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Abstract  

Every Persian poetic form has its own stylistic and structural features the 

knowledge of which provides better understanding of the poems. Ouhad al-

Din Anwari Abivardi was a great Persian poet in the sixth century AH, 

whose collection of poems was written in various forms of ode, lyric, piece 

and quatrain. Anwari's style, especially in his quatrains, is something 

between Khorasani and Iraqi styles. Every form of poetry plays a special 

conventional role in the literature. Quatrain, as an instance, is an original 

form of Persian language so far used in various themes such as transient 

life, love themes, philosophical topics and educational teachings. Research 

suggests that enduring quatrains are those that structurally involve 

description, recommendation and analysis and conceptually have themes 

on philosophy, seizing opportunities, education and love. In this research, 

the structure and theme of 100 quatrains written by Anwari quatrains are 

studied by the descriptive-analytical method and through library sources. 

The findings of this study refer to three elements in Anwari’s quatrains, 

including description, recommendation and analysis. From the thematic 

point of view, the poems have contents on philosophical concepts and tail 

swings as well as valuable educational themes, all of which reinforce the 

poet's quatrains. 
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 چکيده

های سبکی، ساختاری و محتوایی خاصّی برخوردارند که شناخت های شعر فارسی از ویژگیهر یک از قالب

از یکـی  (.قهـ  575) انوری ابيوردی یناوحدالدّشود. ها میتر از آن قالبها باعث درک درستاین ویژگی

هـای گونـاگون قدـيده، که دیوان شعری او در قالـب ششم هجری استقرن فارسی در زبان شعرای بزرگ 

-حدّ واسـ  سـبک ،خدوص در رباعيّاتشدر اشعار و بغزل، قطعه و رباعی سروده شده است. سبک انوری 

 یفـاخـاص خـود را ا ینقـش قـرارداد يّاتدر ادب قالب شعری که هر از آنجاهای خراسانی و عراقی است. 

: گـررا بـودن يلمختلف از قب يناست که در خدمت مضام یزبان فارس يلاص یهااز قالب يزن یاعرب کند،یم

 مربوط بـه يقاتاست. تحق تهقرار گرف يمیتعل یهاآموزه ی، عرفانی وموضوعات فلسف ی،عشق ينعمر، مضام

و  يهتوصـ يف،توص عندرسه  یماندگارند که از لحاظ ساختار يّاتیاست که اغلب رباع ینا يانگر، بيّاترباع

 باشند. شتهرا دا یو عشق يمی، عرفانیتعلمضامين ، فرصتاغتنام  ی،فلسف يممفاه ی،لحاظ مفهوم و از يلتعل

 011مایـۀ ای به بررسی ساختار و درونو بر پایۀ منابع کتابخانه يلیحلت-يفیروش توص ابدر این جستار 

 يّـاترباعدهد کـه در سـاختار های این پژوهش نشان مییافته پرداخته شده است. 0رباعی از رباعيّات انوری

-موضوع نيز ،مایهاز نظر درونانوری درستی رعایت شده است. ب يلو تعل يهتوص يف،توص یالگوسه  انوری

سـازی را دستمایۀ مضمون يمیتعلمضامين  و اغتنام دمعرفانی، عشقی،  ی،فلسف يممفاهمختلفی از جمله  های

هـا، های وی از تنوّع مضمونی برخوردارند. مجموع این ویژگیاز این منظر رباعی خویش قرار داده است که

-های انوری را از جملـۀ درخشـانتوان رباعیمی تا جایی که ،باعث استواری رباعيّات این شاعر شده است

 ترین رباعيّات شعر فارسی به شمار آورد.

 

                                                           
  :00/05/9911نهایي: تاریخ پذیرش                              95/40/9911تاریخ دریافت مقاله 
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 .مایهدرون ساختار،قرن ششم،  شعر فارسی، رباعيّات، انوری ابيوردیهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -0

 آنشهاعران در  يشهترب كههاست  يفارسزبان  یشعر یهاقالب ینتراز كوتاه یکي رباعي

 یرانهيا یشهعر یههااز قالب ياز پژوهشهرران، ربهاع ياند. به باور برخكرده یيآزماطبع

و از زبهان  داشهته رواج -امهروز یافتهةكمال صورت به نه البتّه -از اسلام  يشاست كه پ

ایهن (. 999: 9919 يسها،)شم یافته استراه  يهصوف یخمشا نرينبازار به كلام آه و كوچه

 يهاتت حزحاف آن وزن، در طهول مهدّ یازدهبا تنوع و  يوزن اصل یکبر  قالب شعری

بهه دوازده  يمكن يعرا تقط يزبان فارس يّاترباع ةاگر هم» ،درواقعخود ثابت مانده است. 

 گانهةیازدهاسهت، اوزان  يعيوزن تقط يّهو بق يها اصلاز آن یکيكه  كنيميم وزن برخورد

مفعهول  » یعنهي ي( و )قلب( به وزن اصلين)تسک یشاعر ياربا استفاده از دو اخت يعيتقط

يسها، )شم« شهونديم یلهزج اخرب مکفهوف مببهوب( تبهدبحر « )فَعَل يل مفاع يل مفاع

ي، كهدكن يعياسهت )شهفشده ه ادد تنسب يبه رودك نيز ي(. اختراع وزن رباع55: 9900

9911 :704  .)      

 كنهد، امّهاينم يههبه داشهتن چههار قاف يّدشاعر خود را مق يامروزه در سرودن رباع 

داشهته باشهد و در  يهاغلب ملتزم بودند كه هر چهار مصراعش قاف يقدما در گفتن رباع»

 ،(700: 9941یي، )همها «برخاسته و آن رسم مراعات نشده اسهت يدآن ق ،رانمتأخّ يانم

ایرانشناس دانماركي كهه ، (Arthur Christensen( )9145 - 9175سن )آرتور كریستن

-دربارة رباعي دارد، در مقدّمة رباعيّهات خيّهام چنهين مهي ارزشمندیمطالعات عميق و 

است و از این جهت رباعيّهات  المعارف منظوم حيات فکری ایرانيةرئها دارباعي»گوید: 

بنابر آنچه ذكر شد، ربهاعي  .(911: 9947سن، )كریستن« ایراني شایان دقّت فراوان است

كه به مرور زمهان مفهاهيم و  است فارسيشعر  هایقالب ترینيلاص ترین ویکي از كهن

 یرانهينهاب ا هاییشهاند ،همچنينو است  دادهمعاني مختلف بشری را در خود بازتاب 
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 یفضها رغمياز نظر محتهوا، عله . این قالب شعریدربر دارد يننشساده و دل يانيب ارا ب

طنهز،  يم،تعله ياسهت،: فلسفه، عشق، اخلها،، سيلاز قب يناز مضام ياریمحدود خود بس

 یتهركم یعيو بد يلفظ یعاز صنا يمعمولاً در قالب رباع هبو و رثا را در خود داراست.

 .  شوديو غزل استفاده م يدههمچون قص یررید یهانسبت به قالب

 

 بيان مسأله -0-0

در ميهان مهردم عصهر خهود قرن ششم هبهری انوری ابيوردی شاعر نامدار خراسان در 

چنانکه بعدها او  ای چون سعدی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم دارد.جایراه ویژه

صهفا، كننهد )مهيمعرّفهي  4را در كنار فردوسي و سعدی یکي از سه پيامبر شعر فارسهي

چهارده هزار بيت با زباني سهاده و روان  اًاز انوری دیواني حاوی تقریب .(001 / 4: 9911

از استشههادات  سرشهار دیوان او ضمن مدح و ستایش بزرگان عصر، به جا مانده است.

