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 چکیده

ای که قالب قصیده، انوری ابیوردی از بزرگترین شاعران ایران درقرن ششم هجری است. سده

م است، این است که عرصۀ هنرورزی درنیمۀ اول آن، قالب رایج و مسلط شعرفارسی بود. آنچه مسلّ

شده است برای شناخت  ویژه قصیدۀ مدحی است. دراین مقاله کوششفحل، قصیده و ب این شاعر

زوایای پنهان ذهن و دل شاعر و همچنین کشف بخشی ازحقایق مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران به 

فکری پرداخته شود.  قصاید وی درسه سطح زبانی، ادبی و و برجستگیهای بررسی ویژگیهای سبکی

دو وزن سروده  و بررسی این ویژگیها نشان میدهد که انوری اشعار خویش را درچهل ومطالعه 

قوافی  است. بیشترین بسامد اوزان متعلق به بحر رمل و کمترین آن مربوط به بحر سریع است. در

دارند. تقریباً سی و شش درصد قصاید دیوان وی  ی قراردرجایگاه رَو« ن»و« ر»روف اشعار بیشترح

از کرار و موازنه د. تخفیف کلمات، تافعال ربطی بسامد باالتری داردارای ردیفند که ردیف با 

ویژگیهای بارز زبان قصاید او هستند. انوری اغلب از ترکیبات و لغات عربی رایج دراشعار خویش 

اشعار  و آغاز ابیات با حروف اضافه در« در»بجای « اندر»اعداد، کاربرد  استفاده کرده است. کاربرد

دارا هستند. باالیی دارند. تشبیه درقصاید او بیشترین بسامد و مجاز کمترین بسامد را  وی بسامد

 .های پرکاربرد قصاید انوری عبارتنداز: اغراق، مراعات نظیر، تضاد، موازنه، جناس، تلمیح و ... آرایه

 

 .شناسی، قصاید، موسیقی، زبان، صنایع ادبیانوری ابیوردی، سبک :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

 ،ابیورد ناحیۀ قصیده سرایان بزرگ نیمۀ دوم قرن ششم، در انوری از اوحدالدین علی بن محمد

 این باره میگوید: در اوشهری میان سرخس و نساء، متولد شده است. خود 

 خاک خاوران چون ذرهّ مجهوول آموده  دی ز
 

 گشووته امووروز انوودرو چووون آفتووا  خوواوری 

 (474: 1)دیوان، ج 
 

ویژه ها بههمۀ زمین اشته است. گویا درشعر واد  مهارت خاصی دانوری دردوران جوانی درعرصۀ »

)تاریخ ادبیات فارسی، «دانش نجوم پیشرفت کرده و دربین معاصران خود شهرتی کسب نموده است.

 خود چنین سروده است:  علوم رایج عصر خویش در (. وی دربارۀ تبحر111

 دکیودانم انوووهیئووت بوو وسیقی وونطق و موووموو

 حیروصدیقش کنود عقول صو   وکه تو وهی آنو وال در
 اسوت  خلوت حول شوده   چندم به ریاضی مشکلی وز

 بیعی رمز چند ار چنود بوی تشوویق نیسوت    از ط

 جوموکام نووومال و احووویگانه از اعووویستم بووونوو

 

 رمبوواید بوووگویم بووا نووصیبی وافووو    راسوتی 

 شرح و بسطش مواهرم  کنی بر تصدیقش تو گر

 ه ناصورم انودران جوز واهب تووفیق کوس نوو   و

 کشف دانوم کورد اگوور حوواسد نباشود نوا رم    

 اهرمدربویان او بوووه غوووایت اوسوووتاد و مووو    

 (686: 2) همان، ج 

گیوری از دانشوهای مختلوف، مضوامین     فنون ادبی و همچنوین بهوره   احاطه بر آگاهی وواسطۀ انوری ب

تخلص میکرده؛ « خاوری»خویش  اشعار آغاز شاعری در گوناگونی را دراشعار خویش آورده است. او در

او بوا اشوارۀ   » :انود همچنوین گفتوه  تغییورداده شود.   « انووری »لص به دورۀ کمال شعری این تخ اما در

. زنودگی انووری   (622مجالس الموممنین،  « )د را به انوری تغییرداده است.عماره، تخلص خواستادش، 

بالد مختلوف   مدح امرا و رجال و هجرت در درعهد سنجر به ستایشگری آن پادشاه و بعد ازمرگ او در

ا از سال تولدش اختالف نظر بسیاراست؛ امّو بزرگ مانند  ۀدرگذشت این گویند گذشت. هرچند درسالِ

 میرسد.  هجری دقیق بنظر 385ان سالهایی که برای وفاتش گفته شده است، سال می

اشعار او از بهترین شاهکارهای اد  پارسی به حسا   .شعرفارسی شمرده میشوداوحدالدین ازارکان 

اعیات بیت مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رب 14711میآیند. دیوان این شاعر خراسانی شامل 

اند، تکیه شاعری شناخته کسانی که انوری را یکی از سه پیامبر شعر و»فیعی کدکنی است. به باورش

و تأکیدشان برقصاید او بوده است؛ زیرا براساس معیارهای تاریخی عصر وی، اهمیت انوری 

(؛ لذا ازاین حیث توجه به قصاید وی بسیار قابل 53مفلس کیمیا فروش، « )قصایدش بوده است.در

ات سبکی قصاید وی توجه شده میان قالبهای شعری دیوان او، به امتیاز این نوشتار از در .تأمل است

 فکری قصاید وی مورد بررسی قرارگرفته است.  ل زبانی، هنری وو مسائ

 پیشینۀ تحقیق وضرورت انجام آن 



 

 

 

 

 

 

 68/شناسی قصائد انوری ابیوردیسبک

یعنی موضوع ای برای این که به طور دقیق و متمرکز پیشینه دربارۀ سبک قصاید انوری، پژوهشی

که  حسا  آید، تاکنون انجام نشده است؛ اما آثاری را میتوان نام بردب« شناسی قصاید انوریسبک»

 شعرشناسی با  سبک، کتابهای سبک جمله در ازاند. هرکدام تنها به بخشی از موضوع پرداخته

با  قصاید انوری، کتا   در م برد ودکتر سیروس شمیسا و دکتر محمد غالمرضایی را میتوان نا

انوری پرداخته  تحلیل شعر محمدرضا شفیعی کدکنی است که به نقد و مفلس کیمیا فروش نوشتۀ

 مهمترین و مفیدترین سبک شناسی( که همواره یکی ازاهمیت موضوع ) به است. بنابراین با توجه

سبک وی  از زوایای مختلف به شعر و رهیافتاین  شود، درراههای شناسایی شاعران محسو  می

 شده است. نگریسته 

 بحث و بررسی 

 ویژگیهای زبانی -الف

 شناسی آواها سطح آوایی یا سبک -4-الف

است؛  ساختمان شعر موسیقی بیرونی یا وزن مهمترین عامل درموسیقی بیرونی:  -4-4-الف 

سویی کلیّت شعر را نظام  د و ازانگیزا برمیعواطف رکند و هم چرا که هم به وجهی ایجاد تخیّل می

  213خراسانی در دهد که شاعروسیقی شعر درقصاید انوری نشان میبررسی این جنبه ازم .بخشدمی

مورد متعلق به بحر رمل  61بیشترین بسامد اوزان قصاید وی، با  .وزن بهره برده است 42قصیده از 

 است و کمترین آن مربوط به بحر سریع است که تنها یکبار ازآن استفاده شده است. 

