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تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

فاطمه حكيما و ناصر محسني نيا



چکیده
انوری استاد قصيدهسرایي و به گفتۀ آذربيگدلي یكي از سهه یيهام ر رهفر فارسهي اسه  .یهووش

حارهر براسهاح یح يه

اصطالحات رفر و راعری در دیوان وی با یوجه به کتابشای بالغي موجود و مطهاب الگهویي اسه
خوی

کهه رهاعر در دیهوان

یرسيم کرده اس  .بنابراین ،شدف از رفر و رهاعری ،ی ّیهي از رهفر ،لفهم و مفنهي ،زبهان ،یسهند ،مهوارد اقتهدار در

سخنوری ،موسيّي ،لوازم راعری از نگاه انوری بررسي و نظریات او در باب رفر و راعری ی يين رده اس  .انوری رفر را
حاص درشمینيدگي اندیشه شمراه با خاطر و ط ع ميداند .مفني را بر لفم مّدم مهيدانهد و بدیههه را یكهي از مهوارد اقتهدار
راعری به حساب ميآورد .از منظر او شرگاه راعر ،رفر را وسي ۀ اریزاق خوی

کند ،آن شنگام رریف

اگر رفر برای اشداف واال سروده رود ،با عناوین و الّاب عالي شمراه خواشد رد و شمزاد حكم
فوق و یارهای دیگر از مسائ از مهمیرین موارد مورد بحث در این یووش

رفر گدایي اس

و

و موردیسند اس  .نكات

شستند.

کلیدواژهها :اصطالحات ادبي ،نظریه ،انوری ،رفر ،ررح و یح ي  ،ادبيات فارسي قرن6
 -1مقدمه
کاوش درباب نظریهشای ادبي به طور عام و با رمول م احث امروز گسترده و دروار اس ؛ زیرا ازجم ه ویوگي نظریه آن اس
که حد و حصر ندارد و نميیوان بر آن مس ط رد .حجمي بيحدونهای
مطالفات ادبي ،مجموعهای اس

اس

که طرفداران و م غان خود را دارد« .نظریه در

از یفكر و نورته که یفيين محدودهاش به غای

دروار اس » (کالر 1.)9 : 831 ،رنهولک 8مفتّد

اس « :نظریۀ ادبي ،مطالفۀ اصول ،مّولهشا و مالکشای ادبيات و موروعشایي از این دس
« .)83موروع نظریۀ ادبي یي

از شر چيز یاسخگفتن به این یرس

اس

که چه چيز یيامي کالمي را ی دی به اثر شنری ميکند؟

 دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه بين الم ي امام خميني ،قزوین ،ایران (مسئول مكای ات)
 دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه بين الم ي امام خميني ،قزوین ،ایران
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این موروع به یمایز خاص شنر زباني از سایر شنرشا و دیگر انواع رفتارشای زباني مربوط ميرود .به شمين دلي نظریۀ ادبي مّام
نخس

را در یووش شای ادبي دارد» (احمدی .)33/ : 835 ،در ميان ادی ان یارسي ،چه بسيار نظریهیردازان برجستهای داریم که
و اصول سخن شنرمندانه واقف بوده و نظریهشایي با متدشای رایج امروز ارائه کردهاند و از آن جم ه ع دالّاشر

به روح ادبيّ

و صاحب اندیشهشای نوآیين در

جرجاني ،رمسقيسرازی اس « .ع دالّاشر جرجاني را ميیوان مؤسس و نظریهیرداز بالغ

حوزۀ جمالرناسي دانس » (رفيفيکدکني )871 : 89 ،و در ميان نظریهیردازان ادبي غرب نمونهوار از یاکوبسن و روالنبارت
نام ميبریم که با آرا و عّاید خوی

1

راه نویني در نّد ادبي گشودند و نظریهشایي چون رك گرایي ،8ساختارگرایي ،3یسا

ساختارگرایي 5حاص یالش ع مي و شنری آنهاس .
یكي از محورشای بنيادی مطالفات ادبي ،قرائ
این مّال ،صح
فارسي اس

از نظریات ادبي انوری اس

متون کهن از دیدگاه نظریۀ ادبي خود راعر یا نویسنده اس  .بر این اساح در
و بناس

الگوی رفری وی بيان رود« .انوری از مفدود متفكران در یاریخ ادبيات
و در این زمينهشا ،نكتهشا و گفتهشایي

که در باب ماشي  ،مفنا ،خاستگاه ،جایگاه رفر به بررسي و یامّ یرداخته اس

دقي و قاب یأم ارائه کرده اس » (مح تي .)66 /1 : 833 ،مس ماً الگوی انوری خاصّ اوس
ه فرشنگي زمانهاش نشئ

ميگيرد .شر راعری مستشفر رفر و سخنسرایي خوی

اس

و از دید ،بين

و ررایط اجتماعي

و انوری خودآگاهیرین فرد به ريوۀ

سخنسرایي خود اس  .وی در چند جای دیوان از ريوۀ سخنسرایي نام برده اس :
با این شمه ،چون بنگهری از رهيوهشهای رهفر

اکنهههون بهههه ایفهههاق بههههين رهههيوۀ مهههن اسهه
(انوری)35/ : 883 ،

بر این اساح ،با یأم در دیوان وی ،مالکشای قضاوت از ابيات راعر استخراج رده اس  .انوری از طری رفر و سخنسرایي
امرار مفاش ميکرد؛ بنابراین رفر وی مح ی درآمد ،عرضِ شنر ،حاج  ،یفاخر ع مي ،ادبي ،واگویه ،ركوایيه و ...اس  .اگر کسي
حوص ه کند و دیوان انوری را از آغاز یا یایان بخواند ،با ارفار زی ا و یأثيرگذار مواجه خواشد رد .لحن محاورهای و صميمانۀ
انوری بهگونهای اس

که گویي در عصر حارر با ما سخن ميگوید و اگر از بفضي ابيات سخ

لفظي و مفنوی نيس  ،بگذریم؛ انوری ما را به دنيای درون و عواطف خوی

و یيچيدۀ وی که خالي از یفّيد

دعوت ميکند« .امروزه بر اثر دورردن از مفيارشای

سنتي رفر و ريفتگان این شنر و کمردن سواد ادبي جوانان ،کمتر کسي را ميیوان یاف

که بتواند از یک قصيدۀ ناصرخسرو یا

خاقاني یا سنایي یا منوچهری و فریخي ،به حدّ کافي لذت ب رد .در صوریي که در نظر آرنایان با م اني جمالرناسي قصيده ،لذیي
که از خواندن یا رنيدن یک قصيدۀ واقفي -در شر زمينهای که بارد -ميیوان برد کمتر از لذت حاص از خواندن یا رنيدن یک
غزل -شر قدر درخشان بارد -نيس » (رفيفيکدکني .)86 : 831 ،از جم ه ارفار اثرگذار و ماندگار وی قصيدهای به مط ع زیر
اس :
ای مسهه مانان فغههان از دور چههري چن ههری

وز نفهههاق یيهههر و قصههدو مهههاه و کيهههد مشهههتری
(انوری)369/ : 883 ،

که در واقفۀ شجو ب خ به منظور برائ

خوی

سرود یا در قصيدهای که این بي

آن محفوظ حافظۀ رفردوستان اس :

1

Roman Jakobson
Roland Barthes
3
Formalism
4
Structuralism
5
Post-Structuralism
2
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بهههههاش یههههها صهههه

دولتهههه

کههههههين شنههههههوز از نتههههههایج سحرسهههه ه

بدمهههههد

(شمان)67 :
 -2مختصری دربارۀ انوری
در باب زندگي ا نوری ميان فضالی ادب فارسي در نام راعر ،نام یدر ،زمان یولد ،آثار ،استاد ،مح یولد و زیس
امّا مطاب آخرین یووش شا «نام او محمد و نام یدر وی ع ي بوده اس  .دو لّب «فریدالدین» و «انوری» دارته اس
در دوران کمال راعری خوی

برگزیده اس

یا به او دادهاند و ق الً خاوری یخ ص ميکرده اس

وی در یكي از دشات نس تاً کوچک ناحيۀ ابيورد یولید یافته اس
خاوران ميناميدهاند و مجموعۀ در

یا در

ابوسفيد ابوالخير -قرار دارته اس
ریاريات و نجوم و شيئ

که آن ناحيه را خابران

که در دو فرسنگي ميهنه -زادگاه

و اکنون مجموعۀ این سرزمين در خاک یرکمنستان اس  .انوری از مجموعۀ مفارفي چون

و منط  ...دارای یحصيالت بسيار عالي بوده اس  .از جم ه یأليفات وی احتماالً کتابي در حكم

نجوم با فصول متفدد اس  .عالوه بر آن بفضي بر آناند که انوری ررحي بر ارارات ابن سينا نورته بوده اس
ال شارات في ررح االرارات (رفيفيکدکني« .) 831 ،انوری بالغ بر سيسال زندگي مرفهي دارته اس
بزرگ رده اس
یهيدس

که انوری را

(سمرقندی )57 : 835 ،زادگاه

که باورد بخشي از ناحيۀ وسيعیری اس

خاوران از اعمال سرخس به رمار ميآمده اس

اختالف اس .

