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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 alDin 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.
Keywords: Sixth century, Persian poetry, Quatrains, Structure, Concept,
Anwari Abyvardi.
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(مقالۀ پژوهشی)
دکتر امید وحدانیفر

1

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بجنورد

چکيده
هر یک از قالبهای شعر فارسی از ویژگیهای سبکی ،ساختاری و محتوایی خاصّی برخوردارند که شناخت
این ویژگیها باعث درک درستتر از آن قالبها میشود .اوحدالدّین انوری ابيوردی ( 575هـ .ق) یکـی از
شعرای بزرگ زبان فارسی در قرن ششم هجری است که دیوان شعری او در قالـبهـای گونـاگون قدـيده،
غزل ،قطعه و رباعی سروده شده است .سبک انوری در اشعار و بخدوص در رباعيّاتش ،حدّ واسـ سـبک-
های خراسانی و عراقی است .از آنجا که هر قالب شعری در ادبيّات نقـش قـراردادی خـاص خـود را ایفـا
میکند ،رباعی نيز از قالبهای اصيل زبان فارسی است که در خدمت مضامين مختلف از قبيل :گـررا بـودن
عمر ،مضامين عشقی ،موضوعات فلسفی ،عرفانی و آموزههای تعليمی قرار گرفته است .تحقيقات مربوط بـه
رباعيّات ،بيانگر این است که اغلب رباعيّاتی ماندگارند که از لحاظ ساختاری سه عندر توصيف ،توصـيه و
تعليل و از لحاظ مفهومی ،مفاهيم فلسفی ،اغتنام فرصت ،مضامين تعليمی ،عرفانی و عشقی را داشته باشند.
در این جستار با روش توصيفی-تحليلی و بر پایۀ منابع کتابخانهای به بررسی ساختار و درونمایـۀ 011
رباعی از رباعيّات انوری 0پرداخته شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد کـه در سـاختار رباعيّـات
انوری سه الگوی توصيف ،توصيه و تعليل بدرستی رعایت شده است .انوری از نظر درونمایه ،نيز موضوع-
های مختلفی از جمله مفاهيم فلسفی ،عرفانی ،عشقی ،اغتنام دم و مضامين تعليمی را دستمایۀ مضمونسـازی
خویش قرار داده است که از این منظر رباعی های وی از تنوّع مضمونی برخوردارند .مجموع این ویژگیهـا،
باعث استواری رباعيّات این شاعر شده است ،تا جایی که میتوان رباعیهای انوری را از جملـۀ درخشـان-
ترین رباعيّات شعر فارسی به شمار آورد.

 تاریخ دریافت مقاله9911/04/95 :

تاریخ پذیرش نهایي9911/05/00 :
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واژههای کليدی :انوری ابيوردی ،رباعيّات ،شعر فارسی قرن ششم ،ساختار ،درونمایه.

 -0مقدّمه
رباعي یکي از كوتاهترین قالبهای شعری زبان فارسي است كهه بيشهتر شهاعران در آن
طبعآزمایي كردهاند .به باور برخي از پژوهشهرران ،ربهاعي از قالبههای شهعری ایرانهي
است كه پيش از اسلام  -البتّه نه به صورت كمالیافتهة امهروز -رواج داشهته و از زبهان
كوچه و بازار به كلام آهنرين مشایخ صوفيه راه یافته است (شميسها .)999 :9919 ،ایهن
قالب شعری بر یک وزن اصلي و با تنوع یازده زحاف آن وزن ،در طهول مهدّت حيهات
خود ثابت مانده است .درواقع« ،اگر همة رباعيّات زبان فارسي را تقطيع كنيم بهه دوازده
وزن برخورد ميكنيم كه یکي از آنها اصلي و بقيّه وزن تقطيعي اسهت ،اوزان یازدهگانهة
تقطيعي با استفاده از دو اختيار شاعری (تسکين) و (قلب) به وزن اصلي یعنهي «مفعهول
مفاعيل مفاعيل فَعَل» (بحر هزج اخرب مکفهوف مببهوب) تبهدیل ميشهوند» (شميسها،
 .)55 :9900اختراع وزن رباعي نيز به رودكي نسبت داده شده اسهت (شهفيعي كهدكني،
.)704 :9911
امروزه در سرودن رباعي شاعر خود را مقيّد به داشهتن چههار قافيهه نميكنهد ،امّها
«قدما در گفتن رباعي اغلب ملتزم بودند كه هر چهار مصراعش قافيه داشهته باشهد و در
ميان متأخّران ،آن قيد برخاسته و آن رسم مراعات نشده اسهت» (همهایي،)700 :9941 ،
آرتور كریستنسن ( ،)9175 - 9145( )Arthur Christensenایرانشناس دانماركي كهه
مطالعات عميق و ارزشمندی دربارة رباعي دارد ،در مقدّمة رباعيّهات خيّهام چنهين مهي-
گوید« :رباعيها دائرةالمعارف منظوم حيات فکری ایراني است و از این جهت رباعيّهات
ایراني شایان دقّت فراوان است» (كریستنسن .)911 :9947 ،بنابر آنچه ذكر شد ،ربهاعي
یکي از كهنترین و اصيلترین قالبهای شعر فارسي است كه به مرور زمهان مفهاهيم و
معاني مختلف بشری را در خود بازتاب داده است و همچنين ،اندیشههای نهاب ایرانهي
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را با بياني ساده و دلنشين دربر دارد .این قالب شعری از نظر محتهوا ،علهيرغم فضهای
محدود خود بسياری از مضامين از قبيل :فلسفه ،عشق ،اخلها ،،سياسهت ،تعلهيم ،طنهز،
هبو و رثا را در خود داراست .معمولاً در قالب رباعي از صنایع لفظي و بدیعي كمتهری
نسبت به قالبهای دیرری همچون قصيده و غزل استفاده ميشود.
 -0-0بيان مسأله
انوری ابيوردی شاعر نامدار خراسان در قرن ششم هبهری در ميهان مهردم عصهر خهود
جایراه ویژهای چون سعدی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم دارد .چنانکه بعدها او
را در كنار فردوسي و سعدی یکي از سه پيامبر شعر فارسهي 4معرّفهي مهيكننهد (صهفا،
 .)001 / 4 :9911از انوری دیواني حاوی تقریباً چهارده هزار بيت با زباني سهاده و روان
به جا مانده است .دیوان او ضمن مدح و ستایش بزرگان عصر ،سرشهار از استشههادات
قرآني ،روایي و آموزههای دیني است كه آراء و افکار او را انعکاس مهيدههد .همچنهين
بازتاب ارزشها و فرهنگ اخلاقي ،تاریخي و اجتماعي عصر او است.
انوری در اغلب قالبهای شعری و از جمله «رباعي» ،طبعآزمهایي كهرده اسهت .بها
توجّه به اینكه تاكنون رباعيّات انوری از دیدگاه ساختاری و مفهومي مورد بررسي واقع
نشده است ،این جستار با هدف نمایاندن ارزش رباعيّات این شهاعر انبهام ميگيهرد .در
این پژوهش ،از ميان ویژگيههای گونهاگون قابهل بررسهي در قالهب ربهاعي ،از لحها
ساختاری با توجّه به كاربرد سه سازة توصهيف ،توصهيه ،تعليهل و از جنبهة مفههومي بها
توجّه به كاربرد مفاهيمي چون :وصفِ معشو ،،ناله از هبران ،اغتنامِ دَم ،تعليم عشهق و
بيان حالات شخصي در معرض واكاوی قرار ميگيرد تا پاسخ این سؤال به دست آید كه
آیا رباعيّات انوری دارای مفاهيم بلند عارفانه و عاشهقانه و همچنهين مضهامين فلسهفي،
تعليمي و ساختار محکم با استفاده از سه سازة توصيف ،توصيه و تعليل هسهتند؟ سهعي
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بر این است تا با بررسي شواهدی از رباعيّهات انهوری ،بهه روش توصهيفي و تحليلهي،
ادّعای ارزشمندی رباعيهای این شاعر كه هدف این پژوهش است اثبات شود.
 -2-0پيشينۀ تحقيق
از ميان كتابهای برجسته در زمينة قالب «رباعي» ميتوان به موارد زیر اشارهكرد:
شميسا در كتاب «سير رباعي در شعر فارسي» ( )9947به معنهای وا ة ربهاعي ،شهاعران
مفصهل پرداختهه اسهت.
ّ
رباعيگوی ،وزن رباعي و نظریهپردازان معروف رباعي به طور
ميرافضلي در «جنگ رباعي» ( )9917بازیابي و تصحيح رباعيّات كههن زبهان فارسهي را
مدنظر داشته است .مرادی و افشهين وفهایي در «سهفينة كههن رباعيّهات» (9450 )9915
رباعي را جمعآوریكردهاند؛ محقّقان این اثهر ،توانسهتهانهد تعهداد زیهادی ربهاعي نهو و
رباعيسرایان ناشناس را به جمع شعر فارسي و شاعران فارسيگوی بيافزاینهد .همچنهين
ميرافضلي در كتاب «چهار خطّي» ( )9910به طيف متنوّعي از موضوعات حهوزة ربهاعي
از تاریخ رباعي تا دهة  10شمسي پرداخته است.
در مورد تحليل رباعي در آثار شاعران زبان فارسي از نظر ساختار ،مفهوم و مضامين
تاكنون مقالات زیادی نوشته شده است كه برخي از آنها چنيناند :یارمحمّدی در مقالهة
«ساخت گفتماني و متني رباعيّات خيّام و منظومة انرليسي فيتز جرالد» ( )9919با توجّهه
به وجود همآهنري و اشتراک در ویژگيهای گفتماني و متني رباعيّات خيّهام و منظومهة
انرليسي فيتز جرالد ،برخي از مختصات گفتماني و متني را برای تحليل رباعيّات خيام و
نشان دادن زمينههای موفّقيّت منظومة انرليسي فيتز جرالد مورد بررسي قرار داده اسهت.
خاتمي و همکاران در مقالهای با عنوان «از ساختار معنادار تا سهاختار ربهاعي (نرهاهي
جامعهشناختي به ارتباط ميان جهانبيني عصر رودكي با ساختار رباعي)» ( )9911سعي-
كردهانهههد تههها بههها اسهههتفاده از نظریّهههة سهههاختارگرایي تکهههویني لوسهههين گلهههدمن
( )LucienGoldmannنشههان دهنههد كههه چرونههه قالههب ربههاعي از سههاختاری منطق هي
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برخوردار است .زارع ندیکي در مقالهای بها عنهوان «تحليهل رباعيّهات مولهوی از منظهر
داستاني» ( )9911عناصر داستاني نظير :زاویة دید ،طرح ،گفتوگو ،شخصيّتپهردازی و
فضا را در رباعيّات مولوی بررسي كرده است .همچنين مشهدی و همکاران در مقالههای
تحت عنوان «سبکشناسي فکری رباعيّات مولانا» ( )9911به این نتيبهه رسهيدهانهد كهه
عشق ،پردامنهترین درونمایة رباعيّات مولوی است .رشيدی و انصاری در مقالة «بررسي
سههاخت كلههان دوبيتيهههای باباطههاهر همههداني» ( )9910از منظههر گفتمههاني بههه بررسهي
دوبيتيهای بابا طاهر پرداختهاند .داوودیپور و دادبه نيز در مقالههای بها نهام «بررسهي و
تحليل تمثيلهای تعليمي وحدت وجهود و تبلّهي در شهرح رباعيّهات جهامي» ()9919
كاربرد تمثيلات تعليمي را در رباعيّات جامي بررسي كردهاند .هر چند كهه دربهارة شهعر
انوری پژوهشهای زیادی صورت گرفته ،امّا تاكنون تحقيق مسهتقلّي در زمينهة بررسهي
ساختاری و مفهومي رباعيّات وی انبام نشده است .از ایهنرو ،پهژوهش حاضهر گهامي
تازه برای شناخت سبک شهعری رباعيّهات انهوری و زوایهای پنههان شهعر سهدة ششهم
محسوب ميشود.
 -2بحث
 -0-2مختدری دربارة زندگی انوری
دربارة زندگي انوری ميان فضلای ادب فارسي در نام شاعر ،نام پدر ،زمهان تولّهد ،آثهار،
استاد ،محلّ تولّد و زیست اختلاف است .امّا مطابق آخرین پژوهشها «نهام او محمّهد و
نام پدر وی علي بوده است .او دو لقب «فریدالدّین» و «انوری» داشته است كه انوری را
در دوران كمال شاعری خویش برگزیده است یا به او دادهاند و قبلاً «خهاوری» تخلّهص
ميكرده است» (دولتشاه سمرقندی.)50 :9915 ،
وی در یکي از دهات نسبتاً كوچک ناحية «ابيهورد» تولّهد یافتهه اسهت كهه «بهاورد»
بخشي از ناحية وسيعتری است كه آن ناحيه را «خابران» یا «دشت خاوران» ميناميدهاند
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و مبموعة دشت خاوران از اعمال سرخس به شمار ميآمده است كهه در دو فرسهنري
ميهنه -زادگاه ابوسعيد ابوالخير -قرار داشته اسهت و اكنهون مبموعهة ایهن سهرزمين در
خاک تركمنستان است.
انههوری از مبموعههة معههارفي چههون ریاض هيّات ،نبههوم ،هيئههت ،منطههق و  ...دارای
تحصيلات بسيار عالي بوده است .از جملهه تأليفهات وی احتمالهاً كتهابي در حکمهت و
نبوم با فصول متعدّد است.

