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 انوری ابیوردی اشعارپاره ای از  تناقض ها( در پارادوکس)

 

 ، سعداهلل رحیمی

 ادبیات فارسی، کرمان دانشجوی دکتری زبان و

gmail.com   @ 77 sadi.rahimi 

 کبری رحیمی، 

 کارشناس ارشد مطالعات زنان، بافت

C7422623@ yahoo.com 

 چکیده

شعر فرهنگ ایران در شعر، همراه شاعران بلند آوازه و نیک نام خویش از دوران آرامش و گاه پر خطیر و پرتالطم روزگار گذرکرده است. قرن ها 

بردوش کشیده و هم تداوم آن را دنبال کرده است. یکی از قله های سترگ شعر  هم بار اساطیری، تاریخی، سیاسی، هنری و عرفانی فرهنگ را 

 فارسی جای گرفته است. شاعری انوری است، که با قصایدش در زمره سه تن از پیامبران شعرو 

  بعدیو هر چند که ال نبیّ                   مبرانندادر شعر سه تن پی             

  و انوری و سعدی یفردوس اوصاف و قصیده و غزل را                                

 ر اشعار و نحوهد پارادوکس، قضیه ای که به ظاهر تناقض داشته باشد، مانند: ایستادن، خسته کننده تر از راه رفتن است؛ دهدیافته ها نشان می 

می  تبرّی شعر می سراید و گاه از شعر دخو زماندو نگرش و شیوه وجود دارد. گاه در مدح درباریان و سلطان بسانِ زندگی اجتماعی انوری   

نی چند خود را برتر از دیگران می داند و گاه از وصف شعر دیگران در نمی گذرد. قصاید پر نغزی دارد، که ضمن مدح سلطان و تجوید. گاه شعر 

فاخره از بزرگان روزگارش، پیامبراکرم)ص( و امام علی)ع( را به نحو بارزی ستایش می کند. انوری میان زهد، حرص، خردگرایی، خردستیزی، م

ی ایمان داشته نوسان است. به علت نبود پایگاه روحی استوار نتوانسته است در قیاس با سایر شاعران حکیم به چیز شعر درو نفرت از  به شعر

ت فلسفی هیچ غای غافل است و باشد تا با آن ایمان، بتواند خود را از عدم تعادل افکارعامه اجتماعی و دانایی مصون دارد. نسبت به جهانی دیگر

ن شمه ای از لطایف دوگانه شعری او در بیا تجو نمی کند و در عین حال دیگران را به خرد و منش نیک هدایت می کند.جس اجتماعی را و

 تناقض گویی و یا پارادوکس بیان می شود.

انوری، پارادوکس، قلم عقل، لباس عدل کلید واژه:   

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  

 مقدمه-1

ی، اخالقی، زندگی اجتماعی، فلسفی، فرهنگ بتوانکه براساس آن  ،ارزشمندی و سند ایران به عنوان وجدان بیدار ملی و فرهنگی در همواره شعر

ظ و به درکشاکش دهر، فرهنگ ایران اغلب درشعر خود را حف .، یاریگر ذهن کنکاشگران علمی و عملی بوده استبازشناخت انسانی ملت را و

ه و هم تداوم بردوش کشید ، تاریخی، سیاسی، هنری و عرفانی فرهنگ راهم بار اساطیری اجتماعی کمک کرده است. شعر کردار پیشبرد رفتار و

ری او این شاعران مفخر به نام انوری ابیوردی، در وجیزه ای از پارادوکس)تناقض در ظاهر و باطن گفتار( شع دنبال کرده است. یکی از را آن 

، است رفته پارادوکس وحدت آرا به پیش با و گاه تجربه عرفانی نداشته ،تالطم تناقضات، انوری ابیوردی مانند شاعران عرفانی درمی شود.  ذکر

تنوع و تجربه شعری او همراه تناقض هایی رفع ناشدنی برایش مانده است. انوری را شاعری دارای قریحه قوی در شعر سرایی با طبع ماز اینرو 

  دارای اشعاری بس منسجم می دانند.