 همچنهين .دههدآراء و افکار او را انعکاس مهي كههای دیني است روایي و آموزه قرآني،

 ست. ا او عصر ها و فرهنگ اخلاقي، تاریخي و اجتماعيبازتاب ارزش

 آزمهایي كهرده اسهت. بهاطبع ،«رباعي»از جمله  و های شعریانوری در اغلب قالب

 مورد بررسي واقع يو مفهوم یساختار یدگاهاز د انوری يّاترباعتاكنون  كهینه به اتوجّ

در  .گيهرديانبهام م این شهاعر يّاترباع ارزش یاندنجستار با هدف نما یننشده است، ا

از لحها   ي،در قالهب ربهاع يگونهاگون قابهل بررسه ههاییژگيو ياناز م ،پژوهش ینا

بها  يمفههوم ةو از جنبه يهلتعل يه،توصه يف،توصه ةبه كاربرد سه ساز جّهبا تو یساختار

عشهق و  يمم، تعلدَ چون: وصفِ معشو،، ناله از هبران، اغتنامِ يميه به كاربرد مفاهتوجّ

كه  یدسؤال به دست آ ینتا پاسخ ا گيرديقرار م یواكاو در معرض يحالات شخص يانب

 ين فلسهفي،مضهام ينبلند عارفانه و عاشهقانه و همچنه يممفاه یدارا يّات انوریرباع یاآ

 ي؟ سهعهسهتند يلتعل يه وتوص يف،توص ةو ساختار محکم با استفاده از سه ساز يميتعل
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يلهي، تحل و يفي، بهه روش توصهشواهدی از رباعيّهات انهوری ياست تا با بررس ینبر ا

 اثبات شود.  پژوهش است ینكه هدف ااین شاعر  هایيرباع یمندارزش یعاادّ

 

 يقتحق پيشينۀ -0-2

 :  كردتوان به موارد زیر اشارهمي« رباعي»های برجسته در زمينة قالب كتابميان از 

شهاعران ، ربهاعي ةمعنهای وا  به( 9947) «سير رباعي در شعر فارسي»كتاب  در شميسا 

 .اسهت پرداختههل پردازان معروف رباعي به طور مفصهّ هو نظری رباعيوزن  ،گویرباعي

را بازیابي و تصحيح رباعيّات كههن زبهان فارسهي  (9917) «ج نگ رباعي»در  ميرافضلي

 9450 (9915) «سهفينة كههن رباعيّهات»در مرادی و افشهين وفهایي است.  مدنظر داشته

و انهد تعهداد زیهادی ربهاعي نهو توانسهته ،قان این اثهرمحقّ ؛اندكردهآوریرا جمعرباعي 

همچنهين  بيافزاینهد. گویشاعران فارسيو فارسي شعر سرایان ناشناس را به جمع رباعي

به طيف متنوّعي از موضوعات حهوزة ربهاعي ( 9910) «چهار خطّي»كتاب در  ميرافضلي

   است. شمسي پرداخته 10از تاریخ رباعي تا دهة 

 مفهوم و مضامين ،از نظر ساختار يفارسزبان در آثار شاعران  يرباع يلتحل در مورد

 در مقالهة یارمحمّدی: اندچنينها كه برخي از آن نوشته شده است یادیتاكنون مقالات ز

با توجّهه  (9919) «جرالد يتزف يسيانرل ةو منظوم يّامخ يّاترباع يو متن يگفتمانساخت »

 ةو منظومه يّهامخ يّاترباع های گفتماني و متنيآهنري و اشتراک در ویژگيبه وجود هم

برخي از مختصات گفتماني و متني را برای تحليل رباعيّات خيام و ، جرالد يتزف يسيانرل

. اسهت مورد بررسي قرار داده جرالد يتزف يسيانرلهای موفّقيّت منظومة نشان دادن زمينه

 ي)نرهاهي از ساختار معنادار تا سهاختار ربهاع»با عنوان  یادر مقاله  و همکاران يخاتم

-يسع (9911) «(يبا ساختار رباع يعصر رودك ينيبجهان يانبه ارتباط م يشناختجامعه

 گلهههدمن ينلوسههه ینيتکهههو یيسهههاختارگرا یّهههةانهههد تههها بههها اسهههتفاده از نظردهكر

(LucienGoldmann) يمنطقهه یاز سههاختار ينشههان دهنههد كههه چرونههه قالههب ربههاع 
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مولهوی از منظهر  يّهاترباع يهلتحل»بها عنهوان  یادر مقاله برخوردار است. زارع ندیکي

و  یپهردازتگو، شخصيّوزاویة دید، طرح، گفت :نظيرعناصر داستاني  (9911) «داستاني

 یاو همکاران در مقالهه شهدیمهمچنين . كرده است يبررس یمولو يّاتدر رباع فضا را

كهه  انهديدهرسه يبههنت ینبه ا (9911) «ات مولاناشناسي فکری رباعيّسبک»تحت عنوان 

 يبررس» ةمقالی در و انصار يدیرش است. یات مولومایة رباعيّترین درونپردامنه ،عشق

 يبههه بررسهه ياز منظههر گفتمههان (9910) «يباباطههاهر همههدان هههایيتيسههاخت كلههان دوب

و  يبررسه»بها نهام  یادر مقالههنيز  پور و دادبهیداوود اند.ختهبابا طاهر پردا هایيتيدوب

 (9919) «يجهام يّهاتدر شهرح رباع يوحدت وجهود و تبلّه يميتعل هایيلتمث يلتحل

دربهارة شهعر كهه هر چند  اند.كرده يبررس يجام يّاترا در رباع يميتعل يلاتكاربرد تمث

 يبررسه زمينهةدر  يمسهتقلّ يقتاكنون تحق های زیادی صورت گرفته، امّاانوری پژوهش

رو، پهژوهش حاضهر گهامي ت. از ایهناس انبام نشده وی يّاترباع يو مفهوم یساختار

تازه برای شناخت سبک شهعری رباعيّهات انهوری و زوایهای پنههان شهعر سهدة ششهم 

 شود.محسوب مي

 

 بحث -2

 انوریزندگی مختدری دربارة  -2-0

د، آثهار، زندگي انوری ميان فضلای ادب فارسي در نام شاعر، نام پدر، زمهان تولّه رةدربا

د و نهام او محمّه»ها د و زیست اختلاف است. امّا مطابق آخرین پژوهشتولّ استاد، محلّ

داشته است كه انوری را « انوری»و « ینفریدالدّ»دو لقب او نام پدر وی علي بوده است. 

ص تخلّه «خهاوری»اند و قبلاً در دوران كمال شاعری خویش برگزیده است یا به او داده

  .(50: 9915سمرقندی، دولتشاه ) «كرده استمي

 «بهاورد»تولّهد یافتهه اسهت كهه  «ابيهورد»وی در یکي از دهات نسبتاً كوچک ناحية 

اند ناميدهمي «دشت خاوران»یا  «خابران»ه آن ناحيه را تری است كبخشي از ناحية وسيع
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آمده است كهه در دو فرسهنري و مبموعة دشت خاوران از اعمال سرخس به شمار مي

قرار داشته اسهت و اكنهون مبموعهة ایهن سهرزمين در  -زادگاه ابوسعيد ابوالخير -ميهنه

 خاک تركمنستان است. 

... دارای و  منطههق ،هيئههت ،نبههوم ،اتانههوری از مبموعههة معههارفي چههون ریاضههيّ

تحصيلات بسيار عالي بوده است. از جملهه تأليفهات وی احتمالهاً كتهابي در حکمهت و 

 د است. نبوم با فصول متعدّ

البشهارات اند كه انوری شرحي بر اشارات ابن سينا به نام بعضي بر آن ،اینعلاوه بر 

هي داشهته و در سال زندگي مرفّانوری بالغ بر سي» .نوشته بوده است في شرح الاشارات

ای بزرگ شده است كه پدر وی رئيس ميهنه بوده است و ارث پهدر را در محيط خانواده

دست شهده اسهت. وی در تي تهيجواني صرف عيش و خوشرذراني كرده و پس از مدّ

نيهز فات او د شده و در ربع آخر آن قرن درگذشته است. سال ول قرن ششم متولّربع اوّ

ها بوده است و به احتمال قهوی در مورد اختلاف اهل تاریخ و تذكره ،دشمانند سال تولّ

 (.  41: 9944 كدكني،)شفيعي «بلخ درگذشته و همانبا به خاک سپرده شده است

 

 شاعری و شعر انوری -2-2

در  ویو استادی و سهرآمدی  قرار داشتهسرایان ایران ترین سخنانوری در ردیف بزرگ

را بهه  ویشاعران بعد از او از جمله مبهد همرهر  ای كهبه گونه است؛ م بودهشعر مسلّ

او را یکي از رسل ثلاثة سخن و استاد فهن »( و 941: 9999اند )خواندمير، استادی ستوده

(. طبع گشاده و سخن سحرآفرین انوری، عهوفي را 999: 9910صدیق، )نواب« انددانسته

شاگرد مکتب فضایل او بخت جوان و رای پير تير بر آسهمان »ست: به تحسين واداشته ا

در پيش طبع راست او كمان بوده است. فضهایل سهخن، سهخرة بيهان او بهود و مركهب 

فصاحت زیر ران او، تمام قصاید او مصنوع است و مطبوع و هيچ كهس را انرشهت بهر 

   (.940 / 4: 9947)عوفي، « یکي از آن نتوان نهاد
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دستي مورد خطاب سرایي و چيرهوی را به سخن انوری روزگاران همشاعران و ادیب