علاوه بر این ،بعضي بر آناند كه انوری شرحي بر اشارات ابن سينا به نام البشهارات
في شرح الاشارات نوشته بوده است« .انوری بالغ بر سيسال زندگي مرفّهي داشهته و در
محيط خانوادهای بزرگ شده است كه پدر وی رئيس ميهنه بوده است و ارث پهدر را در
جواني صرف عيش و خوشرذراني كرده و پس از مدّتي تهيدست شهده اسهت .وی در
ربع اوّل قرن ششم متولّد شده و در ربع آخر آن قرن درگذشته است .سال وفات او نيهز
مانند سال تولّدش ،مورد اختلاف اهل تاریخ و تذكرهها بوده است و به احتمال قهوی در
بلخ درگذشته و همانبا به خاک سپرده شده است» (شفيعيكدكني.)41 :9944 ،
 -2-2شاعری و شعر انوری
انوری در ردیف بزرگترین سخنسرایان ایران قرار داشته و استادی و سهرآمدی وی در
شعر مسلّم بوده است؛ به گونهای كه شاعران بعد از او از جمله مبهد همرهر وی را بهه
استادی ستودهاند (خواندمير )941 :9999 ،و «او را یکي از رسل ثلاثة سخن و استاد فهن
دانستهاند» (نوابصدیق .)999 :9910 ،طبع گشاده و سخن سحرآفرین انوری ،عهوفي را
به تحسين واداشته است« :شاگرد مکتب فضایل او بخت جوان و رای پير تير بر آسهمان
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
یکي از آن نتوان نهاد» (عوفي.)940 / 4 :9947 ،
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شاعران و ادیبان همروزگار انوری وی را به سخنسرایي و چيرهدستي مورد خطاب
قرار دادهاند؛ از جمله حکيم شباعي وی را «شهاه شهاعران» و «اميهر سهخن» ميخوانهد
(انوری .)441 / 4 :9994 ،مهمترین شيوة سخنسرایي انوری در شعر همان ابداع سهبک
نزدیک كردن زبان و بيان شعری به زبان محاورة عمومي و زبهان تخاطهب بهوده اسهت،
سبکي كه پس از یک قرن سير تکاملي به صورتي عالي و خوشتراش بر زبهان سهعدی
شيرازی جلوه كرد (فروزانفر.)991 :9914 ،
در مبموع ،انوری سادگي و رواني كلام خود را با خيالات دقيق غنایي بههم آميخته
و غزلهای بسيار زیبا و مطبوع و دلانريز پدید آورده و مانند ظهير فاریابي عمهل كهرده
است و آن را پيش از ظههور سهعدی بهه اوج رسهانيده و راه را بهرای خيالهات دقيهق و
مضامين عالي سعدی هموار ساخته است (صفا )914 / 4 :9911 ،و این همان است كهه
والنتين وكوفسکي ( ،)Valentin Zhukovskyمحقّق برجستة روس ،از آن بها عنهوان
«واپسين نفخة قو» یاد كرده است (براون )40/ 4 :9910 ،و البتّه نباید فراموش كنهيم كهه
هبو روی دیرر سکّة شعر انوری بوده و شاعر دمار از سر ممهدوحي كهه از دادن صهلة
مورد نظر او خودداری ميكرده ،درميآورده است و گاه او از این هبویّهسرایيها چه از
نوع شهرآشوب آن مثل هبو مردم بلخ و چه از نوع هبو بزرگهان آسهيبها ميدیهده و
مببور به عذرخواهي ميگشته است (جهامي01 :9919 ،؛ خهوافي .)490 :9910 ،سهبک
انوری در اشعارش به ویژه در رباعيّاتِ وی واسطة سبک خراساني و عراقي است؛ بدین
معنا كه او با تکميل سبک شاعری ابوالفرج روني ،راه را برای سبک عراقي هموار كهرده
است.
 -9-2مبحثی پيرامون رباعی
رباعي منسوب به «رباع» ،به معنای چهارتایي و چهارگان و در اصهطلاح ،شهعری اسهت
دارای چهار مصراع بر وزن «مفعول مفاعيل مفاعيل فَعَهل» .ایهن قالهب شهعری نهامههای
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دیرری نيز دارد كه عبارتند از :دوبيتي ،ترانه ،چهاردانه و چهارخانه .دربارة منشأ ربهاعي
مباحث مختلفي مطرح شده است .برخي آن را بهه روایتهي تهاریخي منسهوب كهردهانهد
(دولتشاه سمرقندی .)44 :9915 ،برخي نيز اعتقاد دارند كه رباعي شکل تکاملیافتة یهک
قالب شعری پيش از اسلام است كه در آغاز برای مردم آشنا بود .زیرا اولاً در منابع قدیم
به اینکه رباعي را از زبان مردم كوچه و بازار گرفتهاند ،اشاره شده است و ثانيهاً دوبيتهي
كه نظير رباعي است ،شعری بود به لهبههای محلّي كه از گذشتههای دور بر زبان مردم
جاری بود (شمس قيس رازی.)999 - 994 :9911 ،
این قالب شعری ظرفيّت آن را دارد كه عواطف و تفکّرات شاعر را در كوتهاهتهرین
زمان با صراحت بازتاب دهد .همچنين نسبت به قالبهای دیرر از انسبام و همهاهنري
بيشتری بين مصراعها برخوردار است .به قول شميسا رباعي «تشکّل و وحهدتي دارد بهه
طوری كه نميتوان بيت دوم آن را یک بيت مستقل و مثلاً به عنوان شاهد مثال ذكر كرد؛
زیرا با بيت اوّل ارتباط معنایي و حتّي لفظي محکمي دارد» (شميسا )494 :9947 ،و این
نکته سبب ميشود تا وحدت و انسبام بيشتری بين مصرعها برقرار شود .به هر ترتيب،
رباعي یکي از كوتاهترین ،اصيلترین و قدیميترین قالبههای شهعر فارسهي اسهت كهه
ساخته و پرداختة ذهن ایرانيان است و بيشتر شاعران زبان فارسي از جمله انوری در آن
طبعآزمایي كردهاند.
سرایندة رباعي باید تابع اصولي باشد و شرایطي را در شعر خود در نظر داشته باشد
تا رباعيش ماندگار شود .این نکتهای است كه حتّي از نراه شاعران و منتقهدان شهعر نهو
نيز دور نمانده است .برای نمونه ،اخوان ثالث دربارة سهاختار ربهاعي مينویسهد« :شهعر
خوب امروز مثل ساختمان یک رباعي استادانه است كه هر مصرع وظيفههای خها