 کاررفته درقصاید ) بدون زحافات (بحرهای ب -4 ۀجدول شمار

 درصد بسامد نام بحر ردیف 

 76/23 61 رمل 1

 21 41 خفیف  2

 12/13 51 هزج  5

 65/14 51 مضارع  4

 63/15 28 مجتث 3

 35/2 6 متقار  6

 33/1 4 قریب  7

 47/1 5 منسرح  8

  43/1 1 سریع  3

 111 213 مجموع 
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 موسیقی کناری  -2-4-الف

 قافیه  -4-2-4 -الف

ایجاد موسیقی شعر و تکمیل وزن و  است که در موسیقی کناری شعر ترین عنصرقافیه ضروری

اند؛ اما موسیقی شعر شمرده طفیلی در عنصرار ممثراست. اگرچه برخی قافیه را آن بسی آهنگ

« ذهن آدمی است. سازی برای القای موسیقی شعر درقافیه نوعی زمینه»این است که  حقیقت امر

شود و به عبارت دیگر قافیه موجب تکمیل آهنگ و موسیقی شعر می؛ ب(85ص:)پیوند موسیقی وشعر

جدول زیر  در .که تعدادکلمات و حروف مشترک آن، بیشتر باشدویژه زمانیافزاید؛ بزیبایی آن می

برای آگاهی از میزان قدرت و هنر شاعر درکاربرد قافیه، انواع هجاهای قافیه درقصاید نشان داده 

 شده است: 
 

 انواع هجاهای قافیه درقصاید -2 ۀجدول شمار

 درصد  فراوانی  نوع هجا  ردیف 

 46/61 126 صامت + مصوت بلند + صامت 1

 85/26 33 صامت + مصوت کوتاه + صامت 2

 51/8 17 صامت + مصوت بلند 5

 44/2 3 صامت + مصوت کوتاه + دوصامت 4

 36/1 2 صامت + مصوت بلند + دو صامت 3

 

باالترین و « صامت + مصوت بلند + صامت»این است که هجای  جدول انواع هجاهای قافیه حاکی از

قصاید خود  انوری درهای شاعردارد. ترین بسامد را در قافیهکم« صامت + مصوت بلند + دوصامت»

که دارای مصوت بلندند؛ اگرچه بطورطبیعی تعداد  هایی بهره جسته استدرصد از قافیه 72/71

عوامل  نظرموسیقایی، از های کوتاه است؛ اما ازمات در زبان فارسی کمتر از مصوتهای بلند کلمصوت

های انوری را از بخواهیم قافیه شوند؛ بنابراین اگرشعر محسو  می اد موسیقی و آهنگ دراصلی ایج

های این شاعر، خوش آهنگ و از ارزش آوایی بینیم که قافیهبررسی کنیم، می نظر ارزش موسیقایی

 قابل توجهی برخوردار است. 

 14/18قصیده یعنی  57و « ر»ی درصد با رَو 24/51یده؛ یعنی قص 62قصیده،  213از مجموع 

های قصاید  ترین بسامد را درمیان قافیهها بیشکه این قافیهوده شده است سر« ن » ی درصد با رَو

 های دشوارکه انوری چندان به جستجوی قافیه دهدهای قافیه نشان می. واکاوی واژهانوری داراست

درصد از ذوقافیتین برای موزونیّت بیشتر ابیات  دوبار حدود  چهارخویش  اشعار نبوده است. او در

 خود بهره برده است: 



 

 

 

 

 

 

 64/شناسی قصائد انوری ابیوردیسبک

 طاعتوت سور برکشود   ز ای خداوندی که هرک

 

 روزگارش خط خوذالن توا ابود بور سرکشود     

 ( 1،  61ق )

 ردیف  -2-2-4 -الف

تکمیل موسیقی قافیه و وزن اهمیّت  های موسیقی کناری است که درردیف یکی از زیرمجموعه

تر که بعد از ای باشد یا بیشکلمه» آمده است: تعریف ردیف  حدائق السحر در دارد. دربسیاری 

 .(73 صحدائق السحر،« )آید درشعرپارسی.« یرو»حرف 

قصیده دارای ردیف هستند؛  72او،  ۀقصید 213مجموع  دهد که ازقصاید انوری نشان می تأمّل در

یز اسمی قصیده ن دهقصیده دارای ردیف فعلی و  41این تعداد  درصد قصاید. از 56یعنی حدود 

ردیف ضمیری و  سهردیف وصفی،  پنجردیف حرفی،  ششای، ردیف جمله ششاست. همچنین 

  .ردیف ترکیبی درقصاید او وجود دارد یک

 درصد انواع ردیف درقصاید انوری -4 ۀنمودار شمار

 
 موسیقی درونی  -9-4 -الف

 حذف صامت همزه و مصوت بلند( تخفیف کلمات )

های بلند دارند. حذف صامت همزه اغلب اید انوری حذفِ صامت همزه و مصوتدرصد قص 58حدود 

 پس از حرف ربط یا اضافه صورت گرفته است: 

 خنشویش آ  سووووو پووووووووقبوووول ت وز

 

 ادوووووواک درچشووووم دمرّ مکنووووون بووووووخ

 (24،   43ق )

 پویش هموی   ازینن  ورنه با او فلک این کورد 

 

 عسوول موووم و کووآتش و آ  کنوود بووا گهوور 

 (27،   117ق )

۴۰.۲۷

۱۶.۶۷
۱۳.۸۹

۸.۳۴ ۸.۳۴ ۶.۹۴
۴.۱۶

۱.۳۹
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
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 تر شده است: ها، صامت همزه، حذف و کلمه کوتاهو نیز در ابتدای واژه

 کفون خوویش  بریشنم  بدخواه تو چون کرم 

 

 پووای تنیووده  سوور و بوور  دوک زبووان بوور  از

 (22،   173ق )

 : تخفیف کلمات با حذف مصوت بلند صورت گرفته استو گاهی 

 عوووادل منصوووور معظّوووم  شنننه پیوووروز 

 

 را ز عوودل بنووا کوورد دگربوواره جهووان     کوو

 (13،   3)ق 
 

 ، مصرع و بیت اژهتکرار و

بخش موسیقی درونی، تکرار بویژه تکرار ابیات است که  یکی از ویژگیهای برجستۀ قصاید انوری در

 .انداغلب دریک وزن و قافیه سروده شده

 تکرار واژه: 

 ، خووو  کوونمزربوودهی کووارچو زر وانگهووی 

 

 ، رخسووارزر نکوونم درطلووب زربوویش چووون 

   (61،   71ق ) 

 و درزهای خوار و خسوک  دربیشه بیشه  چو

 

 درو خامهووای ریووگ روان پنناره پننارهچووو 

 (8 ،  153ق )

 تکرارمصرع: 

 بنوووده زیووون سوووقطۀ چوووو آتوووش تیوووز   

 

 بووور سووور آتوووش اسوووت بیگوووه و گووواه    

 (27،   167ق )