به  سوط شهر به دنیا آمد. انوری در ابوالخیر، توابع خراسان، زادگاه ابوسعید نزدیک مهنه از ابیورد، ششم درانوری اوایل قرن  اوحدالدین محمد

لقب  ) قبه همین جهت وی را حجه الح ریاضیات نیز اشتغال داشت. نجوم و فلسفه و   انوری در شعر سرایی استاد بود و به تحصیل پرداخت.

 ،هساختمی  نزدیک ،ه استبود ممتاز ابن سینا که دانشمندی فرهیخته و به عقاید انوری را حکمت، فلسفه واشراف در  می نامیدند. ( علمی بود

سی  دحدو سلجوقی راه یافت. نجوم به دربار سلطان سنجر فلسفه و ادب و و شعر مهارت در با پرداخت. اوسرودها ستایش ابن سینا  و وی در

اه قول دولتش نابرب سرود. درباریان او و بسیاری درمدح سلطان سنجر اشعار وزرای دربار بود و مالزمت سلطان و احترام در عزت و سال با

ت؛ که بوده اس( شهر انوری هم یعنی ابیورد در آن دشت واقع بوده است) تخلص او نخست خاوری، که منسوب بوده به دشت خاوران، ،سمرقندی

گران به بلکه دی ،هداختیار نکر شخود را است و این لقب ها رها کرده و انوری را برگزیدآن تخلص ر "عماره"عمروی بعدها به فرمان امیر خویش 

:آمده است زیر که در قصیدهچنان .انداو داده  

 در نظم و نثر اخطل و حسان روزگار             ای در هنر مقدم اعیان روزگار       

 همی چه خواند خاقان روزگارچرخم           دادند مهتران لقبم انوری و لیک       

 ( 1771صفا، ). اول خاوران دانسته شده است و به حق سزاوار این مرتبه است ترین مشاهیر مرتبهو در بیت زیر انوری یکی از بزرگ

 تا شبانگاه آمدش چار آفتاب خاوری           گردان شد به خاک خاورانتا سپهرت صیت     
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  زبان شعر انوری-2 

 گاه از می سراید و سلطان همراه خویش شعر گاه درمدح درباریان و او دارد. شیوه وجود نگرش و نحوه زندگی اجتماعی انوری دو اشعار و در

از  شمه ایاستادان ادب، نمی گذرد. بهرحال  گاه از وصف شعردیگران در دیگران وزن می نهد و از برتر را تبرّی می جوید. گاه شعر خود شعر

حر، درحین حمله س بگذری ای باد به سمرقند اگر مشهور  قصیده یا پارادوکس بیان می کنند. بیان تناقض گویی و در را دوگانه شعری اولطایف 

اقان خ به وسیله خواجه کمال الدین برای محمود ، کهاسارت سنجر به حاکم سمرقند به عنوان نامه اهل خراسان )ترکمانان( به خراسان و غزان

دایی حروف همص با و گیردمفهوم بردن نامه عینیت بیشتری می  حروف در تکرار با باشکوه و ابهت شعری سروده شده است، که ،دهفرستاده ش

 انوری  را عواطف شاعرانه این قصیده بی تابی ها و تفاخری خاص می بخشد. انوری طنین و به شعر می آورد و وکلمات فضای مضاعفی به وجود

وز به ویرانی درجمله های هستی س شکایت، پریشانی و سرگشتگی و اندوه، حیرانی و حسرت و »خراسان نشان می دهد.پس از هجوم غزان به 

در و مهارتی ای مقتانوری طبعی قوی و اندیشهقله شاعران بزرگ بنشاند.  در همین یک قصیده کافی است که انوری را خوبی احساس می شود و