در

مبموع هماهنگ شعر دارد .برای رسهاندن معنهي و ضهرب آخهر كهه در مصهراع آخهر
ميآید» (اخوان ثالث .)444 :9901 ،دليل استواری ساختمان ربهاعي را مایهل ههروی در
مقدّمة شرح رباعيّات جامي چنين بيان ميكند« :رباعي شکل یهک قضهيّة منطقهي را دارا
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است؛ به گونهای كه سه مصراع اوّل آن به حيث صغری و كبری طهرح شهده و مصهراع
چهارم نتيبة آن ميشهود .درواقهع مصهراع چههارم از پخترهي مصهارع قبلهي ،پهرورش
ميیابد» (جامي ،بيتا.)4 :
همانگونه كه از گفتار مایل هروی برميآید ،این ،مصراع چهارم است كه بار معنایي
سه مصراع قبل را به دوش ميكشد .بنابراین ،در رباعي اغلب رابطة علّي و معلولي ميهان
مصراعها به وضوح دیده ميشود .این قالب شعری به دليهل داشهتن سهاختار منطقهي و
منسبم ،قابليّت انعکاس جهانبيني سرایندة خود را دارد .اگر بهه آثهار شهاعران ،عارفهان
شاعر ،صوفيان و طبيبان بنرریم ،این مطلب نمایان است كه از قالب رباعي تقریبهاً تمهام
این قشرها استفاده كردهاند .زیرا «گفتن رباعي كه مسهتلزم چههار مصهراع و یهک قافيهه
است ،طبعاً آسانتر از پرداختن به قصيده و غزل است و بالنّتيبه اشخا

زیادی (حتّهي

آنهایي كه شاعری را حرفة خود نساختهاند) در مقام تقليد و پيروی برآمدهاند» (دشهتي،
)914 :9911؛ به طوری كه در قرون اخير و حتّي امروزه ميبينيم كه رباعي مهورد اقبهال
واقع ميشود .از گذشتههای دور عدّة زیادی از اطبّا نيز در شعر طبعآزمایي كردهانهد كهه
یکي از آنها طبيب اصفهاني است و از معاصران نيز دكتر هوشنگ بدیعي از جملة ایهن
افراد است.
به طور كلّي ،ميتوان گفت كه رباعي بهترین قالب برای بيهان اندیشهههای شهاعرانه
در لحظههای زودگذر است .شعری كه ادامهه و امتهداد نهدارد و بهرای بيهان حالهات در
لحظات كوتاه به كار ميرود.
به اعتقاد تاكي ( )9914رباعي برای اینكه ماندگار شود ،حدّاقل باید چههار ویژگهي
زیر را داشته باشد:
 -9ایباز ذاتي :ایباز جزو ذاتي رباعي است .هرچه رباعي موجزتر باشهد ،هنریتهر
خواهد بود .همانند گنباندن دریا در جام كوچک .آنگونه كه همایي ميگویهد« :ربهاعي
خوب گفتن در واقع بحر را در كوزه جای دادن است ،چرا كه شاعر باید مطلبي مهم یها
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فکر بسيار عميق و مضمون تازة لطيف دلپسند را در دو بيت -آن ههم مقيّهد بهه وزنهي
خا

 بپروراند» (همایي.)10 :9941 ، -4تركيب سنبيدة كلمات :وا هگزیني صحيح و چيهدمان درسهت ایهن وا ههها در

