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 چکیده:
همج چیزهایی كه در جهان هستی وجود دارد دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند زمینه و هدف: 

كه آنها را از یکدیگر متمایز میکند یا به هم پیوند میدهد. دنیای شعر و ادب نیز از این اصل مستثنی 

اند، نیست. هر اثری در هر موضوعی كه خلق میشود، حتماً با اثرهایی كه در آن موضوع نوشته شده

آیند دارای ویژدی مشترک یا بسا اثرهایی كه در آینده نیز به نگارش درمیاوتها و تشابهاتی دارد. چهتف

ترین شعرای قرن ششم و مفلق طهرانی یکی از انوری ابیوردی از برجستهمتفاوت با این اثرها باشند. 

هایی اعر در زمینهشاعران دمنام عصر بازدشت است. این پژوهش بر آن است تا ضمن مقایسج این دو ش

چیون قوالب شعری، مضامین، صیور خییال و اوزان عروضی، میزان تأثیرپذیری مفلق طهرانی از انوری 

 را نشان دهد.

ای و به روش تحلیل محتوا این پژوهش به شیوۀ كیفی و كمّی و مطالعج منابع كتابخانه روش مطالعه:

ابتدا آثار و منابع مرتبط با موضوع بدقت مطالعه ای صورت درفته است. در و بررسی ساختار و مقایسه

ای از جهت ایم و درنهایت مقایسهاند، سپس در مورد شعر این دو شاعر به بررسی پرداختهدردیده

 عروضی، مضامین و تعابیر و... در دیوان اشعار این دو شاعر انجام شده است.

است. انوری و  دارای مضامین مدح و ستایش بیشترین اشعار انوری و مفلق در قالب قصیده و ها:یافته

شمار های غرّا، زیبا و بلند با مضامین نو و بکر، از سیرآمدان عصیر خیویش بیه مفلق با داشتن مدیحه

آیند. قصاید این دو غالباً دارای شریطه، تأبید و جاودانگی ممدوح است. انوری و مفلق در عرصج می

ری از دیانوری با زبان و بیانی غیرمستقیم و با بهرهاند. آزمایی نمودهبعسرایی، هنرنمایی تام و طخمریه

صور خییال بیه هجودیویی مییپیردازد؛ اما مفلق بسیار بیپروا و دستاخانه، زبان به هجو میگشاید. 

 .استناد به آیات قرآن و احادیث، از دیگر ویژدیهای سبکی شعر انوری و مفلق است

در اشعارش متناسب با موضوع شعر،  های شاخص ادب فارسی است،ه از چهرهانوری ك گیری:نتیجه

وزن مناسبی را برمیگزیند و این امر باعث میشود شعرهایش زیبا و دلنشین به نظر آید. مفلق طهرانی 

نیز كه در نظر داشته همچون انوری شعر بسراید، در انتخاب اوزان عروضی از وی تقلید میکند و 

آفریند. همچنین دو بحر رمل و هزج جزو بحور پركاربرد در اشعار این دو شاعر است. یشعرهای زیبا م

كار  آنها بحر رمل را در قصاید برای مدح و در غزلیات عموماً برای بیان دله و هجر و فراق و مرثیه به

 ته است.اند. اتتخاب بحر هزج نیز از سوی دو شاعر ارتباط مستقیمی با شرایط زنددی آنها داشبرده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  All the things that exist in the world have points of 
commonality and difference that distinguish them from each other or connect them 
together. The world of poetry and literature is not exempt from this principle. Every work 
that is created in any subject, must have differences and similarities with the works written 
in that subject. Maybe the works that will be written in the future have common or 
different features with these works. Anvari Abiverdi is one of the most prominent poets of 
the 6th century and Muflaq Tehrani is one of the unknown poets of the return era. This 
research aims to compare these two poets in fields such as poetic forms, themes, images 
and prosody, and show the influence of Anvari by Moflag Tehrani. 
METHODOLOGY: This research was conducted in a qualitative and quantitative way, 
studying library resources, and using content analysis, structural and comparative analysis. 
At first, the works and sources related to the subject have been carefully studied, then we 
have examined the poetry of these two poets, and finally, a comparison has been made in 
terms of prosody, themes and interpretations, etc. Is. 
FINDINGS: Most of Anvari's and Moflaq's poems are in the form of odes and have themes 
of praise and praise. Anuri and Mufalaq are considered to be the leaders of their era with 
their beautiful, long and beautiful praises with new and original themes. The odes of these 
two often have praise, praise and immortality. Anvari and Muflaq have performed a 
complete artistic performance in the field of Khumrieh Sarai. Anvari satirizes with indirect 
language and expression and by using images; But Muflaq is very reckless and insolent, he 
opens his tongue to sarcasm. Citing Quranic verses and hadiths is one of the other stylistic 
features of Anvari's and Moflaq's poetry. 
CONCLUSION: Anvari, who is one of the prominent figures of Persian literature, chooses 
appropriate weight in his poems according to the subject of the poem, and this makes his 
poems seem beautiful and pleasant. Moflaq Tehrani, who had in mind to write poetry like 
Anvari, imitates him in choosing prosody weights and creates beautiful poems. Also, the 
two seas of Ramal and Hazaj are among the most used seas in the poems of these two 
poets. They have used Bahre Ramal in their poems for praise and in their sonnets generally 
to express grief, divorce, parting, and lamentation. The choice of Bahr Hazaj by two poets 
was directly related to their life conditions. 
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 مقدمه
امروزه یکی از مباحث اصلی در حوزۀ ادبیات، بینامتنیت است كه یکی از اركان مطالعات فرهنگی به شمار میرود. 

های پیش از خود تأثیر نگرفته باشد. درواقع هر متنی تغییر ای نیست كه از نوشتهنوشتهبراساس این نظریه هیچ 

ای با یکدیگر خلق میشوند و یافتج متون پیش از خود است. در دذر تاریخ همواره متنها در ارتباط زنجیرهشکل

نهای یگر هر متن، وارث تمام متمتنهای نوین وامدار متنهای پیشین بوده و بر پایج آنها شکل میگیرند. به تعبیر د

ده های اندیشج خود را نادیآید. اصالت و یکرنگی اثر به این معنا نیست كه خالق آن ریشهپیش از خود به شمار می

 بگیرد و تصور كند افکارش یکسره متعلق به خود اوست. هر فکر به فکر دیگری كه پیش از آن بوده وابسته است.

« بینامتنی امر»چیزی هستند كه  همان از درفتهشکل و ندارند مستقل معنایی متون معاصر، پردازاننظریه دیدداه از

 و سیر و دیگر متون با است یافتن معنا یا معانی متون، پیگیری و ردیابی این روابط»دیگر  بیان به میشود. نامیده

 دریافت و میگیرد شکل متون دیگر با ارتباط در متن یک معنای بنابراین متون؛ دیگر با متن یک میان است حركتی

نام  به زبانشناسی پژوهشهای و تحقیقات در ریشه بیستم قرن (. این اصطالح در46:4395)دراهام، « میشود

 توسط بینامتنیت باب در متفاوتی نظریات بعدی، هایدهه طی زمان، مرور دارد كه به« سوسور دو فردینان»

 مدرن به ادبی نظریج اساسی اصول از یکی جزو ترتیب بدین و میشود مطرح بارت و هنت هولیا كریستوا، باختین،

 آید.می حساب

شناسی است كه به تعامل و جاذبه میان متنها و چگونگی شکلگیری معنا و فرایند ای از علم نشانهبینامتنیت شاخه

در نظر میخائیل باختین، متنی ارائه میدهد. معناپردازی در متن میپردازد و نگرشی نو در عرصج رابطج میان

ها دارد. این نگرش به زبان، واهه هردز به تمامی از آنِ ما نیست و همواره ریشه در دیگر واههپرداز ادبی روس، نظریه

ن را برجسته آ« بینامتنیت»پرداز ادبی فرانسوی، با اصطالح جدید خود همان نگرشی است كه هولیا كریستووا، نظریه

تغییری »میداند كه متضمن « ای دیگردذر از یک نظام نشانه به نظام نشانه»ا بینامتنیت را ساخته است. كریستوو

است. متون نه تنها از آحاد متنی پیشین بهره « ای، تخریب موضع قدیمی و شکلدهی موضع جدیددر موضع نهاده

 اند. ای به آنها بخشیدهدرفته، بلکه آنها را ددردون كرده و موضوع تازه

اساس تأثیرپذیری متون از یکدیگر توجیه میشود. طبق این نظریه، هیچ متنی بدون تأثیر از متون پیشین  بر این

اند، نوشته نمیشود. البته این به آن معنا نیست كه خالقیتی وجود ندارد و تمام متون صرفاً تقلید از متون دذشته

د ه در هر اثر تغییر شکل پیدا میکند و فرمی جدیبلکه به این معناست كه درونمایج اصلی متون درواقع یکی است ك

 به خود میگیرد. 

ادر بخواهیم به این شکل به این موضوع بپردازیم، میتوانیم در ادبیات ایران نیز تفکر ارجاعات بینامتنی را در همه 

زول، انتحال، اسباب نجا و از جمله مطالعات نقد ادبی و زبانی با نامها و مفاهیم متفاوت ببینیم: تلمیح، شأن نزول، 

 مقام، مقال و... .

ط است. میان سخن انوری و مفلق طهرانی رواب« تأثیرپذیری»های بینامتنیت ترین جلوهیکی از مهمترین و برجسته

تأثیر های خود، چه از نظر زبان و چه از نظر محتوا، تحت بسیاری وجود دارد. مفلق طهرانی در بسیاری از سروده

 میکوشدبه  پژوهش ای از این تأثیرپذیریها را در این مقاله بررسی میکنیم. اینوده است. دوشهفراوان انوری ب

 پاسخ دوید: پرسشهای ذیل

 میزان تأثیرپذیری مفلق طهرانی از انوری چقدر است؟

 هایی است؟این تأثیرپذیری در چه زمینه
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 سابقه و ضرورت پژوهش
 اهمیت است. كرده پیدا توجهی درخور و مهم جایگاه یکدیگر شاعران با روابط و هادیدداه بررسی ادبیات، در امروزه

انوری  .میشود آشکار دیگران بخوبی روشن و از شاعر هر تأثیرپذیری كه است توجه منظر شایان این از كار این

ود خ ابیوردی را باید یکی از بزردترین شاعران صاحب سبک ادب پارسی دانست كه بر بسیاری از شاعران بعد از

 سرایی، و اظهار توانایی و برابریاست. عواملی چون سبک غریب شاعر، آوازۀ بلند و مقام او در قصیدهتأثیر دذاشته 

بر شاعران دیگر باعث شده است سخن او در میان سراینددان بعد از او مورد توجه قرار  جوییو حتی حس برتری

آید كه وی در سرودن برخی اشعار خویش به اشعار چنین برمیاز شواهد موجود در اشعار مفلق طهرانی دیرد. 