یر اخ ترین وجه اهمیت او در همین نکتهمخاطب زمان خود داشت، و بزرگ در کالم روان و نزدیک به لهجه وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل

ده است که ای تازه در آن ابداع کریعنی استفاده از زبان محاوره است و او به این ترتیب تمام رسوم پیشینیان را در شعر درهم نوردیده و طریقه

تشبیهات و  مخاطب، با رعایت سادگی کالم و آمیزش آن به لغات عربی و استفاده از اصطالحات علمی و فلسفی وبودن بر زبان عالوه بر مبتنی

هایی از محاورات معمول خود رسد که گویی قسمتاز سادگی میای گاهی به درجه ریوشعران  (1771نفیسی، )  «.استعارات بسیار همراه است

شکل را در شعر خود گنجانیده است و گاهی هم به دلیل تسلط کامل بر معانی دقیق و مشکل در همان حال که الفاظ روان دارد فهم آن چنان م

:می داننداو را یکی از سه پیامبر شعر فارسی  » .شود که محتاج به شرح و توضیح فراوانی داردمی  

  هر چند که ال نبیّ بعدی          در شعر سه تن پیغمبرانند            

 (1771صفا،  «)و انوری و سعدی یفردوس قصیده وغزل را          اوصاف و           

 سرایان ی اول جای دارد و او را پیشوای قصیده و شعرا در مرتبهاکثر فضال نزدگویی انوری در قصیده ،انوری از شعرای بزرگ پارسی است    

تور و پور مغزتور و    کرده و نظیر قصاید او بسیار سروده، ولی سبک شعری انووری بسویار کامول    انوری بیشتر از ابوالفرج رونی تقلید می. دانندمی 

  ( 1771مدرس رضوی،  « ).آمیخته به اطالعات علمی است

 

درمتنمبانی نظری -3  

اعران میان ش حکمی در که پایگاه علمی و حکمت دان است. بدین معنا او انوری حکیم نیست که سخنان حکیمانه بزند، می رسد، به نظر

ایه های بن م ذوق شعری و حکمت دانی که جز ، که با تفاخر به آنداشته استعلمی تربیتی  ذات سرشتی منطقی و در ویعصرخویش دارد. 

سیر و گاه ا؛ البته، دون حکمت دانی خویش می شمرده است شاعری را و شعر را فروتر از خویش می دانسته و شاعران دیگر ،استبوده  ادبی او

غزلیاتش به اوج می رسد. اشعارحکیمانه و عرفانی در ؛ و گاهیشیفته ایده ها و عواطف شخصی است  
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انک تو و ملک جاودانی               ترقی است   جانت به علم در گر  

چه کتاب عشوه بخوانی خود دانی چه قیاس راست بشنو                بر  

هرگز  نرسی به زندگانی                ورنه چو به مرگ جهل میری      

( 1737مندسعید،برو )                         زان سوی اجل چنان بمانی        زین سوی اجل ببین که چونی            

بسراید. برای عام مردم شعر وی نمی خواهد    

مباش قبول عامه گو هرگز ننگ شعر             راه حکمت رو، از قبول عامه، چند انوری بهر  

هرگز  گو آن است که پسند عامه عالم شعر عمال  بر انوری برای پسندعامه ارزشی قایل نیست. شعر را پدیده ای عامه پسند می داند اما در 

( 1771، شفیعی کدکنی)     است. نباشد. وی از برجسته ترین نمایندگان این گونه تلقی از جمال شناسی شعر  

(151برگ بمردم نشمری  )همان، ما مشتی گدا، کس را شعر و شاعری              تا ز بشنو رمزی ز ای برادر  

اقضات می فروشد. پردازشی چنین حکایت از تضادهای درونی و تن فی بدین فخرگاه شعر را پست و دون مقام خویش و ننگ می داند و از طر

است که تا آخرین لحظه وجود و شخصیتش درحقیقت وجودی و  این باور بر انوری،شرح دشواری دیوان  مدرس رضوی در دارد. ویروحی 