و ارث یدر را در جواني صرف عي

که یدر وی ر ئيس ميهنه بوده اس

و

به نام کتاب

و در محيط خانوادهای

و خورگذراني کرده و یس از مدیي

رده اس  .وی در ربع اول قرن رشم متولد رده و در ربع آخر آن قرن درگذرته اس  .شمچنين سال وفات او مانند

سال یولدش مورد اختالف اش یاریخ و یذکرهشا بوده اس

و به احتمال قوی در ب خ درگذرته و شمان جا به خاک سپرده رده
س طان و ارباب

اس

(شمان« .)19 :حكيم انوری سرآمد منجّمان زمان بود .وی در آخر عمر زشد و یّوی یيشه کرد و از مالزم

دول

بازآمد» (دشخدا )361/3 : 831 ،و «س طان او را ط ب کرده ،حكيم نپذیرف » (رراق يخان شدای « .)883 : 835 ،وفات

اوحد الدین انوری در ب خ بوده ،در رهور سنۀ س ع اربفين و خمسمائه و ق ر او در ب خ اس  ،در جنب مزار س طان احمد
خضرویه» (سمرقندی.) 53 : 835 ،
 -2-1شاعری و شعر انوری
انوری در ردیف بزرگیرین سخنسرایان ایران بوده و استادی و سرآمدی او در رفر مس م بوده و راعران بفد از او از جم ه مجد
شمگر او را به استادی ستودهاند (خواندمير ) 13 : 888 ،و «او را یكي از رس ثالثۀ سخن و استاد فن دانستهاند» (نوابصدی ،
: 836

) .انوری در ميان قدما و ادبای رفر ،جایگاه ویوهای دارد و او را شمری ه با فردوسي و سفدی یكي از یيام ران رفر

فارسي مينامند (صفا .)663/1 : 833 ،ط ع گشاده و سخن سحرآفرین انوری ،عوفي را به یحسين وادارته اس « :راگرد مكتب
فضای او بخ
فصاح

جوان و رای یير یير بر آسمان در یي

زیر ران او ،یمام قصاید او مصنوع اس

ط ع راس

و مط وع و شيچ کس را انگش

 .) 16/1دولتشاه وی را از اویاد خاک خاوران دانسته اس
یا سپهر صي

او کمان بوده اس  .فضای سخن ،سخرۀ بيان او بود و مرکب
بر یكي از آن نتوان نهاد» (عوفي: 813 ،

که ینجمي بر ایشان فرض نيس :

گهردون رهد ز خهاک خهاوران

یهها رهه انگههاه آمههدش چههار آفتههاب خههاوری

خواجهای چهون بهوع ي رهادان وزیهر نامهدار

عههالمي چههون اسههفد مهنههه ز شههر رههریی بههری

بوسهفيد

رههاعری قههادر چههو مشهههور خراسههان انههوری

صوفي صهافي چهو سه طان طریّه

(دولتشاه سمرقندی) 5 : 835 ،
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راعران و ادی ان شمروزگارش وی را به سخنسرایي و چيرهدستي مورد خطاب قرار دادهاند؛ از جم ه حكيم رجاعي وی را راه
راعران و امير سخن ميخواند (انوری)313/1 : 883 ،
وی راعری متفار و مداح اس

که خصيصۀ مشترک بيشتر راعران شمعصر اوس  .با یوجه به س يّۀ حاکمان آن روزگار که

عالقه دارتند راعران آنها را مدح و ستای

کنند و به س ب بيیوجهي به فض و دان

و وريف

اقتصادی نابسامان ،راعران

ناگزیر بودند با مداحي امرار مفاش کنند.
حسهههن یهههو شهههم چهههون سهههخن انهههوری

رونههههههه بهههههههازار جههههههههاني ب هههههههرد
(شمان)3 7 :

گرچه دربسهتم در مهدح و غهزل یهک بهارگي

ظههن م ههر کههز نظههم الفههاظ و مفههاني قاصههرم
(شمان)636 :

دامهههههن از چهههههري برکشهههههيد سهههههخن

یهههههها یههههههو دامههههههن بههههههدو بيههههههالودی
(شمان)9 9 :
مهههههيکنهههههد

وز نكهههههورویي چهههههو رهههههفر انهههههوری

راسهههههتي بایهههههد قيامههههه

از یهههو خهههوبي چهههون سهههخن از انهههوری

شهههههر زمهههههاني الف دیگهههههر مهههههيزنهههههد

(شمان)383 :

(شمان)381 :
انوری خود را راعری روانط ع و باریک دانسته و رفر خود را رفری بيخ
آب روان دانسته اس

و خاطر خود را چون آی

و زبان خود را چون

و از اینكه ممدوح درخور قصاید مدحي و مفشوقي در رأن غزلشای عارّانۀ او نيس

دریغ و افسوح

ميخورد و ميگوید:
خاطری چهون آیشهم شسه
ای دریغههها نيسه ه

و زبهاني شمچهو آب

ممهههدوحي سهههزاوار مهههدی

فكههرت یيههز و ذکههاو نيههک و رههفرِ بههيخ هه
ای دریغههها نيسههه

مفشهههوقي سهههزاوار غهههزل
(شمان)633 :

و راید به استناد به شمين رفر خود اوس
رفر ابوالفتاشيه در ادب عربي دانسته اس

که قزویني در آثارال الد رفرِ انوری را «روانیر از آب» یوصيف کرد و آن را شمیایۀ
(قزویني)1 3 : 838 ،

مهمیرین ريوۀ سخنسرایي انوری در رفر شمان ابداع س ک نزدیککردن زبان و بيان رفری به زبان محاورۀ عمومي و زبان
یخاطب بودهاس  ،س كي که یس از یک قرن سير یكام ي به صوریي عالي و خوشیراش بر زبان سفدی ريرازی ج وه کرد
(فروزانفر.)883 : 833 ،
استفاده از زبان محاوره در رفر انوری جایگاه خاصي دارد ،او رسوم گذرتگان را در رفر خود وارد کرد .فزون بر آن خود
طریّهای یازه در رفر ابداع کرده اس  ،به ريوهای که بر زبان یخاطب ایكا دارد و ساده و بيیيرایه اس

و گاه سخن وی شمراه
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با اصطالحات ف سفي ،ع مي ،مضامين دقي و یش يهات و استفارات فراوان ميرود و گاه به حد و درجهای از سادگي ميرسد که
با محاورات مفمول و عادی شمراه ميگردد.
انوری سادگي و رواني کالم خود را با خياالت دقي غنایي بهشم آميخته و غزلشای بسيار زی ا و مط وع و دلانگيز یدید آورده
اس

و مانند ظهير فاریابي عم کرده و آن را یي

عالي سفدی شموار ساخته اس

از ظهور سفدی به اوج رسانيده اس

(صفا ) 33/1 : 833 ،و این شمان اس

عنوان «وایسين نفخۀ قو» یاد کرده اس

و راه را برای خياالت دقي و مضامين

که «والنتين ژوکوفسكي» ،محّ برجستۀ روح ،از آن با

(براون )37/1 : 836 ،و ال ته فراموش نكنيم که شجو روی دیگر سكۀ رفر انوری بوده و

راعر دمار از سر ممدوحي که از دادن ص ۀ مورد نظر او خودداری ميکرده درميآورده اس

و گاه او از این شجویهسرایيشا چه

از نوع رهرآروب آن مث شجو مردم ب خ و چه از نوع شجو بزرگان آسيبشا ميدیده و مج ور به عذرخواشي ميگشته اس ،
برخي از این حكای شا را ميیوان در کتابشایي چون بهارستان جامي و مجم فصيحي مالحظه کرد (جامي 63 : 83 ،و
فصيحي.)1 7 : 836 ،
 -3پیشینۀ تحقیق

با مراجفه به فهرس

مّاالت ایرج افشار و دیگر فهرس شا و منابع انوری رناخ  ،مّاله یا کتاب یا شر نوع یحّيّي که در این

باب کار رده و به طور جداگانه رفر و راعری از منظر انوری بررسي رده بارد ،یاف

نشد به استثنای کتاب از مفنا یا صورت

که فص ي از این کتاب آن شم به صورت موجز به موروعات رفری انوری ارارایي کرده اس  .شدف از این مّال رناخ
نظریات انوری در باب رفر در شنگامۀ یكوین و نيز اصطالحایي اس

که در این باره به کارگرفته اس .

 -1-3مختصری از بوطیقای شعر پیش از انوری (فرخی ،ناصرخسرو و سنایی)
فریخي راعرِ مدّاحِ قرن ینجم شجری ،رفر را وسي ۀ چای وسي و خدم کردن به ممدوح قرار داده اس .
مههرا کههه ایههزد جههز رههفر دسههتگاه نههداد

مگههر بههه رههفر کههنم سههوی خههدم

یههو خههرام

(فرخي)116 : 839 ،
فرخي وجود ممدوح و ري شمچو قمر را الزمۀ رفر ميداند (شمان )99 :او نيز به مانند انوری از جم ه ویوگيشای برجستۀ رفر
را متان  ،سخن سه مفنوی و بدیهه ميرمرد.
رایهه

چنههان کههه لفههم بزرگههان بههود متههين

عههزم

چنههان کههه بههازوی گههردان بههود قههوی
(شمان)893 :

کههردار او بههه نههزد شمههه خ هه مفجزسهه

چهههون نهههزد رهههاعران سهههخن سهههه مفنهههوی
(شمان)833 :

گههاه در مج ههس یههو رهههر بدیهههه کنمههي

بهههه زبهههاني نهمهههي یهههي

یهههو بيتهههي ینجهههاه
(شمان)883 :

یوصيف زی ای او در باب رفر در قصيدۀ:
بهههها کههههاروان ح یههههه بههههرفتم ز سيسههههتان

بهههها ح ههههۀ ینيههههده ز دل بافتههههه ز جههههان
(شمان)8 7 :
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زبانزد رفر دوستان اس  .او رفر را از فرط لطاف

ابریشمي ميیندارد که اندیشه ،رمير و روان یار و یود این ح یه را با زحم

و رنج به شم ینيدهاند و با مرواریدشای صنایع و بدایع نشان گذارده کردهاند .او رفر را جاودانهای ميداند که از گزند حوادث و
گذر

زمان در امان اس

و رفر خوی

را ی ي به سوی نام و نان ميخواند:

شهههر سهههاعتي بشهههارت دادی مهههرا خهههرد

کههاین ح یههه مههر یههرا برسههاند بههه نههام و نههان

بافتههه از جههنس ح یهههشهها

ایهههن را یهههو از قيهههاح دگهههر ح یههههشههها مهههدان

ایههن ح ههه نيسهه

و عّه بافه

این را زبان نهاد و خرد رره

نّیهههاش بهههود دسهه

و رهههمير انهههدر آن بيهههان
(شمان)8 7 :

اما «ناصرخسرو و سنایي» رفر را در خدم

حكم  ،ررع و زشد قرار دادهاند« .شيچیک از قصاید مدحي سنایي به یای قصاید

مدی فرخي و منوچهری و حتي عنصری نميرسد و شيچکدام از یغزیلشا و یش يهشا و یوصيفشای ط يفي که در قصاید آن
استادان نيمۀ اول قرن  5ه .ق .دیده ميرود ،قاب مّایسه نيس  .اما در یک ق مرو خاص که خود آن را «زشد و مث » ميخواند،
اگر او را بيشمتا بدانيم ،چندان از حّيّ

او ،با س طن

دور نيفتادهایم .با یادآوری اینکه در این اق يم خاص ،فرمانروایي مط

بيچون و چرای ناصرخسرو ،مرزشای مشترک و رناور بسيار دارد» (رفيفيکدکني.)83 : 831 ،
گههرد طمههع ز روی بشههوی

بههه رههفر حجّ ه

اگهههر بهههه دل ی هههع ینهههد راسهههتان رهههدهای
(ناصرخسرو)89 : 863 ،

به رهفر حجّه

یهر گشه

دفتهر از حكمه

که خاطرش در یند اسه

و مفهدن حكهم اسه
(شمان)33 :

در ادامه مّال خواشيم دید که انوری از رفر مدحي در یب و یاب اس

و آن را در یّاب با حكم

ميداند ،در این باره

ناصرخسرو و سنایي نيز چنين گویند:
حكهههيم آن اسههه

کهههو از رهههاه نندیشهههد

نه آن نادان که ره را رفر گوید یا مگر چيهزی

فرمایهد

(شمان)98 :
راعری بگذار و گرد ررع گهرد از بههر آنهک

رههههرع

آرد در یوارههههع رههههفر در مسههههتك ری
(سنایي)633 : 861 ،

 -4چیستی شعر از نگاه انوری
 -4- 1لذتانگیزی
غای

شنر ایجاد لذیي اس

که باعث ميرود سخن مؤثر واقع رود .غای

شنر در نزد انوری آن اس

که ممدوح را خوش آید.