 بنووووده از شوووووق خوووواک درگووووه تووووو  

 

 آتوووش اسوووت بیگوووه و گووواه    سووور بووور

 (28   ،168ق )

 تکراربیت: 

 سووویر آتوووش فعووول  آن آ  تبوووارک از از

 

 بوا رکوا  توو خاکسوت و بوا عنانوت هووا       که 

 (22،   7)ق 

 بوووارک از از آن آ  سووویر آتوووش فعووول ت

 

 کووه بووا رکووا  توخاکسووت و بووا عنانووت هوووا

 (32،   18)ق 
 

 موازنه 

 ت همچون فلک دایم سبک دارد عنوان فکرت

 

 صولتت همچون زمین دایم گران دارد رکا 

 (5،   11)ق 

 نووووه پوووویش آیوووود نفوووواذت را توقووووف  

 

 نوووووه دریابووووود دواموووووت را تنووووواهی   

 (12   ،211)ق 



 

 

 

 

 

 

 41/شناسی قصائد انوری ابیوردیسبک

 ها شناسی واژهسطح واژگانی یا سبک -2 -الف

 کاربرد لغات و ترکیبات عربی  -4-2 -الف

های پایانی در آثار نویسندگان و شاعران در دههنفوذ زبان عربی در زبان فارسی و کاربرد آن 

فارسی زبان به سبب رواج زبان و ادبیات  شاعران»  روز درحال افزایش بود.حکومت سلجوقی روز ب

های کردند و سرودهآلی نگاه میعنوان سخنوران ایده مناطق مهم ایران، به شاعران عر  به عر  در

 (. 28صاشعار منوچهری دامغانی، فرهنگ عر  در تأثیر)«کردند.می آنان را بهترین نمونه تلقی

 مین قوم کردند، آن که بوود نی کداشاعری دا

 

 شووان اموورء القوویس، انتهاشووان بوووفراسابتدا

 (21،   112)ق 

. وی اشعار او بازتا  قابل توجهی دارد اد  عربی در انوری از زمرۀ این شاعران است که فرهنگ و

خود که رنگ و بوی فارسی بلغاتی پرکاربرد زبان فارسی بهره گرفته است،  اغلب از لغات رایج و

 گرفته و تقریباً برای همۀ فارسی زبانان قابل فهم است. 

 الدین خطیب ری که برخواند ازنبیجزجمال

 

 مسوووولمات مممنووووات قانتووووات تایبووووات 

 (23،   16)ق 

 بخوووووت بیووووودار توووووو حووووویّ الینوووووام

 

 ملووووک تأییوووود تووووو ملووووک الیووووزال   

 (4،   114)ق 

 روی راه توووردّدّ قّضِوووی االمووورف ق م  چوووه 

 

 چووه کنووی نقووش تخیّوولّ بَل ووُ السّوویل زمبوواه 

 (3،   163)ق 

 سازی ها درترکیبکاربرد اعداد و استفاده از آن -2-2 -الف

 قصاید وی را دربرمیگیرد:  درصد از سیزدهانوری نمود بسیاری دارد، حدود  اشعار ویژگی که دراین 

 بنزایود یکوی نتیجوه چوو توو      صد قرآنبوه  

 

 هفننت آبننا و  چهننار اماهننات ز امتووزاج 

 (21،   7)ق 

 لووب لعلووش نهوواده بوورآتش   جننان هننزار

 

 زلفووش کشوویده در زنجیوور  سوور هننزار دل

 (2،   37)ق 

 ده و اقلیم سوتان دو کشور گیر و  دوجهان

 

 جهان ارزانوی  صد ملکبه  یک ملکنه به 

 (4،   134)ق 
 

 ها جملهشناسی سطح دستوری یا سبک -9-الف

 ساختمان جمالت  -4-9 -الف

-جملهپنجاه و یک درصد از از بررسی ساختمان جمالت درقصاید میتوان اینگونه نتیجه گرفت که 

 رفته است.  درصد آن بصورت ساده بکارچهل و نه مورد استفاده انوری مرکب و های 
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 هایی از جمالت مرکب: نمونه

 غایت ترّی که هووا راسوت عجوب نیسوت     از

 

 گوور خاصوویت  ابوور دهوود طبووع دخووان را    

 (14،   3)ق 

 گووور دل و دسوووت بحووور و کوووان باشووود   

 

 دل و دسوووووووت خووووووودایگان باشووووووود

 (1،   61)ق 

 انوووودر موکووووب عووووالی نرفتووووی   چووووو

 

 ن خووورراهووی اسووت پوور ترکووان خووو   موورو

 (23،   88)ق 

 هایی از جمالت ساده: نمونه

 ملکووووا مملکووووت بووووه کووووام تووووو بوووواد 

 

 ملوووک هوووم نوووام توووو بوووه نوووام توووو بووواد 

 (1،   113)ق 

 سوووفر مرّبوووی مردسوووت و آسوووتانه جووواه  

 

 مالسوووت و اوسوووتاد هنووور سوووفر خزانوووه  

 (15،   84)ق 

 افعال و وجه  زمان -2-9 -الف

باری است زمان افعال با فعل مضارع اخ ۀدهد که غلبقصاید انوری نشان می مان افعال دربررسی ز

افعال به ترتیب زمان  ترین بسامد دررا به خود اختصاص داده است. بیش هاکه بیش از نیمی از زمان

 8حدود صد(، ماضی نقلی )در 21حدود ماضی ساده ) ،صد(در 34حدود آنِ مضارع اخباری ) از

 ( است. درصد13ها )حدود زمان ودیگر( درصد

 هایی از زمان اخباری: نمونه

 بلبووول ز نووووا هوووین هموووی کوووم نزنووود دم

 

 راان حووال همووی کووم نشووود سووروِ نوووان   ز

 (6،   3)ق 

 موود بووه مشووامم نسوویم سوونبل عوودل   دنمی

 

 غم بخووار عنبوور جووود   دهوود بووه دمووا  نمی

 (7،   63)ق 

 گوووووری میخووووووانیگووووواهم از عشووووووه

 

 گوووووری میرانوووووی طیوووووره گووووواهم از

 (6،   133)ق 

، وجه التزامی حدود درصد 76صورت است: وجه خبری حدود قصاید انوری بدین  دروجه افعال 

، هابر ویژگی»یز مانند زمان اخباری درصد. فراوانی وجه خبری ن 6درصد و وجه امری حدود 18

)بررسی مختصات « نماید.نۀ ممدوح به شکل قطعی داللت میافتخارات و صفات برجسته و نهادی

 (. 45 صای از انوری،قصیده دستگاه زبانی

 آغاز ابیات با حروف اضافه -9-9 -الف
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اشعار او نمود دارد، آغاز ابیات با حروف اضافه  ای درگیهای زبان انوری که بطور برجستهاز دیگر ویژ

بیتِ آن با حروف اضافه آغاز شده است؛  1648بیت دارد،  7525مجموع  است. قصاید انوری که در

« ز»اررفته درآغاز ابیات حرف اضافۀ کیک چهارم ابیات. از میان حروف ب نزدیک بهدرصد  22یعنی 

خود درصد باالترین میزان کاربرد را ب 25با حدود « در»درصد و حرف اضافۀ  28با حدود « از»یا 