به نظر زرین کوب،   (  1771)مدرس رضوی،.  حکمتی عظیمواقعیت اجتماعی زمانه معلق می ماند. انوری خود را حکیمی بلندپایه می داند با 

      و زارش حکمت او ارزشی قایل نیست. چنان خوار و  سزاوار صدر و قدر زمانه است. اما از سویی زمانه را ارج و قدری می نهد که برای علم

 می دارد. عصاره آن را در قالب کالمی منظوم نثار که برای رفع حوائج اولیه ناگزیر همه دانسته ها و دانشش را در سینه مکتوم می دارد

یچیک که ه و یا احیانا خیری را بخواند. ممدوحکانی )و معشوقگانی( کم مایه می نماید یا هزل و هجوی منظوم می گوید تا شری را از خود براند

 ،)محبتی« و سرمایه درونی خویش می داند.از این سه حالت با حقیقت وجودی وی هماهنگ نیست و او را به عصیان علیه طبقه اجتماعی 

مطلع ِ: قصیده معروفی بدان پرداخته است. در قصیده زیبای نامه اهل خراسان با مذمت شعر و شاعری در در ( 1731  

به سوی خاقان بر سحر                  نامه اهل خراسان را بگذری ای باد اگر برسمرقند  

دانش  راحاطه ب )ترکمانان( به روشنی احساس می شود. شان به دولت سنجری و وحشت از هجوم غزهاتناقض مشهود است. میزان دلبستگی ای

احکام، نجوم( ) منطق، موسیقی، هیات، حکمت، ریاضی، طبیعی، اعمال و های عصرش به روشنی معلوم می گردد؛  

 (1771شفیعی کدکنی،  ) «دل و دست خدایگان باشد           گر دل و دست، بحر کان باشد      

های زبانی و هنری که دارد یک ارزش اجتماعی و تواریخی عوام    مدیح گذشته از ارزش ولی چنین برخوردی چندان خردمندانه نیست، زیرا شعر

 و این با درخواست های حقیرانه انوری از ممدوح سازگار نیست. که ما را با گذشته اجتماعی آشنا می کند. نیز دارد

 پرهیزمز هر ترشی من بنده می                  بزرگوارا دانی کز آفت نقرس        

همان بیمواری کوه در اواخور عمور      ( 1771شفیعی کدکنی،  . )بیماری نقرس بر طبق آنچه مشهور است، بیماری افراد مرفه و اشراف بوده است

 می آورد. پای در انوری را از
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ده است.خویش را با کناسی مقایسه کرشغل کدوبن یا قصیده ای که درآغاز آن  و رما یا مکالمه چنارقصیده شماره سوم، در قطعه والی شه در  

ممالک چاره نیست         حاش هلل تا نداری این سخن را سرسری دان که از کناس ناکس در  

بریتو نتوانی که خود بیرون  ناقلی باید   تا فضله ای را کم کنی            زانکه گرحاجت فتد  

( 133، برگ 1771نفیسی،  ؛151برگ  ،1737آیتی،)    

ه  به  حال آنکه این سخن سرسری نیست و انوری کناسی را بر شاعری رجحت می نهد؛ زیرا براین باور است که شغل کناسی کاری است ک

  مردم خدمت می رساند و شاعری نه!

وی نهند ده کدوی تر نه بس عجب  دستار خوان بود ز دو گز کم به روستا                     در  

آن آیدم همی                    کو بر کدوی خشک نهد بیست گز قصب لیکن عجب زخواجه از  

نوسان است. در شعر و نفرت از انوری ابیوردی میان زهد، حرص، خردگرایی، خردستیزی، مفاخره به شعر   

   (1771شفیعی کدکنی، )    بوعلی بیند نه ژاژ بحتریشفای  مرد را  حکمت همی بایدکه دامن گیردش         تا 

 هیچ و بی ارزش می شمارد. با شفای بوعلی ،وی همواره حکمت را فراتر از مقام شعر می داند. و در جایی شاهنامه را در برابر شفای بوعلی

مباش.   شهنامه گو هرگز  

 در قطعه چهلم آورده است.