كنار هم ،باعث ایباد فضایي روشن ميشود .این دو عامل دليل ماندگاری رباعيّات خيّام
در تاریخ ادبيّات جهان است .خيّامي كه تعداد رباعيّات آن در مقایسه بها دیرهر شهاعران
بسيار ناچيز است.
 -9حفظ الروی وزن رباعي :شاعر برای سرودن رباعي باید الرویي را رعایت كنهد
تا شعرش ماندگار شود .الروی رباعي مركّب است از توالي بيست واحد عروضي كه در
بعضي جاهای این توالي ،ميتوان هباهای بلند را به جای هبای كوتاه جهایرزین كهرد.
در نتيبه شمار واقعي هباها در یک مصراع ممکن است بين ده تها سهيزده هبها تغييهر
كند .این تنوّع وزن ،انعطافپذیری خاصّي به رباعي بخشيده كه احتمالاً از دلایل رواج و
محبوبيّت بسيار آن بوده است (بروین.)91-94 :9941 ،
 -7فرازمند بودن مصراع چهارم :شعری كه چههار مصهراع بيشهتر نيسهت ،بایهد بهه
گونهای پایان پذیرد كه تأثيری جاویدان بر ذهن مخاطب برذارد .از اینرو ،مصهراعهای
اوّل و دوم ،مقدّمه است بر فضای اندیشه كه با مصراع سوم وسهعت ميیابهد تها حهرف
اصلي و لطافت سخن شاعر در مصراع چهارم بر ذهن حک شود .فرازمند بودن مصهراع
چهارم رباعي مورد توجّه بسياری از شاعران بوده است.
انوری ابيوردی نيز از قالب «رباعي» بهره بهرده اسهت .او شهاعری توانها اسهت كهه
رباعيّاتي ماندگار و منطبق با اصول رباعيسرایي سروده است .به گونهای كه در دیوان او
 750رباعي موجود است .در ادامه به بررسي ساختاری و مفهومي برخي از این رباعيّات
( 900رباعي نخست دیوان) وی پرداخته ميشود.
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 -7-2بررسی ساختاری رباعيّات انوری
در ميههان اشههعار دیههوان انههوری ،اغلههب قصههاید و قطعههات وی مههورد توجّههه و بررسههي
پژوهشرران بوده است و در این بررسيها نيز عموماً با شرح قصاید و قطعهات مواجهه-
ایم .امّا آنچه مسلّم است ،معنای شعر تنها در ساختار آن وجهود دارد ،سهاختار و معنهای
شعر از هم تفکيکناپذیرند و آنچه به شعر معنا ميدهد ،دقيقاً همهاني اسهت كهه وجهود
دارد .به عبارت دیرر« :اثر شاعرانه دلالت معنایي یکّهای دارد و ساختارش اصيل است و
ساده نشدني  ...نخستين منش دلالت معنایي شعر ایهن اسهت كهه ههيچگونهه دگرگهوني
ممکن را در زباني كه بدان بيان ميشود ،نميپذیرد  ...و تا بخواهيم كهه آن را از شهکلي
كه به خود گرفته است جدا كنيم ،از ميان ميرود» (احمدی .)45 – 47 :9911 ،بنابراین،
با توجّه به اهميّت ساختار هر قالب شعری ،در این قسمت از ميان ویژگيهای گوناگون
قابل بررسي در قالب رباعي ،رباعيّات انوری از لحا ساختاری با توجّه به كهاربرد سهه
سازة توصيف ،توصيه و تعليل بررسي ميشود:
الف) توصيف :در بخش «توصيف» ،شاعر معمولاً گوشهای از طبيعهت یها وقهایع را
وصف ميكند.
ب) توصيه :در مبحث «توصيه» ،شهاعر توصهيهای بهه مخاطهب ميكنهد و در ادامهه
طریقي ارائه ميدهد.
ج) تعليل :در بحث «تعليل» ،شاعر دلایلي در توجيه توصيه ميآورد.
تعابير مربوط به سه عنصر مذكور ،در شاهد مثالهای داده شده به ترتيب در داخهل
كروشه [ ] ،پرانتز ( ) و دو خطِ مایل  / /آورده ميشود:
[ای دل چو شب جواني و راحت و تاب

از روی سهههپيدهدم برافکنهههد نقههههاب]

(بيدار شو ایهن بهاقي شهب را دریهاب)

/ای بس كه ببویي و نيابيش به خهواب/
(انوری)009 :9907 ،

عنصر توصيف :بيت اوّل رباعي بالا ،دوران جواني را وصف ميكند.
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عنصر توصيه :مصراع سوم توصيه ميكند؛ همانرونه كه دورة جواني پهس از مهدّتي
به پایان ميرسد ،بنابراین تو نيز به خود بيا و باقيماندة عمرت را دریاب.
عنصر تعليل :شاعر برای توصهية خهود توجيهه و تعليلهي مهيآورد و آن اینكهه :در
صورت درک نکردن باقي عمر ،چه بسا دوران عمهر و جهوانيات را از دسهت بهدهي و
حتّي آن را در خواب هم نيابي .در رباعي زیر نيز ،سه عنصر مذكور مشاهد ميشود:
[هم طبع ملول گشت از آن شهعر چهو آب

هم رغبت از آن شراب چون آتهش نهاب]

(ای دل تو عنان ز شهاهدان نيهز بتهاب)

/كاریست ورای شاهد و شعر و شهراب/
(انوری)004 :9907 ،

نمونههای دیرر كه از هر سه عنصر به گونهای مرتّب و آشکار اسهتفاده شهده باشهد
در سایر رباعيهای انوری نيز دیده ميشود .قابل ذكر است كه معمولاً انوری «تعليهل» را
در مصراع پایاني رباعيّهاتش مهيآورد .امّها نمونهههایي نيهز در رباعيّهات وی بهه چشهم
ميخورد كه در آنها یک یا دو سازه از این سازهها به كار رفته است .به طور مثال:
 -0-7-2کاربرد پررنگ عندر «توصيف»
بوطالهههب نعمهههه ای سهههپهرت طالهههب

بهههر تهههابش آفتهههاب رایهههت غالهههب

در دور زمانهههه یادگهههاری نرذاشهههت

بهتههر ز تههو گههوهری علههي بوطالههب
(انوری)004 :9907 ،

در رباعي بالا ،عنصر «توصيف» به عنوان عنصر كاربردی اصلي جلوه كرده است.9
 -2-7-2کاربرد پررنگ عندر «توصيه»
پيوسههته حههدیث مههن بههه گوشههت بههادا

قهههوتم ز لهههب شکرفروشهههت بهههادا

بي من چو شراب ناب گيری در دسهت

شهههرمت بهههادا وليهههک نوشهههت بهههادا
(انوری)009 :9907 ،
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در رباعي ذكرشده ،عنصر «توصيه» و ارائة طریق به عنوان عنصر اصهلي خودنمهایي
ميكند و كاربردش كاملاً واضح است.7
 -9-7-2کاربرد پررنگ عندر «تعليل»
دوشينه شب ارچه جهانم از رنه بکاسهت

چون تو به عيادت آمهدی رنه رواسهت

بر بوی عيهادت تهو امشهب همهه شهب

ز ایزد به دعا درد هميخهواهم خواسهت
(انوری)009 :9907 ،

در رباعي بالا عنصر «تعليل» به عنوان عنصر اصلي نمودی آشکار دارد .5در باقي این
رباعيّات ،سه عنصرِ توصيف ،توصيه و تعليهل بهه صهورتي نهاهمرون بهه كهار رفتهانهد.
حاصل اینكه از كلّ  900رباعي مورد بحث ،در  44رباعي عنصر توصيف ( 44درصهد)،
 95رباعي عنصر تعليهل ( 95درصهد) و  99ربهاعي عنصهر توصهيه ( 99درصهد) نمهود
بارزتری دارد و در  74رباعي باقيمانده ،این عناصر به صورت ناهمرون ( 74درصد) به
كار رفتهاند .كاربرد سه عنصر مذكور در رباعيّات انوری در قالهب نمهودار زیهر نمهایش
داده ميشود:

 271فدلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،0911شمارة 77

 -5-2بررسی درونمایه رباعيّات انوری
پيش از بيان اندیشهها و مضامين شهعری در رباعيههّات انهوری ،بهه رابطهة بهين شهعر و
اندیشه اشاره ميشود كه در این زمينهه بهوریس پاسهترناک ( )Boris Pasternakگفتهه
است« :فو،العادهترین كشفها زماني اتّفا ،ميافتد كه وجود هنرمنههد لبریهز از چيهزی
گفتن است» (شفيعي كدكني .)7 :9911 ،معنای ایهن سهخن آن اسهت كههه شهاعر بایهد
نخست چيزی برای گفتن داشته باشد .زیرا اندیشه جوهر اصلي شعر اسهت كههه راههي
برای بيرون رفتن از ذهن آدمي جستبو ميكند .بنابراین ،ملاحظه مهيشهود كهه حضهور
اندیشه در شعر امری جدّی است و بهدون شهک باورههای موجهود در ذههن هنرمنههد،
اندیشهة او را شهکل مهيدههد و اندیشه شاعر نتيبة یافتههها ،تبربهههها و محکهههای
عقيهدتي اوسهت كهه سهبب آفرینشهای هنری مهيشهود .انهوری نيهز قالهب ربهاعي را
دستمایهای برای مضمونسازی خود از هر چيزی در عالم طبيعت یا ذهن خود قهرار داده
است كه مهمترین اندیشهها و درونمایههای موجود در رباعيّات وی را ميتوان به شهرح
زیر دستهبندی كرد:
 -0-5-2وصف ممدوح  /معشوق و یا توصيف بهار (توصيف)
توصيف از نخستين موضوعهایي است كه شهاعران پارسهيگهوی از جمله انوری طبههع
خهود را بهدان آزمودهانهد و در ایهن ميهان ،وصهف ممهدوح و یها معشهو ،از مضهامين
فراگيری است كه ميتوان گفت در تمامي قالبهای شعر فارسي یافت ميشهود ،امّها در
قالب رباعي هم عارفان شاعر و هم سایر شاعران با این مضمون هنرآفریني كردهانهد .در
رباعيّات انوری نيز این مضمون جایراه خا

