بیشتر در غزل رایج است؛ در قایده هم وجود دارد ،از صورت
ضمنیاش در قااید قدما مث دیوان فرخی تا نمونه کام و مستق چامهای آن؛ یعنی قااید عاشقانه حمیدی شیرازی
که از لحاظ زبان و لحن فّیم و پر غرور حماسی هم بسیار مناسبتر با فّر است .او حتی در عناوین اشعارش نیز
ً
این خایاه را حفظ کرده است؛ بهعنوانمثال در قایده نمحاکمه معشوق( که شعری است کامال وقوعی با بیان
جزییات ،پ از توصی زیبایی او و بیان بیوفاییها و زرپرستیاش ،فّر شاعری را نیز در میآمیزد و ضمن تحقیر
حریفان به بدگویی از معشوق نیز میپردازد و میگوید:
گفتم ای دلدار گفتم ناز کم کن عشوه کم کن

گر تو شااااه دخترانی ،من خادای شااااعرانم

گار بگااویم بیگنااهی ،شااو و زیباییپرسااتی

کاو باه زیاباایای نایاایاد در شاااماار ناوکارانام

گار باگاویام در پای جااه و جاالل چااکارانای

کو به گفتاار جهاانی کمتار اسات از چااکرانم

گاوهرت واال نبااود از گاوهر خااود باود بیماات

گااوچشاااماا گفتم این را تاا نادانی از خرانم
(حمیدی شیرازی 120-122 :1378 ،و نیز ر.ک)94 :

ّ
فخریه را از لحاظ غیبت و حًور مّاطب ،نیز انواع مّاطب ،میتوان مورد مداقه و طبقهبندی قرار داد؛ بهگونهای
که اگر فّر با مّاطب خاص روبرو باشد و بهاصرالح در گفتمانی دوطرفه -حًوری یا غیابی و یا کلی و عام یا
جزئی و خاص -شک گرفته باشد و نیز افزون بر این از مّاطب دیگری بهعنوان داور و شّص الث هم بهرهمند
باشد ،فّریههای متنوعی خواهیم داشت .مفاخره در شک کام و مستق خود چنان که پیشتر هم به آن اشاره کردیم،
ً
تلفیقی است از مناظره و فّر و ازاینجهت زیر مجموعه فّر است .ا ری که غالبا بر اساس گفتگوی دو یا چند
شّایت که طرف دعوی هماند ،شک گرفته است .مفاخرههای ضمنی در قااید مدحی ،بیشتر برای پرمایهتر
ً
کردن وجه مدحی کاربرد دارند و عمال جزو مفاخرههای گوینده نیست و برای مثال اجرام فلکی و یا متعلقات ممدوح
نظیر نگین ،قلم و شمشیر با یکدیگر در اظهار بندگی ممدوح منافسه میکنند (ر.ک :کمال اسماعی 189،؛ امیر
معزی .)226،دسته دوم مفاخرههای گوینده است که در رقابت او با غیر به حاص آمده است .این نوع مفاخره هم
ممکن است از زبان خود گوینده و بهطور مستقیم و خطاب با شخص خاص که حاضر است ،ساخته شده باشد
مانند قایده معروف جمال ( )8۵ :1362که در قالب نامه به خاقانی تنظیم شده است و استقبالهای نقیًهای هجوی
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سوزنی ( 6۵ :1338و  )398از اشعار سنایی و جمالی که تفاوتش با سایر هجویات این است که در این آ ار عنار
غالب برتریطلبی در عرصه شاعری آشکار است.
مفاخره گاه با وجود مخاطب صورت غیابی دارد؛ بهبیاندیگر آفرینشگر بهطور غیابی از خام خود با
لحنهای مّتلفی شکایت میکند .نظیر قایده خاقانی ( )214و مجیر ( )71 :13۵8با دو مرلع ذی :
-