انههوری ،رههفر و حهههرص دانهههي چيسهه ؟

ایههههههن یكههههههي طفهههههه و آن دگههههههر دایههههههه

یههههههاج داری خههههههروحوار از ع ههههههم

چههههههه کنههههههي شمچههههههو ماکيههههههان خایههههههه؟
(انوری)313/1 : 883 ،

ی يين نظریۀ ادبي انوری ابيوردی 39 /

انوری با این یف ير و بيان خي ي زود نتيجه ميگيرد که باید آلودگيشای راعری را به دس

باد بسپارد.

 -4-2تفاخر
انوری گاه خود را بریرین و بزرگیرین راعر ميداند (شمان )633 :و مدعي اس
رسيده و س ک رفر خود را بهتر از شمه راعران مفاصر خوی
رهههفرم بهههه شمهههه جههههان رسهههيده اسه ه

که رفرش مانند «ک ویران مرع » به شمۀ جهان

ميداند .
ماننههههههههههههد ک ههههههههههههویران مههههههههههههرع
(شمان)667 :

با این شمه چهون بنگهری از رهيوهشهای رهفر

اکنههههون بههههه ایفههههاق بهههههين رههههيوه منسهههه
(انوری)38/ : 883 ،
کههههههه بههههههدان گههههههوی نطهههههه بربههههههودی

انهههوری ایهههن چهههه رهههيوۀ غهههزل اسههه

(انوری)9 9/1 : 883 ،
رمس قيس رازی گوید « :رفر فرزند راعر اس ؛ چون بيتي چند گف
افتاده اس  ،از خویشتن نياید که گفته و یرداختۀ خوی
مغرور عّ خوی

و رفر خوی

و یسر خوی

شر چگونه که آمد اگرچه داند که کمتر از ابيات دیگر

را باط کند .بزرگان گفتهاند« :المرو مفتون بفّ ه و رفره و ابنه» یفني مرد

بارد» (رمسقيس رازی.)853 : 833 ،

 -5هدف از شعر و شاعری
  -5مدح ممدوح (در قالب قصیده) و ستایش معشوق (در قالب غزل)انوری صراحتاً در چند جای دیوان شدف خود را از رفر ،مدح ممدوح و در نتيجه دریاف

ص ه و گذران مفاش ميخواند وی

مفتّد اس :
رههههفر جههههز مههههدح

یههههو یزویرسهه ه

رههههغ جههههز طاعهههه

یههههو عصههههيان اسهههه
(انوری)31/ : 883 ،

وی در رفر سرودن بي

از شرچيز به ص ه مياندیشد و اگر رفری را بسراید و ص های اندک دریاف

کند؛ مّصر اص ي را عدم

یأثيرگذاری آن ميداند.
از رههفر یههرم چههو سههنن نههم در نگرفهه

یههههههدبير درم کههههههنم کههههههه دم در نگرفهههههه
(انوری)966/1 : 883 ،

سههيم گرمابههه نههداری بههه زنههخ بههاد مسههنج

نهههان یهههک ماشهههه نهههداری بهههه لگهههد آب مسهههای

خيههز و نزدیههک خداونههد رههو ایههن رههفر ب ههر

عهههههاقالن حامههههه اندیشهههههه ن ارهههههند بهههههرای
(انوری)333/ : 883 ،

انوری خود را راعر س طان مينامد:

narcissism

1
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یهههههارگكي کهههههاه و ن يهههههذم فرسههههه

رنههههههههج دل رههههههههاعر سهههههههه طان بكههههههههاه
(انوری)3 1/1 : 883 ،

گفتنههد کههه رههفر یههو م ههک دار ه

بدسهه

گفههههتم عج هههها و جههههای ایههههن مفنههههي شسهههه
(شمان)953 :

انوری رفر ميسراید ،به سرای س طان عرره ميکند و اندک ص های نصيب او ميگردد و لب به ركوه ميگشاید.
گههههههر رههههههفر در مههههههراد بگشههههههادی

یههههها کهههههار کسهههههي بهههههه رهههههفر نهههههوری دادی

آخههر بههه سههه چههار خههدمتم صههدر جهههان

از م هههههک چنهههههان یهههههک صههههه ه بفرسهههههتادی
(شمان) 787 :

 -5 -2سخنپراکنی
بجاس

سخن مرحوم دکتر رهيدی در این بخ

گفته رود که« :دستگاه راعریروری در آن روزگار کاری ميکرده اس

سازمانشای ی يغایي کشورشا در عصر ما عهدهدار آن کار اس » (رهيدی : 833 ،مّدمه) .حال که راعر نّ
جمفي و ب ندگوی سران مم ك
عظم

اس

وار اس

وسای اری اط

چه دروغشا و سخنان بي یایه و اساسي سروده ميرود؛ زیرا یكي از ارکان

دستگاه س طن  ،شمين راعران و یفداد آنهاس .
ده قصيده اس

و چه قطفه شمه مدح

یهو

کهههه بهههه اطهههراف جههههان منتشهههر و مشههههور اسه ه
(انوری)535/1 : 883 ،

یي

صدر و مسند عاليه

شهر عيهدی چنهين

از فحهههول رهههاعران صهههد رهههاعر مشههههور بهههاد
(انوری)31/ : 883 ،

رفر در راستای اشداف ممدوح و زیر نظر او سروده ميرود و انوری به عنوان «دستور» از آن نام ميبرد.
گههر بفرمههان سههخني گفتهههام مههازار از مههن

زانکههههه کفرسهه ه

در ایههههن حضههههرت نافرمههههاني

اگههههر نامههههه بایههههد نورههههتن نویسههههم

بههههههه ک ههههههک و بنههههههان دی ههههههۀ خسههههههرواني

و گههر رههفر خههواشي کههه گههویم بگههویم

شهههههم از گفتهههههۀ خهههههود شهههههم از باسهههههتاني

(انوری)353/1 : 883 ،

(شمان)355 :
یسند انوری آن اس

که رفر یر از نكته ،نظم شمه مدی  ،سخن شمه مث و درج غزل بارد.

رفرش شمه نك

رد و نظمه

که

شمهه مهدی

قهههول

شمهههه مثه ه رهههد و درجه ه

شمهههه غهههزل

(انوری)198/ : 883 ،

ی يين نظریۀ ادبي انوری ابيوردی 5 /

و در شمين باره ميگوید:
آدمي را چون مفونه

نههههان زکنیاسههههي خههههورد بهتههههر بههههود کزرههههاعری

رهرط کهار ررکتسه

(شمان)365 :
مدرّح رروی گوید« :کسي در زمان حارر نميیواند به مانند انوری رفر و راعری را یا بدین یایه ذمِی و نكوش

کند (شمان:

مّدمه).
«در مجموعۀ دیوان او ،به گونهای یراکنده آرای او را در باب رفر و نّد رفر ،ميیوان مالحظه کرد؛ نخس
لحن یند و گزندهای ارزش وجودی راعران را به یرس

موقفي

راعر که با

کشيده اس  .دومين نكته که انوری به یّسيمبندی انواع رفر ميیردازد و

«مدح» و «شجو» و «غزل» را به یریيب محصول ط يفي «حرص»« ،خشم» و «رهوت» ميداند» (رفيفيکدکني .) 13 : 831 ،وی
راعری را یكي از مشاغ اجتماعي ميداند که ن ود او کمترین خ ي در نظام اجتماعي ایجاد نميکند.
ای بههرادر بشههنوی رمههزی ز رههفر و رههاعری

یهها ز مهها مشههتي گههدا کههس را بههه مههردم نشههمری

دان که از کنیاح ناکس در ممالک چاره نيسه

حهههاشهلل یههها نهههداری ایهههن سهههخن را سرسهههری

فتد یا فض های را کهم کنهي

نهههاق ي بایهههد یهههو نتهههواني کهههه خهههود بيهههرون بهههری

زان که گر حاج

کار خالد جز به جففر کهي رهود شرگهز یمهام

زان یكههههي جههههوالشگي دانههههد دگههههر برزیگههههری

بههاز اگههر رههاعر ن ارههد شههيچ نّصههاني فتههد

در نظههههام عههههالم از روی خههههرد گههههر بنگههههری
(انوری)353/ : 883 ،

 -6تلقّی انوری از شعر
 -6-1انوری رفر خود را به مانند کرام

عرفا ،حيضالرجال و نيز برابر با کافری ،درمن جان ،عار کار ،رفر باط  -یفني رفری

که در یّاب با ح و ررع اس  -ميخواند.
رههههفر دور از یههههو حههههيض مردانسهههه
مهههههرد عاقههه ه بهههههه نهههههاخن شهههههذیان

بفهههههههد ینجهههههههاه اگهههههههر ن نهههههههدد بهههههههه
جگههههههر خههههههوی

اگههههههر نرنههههههدد بههههههه
انوری)3 8/1 : 883 ،

رفر داني چيس

دور از روی یو حيضالرجهال

قههای

گههو خههواه کيههوان بههاش و خههواشي مشههتری
(انوری)355/ : 883 ،

 -6 -2شعر باطل :انوری اذعان ميکند به دلي مدح «شرکس» رفر او باط اس « .انوری ناگاه درميیابد که یمام ذوق و
اندیشهاش را به ناچار حول سه موروع مدح ،عش جسماني و شزل چرخيده اس ؛ با ی خي و یندی یمام ميگوید که مردمان! مرا
یيام ر رفرشای باط بدانيد؛ چراکه سيسا ل یمام رفر بيهوده گفتم و بيهوده رفر گفتم و دریغا که کيميای رفر فروختم و افالح
گرفتم» (مح تي« .)663/1 : 833 ،انوری بالغ بر سيسال به مدح س طان سنجر یرداخته و زندگي مرفهي دارته اس » (زرینکوب،
.) 37 : 839
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ز رههههفر باطهههه شههههر کههههس زبههههانم