ّ خود را دارد .دو رباعي زیهر نمونههای از

این مضمون ميباشد كه اوّلي به توصيف ممدوح و دومي به وصف معشو ،اختصها
یافته است:
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بوطالههب نعمهههه ای گشههادهدل و دسهههت

با دست و دلت بحر و فلک ناقص و پسهت

هر زیور كان خدای بهر جهدّ تهو بسهت

جز نهام پيمبهری دگهر جملههت هسهت
(انوری)005 :9907 ،

مدح در كنار شعر عاشقانه و شعر عارفانه رای تهرین مضهمون در ادبيّهات بهه ویهژه
شعر فارسي است و هر چند كه برخي از مدایح به صورت مبالغهآميز بيان شدهاند ،امّا از
طرف دیرر ،این مدیحهسرایيها فواید زیادی نيهز بهرای فرهنهگ و ادب فارسهي داشهته
است .از مهمترین محاسن حضور مدیحهسرایي در شعر فارسي این است كه با بررسهي
آن ،ویژگيهای تاریخي و اجتماعي هر دوره ،به خهوبي آشکار ميشود.
دی ميشد و از شکوفه شاخي در دسهت

گفتم به شکوفه وعده بود ایهن آن هسهت

برگشت و به طعنه گفت ای عشهوهپرسهت

نشنيدی كه هر چهه بشهکفت نهه بسهت
(انوری)005 :9907 ،

0

در مواردی نيز مشاهده ميشود كه انوری بهه ذمّ ممهدوح خهود پرداختهه اسهت .از
جمله در رباعي زیر:
بههها بخهههل بهههود بهههه غهههایتي پيونهههدت

كههز قههوت حکههایتي كنههد خرسههندت

وینههک ز بلههای بخههل تههو ده سههال اسههت

تهها نشههخور شههير مههيكنههد فرزنههدت
(انوری)004 :9907 ،

حتّي گاهي در هنرام ذمّ ممدوح كلمات ركيک نيز به كار ميبرد .بهرای نمونهه مراجعهه
شود به رباعي شمارة  .74انوری در برخي از رباعيّاتش به رثاء ممدوح خود نيز پرداخته
است .از جمله در رباعي زیر:
سلطان كه جهان به عدل آراسهت برفهت

سههرو چمههن ملههک بپيراسههت برفهههت
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چهههون كژرویهههي بدیهههد از دور فلهههک

كژ را بهه كهژان داد و ره راسهت برفهت
(انوری)040 :9907 ،

رباعي شمارة  11نيز در سوگ ممدوح انوری سروده شده است .گاهي هم به دعای
ممدوح پرداخته است:
همواره چو بخهت خهود جهواني بهادت

چههون دولههت خههویش كههامراني بههادت

ای مایهههة زنهههدگاني از نعمهههت تهههو

ایهههن شهههربت آب زنهههدگاني بهههادت
(انوری)009 :9907 ،

در رباعيهای شمارة  9و  900نيز به دعای ممدوح پرداخته شده است.
بهطور كلّي ،درونمایههای مدحي در قالب رباعي از زمان آغهاز پيهدایش ایهن نهوع
شهعر وجهود داشهته و شهاعراني چهون عنصهری ،اميرمعهزی ،ازرقهي و  ...بها سهرودن
رباعيهّات مهدحي در حهالات و موقعيّتهای مناسب صلهههای فراوانهي گرفتههانههد .از
مترصهد صهله
ّ
آنبها كهه خوانهدن و سهرودن رباعي وقت چنداني نميخواهد ،شهاعران
غالباً در مواقع غيررسهمي از همين شکل شعری برای مدح اسهتفاده كهردهانهد (شميسها،
.)405 :9947
با نراهي گذرا به رباعيّات انوری ،مشاهده مهيشهود كهه مهدح و مدیحههسهرایي از
پربسامدترین مضامين در اشعار اوست.
 -2-5-2ناله از هجران ،فراق و شکایت از جفای معشوق و یـا بيـان غـم و انـدوه
ناشی از عشق و روزگار و همچنين حسرت به گرشته (بيان غم و اندوه)
عشق بيتردید مضمون مشترک شعر همة شاعران و پربسامدترین درونمایهه در دیهوان-
های آنها بوده است .شاید علّتش این است كه جوهر وجود آدمي ،همين عشق است و
تقریباً هيچ شاعری نتوانسته به نحوی از آن متهأثّر نرهردد (رضهوانيان و خليلهي:9914 ،
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 .)970یکي از درونمایههای رای عاشقانه در رباعيّات انوری «هبران» اسهت .ناليهدن از
هبر یار در واقع مضموني است كه بيشتر در غزليّات به آن پرداخته ميشود ،امّا شاعران
این مضمون را در قالب رباعي نيز بيان كردهاند و ثابت كردهاند كهه قالهب ربهاعي دارای
ظرفيّتي خوب برای بيان این مضمون نيز هست .در رباعي زیر از انوری این مضمون بهه
خوبي بيان شده است:
ای هبههر مرههر نهههایتي نيسههت تههو را

وی وعههده وصههل غههایتي نيسههت تههو را

ای عشههق مههرا بههه صههد هههزاران زاری

كشتي و جز ایهن كفهایتي نيسهت تهو را
(انوری)009 :9907 ،

انوری در رباعي بالا ،هم از طولاني شدن دردِ هبهران مينالهد و ههم از دردِ عشهق
شِکوه ميكند .معمولاً شکایت از جفای معشو ،در شعر بيشتر شاعران دیده ميشود كهه
گاهي معشو ،زميني و گاه آسماني بوده اسهت .انهوری در ربهاعي زیهر بهه شهکایت از
معشو ،خود پرداخته است:
آتههش بههه سههفال برنهههادی ز نخسههت

پس با خاكم به در بهرون رفتهي چسهت

با این همه بهاد كبهر كانهدر سهر تسهت

از آب سههبو كههي آیههدم بهها تههو درسههت
(انوری)009 :9907 ،

4

بخش زیادی از این درونمایههای عاشقانه كهه در رباعيّهات انهوری بازتهاب داشهته،
همان است كهه نمونههههای بسهيار آن از نظر اندیشههه و محتههوا و همچنهين از نظههر
زبهان و تصهویر در شهعر شاعران قبل و بعد از انوری نيز وجود دارد.
 -9-5-2اغتنام وقت ،شادباشی و وصف شراب
یکي از مفاهيم كليدی شعر قلندرانه و فلسفي ،اغتنام فرصهت و شادباشهي  -بخصهو
در حوزة رباعي -است .به گونهای كه از مشخّصههای اصلي رباعيّات خيّهام توصهيه بهه
استفاده از فرصت اندک عمر و بهرهگيری از نعمتهای نقد این جهاني است.
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به طور كلّي شادباشي و غنيمت شمردن دَم و استفاده از مِي بهرای فرامهوش كهردن
غم دنيا  -حتّي برای لحظهای كوتاه -در رباعيّات بسياری از شاعران خودنمایي ميكنهد.
انوری نيز مضمون اغتنامِ دَم ،شادباشي و دست به دامن ساقي شدن را در رباعيّات خهود
دارد و از مي ،ساقي و ميخوارگي سخن رانده است:
از گردش این هفت مخهالف بهر هفهت

هههر هفههت درافتههيم بههه هفتههاد آگفههت

مي ده كه چو گل جهوانيام در گهل خفهت

تا كي غم عالمي كه چهون رفتهي رفهت
(انوری)044 :9907 ،

1

 -7-5-2فنای منيّت عاشق در معشوق؛ که منجر به اتّحاد این دو میشود.
از قرن ششم به بعد بيشتر عرفا از هر فضا و قالبي برای بيان مسائل عرفاني بهره گرفتنهد
تا مفاهيمي از نوع وحدت وجود را كه از مفاهيم محوری ادبيّهات عرفهاني اسهت ،بيهان
كنند .در این بين قالب رباعي نيز مورد استفادة رباعيسرایان عارفي چون مولوی ،عطّهار
و  ...قرار گرفت.
انوری نيز این مضمون را در رباعيّات خود مدّ نظر داشته است و بها تأثيرپهذیری از
شاعران پيشين از قالب رباعي برای بيان افکار و عقایهد خهود بهرهگيهری نمهوده اسهت.
آنگونه كه در رباعي زیر ميبينيم:
دی با تو چنان شدم به یک خاسهت و نشسهت