مشااتی خساای ریزه که اه سااّن نیاند

باا مان قاران کاناناد و قاریاناان مان نایاناد

-

این خسیسان کز طمع طف سّن میپرورند

سار باه سار ابلی طبعناد ارچاه آدمپیکرنااد

نوعی دیگر از مفاخرههای غایبانه ،اشاراتی در ضمن فخریههاست که در آن شاعر با شاعرانی که اغلب در
گذشتهاند و معیار مشهور فااحت و بالغتاند ،بهطور خاص و با ذکر نام منافسه میکند .هجو حاسدان در فّر را
هم میتوان از همین سنخ مفاخرههای غیابی کلی دانست.
نکته جالبتوجه در این خاوص آن است که گاه شاعر یا نویسنده با همانی مفاخره کرده که ا رش را استقبال
کرده است؛ خالتی که بهو یژه در اشعار شاعران بازگشتی پربسامد است (برای نمونه؛ رک :آذر بیگدلی.)69 :1366،
شاید اگر عمی،تر به ّ
سنت نظیرهسازی نگاه کنیم ،نوعی الف سرآمدی و انگیزه برتریجویی در آن وجود دارد؛ چنانکه
نظامی ( )36 :1376و سعدی ( )136 :137۵اشارهوار در آ ارشان -اسکندرنامه و بوستان -به مفاخره برخاستهاند.
امیری خراسانی ( )4۵نظیرهگویی را مانند هجو نوعی فّر پنهان برمیشمرد؛ یعنی فخری تأویلی و غیر مستقیم که
در نیت و ادعای آفرینشگرش تفسیر میتوان کرد .در مفاخره ،گاه شاعر با اسالف خود تحدی میکند (سروش
ّ
اصفهانی 686 :1340 ،و 43۵ن .)1در واقع تحدیای که کمال اسماعی ( )1۵0در شعرش بدان تاریک کرده ،نیز
ً
خود شکلی از مفاخر ٔه عام و کلی است .ضمنا این نوع مفاخره که گاه در معر داوری شّص الث قرار میگیرد،
همان منافره است که پیشتر در بار آن سّن گفتیم.

ً
در خاوص فّر هم صورت نقل مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد و ظاهرا راهی برای الفزنی بیشتر در

محًر خداوند الف و کبر؛ یعنی ممدوح بوده است؛ به شکلی که در تشبیب قااید مدحی و از زبان معشوق ما با
فّر شاعر مواجهیم (قاآنی .)41۵ :1336،برای مثال داوری شیرازی ( )۵03 :1370وقتی با شوق از معشوق خود
در خاوص مجل شاه میپرسد ،چنین اوصافی را از زبان معشوقش پ از ستایشهای پر آر و تار از فً و
ب ل ممدوح میشنود:
هماه حرف تو بود انادر میاان و شاااعر شااایرینات
نظر

شااکر شااد بیبهااا و قنااد بیقاادر از فراواناای
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همه رفتند از میدان چو شعرت گشت میدانی

جریر و اخر و اعشای ،لبید و عتبه و حساان
ً
همینجا باید گفت که بعًا شاعر در جای کسی دیگر مینشیند و خودستایی میکند که آن را نباید فّر تلقی
کرد؛ زیرا فّر در هر صورتی خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم باید به آفرینشگر ا ر راجع باشد .نمونه این مورد قایده
مّتاری غزنوی (بیتا )99-101 :است که شاعر از زبان ممدوحش؛ یعنی ملک ارسالن بن مسعود غزنوی فّر گفته
است؛ درحالیکه بهصراحت خود شاعر این قایده فتحنامه است و فّر به شمار نمیآید.
در قااید مدحی ما شاهد دو نوع فّر هستیم که یکی فّر مدحی است و دیگری فّر مداحی .در واقع نوع اول
با ا ری ستایشی طرفیم که آفرینشگر ضمن مدح ،ملتم عنایت بیشتر به ستایشگر است .ستایشگری که با بیان
شکایت احوال مایبتبار خود و نیز بیان فًای و هنرها و مراتب خود که همان فّر است ،درنهایت میخواهد تا
بهراحتی و نعمت و قدر الی،تری برسد .دیوان بدر شروانی ( 108 :1397و  112و  133و  )170پر است از فّرهای
مدحی که هم ریشه در سنت ادبی رایج آن عار دارد و هم نشان از التزام مریدانه او به شیوه خاقانی و شرایط زندگیاش
دارد .البته باز هم باید تأکید کرد هرکدام از دو بّش فّر یا مدح میتوانند مقدم بر یکدیگر باشند ،ضمن آنکه این
ً
فّر میتواند اصال فّر زهدی یا همان فقر باشد .ماهیتی متناقض که نشان از ادبی شدن مفاهیم فقر و تاوف است
و نمونه آن را در دیوان طالب آملی (همان )77 ،میتوان سراغ کرد.
ّ
فّر مداحی همان بالش و نازش ستایشگر به تواناییاش در مدح ممدوح و ابراز وجد و شعفش از چنین بّت و
دولتی است که نایب وی شده است .امیر معزی که از بقیةالسی مداحان کامیار است و دیوانش سرتاسر مدح و
رضایت است ،در نگاهی کلی خالی از شکایت و فّر است و اگر فّری داشته باشد ،تنها همان چند فّر مداحی را
از آن میتوان نمونه آورد (معزی .)246-247 ،در خاوص فّر مداحی دیوان طالب آملی (همان )60 ،نمونه
ً
جالبتر و نسبتا متفاوتتری دارد و آن این است که شاعر پ از شکواییه حماسی و خودستایی و مفاخره با سنایی و
خاقانی و الف از رزمآوری و شجاعت خویش ضمن مدح ممدوح به خویش فّر میکند و میگوید:
مااان و نظااام فّریاااه ز چشااام داناااش