نمهههههيگفتهههههه اسههه ه

حّهههههي یههههها بهههههاکنون
(انوری)838/ : 883 ،

کسي کهه مهدت سهي سهال رهفر باطه گفه

خههههههدای برشمههههههه کههههههامي

داد یيههههههروزی

(انوری)331/1 : 883 ،
در زوایهههههههههای رسهههههههههتۀ مفنهههههههههي

مف هههههههههس کيميهههههههههافهههههههههروش مهههههههههنم
(شمان)698 :

 -6 -3شعر عار:
شر که در زنهدگي بهه حهيض رهفر آلهوده رهود

ننههههههنآلههههههود و آغشههههههتۀ عههههههار اسهههههه
(شمان)631 :

ز رههفر نفههس یههو آن بارشههای عههار کشههيد

کهههه چهههون شهههالل بهههه طف هههي در آیهههدش کهههوزی
(شمان)338 :

 -6-4شعر دون حکمت :وی رفر را دون حكم

ميخواند و مفتّد اس

از راه راعری به جادۀ حكم

به درواری یوان

رسيد.
راه حكم

رو که در مفني این جهنس از ع هوم

ره بههههدرهههواری یهههوان بهههرد از طریههه رهههاعری
(انوری)337/1 : 883 ،

مههرد را حكمه

شمههيبایههد کههه دامههن گيههردش

یهههها رههههفای بههههوع ي بينههههد نههههه ژاژ بحتههههری
(انوری)356/ : 883 ،

 -6-5دشمن جان :از آنجا که رفر را دون حكم
اس

که رفر نك

و فالک

ميداند آن را درمن جان خوی

ق مداد ميکند« .انوری به جدّ بر این باور

ميآورد و باعث حذف و طرد دیگر فضای و کماالت آدمي ميگردد» (مح تي.)665/1 : 833

درههمن جههان مههن آمههد رههفر چنههدشیههرورم

ای مسههه مانان فغههههان از دسههه

درههههمنیههههروری

(انوری)355/ : 883 ،
و از اینكه او را در رمار راعران قرار دشند ،رنج ميبرد:
غصهههشهها دارم ز نّصههان از شمههه نههوعي وليههک

زیهههن یكهههي آوي کهههه نزدیهههک یهههو مهههردی رهههاعرم
(انوری)633/1 : 883 ،

 -6-6تضییع عمر :او مفتّداس

راعری وق

رههایع از عمههر مههن آنس ه

ی ف کردن و گوشر عمر را به رایگان باختن اس .

کههه رههفری گههویم

حاصه ه از عمهههر یهههو آنسه ه

کهههه رهههفری گهههویي
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(شمان)36 :
چه برخوردار بهودی جهان مهن

گهههر ن هههودی صهههاع رهههفر انهههدر جهههوالم برسهههری

یارب از حكم

انههوری یهها رههاعری از بنههدگي ایمههن م ههاش

کههز خطههر در نگههذری یهها زیههن خطهها در نگههذری
(انوری)365/ : 883 ،

جهههان نخواسهه

مههرا بخهه

رههاعری فرمههود

کهههه شهههيچ عّههه نمههههي کهههرد احتمهههال ایههههدر
(شمان)1 3 :

انوری رفر وسي ۀ گدایي قرار داده اس  ،به شمين دلي از رفر خوی
در وجدان او بریا ميرود و او را سرزن

در یب و یاب اس  .گویي بفد از شر مدح محكمهای

ميکند:

گر مرا از راعری حاص شمين عارسه

و بهس

موجههب یوبههه اسهه

و جههای آنكههه دیههوان بسههتری
(شمان)355 :

یكههي جریههده اعمههال خههود نكههردم کشههف

شههههزار کههههس را کههههردم بههههه مههههدح مسههههتغرق

کنههون کههه عههذر گناشههان خویشههتن خههواشم

زدیهههده خهههون بچكهههد بهههر بهههدن بهههه جهههای عهههرق
(شمان)133 :

شنگامي که رفر و شدف از سرودن آن یا بدین یایه فرود آید ،ح با اوس

اگر ریشۀ غزلسرایي رهوت و ریشۀ مدح حرص و

ریشۀ شجا ،غضب بارد:
غههزل و مههدح و شجهها شههر سههه بههدان مههيگفههتم

کههه مههرا رهههوت و حههرص و غضهه ي بههود بههه شههم
(انوری)693/1 : 883 ،

انهههوری رهههفر و حهههرص دانهههي چيسههه

ایههههههن یكههههههي طفهههههه و آن دگههههههر دایههههههه

عمهههر یهههو گهههوشری گهههرانمایهههه اسههه

یهههههههو یكهههههههي رهههههههاعر گهههههههرانسهههههههایه

بهههههي

بهههههر یهههههاد رهههههفر ژاژ مهههههده

ای گههههههههرانسههههههههایه آن گههههههههرانمایههههههههه
(شمان)313 :

«انوری با شمۀ این انتّادشا باز شم دل در گرو رفر دارد و آن را یدیدهای ابدی ميداند که شيچ گاه از مّامي که در زندگي انسان
دارد مفزول نميرود.
جههههههان دانهههههد کهههههه مفزولهههههي نيابهههههد

ربيهههههههع نطههههههه را در ربهههههههع مسهههههههكون

شنهههههوز از اسهههههتماع رهههههفر نيكوسههههه

خهههههههههرد را گهههههههههوش درج درّ مكنهههههههههون
(رفيفي کدکني) 13 : 831 ،
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شمچنين ،در نگاه انوری رفر مح یي برای بروز فكر و اندیشه اس
و رور را الزمۀ رفر خوب و واقفي دانسته اس

و رفر خوب شم عموماً از فكر و اندیشه ميیرواد و جوش

(زرینکوب.) 3 : 839 ،
رفر ميسراید یا مش خط ميکند:

خود اعتراف ميکند که بيكار نمينشيند یا در گورۀ فراغ

جههایي کههه مههن نشههينم بيكههار کههي نشههينم

یهههها خطكههههي نویسههههم یهههها بيتكههههي یرارههههم

نيكههو زی هها خطههي بالبههه

زیهههن رهههفرکي نهههه نيكهههو بههه رهههفرکي بهارهههم

خطههي نههه سههخ

(انوری)639/1 : 883 ،
او یس ط بر سخن را باعث جاودانگي ميداند؛ زیرا رفر نيک ،جانیرور اس

و مزاج آن سحر اس .

رههفر مههن سههحر رههد و رههد بكمههال از یههي آن

کهههه شمهههي وصهههف جمهههال بكمهههال یهههو کهههنم

مهرا

رهههاعری شرچهههه نهههه بهههر سهههحر حهههالل یهههو کهههنم

چشم یو سحر حالل اسه

و حهرام اسه

(شمان)397 :
گههر جهههان را ننمایههد بههه سههخن س هحر حههالل

در مهههدی یهههو بهههرو عهههي

جههههان بهههاد حهههرام
(انوری)815/ : 883 ،

رفر را باعث رادی ط ع ،رف های از شنر و سحر بيان داند و گوید داعيهای که رفر را به مری ۀ سحر ميرساند بخش

بيمن

ممدوح و ط ع لطيف راعر اس :
شر چه در راي شنر بهاغ سهخن طهوطي داره

شمهههههه را داعيهههههۀ بهههههری یهههههو در دام گرفههههه
(شمان)93 :

بخشهه

بههيمنهه

و ط ههع لطيههف او فكنههد

رهههههاعران عصهههههر را از رهههههاعری در سهههههاحری
(شمان)361 :

 -7لفظ و معنی
نميیوان مرز مشخصي ميان لفم و مفنا نهاد؛ زیرا شر لفظي مفنایي را فراميخواند« .روش صورتگرایان به شيچ وجه منكر
ایدئولوژی یا محتوی در شنرشا نيس  ،ب كه شمان چيزی را که آنان به اصطالح محتوی ميخوانند از جن هشای فرم و صورت به
رمار ميآورد» (رفيفي کدکني 833 ،الف« .)83 :مفني در شنر شمان صوریي اس

که رما را مسحور خود ميکند» (رفيفي

کدکني 833 ،ب )88 :و گاه در یک اثر شنری «صورت و مفني چنان به یكدیگر گره خوردهاند که یجزیۀ آنها از یكدیگر مث
یجزیۀ «رقص» از «رقصنده» اس

که حتي در عالم یخي شم امكانیذیر نيس » (رفيفي کدکني 833 ،ب.)13 :

 -8اعتدال لفظ و معنی
«مالک شنر در نزد انوری اعتدالي اس

از لفم و مفني ،و رفر خود را این گونه ميسراید:

کهههههز ميهههههوۀ ی فيههههه لفهههههم و مفنهههههي

یيوسهههههههته چهههههههو بهههههههاغ ب هههههههار بارهههههههد
(انوری) 83/ : 883 ،
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وی لفم و مفني را دام و دانه ميداند که شدف

صيد دلشاس

(رفيفيکدکني )311 : 838 ،و ل اح مفني را سخن ميداند.

رمس قيس رازی نيز لفم را ل اح و مفني را به زن صاحبجمال یش يه ميکند که در بفضي ل احشا زی ایر اس

و شر مفني

لفظي دارد که در آن مّ ولیر افتد (رمس قيس)333 : 833 ،
نهههان و یيههدا گفتههي کههه مفنههيای اس ه

ورای قههههههههوّت ادراک در ل ههههههههاح سههههههههخن

دقي ه

(دیوان)863/ : 883 ،
-9عدم قطعیت معنی

1

اصطالح جدید در نّد ادبي اس

و به موجب آن د ر متن به دن ال مفني واحدی که شمۀ خوانندگان رفر با آن متفی بارند نيستيم.

رفر خوب مفنا ندارد و متكي بر یک مفنا نيس

و از اثر شنری براساح لحظات متفاوت ،ميیوان بيرمار بردار

شنری کرد.