كهههز مهههن اثهههری نهههماند جههز بههاد بههه دسههت

از شهههرم بههمههيههرم ار بههپههرسههي فهههردا

كههان دلشههده زنههده هسههت گوینههد كههه هسههت
(انوری)005 :9907 ،

بررسی ساختار و درونمایۀ رباعيّات انوری 275

انوری در این رباعي با اشارهای لطيف ،معني از خود بيخود شدن را بيهان مهيكنهد
كه منبر به یافتن منِ اصلي (معشو )،و یکي شدن با او ميشود .درواقع ،جمع شهدن و
یکي شدن با معشو( ،خدا) را یادآوری ميكند.
 -5-5-2رباعيّات خيّاموار و فلسفی (اندیشههای خيّامی)
برخي اندیشهها هستند كه در شعر خيّام ،نمود برجسته و آشکار دارند وگرنه بسياری از
آنها در ادبيّات و اشعار قبل از خيّام نيز به كار رفتهانهد« .صهفتِ خيّهامي بهرای فکهر و
اندیشهای به كار ميبریم كه چاشني و مایهای از مشرب منسهوب بهه خيّهام را در خهود
داشته باشد ،چه این فکر مربوط باشد به خيّام و چه به زمان او یا بعهد از زمهان او .ایهن
نامگذاری برای سهولت در تشهخيص موضهوع اسهت» (اسهلامي ندوشهن.)979 :9947،
اغلب با این قضاوت كه رباعيّهات خيّهام بيهانرر جههانبيني او اسهت ،در مهورد او نظهر
ميدهند.
اندیشههای خيّام به قدری دیرران را تحت تأثير قرار داده كه نبمالهدّین رازی  -بها
اینكه خيّام را اهل فضل و حکمت و كياست ميداند -به عقاید وی ميتهازد و خيّهام را
دهری و فلسفي و طبایعي ميداند و ميگویهد« :از غایهت حيهرت در تيهه ضهلالت او را
جنس این بيتها ميباید گفت و اظهار نابينایي كهرد» (نبهم رازی« .)90 :9914،درنهگ
اندیشمندانة خيّام در بنياد هستي و پرسهشهای حيرتآلهود و جسهارتآميز او دربهارة
آدمي بيش از ههر چيهز دیرهر ،توجّهه خيّامپژوههان را نسهبت بهه او برانريختهه اسهت»
(حسنلي و حسامپور .)4 :9917 ،اندیشة خيّام در رباعيّهات وی نمهودی كاملهاً آشهکار
دارد و «چيزی كه بيشتر ذهن خيّام را به خود معطوف داشهته ،عبهارت از مسهائل مهمّهة
زندگي ،مرگ ،قضا ،جبر و اختيار بوده» (هدایت.)97 :9914 ،
این اندیشهها هرچند كه به نام خيّام و اندیشة خيّامي شهرت یافتهاند ،امّا برای آنها
زمان و مکان خاصّي نميتوان پنداشت .در اشعار شهاعران زیهادی ایهن اندیشههها دیهده
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ميشود .انوری نيز در سرایش رباعي به افکار و اندیشهههای خيّهامگونهه آشهنایي كامهل
داشته و از این مضامين بهره برده كه این اندیشه موجود در رباعيّات وی یکي از عوامهل
ماندگاری رباعيّات او شده است:
عيشههي كههه نمههودم از جههواني همههه رفههت

عهدی كهه خریهدم از جههان دمدمهه رفهت

ههيهههن ای بهههز لهنهههگ آفههرینش ،بشههتاب

ویهن سهبهزة عهاریهت رها كهن رمهه رفهت
(انوری)040 :9907 ،

ای روزی خصههم پههيش خههورد حشههمت

جزویسهههت قيامهههت از نبهههرد حشهههمت

اندیشههة پههل مکههن كههه جيحههون شههاها

انباشهههته شهههد جملهههه ز گهههرد حشهههمت
(انوری)044 :9907 ،

اندیشههای فلسفي نيز در ميان رباعيّات انوری مشاهده ميشود:
هههر چنههد كههه بههر جههزو بههود ك هلّ غالههب

باشههد همههه جههزو كههلّ خههود را طالههب

جزویست كه كلّ خهویش را مانهد راسهت

بوطالههههب نعمههههه از علههههي بوطالههههب
(انوری)004 :9907 ،

حاصل این بخش از پژوهش این است كه :نميتوان با تکيه بهر رباعيّهات در مهورد
عقاید خيّام اظهار نظر قطعي كرد .زیرا در شاهد مثالهای اندک فهو ،مشهاهده شهد كهه
نظر نبمالدّین رازی و مولوی در مورد خيّام متضادّند .ميتهوان بها قاطعيّهت گفهت كهه
روش خيّام در رباعيسرایي الروی بسيار كسان شده و سرایش رباعي به گونهة خيّهام از
دلایل مهمّ ماندگاری رباعي است .انوری نيهز از جملهة آنههایي اسهت كهه در سهرودن
رباعيّاتش از خيّام و مقلّدانش پيروی كرده است .بدین ترتيب ،مهيتهوان اینرونهه نتيبهه
گرفت كه فضای فکری انوری در برخي از رباعيّهاتش به اندیشهههها و باورههای خيّهام
نزدیک است و مضاميني چون اغتنام فرصت ،خوشباشي ،اوصهاف مهي ،مهرگاندیشهي،
ناپایداری دنيا و حيرت از جملة اندیشههای خيّامي است كه در رباعيّات انوری انعکاس
یافته است.
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 -2-5-2آموزههای تعليمی (اجتماعی ،دینی و عرفانی)
عارفان شاعر از هر قالب شعری در حدّ توان برای تعليم مریهدان اسهتفاده كردهانهد و از
این بين از قالب رباعي بهرة بيشتری بردهاند .همچنين رباعيّهاتي كهه حهاوی آموزهههای
تعليمي هستند ،در آثار شاعران زیادی قابل مشاهدهاند .برخي از آموزههای تعليمهي كهه
شاعران به مخاطبان توصيه كردهاند ،عبارتند از :گوشهنشيني و بریدن از خلق كهه سهبب
رسيدن به فراغت ميشود .تشویق به داشتن دل صاف و بيكينه ،در ميان ننههادن اسهرار
جز با اهلش و  ...انوری هم در این زمينهه طبعآزمهایي كهرده و گهاهي مضهاميني را بهه
دیرران تعليم داده است .از جمله در رباعي زیر با توصيه به «قناعهت» ،بهرای مخاطبهان
خود درس زندگي ميدهد:
دسههتم كههه بههه گههوهر قناعههت پيوسههت

پههر بههود و نبههود آز را بهههر وی دسهههت

با دسهت طمهع مرهر شهبي عههدی بسهت

روز دگهههرش غيهههرت همهههت بشکسهههت
(انوری)007 :9907 ،

قابل ذكر است رباعيّاتي كه دارای روح تعليمهي هسهتند ،ماندگارترنهد .همچنهين از
اقبال عمومي بيشتری برخوردارند؛ چون همه این نوع مضمونها را قبول دارند و شهاعر
با سرایش رباعي تعليمي در نقش یک مصلح اجتماعي ظاهر ميشود .مضهمون تعليمهي
در رباعيهای شمارة  00و  49نيز دیده ميشود.
متوسهع
ّ
به نظر ميرسد از آنبا كه قالب «رباعي از نظهر امکانهات صهوری آن قهدر
نيست كه بتهوان در آن مطالهب مفصهّل عرفاني را گنباند» (شميسا ،)97 : 9947 ،شهاید
به همين دليل انوری نيز در رباعيّات مورد بحث كمتر به اندیشهههای عرفهاني پرداختهه
است و روح عارفانهه كهه در سرودههای بزرگان عرفان ایران وجهود دارد ،در رباعيّهات
وی دیده نميشهود و در موارد اندكي هم كه به كار رفته غالبهاً تکههراری و تقليههدی و
بهه گونههای نشاندهندة آن است كه در باور عرفاني وی ،تبربة عملي وجود نداشهته و
او این دسته از مضامين را صرفاً برای مضمونآفریني و طبعآزمهایي سهروده اسهت.
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برجستهترین اندیشههای عرفاني در رباعيّات انوری عبارتاند از :همّت و اسهتغنای
والای سالک ،وارستري و بيآلایشي سالک و مبرّد بودن سالک .بهدین ترتيهب بهه نظهر
ميرسد كه انوری در رباعيّاتش ،از موضوعات عرفاني ،به عنوان دستمایة مضمونسهازی
بهره گرفته ،در نتيبه ،عرفهان او عرفهاني سهاده و ابتههدایي اسههت و آن سهوز و گهداز
عارفانة شاعراني نظير :حافظ ،مولانا ،عطار و  ...در ميان ربهاعيههای او دیههده نمههي-
شهود.
گفتة شفيعي كدكني نيز ميتواند تأیيد كننهدة ایهن موضهوع باشهد؛ زیهرا «در عصهر
انوری هنوز فرهنگ تصوّف سراسر شعر فارسي را تسخير نکرده بوده است  ...در عصهر
انوری ،اغلب شاعران از فرهنگ تصوّف بركنارند و هنوز ميراث سنائي و بعضي شاعران
گمنام قبل از او ،در ميان صاحبان فکر و فرهنگ چندان گسترش نيافته اسهت» (شهفيعي
كدكني 51 :9944 ،و .)991
 -7-5-2اظهار عجز در مقابل ممدوح
آنچه در مفاهيم و مضامين اشعار فارسي موجود است ،بخوبي این نکته را بيان ميكنهد
كه عاشق هميشه در مقابل معشو ،،زار و ناتوان است و كهاری جهز نالهه و افغهان از او
برنميآید .این مضمون را در رباعيّات بسياری از شاعران ميتوان مشاهده كرد ،آنگونهه
كه انوری نيز در رباعي ذیل عبز خود را در مقابل ممدوح بيان ميكند:
گههر بنههده دو روز خههدمتت را برذاشههت