نظااااار کااااارده افتّاااااار زماااااانم

کااه در گلشاان ماادحش از بلاابالنم

نظر
بهار سّن غازی آن شّص فررت
ً
یادآوری این نکته الزم است که فّر مداحی توسعا فّر مناقبگویی را هم شام میشود که جزئی از فخر

مذهبی به شمار میآید؛ زیرا م هب و مرام فراتر از اشّاص است و شام اندیشه و آیین و مانند آن میشود .شّص
ً
هم در منقبت لزوما معاوم نیست و همینکه نماینده م هبی باشد ،از نظر ما منقبت است .از همین رو آن بّش

14

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و چهارم ،شماره چهارم (زمستان )1400

ستایشهای ناصرخسرو از مستنار را که خود را در مقام ّ
محب و بنده او قرار میدهد ،میتوان جزو فّرهای
مناقبگویی برشمرد (ناصرخسرو .)431 :1367 ،البته ناصرخسرو بسیار آشکار به منقبت و محبت و نوکری اه بیت
ً
و آل رسول فّر کرده است (برای نمونه ،ر.ک :همان 6 ،و  )۵0و کال دیوان او دعوتنامه منظوم م هبی است که در
ولی حاضر و اه بیت ،از فقر و ّ
آن ضمن دعوت به م هب اسماعیلی و تشریک افکار و اصولش و منقبت ِّ
محاجه با
منکر و شکایت از روزگار و ناکامیهای خود و هجو قشریان و فّر به دانش و فً و اندیشه و مرام و مسلک و فًای
اخالقی خویشتن آگنده است (برای نمونه ،ر.ک 303 :و  .)308خویشکاری دعوتگری م هبی ناصر ،شعر او را
منبع یکی از مهمترین و اصی ترین مفاخرههای کمیار م هبی کرده است و قااید بسیاری دارد که در آن خرار به
مّال خویش با عنوان ناصبی یا جز آن میتازد و در قالب احتجاد ،سی آسا با شکوه و هیمنه وص ناپ یر به خود
و سّن و م هب و اسوههای خویش فّر میکند و در عو

ناصک و یا مّال و معاند خود و مرام و الگوها و

اصولش را به رگبار دشنام و نقد و تحقیر میگیرد (همان.)28۵ ،27۵ ،30۵،

ً
نکته جالب برخی از این قااید آن است که وقتی گوینده از سالله و یا خاندان م هبی باشد ،فّرش عمال فّر

به نژاد است و از همان سنخ فّرهای معمول؛ چنانکه در قایده معروف صفیرالًمیر ،سید حسن غزنوی خواسته
ً
در برابر حسد و احتماال دشمنی و انکار علما و همسنّان ناجن خویش فًای و افتّارات خویش را برشمارد؛
ولی با نگاهی میتوان داوری کرد که جز مرلع و یک دو تلمیک و تشبیه ،هیچ مباهات م هبی دیگری در این قایده
ً
به چشم نمیآید .فّری کام که طردا للبار در آخر مّتوم به مدح کوتاهی از بهرامشاه غزنوی شده است (حسن
غزنوی.)116 :1397 ،
ّ
محق ،عرر ،حنا الفاخوری (بیتا )۵-6 :هم بر اساس ّ
ماهیت موضوعات فّر ،آن را به فخر ذاتی و حزبی
تقسیم کرده است .منظورش از ذاتی همان ویژگیهای فردی آدمی؛ یعنی عواط و خاوصیات شّای آدمی چون
تعق  ،قلب ،زبان ،دست و بازو و حسب و نسب است .از فّر حزبی هم برجستگیهای فکری ،تاریّی ،اجتماعی
ً
ً
و کال فرهنگی قومی و کال عاطفه اجتماعی (همان )۵-6 ،را مراد کرده که با عناوینی چون فّر دین ،فّر جنگی از
آنها نام برده است .او فّر را شمردن صفات و خور جلوه دادن بدیها گفته است (همانجا) که از قسم دوم میتوان
به خودهجاییها و حتی فقرهای قلندری که پیشتر گفتیم ،تعبیر کرد .هم بر این اساس است که برخی فّر را به فخر
ً
ممدوح یا مقبول و نیز فخر مذموم طبقهبندی کردهاند که از نظر ما نوعی ارزیابی اخالقی است و طبعا بیرون از
بحث نوعشناسی است.
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از میان دیگر تقسیمات متنوع و بسیار کلی فّر بر اساس موضوع ،همین فخر شاعری و غیر شاعری است که
هر آنچه فّر شاعر به سّن و سّنوری خود اوست ،جزو فّر شاعری و جز آن خواه مادی و خواه معنوی ،فّر غیر
شاعری است (ر.ک :مرادی ( )89 :1391که با عنوان فّر شعری و غیر شعری از این بّشبندی یاد کرده است)
نمودار تقسیمبندی فّریهها به پیوست آمده است.
 .6ساختار فخر