 اند: اختصاص داده

 نیکوووو گفوووت حوووالش بوووی نیووواز اسوووت ز

 

 نیکوووو سوووگال اسوووتکسوووی را کآسووومان 

 (21،   52)ق 

 آسووتانه قوودرت قضووا نیووارد گفووت     بننر

 

 که جست باد گمان یوا نشسوت گورد ضومیر    

 (3،   33)ق 

 بووور توووو ثنوووا و مووودح گفوووتن    جنننز 

 

 باشووووود چوووووو تووووویمّم و لوووووب یوووووم 

 (17،   155)ق 

 ای و دوزنوووووودهحملووووووه درنووووووده  در

 

 دوزیهمووووی صووووف مووووی ردی و جگوووور

 (3،   132)ق 

 ویژگیهای ادبی  -ب

 بیان  -4-ب

 تشبیه  -4-4-ب

خیالهای اغلب تشبیه هستۀ اصلی و مرکزی »قصاید انوری است.  ترین صور خیال درتشبیه برجسته

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی است که شاعرانه است. صورت

 صسفر در مه،)«آورد.وی تخیّل شاعردرمیان اشیا کشف میکند و درصور مختلف به بیان در مینیر

214 .) 

ات نو و بدیع دهد که او چندان مبدع تشبیهمهم خیالی درقصاید انوری نشان میبررسی این شکل 

اشعار  شاعران قرن چهارم و پنجم بهره جسته است. این شاعر تصویرگرا در نیست و از همان تصاویر

تشبیه؛  1337این تعداد،  برده است. از درصد تشبیه به کار 37/55؛ یعنی 2438خود مجموعاً 

حسی  هابه آنسی است. خصوصاً تشبیهاتی که مشبهدرصد، تشبیهات حسی به ح 37/64یعنی 

هند که دهای او را تشکیل میبهد از مشبهدرص 24/87است، دارای بسامد باالیی هستند و مجموعاً 

 شود: نمونه هایی ازآن آورده می

 رخسووووواره چوووووو گلسوووووتان خنووووودان 

 

 زلووووووفین چووووووو  زنووووووگیان العوووووب 

 (16،   13)ق 
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 قاموووت دشووومنت چوووو قاموووت چنوووگ    

 

 زیوووور نوووووالۀ حووووواسدت چوووووو نوووووالۀ 

 (23،   35)ق 

 انواع تشبیه 

 : تشبیه عقلی به حسی

 بووواج وجوووود از بهوووار عووودل توووو چنانوووک

 

 رشووووک فزایوووود نگارخانووووۀ چووووین را   

 (52،   6)ق 

 : تشبیه حسی به عقلی

 م و صوووووریر قلموووووت رکشوووووتۀ دهووووو 

 

 هسوووووت ماننووووود صوووووور اسووووورافیل   

 (26،   113)ق 

 تشبیه عقلی به عقلی: 

 پاکت همچو ذات عقل ایمون از فسواد   عرض

 

 عمرت همچو دور چرخ بیرون از حسا سال 

 (28،   11)ق 

 تشبیه مرکب به مرکب: 

 اللوووووه برشووووواخ زمّووووورد بوووووه م ووووول

 

 قوووودحی از شووووبه و مرجووووان اسووووت   

 (4،   54)ق 

 :تشبیه مفرد به مرکب

 را  لعول در رزیون قودح   بود اشکم چون شو 

 

 چون زیر ربا  و دل بورآتش چوو کبوا    ناله 

 (11،   12)ق 

 : تشبیه مرکب به مفرد

 چهوووووورۀ بوووووواج ز نقّوووووواش بهووووووار  

 

 بووووه نکووووویی چووووو نگارسووووتان اسووووت 

 (12،   54)ق 

 : تشبیه مفروق

 بووواس توووو آتشوووی اسوووت حادثوووه سووووز 

 

 امووون توووو صووویقلی اسوووت فتنوووه زدای   

 (18،   182)ق 

 : تشبیه جمع

 روشنان شب کوه چوو سویما  و اخگرنود     از

 

 پیوسووته بووی قوورار چووو سوویما  و اخگوورم  

 (15،   127)ق 

 : تشبیه مشروط

 ناقص و بوی چشوم  ثور چو عقر  نشدی  گر

 

 در قبضوووۀ شمشووویر نشووواندی دبوووران را  

 (23،   3)ق 
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 تشبیه ملفوف: 

 ز ممالووک شوورفشوه صوواحبی ملکووی کوووووون

 

 یمجحکمینه گلشن و گلخن چو جنّت است و

 (8،   158)ق 

 سویه: تشبیه ت

 ی بوود وو کو ووو لعت توا طلووع آفتوا  طو   ووت

 

 ماهتوا   در دل همچون قصب و جان بودجهان یک

 (11،   12)ق 

 تشبیه مقلو :

 ته چون هامون کند هوامون چوون پشوته   پش

 

 وارتوز رخوووش راهووو  والنوویه و جووووپووو

 (55،   17)ق 

 استعاره  -2-4-ب

قصاید خود  انوری نمود بیشتری دارد، استعاره است. او در اشعار یکی دیگر از تصاویر خیال که در

 برده است:  ارکدرصد استعاره ب 63/52مورد حدود  2531مجموعاً 

 هووای نوورگس او بووی شوومار سووحر  درغمووزه

 

 تووا هووای سوونبل او بووی قیوواس  درشوواخه

 (13،   15)ق 

 چووون بجنبووانی عنووان صرصوور ک ووه پیکوورت 

 

 هرپیکریبانگ شب خوش بادِ جان برخیزد از

 (58،   188)ق 

 هشت تصویر میگردد:  ارائه میشود و یک بیت بستر استعاره یک مصراع چهار گاهی در

 موواه مشووک داری و برسوورو بوسووتان    بوور

 

 در اللوووه نووووش داری و در عنبووور آفتوووا  

 (3،   3)ق 

 از استعارۀ مصرحه مرشحه استفاده میکند.  ترانوری بیش

 عل تو درخنده شود رشوتۀ پوروین گسسوت    ل

 

 جزع تو سرمست گشت ساغر عبهر شکسوت 

 (4،   58)ق 

 هرچه در شاخ هنر باج سخن طوطی داشوت 

 

 هموووه را داعیوووۀ بووورّ توووو دردام گرفوووت   

 (22،   41)ق 

های استعاره اک ر در»صاید انوری برجستگی خاصی دارد. ق در« تشخیص»ستعاره، میان انواع ا از

اعمال و خصوصیات و عواطف انسانی و نیز گاهی موجودات جاندار دیگر، به عناصر و  ووی افعال 

موجودات بیجان طبیعی و مفاهیم ذهنی نسبت داده شده است که فضای شعر او را پرشور و نشاط 

  .(326 صآغوش باد، هایی دربرگ« )حرکت کرده است که درعالم خارج وجود ندارد.و 

 دهد موووژدۀ صوووباحوسووویمرج صوووبح را نووو

 

 ر شووهآرآفتا  وو نبنوودد بوو وام توو وا نوووتوو

 (28،   3)ق 
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 ت زوال تووا ابوود از بهوور چووون تووو بووار  دسوو

 

 درخووت نخواهوود زدن تبوور   در بوویخ ایوون 

 (47،   85)ق 

 ون صوووبح شمشووویرت برآیووودول چووووموووا

 

 ون صوووبح از پگووواهیودرّد جاموووه چووووبووو

 (18،   211)ق 

 کنایه -9-4-ب

آگاهی شاعر دارد، انوری است که بسامد باالی آن نشان از وسعت  کنایه یکی از عناصر مهم در شعر

القاء معانی و مفاهیم تازه  خویش به آفرینش و اشعار او توانسته است با کاربرد وسیع انواع کنایه در

(، 33/24این تعداد و درصد ) کنایه استخراج شد که از 1734در بررسی قصاید این شاعر، بآردازد. 