 انوری نظر داشته است.

با جستجو در منابع اطالعاتی مشخص شد تا كنون هیچ پژوهشی دربارۀ مفلق طهرانی انجام نشده است و فقط در 

 دو مقالج ذیل، اشعار انوری با اشعار دیگر شاعران مقایسه و بررسی شده است:

بررسی تطبیقی موسیقی شعر در غزلیات انوری ابیوردی و »( در پژوهشی تحت عنوان 4346)عبدالرضا زند 

نامج مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه قم( به بررسی غزلیات انوری و ظهیرالدین فاریابی )پایان« ظهیرالدین فاریابی

ی اند، ولخویش استفاده كردهپرداخته و به این نتیجه رسیده است كه هر دو شاعر از بحور پركاربرد در غزلیات 

 آهنگتر است.جلوۀ موسیقی بیرونی به دلیل هماهنگی آن با محتوا، در غزل انوری خوش

 الدینعناصر موسیقایی و زیبایی آنها در قصاید انوری و جمال»ای تحت عنوان مقاله (4345داغی كراله )فریبا قره 

این نتیجه رسیده است كه هر دو شاعر در قصاید خود از بحور  منتشر كرده و به« اصفهانی و مقایسج تطبیقی آنها

 و توجه مورد بلند اوزان در قصاید اند و سرودنرمل، خفیف، مضارع، هزج، مجتث، متقارب و منسرح بهره برده

 .است بوده شاعر دو هر رغبت

 

 بحث و بررسی

 طهرانیمعرفی مختصر انوری و مفلق 
، از جمله شاعران و دانشمندان «الحقحجج»اوحدالدین محمدبن محمد انوری معروف به انوری ابیوردی، ملقب به  

ایرانی سدۀ ششم هجری قمری در دوران سلجوقیان و از مردم روستای بازنه )بدنه( ابیورد و پدرش از كاردزاران 

االجل آورده، معلوم نیست این عنوان برای شاعر امیرعوفی او را با عنوان »درباری و به قولی سرپرست میهنه بود. 

الحق كه لقب علمی است و همچنین اوحدین مشهور چون لقبی به كار میرفته یا نه. لیکن در اینکه به لقب حجج

. (454: 4394)صفا، « شاعر معاصر او دواهی بر این معنی است 4بوده تردیدی نیست و این سخن از فتوحی مروزی

را سال دردذشت انوری  493و در بیان معانی مشکل به صورتی روان مهارت داشت. سال  بع قوی بودهاو دارای ط

« نداالشعرای تبریز را نیز بعنوان مدفن وی معرفی كردهمیدانند، آرامگاه وی در بلخ است. هرچند كه نیشابور و مقبرۀ

 (.54: 4394)نفیسی، 

-4177: 6، ج 4396)هدایت،  الفصحامجمعهای ام او در تذكرهمفلق طهرانی از شعرای قرن سیزدهم است كه ن

(، 644: 4، ج 4314میرزا قاجار، )محمود المحمودسفینج(، 449-447 :4311 ،)احمد قاجار خراب مصطبج(، 4115

ریخ تا( و 653-656: 4316)مفتون دنبلی،  نگارستان دارا(، 4445: 3، ج 4344بیگی شیرازی، )دیوان الشعراحدیقج

                                                      
 در بجانت بخرند اهل سخن ارزانی / ای سخن تو بسخا ارزانی انوری .4
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آورده شده است. اما از این منابع اطالعات  الذریعه الی تصانیف شیعهو  فرهنگ سخنوران،، های فارسیتذكره

 آید. لیکن با دقت در جمالت ذیلچندانی درمورد تاریخ تولد و وفات، زنددینامه، تحصیالت و آثار شاعر حاصل نمی

در »تولد و وفات وی دست یافت. در این تذكره آمده است:  تاریخبیگی میتوان به اطالعاتی درمورد از تذكرۀ دیوان

مخاطب شده.  "فخراالدبا"لقب داشته و در زمان محمدشاه مغفور به  "صدرالشعرا"زمان خاقان مبرور فتحعلیشاه 

زمان دولت سلطان ناصرالدین شاه را هم دریافته و در همه وقت معزز بوده. مع ذلک طبعش به هزال خیلی رغبت 

بیگی شیرازی، )دیوان« ام. اما بطور تحقیق در هزار و دویست و هفتاد حیات نداشتهمینموده. از رحلتش مطلع نشده

 (.4445: 3، ج 4344

در قید حیات نبوده و با استناد به همین تذكره و اشعار مفلق در  4675با استناد به این جمالت، مفلق در سال 

ق( را درک كرده است. با توجه  4343-4641از دوران ناصرالدین شاه قاجار )مدح ناصرالدین شاه، قطعاً او مدتی 

ق. در قید حیات  4645ه.ق است، میتوان حدس زد او الاقل تا سال  4641به اینکه شروع حکومت ناصرالدین شاه 

 بوده است. با توجه به این بیت مفلق:

 ه خم با ما مران زین در سخنچل سال بار آورد  /دفتم مرا آن راد عم بر شهریار جم خدم  

 4645سال عمر كرده باشد و سال  75-45او چهل سال در دربار خدمت كرده است. حال ادر فرض كنیم مفلق  

ه.ق دیده به جهان دشوده  4655-4445را تاریخ فوت او محسوب كنیم، میتوان نتیجه درفت او حدوداً در سال 

 زیسته است. 4644-4645الی  4655-4445است؛ یعنی در سالهای بین 

 

 انوری ابیوردی  وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از
 و میزان از نظر تأثیرپذیری، صرف تردید بدون .است هنری اثر هر در بدیهی و طبیعی هایمشخصه از تأثیرپذیری

 را دیگری هنرمند طرز و هنرمند )شاعر( سبک یک است. ادر ضروری و نادزیر داه و واقعی امری آن، چگونگی

 تأثیرپذیری ادر اما ندارد. ارجی چندان او اثر و هنرمند این نوع كند، تقلید را دیگری فرد عیناً تجربیات یا بگیرد دنبال

 مثبت یقیناً باشد، اندیشه و احساس شخصی كردن جهت در تالشی آن با زمانهم و نادزیر ایشیوه تتبع از عبارت

 .مینجامد ابداع و نوآوری به مدتی از بعد تردید بدون و بود خواهد مفید و
 

 تأثیرپذیری از منظر اوزان عروضی
وندی ناپذیر، پیموسیقی بعنوان یکی از عناصر اصلی شعر از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است. این ركن جدایی

قی است. موسیای كه عروض و قافیه دو عنصر اصلی ساختمان شعر شمرده میشده تنگاتنگ با شعر دارد؛ بگونه

بیرونی، نخستین و بدیهیترین راه ارتباط با دنیای شعری یک شاعر است، زیرا اولین احساس خوشایندی كه خواننده 

یا شنونده میتواند از دنیای درونی شعر داشته باشد، هنگامی است كه تحت تأثیر تناسب و تکرار هجاهای كوتاه و 

نی، باعث ایجاد تناسب زبان شعری است، موجد تناسب ارتباطی بین بلند قرار میگیرد. همانطور كه موسیقی بیرو

 دنیای شاعر با مخاطب نیز میباشد. 

بررسی زیباترین و شاخصترین جلوۀ موسیقی شعر یعنی وزن و آهنگ آن دامی است در جهت شناخت ذهنیات و 

ضرورت تام دارد. آهنگ و موسیقی، های دونادون موسیقی شعر وی تفکرات شاعر و در این راستا پرداختن به جنبه

زیبایی و تأثیر ناشی از آن و همچنین موافقت آن با طبع زیباپسند انسان، شرط اساسی در ماندداری و جاودانگی 

انوری و مفلق طهرانی نیز به این امر توجه داشته و در دزینش اوزان شعری خویش دقت بسیاری  .شعر و شاعر دارد
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 اند. كرده

 45غزل،  44قصیده،  54رباعی، و در دیوان مفلق  111قطعه،  144غزل،  364قصیده،  444ری، در دیوان انو

 بند وجود دارد.بند، و دو تركیبقطعه، یک رباعی، یک دوبیتی، یک ترجیع

 

 جدول قالبهای شعری مورداستفاده در دیوان انوری و مفلق طهرانی

 بندترجیع بندتركیب دوبیتی رباعی قطعه غزل قصیده قالب

 - - - 111 144 364 444 انوری

 4 6 4 4 45 44 54 مفلق طهرانی

 

 بسامد اوزان عروضی در دیوان انوری

 ای كه قالب قصیده، در نیمجانوری ازجمله بزردترین شاعران ایران در قرن ششم هجری است. سدهقصاید انوری: 

هره سرایی شاول آن، قالب رایج و مسلّط شعر فارسی بود. او در سرودن قصیده سرآمد همعصران خویش و به قصیده

تمامت قصاید او مصنوعست و مطبوع و هیچکس انگشت بر یکی ازآنها »بود. دربارۀ قصاید انوری دفته شده است: 

 (.131: 4395)صفا، « نتواند نهاد

سرایی موجب دردید سبک و روش او مورد توجه و تقلید معاصران و شاعران قصیدههنر و مهارت وافر انوری در 

بعد از خود قرار دیرد. رویکرد انوری در قصاید بیشتر استفاده از اوزان پركاربرد عروض فارسی بوده است و در قصاید 

 /( استفاده كرده است.5خود فقط یکبار از وزن دوری )مضارع مثمن اخرب، 

 