نظر به خلوص فّر ،ساختار هم ممکن است کمی در اجزاء متفاوت باشد .ویژگی اصلی فّر خالص ،بزرگداشت
خود گو ینده و خوارداشت غیر خود ،اعم از روزگار و ابنای آن است که در شک ّ
موسعش گویی با بثالشکواییه و
هجونامهها در آمیّته است؛ بااینحال در نوع آمیغی برجستهاش ،بّشهایی نیز شام بیعنایتی حامی و ستایش او
ً
خواه در مدح یا منقبت و استرحام و تقاضا و بعًا اعت ار و سوگند و دعا را به همراه خود دارد .باید یادآور شد که ترتیب
ً
ً
ضمنا ممکن است برخی ارکان آن مث فّر و شکایت ّ
سیال و ّ
مکرر باشد
اجزای م کور لزوما یکسان نیست و
(ناصرخسرو 3۵ ،و .)272
ازآنجاکه ماهیت فّر ،خودستایی است ،از لحاظ نحوی ضمیر مشترک و ضمیر متا شّای اول شّص
جزو بایستههای نحوی سرک زبانی این نوع آ ار است و اغلب ردی و قوافی فّریات حاوی این نوع ضمیرهای
متا و منفا اول شّص است .همین امر موجب میشود که در مواردی هم که شاعر در قالب تّاطب و تعلیم،
ً
بار سّن گشوده ،بتواند جهت سّن را به خود برگرداند (ناصرخسرو .)34۵،البته خودستاییها لزوما بر ضمیر اول
شّص مفرد استوار نیستند و بّاوص در فّرهای م هبی و مرامی و یا فّرهای قلندری که ریشه در عاطفه جمعی
دارد ،از زبان اول شّص جمع بیان شده است (برای نمونه ،سنایی .)402-419 ،البته نباید از یاد برد که در مفاخره
بسته به حًور طرف مقاب فّر که حاضر یا غایب باشد و نیز نقش مّاطب بهعنوان حکم این مناقشه ،مجال حًور
ضمایر مّاطب و غایب نیز فراهم میآید؛ اما همچنان جهت اصلی به سمت ضمایر شّای متکلم است .ترفند
جالبی که در این میان از سوی شاعر به کار بسته میشود ،تبدی شّص از شاعر به ممدوح یا هر شّص مورد ستایش
است .برای مثال عراقی ( )30۵-309 :1386در شعر ذی اول فّر فقری میکند؛ ولی بعد از چند بیت به سراغ
ً
منقبت نبی میرود و از زبان ایشان فّر میکند که عمال بیرون از فّر مورد نظر ماست.
با توجه به وجه حماسی فّر بّاوص زیر گونه آن ،مفاخره ،لحن و زبان ا ر با شکوه و هیمنه است و جز الفاظ ،حتی
وجوه بالغی و موسیقایی آن هم در این راستا هستند؛ بهطوریکه حتی شکواییههای شّای که با این تمهیدات فراهم

16

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و چهارم ،شماره چهارم (زمستان )1400

آمدهاند ،بسیار خود را به مرزهای فّر نزدیک میکنند (ر.ک :طالب آملی .)1040-1042 ،بیت ذی گواه این مدعاست:
 -آسااماان را غوطاه در خون میدهم

دیاده را هرگاه کاه گریاان میکنم
( نایی269 :139۵ ،ن)1

قالب اصلی فّر منظوم که اصلیترین نوع فّر به شمار میآید ،قایده است؛ ولی در تمام قالبهای دیگر اعم
از ترکیببند ،قرعه ،مثنوی ،غزل ( )6و حتی رباعی و شعر نیمایی هم دیده میشود .البته منظومه مفاخرهای کام و
اصلی اشکانی درخت آسوریک (تفًلی )2۵6 :1377،و شعر منسور به بهرام گور را که پیرامون صورت اصلی آن
هنوز اتفاقنظری وجود ندارد (صادقی ،)۵۵ :13۵7 ،نمیتوان در دامنه تاریّی بررسی حاضر قرار داد؛ بااینحال
شاید قایده معروف نمرا بسود و فروریّت( رودکی ( )13-1۵ :1399را بتوان از نمونههای اولیه فّر کام آمیغی
دانست که با شکواییهای در مقدمه شروع و مدحی گ را پایان یافته است .نکته جالب در این شعر ،چندین بیت فّر
ً
از زبان خود او در قالب نحوی سوم شّص خرار به معشوقش است و مثال میگوید:
تاااو رودکااای را ای مااااهرو کناااون بینااای

بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود

به نظر میرسد که فّر مداحی را هم نّست در دیوان رودکی ( )29-30میتوان یافت .از نمونههای جدی
مفاخره کام در این عهد مجاوبه عناری و غًایری است که با توجه به آنکه منازعه بر سر آدار مدح ممدوح است
ً
و او -سلران محمود -تلویحا داور این منازعه شعری قرار گرفته است ،با نوعی منافره طرفیم (عناری:1363،
ً
 .)192-174ضمنا با توجه به جنبه مداحی آن ،این مفاخرهها آمیغی جالب از فّر مدحی و فّر مداحیاند.
منوچهری ( 110-112 :1370و  )90 -91نیز دو منافره دارد؛ ولی از خامش هیچ نام نبرده و در نسخ و دیوان هم با
عنوان مدح سلران مسعود و همچنین شکایت از حسودان و دشمنان آمده است .در خاوص فّر فقری هم به نظر
میرسد شعر ابوذر بوزجانی ،عارف کرامی قرن چهارم (شفیعی کدکنی )431-462 :1376،جزو نّستین نمونهها
باشد.
از قرن ششم به بعد که با کثرت شاعران و تًعی پایگاههای حمایت شعر و تزلزل جایگاه اخالق روبهرو
میشویم ،خودستاییها و دیگر ستیزیها به اود خود میرسد؛ آنگونه که جزو یکی از سنتهای شایع ادبی به شمار
میآید و این وضع تا ادبیات معاصر هم ادامه پیدا میکند .البته در این میان ادیبان و شاعرانی که از لحاظ روحی و
شرایط اجتماعی تناسب بیشتری با این نوع داشتند ،بیش از سنت ادبی به آن التزام داشتند .کسی مث حمیدی شیرازی
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خواه در فّریههای عاشقانهاش و خواه در مفاخرههای شاعرانهاش با طرفداران ملکالشعرا و نیما که غالب آن در قالب
قایده است ،همیشه جلودار شعر فّر در روزگار خود بوده است .اشعاری مث :
 -واللااااه باللااااه ماااان اوسااااتای شاااامایم

خااام شااما نیسااتم ،خاادای شاامایم

 -به شعر اگر چه کسای آشانا چاو نیماا نیسات

سوای شعر خالفای میاناه ماا نیسات
(حمیدی شیرازی 172 :1363،و )177

گویا همین شعر اخیر اوست که باعث شده تا شاملو ( )141 :1382در شعرهای نیمایی خویش نحمیدی شاعر
را بر دار شعر خویش آونگ کند( و در شعر نخون و ماتیک( ،او و ک ادبیات رمانتیک معاصر و کالسیک را به سّره
ً
بگیرد و مثال بگوید که:
نبگ ار عش ،اینسان مرداروار در دل تابوت شعر تو -تقلیدکار دلقک قاآنی -گندد هنوز و باز خود
را تو الفزن بیشرمتر خدای همه شاعران بدان [… ] بگ ار شعر ما و تو باشد تاویرکار چهره
پایانپ یرها :تاویرکار سرخی لبهای دختران ،تاویرکار سرخی زخم برادران و نیز شعر من یک
بار الاق تاویرکار واقعی چهره شما ،دلقکان ،دریوزگان ،شاعران((همان.)32-33،