 دهد: نوع کنایه است، تشکیل می ترینیجمصدر یا فعل که را ۀدرصد را کنای 78کنایه  حدود  1417

 و نفوس نامیوه جمعوی ز لشوکرش را دیود     چ

 
 ازگوزاف تقووی را   که پشنت پنای زدنند   

 (1،   1)ق 

 پنننای درگننن ماننند  ت را چووو دحاسوو

 

 م بنننادندسننت بنرهننج وم و رنووواز غوو

 (58،   46)ق 
 ا راوان و دریوووووم کوووووووووورغبووووتش رغ

 
 ه طننال نرده و سنننارتکبیر کنننچنن

 (54،   116)ق 
 صوواعد و هووابط گووردونش ببوسووند رکووا   

 
 بخایننند لمنناماشووهب و ادهووم گیتوویش  

 (3،   126)ق 
بیست ایماست؛ یعنی حدود  ۀتر کنایات انوری به لحاظ وضوح و خفا از گونذکراست که بیشالزم به 

 باشند. اع درمقایسه با آن بسیار اندک میانو درصد که دیگر و هفت

 اقی همّووتش ازجووام کوورم جرعووه بریخووتسوو

 
 در و بنننام گرفنننت راهآز دستارکشوووان 

 (6،   41)ق 

 زانکه سواحل دور نیسوت   رانکشتیی برخشک می

 
 تووریش ووت پیوورهن، داموون نگهوودار از   گووو مبا

 (58،   184)ق 

 مجاز  -1-4-4 -ب

قصاید دارد، مجاز است. این صور خیال   ترین بسامد را درکه کممیان شکلهای خیالی، آنچه  از

بین اقسام مجاز به اعتبار  ازکار رفته است. درصد دراشعار انوری ب21/13حدود بار؛ یعنی 1115

درصد  67/12درصد و پس از آن مجاز به عالقۀ جزئیه با 27/21عالقه، مجاز به عالقۀ الزمیه با 

اند. مجاز قصاید انوری بخود اختصاص داده ه درمیان مجازهای بکار رفت باالترین درصد کاربرد را در

 اشعار این شاعر کاربردی نداشته است. به عالقۀ قوم و خویشی در
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 باشوود کووه بیوونم از رخ نسوورین او نشووان    

 
 نوشووین او جوووا  لننبباشوود کووه یووابم از  

 (4،   15)ق 

 گینون رنووووک مووووزاشوووهموووه بسوووتر  

 
 یدارون بوووووز آه موووو شورنکننننمه وهوووو

 (4،   73)ق 

 کند به عدو تیُ توو کوه بوا موه چورخ      همان

 
 پیغمبننربووه یووک اشووارت انگشووت کوورد   

 (42،   81)ق 
 

 بدیع  -2-ب

 دیده میشود: های مورد تأکید انوری است که در قصاید وی بوفور ازآرایه: اغرا  و غلو -4-2-ب

 و کوه توو  وجهان به طبع گراید به خودمت تو  

 شوم و حلوم توانود   وجود خوف و رجا فورع خ 

 

 زا استبووه ذات کولّ جوهانی و کولّ او اجوو

 که خشم وحلم تواصل مزاج خوف ورجا است

   (47،   18)ق 

 و شخص اجول زنود بوه دو نویم    وحسام قهر ت

 

 نان پیغمبوورواه فلووک را بوو وه مووووووکنانوچ

 (42،   84)ق 
 

ای که گونهزیبایی و گیرایی سخن دارد؛ ب در سزایینقش ب هآرای این: مراعات نظیر -2-2-ب

قصاید  در نماید. این ابزاردرک پیوند میان اجزاءِ متناسب، احساس لذّت میخواننده با شنیدن آن و 

آن  درصد از 35/44بار؛ یعنی  5261دیده میشود، شاعر خراسانی در اشعار خویش  فراوانانوری 

 استفاده کرده است: 

 و رسووتم بذلووه گفتووی سوویمرج بووس کووه بوور

 

 اسووووفندیارتمصوووواف  بدیوووودی در گوووور

 (54،   17)ق 
 

 هایی ازمراعات نظیرند: تش ( دربرخی ازابیات انوری نمونهوجود عناصر اربعه ) خاک، باد، آ  وآ

 تووا نباشد آ  و آتوش نویکخواه یوکدگر

 همچو آ  و آتشت خواهم بقای سرمدی

  

 رتا بود از باد و خاک اندر جهان گورد وغبوا   

 خاک گشته کامگوار  توا چوو باد از پیکر هر

 (22و25،   78)ق 
 

که آرایه مقبول او بوده؛ تا بدانجا این است که استفاده از یانوری از زمرۀ ادیبان : تضاد -9-2-ب

( را هده کلمگاه پنج مطابقه )این آرایۀ معنوی بهره برده است. او  درصد از 63/13بار؛ یعنی 1442

 صورت فشرده دریک بیت آورده: ب

 توعصیان  وطاعت هست مضمر گویی اندر 

 

 عنار وفخروقهرولطف وشروخیر  وننگ  ونام 

 (51،   71)ق 
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 توانود حلم و خشم فرع رجا و خوف وجود 

 

 سوت رجا و خوفتو اصل موزاج  حلم وخشم که

 (47،   18)ق 
 

 انه درجنبۀ کاربرد و هنرنماییهای شاعر که ازهایی یکی دیگر ازآرایه :موازنه یا مماثله -1-2-ب

 التزام به رعایت آن توسط شاعرد، موازنه است. این صنعت لفظی و باشقصاید انوری حائز اهمیت می

که طوریاشعار وی جایگاه مهمی دارد؛ ب در اشعار او بخشیده است وخراسانی، زیبایی خاصی را به 

درصدی( 23/18موردی ) 1557برگرفته است. بسامد و کاربرد  یک پنجم قصاید او را در بیش از

ابیات قصاید  انتخا  الفاظ و ایجاد توازن و تناسب در ، نشان دهندۀ مهارت و تسلط شاعر درموازنه

 :اوست
 و بهشووووت هووووواووووووعرصووووۀ صووووحن ت

 

 آهر عیووووواروووووو و سوووووو ذروۀ سووووقف ت 

 (2،   76)ق 

 صووودر توووو بوووه پایوووه تخوووت جمشوووید   

 

 سوووایه رخوووش رسوووتم خنوووگ توووو بوووه  

 (8،   152)ق 
 ججج

جناس؛ یعنی  1131مجموع  یابیم که انوری درانوری درمیاز بررسی قصاید : جناس -1-2-ب

 شعر انواع جناس به است ناءِ جناس لفظ در برده است. او از کاربدر اشعار خویش درصد را 71/13