 عروضی در قصاید انوری بسامد اوزان

 درصد بسامد نام بحر  نام وزن  ردیف

 56/6 5 هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور مفعول مفاعلن مفاعیل 4

 51/1 4 هزج مثمن اخرب مکفوف مقصور مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 6

 43/43 64 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 3

 /5 4 منسرح مثمن مطوی منحور مفتعلن فعمفتعلن فاعالت  1

 4 49 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 5

 56/6 5 رمل مثمن مقصور فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالن 4

 59/9 47 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 7

 51/1 9 هزج مسدس مقصور مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 9

 /5 4 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 4

 /5 4 هزج مسدس اخرب مکفوف مفعول مفاعیل مفاعیلن 45

 /5 4 رمل مسدس سالم فاعالتن فاعالتن فاعالتن 44

 75/65 14 خفیف مخبون محذوف فاعالتن مفاعلن فعلن 46

 /5 4 رمل مسدس مخبون مقصور فاعالتن فعالتن فعالن 43

 54/4 44 رمل مثمن مخبون محذوف فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 41

 4 6 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 45



 7/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

 /5 4 منسرح مثمن مطوی مجدوع مفتعلن فاعالت مفتعلن فاع 44

 5/6 5 خفیف مسدس مخبون مقصور فاعالتن مفاعلن فعالن 47

 56/6 5 متقارب مثمن سالم فعولنفعولن فعولن فعولن  49

 4 6 خفبف مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن 44

 4 6 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 65

 /5 4 منسرح مثمن مطوی مخبون موقوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعالن 64

 /5 4 مضارع مثمن اخرب مقصور مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن 66

 53/3 7 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن 63

 5/4 3 قریب اخرب مکفوف مفعول مفاعیل فاعالتن 61

 /5 4 هزج مثمن محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 65

 5/4 3 مضارع مثمن مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 64

 4 6 رمل مسدس مقصور فاعالتن فاعالتن فاعالن 67

 /5 4 مضارع مثمن اخرب مکفوف فاعالت مفاعیل فاعالتانمفعول  69

 /5 4 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 64

 /5 4 سریع مطوی محذوف مفتعلن مفتعلن فاعلن 35

 /5 4 قریب اخرب مکفوف مسبغ مفعول مفاعیل فاعلیان 34

 4 6 هزج مسدس اخرب مقبوض مفعول مفاعلن مفاعیلن 36

 4 6 رمل مسدس مخبون محذوف فاعالتن فعالتن فعلن 33

 4 6 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 31

 /5 4 خفیف مثمن مخبون محذوف فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 35

 455 444 مجموع بحور  34

 

كل غزلهایش میباشد، درصد  96/35غزل در بحر هزج كه  445غزل، از  364انوری از مجموع غزلیات انوری: 

استفاده كرده است؛ البته اینکه چرا انوری از بحر هزج استفاده كرده، سؤالی است كه پاسخ آن میتواند به دالیل 

ای متمول و بسیار مرفه بوده؛ پدرش نیز از عمال و اجتماعی و نوع زنددی او ارتباط داشته باشد. انوری از خانواده

انگیز شعر فارسی است؛ بطوری كه در معنای از بحور شاد و نشاط« هزج»دانیم بحر كاردزاران دولتی بوده است. می

 (.44: 4394حسینی، )شاه« هزج در لغت به معنی سرود و ترانه و آواز با ترنم است»اند: آن دفته

صد كل در 16/66غزل از غزلیات او كه  76انوری از بحر رمل نیز به نسبت بسیار استفاده كرده است؛ بطوری كه 

 آورد؛ شایدغزلهایش میباشد، در این بحر سروده شده است. بحر رمل، بحری است كه حالت غم و ناله را به یاد می

باشیها و كامروانیها دلیل آن، این است كه از طرفی انوری در نوع زنددی خود تحولی ایجاد نمود و دیگر آن خوش

بته این زنددی عادی او كمی نیز ناخواسته بوده است؛ چون را كنار دذاشت و به زنددی عادی خود روی آورد، ال

روی كرد كه دیگر ثروتی برایش باقی نماند؛ از طرفی دیگر، غزل، آنقدر در خوشگذرانی و استفاده از مال پدر زیاده

 زبان فراق و درد، هجران و عشق و سوزودداز است كه با ناله و غم همراه است.

ونه وزن پركاربرد در شعر فارسی، انوری از كه از بیستای دارد؛ بطوری برجستهتنوع وزن در غزلیات وی نمود 

 وسه وزن در غزلیات خود استفاده كرده است.بیست
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مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن/ مجتث مثمن »توجه دربارۀ اوزان انوری در غزل این است كه وزن البته نکتج قابل 

اربردترین وزن در شعر فارسی است، در میان اوزان محبوب این شاعر كه بجرئت میتوان دفت پرك« مخبون محذوف

قرار ندارد؛ زیرا انوری فقط پنج بار از این وزن استفاده كرده كه نسبت به كل غزلهای او بسیار ناچیز و به میزان 

وع مطببندی اوزان به مطبوع و نادرصد است. بحث دیگری كه در بررسی اوزان شعر مطرح میشود، تقسیم 55/4

نظران مطرح شده است. وحیدیان كامیار، نام هفت وزن به نظرات متفاوتی از سوی صاحباست كه البته نقطه

مورد  «اوزان كدر»ذكر میکند كه میتوان آنها را منطبق با « وزن و قافیه شعر فارسی»اصطالح نامطبوع را در كتاب 

مفعول مفاعلن مفاعیلن،  -3مفعول فاعالت فعولن،  -6مفعول فاعالت مفاعیلن،  -4»نظر شفیعی كدكنی دانست: 

« مفاعیل فاعالت فعولن -7مفاعلن فعالتن مفاعلن،  -4مفتعلن فاعالت فع لن  -5مفعول مفاعیل فاعالتن،  -1

(. ادر این هفت وزن را با اوزان غزلهای انوری مطابقت دهیم، میبینیم تنها یک وزن نامطبوع 93: 4394)وحیدیان، 

بار از آن استفاده كرده است و  64در میان اوزان غزلهای انوری جای میگیرد كه انوری « علن مفاعیلنمفعول مفا»

آید. البته باید اذعان كرد این وزن به قول كه البته چندان به چشم نمی درصد كل غزلهای او را شامل میشود 54/9

به این سبب از قرن هفتم به بعد منسوخ به سبب عدم تناسب اركان به دوش دران و نامطبوع است و »خانلری 

 (.664: 4349)شمیسا، « شده است

 جدول بسامد اوزان عروضی مورداستفادۀ انوری در غزل

 درصد بسامد نام بحر  نام وزن  ردیف

 74/6 4 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 4

 49/44 34 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 6

 47/6 7 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 3

 64/45 14 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن 1

 /46 6 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 5

 31/1 41 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 4

 55/4 5 هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 7

 14/3 44 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 9

 47/6 7 متقارب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن 4

 /46 6 متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل 45

 19/6 9 رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 44

 47/6 7 مسدس مخبون محذوفرمل  فعالتن فعالتن فعلن 46

 44/49 45 خفیف مسدس مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن 43

 /34 4 منسرح مثمن مطوی مکشوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 41

 47/6 7 منسرح مثمن منحور مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 45

 74/6 4 سریع مسدس مطوی مکشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن 44

 /34 4 مجتث مثمن مخبون فعالتن مفاعلن فعالتنمفاعلن  47

 55/4 5 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 49

 55/4 5 مضارع مثمن اخرب مکفوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن 44

 63/4 65 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 65



 4/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

 /34 4 مضارع مثمن اخرب مکفوف مسبغ فاعالنمفعول فاعالت مفاعیل  64

 76/9 69 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف مفعول مفاعلن فعولن 66

 /34 4 رمل مسدس مخبون مربوع فعالتن فعالتن فعل 63

هزج مسدس اخرب مقبوض صحیح  مفعول مفاعلن مفاعیلن 61

 عروض و ضرب

64 54/9 
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 غزلیات انوریاوزان دوری در 

 درصد بسامد بحر وزن ردیف

 31/1 41 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 4

 55/4 5 هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 6

 /34 4 منسرح مثمن مطوی مکشوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3

 /34 4 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 1

 54/4 64 مجموع 5

 

سرایان نامدار و برجستج ایران است، بیگمان میتوان او را یکی از بزردترین ادرچه انوری از قصیدهقطعات انوری:  

های فراوانی از او برجای مانده و هم در سرودن آنها مهارت و استادی سرایان ایران نیز دانست، زیرا هم قطعهقطعه

دستی او قطعه با مضامین دونادون وجود دارد كه در اكثر آنها، استادی و چیره 111داشته است. در دیوان انوری 

های انوری عبارت است از مدح، هجو، خواهش و تقاضا، و پند و اندرزهای به چشم میخورد. مهمترین مضامین قطعه

 اخالقی.