باری شعر معاصر اگرچه محاول باور اومانیستی است ،اما نمن من کردن(هاش از نوع ّ
منیتهای مرسوم مفاخره
ً
نیست و ستایشهایش از شعر ،عموما به ساحت شاعری سرایندهاش باز نمیگردد و بیشتر به جوهر شعر و
خویشکاری غریبش در جهان آهن و سیمان میپردازد .بهویژه در شعر سیاه و ناامید پ از کودتای  28مرداد به قول
ً
اخوان الث با فّر نبیفّر(ی مواجهیم .نمیراث( او عمال زبان حال همین وارونگی احوال جامعه روشنفکری
َ
است و او با آنکه همچنان خود و مّاطبش را توصیه به نگهداشت خرده ماترکی کرده که برای مردم ایرانزمین مانده،
بهصراحت میگوید که:
نمن یقین دارم که در رگها ی من خون رسولی یا امامی نیست.ن نیز خون هیچ خان و پادشاهی
نیست.ن وین ندیم پیر دوش با من گفتن کاندرین بیفّر بودنها گناهی نیست((اخوان الث،
 .) 3۵ :1372همین روحیه در شعر نآخر شاهنامه( که گویی نقیًه شعر نفتک( است ،همچنان
مشاهده میشود و باز در آخر میگوید که نآه دیگر مان فاتحان گوژپشت و پیر را مانیمن بر به
کشتیهای مود بادبان از ک ن دل به یاد برههای ّفرهی در دشت ایام تهی بستهن تیغهامان زنگخورد
و کهنه و خستهن کوسهامان جاودان خاموش،ن تیرهامان بال بشکسته.ن ما فاتحان شهرهای رفته بر
بادیم( (همان.)8۵ :
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در واقع این نوع شعرها ادامه همان فّرهای نقیًهای خودستیزانه است با این توفیر که عاطفه آن اجتماعی است
و نشانی از نمن ِ( شّای در آن دیده نمیشود .شعر بلند نیمایی نصدای پای آر( سهرار سپهری (:1386
 )299-271را هم شاید بتوان نوعی فّر فقری و عرفانی در این قالبهای جدید دانست که البته به سبب سبک شعری
سهرار و بافت پاشان آن مًامین متعددی در کنار فّر در این شعر وجود دارد مث حسبحال ،تعلیم ،سفرنامه
خیالی؛ بااینحال نظر به روایت تکگویانه شعر و احساس خوشایندی که راوی از کش و شهود خویش و بیان
بینشش دارد ،صدای فّر فقری از این ا ر بسیار رسا و برجسته است .فّر و مفاخرههای دیگر در شعر مقاومت ،خواه
ً
آیینی و خواه جنگ ،طبعا حسب عواط جمعیاش ،کمتر از فّر فردی نشان است و شعر امینپور و گرمارودی ،از
بهترین نمونههای آن است که بیشتر در قالب قایده و یا شعر نیمایی قرار گرفته است (دهرامی.)7-10 :1399 ،
ً
از لحاظ موسیقی عروضی نیز باید گفت که فّر را اوزان سنگین و بعًا دوری با ردی نمن( و نما( بسیار
برجسته و صریک میکنند .در این میان برخی قااید فّری مشهور مث قایده خاقانی (476ن ،)1نصبحدم چون
کله بندد آه دودآسای من( ،در بحر رم مثمن مح وف که آمیغی از حبسیه ،فّر و مدح است تا اوای همین قرن
بسیار مورد استقبال قرار گرفته است (حمیدی شیرازی ،همان.)386 ،

ً
گاه شاعر بهقاد تفای و یا استدراک در قایده تجدید مرلع میکند که در نوع استدراکهای آشکار معموال

اگر یکی از این بّشها فّر باشد ،دیگری یا فقر (خاقانی180 ،ن )1است یا مدح و منقبت .البته اینکه در پایان کار و
ضمن مدح ممدوح ،شاعر به خویش فّر کند ،چنانکه گفتیم از بار استرحام و نوع التماس عنایت است که جزو
ذات قااید مدحی و ضرورت ملتمسات شاعری است (همان302 ،ن.)1
در خاوص فّرهای منثور ادر پارسی به غیر از برخی شرحیات عرفانی ،نمونههای مستق مشهور برجستهای
به چشم نمیآید؛ آنچه هست نمونههای ضمنی مالفانی چون وصافالحًرة است که به مفاخره با ابوالمعالی پرداخته
و کار را به نقد ذوقی کشانده است (ر.ک :زرینکور236-238 :1369،ن)1؛ اما شاید بهترین نمونه فّر منثور را در
الهامیه طغرای مشهدی ( )4۵-63 :1397بتوان سراغ کرد .از آن دست فّرهایی که با ستایش احوال تجرد و مقام
فقر و فً فروشی که خود نوعی تفاخر تأویلی است و سوگندنامه و مفاخره و شکواییه درآمیّته است.
نتیجهگیری

ً
فّریه در ادر فارسی به ا ر ادبی منظوم یا ندرتا منثوری گفته میشود که آفرینشگر حسب زمینههای متعدد شّای
و گاه انگیزه صنفی به دفاع از خویش و جایگاه هنرش بهطور فردی و یا در قیاس با دیگر همسنّان با لحن و زبانی پر

فّر ّیه در ادر فارسی (واکاوی گونهشناختی فّر ّیه و …)ن سعید شفیعیون .صص 26-1

19

طنرنه و هنرمندانه آن را پدید آورده باشد .بر این اساس فّر ممکن است که با هجو دیگری و یا هجو با خودستایی
شاعر همراه باشد .افزون بر این امکان دارد که فّر حسب موضع سّن و اقتًای حال و مقام با دیگر گونههای ادبی
ً
مث مدح و شکواییه همراه باشد و یا مشّاا با شّص بهعنوان خام یا حاکم طرف باشد که به آن فّر -مدح و
مفاخره و منافره میتوان گفت .ضمن آنکه گاه حسب موضوع فّر خالف معمول بالیدن به صفات معنوی دنیا گریزانه
و حتی مالم مالمتی و قلندری و بهاصرالح صفات م موم و غیر عرفی است که دامنه آن را از فّر فقری تا قلندری و
حتی خودستیزی تشکی میدهد .از نظر ما شعر واسوخت هم نوعی فّر عاشقانه است که عاش ،در برابر معشوق به
خودستایی میپردازد و او را آشکارا در موضع ضع قرار میدهد .ردپای فّر و انواع آن از قااید مرنرن کهن تا
شعرهای نیمایی در ادر فارسی مشهود است .در این مقاله سعی شده است تا حسب ساختار و محتوی تقسیمات
مشّصتری از آن به دست داده شود تا حدی که برخی را مانند مفاخره و منافره و فقر میتوان زیرگونههای آن دانست.
پینوشت