 :خویش بهره گرفته است

 متورس خورد فلک، گفوت   یمینتو  یَساربه 

 

 یسنار تو دهوم هرچوه مراهسوت     یمین  به

 (46،   68)ق 
 رف سووتامورخ طوووووورف چوو را طووووووای ت

 
 گینووووونمُهنر  رخ ووووچ هرنم ن و را ووو وی ت

 (55،   131)ق 

 قدر توو گوردون بوود بوه پایوه نژنود      به پیش 

 
 عشنیر  عشربه جنب طبع تو دریا بود چوو  

 (13،   38)ق 
 

 دیوان وی میتوان یافت که به این آرایه مزیّن نباشد:  ای را درکمتر قصیده: تلمیح -6-2-ب

 آن کوووووه در معرکوووووۀ سوووووحر بیوووووان 

 

 قلموووش همچوووو عصوووا ثعبوووان اسوووت    

 (21،   54)ق 

 (.324ص :2ج  فیض القدیر،«. ) اِنَّ مِن  البَیانِ ل سِحراً»اشاره به حدیثِ مصرع اول 

ى عَصاهم ف إِذ ا ألقف » مصرع دوم تلمیحی است به معجزۀ حضرت موسی )ع( که عصای او اژدهایی شد: 

 (. 116اعراف/ « ) هِیَ ث عْبَانٌ ممبِینٌ

 نسوویم لطووف تووو بووا خوواک اگرسووخن گویوود

 

 حیوووات و نطوووق پوووذیرد ازو عظوووام رمووویم

 (13،   158)ق 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elsharawy.ebnmaryam.com%2Fsharawy1%2Falaraf%2F107.htm&ei=IaXQVIT6MMb9Ut2Ng_gJ&usg=AFQjCNG_6v7popxwWk46aBfX7JRr2pdewA&bvm=bv.85076809,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elsharawy.ebnmaryam.com%2Fsharawy1%2Falaraf%2F107.htm&ei=IaXQVIT6MMb9Ut2Ng_gJ&usg=AFQjCNG_6v7popxwWk46aBfX7JRr2pdewA&bvm=bv.85076809,d.d24
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 (.78)یس/«. وَ ن سِیَ خ لْق هم قال  مَنْ یمحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌوَ ض ر  َ ل نا مَ  الً »تلمیحی است قرآنی: 

 بسووووته دسووووت خ لقتنووووی مِوووون نووووار  

 

 بووووأس او بوووور خلقتووووهم موووون طووووین   

 ( 11،   147ق )

وَخ ل قْت هم مِن  نارٍخ ل قْت نِی مِن  نهمإِذْ أ مَرْت کَ ق ال  أ ن اْ خ یْرٌ مِ أن الت سجمدَق ال  مَا مَن عَکَ »تلمیح به آیۀ 

 (. 12اعراف/«. ) طِین

 گردون چو تاج کسوری بور معجوزات حسون    

 

 وز درّ و لعووول چتووور سوووکندر بووورو نشوووان

 (6،   141)ق 
 

پرکاربردترین عنصر اشعار شاعرخراسانی است که به نسبت کل ابیات  از: تعلینحسن  -7-2-ب

 :بیت قصیده دارای یک صنعت حسن تعلیل است 21بیت(، میتوان گفت؛ هر 7525قصاید )

 برعووزم آن کووه ریووزد خووون عوودوی تووو     

 

 هووور روز باموووداد کشووود خنجووور آفتوووا   

 (26،   3)ق 
 

آتش، اقبال ممدوح  کند که شرط پایداری آ  وادعا می مدح سلطان سنجر ای درصیدهق شاعر در

 است: 

 دکی شدندی آ  و آتش درجهان هریک پدی

 از وجوود جووود و آ  و آتوش اقوبال اوسوت 

 

 خواک آشوکار  گرنگشتی بواد اقبوالش دریون    

 بووواد را پووواکیزگی و خووواک را پمووور دمر کنووار

   (17و18،   78)ق 
 

 العجز علی الصدر رد -5-2-ب

 پوایم و در شورط آفورینش خلوق     عصاست

 

 عصاستای که کسی را به جای پای شنیده

 (21،   18)ق 

 اگور قتول ملکشوه توازه کورد     سونجر  اتم نم

 

 وییووو ت اتم نمن ورآن وای ملکشاه معظّم س

 (5،   213)ق 
 

صنایع مورد توجه انوری، ارسال الم ل یا تم یل است.  دیگر از: ارسال المثن یا تمثین -3-2-ب

بسیار غنی است؛ زیرا بسیاری ازگفتارهای او را میبینیم که جنبه حکمی دارند  این نظر شعر وی از

  اند:ت م ل یا نزدیک به م ل پیدا کردهو حال
 چه گفوتمّ گفوتم کوه زیوره و کرموان     همی 

 

 همی چوه گفوتمّ گفوتم کوه بصوره و خرموا      

 (57،   7)ق 

 دمدووووووا صوووبح دولتوووت ب ووووواش توووووب

 

 حرستوووووتایج سواین هنووووز از نووو وووووک

 (5،   26)ق 
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 نیوورزد سووخنم زحمووت موون ور ارزد    گوور

 

 خوور، نوووش بوورِنیش بووود گوول برِخووار  هووم ب

 (33،   68)ق 
 

 های فکریویژگی -ج

 موضوعات و مضامین قصاید -4-ج

انوری  مدح وستایش امیران و بزرگان معاصر قصیده در 188قصیدۀ دیوان انوری  213ازمجموع 

عمارت و یا اسب  قصیده نیز درتوصیف بروج و نیز تعریف و تمجید از قصر و 7سروده شده و 

یابد و تنها دو قصیده به شکایت، دو مه میها خاتممدوح است که سرانجام آن نیز با مدح صاحبان این

قصیده به تقاضا، یک قصیده به مرثیه، یک قصیده به مناجات، یک قصیده به عذر از مخدوم و یک 

یک قصیده به وطنیه و یک قصیده به شکر مجلس اختصاص  شاعری و قصیده به مذمت شعر و

 دارد. 
 