 جدول بسامد اوزان عروضی مورداستفادۀ انوری در قطعات

 درصد بسامد نام بحر  نام وزن  ردیف

 16/4 7 هزج مثمن سالم مفاعیلن، مفاعیلن مفاعیلن، مفاعیلن 4

 34/4 34 هزج مسدس محذوف مفاعیلن، مفاعیلن فعولن 6

 57/1 65 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف مفعول مفاعلن فعولن 3

 /15 6 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل 1

 41/6 43 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفاعیل، فعولنمفعول، مفاعیل،  5

 44/3 49 هزج مسدس اخرب مقبوض مفعول، مفاعلن، مفاعیلن 4

 46/4 9 سریع مطوی مکشوف مفتعلن، مفتعلن فاعلن 7

 /15 6 رمل مثمن سالم فاعالتن، فاعالتن فاعالتن، فاعالتن 9

 /15 6 رمل مثمن مخبون فعالتن، فعالتن فعالتن، فعالتن 4

 53/6 45 رمل مسدس مخبون محذوف فعالتن، فعالتن، فعلن 45

 49/1 63 رمل مسدس محذوف فاعالتن، فاعالتن فاعلن 44

 57/4 17 رمل مثمن محذوف فاعالتن، فاعالتن فاعالتن، فاعلن 46

 67/1 64 رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن، فعالتن فعالتن، فعلن 43
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 44/34 453 خفیف مخبون محذوف فعالتن، مفاعلن، فعلن 41

 /44 3 منسرح مثمن مطوی منحور مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 45

 /15 6 مجتث مثمن مخبون مفاعلن، فعالتن مفاعلن، فعالتن 44

 54/46 54 مجتث مثمن محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 47

 75/9 13 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 49

 /65 4 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 44

 /65 4 رجز مثمن مطوی مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعل 65

 /44 3 رجز مثمن مطوی مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 64

 65/3 44 متقاب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن 66

 66/4 4 مثمن محذوفمتقارب  فعولن فعولن فعولن فعل 63

 455 144 مجموع بحور  61

 

 

 اوزان دوری در قطعات انوری

 درصد بسامد بحر وزن ردیف

 /65 4 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 4

 /15 6 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 6

 

، داناناند، اما عروضدانسته« ال حَولَ و ال قُوَّۀَ ااِلّ بِاهلل» عبارتدر فرهنگ عامه وزن رباعی را هموزنِ رباعیات انوری: 

اند كه دانان قدیم، وزن رباعی را در دو شجرۀ اخرب و اخرم قرار دادهبرای رباعی یک یا دو وزن اصلی قائلند. عروض

وزن برشمرده و معتقد است از آن، یازده وزن فرعی به برای رباعی یک  شمیساوزن منشعب میشود.  61از آن 

ا است، كه بنهاده شده« مستفعل مستفعل مستفعل فع»آید. برابر عروض علمی، اساس وزن رباعی بر دست می

شدۀ انوری، رباعی سروده 111وزن تبدیل میشود؛ اما با بررسی  46ارات وزنی شاعری، به توجیه دو قانون اختی

 مشخص شد او فقط از وزن اصلی )هزج مثمن اخرب مجبوب( بهره برده است.

 

 جدول بسامد اوزان عروضی مورداستفادۀ انوری در رباعیات

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 455 111 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 4

 

 بسامد اوزان عروضی در دیوان مفلق طهرانی

بحر رمل »در قصاید مفلق به ترتیب، بسامد بحور رمل، هزج و مضارع از دیگر بحور بیشتر است؛ زیرا قصاید مفلق: 

(. با توجه به موضوع 76: 4391)مدرسی، « برای بیان مفاهیم عاطفی، مانند حزن یا فرح و مانند آن مناسبت دارد

قصاید مفلق، انتخاب این سه وزن از سوی شاعر بدرستی انجام شده است، زیرا مصوتهای كشیده در فاعالتن و 

 فعالتن، ظرف مناسبی برای بیان حزن و اندوه است.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7


 44/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

 بسامد اوزان قصاید مفلق طهرانی

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 77/4 1 منسرح مثمن مطوی منحور مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 4

 39/3 6 متقارب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن 6

 76/63 41 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 3

 59/5 3 رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 1

 77/4 1 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 5

 44/45 4 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 4

 39/3 6 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 7

 94/44 7 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 9

 39/3 6 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 4

 44/4 4 هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلنمفعول مفاعیلن  45

 44/4 4 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 44

 39/3 6 رجز مثمن مطوی مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 46

 39/3 6 رمل مسدس سالم فاعالتن فاعالتن فاعالتن 43

 44/4 4 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 41

 59/5 3 خفیف مسدس مخبون محذوف فاعالتن مفاعلن فعلن 45

 39/3 6 رمل مسدس مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعلن 44

 59/5 3 خفیف مسدس مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن 47

 455 54 مجموع بحور 

 

 در قصاید مفلق از وزن دوری استفاده نشده است.

از دوازده وزن بهره میگیرد. این موضوع بیانگر آن است كه او بر انواع مفلق در سرودن غزلهای خود غزلیات مفلق: 

اوزان شعر فارسی تسلط دارد و استفادۀ متوسط وی از اوزان شعر فارسی به این دلیل است كه غزلهای وی اكثراً 

سامد اوزان بعرفانی هستند؛ بنابراین نیاز چندانی به تنوع دادن به اوزان شعر خویش حس نمیکرده است. بیشترین 

غزلهای او، متعلق به بحر رمل است. كمترین بسامد هم مربوط به بحر خفیف و منسرح است كه از هركدام تنها 

 یک بار استفاده شده است.

 بسامد اوزان غزلیات مفلق طهرانی

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 91/34 7 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 4

 64/5 4 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفلعن مستفعلن 6

 74/45 3 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 3

 56/45 6 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 1

 64/5 4 رجز مثمن مطوی مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 5

 64/5 4 مخبون محذوفخفیف مسدس  فعالتن مفاعلن فعلن 4
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 64/5 4 بسیط مخبون مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 7

 64/5 4 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن 9

 64/5 4 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 4

 64/5 4 منسرح مثمن مطوی منحور مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 45

 455 44 مجموع بحرها  44

 

 اوزان دوری در غزلیات مفلق

 درصد بسامد بحر وزن ردیف

 64/5 4 رجز مثمن مطوی مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 4

 64/5 4 بسیط مخبون مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 6

 

مفلق در قطعات خود از شش وزن استفاده كرده است. سه وزن رمل مثمن محذوف، مضارع مثمن مفلق:  قطعات

مکفوف محذوف، و خفیف مسدس مخبون مکفوف، به ترتیب بیشترین كاربرد وزنی را در قطعات مفلق به اخرب 

 اند.خود اختصای داده

 بسامد اوزان قطعات مفلق طهرانی

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 15 4 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 4

 44/64 1 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 6

 44/4 4 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 3

 33/43 6 خفیف مسدس مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن 1

 44/4 4 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن 5

 44/4 4 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 4

 455 45 مجموع بحور 7

 

از وزن اصلی )هزج مثمن اخرب مجبوب( مفلق نیز مانند انوری از میان دوازده وزن رباعی، تنها رباعیات و دوبیتی: 

 و در دوبیتی نیز از همین وزن بهره برده است.

 

 بسامد اوزان رباعیات مفلق طهرانی

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 455 4 هزج مثمن اخرب مکفوف محبوب فعل مفعول مفاعیل مفاعیل 4

 

 بسامد اوزان دوبیتیهای مفلق طهرانی

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 455 4 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف مفعول مفاعلن فعولن 4

 



 43/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

 بندبند و تركیبترجیع

 بندهای مفلق طهرانیبسامد اوزان ترجیع

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 455 4 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 4

 

 بندهای مفلق طهرانیبسامد اوزان تركیب

 درصد بسامد نام بحر نام وزن ردیف

 55 4 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 4

 55 4 رجز مثمن مطوی مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 6

 455 6 مجموع بحور 3

 

 

 تطبیق اوزان شعری انوری و مفلق
آوریم تا مشخص شود برای تطبیق، ابتدا بسامد اوزان شعری دو شاعر را به صورت جدادانه و آماری در جدول می

اند. بحور عروضی همراه با زحافاتشان به صورت مجموع هركدام از شاعران از كدام بحر بیشترین استفاده را برده

رباعی انوری در بحر هزج مثمن اخرب  111ینکه مفلق تنها یک رباعی سروده و هر آورده میشود. با توجه به ا

 مکفوف مجبوب )وزن اصلی رباعی( سروده شده است، در جدول نیامده است.

 

 بسامد اوزان عروضی در دیوان انوری

 درصد بسامد قطعات غزلیات قصاید نام بحر ردیف

 31/63 634 44 445 35 هزج 4

 41/63 631 455 76 57 رمل 6

 64/4 41 44 4 67 مجتث 3

 39/4 41 3 9 3 منسرح 1

 59/45 457 11 15 63 مضارع 5

 44/65 646 453 45 14 خفیف 4

 54/3 34 66 4 5 متقارب 7

 /34 1 - - 1 قریب 9

 79/4 49 9 4 4 سریع 4

 /54 4 1 6 - رجز 45

 455 4544 144 364 444 مجموع 44
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 در دیوان مفلق طهرانیبسامد اوزان عروضی 
-ترجیع قطعات غزلیات قصاید نام بحر ردیف

 بند

-تركیب دوبیتی

 بند

 درصد بسامد

 59/44 44 - 4   4 1 43 هزج 4

 41/39 37 - - 4 7 9 64 رمل 6

 54/6 6 - - - - - 6 متقارب 3

 45/5 5 - - - - 4 1 منسرح 1

 37/46 46 - - - 1 6 4 مضارع 5

 46/1 1 - - - 4  - 3 مجتث 4

 61/9 9 6 - - - 6 1 رجز 7

 67/4 4 -  - - 6 4 4 خفیف 9

 53/4 4 -  - - - 4 - بسیط 4

 455 47 مجموع  45

 

وپنج انوری در قصایدش از سیاند. وزن عروضی استفاده كرده 47و مفلق از  4544انوری برای سرودن اشعار خود از 

است. مفلق نیز در قصایدش از هفده وزن و در غزلیاتش از وهشت وزن استفاده كرده وزن و در غزلیاتش از بیست

ونه وزن را بعنوان ، بیستوزن و قافیج شعر فارسیوحیدیان كامیار در كتاب دوازده وزن استفاده كرده است. 

(. یازده وزن در قصاید انوری 16: 4394بندی كرده است )وحیدیان كامیار، قهپركاربردترین اوزان شعر فارسی طب

 و هفده وزن در غزلیاتش و نه وزن در قصاید مفلق و هشت وزن در غزلیاتش از اوزان پركاربرد شعر فارسی هستند.

شاعر از بحر هزج هر دو دو بحر رمل و هزج بیشترین بسامد را در اوزان شعری دیوان انوری و مفلق دارا هستند. 

اند. شاید بتوان دفت مؤثرترین وزن در بیان غم بوده و بیانی ترد و شکننده و در اشعار خود زیاد استفاده كرده

بحر رمل را نیز، كه جزو اوزان نرم و سنگین است، برای بیان هجران (. هر دو شاعر 57: 4349محزون دارد )سراج، 

سرا بنامیم، زیرا آنها تقریباً نیمی از اشعار خود را در ست كه این دو شاعر را رملبنابراین بجااند؛ و درد به كار برده

 «ای مناسب به نظر میرسدموجد غم خفیف است و برای بیان اندیشمندانه و اسطوره»اند. بحر رمل این بحر سروده

ات عموماً برای بیان دله و (. بحر رمل در بیشتر قصاید برای مدح به كار رفته است و در غزلی57: 4349)سراج، 

 هجر و فراق و مرثیه كاربرد دارد. 