 )1نیکدار اص ( )237 :1389در ضمن بررسی فّرهای حافظ نظر به آنکه تعری درستی از نوع ادبی فّر
ً
ً
نداشته و حتی در مقالهاش ارائه نداده ،با اتکا به وجهه روانی فّر ،اشتباها بعًی ابیات دیوان وی را که اصال
برخوردار از ساختار فّر نیست و نوعی توصیه ستایشآمیز از چیزی است که نظیرش در بسیاری از اشعار
تعلیمی دیده میشود ،فّر برشمرده است:
همت عاالی طلاب جاام مرصاع گاو مبااش

رناد را آر عاناب یااقاوت رماانای باود

مارو باه خااناه ارباار بایماروت دهار

که گنج عافیتت در سارای خویشاتن اسات

 )2سوگندنامه یا قسمیه به ا ری منظوم یا منثور گفته میشود که آفرینشگر حسب موضوعی که بدان گرفتار شده
و یا جایگاه خود و مّاطبی که از او برای خالصی از این وضعیت به ساختن این ا ر مبادرت ورزیده ،با انواع
ً
ترفندهای هنری پر از قسمهای متوالی و متنوع و بدیع فراهم آورده است .سوگندنامه عمال نوعی اعت اریه
است و تمهیدی ادبی برای طلب غفران و تقاضایی از ممدوح است که ممکن است از خدای دوجهان تا
خداوند این جهانی را شام شود .تنها ا ر تحقیقی قاب توجهی که در خاوص این نوع شده است ،مقاله
ارجمند سوگندنامه احمدی دارانی ،خالی از اشکاالتی هم از لحاظ مبانی نظری و هم تحلی نمونهها و
ً
شمول دامنه تحقیقی و طبقهبندی نیست .ضمنا بیتوجهی این محق ،به بحث استقالل و تّلیط انواع باعث

20

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و چهارم ،شماره چهارم (زمستان )1400

شده است تا نظر محققانی را که تا امروز قایده ترساییه را حبسیه دانستند ،اشتباه برشمارد و مدعی شود که
در این شعر نهیچ نشانی از ویژگیهایی که برای حبسیه برشمردهاند […] ازجمله توصیفات زندان و شرح
ماائبی که بر سر شاعر آمده است( وجود ندارد (همان .)9 :1394،این در حالی است که نوزده بیت اول
پر است از اشارات صریک و کنایهآمیزش به زندان و بند و سیاهی و فریاد مایبت اسارت که این تعداد ابیات
ً
در برابر با ده بیت پایانی قایده بسیار چیرگی دارد .به گمان ما این قایده از انواع تلفیقی ادبی است که اتفاقا
نظر به فّر صریحی که در آن هست و نیز فً مآبی که در خاوص شناختش از دین مسیحیت به تماشا
گ اشته است و همچنین تحقیر حاسدان و تهدید حاکمان و قدرقدرتان مسلمان به پناهنده شدنش نزد
ً
مسیحیان و از دین اسالم گشتنش و سرانجام تبری جستن از این فع کفرآمیز آنهم در برابر امیر احتماال
مسیحیای که از او ملتم رهایی است و از ستایش بایستهاش خیلی راحت درگ شته ،همه و همه کفه فّریه
بودن این شعر را حتی نسبت به حبسیه که در پیشانی قایده آمده ،سنگین میکند تا چه رسد به سوگندنامه که
بسیار کمرنگ در انتهای قایده و به شک زینتی گنجانده شده است .در حقیقت لحن و حجم و حتی ابتدای
به سّن معاییری هستند که بسیار در تشّیص و داوری گونه اصلی در این نوع آ ار تلفیقی به کار میآیند.
 )3اینکه در تعری فّر به حساسیت صاحب فّر و تناسبش با شدت و تندی آن اشاره کردیم ،در خاوص
خاقانی بسیار ماداق دارد و این قرعه گواه مغتنمی است؛ بهطوریکه از زبان خود خاقانی گفته شده که کسی
تنها گفته که نچه خوش داشت نظم روان عناری( .همین یک جمله را شاعر تعریًی به خود دانسته و
آنچنان به عناری تاخته است .البته عناری بهدفعات در دیوان خاقانی مورد حمله شاعر قرار گرفته است و
امثال رودکی و معزی هم از تیغ تحقیر او در امان نماندهاند.