«نوسان مفني را ميیوان مرگ مؤلف ،شرمونتيک و نایواني بيان از ارائۀ شمه مفنا ،خوانندهمحوری و ...ی ّي نمایيم» (رميسا: 833 ،
.)8 3
در جهههههههههههاني و از جهههههههههههان بههههههههههي

شمچههههو مفنههههي کههههه در بيههههان بارههههد

(انوری)668/1 : 883 ،
«چه عجب رفر انوری را نيز مفني اندر بيان نميگنجد» (شمان.)393 :
ميیوان نظر آیينگي عينالّضات شمداني را متذکر رویم که گوید« :رفر در خود شيچ مفني ندارد و شرکسي از آن یواند دید که
نّد روزگار وی اس » (شمداني.)1 6 : 833 ،
-10تقدم معنی بر بیان در تکوین :انوری مفتّد اس
«راعر چون ابتدا رفری کند و آغاز نظمي نهد ،نخس

که چون جمع رد مفاني ،گوی بيان یوان زد .در المفجم نيز آمده اس :
خاطر آرد و مفاني آن را بر صحيفۀ دل نگارد و الفاظي الی

نثر آن را یي

آن مفاني یریيب دشد» (رمسقيس رازی.)381 : 833 ،
و شههههههم بههههههدو انههههههدر

ای جههههههان لفهههههم و یهههههو درو مفنهههههي

شههههههم ازو یههههههي

چههههههون سههههه ک مفههههههاني نظههههههام دادم

زان یهههههههها سههههههههخنم آبههههههههدار بارههههههههد

(انوری) 93/ : 883 ،

(شمان) 8 :
-11معنی بکر
انوری به مفني و لفم بكر -مفني و لفظي که دس ناسودۀ راعران دیگر اس  -نظر دارد .وی مفني بكر را دختران خاطر خوی
ميداند و آن را ميستاید.
«و اندر ابيات او مفاني بكر چون خط و زلف یو خوش و ريرین» (انوری)833/ : 883 ،
«زبان کردن به نظم و نثر جاری ز خاطر نكتهشای بكر زادن» (انوری)375/1 : 883 ،
ال ته شيچ راعری و نویسنده موفّي در این عرصه یاف
آن اس

نميرود که از دادهشای شنرمندان ق
1

که راعر آنها را روحي یازه ب خشد و یرکي ي نو دراندازد« .راعری که از جف ۀ خوی

از خود استفاده نكند ،ولي اساح
نگوید و یيوسته گردو سخنان
indeterminacy
intertextuality motivation

1
2
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مردمان گردد ،شيچ گاه یوانایيِ سرای ِ رفرِ ناب را ندارد و راعر بفد از مهارت در راعری ،اگر مفني غری ي رنيد ،اجازه دارد از
آن ع ارت استفاده کند ،ولي ن اید عيناً آن را بياورد یا از یهم

انتحال و سرق

م ریا بارد» (عنصرالمفالي.) 9 : 866 ،

-12زبان
انوری گوید :الفاظ از آستين کالم خارج ميروند و صورت ،مفنا را به نمای

ميگذارد» (انوری .)383/ : 883 ،او خود را

جاریزبان ،عاليسخن ،خسرو اق يم سخن ميخواند و گوید گاه زبان و الفاظ الكن اس

که مفاني و فكرت راعر را به ظهور

برساند.
چهههو یيهههر فكهههریم بهههه نشهههانه نمهههيرسهههد

مفهههههذور بارهههههم ار سهههههپر عجهههههز بفكهههههنم
(شمان)833 :

گهههر از سهههر مهههدی یهههو انهههدر گذرهههتهام

زیهههن صهههد شهههزار خهههون مفهههاني بهههه گهههردنم
(انوری)833/ : 883 ،

-13متانت
نظاميعروري در باب ویوگي رفر خوب گوید« :متان

و جزال

و عذوب ؛ از مالکشای زی ایي سخن اس » (نظامي عروري،

 .)36 : 833آنها را ازجم ه لوازمي ميرمارند که کالم عادی را به کالم ادبي ی دی ميکند .متان  ،و لطف در کالمي اس
« س يس و روان ،سه و آسان ،برگزیده از جه

که

لفم ،رسایي مفاني و مفاشيم ،حسن مط ع و مّطع ،یساوی و یّسيم ،یفادل

اطراف و جوانب کالم ،یشابه صدر و عجز» بارد (ابوشالل عسگری.)9 : 831 ،
نامهههۀ یربيه ه

مهههن بهههه شمهههه نهههوع بخهههوان

مههههن مههههدد رههههفر متههههين

کههههه بههههود یربيهههه

(انوری)89 / : 883 ،
صههههاح ا بنههههده را در ایههههن یههههک سههههال

در مهههههههدی یهههههههو رفرشاسههههههه

متهههههههين
(شمان)895 :

-14عذوبت
عذوب

نيز به مانند متان

نهفته اس

رکني اس

که نورته را از نّطۀ صفر -کالم غيرادبي -به نّطۀ شنری ميرساند و آنچنان در درون متن

که کشف کام آن مادام که اثر حيات شنری دارد ،غيرممكن اس « .زی ایي و زیور شنری آرایهای بروني نيس

که بر

یيكر سخن برافزوده رده بارد و بتوان آن را از آن بازگسس  ،در چنين سرودهشایي ،زی ایي و دلفری ي سخن از یيكر آن ،به جان
و نهادش راه برده اس ؛ و بدل به «آن» و نهاني رازآلود و فسونکار در آن گردیده اس » (کزازی.)19 : 837 ،
شمایي عذوب

را سخني ميداند که در روح و ذایّۀ ادبي رنونده شمچون آب گوارا ،در کام یشنه عط ناک بارد (شمایي،

 .)373 : 837با یكيه بر این یفریف ،مي یوان عذوب
کالم به رمار آورد .رادویاني بي
لفم و متان

را صف

سس

را در برابر بي

را مؤثر واقع ردن کالم در مخاطب دانس

و متان

را شمواری و رواني

قوی و عذب ميآورد (رادویاني ) 11 : 836 ،و انوری عذب را صف

مفني خواند.

رههربشههایي اسهه

نطهه و لفههم یههو عههذب

وز مفهههههههههههاني

چارهههههههههههني متهههههههههههين
(انوری)831/ : 883 ،
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وی ارفار ابوالفرج را دارای متان

و ارفار فریخي را عذب و گوارا ميخواند (انوری.)383/1 : 883 ،

 -15لطف
یفریف جامفي از «لطف» در کتابشای بالغي موجود ارائه نشده اس « .لطف» آن مالحتي اس
نيز مانند جمال امری اس

انتزاعي که یفریف

کدکني )339 : 891 ،لطف مانند متان

و عذوب

که به بيان نگنجد« .ک مۀ لطيف

اگر از زی ایي درواریر ن ارد ،در شمان حد از غموض و ابهام شس » (رفيفي
باعث یأثير کالم و زی ایي سخن ميرود و یفریف مشخصي برای آن نميیوان

ارائه کرد؛ « مرکز شر یدیدۀ شنری و شر بيان عاطفي ،یک امر بالکيف و یک ابالغ بالکيف نهفته اس

که اگر ما بتوانيم آن را از

بالکيف بودن بهدرآوریم ،ميیوانيم آن ابالغ را از عرصۀ شنری بودن و یأثير عاطفياش خ ع کنيم» (رفيفي کدکني.)63 : 891 ،
چهههون سرمسههه

بهههادۀ لطيهههف نظهههم مهههرا بهههين کهههه ک هههک

مهههيخرامهههد بهههر روی دفتهههرم
(انوری)819/ : 883 ،

 -16آمیختگی غثّ و سمین
در فنون بالغ
یكدس

شمایي آمده اس « :غثی و سمين لغتاً به مفني الغر و فربه اس ؛ و در اصطالح ادبي سخن نظم یا نثر اس

و شموار ن ارد؛ چنانكه در یک رفر یا مّاله ارفار یا جمالت سس

که

و رکيک در کنار ارفار یا ع ارات یرمغز آمده بارد»

(شمایي )373 : 861 ،که مخ ی شمواری و رواني نورته یا سروده اس .
گرچههههه در یههههأليف ایههههن ابيههههات نيسههه

بههههي سههههمين غثههههي و قسهههه ي بههههي کههههروت
(انوری)59/ : 883 ،

 -17سهولت و امتناع
انوری رفری را سحر م ين ميخواند که سه و ناممتنع بارد.
وی زرههههفر مههههن و رههههفار یههههو فههههاش

سههههههه نههههههاممتنع چههههههو سههههههحر م ههههههين
(انوری)838/ : 883 ،

سه رفری اس

که قاب فهم و درک خوانندگان بارد .یوصيۀ عنصرالمفالي به راعران نيز در شمين باب اس « :راعران از

سخن غامض -چيزی که راعر داند و دیگران را به ررح آن حاج

آید -بپرشيزند» (عنصرالمفالي.) 39 : 866 ،

 -18شعارمندی
انوری مفتّد اس

رفر او شنگامي سمر رده اس

که رفار ممدوح بر زبان دارد.

رههههفر مههههن در جهههههان سههههمر زان رههههد

کهههههه رههههههفار یهههههو در جهههههههان سمرسههههه
(انوری)61/ : 883 ،

رفار وی در راعری کدیه و کفر اس .
بهههه مهههن جهههواب و سهههؤال امهههور دیهههوان را

یف ّههههي ن ههههود کههههان رههههفار و رسههههم رماسههه
(شمان)35:

و سنایي نيز رفر رفاری را رفر مدحي ميداند.
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دارم طمهههع از جهههود یهههو زیهههن رهههفر رهههفاری

ای خواجهههه بههها جهههود بهههدان از ق ه ه آنهههک

(سنایي)687 : 861 ،
را خدم

ممدوح قرار داده اس .

انوری رفار خوی

خههالف نيسهه

کههه دارم رههفار خههدم

یههو

از ایهههن رهههفر شهههيچ خهههرده مگيهههر

بهههدین وسهههي

(انوری)157/ : 883 ،
 -19انتحال
انوری رفر خوی

را زادۀ ط ع خود ميداند .خوب یا بد ،اما سرق

از دیوانشای دیگر نيس

ندارد و به اصطالح رفر منحول نيس  .شمایي در یوري انتحال گوید« :آن اس
یصرف که از حدود یغيير یخ یص رفری و یغيرایي ازین دس
رفر من ،از شر صف

«باری مراس

که شس

 /گر نامرییب اس

کهههس دانهههم از اکهههابر گهههردنکشهههان نظهههم

و خون شيچ دیواني را بر گردن

که گفته یا نورته دیگری را عيناً ،یا با اندکي

یجاوز نميکند؛ به خود نس

دشند» (شمایي.)853 : 861 ،

و گر نامدوّن اس
کههو را صههری خههون دو دیههوان بههه گههردن اسهه
(انوری)35/ : 883 ،

 -20تضمین
انوری رفر یضميني را شنرمندانه نميداند و آن را نشان از عدم اقتدار راعر ميخواند (انوری) 3 / : 883 ،
غههههههور نههههههاکرده انههههههدرو منحههههههول

گههههههههنج نادیههههههههده انههههههههدرو یضههههههههمين
(شمان)831 :

اصحاب بالغ
گوید« :راعر بي

یضمين را به ررط آنكه بهدرستي و زی ایي انتخاب رود ،یک صنف
یا مصراعي از دیگران در رفر خود درج کند که بر عذوب