!مباش هرکجا آمد شفا، شهنامه گو هرگز             درکمال بوعلی نقصان فردوسی نگر        

دیوان انوری: و چهل نهم از و ابیات قصیده یکصد  

 جهان داد که معزولی نیاید                                 ربیع نطق را در ربع مسکون

   مکنون خرد را گوش درج درّ     نیکوست                           هنوز از استماع شعر

که افزون باشدش راوی موزون        سزای افتخار شعر باشد                                 

شعر باطل هرکس زبانم                                     نمی گفته است حقی تا به اکنون  ز   

ن آب که همه را سودی می بخشد، در آبشخور م گویدمی داند. می  سرنوشت و کارهای مردم روی زمین موثر گردش افالک و ستارگان را در  

یوه مسکن من صرصری می کند و باد صرصر هم، ش خاک که برای همه ساکن است در پیش دارد، و چون آتش سوزنده می شود. شیوه آتش در

پیش گرفته است.  خراب کردن و برکندن برای من در  

سکنه من صرصری خاک ساکن اندر مشرب من آتشیست               شغل آب نافع اندر کار  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

) آب،  او عناصر اربعه  ( 1771)نفیسی، «و ایام محنت دیر می پاید.  وقت شادی، بادبانی گاه اندوه، لنگری، بدان معنی که: شادی زود می گذرد

اعران حکیم به ش در قیاس با سایر پایگاه روحی استوار نتوانسته است به علت نبود آتش، باد، خاک( را نیز درتناقض با خواسته هایش می بیند.

غافل است چیزی ایمان داشته باشد تا با آن ایمان، بتواند او را از عدم تعادل افکارعامه اجتماعی و دانایی مصون دارد. وی نسبت به جهانی دیگر

 و هیچ غایت فلسفی و اجتماعی را جستجو نمی کند.

ار و عمل اشعار را در زمینه زهد و اخالقیات دارد. به گونه ای می توان نوعی تعارض بین گفتهیچ عقیده ای ندارد، ولی زیباترین  انوری به زهد 

شعرانوری ساده و روان است که دارای جنبه   ( 1771شفیعی کدکنی،)« که بدان ها اعتقادی ندارد. چیزهایی را می ستاید و کردار وی قایل شد.

اکم برعصر و دارد. تناسب دشواری و روانی نیز از تناقضات سبکی و شعری اوست. سلیقه ح دشوار نیز حالی که قصاید در ،قابل فهم می باشد

خن دوره و همدوره ای های ایشان شعرهایی از نوع خود را می طلبد و این سبب شده است گاه به تناسب نیاز بازار و گاهی به دلخواه خویش س

 سرایی نماید و جمع نقیضین کاری بس هنرمندانه است.

آخر بغایی مکن تو گرد ها گفتمت: خر از کفه دور                         خربار  

(  1771شفیعی کدکنی، )        سنگ اوفتاده بسُر  تپاچه من افکندی                 و اینک در کیک)کک(  

  دارد. شعر سیطره برتواناست، و با این توانایی،  یافتن مضموندر که است آن انوری مهارت و استادیاستاد نفیسی می گوید: 

(       1771نفیسی،)      کشتی یی  برخشک می ران انوری          کاخر این دریای غم را ساحلی است   

(1/375)همان،          یخ  نوشت نام وفا که انوری چرا                 نامم ز بهر مرتبه نقش نگین کند بر  

درمدح شاهان می پردازد، که عدل شاه بدان داده است.)صله( گاه درابیاتی   

دشمن چون خاک، خوار او         باد بی مقدار گشت از آتش شمشیر خسروی کزآب لطف و  

مهر و کین او چو باد و خاک از تیر و بهار     آن کز آب و آتش گرد و گل پیدا کند     سنجر  