بیان موضوع عشق در غزلیات و مدح شخصیتها در قصاید، باعث شده است انوری و مفلق در اشعارشان از اوزان 

یم درصد از غزلیات انوری و مفلق از نوع جویباری و مال 95بیش از  روان و مالیم بجای اوزان سنگین استفاده كنند.

دلیل این امر را هستند. كاربرد اوزان جویباری و مالیم در غزلیات آنها، نشان از نرمی و لطافت روح شاعران دارد. 

وزنهایی كه حركتی آرام »درایی دانست. پردازی و معنیمیتوان عالوه بر موضوع اشعار، تالش آنها برای مضمون

بقیه هستند )مثالً بحرهای رمل، هزج و رجز( به هر شاعری مجال دارند؛ یعنی وزنهایی كه از نظر ریتم سنگینتر از 

تفکر و تأمل بیشتری را میدهند. آرام بودن، نوعی آرامش روحی به شاعر میبخشد و این آرامش در یاری او برای 

 (.95: 4371)محمدی، « سرودن شعر بیشک مفید است

وزنهای پربسامد، مانع یکنواختی آهنگ اشعار این دو ها و كاربرد زحافهای مختلف در تنوع اوزان و انتخاب دونه

ینج از انوری در زم -بعنوان یکی از شاعران بازدشت-است. اما نکتج مهمتر تقلید مفلق شاعر مخصوصاً انوری شده 



 45/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

ای كه باید درمورد اوزان شعر بازدشت دفت، این است كه در قرن سیزدهم نکته» انتخاب اوزان عروضی است.

جنبش نادری با قدرت دولت مركزی قاجاریان تثبیت شد و ذوق عمومی رو به اعتدال دذاشت و شاعران  بتدریج اثر

به پیروی از استادان قرون هفتم و هشتم پرداختند. وزن چهار بار مفاعیلن كه در قرن دذشته به علل مذكور رواج 

ورداستفادۀ سعدی و حافظ بود، بار دیگر در انگیز كه مفراوان یافته بود، كمتر به كار رفت و وزنهای خفیف و نشاط

 (.664: 4346)شمیسا، « غزل مقام خود را به دست آورد

 برای بیان شکوه و اندوه و تجربیات»پركاربردترین وزن شعر فارسی است و « مفاعلن، فعالتن، مفاعلن فعلن»وزن 

طبیعی است و با آن میتوان براحتی انگیز مناسب است، و یکی از نزدیکترین اوزان به طبیعت كالم عادی و غم

ویک مورد و مفلق در دو مورد استفاده (. انوری از این وزن در سی669: 4399)شمیسا، « روایت كرد و سخن دفت

 است.كرده 

آهنگترین اوزان شعری اوزان دوری از خوش»یکی از اختصاصات عروض فارسی، داشتن اوزانی به نام دوری است. 

اعظم زایایی عروض فارسی به عهدۀ اوزان دوری است؛ زیرا با تركیب اركان مختلف میتوان هستند و نیز قسمت 

(. ارزش این اوزان، از اوزان معمولی بیشتر است؛ بنابراین بسامد این اوزان 46: 4349)شمیسا، « اوزان تازه ساخت

مفلق نیز از استفاده از اوزان در میان مجموعه اشعار شاعر، دلیلی بر غنای بیشتر موسیقی شعر اوست. انوری و 

انوری در قصاید خود فقط یک بار از وزن دوری )مضارع  اند.دوری برای آهنگینتر كردن اشعار خود غافل نبوده

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن؛ مفاعلن فعالتن در قطعاتش از دو وزن  /( استفاده كرده است و5مثمن اخرب، 

لیاتش از چهار وزن مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن؛ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعلن فعالتن )سه مورد( و در غز

 ویک مورد( بعنوان اوزان دوریمفاعیلن؛ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن؛ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )بیست

فعلن و مست است. اما مفلق تنها در غزلیاتش آن هم فقط از دو وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن؛استفاده كرده

 فعلن مستفعلن فعلن )دو مورد( استفاده كرده است.

 

 تأثیرپذیری از منظر قوالب شعری، موضوعات و مضامین

، قالب رایج در دوران سبک خراسانی و قالب عمدۀ اشعار انوری و مفلق، قصیده است. این قالبسرایی: قصیده

دستی وی را در آزمایی كرده، اما استادی و چیرهعاست. انوری در قالبهای مختلف شعری طبعصر بازدشت بوده 

یدون اند. او اغلیب قیصیده را بلقب داده« پیامبر ستایشگران»اند كه برخی او را سرایی تا بدان پایه دانستهقصیده

سیرایی را متحول میسازد. او در اكثر قصاید با تیشبیب )مقتیضب( مییسیراید و از ایین نظیر بنییان قیصیده

ونماییج مدح، علوم و دانشهای مختلف را اعم از طب، هیئت، نجوم، ریاضیی، موسییقی، فلیسفه، منطیق و عیروض در

 و قافیه، دستمایج هنری خویش قرار میدهد. قصاید او اغلب به حسن مطلع و حسن مقطع معروف است.

نوزده غزل، پانزده قطعه، دو ونه قصیده، بیت است. در این دیوان پنجاه 6155شامل « دیوان مفلق طهرانی»

اختار سرایی، از سبک و سبند، یک رباعی و یک دوبیتی وجود دارد. صاحب این اثر در قصیدهبند، یک ترجیعتركیب

 اشعار شاعران دورۀ خراسانی، خصوصاً انوری، تبعیت كرده است.

یده( بیشتر از وهفت قصید انوری )دویستتعداد قصا بندی قصیده به انواع كوتاه و بلند، باید دفتبا توجه به تقسیم

ونه قصیده( است، همچنین تعداد قصاید انوری كه شمارۀ ابیات آن از صد بیت بیشتر باشد، از قصاید مفلق )پنجاه

اجزای سازندۀ قصاید این دو شاعر، بیه لحیاظ سیاختاری از كمال و زیبایی برخوردار قصاید مفلق بیشتر است. 

كه قصایدشیان، عمومیاً دارای بخیشهیای تغیزّل، تشیبیب، تخلّص، تنج اصلی، مقطع و شریطه است؛ به این معنا 
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است. اما انوری و مفلق خود را به آوردن تشبیب و تغزّل ملزم نمیسازند. انوری چندان خود را به آوردن تشبیب و 

مستقیماً به مدح ممدوحان و بیان  تغزّل، ملزم نمیسازد و بیشتر قصیاید وی، مقتضب و محدود است. او در قصیده،

مقاصد خویش میپیردازد و بیشتر آنها را به صورت مخاطبه و دفتگو با ممدوح، مطرح میسازد؛ به عبارت دیگر، بنا 

تشیبیب و تغیزّل و توصییف، چنیدان میورد توجیه او نبیوده اسیت ، بهشت سیخنبیه قیول حمیدی در كتاب 

 (.344: 4374)حمیدی، 

و مفیاهیمی كیه انوری و مفلق در تشبیبهای خویش مورد استفاده قرار میدهند، بیشتر توصیف طبیعت، معیانی 

ویک قصیده دارای ، شصتوهفت قصیدهنوشی است. در دیوان انوری از دویستصبح و نور، مجالس بزم و باده

یده وهشت قصعشوق، بیستویک تشبیب در وصف حاالت و احواالت عاشق و متشبیب است. از این تعداد، بیست

 در توصیف طبیعیت و عناصر پیرامون شاعر است. مابقی تشبیبها نیز عموماً در موضوعات پراكندۀ دیگر است.

اند و در این زمینه، وصفها و تغیزاّلت انوری و مفلق همیانگونیه كیه اشیعار خویش را با مطلعهای زیبا، آغاز نموده 

 اند و بدین ترتیب باو مقطع نیز به مقتضای طبع و ذوق هنرورشان عمل كرده انید، در شریطهدلکشیی آفرییده

انوری و مفلق غالبیاً دارای شیریطه،  اند. قصاید مقاطعی جیذّاب و زیبا، مهر تأیید و نیکویی بر شعر خویش زده

و یافت كه شریطه و ای را میتوان در دیوان اشعار این ددعیای تأبید و جاودانگی ممدوح هستند و كمتر قصیده

دعای تأبید نداشته باشد. در دیوان انوری، حدود دویست قصیدۀ مدحی وجود دارد كه از این تعداد، 

، ونه قصیدۀ خویشصدوهشتادوهشت قصیده دارای شریطه و دوازده قصیده بدون شریطه است؛ مفلق نیز در پنجاه

 ویک مرتبه از شریطه استفاده كرده است.بیست

شریطه در قصاید انوری و مفلق، عموماً بین دو تا پنج بیت اسیت. بیه ایین ترتیب، آن دو از حدودی  تعداد ابیات

بیتی اند؛ البته در دیوان مفلق شریطج تکاند، تجاوز ننمودهنظران برای شریطه مقرّر ساختهكه منتقدان و صاحب

 نیز دیده میشود:

 (464دمی دویند كه اینک شور در محشر درفت )مفلق: تا   /یا رب این شاهنشه اندر ری سریرآرای باد 

هر دو در شریطج قصایدشان، همواره برای ممدوحان خویش، سعادت، سیربلندی، پییروزی و عمیر جاویدان از 

ارزش، مسئلت انید و عمومیاً چنیان اسیت كیه توفییق ممیدوحان خیویش را در امیور بیخداوند طلب نموده

های شعر هیای آن دو، از جهیت محتیوا، جیزو عیالیتیرین و زیباترین شریطهتیب شیریطهبدین ترنمینمایند. 