  است:گفته  مدح سلطان سنجر در: ستایش )= مدیحه( -4-4-ج

 اکنوون شورف و مرتبوه و نووام گرفوت     ملک 

 رو اعوووظم دارای عوووجم وارـ جووووم خوووس

 یووزدان کووز توابش خووورشید سوآهر     سایۀ

 که درمعرکوه هوا ملوک بوه شمشیرسوتد      آن

 لمعۀ خنجرش از صوبح  فور شوعله کشوید    

 

 ه جهووان زیورنوووگین ملووک آرام گووورفتکووو

 لوک عجوم نوام گرفوت    که ازو رسم جوم و م 

 رکوووام گووورفتدامووون بیعووت او دامووون هوو

 وه بووورمنهزمان راه بووه انعووام گرفووت وان کوو

 همووه میوودان فلووک خنجوور بوووهرام گووورفت 

   (1-3،   41)ق 
 

از زبان اهل خراسان به خاقان سمرقند پسرخواندۀ سلطان سنجر وطنی )= وطنیه(:   -2-4-ج

 مینویسد: 
 سومرقند اگوور بووگذری ای بوواد سوحر      بوه

 ای مطلع آن رنوج توون و آفوت جووان    نوامه

 ای بوووور رقووومش آه عوووزیزان پووویدانواموووه

 نقش تحریورش از سوینۀ مظلوموان خشوک    

 

 اهووول خوووراسان بوووه بورخووواقان بووور  نوووامۀ 

 مقطوووع آن درد دل و سووزجووووگر ای ناموووه

 ای درشووکنش خووون شووهیدان مضوومر  نامووه

 طر عنوووانش از دیووودۀ موووحرومان تووور  سووو

 (1 -4،   82)ق 
   

 

 ای سروده است: مجدالدین ابی طالب بن نعمه قصیدهمرگ  درسوگنامه )= رثائیه( :  -9-4-ج

 پوووورغوغاستشوووهر پرفتنوووه و پوووورمشغله و 

 دیرشوود دیرکووه خورشووید فلووک روی نمووود  

 بوارگوووواهش ز بووووزرگان وز اعیوووان پوووورشد

 دوش گفتنوود کوووه رنجووور توورک بووود آری   

 سیّد و صدر جوهان بوووار نوودادست کجاسوت    

 چیست امروز کوه خورشوید زموین ناپیداسوت    

 او نه بر عادت خود روی نهوان کورده چراسوت   

 واستبوار نوادادنش اموروز بووورآن قووول گوو   
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 (1-4،   13)ق  
    

 درنفی هجو قبه االسالم بلخ گفته است: : شکایت نامه )= شکوائیه( -1-4-ج

 رخ چنبوری ولمانان فغوان از دور چوو  وای مس

 نافع انودر مشر  مون آتشوی اسوت   کوارآ 

 درکشتی عومرم کند دایووم دوکووار   آسومان

 گربخندم وان به هرعمریست گوید زهرخنود 

 

 وز نوفاق تیور و قووصد موواه و سیوورمشتری    

 شغل خاک ساکن اندرسوکنۀ مون صرصوری   

 ادی بووادبوانی گوواه انووده لنگوری   وقوت شو

 گوری وربگریم وان همه روزیست گوید خوون 

   (1-4 ،  131)ق 
 

 ای از مخدوم خویش، تقاضای تشریف کرده است: درقصیده ( :تقاضا )= ملتسمات -1-4 -ج

 اوندی که هرکه از طاعتت سربرکشود ای خد

 دریووا بووگذرد  گورسوموم قوهر توو بور مووج 

 گر بنده را تشریف خاصوت آرزوسوت   صاحبا

 آخر کو نخواهد کوز پوی تشوریف توو     کیست

 

 روزگووارش خووط خووذالن تووا ابوود برسرکشوود

 از قعوور دریوووا بوواد خاکسووتر کشوود جووواودان

 بوودان داموون ز جیووب آسوومان برترکشوود تووا 

 ذیوول توواریخ شوورف درعرصووۀ محشرکشوود  

  (1-4،   61)ق 
 

 ای با مطلع زیر به انوری نوشته است: فخرالدین خالد قطعه :دوستانه )= اخوانیه(نامۀ  -6-4-ج

 سوووالم علیوووک انووووری کیوووف حالوووک    
 

 موورا حووال بووی تووو نووه نیووک اسووت بوواری   
  

 : خود، فخرالدین قصیدۀ ذیل را گفتهجوا  دوست  انوری در

 عوووووولیک السووووووالم فووخرالوووووودین  و 

 ای نوووووووهفته مووووووخدّرات سووووووخنت 

 ف کووووورده منفقووووان سووووخات ای تووووول

 سووووخرۀ داج و طوووووق عوووورق شماسووووت

  

 افوووووتخار زموووووان و فوووووخر زمووووین    

 چوووووهره از نووووواقد گمووووان و یقووووین  

 درهووووووم آوردۀ شووووووهور و سووووونین  

 سووووخن ازگووووردن و سووووخا ز سوووورین 

 (1-4،   143)ق 
 

 تحمیدیه(: ستایش خدا ) -7-4-ج

 ی نوه بووه آلوت بوووه قوودرت مطلوق     موقدّر

 درو بوووازار نووه خشوت و رشووتۀ معموار را    

 متی کووه خوولل انوودرو نیابود راه    بووه حوک

 ربرشده بی آ  و گول و لیوک بوه صونع    حصا

 

 کنوود زشوووکل بوووخاری چوووو گنبوود ازرق   

 چوووو  و تیشووۀ نوووجّار را درو رونوووق  نووه 

 گشوواده درآن مکووان بیوورق   ز مهوور و موواه 

 بووه گوورد او زده از بحوور بووی کووران خنوودق  

  (1-4،   117)ق 
 

، عمارت، بناء و ... آمده است. در وصف کوشک وصف کاخ قصایدی است که دروصف:  -5-4-ج

 صدرسعید ابوالحسن عمرانی گوید: 
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 وۀ ارتووووووونگووووووووارنووامووحوووووووبّذا ک

 اروصووووحنت ازصووووحن خلوووود داردعوووو   

 توووووووورکیبگ را قووووووووضا رنوووووووداده 

 زشتووصووووورت قنوووودهار پوووویش توووو   

 

 از توووو رشوووک بووورده بوووه رنوووگ ای بهوووار

 رخ دارد ننووووگسووووقفت از سووووقف چوووو 

 گرده نوووووقش را قوووودر بووووی رنووو  وکووو

 و تنوووگعووووورصۀ روزگووووار نووووزد تووووو  

  (1 -4،   111)ق 
 

ای شاعری و فضیلت علم و حکمت قصیده او درمذمت شعر و: مذّمت شعر وشاعری -3-4-ج

 سروده است: 

 در بوشنوی رموزی زشوعر و شوواعریای بورا

 دان که ازکنّاس ناکس درممالک چاره نیست

 ای را کوم کنوی  گر حاجت فتد تا فضله کهزان

 تمام کی شود هرگزکوارخالد جوز بوه جعفر 

 

 تا زما مشتی گدا کس را بوه موردم نشومری   

 للّه تا نوداری این سوخن را سرسوری  حواش 

 اید توو نتوانی که خود بیورون بوری  نواقلی بو

 زان یکی جووالهگی دانوود دگوور بوورزیگری   

   (1 -4،   184)ق 
 

 :مجلس ممدوح شکر در -43-4-ج

 بارگوواه صوواحب عووادل خووود ایوون موونم  ای 

 اممووون بوووساط تووورا بووسوووه داده   توووا دا

 اما پوووای بووور مسوواکن صووحنت نوووهاده تووو

 بوووا بورکوووۀ توووو رأی نباشوود بوووه کووووثرم  

 

 کووز قربووت تووو الف زمووین بوووس میووزنم    

 بوووورجیب چوووورخ میسوووآرد پوووای دامووونم

 پیوسووته بوووا توووجلّی طوووورست مسووکنم   

 بووووا روضوووۀ توووو یوووواد نیایووود زگلشوونم   

     (1 -4،   154)ق 
 

 :در عذر از مخدوم -44-4-ج

 کووورده خوووداوند خووودای مووتعال    ای توورا 

 آن را کووه زبوردسووت جهوانی کووردت   حوقّ 

 فوورمای ده توووأمل  بوه کورم یوک سووخن بنو 

 ای هست که دردست تجنّی اسوت اسویر  هفته

 آخر از بهرخدا ایون چوه خیال اسوت و گموان  

  