شنری ميخوانند؛ مثالً رمس قيس رازی

و رون بيفزاید ،و باید یادآوری نماید که از رفر

دیگران استفاده کرده اس » (قيسرازی ،)8 5 : 833 ،شر چند انوری در این باب به یک ريوه عم نكرده اس ؛ برای نمونه ،از
رفر مفزیی یضمين ميکند و آن را یضميني صواب و احيای سن
آوردهام بههه صههورت یضههمين در ایههن مههدی
لههيكن چههو سهههنتي اسهه

قههدیمي روا بهههود

بزرگان ميداند.
نههههز بهههههر آنكههههه بههههر سههههخنم نيسهه ه
احيهههههههای سهههههههن

اقتههههدار

رهههههههفرای بزرگهههههههوار
(انوری) 3 / : 883 ،

 -21دیدگاه انوری در باب شعر و شاعری
انوری مخاط ان اص ي رفر را چه کساني ميداند؟ چه راعراني را ميیسندد و خود را بریر از کدام راعر ميداند و مفتّد اس
چه محكي قدرت راعران را ميیوان سنجيد؟ یاسخ به این سوالشا که در دیوان او آمده اس  ،دیدگاه او را نس
ميکند.
 -21-1بیارجی پسند عامه

با

به رفر ی يين
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انوری مفتّد اس  ،راعر ن اید در حدّ یسند عامّه رفر بسراید ،و در عين حال س يّۀ خوانندگان برای او اشمي

دارد و دوس

دارد رفرش ورد زبانشا بارد و مث سایر رود« .انوری از برجستهیرین نمایندگان اینگونه ی ّیي از جمالرناسيِ رفر اس

و

یصری دارد به اینكه برای «یسند عامّه» ارزري قای نيس .
راه حكمه ه

انوری از بهر ق هول عامهه ،چنهد از ننهن رهفر؟

رو ،ق هههول عامهههه گهههو شرگهههز م هههاش
(انوری)659/1 : 883 ،

ال ته از اینکه رفرش ورد زبان مردم اس
«جاودان خ

جهان را مدحت

م اشات ميکند.

چون کالم انوری ورد زبان» (انوری)371/1 : 883 ،

نظامي عروري مفتّد اس

که رفر باید بدان درجه رسيده بارد که در صحيفۀ روزگار مسطور بارد ،و در زبان مردم جاری

بارد ،در غير این صورت یي

از راعر ميميرد (نظاميعروري ) 13 : 833 ،انوری از اینکه ميبيند ذایّۀ رفردوستان یغيير کرده

زبان به گ ه ميگشاید و ميگوید« :امروز حتیي به سحر شم زبان به یحسين نميگشایند» (انوری .)931/1 : 883 ،در جای

اس

دیگر از اینکه ارفارش به مانند ک ویرشای مرع
«رفرم به شمه جهان رسيدس
یفوّق راعر در آن اس

به شمه جا رسيده اس  ،اظهار ررای

و خورنودی ميکند.

مانند ک ویران مرع » (شمان)667 :

که رفرش بر سر زبآنها بارد .رفيفيکدکني گوید« :رفر ،مث شر شنر دیگری ،خياباني اس

از یک سوی شنرمند درحرک

اس

دوطرفه.

و از سوی دیگر جامفه و یاریخ .اگر از طرف مّاب  ،نشانهای از یذیرفتن دیده نشود ،شنر

راستين به سامان نرسيده اس » (رفيفيکدکني)16 : 897 ،
 -21 -2شاعران محبوب وی
غور راعر یا نویسنده در آثار ادبي و فرشنگي ،باعث ميرود اثری غني و گرانقدر خ

کند« .براساح مشاشدایي که ما در یاریخ

ادبيات خودمان داریم ،ميیوانيم با اطمينان بگویيم که شر رفر ماندني -به طور ک ي شر اثر ادبي برجسته -در یاریخ ادبيات ،حاص
رك گيری مجموعهای از یجربهشاس ؛ یجربهشای یک نس و غال اً چندین نس  .راشنامه فردوسي ،استمرار کارشای امثال دقيّي
وق

از دقيّي اس » (رفيفي کدکني .)836 : 89 ،انوری نيز دواوین راعران عرب و ایراني را بهدقی

خوانده اس

و از ميان

راعران عرب؛ حسان ،اخط  ،سح ان ،امرؤالّيس ،بوفراح و از ميان راعران یارسي فردوسي ،سنایي ،ب فرج و کمالي را ميیسندد
(مستوفي.)33 : 889 ،
یهههههههههههها ثناشههههههههههههای غمههههههههههههزدای آرد

ط ههههههع حسّههههههان مصههههههطفایي کههههههو؟

(انوری)59 /1 : 883 ،
رههفر مههن بگههذار و یههک بي ه

کههان سههخن را چههون سههخندانههي یههو بارههد مشههتری

سههنایي کاربنههد

(انوری)38 / : 883 ،
یههههههای طهههههه ف

رههههههفرشای کمههههههالي آن بههههههه سههههههخن

سههههههپرده فههههههرق کمههههههال
(انوری)631/1 : 883 ،

خود را بریر از بوفراح ،بحتری ،عنصری و فرخي ميداند« .انوری در بسياری از قطفات و حتي در رماری از قصاید خوی
جای مخاطب سياسي و مالي را به مخاطب انساني بخشيده اس
شمينگونه موارد اس

که امروز ما را یا حدّی به ستای

یا دس کم به شر سه نوع مخاطب یوجه نشان داده اس  ،و

و احترام نس

به او واميدارد .امّا راعراني بودهاند که به اندازۀ انوری
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شم نتوانستهاند ،به آن مخاطب انساني یوجه کنند ،این اس
غف

که با شمه مهارتشای رگف آورران ،یاریخ فرشنن ما آنان را مورد

قرار داده اس » (رفيفيکدکني.) 73 : 838 ،

«اگر یف يرات او را مالک قرار دشيم ،عنصری را رمز مدّاحي و رفر درباری شميشه در نظر دارد» (رفيفيکدکني.) 73 : 838 ،
ای بزرگههي کههز یههي مههدح و ثنههای یههو شمههي

روز ورهههب بهههر مهههن ثنههها گویهههد روان عنصهههری
(انوری)368/ : 883 ،

ایهن دقهای مهن چنهان ورزم کهه از بهيفرصههتي

سهههكته گيهههرد ایهههن و آن گهههر بهههوفراح و بحتهههری
(شمان)335 :

او رفر خوی

را باعث افتخار رريدی و صابر و عمف ميداند (شمان.)133 :

 -21-3برتری دادن به شعر غیرمدحی
یكي از آرزوشای انوری و نيز یكي از یایهشایي که رفر را قاب ستای
بهدور بارد و به شمين دلي اس

ميکند ،آن اس

که رفر از ننن احسان و از یزویر و دروغ

که در موارد بسياری حسّان را نمونۀ راعران ميخواند:

بهههههاری از گفتهههههۀ یهههههو بایهههههد گفههههه
نایذیرفتهههههههههه ری هههههههههت

شرگهههههههههز

کههههههههه ز یزویههههههههر نيسههههههههت

یههههههههزیين

ننهههههههن احسهههههههان و ج هههههههوۀ یحسهههههههين
(شمان)838 :

وصهههف احسهههان یهههو خهههود کهههس نكنهههد

مههههههههن کههههههههيم ور بمثهههههه ه حسّانسهههههه ه
(شمان)31 :

ال ته در این رای یابرجا نيس  ،دستگاه مدحیروری س طان او را مت ون کرده اس :
زی ههههها بهههههود آن سهههههخن کهههههه بارهههههد

دی اجههههههههههههۀ آفههههههههههههرین صههههههههههههاحب
(شمان)83 :

بااین حال انوری ريفتۀ رفری اس

که برای حّای و مفاني ب ند سروده رده بارد.

راسههتي بههه بههوفراح آمههد بكههار از رههاعران

وان نهههه از جهههنس سهههخن یههها از کمهههال قهههادری

زان که او چون دیگران مدح و شجا شرگز نگف

یههس مههرنج ار گویههدت مههن دیگههرم یههو دیگههری
(شمان)355 :

 -22اقتدار در سخنوری
 -22-1بدیههسرایی
انوری بدیهه را یكي از نشانهشای اقتدار راعر ق مداد ميکند و در چند مورد از بدیهه سرایي خوی

– روان ردن ناخود آگاه

ک ک در دفتر -سخن گفته اس  .نظامي عروري بدیهه را نشان راستي و یرمایگي ط ع راعر ميداند (نظامي عروري)33 : 833 ،

ی يين نظریۀ ادبي انوری ابيوردی 6 /

آنچه حالي در رهمير آمهد ،شمهين ابيهات بهود

بنورهه

کانهههدرین محضهههر بخهههط خهههوی

انهههوری

(انوری)33 /1 : 883 ،
در باب اریجال صاحب کتاب دقای الشفر گوید« :اریجال؛ بياندیشه چيزی گفتن اس

و عكس آن رؤیت و فكرت گویند»

(وطواط .)96 : 838 ،شمایي نيز یفریفي مشابه دارد (شمایي .)183 : 861 ،انوری رفر بدیهه را ميستاید ،ولي مواف سرای
عجوالنۀ رفر نيس ؛ زیرا رتاب را دلي خامي سخن ميداند که باعث ميرود ،مفني آنچنان که باید و راید یرورده نشود.
وی به ممارس

و بازبيني رفر مفتّد اس

و رفر نيک را حاص کور

ز حرص مدح یهو بارهد کهه از درخه

سهخن

راعر به شمراه جور

ط ع ميداند.

لطيفههههههای مهههههثالً نهههههيمیختهههههه بهههههاز افتهههههد
(انوری)539/1 : 883 ،

 -22-2بهرهمندی از استعداد چندگانه
انوری در مدح ،شجا و غزل ط عآزمایي کرده اس
طي

و از این حيث خود را ميستاید (شمان )5 5 :و نيز رفر جدی بدون شزل و

را که زیرکان سرایند ،جانكاه و مالم افزا خواند.