خوانهد مي «اميهر سهخن»و  «شهاه شهاعران»اند؛ از جمله حکيم شباعي وی را قرار داده

 سهبک ابداع همان شعر در انوری سرایيسخن شيوة ترینمهم .(441 / 4: 9994)انوری، 

 اسهت،بهوده  تخاطهب زبهان و موميع محاورة زبان به شعری بيان و زبان كردن نزدیک

تراش بر زبهان سهعدی ي و خوشعال صورتي به تکاملي سير قرن یک از پس كه سبکي

   (.991: 9914شيرازی جلوه كرد )فروزانفر، 

ته آميخ همبه غنایي دقيق خيالات با را خود كلام رواني و سادگي در مبموع، انوری

پدید آورده و مانند ظهير فاریابي عمهل كهرده انريز های بسيار زیبا و مطبوع و دلو غزل

است و آن را پيش از ظههور سهعدی بهه اوج رسهانيده و راه را بهرای خيالهات دقيهق و 

( و این همان است كهه 914 / 4: 9911مضامين عالي سعدی هموار ساخته است )صفا، 

 ق برجستة روس، از آن بها عنهوان، محقّ(Valentin Zhukovsky) والنتين  وكوفسکي

فراموش كنهيم كهه نباید ه ( و البت40ّ/ 4: 9910یاد كرده است )براون، « واپسين نفخة قو»

صهلة  ة شعر انوری بوده و شاعر دمار از سر ممهدوحي كهه از دادنهبو روی دیرر سکّ

ها چه از سرایيهآورده است و گاه او از این هبویّدرمي ،كردهمورد نظر او خودداری مي

دیهده و ها ميهبو مردم بلخ و چه از نوع هبو بزرگهان آسهيب نوع شهرآشوب آن مثل

سهبک  (.490: 9910، ؛ خهوافي01: 9919گشته است )جهامي، مببور به عذرخواهي مي

انوری در اشعارش به ویژه در رباعيّاتِ وی واسطة سبک خراساني و عراقي است؛ بدین 

ی سبک عراقي هموار كهرده معنا كه او با تکميل سبک شاعری ابوالفرج روني، راه را برا

 است.

 

 یرباع يرامونپ یمبحث -2-9

ری اسهت ، به معنای چهارتایي و چهارگان و در اصهطلاح، شهع«رباع»رباعي منسوب به 

ههای . ایهن قالهب شهعری نهام«فَعَهل يل مفاع يل مفعول  مفاع» دارای چهار مصراع بر وزن
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چهاردانه و چهارخانه. دربارة منشأ ربهاعي دیرری نيز دارد كه عبارتند از: دوبيتي، ترانه، 

انهد مباحث مختلفي مطرح شده است. برخي آن را بهه روایتهي تهاریخي منسهوب كهرده

یافتة یهک برخي نيز اعتقاد دارند كه رباعي شکل تکامل (.44: 9915)دولتشاه سمرقندی، 

در منابع قدیم  قالب شعری پيش از اسلام است كه در آغاز برای مردم آشنا بود. زیرا اولاً

اند، اشاره شده است و ثانيهاً دوبيتهي به اینکه رباعي را از زبان مردم كوچه و بازار گرفته

های دور بر زبان مردم های محلّي كه از گذشتهكه نظير رباعي است، شعری بود به لهبه

 (.  999 - 994: 9911جاری بود )شمس قيس رازی، 

تهرین عواطف و تفکّرات شاعر را در كوتهاه این قالب شعری ظرفيّت آن را دارد كه

های دیرر از انسبام و همهاهنري زمان با صراحت بازتاب دهد. همچنين نسبت به قالب

تشکّل و وحهدتي دارد بهه »به قول شميسا رباعي ها برخوردار است. بين مصراعبيشتری 

مثال ذكر كرد؛ توان بيت دوم آن را یک بيت مستقل و مثلاً به عنوان شاهد طوری كه نمي

( و این 494: 9947)شميسا، « زیرا با بيت اوّل ارتباط معنایي و حتّي لفظي محکمي دارد

ها برقرار شود. به هر ترتيب، شود تا وحدت و انسبام بيشتری بين مصرعنکته سبب مي

ههای شهعر فارسهي اسهت كهه ترین قالبترین و قدیميترین، اصيلرباعي یکي از كوتاه

اختة ذهن ایرانيان است و بيشتر شاعران زبان فارسي از جمله انوری در آن ساخته و پرد

 اند.آزمایي كردهطبع

را در شعر خود در نظر داشته باشد  یطيباشد و شرا يتابع اصول یدبا يرباع سرایندة

از نراه شاعران و منتقهدان شهعر نهو  ياست كه حتّ یانکته ینماندگار شود. ا يشتا رباع

شهعر : »نویسهديم يسهاختار ربهاع ةاخوان ثالث دربار ،نمونه یده است. برادور نمان يزن

خها  در  ایيفههاستادانه است كه هر مصرع وظ يرباع یکخوب امروز مثل ساختمان 

و ضهرب آخهر كهه در مصهراع آخهر  يرسهاندن معنه ی. براداردمبموع هماهنگ شعر 

در  یههرو یهلرا ما يساختمان ربهاع یاستوار دليل (.444: 9901 ،ثالث )اخوان «آیديم

ا را دار يمنطقه يّةقضه یهکشکل  يرباع»: كنديم يانب چنين شرح رباعيّات جاميمقدّمة 
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طهرح شهده و مصهراع  یو كبر یصغر يثكه سه مصراع اوّل آن به ح یااست؛ به گونه

پهرورش  ،يمصهارع قبله يدرواقهع مصهراع چههارم از پختره شهود.يآن م يبةچهارم نت

 (. 4تا: )جامي، بي «یابديم

 یيمصراع چهارم است كه بار معنا ،ینا آید،يبرم یهرو یلگونه كه از گفتار ماهمان

 يهانم يو معلول يعلّ ةاغلب رابط يرباع بنابراین، در. كشديسه مصراع قبل را به دوش م

و  يداشهتن سهاختار منطقه يهلبه دل این قالب شعری. شوديمدیده ها به وضوح مصراع

خود را دارد. اگر بهه آثهار شهاعران، عارفهان  یندةسرا ينيبانعکاس جهان يّتقابل ،منسبم

تمهام  یبهاًتقر ياست كه از قالب رباع یاننما طلبم ینا یم،بنرر يبانو طب يانشاعر، صوف

 يههقاف یهکكه مسهتلزم چههار مصهراع و  يگفتن رباع»زیرا اند. قشرها استفاده كرده ینا

 ي)حتّهیادی اشخا  ز يبهتو غزل است و بالنّ يدهتر از پرداختن به قصاست، طبعاً آسان

ي، )دشهت« اندبرآمده يرویو پ يداند( در مقام تقلخود نساخته ةرا حرف یكه شاعر یيهاآن

مهورد اقبهال  يكه رباع بينيميامروزه م يو حتّ يردر قرون اخبه طوری كه  ؛(914: 9911

انهد كهه كرده یيآزمادر شعر طبعنيز از اطبّا  یادیز ةعدّ های دورگذشته از .شوديواقع م

 یهنا ةاز جمل یعيدكتر هوشنگ بد يزاست و از معاصران ن ياصفهان يبها طباز آن یکي

   افراد است.

شهاعرانه  هاییشههاند يهانب یقالب برا ینبهتر يگفت كه رباع توانيم ،به طور كلّي

حالهات در  يهانب یبهراو كه ادامهه و امتهداد نهدارد  یزودگذر است. شعر یهادر لحظه

  .روديلحظات كوتاه به كار م

یژگهي چههار و یداقل باحدّ ،ماندگار شود كهینا یبرا ( رباعي9914به اعتقاد تاكي )

 :داشته باشدرا  زیر

 تهریموجزتر باشهد، هنر ياست. هرچه رباع يرباع يجزو ذاتایباز  ي:ذات یبازا -9

 يربهاع: »گویهديم یيگونه كه همادر جام كوچک. آن یاگنباندن درهمانند خواهد بود. 