 آید:فارسی به شمار می

 تا كند باد صبا در باغها نقش و نگار  /و درم   تا زند بیاد خیزان بر شاخهیا، زرّ

 (441نزار )انوری: شخص بدخواهت چو برگ از باد دی زرد و  /شاخ اقبالت چو باغ از ابر نیسان باد سبز 

 در جهان تا نام از جام و شراب آمد پدید  /باد در دیتی شراب عیش در جامت مدام 

 (379-377تا به بزم چرخ روشن آفتاب آمد پدید )مفلق:  /باد روشن بزمت از رخسارۀ چون آفتاب 

و و لعب مدام و بر كف های انوری مواردی هست كه برای ممدوح، برخورداری از لهبا وجود این در میان شریطه

 داشتن شراب آرزو میکند:

 (356باد خصم تو جفت حزن و عویل )انوری:  /باد طبع تو یار لهو و لعب 

انوری به شیوۀ قدما از تجدید مطلع برای دریز به مدح سود میجوید، حال آنکه در قصاید مفلق تجدید مطلع دیده 

 مطلعهای خود به شیوۀ فرّخی سیستانیانوری در بعضی از تجدید»نمیشود. غالمرضایی در این باره، بر آن است كه 

(. انیوری تنهیا در چهار قصییده ایین فین 443: 4377)غالمرضایی، « چینی میکندبیرای مطلیعهیای بعدی، مقدمه



 47/ انوری ابیوردی بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از

 

را بیه كیار میگیرد. انوری در تمام قصایدی كیه در آنها تجدید مطلع كرده است، به آوردن یک مطلع مجدد، كفایت 

 كرده است و عموماً از ایین تعیداد، تجاوز نمیکند.

شیم مییدرخشید. او دارای سبک و اسلوب بر تارک سیدۀ شانوری به لحاظ مدح و ستایشگری مدح و ستایش: 

به  ادر وی»اند. در حقیقت شناسان از او با عنیوان یکیی از پییامبران شیعر فارسیی ییاد كردهخاصی است و سخن

سبب قدرت خیال و لطافت بیان درخیور چنیین سیتایش هیم باشید، پیامبری است كه دویی تقریباً در همج عمر 

(؛ بطوری كه ممدوحان 474: 4373كوب،ین)زر« استز دیگیری بیه وی الهیام نشیده جز ستایش و نکوهش، چی

 او بالغ بر شصت تن هستند.
شاعران در دورۀ بازدشت ادبی به تقلید از شاعران سبک خراسانی و عراقی، در مدح شاهان و شاهزاددان روزدار 

عنصری و دربار شاهان قاجار را مانند دربار سلطان اند. شاعران این دوره خود را مانند فرخی و خویش شعر سروده

محمود غزنوی میپنداشتند. مفلق طهرانی نیز فرزند زمان و روزدار خویش است و مانند دیگر شاعران دورۀ بازدشت، 

وچهار قصیده، از موضوع مدح برای قصاید خویش استفاده اشعار مدحی در دیوانش فراوان است. او در بیش از چهل

ت. مفلق در قصاید ستایشی خویش از قصاید سبک خراسانی تقلید كرده است. موضوع اصلی اشعار مفلق، كرده اس

شاه، مدح پادشاهان و شاهزاددان و بزردان عصر قاجار و هجو و هزل است. سرایندۀ اثر در اشعارش به مدح فتحعلی

محمودمیرزا و رجال سیاسی چون  محمدشاه و ناصرالدین شاه و شاهزاددانی چون عباس میرزا، ظل السلطان و

 الدوله و ابراهیم خان ناظر پرداخته است.میرزا آقاسی، آصف

عناصر اند. البتیه های حماسه و مذهب برای ممدوح استفاده كردهانوری و مفلق، به صورت چشمگیری از حوزه

« بهمشبه»بی بیعنیوان هیای میذهمذهبی از نظر بسامد در شعر آنها اولویت دارد. هیدف از آوردن چهیره

بخشی به ممدوح است. آنها در مدایح خود بر سه صفت ممدوح تأكید دارند كه عبارتنید از: تقیدس، شیجاعت تقدس

انید، ماننید حیاتم طیایی، و بخیشنددی. و عناصری را كه در ادبیات از نظر بخشنددی یا شجاعت موتیو شیده

 .آورندرسیتم و ... را در اشعار خود می

 (131ملوک جهان جمله در اهتمامت )انوری:  /ملک یوسف ای حاتم طی غالمت 

 (749)مفلق:  چه حاتم یا چه طی دیگر چه معنی یا چه شیبانی/ مخوان از فضل و از جعفر فراهم نه كهن دفتر 

 برقرار میکنند:درمورد ممدوح از زمین و آسمان و آب و خاک فراتر میروند و میان دنیای ذهن و عالم برتر ارتباط 

 (53خورشید، عکس دوهر پرّ كاله توست )انوری،  /دردون، غبار پایج تخت بلند تو 

 (746ماه منیر افسری، افسر ملک را فری )مفلق:  /شاه سپهر خردهی، خرده چرخ را مهی 

 :سرشار از اغراق و مبالغیه استانوری و مفلق، های مدیحه

 (55از خجلت تو دست عطارد مقید است )انوری:  /تا دست تیو دیشیاده شید انیدر مکیاتبت 

 (563از ذات پاک الیزال آمد جاللش لم یزل )مفلق:  /مانند ذات ذوالجالل آمد همالش چون محال 

حیات ن رودونج اشخای است. او به دلیل داشتاما مهمترین ویژدی و خصیصج شعری انوری، تعریف و ستایش دروغ

دیویی و چاپلوسیی را در قصیاید میدحی، پیشیج خیود سیاخته و حقیقت این است كه كسیی بیه خای، تملّیق

انیدازۀ او، در مییان شیاعران، دچیار تملّیق و چاپلوسیی نشیده و بیا تقاضاهای پست و حقیر، شعر خود را در 

ح و ابرام در تقاضا و مبالغه در هجیا تیا آنجیا كیه ممیدوح غلو در مد»پایینترین درجه قرار نیداده اسیت. درحقیقت 

بیه مرتبیج خدایی، خواهش به درجج ددایی، و بددویی به مرحلج فحاشی برسد، از مشخّصات معنوی قصیاید و 

 (.343: 4374)حمیدی،« قطعات]او[ است
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دبییییی از جمله هجو و هزل، ترین شاعران قرن ششم است كه در اكثر فنییییون ا     از برجسته انوری  هجو و هزل:

یه قصاید و غزلیات او دواه آن         سخن به شمار میتوانمند و صاحب یکی ك یدی و خش ییمای ج یس س آید. او در پ

ست، چهره  شماری هجو و هزل وجود دارد و هجوهای او داهی    ا سرا نیز دارد. در دیوان مفلق نیز  ای هجودو و هزل

اصغر درمابه، شخصی مسمی به       شعارش به هجو افرادی چون میرزا علی بسیار تند و بیپرده و ركیک است. او در ا  

از زبان »هایی با نام ای در قالب قطعه با زنی روسییپی دارد. مفلق در هزلیات، قطعهحاجی زمان پرداخته و مناظره

)همان، « قطعج عاشق و معشوق  »(، 37)همان، « قطعج هفت سین »(، 37-34)نسخج مرعشی،   « سیاه دفته شده  

 ( دارد.39-37)همان، « قطعج پنج تومانی»( و 37

انوری در هجویات، به صورت پنهان به نکوهش میپردازد و به عبیارتی هجیو خفیی بیه شییوۀ مالزم مدح را به كار 

نور و خاصیتی میداند و ناراحتی خود را الدین را چون خورشید بیمیگیرد. بعنوان نمونه در بیت زیر خواجه شمس

 سرانجام او ابراز میدارد:ای سرد و بیهاز وعده

 (544چند از ایین دفیع دیرم و وعیدۀ سرد )انوری:  /نور و خواجه، بی اصل شمس، بی

های او بسیار زننده و ركیک است. از و مفلق نیز داهی به شیوۀ انوری عمل میکند، اما در اكثر موارد هجویه

ه كرد، در جایی كه پیرایج مردان را خرد میداند و زنان )فرد مورد های هجو خفی او میتوان به بیت زیر اشارنمونه

 هجو( را شایستج زیور و زینت میداند:

 (4494رو سخت دیر ادر همه با تاج و درزنی )مفلق:  /پیرایه مرد را خرد است ارنه چون زنان 

استفاده مییکنیند و آییه و حدیث انوری و مفلق دهگاه از شیوۀ هجو مالزم با اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نیز 

را به مناسبت مقصود و خواستج خویش در اشعارشان به كار میبرند. نیکوبخت این شیوۀ هجودویی را قویترین 

 (.474: 4395)نیکوبخت،آورد های هجو انوری به شیمار مینمونه

 رنج تن رسی نیک بنگر تا به كعبه جز به /الحرام خوان خواجه، كعبه است و نان او، بیت 

 (711ا لّا بِشَییقّ االَنفُییس )انوری:  لَم تَکُونُوا بییالییغیه /بیرنبشتیه بیر كینییار نیان او، خیطیی سیاه  

 (4633البنین ذات البنات )مفلق: شصت ساله چل دره ام /هست حاجی را زن پیری كه شصتش رفته سال 

دیوان انیوری خودنمیایی مییکنید. وی از ایین طریق، نواقص و هجو مالزم با تشبیه به جانوران نیز دهگاه در  

 معایب ظاهری شخص موردهجو را در قالیب تشیبیه بیه حیوانیات و جیانوران بییان میکند:

 (4564چون خرس، كریه شخص و چون خوک، نگون )انوری:  ای دنده دهان، چو شیر و چون درگ، حرون   

موارد، فرد موردنظرش را به زنان بدكاره مانند میسازد كه شاهد مثال این مورد  اما مفلق در اشعار هجویه در اغلب

 ذكر نیست.قابل 

هیای مختلیف علمیی ای اطالعات حوزهانوری از اولین كسانی است كه بطور قابل مالحظهاشاره به علوم مختلف: 

رو اسیتفاده از علیوم مختلیف عیصر، را در اشعارش دنجاند و در تصویردری از آنها بهره جست. تالش وی در قلم

شعرش را دیرفهم كرده است. برای مثال در تجسم شاعرانج بروج فلک، از تمام ظرفیتهای اطالعاتی خود بهره 

میگیرد. همچنین اطالعاتی كه از حیوزۀ نجیوم و منیازل قمر و تأثیر اجرام فلکی در یکدیگر آورده، قابل مالحظه 

ر و در وانوری از علوم ریاضی و فلسفه، موسیقی بهره»ی یکی دیگر از امتیازات اوست. انورتحصیالت علمی است. 