نههه نقههش عيههادت تههو بههر آب نراشههت

تقصههير از آن كههرد كههه چشههمي كههه بههدان

بيمههاری چههون تههویي تههوان دیههد نداشههت
(انوری)001 :9907 ،

هر چند كه مضمون عبز اغلب زماني استفاده ميشود كه معشو ،آسهماني اسهت و
عاشق جز خاكساری در مقابل او چارهای ندارد و اگر راهي غير از راه عبز و ناتواني را
بپيماید ،هيچ وقت به دیدار و وصال معشو ،نميرسد ،امّها انهوری در ربهاعي بالها ایهن
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مضمون را بهرای ممهدوح خهود بهه كهار بهرده و از بهه خهدمت نرسهيدن بهه نهزد وی
عذرخواهي كرده است.
جدول زیر كاربرد مفاهيم ذكر شده در  900ربهاعي نخسهت دیهوان انهوری را بيهان
ميكند:
كاربرد درصدی عناصر مفهومي در رباعيّات انوری
تعداد رباعي

درصد از كلّ رباعيّات

عنوان مفهوم
توصيف

74

74

غم و اندوه

75

75

اغتنام وقت و وصف شراب

5

5

فنای عاشق در معشو،

9

9

اندیشههای خيّامي

9

9

آموزههای تعليمي

9

9

اظهار عبز در مقابل ممدوح

9

9

جمع كلّ

 900رباعي

نتيجهگيری
انوری یکي از شاعران بزرگ و صاحب سبک زبان فارسي در سدة ششم هبهری اسهت
كه در قالبهای شعری «قصيده» و «قطعه» ،استادی و توانایي وی بيشتر بروز دارد .اگهر
چه مرتبة وی در قالب «رباعي» ناشناخته مانده ،امّا با این حال در این قالب شعری ههم،
خوش درخشيده است؛ زیرا وی نسبت به رباعي هم توجّه خاصّي نشان داده اسهت ،بهه
گونهای كه در دیوان او  750رباعي با مضامين مختلف در كنار انواع قالهبههای شهعری
دیرر دیده ميشود .سبک انوری در رباعيّاتش حدّ واسط سبکهای خراسهاني و عراقهي
است .زبان او در رباعيّات ساده و خالي از هر گونه حشو و زوائد اسهت و از ایهن نظهر
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بيشتر به سبک خراساني نزدیک است .نتيبة به دست آمده از بررسي سهاختار و درون-
مایة صد رباعي اوّل دیوان انوری ،بيانرر نکات ذیل ميباشد:
الف :از نظر ساختاری ،از  900درصد ( 900رباعي) ،سازة توصهيف در  44درصهد
( 44رباعي) ،سازة توصهيه  99درصهد ( 99ربهاعي) و سهازة تعليهل در  95درصهد (95
رباعي) نمود بارزتری دارند و در  74درصد دیرهر ( 74ربهاعي) از رباعيّهات ،ایهن سهه
عنصر با هم و به گونهای نامتوازن به كار رفتهاند.
خاصهي برخوردارنهد و
ّ
ب :از نظر درونمایه ،رباعيهای انهوری از تنهوّع مضهموني
مهمترین مفاهيم یافت شده در آنها به ترتيب كاربرد عبارتند از :ناله از هبران ،فهرا ،و
شکایت از جفای معشو ،و یا بيان غهم و انهدوه ناشهي از عشهق ،روزگهار و همچنهين
حسرت به گذشته  75رباعي ( 75درصد) ،وصهف ،رثهاء ،دعها و ذمّ ممهدوح ،توصهيف
معشو ،و بهار  74رباعي ( 74درصد) ،اغتنام وقت ،شادباشي و وصف شراب  5ربهاعي
( 5درصد) ،آموزههای تعليمي (اجتماعي -دیني)  9رباعي ( 9درصد) ،عقایهد فلسهفي و
رباعيات خيّاموار  9رباعي ( 9درصد) ،اظهار عبز و زاری در مقابل ممدوح  9رباعي (9
درصد) و فنای عاشق در معشهو 9 ،ربهاعي ( 9درصهد) ،از كهلّ رباعيّهات را بهه خهود
اختصا

دادهاند .حاصل سخن اینکه :رباعيّهات انهوری ماننهد ربهاعيههای بسهياری از

شاعران مشهور رباعيسرا از ساختار محکم و درونمایههای ارزشمنهد بها مفهاهيم بلنهد
برخوردار است .مبموع این ویژگيها ،دليل جاودانري رباعيّات وی شده است.
پینوشتها
 -9مبنای بررسي و ارجاع رباعيّات انوری در این مقاله ،رباعيّات مندرج در دیوان انوری به كوشش سهعيد نفيسهي
است كه این پژوهش بر بنياد آن نرارش یافته است.
 -4جامي در كتاب بهارستان از قول یکي از شعرا  -كه به نامش تصهریح نشهده -انهوری را در كنهار فردوسهي و
سعدی ،یکي از پيامبران سخن شمرده است:
در شهعههههههههر سهههههههه تهههههههن پيمبراننهههههههد

هههههههر چهنههههههد كههههههه لهههههانبيَّ بعهههههدی
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اوصهههههههههاف و قصهههههههههيده و غهههههههههزل را

فردوسهههههههههي و انهههههههههوری و سهههههههههعدی
(جامي)971 :9941 ،

 -9نمونههای مشابه این رباعي ،در رباعيّات شهمارههای ،74 ،75 ،74 ،70 ،95 ،90 ،44 ،40 ،91 ،91 ،97 ،99 ،94
 14 ،15 ،17 ،19 ،14 ،19 ،15 ،17 ،01 ،59 ،59 ،50و  900نيز دیده ميشود.
 -7نمونههای دیرر این كهاربرد را ميتهوان ،در ربهاعيههای شهمارة  10 ،14 ،40 ،44 ،01 ،09 ،00 ،57 ،94و 11
مشاهده نمود.
 -5نمونههای دیرری از كاربرد این عنصر به صورت نمایهان ،در رباعيّهات شهمارههای ،51 ،70 ،79 ،94 ،99 ،45
 19 ،10 ،41 ،45 ،40 ،04 ،00و  10قابل مشاهده است.
 -0نمونههای دیرر وصف ممدوح ،معشو ،و توصيف بهار در دیوان انوری عبارتنهد از رباعيّهات شهمارههای،7 :
،01 ،04 ،00 ،59 ،59 ،50 ،71 ،71 ،74 ،70 ،75 ،77 ،79 ،79 ،70 ،99 ،90 ،44 ،40 ،44 ،40 ،91 ،91 ،94 ،90
 10 ،15 ،19 ،10 ،44 ،40و.11
 -4مضمون هبران و شکایت از جفای معشو ،و همچنين بيان غم و اندوه ناشي از روزگار و حسرت به گذشهته
را ميتوان در رباعيّهات شهمارههای،50 ،54 ،91 ،90 ،97 ،94 ،99 ،41 ،41 ،49 ،49 ،90 ،95 ،99 ،1 ،1 ،4 ،5 ،9 :
 17 ،19 ،14 ،19 ،10 ،11 ،17 ،14 ،19 ،41 ،41 ،45 ،47 ،49 ،44 ،01 ،05 ،07 ،09 ،09 ،51 ،51 ،54و  15نيههههز
مشاهده نمود.
 -1برای مشاهدة نمونههای دیرر از این دست مراجعه شود به دیوان ،رباعيّات شمارههای 55 ،57 ،0 :و .04