 یهامهم  يمطلب یددادن است، چرا كه شاعر با یخوب گفتن در واقع بحر را در كوزه جا
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 يبهه وزنه يّهدآن ههم مق -يترا در دو ب ندپسدل يفلط ةو مضمون تاز يقعم يارفکر بس

 (. 10: 9941یي، )هما« بپروراند -خا 

هها در وا ه یهندرسهت ا يهدمانو چ يحصح ینيگزوا ه :كلمات يدةسنب يبترك -4

 يّامخرباعيّات  یماندگار يلعامل دل دو ین. اشوديروشن م یيفضا یبادكنار هم، باعث ا

شهاعران  یرهربها د یسهآن در مقا يّاتكه تعداد رباع يّاميجهان است. خ يّاتادب یخدر تار

 است. يزناچ ياربس

كنهد  یترا رعا یيالرو یدبا يسرودن رباع ی: شاعر برايوزن رباع یحفظ الرو -9

كه در  يواحد عروض يستب يب است از توالمركّ يرباع یتا شعرش ماندگار شود. الرو

كهرد.  یرزینكوتاه جها یهبا یبلند را به جا یهباها توانيم ي،توال ینا یجاها يبعض

 ييهرتغهبها  يزدهده تها سه يناست ب ممکنراع مص یکهباها در  يشمار واقع يبهدر نت

رواج و  یلكه احتمالاً از دلا يدهبخش يبه رباعخاصّي  یریپذانعطاف ،ع وزنتنوّ ینكند. ا

 (.91-94: 9941 ،ینآن بوده است )برو ياربس يّتمحبوب

بهه  یهدبا يسهت،ن يشهتركه چههار مصهراع ب یفرازمند بودن مصراع چهارم: شعر -7

 هایرو، مصهراعاز این .بر ذهن مخاطب برذارد یدانجاو يریكه تأث یردپذ یانپا یاگونه

تها حهرف  یابهديكه با مصراع سوم وسهعت م یشهاند یفضا مه است برمقدّ ،ل و دوماوّ

و لطافت سخن شاعر در مصراع چهارم بر ذهن حک شود. فرازمند بودن مصهراع  ياصل

 ت.شاعران بوده اسبسياری از ه مورد توجّ يچهارم رباع

توانها اسهت كهه  یبهره بهرده اسهت. او شهاعر «يرباع»از قالب  يزن انوری ابيوردی

او  یواندر دای كه به گونهسروده است.  سرایييرباع ماندگار و منطبق با اصول يّاتيرباع

 يّاترباع یناي برخي از و مفهوم یساختار يدر ادامه به بررس .موجود است يرباع 750

 .شوديپرداخته مرباعي نخست دیوان( وی  900)
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 يّات انوریرباع یساختار یبررس -2-7

وی مههورد توجّههه و بررسههي  در ميههان اشههعار دیههوان انههوری، اغلههب قصههاید و قطعههات

-قصاید و قطعهات مواجهه ها نيز عموماً با شرحپژوهشرران بوده است و در این بررسي

تنها در ساختار آن وجهود دارد، سهاختار و معنهای است، معنای شعر  ایم. امّا آنچه مسلّم

دهد، دقيقاً همهاني اسهت كهه وجهود ناپذیرند و آنچه به شعر معنا ميتفکيک شعر از هم

ای دارد و ساختارش اصيل است و اثر شاعرانه دلالت معنایي یکّه»به عبارت دیرر:  .دارد

گونهه دگرگهوني ههيچنخستين منش دلالت معنایي شعر ایهن اسهت كهه ي ... نشدن ساده

... و تا بخواهيم كهه آن را از شهکلي  پذیردشود، نميكه بدان بيان مي ممکن را در زباني

بنابراین، . (45 – 47: 9911)احمدی، « رودمي ميان است جدا كنيم، از كه به خود گرفته

گوناگون  هاییژگيو يانم ین قسمت ازابا توجّه به اهميّت ساختار هر قالب شعری، در 

سهه كهاربرد ه به توجّ با یاز لحا  ساختار انوری يّاترباع ي،در قالب رباع يقابل بررس

 :دشويم يبررس يلتعل يه وتوص يف،توص سازة

را  یعوقها یها يعهتاز طب یاشاعر معمولاً گوشه، «توصيف»در بخش  يف:توص الف(

 .كنديموصف 

و در ادامهه  كنهديبهه مخاطهب م ایيهشهاعر توصه ،«يهتوص»در مبحث  ب( توصيه:

 .دهديارائه م یقيطر

 .آورديم يهتوص يهدر توج یليشاعر دلا ،«يلتعل»در بحث  ج( تعليل:

در داخهل  يبداده شده به ترت یهامثالدر شاهد مذكور، مربوط به سه عنصر  تعابير

 شود:ي/ / آورده م یلما ( و دو خطِ پرانتز ) ،[ كروشه ]
 جواني و راحت و تابای دل چو شب ] 

 (بيدار شو ایهن بهاقي شهب را دریهاب)

 

 [دم برافکنهههد نقههههاباز روی سهههپيده 

 /ای بس كه ببویي و نيابيش به خهواب/

 (009: 9907)انوری،                      

 .كنديرا وصف م دوران جواني بالا، يل رباعاوّ يت: بيفتوص عنصر
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همانرونه كه دورة جواني پهس از مهدّتي ؛ كنديم يه: مصراع سوم توصيهتوص عنصر

 ماندة عمرت را دریاب.رسد، بنابراین تو نيز به خود بيا و باقيبه پایان مي

در : كههینو آن ا آورديمه يهه و تعليلهيخهود توج يةتوصه ی: شاعر برايلتعل عنصر

ات را از دسهت بهدهي و صورت درک نکردن باقي عمر، چه بسا دوران عمهر و جهواني

 شود:در رباعي زیر نيز، سه عنصر مذكور مشاهد مي را در خواب هم نيابي.حتّي آن 

 هم طبع ملول گشت از آن شهعر چهو آب]

 )ای دل تو عنان ز شهاهدان نيهز بتهاب(

 

 [هم رغبت از آن شراب چون آتهش نهاب 

 /كاریست ورای شاهد و شعر و شهراب/

 (004: 9907)انوری،                      

 باشهدآشکار اسهتفاده شهده  ب ومرتّ یاكه از هر سه عنصر به گونه یررد یهانمونه

را  «يهلتعل» انوریذكر است كه معمولاً  شود. قابلانوری نيز دیده مي هایيرباعسایر در 

بهه چشهم  وی يّهاتدر رباع يهزن هایيامّها نمونهه .آورديمهرباعيّهاتش  یانيدر مصراع پا

 طور مثال:ه ها به كار رفته است. بسازه یناسازه از  دو یا یکها كه در آن خورديم

 

 «يفتوص»کاربرد پررنگ عندر  -2-7-0

 بوطالهههب نعمهههه ای سهههپهرت طالهههب

 در دور زمانهههه یادگهههاری نرذاشهههت

 

 بهههر تهههابش آفتهههاب رایهههت غالهههب 

 بهتههر ز تههو گههوهری علههي بوطالههب

 (004: 9907)انوری،                      

  .9جلوه كرده است ياصل یبه عنوان عنصر كاربرد «يفتوص»عنصر  بالا، يرباع در

 

 «  يهتوص»عندر کاربرد پررنگ   -2-7-2

 پيوسههته حههدیث مههن بههه گوشههت بههادا

 بي من چو شراب ناب گيری در دسهت

 

 قهههوتم ز لهههب شکرفروشهههت بهههادا 

 شهههرمت بهههادا وليهههک نوشهههت بهههادا

 (009: 9907)انوری،                      
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 یيخودنمها يبه عنوان عنصر اصهل یقطر ةو ارائ «يهتوص»عنصر ، ذكرشده يرباع در

 . 7استو كاربردش كاملاً واضح  كنديم

 

 «يلتعل»کاربرد پررنگ عندر  -2-7-9
 بکاسهت رنه  از جهانم ارچه شب دوشينه

 بر بوی عيهادت تهو امشهب همهه شهب

 