الرئیس افتخار مشرق، ابوعلی سینا، معتقد است و در اشعار احکام نجوم به زبان خود مرجع بوده، در فلسفه به شیخ

د به اظهار این معلومات در شعر خویش او را میستاید. روح فلسفه و ریاضی كامالً از شعر او پیداست. معلوم میشو

حریص بوده یا ممارست بسیار داشته كه اغلب اوقات خیال او به این معانی متوجه شده. در بین اینکه مدح یا هجا 
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روزانفر، ف« )است، منظوم میسازدمیگوید، یکی از قواعد ریاضی یا فلسفه یا معانیئی كه منشأ آن قوانین علمی 

ه انوری در آن مهارت داشته است متعدد بوده و از آن جمله طب، نجوم، طبیعیات، ریاضی، ك علومی (.333: 4357

 منطق است.هیئت، فلسفه، و 

قه اند كه میتوانید نشانگر عالانوری و مفلق از مفاهیم و اصطالحات موسیقی به شییوهای نو و ابداعی استفاده كرده

 و آشنایی مبسوط ایشان با این فن باشد.

 (941او یکی چنگ خوش اندر آغوش )انوری:  /قدح باده به دست  پیشکارش

 (4565من بربط و ساغر چه كنم )مفلق:  ورنه /دفت ناهید پی بزم وی است 
آور است و از این نظر، شعر او قابل توجه و تأمل مینماید؛ حال خلّاقیت و نوآوری انوری در ایین زمینیه شیگفت

این علم، بیشتر متوجه كاربرد اصطالحات و ادوات موسییقی اسیت تیا تصویرسیازی و دیری از آنکه مفلق در بهیره

است و  شیمارآفرینی و تصویرسازیهای او در مقابل ادوات و اصطالحات موسیقی بسیار اندک و بلکه انگشیتخییال

ان در قید تصویرسازی از چنین به نظر میرسد كه او به آوردن نام این ادوات و اصطالحات اكتفا مینمیوده و چنید

 آنها نیست:

 (4551با نغمج چنگ و نالج نی )مفلق:  /آمد دی و خورد بایدت می 

پوش. در نظر او آوای نی چون ناله اسیت و كوس بسان رعد چنگ را دوهپشت میخواند و بربط را عتابی اما انوری

 میغرّد:

 (615یب، زار چون آواز زیر )انوری: نالج آن از نوا  /قامت این از حوادث، كوه چون باالی چنگ 

اند و در این زمینه، اند؛ بیمیاریهیا و داروهیا را بیخیوبی میشناختهبا علم پزشکی آشنایی داشتهانوری و مفلق 

ترین بیماریهایی كه انوری و مفلق در های مشیتركی در مییان اشعارشیان وجیود دارد. عمدهمضامین و اشاره

خفقان، خنّاق، دق، زكام، طاعون، نقیرس، وبیا، و  اند، عبارتست از آبله، استسقا، تب، كرده شارهاشعارشان به آنها ا

 یرقیان.

استفاده  اند، باانوری و مفلق از جمله شاعرانی هستند كه با توجه به آشنایی و آداهی عمیقی كه با علم نجوم داشته

 اند وهای ناب دمیدن آفتاب و... آفریدهنج آسمان و جلوهاز اصطالحات این دانش، تصاویر بدیع و پرشکوه از صح

اند. آن دو از اصطالحات و عناصر این مضامین و مفاهیم شاعرانه و شگرفی را پیش چشم خواننده، مجسم ساخته

 هاند كهایی در عالم خیال آفریدهاند و صحنهانگیز بهره بردههای زیبا و دلعلم، در ساختن تشبیهات و استعاره

انگیزد. انوری، علوم و معارف عصر خویش را در خدمت شعر قرار داده و به تحسین و اعجاب هر خوانندهای را برمی

ای غیرمستقیم از آنها بهره میگیرد )شفیعی هیچ وجه بعنوان مضمون، آنها را وارد شعر نمیکند، بلکه بگونه

كه در نجوم و ریاضیات داشته است بخوبی در  مراتب علمی او )انوری( مخصوصاً تحقیقی(. »461: 4374كدكنی،

اشعارش معلوم است و غالباً دقایق نجوم و هیئت را بطوری كه حاكی از مقام تسلّط و استادی اوست داخل در 

 (.4/446: 4375)همایی، « مضامین شعری میکند

 (451وری: كرده در حوت بر آن ابجد و هوّز دشوار )ان  /كرده در دلو برین منطقه و هیئت آسان 
آنان تصاویر آسمان و سیارات و ستاردان را در خدمت مدح و ثنای ممدوح خویش قرار میدهند و با استفاده از پایه 

و عظمت این اختران و افالک، پایگاه و عظمت ممدوح خویش را به دیگران مینمایانند و البتّه داه عظمت و رفعت 

 عنوان میکنند: ممدوح را باالتر و فراتر از افالک و سیارات

 (13ز بهر خدمت توست آن كمر كه در جوزاست )انوری:   ز شوق مجلس توست آن طرب كه در زهره است 
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 (34آن كه حریف ردیف شد سرطان را )مفلق:   /دشت زبون چون ردیف حوت به چنگت   

انوری و مفلق چیون سیایر شیاعران و نویسینددان، اشیاراتی هرچنید انیدک بیه نگاری )ماده تاریخ(: وقایع

برخیی رویدادهای تاریخی و اجتماعی دارند؛ اشاراتی كه به لحاظ فرهنگی و سیاسیی، حیائز اهمییت بسییاری 

كمتیری برخوردار است. است. این نوع ادبی، در اشعار انوری و مفلق در مقایسه بیا سیایر انیواع و فنیون، از حجیم 

با وجود این ازجمله وقایع و رویدادهایی كه در اشعار انوری به آن اشاره شده است، حملج غز به خراسان و كشته 

(، و 571(، مرگ سلطان سنجر و ذكر تاریخ دقیق آن )انوری: 113شدن دانشمندان و بزردان این خطّه )انوری: 

 ( است.474میل كشیدن الب ارغو )

تاریخ درب بقعج »تاریخهایی در مفلق در ذكر وقایع تاریخی، از ماده تاریخ بهره میبرد. مفلق در اشعارش، مادهاما 

اصغر حمام میرزا علی»(، 14)نسخج مرعشی، « خانعلیتاریخ آب انبار حسین»، «تاریخ چشمه علی»، «فتحعلیشاه

 ه است.( آورد14)همان، « تاریخ قنات میرزا محمدعلی»و « ایدرمابه

اند و بیه توصییف شیراب، ساقی، جام انوری و مفلق اشعار خمری بسیاری در قالب قصیده سرودهسرایی: خمریه

اند. در این راستا، برخی قصایدشان بطور ویژه، با توصیف و در این زمینه بسیار دقیق سخن دفته اندو... پرداخته

آید. بعنوان نمونه، انوری در وصف خزان و در مدح ح، پدید میباده شروع میشود و پیس از آن، زمینج ورود به مد

 ناصرالدین ابوالفتح طاهر، چنین آورده است:

 (14نیاف هفتیه است ادیر غرّۀ ماه رجب است )انوری:  /روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است  

 (155پرخمار )مفلق:  آریآمدت روزی كه چشم از باده   /ساقیا رفت آن كه مغز از روزه داری پر صداع 

یی، باده، میخانه، ساقی، و جام را در معنی واقعی و حقیقی آن به           یون م یمچ یری ه انوری و مفلق مضامین خم

 كار میبرند.

 

 تأثیرپذیری از منظر صنایع بیانی

ست. غالب اپركاربردترین آرایه در دیوان انوری و مفلق، صنعت تشبیه است كه بوفور از آن استفاده شده تشبیه: 

تشبیهات این دو شاعر از نوع حسی به حسی است و این ویژدی، مفلق را به روش تصویرسازی شاعران سبک 

پردازی آمده است كه استفاده از خراسانی نزدیکتر ساخته است. تشبیهات در دیوان انوری همراه با افراط در خیال

بیت برای یافتن مضمون آن میکند؛ اما تشبیهات مفلق  لغات و تركیبات دشوار، خواننده را مجبور به تأمل در هر

كمتر حاوی مضمون جدید بوده و بیشتر تکرار مضامین رایج پیش از آن است، بعنوان مثال تشبیه دشمن به مریخ 

 )در نحسی( در اشعار دو شاعر:

 (4565چون زهره غر و چو مشتری غره به جاه )انوری:  /ای نحس چو مریخ و زحل بی ده و داه  

 (4946چون خون عدوی شه مریخ حسام است )مفلق:   /فرداست كه می ریخته در خاک و به میخوار 

میتوان دفت تشبیهات انوری پیچیده و غامض نیست كه نتوان آنها را دریافت، بلکه اشتمال بر مطالب علمیی 

هیای معلومیاتی در عرصیه سیبب تعقید معنوی شعر او میگردد. دستیابی به مضامین شعری او میستلزم داشیتن

 مختلف علمی است. 

در قصاید انوری و مفلق، عمدۀ اغراض تشبیه بر محیور بزردیی ممیدوح و حقیارت دیگیران مییگیردد و از طرییق 

 تقابلهایی كه ایجاد نموده، میتوان این واقعیت را لمس كرد:

 (665وری: دذاره كرده از پیروزه مغفر )ان /شهاب تیزرو چون بسدین تیر  
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 (735چنبر چرخ چاچیش غیرت چرخ چنبری )مفلق: / چوبج تیر توزیش شرم شهاب آسمان 

انوری و مفلق، ممدوح را معموالً به اجرام آسمانی مانند میکنند و برای خوارداشت آنها دربرابر ممدوح، به تشبیه 

اههای شعری انوری و مفلق در تفضیل و اغیراق دلبستگی خاصی نشان میدهند. بر همین اساس، تصاویر و ایم

 قصاید بیشتر از طبیعت بوییژه آسیمان ماییه مییگییرد.