 ن و ختورد و جواه و جووانی و جموال داده جوا 

 ا بیهده بتی جوورمی درپوووای مموال  کووه مور

 نودیش و فرو بین و بدان صورت حوال پس بورا

 که چو موی کف دست است محوال  به حدی ی

 سئوال این چه جوا  است و خدا از بهر آخر و

 (1-3،   112)ق 
   

 

 ها الحات علمی و اشاره به جزئیات آنکاربرد ا صط -2-ج

 مورد است که به ترتیب بسامد عبارتند475 مجموع کار رفته در قصاید انوری دراصطالحات علمی ب

 از:  

 علوم نقلی  (ولوم عقلی     هو( علوم ادبی     الف( موسیقی        ( نجوم       ج( طب      د( ع
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 بسامد اصطالحات علمی درقصاید – 9جدول شمارۀ 

 درصد  تعداد  علوم 

 52/53 186 موسیقی 

 78/21 115 نجوم 

 28/16 77 طب 

 52/15 65 علوم عقلی

 86/4 25 علوم ادبی 

 44/4 21 علوم نقلی 
 

 

 ت موسیقی حااصطال -4

 کنود  خنیناگری جوز بوه بوزم توو      زهرهور 

 

 شکسووته بوواد بننرب دریووده و  دفجاویوود 

 (12،   32)ق 

 تهاگووووذارند شسووو زخننننمه چوووووون 

 

 چوووووورخ درطنوووووین وتننننننرآیوووووود 

 (54،   146)ق 

 ت نجومی حااصطال -2

 دراثوووووور بووووووهر مووووووراعات ولیووووووش 

 
 اسووت میننزانچووو گووول   عقننربخوووار

 (27،   54)ق 

 بووه رجوووعمشننتری  بزرگوووارا گفووتم چووو 

 

 تیننرشووود بووه خانووۀ    میننزاناوج اول  ز

 (51،   38)ق 

 اصطالحات طبی  -9

 مردموووووک چشوووووم جوووووور آبلوووووه دارد

 

 چووین اسووت ابووروی احتیوواط تووو تووا کووه بوور

 (51،   56)ق 

 درخشوووووم توووووو عودهوووووای رحموووووت 

 
 مننننرهمهای تووووو سووووفتزخننننم بووووا 

 (17،   152)ق 

 فلسفه، منطق، حساب و هندسه(اصطالحات علوم عقلی) -1

 جننوهررا  عننر تقویووت لطووف  کنووی از

 

 فا را بیمووواروووو ش ربیت قهوور وووو کنووی از ت 

 (42،   68)ق 

 حسووا  عموور حسووود تووو را اگوور بووه م وول  

 
 ضنرب کسنور  زمانه ضر  کند باد همچوو  

 (23،   83)ق 
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 اصطالحات علوم ادبی  -1

 اسوت  ردیفو  قوافیو  وزن این شعر برآن

 

 مروز نشوواطی اسوت فووره فضول و کوورم را  کوا 

 (57،   5)ق 

 موووون و شووووعار تووووو فوووواشوی زشووووعر 

 
 چوووو سوووحر مبوووین سنننهن نننناممتنع

 (23،   143)ق 

          ا صطالحات علوم نقلی -6

 جهننادو  حننجو  صننیامو  صننلوهبووه 

 

 کووه اصوول اسووالم از ایوون چهووار در اسووت   

 (56،   27)ق 

 کردسووووتی ز اسووووراف  نهننننی گرنووووه

 

 او نهیوووی اسوووت منکووور نهنننیخووودای و 

 (45،   87)ق 

 نتیجه: 

 از بررسی سبکی قصاید انوری میتوان به این نتیجه رسید:

 شصت و یکبیشترین بسامد اوزان با  عروضی استفاده کرده است. بحرن ه انوری در قصاید خود از 

اوزان مورد استفادۀ  سریع است. مورد مربوط به بحر یکمورد متعلق به بحررمل و کمترین آن با 

تشکیل داده است. بلند را اوزان  اواشعار  درصد و دوشصت حدود وی اغلب اوزان جویباری است. 

مجموع  هایی بهره جسته است که دارای مصوت بلندند. ازبیشتراز قافیهدرقصاید دیوان خود،  انوری

سی و سه قصیده بدون ردیف و هفتاد و دوقصیده دارای ردیف هستند.  و دویست وپنج قصیده، صد

تکرار واژه، مصرع و  ، میتوان به تخفیف کلمات، تکرار و موازنه اشاره کرد.او بارز زبان ویژگیهای از

توجه وافر  رد.بیت درشعر وی آنقدر فراوان است که آن را از ویژگیهای برجستۀ شعراو میتوان شم

نظر ساخت، کارکردی به  های ساده ازف دراشعار او نمایان است. و واژهوی به کاربرد اسم و حر

مراتب بیشتر ازدیگرساختها دارند. انوری اغلب از لغات و ترکیبات عربی رایج و پرکاربرد زبان فارسی 

، «در»به جای  «اندر» کاربرد  استفاده کرده است. کاربرد اعداد و استفاده از آنها درترکیب سازی،

قصاید وی محسو  میشوند که دارای بسامد  آشکاراز دیگر ویژگیهای آغاز ابیات با حروف اضافه 

قصاید وی، تشبیه است که  ترین صورخیال در، برجستهمقولۀ بیان درسطح ادبی درباالیی هستند. 

میان اقسام  م بهره جسته است. ازشاعران قرن چهارم و پنج این شکل خیالی از همان تصاویر او در

ست که بیانگر دیدگاه حسی و تشبیه، تشبیهات حسی به حسی دراشعار وی دارای بسامد باالیی ا

آن  انواع دیگر از از نظر افراد و ترکیب طرفین، تشبیهات مفرد به مفرد بیشتر گرای اوست وطبیعت

درکنایه، کنایۀ است. دراستعاره، تشخیص،  است که نشانۀ ایجاز، نوآوری و همچنین زبان فاخر شاعر

 های کاربرد را به خود اختصاص عالقۀ الزمیه باالترین درصد ، مجاز بهیا فعل، درمجازمصدر 
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از: اغراق، مراعات نظیر، تضاد، موازنه،  قصاید انوری عبارتند های ادبی پربسامد درآرایهاند. داده

 ر و ارسال الم ل. لعجز علی الصدجناس، تلمیح، حسن تعلیل، ردا

مناجات،  ،انوری موضوعات متعددی از قبیل مدح و ستایش بزرگان، شکایت، تقاضا، مرثیه اشعار

 دو درصد این قصاید مدیحه است مذمت شعر وشاعری و ... را دربرگرفته است. موضوع بیش از نود و

-علمی برای مضمونارگیری اصطالحات سرایی بکمدیحه خراسانی در ترین شگرد شاعرکه عمده

رفته، اصطالحات علم موسیقی با  آفرینی است. ازمیان اصطالحات علمی بکارسازی و معنی

  درصد بیشترین کاربرد را درقصاید وی داراست. 52/53
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