 رنه  رواسهت آمهدی عيادت به تو چون 

 خهواهم خواسهتهمي درد دعا به ز ایزد

 (009: 9907)انوری،                      

 ینا يدر باق .5آشکار دارد ینمود يبه عنوان عنصر اصل «يلتعل»عنصر  بالا يرباع در

انهد. نهاهمرون بهه كهار رفته يبهه صهورت يهلو تعل يهتوص يف،سه عنصرِ توص يّات،رباع

درصهد(،  44)يف عنصر توص يرباع 44در  ي مورد بحث،رباع 900 از كلّ كهینحاصل ا

درصهد( نمهود  99)وصهيه عنصهر ت يربهاع 99درصهد( و  95)عليهل عنصر ت يرباع 95

درصد( به  74) عناصر به صورت ناهمرون ینا مانده،يباق يرباع 74دارد و در  یبارزتر

زیهر نمهایش نمهودار كاربرد سه عنصر مذكور در رباعيّات انوری در قالهب  اند.كار رفته

 شود:داده مي
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 انوری يّاترباع درونمایه یبررس -2-5

بهين شهعر و  ةرابطه ه، بهانهوریات شهعری در رباعيههّ و مضامين هااندیشه بيانپيش از 

گفتهه  (Boris Pasternak)پاسهترناک  بهوریس شود كه در این زمينههاشاره مياندیشه 

چيهزی لبریهز از  افتد كه وجود هنرمنههدفا، ميها زماني اتّترین كشفالعادهفو،»است: 

شهاعر بایهد  معنای ایهن سهخن آن اسهت كههه(. 7: 9911)شفيعي كدكني، « گفتن است

راههي ه اندیشه جوهر اصلي شعر اسهت كههزیرا نخست چيزی برای گفتن داشته باشد. 

شهود كهه حضهور بنابراین، ملاحظه مهيكند. برای بيرون رفتن از ذهن آدمي جستبو مي

هنرمنههد،  ذههندر  موجهودباورههای  شهکدون بهاندیشه در شعر امری جدّی است و 

هههای هها و محکهها، تبربههاندیشه شاعر نتيبة یافته دههد واندیشهة او را شهکل مهي

را  ربهاعي نيهز قالهب انهوری .شهودهای هنری مهيآفرینش عقيهدتي اوسهت كهه سهبب

داده قهرار خود چيزی در عالم طبيعت یا ذهن  ای برای مضمونسازی خود از هردستمایه

توان به شهرح وی را ميات رباعيّموجود در های درونمایه ها وترین اندیشهمهم است كه

 بندی كرد:زیر دسته

 

 و یا توصيف بهار )توصيف( معشوقممدوح / وصف  -2-5-0

طبههع ی از جمله انوری گهواست كه شهاعران پارسهي هایياز نخستين موضوع توصيف

 يناز مضهامممهدوح و یها معشهو،  ایهن ميهان، وصهف د و درانهآزموده خهود را بهدان

ا در امّه شهود،يم یافت يشعر فارس یهاقالب يگفت در تمام توانياست كه م يریفراگ

 درانهد. كرده ینيمضمون هنرآفر ینشاعران با اسایر هم عارفان شاعر و هم  يقالب رباع

از  یانمونهه یهرز ياعربدو خود را دارد.  خا ّ یراهمضمون جا ینا يزن انوری يّاترباع

باشد كه اوّلي به توصيف ممدوح و دومي به وصف معشو، اختصها  مي مضمون ینا

   :یافته است
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 دل و دسهههتبوطالههب نعمهههه ای گشههاده

 هر زیور كان خدای بهر جهدّ تهو بسهت

 

 با دست و دلت بحر و فلک ناقص و پسهت 

 ت هسهتجز نهام پيمبهری دگهر جملهه

 (005: 9907 )انوری،                     

ات بهه ویهژه ادبيّه تهرین مضهمون درمدح در كنار شعر عاشقانه و شعر عارفانه رای 

از  اند، امّاآميز بيان شدهو هر چند كه برخي از مدایح به صورت مبالغه شعر فارسي است

داشهته  فارسهي ادب ها فواید زیادی نيهز بهرای فرهنهگ وسرایيطرف دیرر، این مدیحه

است كه با بررسهي  سرایي در شعر فارسي اینترین محاسن حضور مدیحهاست. از مهم

 شود.آشکار ميهای تاریخي و اجتماعي هر دوره، به خهوبي ویژگي ،آن

 

 شد و از شکوفه شاخي در دسهتدی مي
 پرسهتبرگشت و به طعنه گفت ای عشهوه

 

 گفتم به شکوفه وعده بود ایهن آن هسهت 

 نشنيدی كه هر چهه بشهکفت نهه بسهت

 0(005: 0799)انوری،                      

شود كه انوری بهه ذمّ ممهدوح خهود پرداختهه اسهت. از در مواردی نيز مشاهده مي

 جمله در رباعي زیر:

 

 بههها بخهههل بهههود بهههه غهههایتي پيونهههدت
 وینههک ز بلههای بخههل تههو ده سههال اسههت

 

 كههز قههوت حکههایتي كنههد خرسههندت 

 كنههد فرزنههدتتهها نشههخور شههير مههي

 (004: 9907)انوری،                      

برد. بهرای نمونهه مراجعهه حتّي گاهي در هنرام ذمّ ممدوح كلمات ركيک نيز به كار مي

. انوری در برخي از رباعيّاتش به رثاء ممدوح خود نيز پرداخته 74شود به رباعي شمارة 

 است. از جمله در رباعي زیر:

 

 سههرو چمههن ملههک بپيراسههت برفهههت  برفهتسلطان كه جهان به عدل آراسهت 
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 چهههون كژرویهههي بدیهههد از دور فلهههک

 
 كژ را بهه كهژان داد و ره راسهت برفهت

 (040: 9907)انوری،                      

نيز در سوگ ممدوح انوری سروده شده است. گاهي هم به دعای  11رباعي شمارة 

 ممدوح پرداخته است:

 

 همواره چو بخهت خهود جهواني بهادت

 مایهههة زنهههدگاني از نعمهههت تهههوای 

 

 چههون دولههت خههویش كههامراني بههادت 

 ایهههن شهههربت آب زنهههدگاني بهههادت

 (009: 9907)انوری،                      

 نيز به دعای ممدوح پرداخته شده است. 900و  9های شمارة در رباعي

در قالب رباعي از زمان آغهاز پيهدایش ایهن نهوع  های مدحيدرونمایه ،طور كلّيبه

... بها سهرودن  چهون عنصهری، اميرمعهزی، ازرقهي و شهعر وجهود داشهته و شهاعراني

از  انههد.فراوانهي گرفتهه ههایهای مناسب صلهتموقعيّ ات مهدحي در حهالات ورباعيهّ

د صهله خواهد، شهاعران مترصهّ رباعي وقت چنداني نمي آنبها كهه خوانهدن و سهرودن

)شميسها،  انهدشکل شعری برای مدح اسهتفاده كهرده از همين در مواقع غيررسهمي اًبغال

9947 :405.)   

 سهرایي ازشهود كهه مهدح و مدیحههمشاهده مهي ،انوریات با نراهي گذرا به رباعيّ

 .پربسامدترین مضامين در اشعار اوست

 

، فراق و شکایت از جفای معشوق و یـا بيـان غـم و انـدوه ناله از هجران -2-5-2

 همچنين حسرت به گرشته )بيان غم و اندوه(ناشی از عشق و روزگار و 

-پربسامدترین درونمایهه در دیهوان تردید مضمون مشترک شعر همة شاعران وعشق بي

جوهر وجود آدمي، همين عشق است و  تش این است كهها بوده است. شاید علّهای آن

: 9914 )رضهوانيان و خليلهي، رهرددنر آن متهأثّ تقریباً هيچ شاعری نتوانسته به نحوی از
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از  ناليهدن اسهت.« هبران»انوری ات عاشقانه در رباعيّرای  های درونمایه(. یکي از 970

ا شاعران امّ شود،يبه آن پرداخته م يّاتدر غزل يشتراست كه ب يدر واقع مضمون یارهبر 

 یدارا ياند كهه قالهب ربهاعو ثابت كرده اندبيان كرده يزن يمضمون را در قالب رباع ینا

مضمون بهه  ینا انوریاز  یرز يهست. در رباع يزمضمون ن ینا يانب یارخوب ب يّتيظرف

 است: دهش يانب يخوب

 ای هبههر مرههر نهههایتي نيسههت تههو را

 ای عشههق مههرا بههه صههد هههزاران زاری

 