بدینیریيب بين رفر و نظم فرق قای ميرود.
گرچههه دربسههتم در مههدح و غههزل یههکبههارگي

ظهههن م هههر کهههز نظهههم الفهههاظ و مفهههاني قاصهههرم

ب كههه در شرنههوع کههز اقههران مههن دانههد کسههي

خهههواه جهههزوی گيهههر آن را خهههواه ک یهههي قهههادرم
(انوری)636/1 : 883 ،

 -23نطق موسیقایی
بيرک موسيّي اص ي اس

که سخن را در ق ب مينشاند .موسيّي در فطرت آدمي یف يه رده و راهکاری اس

گيرایي سخن ميرود« .شيچ م تي نيس

که باعث یأثير و

که از موسيّي بيبهره بارد ،یس موسيّي در فطرت آدمي اس » (رفيفي کدکني: 833 ،

 )33انوری گوید :اگر راعر منظم و موزون بسراید ،رفرش جاودان خواشد ماند.
از یكههههههي کههههههان حسههههههن اخالقههههههم

وز دگههههههههر بحههههههههر نطهههههههه مههههههههوزونم
(انوری)836/ : 883 ،

 -23-1کاربست اوزان عروضی
«وزن به عنوان مهمیرین عام موسيّي رفر مفرفي ميرود و اکثر کتابشای مّدح دارای آشنن و موسّي خاصاند» (رفيفي
کدکني.)57 : 833 ،
بهههود بهههر یختهههۀ او از شمهههه نهههوعي آیهههات

بهههههود در دفتهههههر او از شمهههههه وزنهههههي ارهههههفار
(انوری) 55 : 883 ،

 -23-2قافیهپردازی
از جم ه ع ومي که الزمۀ راعری و مالک سنج

درستي رفر ،دانستن ع م قافيه و بهکارگرفتن آن اس  .شمچنين قوافي از عيوب

م ّی ه و غيرم ّی ه م ریا بارد .انوری صراحتاً ایطاو را مایۀ رسوایي رفر ميداند (شمان.) 55 :
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چههون رههروری اسهه

گهههر مكهههریر بهههود ایطهههاو در ایهههن قهههافيتم

رههها یههردۀ ایههن نظههم مههدر
(شمان)17 :

و یكي از نشانهشای فح بودن راعر ،بهکارگرفتن قوافي سخ
بزرگههههوارا بهههها آنکههههه مفررههههم ز سههههخن

اس

(شمان)169 :
چنههههانکههههه بههههاز نههههدانم کنههههون ز ردف و روی
(انوری)359/1 : 883 ،

که شر کدام یفریف مشخصي دارد« :شر الف ،واو و یا که ماق

ردف و روی ،دو حرف قافيه شس

روی یبارد ،ردف خوانند»

(رمس قيس رازی )138 : 833 ،و «روی یحرف آخرین ک مۀ قافيه اس » (شمان.)119 :
از قههوافي گههو بههاش

گرچههه بفضههي رایگانسه

گفههتم آخههر رههایگان خههوش بههه از وجههدان بههد

عفهههو کهههن وقههه

ادا دانهههي نهههدارم بهههس ادات

فههههيالمثهه ه چههههون حادثههههاني از ورای حادثههههات
(انوری)83/ : 883 ،

رایگان از جم ه عيوب قافيه اس
یي

از سرای

که راعر ،از بروز آن اجتناب ميکرد و در بهکارگيری عذر ميخواستند .راعران قوافي را

در ذشن مریب ميکردند و این امر کامالً ارادی صورت ميگرفته اس  .نمونهشایي از یف يمات قافيهای را در

المفجم رمس قيس رازی ميخوانيم« :باید که چون ابتدا به رفری کند و آغاز نظمي نهد نخس
قوافي آنچه ممكن گردد و خاطر بدان مسامح

نثر آن را یي

خاطر آرد و از

کند ،بر ورقي نویسد» (رمس قيس رازی )335 : 833 ،و این مفني در دیوان

انوری بازیاب دارد.
خرقههههه بپورههههم بههههه شمههههين قافيهههه

قافيهههههههه

اول یفنهههههههههي کهههههههههه بهههههههههرد
(انوری)596/1 : 883 ،

راعر گاه برای یيداکردن قافيۀ دلخواه به رنج ميافتد.
کهههههه گشهههههادن نمهههههيیهههههوانم چشهههههم

ویههههههن قههههههوافي بههههههه حي ههههههه بربسههههههتم
(شمان)63 :

 -23-3راوی
«یوجه به جانب موسيّایي رفر بوده اس

که بسياری راعران را وادار به دارتن راوی ميکرده اس » .منظور از راوی «کسي اس

که رفر را برای دیگران بخواند و به انتشار آن بكورد» (رفيفيکدکني .) 8 : 831 ،انوری نيز از این قاعده مستثنا نيس ؛ امّا
غرض از رفر را آواز روات نميداند و رفر خوی

را بدون آواز روات شم زی ا ميخواند.

زان راوی خههوشخههوان نرسههانيد بههه خههدم

کهههز رهههفر غهههرض رهههفر نهههه آواز روات اسههه
(انوری)58/ : 883 ،

سههههههزای افتخههههههار آن رههههههفر بارههههههد

کهههههههه افهههههههزون بارهههههههدش راوی مهههههههوزون
(شمان)838 :

ی يين نظریۀ ادبي انوری ابيوردی 68 /

در باب مفنای «موزون» یوري داده رود« :منظور از موزون شمان چيزی اس

بایسته اس

که ما امروز به آن فرشيخته

ميگویيم؛ یفني رخصي که به حدّی از کمال و یشخيص شنری رسيده بارد ،نه عوامالناح که رفر خوب از بد نتوانند یشخيص
دشند» (رفيفيکدکني.) 8 : 831 ،
 -24لوازم شاعری
انوری قای اس

رفر نيكو ،رفری به مانند «دی ای زربف » (انوری ،)63 /1 : 883 ،از راعری قاب یوليد ميرود.

رهههفر نيكهههو ن هههود جهههز بهههه محههه قابههه

رههههرع کامهه ه ن ههههود جههههز بههههه ن ههههي مرسهه ه
(انوری)196/ : 883 ،

راعری لوازمي دارد:
 -24-1خاطر ،الهام ،وهم ،ضمیر و فکرت
انوری گوید :بدون شمراشي خاطر ،مفاني نّ

نميبندد و رموز غي ي کشف نميرود .خاطر اس

مسائ ینهان را آركار کند .داستان شارونالرريد و کنيز و رفرسرایي ابونواح از این نوع اس
یاریخ به نمونهشایي اینچنين بسيار اراره رده اس ؛ ازجم ه ،داستان دع
«روحالّدح بر زبان

که به موجب آن راعر ميیواند
(رهيدی .)553 : 833 ،در طول

و امام ررا (ع) که امام به دع

راعر فرمودند:

جاری کرد» .یا روایتي از رسول خدا (ص) در ستودن حسّان نّ رده اس « :ان اهلل یؤیّد بروح الّدح ما

ناف او فاخر عن رسولاهلل» (رهيدی.)336 : 833 ،
بههر مههن چههو بههاز رههد در بسههتانسههرای جههان

زیهههن نظهههم جهههانفهههزای جههههان گشههه

چهههاکرم

(انوری)819/ : 883 ،
بهههه یهههي

آینهههۀ طههه ف

آرهههكار رهههود

شههههرآن لطيفههههه کههههه از روزگههههار ینهههههان اسهه ه
(انوری)556/1 : 883 ،

انوری خاطر یریشان و فكر کویاه را دلي ارفار قصير ميداند (انوری )183/ : 883 ،و کار خاطر را یفكر و نتيجۀ آن را صيد
الفاظ ميداند (شمان .)135 :وی دختران خاطر خود را در مفرض یربي

قرار ميدشد و حاص این یربي

را یوليد رفر ناب

ميداند (شمان )183 :که باعث ميرود نكتهشای بكر زاید.
زبهههان کهههردن بهههه نظهههم و نثهههر جهههاری

ز خههههههههاطر نكتهههههههههشههههههههای بكههههههههر زادن
(انوری)375/1 : 883 ،

ال ته خاطر شنگامي رام و منّاد راعر اس

که آزادگان ص ه و مرحمتي کنند؛

در چنههين قحههط مههروت بهها چنههين آزادگههان

وای مهههن گهههر نهههان خورنهههدی دختهههران خهههاطرم
(انوری)633/1 : 883 ،

انوری خاطر منّاد -خاطری که شر آنچه خواشد بر او حارر نماید -را ميستاید و مفتّد اس

اگر خاطر از اندیشيدن عاجز

گردد ،راعر نميیواند رفر بسراید (انوری .)696/1 : 883 ،فكرت راعر از یک طرف مفني را از غيب صيد ميکند و از طرف
دیگر به لفم ميسپارد.
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منشهههههي فكهههههریم چهههههو از دو طهههههرف

مفنههههههيسههههههتان و لفههههههمسههههههپار

گشهههههه

(انوری) 36/ : 883 ،
بنابراین ،به راعران الهام ميرود و رفر این قوّه و یوانایي را دارد که حّای ینهان را آركار کند .به شمين دلي  ،انوری ،رفر و
سخن را الهام آسمان برین ميداند که راعر مفني را از عالم غيب صيد ميکند و آن را در کسوت الفاظ به ظهور ميرساند .سابّۀ
واژۀ الهام در ميان رفرا به زمان جاش ي

بازميگردد« .الهام از اصطالحات نّد ادبي قدیم اس  .عّيدۀ رایج این بود که شنر به

شنرمند الهام ميرود» (رميسا )317 : 833 ،و نيز زرینکوب الهام را «ظهور دففي و ناگهاني قسمتي از الرفور در سط رفور
ميداند» (زرینکوب .)55 : 868 ،راعران جاش ي یابفه را الهامبخ

راعر ميدانستند و ایرجميرزا به طنز خود را یابع دو ريطان

ميداند.
مههههن در ایههههن مغههههز برآرههههفته دو رههههيطان دارم

شههر یههک از رههفرا یههابع یههک رههيطان اسهه

(ایرج ميرزا)37 : 858 ،
 -24-2وجود ممدوح یا معشوق
به نظر انوری از ررورات راعری خصوصاً در قالب قصيده وجود ممدوح اس

یا ط ع راعر روان رود و رفر بسراید .ص ۀ

ممدوح ،راعر را به یهييج و یخيي واميدارد و اگر ص های در کار ن ارد ،راعران انگيزهای برای سرای

رفر ندارند ،گویي

ممدوح و به ی ع آن ص ه از لوازم راعری اس .
چهههو دسههه

کشهههند یهههای بهههه دامهههن درون ب هههي رهههفرا

بخششههه

از آسهههتين بهههرون نكنهههي
(انوری)356/1 : 883 ،

و از رروریات قالب غزل ،عش به مفشوق و سرودن در باب اوس  .انوری گوید:
حرام اس

اگر برای غيرِ  /چشمانِ مفشوق راعری کند» (شمان)553 :
بهههههس غهههههزل یهههههر کهههههه یادگهههههار بمانهههههد

از ري یهههو گهههر بهههر ایهههن جمهههال بمهههاني

(شمان)313 :
 -26-3سعی و ریاضت در تربیت طبع
انوری «یصری دارد برای رسيدن به چنين حدی از سخن -ی في لفم و مفني -کور

بسيار دارد.