(  1771شفیعی کدکنی، )              از دل باد هوا و خاک میدان روزکار                  آنکه آب و آتش انگیزند تیغ و تیر او      

     گفتار اینهمه خواننده لذتی از سخنی قابل قبول طبع و یا نزدیک به واقع ندارد، و در بسیاری موارد این ابیات درباره مدح سلطان سنجر  

نعمت  شاعران بزرگ را از شاخص ترین نمونه های جور فلک با طنزی تلخ بیان می نماید. دارایانوری، تهیدستی هنرمندان، بویژه  نمی برد.

 قارون شدن و زندگانی نوح داشتن را که از اسباب محاالت است به صراحت می آورد.

 ممدوح     صلت بر به امیدبرد                         اندرین عصرهرکه شعر

 رنج غم دلش مجروح از گردد                      نه      آلت ببایدش ور چار   

 (  1771نفیسی،)        و نعمت قارون         صبرایوب و زندگانی نوح       دانش خضر

 وی آدمیزادی خود و آگاه نمودن ممدوح را مد نظر قرار می دهد، و می سراید:
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 شب می خروشد بهرکاه تا روز                      ز دعاگو اسبکی دارد که هر

 بیتی نیز کمتر می نیوشد غزل می گویم و در وی نگیرد                    دو

 اصطبل مخدوم                         که او را کولواری کاه نوشدز ا توقع دارد

 ( 1771شفیعی کدکنی،   )                    این همسایه شخصی می فروشد اصطبل مخدوم              در که نیست در وگر

کماالت و دوری از عرفان و حتی اجتماع می داند و  گاه شعر را سبب طرد تغییرات تاریخی و اجتماعی را بیان می دارد. و تهیدستی ارباب نیاز و

 لب به نکوهش شعر و شاعری دارد.

 من پروری دست دش چندش پرورم                  ای مسلمانان فغان از شعر دشمن جان من آمد

 جوالم بر سری نبودی صاع شعر اندر یا رب زحکمت چه برخوردار بودی جان من                گر

 زین خطا درنگذری نگذری تا خطر در شاعری از بندگی ایمن مباش                     کز انوری تا

 و؛

 ( 1771 ،نفیسی)    مردی شاعرم توهمه نوعی و لیک            زین یکی اوخ که نزد  دارم زنقصان از غصه ها

سخت تورین   صدر قضاوت نادرست و تناقض گویی نشانده است. خلوص استوار است. وضع بد زمانه انوری را اینگونه در درحالی که بنیاد شعر بر

زیون العابودین    دالی دقیق دارد.قضاوت ها را درباره شعرش دارد تا جایی که تصمیم به گوشه گرفتن از شعر می گیرد. با این که گاه قضاوتی اعت

معنایی دراشعار انوری می نویسد: انوری درقصیده ای سوگندنامه ای بلیغ دارد. او  ، برای بیان تضاد711موتمن در کتاب شعر و ادب فارسی، برگ

صدق ابووبکر و هیبوت عمور و    به صفای آدم و دعای نوح و رضای خلیل و نیاز یعقوب و حرمت کلیم و دم عیسی  و حق  داوود و سر مصطفی و 

حیای عثمان و ذوالفقار حیدر و حرمت جبرائیل و حق میکائیل و ندای اسرافیل و جالل عزرائیل قسم یواد موی کنود، ناگهوان بورخالف انتظوار       

 خواننده می گوید:

 خور است  نه به روز که مرا در وفای خدمت تو                      نه به شب خواب و 

 ( 1711) موتمن،     ت برای قبوالندن چنین دعوی کوچکی به چنین سوگندهای سخت متوسل شد؟آیا شایسته اس