 وی وعههده وصههل غههایتي نيسههت تههو را 

 كشتي و جز ایهن كفهایتي نيسهت تهو را

 (009: 9907)انوری،                      

دردِ عشهق از  ههمو  نالهديهبهران م دردِطولاني شدن هم از  در رباعي بالا، انوری

 شود كههيم یدهشاعران د بيشترمعشو، در شعر  یاز جفا یتشکا كند. معمولاًشِکوه مي

در ربهاعي زیهر بهه شهکایت از  انهوری. ي بوده اسهتو گاه آسمان ينيمعشو، زم يگاه

 معشو، خود پرداخته است: 

 برنهههادی ز نخسههتآتههش بههه سههفال 

 با این همه بهاد كبهر كانهدر سهر تسهت

 

 پس با خاكم به در بهرون رفتهي چسهت 

 از آب سههبو كههي آیههدم بهها تههو درسههت

 4(009: 0799)انوری،                      

كهه در رباعيّهات انهوری بازتهاب داشهته، عاشقانه  هایدرونمایهبخش زیادی از این 

از نظههر  همچنهيننظر اندیشههه و محتههوا و  از آن ههای بسهيارهمان است كهه نمونهه

 .داردوجود  انوری نيز شاعران قبل و بعد از زبهان و تصهویر در شهعر

 

 و وصف شراب یشادباش ،اغتنام وقت -2-5-9

 خصهو ب - ياغتنام فرصهت و شادباشه ي،شعر قلندرانه و فلسف يدیكل يماز مفاه یکي

بهه  يهتوصه يّهامخ يّاترباع ياصل یهاكه از مشخّصه ایگونه به است. -يرباع حوزة در

 است. يجهان یننقد ا یهااز نعمت يریگاستفاده از فرصت اندک عمر و بهره
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فرامهوش كهردن  یبهرا يم و استفاده از مِشمردن دَ يمتو غن يشادباشبه طور كلّي 

. كنهديم یيااز شاعران خودنم ياریبس يّاتدر رباع -كوتاه یالحظه یبرا حتّي - ياغم دن

خهود  يّاتشدن را در رباع يو دست به دامن ساق يشادباش ،مدَ مضمون اغتنامِ يزن انوری

 :سخن رانده است خوارگييو م يساق ي،دارد و از م

 

 از گردش این هفت مخهالف بهر هفهت

 ام در گهل خفهتمي ده كه چو گل جهواني

 

 هههر هفههت درافتههيم بههه هفتههاد آگفههت 

 رفتهي رفهتتا كي غم عالمي كه چهون 

 1(044: 0799)انوری،                      

 

 .شودیدو م ینعاشق در معشوق؛ که منجر به اتّحاد ا يّتمن یفنا -2-5-7

بهره گرفتنهد  يمسائل عرفان يانب یبرا يعرفا از هر فضا و قالب يشترقرن ششم به بعد ب از

 يهانب ،اسهت يعرفهان يّهاتادب یمحور يماز نوع وحدت وجود را كه از مفاه يميتا مفاه

ار عطّه ی،چون مولو يعارف سرایانيرباع ةمورد استفاد يزن يقالب رباع ينب ینكنند. در ا

 و ... قرار گرفت.

از  يرپهذیریخود مدّ نظر داشته است و بها تأث يّاتمضمون را در رباع ینا يزن انوری

 .نمهوده اسهت يهریگخهود بهره یهدافکار و عقا يانب یبرا ياز قالب رباع يشينشاعران پ

  :بينيميم یرز يگونه كه در رباعآن

 
 دی با تو چنان شدم به یک خاسهت و نشسهت

 از شهههرم بههمههيههرم ار بههپههرسههي فهههردا

 

 كهههز مهههن اثهههری نهههماند جههز بههاد بههه دسههت 

 كههان دلشههده زنههده هسههت گوینههد كههه هسههت

 (005: 9907)انوری،                              
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 كنهدرا بيهان مهيشدن  خودياز خود ب يمعن يف،لط یابا اشاره يرباعاین در انوری 

جمع شهدن و درواقع، . شوديشدن با او م یکي)معشو،( و  يمنِ اصل یافتنكه منبر به 

 .كنديم یادآوریشدن با معشو، )خدا( را  یکي

 

 های خيّامی(وار و فلسفی )اندیشهيّامخ يّاترباع -2-5-5

از  يارینمود برجسته و آشکار دارند وگرنه بس يّام،ها هستند كه در شعر خاندیشه برخي

فکهر و  یبهرا يّهاميخ صهفتِ»انهد. كار رفتهه نيز ب يّامات و اشعار قبل از خها در ادبيّآن

در خهود  را يّهاماز مشرب منسهوب بهه خ اییهما و يكه چاشن بریميبه كار م اییشهاند

 یهنبعهد از زمهان او. ا یاو چه به زمان او  يّامباشد به خ وطفکر مرب ینداشته باشد، چه ا

(. 979: 9947ندوشهن، ي)اسهلام« برای سهولت در تشهخيص موضهوع اسهت یگذارنام

سهت، در مهورد او نظهر ااو  ينيبجههان يهانررب يّهامخ يّهاتقضاوت كه رباع یناغلب با ا

 .  دهنديم

 بها - یراز ینالهدّكه نبم دهقرار دا يرتأثرا تحت  یرراند یبه قدر يّامخ هاییشهاند

را  يّهامو خ تهازديم یو عقاید به -دانديم ياسترا اهل فضل و حکمت و ك يّامخ كهاین

را  ضهلالت او يههدر ت يهرتحیهت از غا: »گویهديو م دانديم یعيو طبا يو فلسف یدهر

 درنهگ»(. 90: 9914ی،رازنبهم « )كهرد ينایيگفت و اظهار ناب بایديم هايتب ینجنس ا

 ةاو دربهار يزآمو جسهارت آلهوديرتح یهاو پرسهش يهست ياددر بن يّامخ مندانةیشاند

 «اسهت يختههرا نسهبت بهه او برانر پژوههانيّامخ هتوجّه یرهر،د يهزاز ههر چ يشب يآدم

كاملهاً آشهکار  ینمهود یو يّهاتدر رباع يّامخ یشة(. اند4: 9917پور، و حسام يل)حسن

 ةرا به خود معطوف داشهته، عبهارت از مسهائل مهمّه يّامذهن خ يشتركه ب چيزی»و  دارد

 (.97: 9914 یت،)هدا« بوده يارمرگ، قضا، جبر و اخت ي،زندگ

ها برای آنامّا  ،اندامي شهرت یافتهخيّ ةام و اندیشها هرچند كه به نام خيّاندیشه این

 یهدهد هایشههاند یهنا ادییهتوان پنداشت. در اشعار شهاعران زي نميزمان و مکان خاصّ
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كامهل  یيگونهه آشهنايّهامخ هاییشههبه افکار و اند يرباع یشدر سرا يزن شود. انوریيم

از عوامهل  یکي ین اندیشه موجود در رباعيّات ویا كهبهره برده  ينمضام ینداشته و از ا

 :  شده است او يّاترباع یماندگار

 عيشههي كههه نمههودم از جههواني همههه رفههت

 بشههتاب ،لهنهههگ آفههرینش ههيهههن ای بهههز

 

 عهدی كهه خریهدم از جههان دمدمهه رفهت 

 ویهن سهبهزة عهاریهت رها كهن رمهه رفهت

 (040: 9907)انوری،                          

  

 ای روزی خصههم پههيش خههورد حشههمت

 اندیشههة پههل مکههن كههه جيحههون شههاها

 

 جزویسهههت قيامهههت از نبهههرد حشهههمت 

 حشهههمتانباشهههته شهههد جملهههه ز گهههرد 

 (044: 9907)انوری،                         

 شود:های فلسفي نيز در ميان رباعيّات انوری مشاهده مياندیشه

 هههر چنههد كههه بههر جههزو بههود كههلّ غالههب

 جزویست كه كلّ خهویش را مانهد راسهت

 

 باشههد همههه جههزو كههلّ خههود را طالههب 

 بوطالههههب نعمههههه از علههههي بوطالههههب

 (004: 9907)انوری،                         

در مهورد  يّهاتبهر رباع يهبا تک توانياست كه: نم این از پژوهش بخش ینحاصل ا

اندک فهو، مشهاهده شهد كهه  یهادر شاهد مثال یراز .كرد ياظهار نظر قطع يّامخ یدعقا

گفهت كهه  يّهتطعابها ق تهوانيمتضادّند. م يّامدر مورد خ یو مولو یراز ینالدّنظر نبم