منابع
الف) کتابها
 .9احمدی ،بابک ،)9911( ،ساختار و تأویل متن ،چاپ یازدهم ،تهران :مركز.
 .4اخوان ثالث ،مهدی ،)9901( ،بدایع و بدعتها و عطا و لقای نيما یوشي  ،چاپ دوم،
تهران :بزرگمهر.
 .9اسلامي ندوشن ،محمّدعلي ،)9947( ،جام جهانبين ،چاپ ششم ،تهران :جامي.
 .7انوری ابيهوردی ،)9994( ،دیهوان قصهاید و غزليّهات و مقطعهات ،تصهحيح مهدرّس
رضوی ،تهران :بنراه ترجمه.
 ،)9907( ،__________ .5دیوان انوری ،به كوشش سعيد نفيسي ،چاپ سوم ،تهران:
سکّه و پيروز.
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 .0براون ،ادوارد ،)9910( ،تاریخ ادبيّات ایران ،ترجمة غلامحسين صدری افشاری ،جلهد
 ،4چاپ هفتم ،تهران :مروارید.
 .4بروین یوهانس ،توماس پيتهر ،)9941( ،شهعر صهوفيانة فارسهي ،ترجمهة مبدالهدّین
خوافي ،تهران :مركز.
 .1جامي ،نورالدّین عبدالرّحمان ،)9941( ،بهارستان و رسائل ،تصحيح اعلا خان افصهح-
زاد و دیرران ،تهران :ميراث مکتوب.
 ،)9919( ،__________ .1دیوان جامي ،مقدّمة محمّد روشن ،تهران :سيمای دانش.
( ،__________ .90بيتا) ،شرح رباعيّات جامي ،تصحيح و مقدّمه و تعليقهات مائهل
هروی ،بيجا :انبمن جامي.
 .99خوافي ،احمد بن محمّد ،)9910( ،مبمل فصهيحي ،تصهحيح سهيّد محسهن نهاجي
نصرآبادی ،تهران :اساطير.
 .94خواندمير ،غياثالدّین بن همام ،)9999( ،حبيبالسير في اخبار افراد البشهر ،تههران:
خيّام.
 .99دشتي ،علي ،)9911( ،دمي با خيّام ،چاپ سوم ،تهران :اساطير.
 .97دولتشههاه سههمرقندی ،)9915( ،تههذكره الشّ هعراء ،تصههحيح فاطمههه علههایق ،تهههران:
پژوهشراه علوم انساني.
 .95شفيعي كدكني ،محمّدرضا ،)9901( ،تازیانههای سلوک ،تهران :آگاه.
 .90هههههههههههههههههههه ،)9944( ،مفلس كيميا فروش (نقهد و تحليهل شهعر انهوری)،
تهران :سخن.
 .94ههههههههههههههههههههههه ،)9911( ،موسيقي شعر ،چاپ دوازدهم ،تهران :آگه.
 .91شمس قيس رازی ،)9911( ،المعبهم فهي معهایير اشهعار العبهم ،تصهحيح محمّهد
قزویني ،تهران :علم.
 .91شميسا ،سيروس ،)9900( ،آشنایي با عروض و قافيه ،تهران :توس.

بررسی ساختار و درونمایۀ رباعيّات انوری 259

 ،)9947( ،__________ .40سير رباعي در شعر فارسي ،تهران :فردوس.
 ،)9919( ،__________ .49نقد ادبي ،تهران :فردوس.
 .44صفا ،ذبيحالله ،)9911( ،تاریخ ادبيّات در ایران ،چاپ هفدهم ،تهران :فردوس.
 .49عوفي ،محمّد ،)9947( ،لباب الاالباب ،تصحيح ادوارد برون ،ليدن :بریل.
 .47فروزانفر ،بدیعالزمان ،)9914( ،سخن و سخنوران ،تهران :خوارزمي.
 .45كریستنسن ،آرتهور ،)9947( ،بررسهي انتقهادی رباعيّهات خيّهام ،ترجمهة فریهدون
بدرهای ،تهران :توس.
 .40مرادی ،ارحام و محمّد افشين وفایي ،)9915( ،سفينة كهن رباعيّات ،تهران :سخن.
 .44ميرافضلي ،سيّد علي ،)9917( ،جنهگ ربهاعي :بازیهابي و تصهحيح رباعيّهات كههن
فارسي ،تهران :سخن.
 ،)9910( ،__________ .41كتاب چهار خطّي :كند و كاوی در تاریخ رباعي فارسي،
تهران :سخن.
 .41نبم رازی ،عبدالله بن محمّد ،)9914( ،مرصادالعباد ،به اهتمام محمّهدامين ریهاحي،
چاپ سيزدهم ،تهران :علمي و فرهنري.
 .90نوّاب صدّیق ،حسنخان ،)9910( ،تذكرة شمع انبمهن ،مقدّمهه ،تصهحيح و تعليهق
محمّد كاظم كهدویي ،یزد :دانشراه یزد.
 .99هدایت ،صاد ،)9914( ،،خيّام صاد ،،مقدّمه و گردآوری جهانرير ههدایت ،تههران:
چشمه.
 .94همایي ،جلالالدّین ،)9941( ،فنون بلاغت و صناعات ادبي ،چهاپ هفهدهم ،تههران:
هما.
 .99یارمحمّدی ،لطفالله ،)9919( ،گفتمانشناسي رای و انتقادی .تهران :هرمس.
ب) مقالات
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 .9تاكي ،مسعود« ،)9914( ،رباعي ،شرفتترین قالب شعر فارسهي» ،هشهتمين همهایش
بين المللي انبمن تروی زبان و ادب فارسي ایران دانشراه زنبان ،صص .99-9
 .4حسنلي ،كاووس و سعيد حسامپور« ،)9917( ،قرینهگرایي خيّام در رباعيّات» ،نشریّه
دانشکده ادبيّات و علوم انساني دانشراه شههيد بهاهنر كرمهان ،دورة جدیهد ،شهمارة 94
(پياپي  ،)97صص .40 -9
 .9خاتمي ،احمد و دیرران« ،)9911( ،از سهاختار معنهادار تها سهاختار ربهاعي (نرهاهي
جامعهشناختي به ارتباط ميان جهانبيني عصهر رودكهي بها سهاختار ربهاعي)» ،فصهلنامة
پژوهش زبان و ادبيّات فارسي ،شمارة  ،90صص .91 -9
 .7داوودیپور ،غلامرضا و اصغر دادبه« ،)9919( ،بررسي و تحليهل تمثيلههای تعليمهي
وحدت وجود و تبلّي در شرح رباعيّات جامي» ،فصهلنامة تحقيقهات تعليمهي و غنهایي
زبان و ادبيّات فارسي دانشراه آزاد اسلامي واحد بوشهر ،شمارة  ،97صص . 10- 05
 .5رشيدی ،ناصر و ایوب انصاری« ،)9910( ،بررسي ساخت كلان دوبيتيههای باباطهاهر
همداني» ،مبلّة بوستان ادب دانشراه شيراز ،سال سوم ،شمارة  ،4صص .979 -949
 .0رضوانيان ،قدسيه و احمد خليلي« ،)9914( ،بررسي سبک فکری و محتوایي رباعيّات
طالب آملي» ،آینة ميراث ،سال یازدهم ،شمارة دوم (پياپي ،)59صص .954 -944
 .4زارع ندیکي ،یعقوب« ،)9911( ،تحليل رباعيّات مولوی از منظهر داسهتاني» ،فصهلنامة
پژوهش زبان و ادبيّات فارسي ،شمارة  ،91صص .999 - 19
 .1مشهدی ،محمّد اميهر و دیرهران« ،)9911( ،سهبکشناسهي فکهری رباعيّهات مولانها»،
فصلنامة تخصّصي سبکشناسي نظم و نثر فارسهي (بههار ادب) ،سهال سهوم ،شهمارة ،9
صص .959 -994