ً
 )4رضایی ( )74 :1393در مقالهاش توسع بسیاری برای فّر یا به قول خودش مفاخره قائ شده است و مثال
هر نوع نق کرامات را با این توجیه که مفاخره غیر مستقیم است ،مفاخره دانسته است .قًاوتی که از نظر ما
ً
نادرست است؛ زیرا ظاهر سّن خالی از معاییر فّر و مفاخره است و تنها از این بار که راوی و احیانا
ً
ً
مّاطب را به شگفت و تعظیم وامیدارد ،تأویال و توسعا فّر دانسته شده است.
 )۵این خودهجایی که بهویژه در دوره صفوی رایج بوده و حتی سنت ادبی به شمار میآمده -چنانکه کامی قزو ینی
( )2۵4 :139۵در خاوص روغنی استرآبادی گفته ندر خردسالی شعر گفته و چون دأر شاعران آنجاست
که ّاول خود را هجو میکنند؛ …و با وجود که خالی از قبولی نبوده ،بهنوعی پای در طری ،بیقیدی نهاده که
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در استرآباد یک روزی عریان شده ،در تمام محالت و بازارها گشته و هجو خود خوانده است…((نیز ر.ک:
اوحدی بلیانی642 :1389 ،ن 1و 3ن 1918و ۵ن 287۵و 6ن  -)3۵78سابقه طوالنی حتی در ادر عرر
دارد و شاهد برجسته آن حریئه شاعر (م  4۵ق) است که هجو خود و پدر و مادرش را گفته بود (ر.ک :الشعر
و الشعراء ،ص 180؛ األغانی ،د  ،2ص .)77
 )6البته باید توجه داشت که برخی اشعار که تحت عنوان غزل در دیوانها آمدند ،در واقع قایدهاند .برای مثال
فّر مدحی است که شاعر
غزل بلند نجوزا سحر نهاد حمای برابرم( حافظ ( )270-272 :1367قایده ِ
در ستایش مداحیاش از شاه مناور سروده است؛ ولی کاتبان نسخ قدیم حافظ در این خاوص مسامحه

کردهاند .با این همه غزلهای فّری در دیوانهای سرایندگان کم نیستند .برای نمونه خواجوی کرمانی
( )46-42 :1371غزلهای فّری قلندری متعددی دارد که طب ،سنت غالب از زبان اول شّص جمع با
ردی نماست( ساخته شده است.
* شایان ذکر است که برای این مقاله افزون بر مرالعه دیوانها و منظومههای چاپی شاعران فارسی ،از تمام نرمافزارها
و سایتها و پایگاههای معروف الکترونیکی و حتی پیکره زبان فارسی فرهنگستان استفاده شد؛ بااینحال نمونههای
محدودی صرف ا بات مدعیاتمان ذکر شد.
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کیوانی ،مجدالدین .)139۵( .نمناظره( .دانشنامه ادب فارسی .به سرپرستی اسماعی سعادت .تهران :فرهنگستان زبان و ادر فارسی.

عراقی ،فّرالدین .)1386( .کلیات .تاحیک نسرین محتشم .تهران :زوار.
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عسگری ،ابیهالل حسن بن عبداهّٰلل 1419( .ق) .کتاب الصناعتین .تحقی ،علیمحمد البجاوی و محمد ابوالفً ابراهیم.
بیروت :المکتبةالعاریه.
محمد ،سرادالدین( .بیتا) .الفخ فی الشع الع بیة .بیروت :دارالکتب الجامعیه.
مّتاری غزنوی ،عثمان( .بیتا) .دیوان .تاحیک جاللالدین همایی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتار.
مرادی ،عزیز .)1391( .ب رسی و تحلیل مفاخ ه در آثار شع ای سبک آذربایجانی .پایاننامه ارشد .دانشگاه پیام نور مرکز قزوین.
مااحب ،غالمحسین .)1374( .دای ةالمعارف فارسی .تهران :انتشارات امیرکبیر.
منوچهری دامغانی .)1370( .دیوان .تاحیک محمد دبیر سیاقی .تهران :زوار.
ماتمن ،زینالعابدین .)1364( .شع و ادب فارسی .تهران :زرین.
میرداماد ،محمدباقر .)138۵( .دیوان اش اق .تهران :میراث مکتور.
ناصرخسرو ،ابومعین .)1367( .دیوان اشعار .تاحیک مجتبی مینوی .تهران :دنیای کتار.
نظامی گنجوی .)1376( .مخزناالس ار .تاحیک حسن وحید دستگردی .تهران :نشر قرره.
نهاوندی ،زهرا .)1393( .نرجز( .دانشنامه جهان اسالم .زیر نظر غالمعلی حداد عادل .تهران :کتار مرجع.
نیکدار اص  ،محمدحسین .)1389( .نبررسی گونههای فّر در دیوان حافظ( .مجلۀ شع پژوهی .پیاپی 1ن .۵9ص .223-248