از  يّهامخ ةبه گونه يرباع یشكسان شده و سرا ياربس یالرو یيسرايدر رباع يّامروش خ

اسهت كهه در سهرودن  یيههاآن ةاز جمله يهزنانوری است.  يرباع یماندگار مهمّ یلدلا

تهوان اینرونهه نتيبهه مهي ،بدین ترتيب كرده است. يرویو مقلّدانش پ يّاماز خ يّاتشرباع

ام هها و باورههای خيّهبه اندیشهه هاتشرباعيّبرخي از در  انوریگرفت كه فضای فکری 

اندیشهي، و مضاميني چون اغتنام فرصت، خوشباشي، اوصهاف مهي، مهرگ نزدیک است

های خيّامي است كه در رباعيّات انوری انعکاس ناپایداری دنيا و حيرت از جملة اندیشه

 یافته است.
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 (یو عرفان ینید ی،)اجتماعيمی تعل یهاآموزه -2-5-2

انهد و از اسهتفاده كرده یهدانمر يمتعل یتوان برا در حدّ یشاعر از هر قالب شعر عارفان

 یههاآموزه یكهه حهاو . همچنين رباعيّهاتياندبرده يشتریب ةبهر ياز قالب رباع ينب ینا

كهه  های تعليمهيبرخي از آموزه اند.هقابل مشاهد یادیدر آثار شاعران ز ،هستند يميتعل

 كهه سهبب از خلق یدنو بر ينينشگوشهاند، عبارتند از: كرده شاعران به مخاطبان توصيه

اسهرار ادن نههن ياندر م كينه،يداشتن دل صاف و بشود.  تشویق به ميبه فراغت  يدنرس

گهاهي مضهاميني را بهه كهرده و  یيآزمهاطبع ينههزم یندر ا هم ... انوریجز با اهلش و 

، بهرای مخاطبهان «قناعهت»توصيه به  از جمله در رباعي زیر با. تعليم داده است یرراند

 دهد:خود درس زندگي مي

 دسههتم كههه بههه گههوهر قناعههت پيوسههت

 با دسهت طمهع مرهر شهبي عههدی بسهت

 

 پ ههر بههود و نبههود آز را بهههر وی دسهههت 

 روز دگهههرش غيهههرت همهههت بشکسهههت

 (007: 9907)انوری،                         

از  ينهسهتند، ماندگارترنهد. همچنه يمهيروح تعل یكه دارا يّاتيقابل ذكر است رباع

شهاعر  ها را قبول دارند واین نوع مضمونچون همه  ؛برخوردارند يشتریب ياقبال عموم

 تعليمهي مضهمون .شوديظاهر م يمصلح اجتماع یکدر نقش يمي تعل يرباع یشبا سرا

  .شوديم یدهدنيز  49و  00  ةشمار هایيدر رباع

ع قهدر متوسهّ  از نظهر امکانهات صهوری آن رباعي» قالب كه رسد از آنبابه نظر مي

(، شهاید 97:  9947)شميسا، « گنباندرا عرفاني  لنيست كه بتهوان در آن مطالهب مفصهّ

ههای عرفهاني پرداختهه به همين دليل انوری نيز در رباعيّات مورد بحث كمتر به اندیشه

در رباعيّهات دارد،  های بزرگان عرفان ایران وجهودسروده روح عارفانهه كهه دراست و 

تکههراری و تقليههدی و  غالبهاً د و در موارد اندكي هم كه به كار رفتهشهودیده نميوی 

، تبربة عملي وجود نداشهته و ویدهندة آن است كه در باور عرفاني نشان ایبهه گونهه

 .آزمهایي سهروده اسهتآفریني و طبعاین دسته از مضامين را صرفاً برای مضموناو 
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: همّت و اسهتغنای اند ازعبارت انوریات های عرفاني در رباعيّترین اندیشهجستهبر

بهدین ترتيهب بهه نظهر سالک و مبرّد بودن سالک.  يآلایشوالای سالک، وارستري و بي

مضمونسهازی  عنوان دستمایةه از موضوعات عرفاني، ب ،در رباعيّاتش كه انوریرسد مي

آن سهوز و گهداز  عرفهان او عرفهاني سهاده و ابتههدایي اسههت و ،در نتيبه ،بهره گرفته

-او دیههده نمههي ههایميان ربهاعي... در  عطار و ،مولانا  ،حافظشاعراني نظير: عارفانة 

 . شهود

در عصهر »تواند تأیيد كننهدة ایهن موضهوع باشهد؛ زیهرا گفتة شفيعي كدكني نيز مي

خير نکرده بوده است ... در عصهر انوری هنوز فرهنگ تصوّف سراسر شعر فارسي را تس

انوری، اغلب شاعران از فرهنگ تصوّف بركنارند و هنوز ميراث سنائي و بعضي شاعران 

)شهفيعي « گمنام قبل از او، در ميان صاحبان فکر و فرهنگ چندان گسترش نيافته اسهت

 (.991و  51: 9944كدكني، 

 

 مدوح اظهار عجز در مقابل م -2-5-7

 كنهديم ياننکته را ب ینا يخوبب ،موجود است ياشعار فارس ينو مضام يمدر مفاه چهآن

جهز نالهه و افغهان از او  یزار و ناتوان است و كهار ،در مقابل معشو، يشهكه عاشق هم

گونهه مشاهده كرد، آن توانياز شاعران م ياریبس يّاتمضمون را در رباع ین. اآیديبرنم

 :كنديم يانبدر مقابل ممدوح  را خودعبز  یلذ يدر رباعنيز  انوریكه 

 گههر بنههده دو روز خههدمتت را برذاشههت

 تقصههير از آن كههرد كههه چشههمي كههه بههدان

 

 نههه نقههش عيههادت تههو بههر آب نراشههت 

 بيمههاری چههون تههویي تههوان دیههد نداشههت

 (001: 9907)انوری،                         

اسهت و  يكه معشو، آسهمان شودياستفاده م ياغلب زمانعبز مضمون هر چند كه 

را  ياز راه عبز و ناتوان يرغ يندارد و اگر راه یادر مقابل او چاره یعاشق جز خاكسار

در ربهاعي بالها ایهن  امّها انهوری ،رسديو وصال معشو، نم یداروقت به د يچه يماید،بپ
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مضمون را بهرای ممهدوح خهود بهه كهار بهرده و از بهه خهدمت نرسهيدن بهه نهزد وی 

 كرده است.عذرخواهي 

 يهانب ربهاعي نخسهت دیهوان انهوری را 900ذكر شده در  يمكاربرد مفاه یردول زج

 كند:يم

 انوری يّاتدر رباع يعناصر مفهوم یكاربرد درصد

 يّاترباع درصد از كلّ يتعداد رباع   مفهوم عنوان

 74 74   توصيف

 75 75   غم و اندوه

 5 5 شراب وصف و اغتنام وقت

 9 9 عاشق در معشو، فنای

 9 9 يّاميخ هایاندیشه

 9 9 يميتعل هایآموزه

 9 9 مدوحعبز در مقابل م اظهار

 رباعي 900 جمع كلّ

 

 گيرینتيجه

سبک زبان فارسي در سدة ششم هبهری اسهت انوری یکي از شاعران بزرگ و صاحب 

بيشتر بروز دارد. اگهر ، استادی و توانایي وی «قطعه»و « قصيده»های شعری كه در قالب

ناشناخته مانده، امّا با این حال در این قالب شعری ههم، « رباعي»چه مرتبة وی در قالب 

خوش درخشيده است؛ زیرا وی نسبت به رباعي هم توجّه خاصّي نشان داده اسهت، بهه 

ههای شهعری رباعي با مضامين مختلف در كنار انواع قالهب 750ای كه در دیوان او گونه

های خراسهاني و عراقهي شود. سبک انوری در رباعيّاتش حدّ واسط سبکدیده ميدیرر 

است. زبان او در رباعيّات ساده و خالي از هر گونه حشو و زوائد اسهت و از ایهن نظهر 
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-بررسي سهاختار و درونبه دست آمده از  بيشتر به سبک خراساني نزدیک است. نتيبة