ها، برف، آتش، ماه و خورشید، بیشترین عالقج این دو شاعر در مورد رنگها بیه حیوزۀ طبیعت )دلها، دیاهان، میوه

 معطوف است. شب و روز( اشییاء قیمتیی )مروارید، ییاقوت، سیم و زر(، شراب و روی و موی آدمی

بخش عظیمی از اشعارشان حاوی صنعت اغراق است كه حوزۀ تأثیر آن به تشبیه هیم نفیوذ كیرده است و با الفاظی 

 به شده است:چون رشک، غیرت، و غبطه، سبب تفضیل مشبه بر مشبه

 (64دلدار ماهروی من آن رشک آفتاب )انوری:  /بودم در این حدیث كه ناداه در بزد  

 (16جوی جی از رشک بركشیده فغان را )مفلق:  /مید جود دست تو كز وی بنده به ا

انوری و مفلق مانند دیگر شاعران كالسیک فارسی، به قرآن و حدیث توجّه )استناد به آیات و احادیث(: تضمین 

نی، رس دیاند كه این امر بیش از همه به سبب چیردی فرهنگ دینی در میان ایرانیان است. وجود مدافراوان داشته

رغبت امیران به دین اسالم و نشر مفاهیم دینی توسّط علما و دانشمندان از دیگر عواملی است كه شاعرانی چون 

های انوری درچه به امور دینی و معنوی چندان توجّهی نداشتند، عبارتها و واهدان قرآنی و دینی را بسیار در سروده

ر از آیاتی كه اقتباس كرده، عربیگرایی او متکلفانه نیست تیا نظاند. در اشعار انوری، صرفخویش جای داده

غالیب كلمیات و تركیبیات »دهنیده باشد. او بیشتر از دذشتگان، لغات عربی در اشعار خود به كار برده، امیا آزار

ان زم عربیی اشعار انوری از مقولج كلمات و تركیباتی است كه در زبان فارسی آن دوره یا در كتب علمی معمول

رایج بود و حال آنکه شعرای پیش از او میکوشیدند زبیانی را كیه در اواخیر دورۀ سیامانی ییا اواییل دورۀ غزنوی 

 .(315: 4395)صفا، « در شعر از آن استفاده میشد و كلمات عربی آن كمتر بوده است، به كار برند

ثلها و المتركیبات و جمالتی از آیات، روایات، ضربدر دیوان انوری و مفلق یک بیت صرفاً عربی نمییابیم، ولی 

اشعار عربی در تصویرسازی آنها به چشم میخورد و داه در تکمیل و تأیید كالم خویش، آیات قرآنی را در یک 

 آورند:مصراع می

 (711لم تکونوا بالغیه الّا بشقّ االنفس )انوری:  /بر نبشته بر كنار نان او خطی سیاه 

 (541لیس لالنسان الّا ما سعی )انوری:    /همچنین فرموده ایزد در نبی 
 (43وحی الیسئل عما یفعل )مفلق:   /منزل اندر صفت فعل تو شد 

 (75اند )مفلق: كسر رایت ز آیت انا فتحنا كرده   /روز فتح و نصر  دشمن را به  او احزابجیش 

هنگام مرور دیوان مفلق طهرانی، غالباً با ات خاص یا نام شاعر: بیت، تركیب تأثیرپذیری از منظر ذكر مصرع،

آیند و مثل این است كه آن را در جایی دیگر و تعبیرات یا مصراعها و داه ابیاتی روبرو میشویم كه به نظر آشنا می

ل است كه در ذیایم. مفلق بارها در اشعار خویش به تقلید و تبعیت از انوری پرداخته در دیوان شاعران آشنا دیده

 چند مورد ذكر میگردد.

 او قصیدۀ زیر در مدح دستور اعظم جناب آقای حاجی سلمه اهلل، با مطلع:

 (645ض آفرینش بر وجودت چون صفت قائم به ذات.... ) /ای خداوندی كه بر ذاتت قیام كائنات 

مودودبن احمدالعصمی، با مطلع زیر    الدین اكفی الکفاۀدر مدح ضیاء دیوان انوری  47را با توجه به قصیدۀ شمارۀ   

 سروده است:



 4-65 صص ،99 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 66

 از بالی غیرت خاک ره دردانج و كات /آخر ای خاک خراسان داد یزدانت نجات 

 همچنین مفلق در قصیدۀ زیر با مطلع: 

 (4531-4534حشمت صاحبقران و مدت صاحبقران )بیت   /دو سلیمان دو سکندر دو بیا و دو ببین 

 یدۀ انوری در مدح ملک عضدالدین طغرل تکین با مطلع زیر بهره برده است:از تعابیر و اصطالحات قص

 تا ببینی خویشتن در نسبت طغرل تکین  /دو فریدون دو بیا نظاره كن اندر جهان  

 ای با مطلع:همین شباهت خصوصاً در انتخاب قوافی در قصیده

 (644-641دت كفیل كائنات )جز تو كز همت كف را /حمدهلل همتم بر كائنات افشانده دست  

 الدین اكفی الکفاۀ مودودبن احمدالعصمی با مطلع زیر دیده میشود:با قصیدۀ انوری، در مدح ضیاء

 چون ممات و چون قنات و چون روات و چون عدات /بود الحق تاء چند دیگر از وجدان ولیک 

 ست:بعالوه مفلق طهرانی هفت مرتبه از انوری در دیوان خویش یاد كرده ا

 (671الدین و از دردنج و كات )بیت: در خراسان از ضیاء / انوری دیدی درت در ری نگفتی تا ابد 

 (644از خطیب ری به طیبت سائحات ثیبات )بیت:  /انوری زین فکر بکرم در قوافی دو مگو 
 (376از ابیورد و ظهیر از فاریاب آمد پدید )بیت:  /من كجا و دفتن از ری آمدم من انوری 

 (4535دو كه بیند پنج آمد نوبت صاحبقران )بیت:  /انوری طغرل تگین را دفت كو نوبت سه روز 

 (4347غالباً در بزم ذكر از ساقی و ساغر كند )بیت  /انوری هرده ثنای دولت سنجر كند  

 (4151بركند از خاک سر یا خاک خود بر سر كند )بیت:   /انوری را زان مدیح و زین تغابن بازدو  

 (6414تف غیرت ز التهاب كند )بیت:  /انوری و ظهیر را زین مدح 

 

 گیرینتیجه

 از تطبیق دیوان دو شاعر، نتایج ذیل حاصل شد:

سرا نامید. آنها بحر رمل را در رمل جزو بحور پركاربرد در اشعار این دو شاعر است؛ بنابراین میتوان آنها را رمل

اند. هر دو شاعر از بحر هزج كار برده رای بیان دله و هجر و فراق و مرثیه بهقصاید برای مدح و در غزلیات عموماً ب

اند؛ كاربرد این بحر از سوی دو شاعر به شرایط زنددی آنها ارتباط دارد. وابستگی در اشعار خود زیاد استفاده كرده

یف است. بحر خفو شاعر بوده ایشان به دربار و شادباشی و خوشگذرانی آنها، علت اصلی انتخاب این بحر از سوی د

برای شادمانی و مدح به كار میرود و هر دو مدح شاهان میگفتند. بحر مجتث و بحر مضارع نیز در دیوان هر دو 

آید. با بررسی اشعار دو شاعر متوجه شدیم شاعر پركاربرد هستند. بحر مجتث هم برای بیان درد و شکایت و غم می

اند. بیشترین بحر سالم كه انوری به آن پرداخته است بحر متقارب سالم هست كردهاز بحرهای سالم كمتر استفاده 

و طبیعی و منطقی به نظر میرسد، زیرا شاعر در مدح ممدوح، شعر را به صورت حماسی میسراید. اوزان غریب و 

لی رباعی )هزج نادر در اشعار هر دو شاعر كاربرد خیلی كمتری داشته است. هر دو شاعر در رباعیات از وزن اص

نکرده  آزماییبند طبعبند و ترجیعاند. انوری در قالب دوبیتی، تركیبمثمن اخرب مکفوف مجبوب( استفاده كرده

بند سروده است. همانگونه كه مشاهده شد، اوزان شعری بند و دو تركیباست اما مفلق یک دوبیتی، یک ترجیع

 را مفلق قصد تقلید از انوری در سرودن اشعارش داشته است.مفلق خیلی نزدیک به اوزان شعری انوری است، زی

بیشترین اشعار انوری و مفلق در قالب قصیده و دارای مضامین مدح، ستایش است. انوری و مفلق با داشتن 

 آیند. قصاید این دو غالباًشمار میهای غرّا، زیبا و بلند با مضامین نو و بکر، از سیرآمدان عصیر خیویش بیهمدیحه
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های آن دو از جهت محتوا جزو عالیترین و زیباترین دارای شریطه، دعای تأبید و جاودانگی ممدوح است. شریطه

آید. مضامین قصاید مدحی انوری و مفلق بیشتر متوجه ستایشهای رسمی و های شعر فارسی به شمار میشریطه

ا آنها را در برابر ممدوح خرد و حقیر میشمارند پیوسته ممدوح را به اجرام فلکی تشبیه میکنند، یمقید است، آنها 

 و خادمی بیش نمیدانند. بطور كلی اجرام فلکی در تصویرهای شعری این دو شاعر، نقش بارزی دارنید. 

اند و خمریات بسییاری را در آثار خویش، آزمایی كامل نمودهسرایی، هنرنمایی تام و طبعاین دو در عرصج خمریه

 دیری از صور خییال بیه هجودیویی میییپردازد اما مفلقانوری با زبان و بیانی غیرمستقیم و با بهره اند.برجای نهاده

بسیار بیپروا و دستاخانه، زبان به هجو میگشاید. استناد به آیات قرآن و احادیث، از دیگر ویژدیهای سبکی شعر 

اند كه این نشان از تسلط و آداهی این دو هره بردهانوری و مفلق است. آنها بوفور از آیات و احادیث در اشعارشان ب

 به علوم قرآن و حدیث است.

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 را رساله این راهنمایی زادهدكتر منصوره ثابتسركار خانم   است.شده استخراج تهران جنوبآزاد اسالمی واحد 

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای حسین اسدیاند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده

 ها وبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر علیرضا صالحیاند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و

 سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

  قدردانی و تشکر

ادبیات فارسی و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمی واحد  زبانهای خارجی

 .نمایند اعالم دادند،

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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