صد بار به عّده در روم ،یا من از عهدۀ یک سخن برون آیم» (رفيفي کدکني) 19 : 831 ،
این گفتۀ انوری در مّام راعری که در فرشنن ادبي ما ازِ نوادر سخن به رمار ميآید ،نشان ميدشد که رفر جور
نيس

ب كه با ممارس

و کور

صرف

به شمراه قوّت ط ع ميیوان راعری برجسته رد .در این رشگذر ،گفتۀ مشهور ابوالمفالي،

سرمش راعران و نویسندگان اس « :رن هشا در کتاب

خوی

نّصان ميبينم؛ زیرا روز آدینه به دیوان نيامدهام» (عنصرالمفالي،

« .)173 : 866شرگاه در نيازمندی خود به مفني و کورشي که در راه یحصي آن به کار ميبری درنن بكني ،آیا دیگر رک
خواشي کرد که آن راعری که آن را به یو سپرده و بساط یرنياني

یي

یو گسترده در آن ،چه مایه درواری و رنج دیده؟»

(جرجاني.)35 : 866 ،
چههههون مههههن بههههه ره سههههخن فههههراز آیههههم

خههههههههواشم کههههههههه قصههههههههيدهای بيههههههههارایم

ی يين نظریۀ ادبي انوری ابيوردی 65 /

ایهههههزد دانهههههد کهههههه جهههههان مسهههههكين را

یههههههها چنهههههههد عنههههههها و رنهههههههج فرمهههههههایم
(انوری)696/1 : 883 ،

م رمههههي رههههرط رههههاعری اسهه ه

وليههههک

بنهههههههههههده را زان رهههههههههههمار نشهههههههههههمارد
(شمان)598 :

آخهههر از یربيتهههي قيمههه

و مّهههدار گرفههه

رهههفر حسّهههان کهههه شمهههيکهههرد رسهههول

یحسهههين

(انوری)89 / : 883 ،
 -24-4برخورداری از طبع شاعری
کار ط ع یرورش دختران خاطر و زادن سحر ناب اس  .حشو در سخن نكوشيده و از خطابيني ط ع اس .
خاطرم در سهتر دیهوان دختهران دارد چهو حهور

زشهههرهرهههان یهههرورده در آغهههوش ط هههع زاشهههرم
(انوری)633/1 : 883 ،

انوری رفر را یولد دختران خاطر و یرورش آنها در دامن دایۀ ط ع ميداند.
از چه خيزد در سهخن حشهو از خطهابيني ط هع

وز چهههه خيهههزد یهههرزه بهههر دی ههها ز ناجنسهههي الح
(انوری)168/ : 883 ،

چمنههي دارم در ط ههع درو خهههوش مههيگهههرد

گه ه مفنهههي مهههيچهههين سهههرو سهههخن مهههيیيهههرای
(شمان)333 :

زاینههههدگي خههههاطر آبسههههتنم چههههه سههههود

چههههون از نتيجههههۀ خ ههههف ایههههنجهههها سههههترونم
(شمان)833 :

انوری ط ع را به دعا ميخواشد و مفتّد اس

گاه ط ع در برابر جهان مفني کم ميآورد و یاب برابری ندارد؛ زیرا مفني فرمانروای

اق يم سخن اس .
گفتم :بگوی ،گفه  :مهن از گفتههشهای خهوی

آوردهام چهههههو زادۀ ط هههههع یهههههو سهههههحر نهههههاب
(انوری)87/ : 883 ،

بشهههرم گفهههتم طههه فم نمهههيدشهههد یهههاری

زگفتههههۀ یههههو اگههههر مههههدحتي بههههود درخههههور
(شمان)1 3 :

از بههههاغ فضههه بهههها لطههههف دسههههتۀ گ ههههم

وز بحهههههر ط هههههع بههههها صهههههدف لؤلهههههؤ یهههههرم
(شمان)819 :
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عروسهههههان طههههه فم کننهههههد از یفهههههاخر

ز نفهههه

یههههو رففهههه  ،ز مههههدح یههههو فخههههری
(شمان)339 :

 -24-5تغییر نگاه انوری به بوطیقای شعر و شاعری در اواخر عمر
بنا بر آنچه از سخن خود انوری برميآید و نظر برخي از اش یحّي  ،وی در اواخر عمر با نگاشي ع رتآميز به حيات و زندگي
به ستوه آمده و نگرري نو به رفر و راعری یافته اس ؛

خود ،از زندگي سراسر مدح و ستای

ای بههرادر بشههنوی رمههزی ز رههفر و رههاعری

یهها ز مهها مشههتي گههدا کههس را بههه مههردم نشههمری
(انوری)353/ : 883 ،

و راید قطفۀ مفروف«آلوده من

کسان کم رو» (انوری )558/1 : 883 ،یا قطفۀ ع رتآموز و انتّادی «آن رنيدستي که روزی

زیرکي با اب هي» (شمان )513 :حاص این نوع نگاه جدید بارد و سرانجام رفرش حكم نامۀ اش خراسان یا به یف ير وی يام کوک
یتریک «ارکشای خراسان» ميرود و فریادی در گوش خاقان زمان (یوسفي.) 33 : 833 ،
بهههه سهههمرقند اگهههر بگهههذری ای بهههاد سهههحر

نامههههۀ اشهههه خراسههههان بههههه بههههر خاقههههان بههههر
(انوری)17 / : 883 ،

 -24-6مقتضای حال مخاطب
به گفتۀ صاحب انوارال الغه مراد از حال چيزی اس

که داعي آن اس

که متك م بر وجهي مخصوص ایراد نماید .یس مّتضایِ

حال شمان وجه مخصوص اس ؛ مثالً اگر مخاطب منكر بارد ،با یأکيد ایراد ميگردد و به اعت ار مّامات ،متفاوت اس
(مازندراني .)38 : 836 ،مّتضای حال اشمي

زیادی دارد؛ بهطوری که بالغ

را چيزی جز مّتضای حال و مّام نميدانند .انوری

به این نكته یوجه کرده اس :
بههر حسههبِ حههال ،مط ههع رههفری گزیههدهام

و آوردهام بهههه صهههورت یضهههمين و بهههس خورسه ه
(انوری)533/1 : 883 ،

نتیجه
انوری رفر را نتيجۀ ی في لفم با محتوا ميداند که حاص آن صيدکردن دلشا و یأثير در مخاطب اس  .راعران را مفطي سخن
ميخواند و در یوليد رفر مفني را بر لفم مّدم ميداند .بر باور او ظرف لفم ،گنجای

مفنا را ندارد که بر این اساح به

آرای«شرمنویيکشای مدرن» نزدیک ميرود .او مفني بكر -مفنيای که دس یرماح راعران دیگر ن وده اس  -را ميستاید و رفر
نيک را با صفات متين ،و لطيف یوصيف ميکند .درواقع ،از نگاه او رفری که مفني بكر ،لفم متين و لطيف دارد کالمي ادبي اس
که در مخاطب مؤثر واقع خواشد رد.
از دیدگاه او:
 .بدیهه و اریجال؛
 .1سرای

در شر نوع ادبي؛

 .8سرای

در شمۀ اوزان عروري؛

 .3استفاده درس

از قافيه؛
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از مهمیرین مواردی شستند که نشان از اقتدار راعر دارند .از نظر او راعر ميیواند برای یأثيربخشي بيشتر سخن از رگردشایي
که رفر را موسيّایيیر کند بهره ب رد؛ از جم ه استفاده از وجود راوی که خود نشاندشندۀ آن اس

که موسيّي جن ۀ بالغي اثر

شنری را اریّا ميبخشد .انوری ریشۀ غزلسرایي را رهوت ،ریشۀ مدح را حرص و ریشۀ شجا را غضب ميخواند .شدف وی از
رفر ،گذران زندگي اس

سرای

و از این رشگذر رفر را با بدیرین الّاب یوأم ميسازد و ال ته ردت و رفف آن بستگي به ص ۀ

ممدوحان دارد که گاه به موقع و به ميزان مورد نظر راعر و گاه اندک یا شيچ بوده اس
او با دریاف

کردن یا نكردن ص ه دچار نوسان ميرود .در نهای

انوری مفتّد اس

مدح بزرگان دین سروده رود ،حاص الهام و یأیيدات آسماني و شمزاد حكم

رفر از نگاه

که در نتيجۀ آن درجۀ عظم

که شرگاه رفر برای اشداف متفالي از جم ه
اس

و بهترین لطف الهي بر خ

و او ريفتۀ

چنين رفری اس .
غای

شنر آن اس

که در دلشا اثر کند .خوانندگان را خوش آید ،در حافظهشا ر ط رود و با مرگ شنرمند از ذشن و زبان یاک

نشود .شنر انوری نيز از این قاعده مستثني نيس  .ارفار انوری در زمان خود و یا مدتشا بفد از مرگ
راعران و فرشيختگان بوده و بفضي از ابيات او شمچنان محفوظ و مض وط حافظهشاس
اوس  .انوری ،ط ع ،خاطر ،ع م و شنر را از لوازم راعری ميداند ،در نتيجه رفر را جور

زبانزد رفردوستان،

که نشان از قدرت و مهارت راعری
و کور

یوأمان ق مداد ميکند و با

یوجه به ارفار او درميیابيم که او از نظر قوت ط ع ،فكر دقي و شم از نظر ع م و دان  ،در ميان مفاصران
دیوان راعران و نویسندگان روزگار خود و یي
سرق

ممتاز اس  .او

از آن را مطالفه کرده اس  .به یمام موازین عروض و قافيه ،واقف اس  .به

نكردن از راعران یيشين یا شمروزگار خود افتخار ميکند و یضمين از راعران بزرگ را فّط به دلي احيای سن

روا ميداند .در عينحال ،سفي او بر آن اس

بزرگان

که از شمۀ ظرفي شای موجود فرشنگي ،کمال بهره را ب رد.

انوری ،دارای یحصيالت عالي و مفتّد اس  ،راعر ن اید در حدّ فهم عوام رفر بسراید ،و باید سفي کند ارفارش یأثيرگذار و
جریانساز بارد و در عينحال ،به صراح
قوی برخوردار اس

اعالم ميکند که دوس

دارد ارفارش ورد زبان بارد و مث سایر رود .از ط ع رفری

و رفر در درون او شمچون چشمهای ميجورد.

مالکشایي که انوری را در حد یک راعر درجه یک در ميان شمعصران

ممتاز کرده اس :

 .ط ع رفری؛
 .1یحصيالت عالي؛
 .8یأثير از مواریث فرشنن بشری؛
 .3اثربخشي در مخاطب.
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