   :باشديم یلنکات ذ ريانربمایة صد رباعي اوّل دیوان انوری، 

درصهد  44 در يفتوصه ةساز ،(يرباع 900درصد ) 900از   ی،الف: از نظر ساختار

 95درصهد ) 95در  يهلتعل ة( و سهازيربهاع 99درصهد ) 99 يهتوصه ةساز ،(يرباع 44)

سهه  ایهن يّهات،( از رباعيربهاع 74)دیرهر درصد  74دارند و در  ی( نمود بارزتريرباع

 اند.نامتوازن به كار رفته یاعنصر با هم و به گونه

ي برخوردارنهد و، رباعيدرونمایه: از نظر ب  های انهوری از تنهوّع مضهموني خاصهّ

، فهرا، و كاربرد عبارتند از: ناله از هبران يببه ترت هاآنشده در  یافت يممفاه ینترمهم

ز عشهق، روزگهار و همچنهين شکایت از جفای معشو، و یا بيان غهم و انهدوه ناشهي ا

ممهدوح، توصهيف  ، رثهاء، دعها و ذمّ(، وصهفدرصد 75) يرباع 75حسرت به گذشته 

 يربهاع 5و وصف شراب  يشادباش ،(، اغتنام وقتدرصد 74) يرباع 74و بهار  معشو،

و  يد فلسهفیه(، عقادرصد 9) يرباع 9( ینيد -ي)اجتماع يميتعل یها(، آموزهدرصد 5)

 9) يرباع 9 مدوحدر مقابل م ی(، اظهار عبز و زاردرصد 9) يرباع 9 واريّامخ ياترباع

را بهه خهود  يّهاترباع (، از كهلّدرصهد 9) يربهاع 9عاشق در معشهو،  یفنا و (درصد

از  ياریبسهههای يماننهد ربهاع انهوری يّهات: رباعینکهحاصل سخن ا اند.اختصا  داده

بلنهد  يممنهد بها مفهاهارزش هاییهمااز ساختار محکم و درونسرا مشهور رباعيشاعران 

 شده است. وی يّاترباع يجاودانر يلدل ها،مبموع این ویژگي .برخوردار است

 

 هانوشتپی
 كوشش سهعيد نفيسهيمبنای بررسي و ارجاع رباعيّات انوری در این مقاله، رباعيّات مندرج در دیوان انوری به  -9

 كه این پژوهش بر بنياد آن نرارش یافته است. است

در كنهار فردوسهي و را انهوری  -كه به نامش تصهریح نشهده -از قول یکي از شعرا بهارستان جامي در كتاب  -4

 است:سعدی، یکي از پيامبران سخن شمرده 

 بعهههههدی لهههههانبيَّ كههههههه هههههههر چهنههههههد  ر سهههههههه تهههههههن پيمبراننهههههههدهعههههههههدر ش
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 اوصهههههههههاف و قصهههههههههيده و غهههههههههزل را

 

 سهههههههههعدی و انهههههههههوری و فردوسهههههههههي

 (971: 9941)جامي،                                     

، 74، 75، 74، 70، 95، 90، 44، 40، 91، 91، 97، 99، 94 یهاشهماره يّاترباعدر ي، رباع ینمشابه ا یهانمونه -9

 .شوددیده مينيز  900و  14، 15، 17، 19، 14، 19، 15، 17، 01، 59، 59، 50

 11 و 10، 14، 40، 44، 01، 09، 00، 57، 94 ةشهمار ههایيدر ربهاع تهوان،يكهاربرد را م ینا یررد یهانمونه -7

 مشاهده نمود.

، 51، 70، 79، 94، 99، 45 یهاشهماره يّهاتدر رباع یهان،عنصر به صورت نما یناز كاربرد ا یررید یهانمونه -5

 قابل مشاهده است. 10و  19، 10، 41، 45، 40، 04، 00

، 7 :یهاشهماره يّهاتعبارتنهد از رباع انوری یواندر دو توصيف بهار معشو، های دیرر وصف ممدوح، نمونه -0

90، 94 ،91 ،91 ،40 ،44 ،40 ،44 ،90 ،99 ،70 ،79 ،79 ،77 ،75 ،70 ،74 ،71 ،71 ،50 ،59 ،59 ،00 ،04 ،01 ،

 .11و 10، 15، 19، 10، 44، 40

و همچنين بيان غم و اندوه ناشي از روزگار و حسرت به گذشهته معشو،  یاز جفا یتشکاهبران و  مضمون -4

، 50، 54، 91، 90، 97، 94، 99، 41، 41، 49، 49، 90، 95، 99، 1، 1، 4، 5 ،9 :یهاشهماره يّهاترباع در توانيرا م

نيههههز  15و  17، 19، 14، 19، 10، 11، 17، 14، 19، 41، 41، 45، 47، 49، 44، 01، 05، 07، 09، 09، 51، 51، 54

 مشاهده نمود.

  .04و  55، 57 ،0 :یهاشماره يّاترباع یوان،دست مراجعه شود به د یناز ا یررد یهانمونه ةمشاهد برای -1

 

 منابع

 هاالف( کتاب

 (، ساختار و تأویل متن، چاپ یازدهم، تهران: مركز.9911) ،. احمدی، بابک9

 اپ دوم،چ یوشي ، يمان یها و عطا و لقاو بدعت یعبدا ،(9901) ،یثالث، مهد . اخوان4

 بزرگمهر. :تهران

 .يجام :تهران اپ ششم،چ ين،بجام جهان ،(9947) ،يدعلندوشن، محمّ . اسلامي9

س تصهحيح مهدرّ ،ات و مقطعهاتدیهوان قصهاید و غزليّه ،(9994) ،انوری ابيهوردی. 7

 بنراه ترجمه. :رضوی، تهران

 :تهرانچاپ سوم، ، كوشش سعيد نفيسيبه  ،انوریدیوان  ،(9907) ،__________. 5

 .ه و پيروزسکّ
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 مروارید. :، تهرانهفتم اپ، چ4
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-، بهارستان و رسائل، تصحيح اعلا خان افصهح(9941) ،عبدالرّحمان یننورالدّ . جامي،1

 زاد و دیرران، تهران: ميراث مکتوب.

 دانش. يمایس :تهران ،د روشنمحمّ ةمقدّم ي،جام یواند ،(9919) ،__________. 1

يقهات مائهل تا(، شرح رباعيّات جامي، تصحيح و مقدّمه و تعل)بي ،__________. 90

 جا: انبمن جامي.هروی، بي

د محسهن نهاجي تصهحيح سهيّ ،مبمل فصهيحي ،(9910) ،دبن محمّ خوافي، احمد. 99

 .اساطير :نصرآبادی، تهران

: تههران ،السير في اخبار افراد البشهرحبيب ،(9999) ،بن همام ینالدّخواندمير، غياث. 94

 ام.خيّ

 .يراساط :تهران اپ سوم،چ يّام،با خ يدم ،(9911) ،يعل . دشتي،99

 :تصههحيح فاطمههه علههایق، تهههران ،عراءتههذكره الشههّ  ،(9915) ،. دولتشههاه سههمرقندی97

 پژوهشراه علوم انساني.

 آگاه.: تهران ،های سلوکتازیانه ،(9901) ،شفيعي كدكني، محمّدرضا. 95

 انهوری(،مفلس كيميا فروش )نقهد و تحليهل شهعر  ،(9944) ،هههههههههههههههههههه. 90

 .: سخنتهران

 آگه. :تهران اپ دوازدهم،چ ،شعر يقيموس ،(9911) ،ههههههههههههههههههههههه. 94

(، المعبهم فهي معهایير اشهعار العبهم، تصهحيح محمّهد 9911) ،. شمس قيس رازی91

 قزویني، تهران: علم. 

 توس. :تهران يه،با عروض و قاف یيآشنا ،(9900) ،يروسس . شميسا،91
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 فردوس. :تهران ي،در شعر فارس يرباع يرس ،(9947) ،__________. 40

 فردوس. :تهران ي،ادب نقد ،(9919) ،__________. 49

 .فردوس :، تهرانهفدهم اپچ ،ات در ایرانتاریخ ادبيّ (،9911) ،اللهصفا، ذبيح. 44

 بریل. :ليدن ،تصحيح ادوارد برون ،لباب الاالباب ،(9947) ،دعوفي، محمّ. 49

 .خوارزمي :تهران ،ورانسخن و سخن ،(9914) ،الزمانفر، بدیعنفروزا. 47
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