البته انوری به خوبی می دانسته کیمیا گری ماهر است، اما نمی دانسته چرا در عین کیمیاگری، مفلس اسوت. از مقایسوه او بوا مولووی، خیوام،      

نظامی، سعدی، حافظ می توان دریافت که این افالس نتیجه نیت او بوده است. انوری نیتی خرد و حقیر که در آن جز منافع کوتاه مدت طغورل  

یا سلطان سنجر نمی گنجیده است، دارد. یعنی انوری مخاطب انسانی را از یاد برده است. هر شاعری سه مخاطب دارد: مخاطب هنوری،  تگین و 

مخاطب سیاسی، مخاطب انسانی. مخاطب هنری، رقبای شاعر هستند. مخاطب سیاسی، ممدوحان شاعرند. مخاطب انسانی، شاعر و شعر ماندگار 

شعر و شاعر را جاودان می سازد. انوری خود را برتر از شاعران دیگر می انگارد و شعر و شاعری را دون انسانی است که این مخاطب اوست، یعنی 

ود از مرتبه حکمت دانی خود می داند. با این تفکر حد باال و پایین دارد خطاب به سلطان سنجر می گوید که او را بخرد و در شمار مالزموان خو  

 می کند، که نه ارز ش چنین خریدی را  ندارد.گرنه ضرر  قرار دهد و
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 بخرش پیش از آن که بشناسیش                  وآنگهت رایگان گران باشد

باشد درباره خود انوری است، که برای نزدیک شدن به سلطان چنین حقیرانه بیان موی شوود. دم را غنیموت     "رایگان گران "ترکیب پارادوکسی

که در آن قرار دارد و بهره بردن کار اوست، به زندگی آن جهانی توجه خاص ندارد. پرورش یافتوه محویط دینوی و     دانستن و از آن لحظه و دمی

حتی معتقد به مبانی دینی هست، ولی عملگرا نیست. بخش عظیمی از هنر انوری در قطعه سرایی است، ولی این قطعات صرف تقاضاهای حقیر 

قدری هیزم. چنان استادانه و با مهارت ایون مووارد را در     کاغذ تا یک توبره کاه و یا مقداری گوشت وو گدامنشانه شاعر شده است. از یک برگ 

قطعات به کار گرفته است که جای تحسین دارد. در برابر این درخواست های حقیرانه، نیمی از اندیشه های اخالقوی او در سوتایش قناعوت کوه     

رد. توازن درونی در برابر این بخش از قطعات او که هم بوه سوتایش قناعوت موی پوردازد و هوم       درست مقابل تقاضاهای کم ارزش اوست قرار دا

 درخواست های کم ارزش دارد، نوعی تضاد درونی، یعنی پارادوکس است.

 

 ردپای تناقضات در قصاید-4

صیده انوری در قطعه و قمفهوم پارادوکسی شعر را هم خوب و هم بد می داند.  ترکیبات پارادوکس در سرتاسر دیوانش به چشم می خورد.گاه در

ای نیشدار و شهرت وی در قصایدش نهفته است و فکاهیات و هزلیات بیشتر در قطعات ایشان به چشم می خورد. نشانه ه اعجاز می کند. بیشتر

در قصیده  .روش تبیین زوایایی از خاص بودن انوری را تداعی گرستپرکنایه او درباره اوضاع زمانه قابل توجه است. نویسنده مفلس کیمیاف

این ابیات مشهوداست: در چینش کلمات و آوردن تضاد نخست طبع توانایش در  

 نمونه گشت جهان مرغزار عقبا را                 صبا به سبزه بیاراست دار دنیا را

 آب همه معجزات عیسی را زنده کردن خاک              ببرد اعجاز در نسیم باد

 سهولت الفاظ تمام بوده، خالی بودن از حشو و روشن بودن معنی و درستی سبک و از نظم در سالست و »نخست مطلع قصیده است.  بیت    

تضاد ، عقبی دنیی و اما در ( 1777گرگانی، ) «برقرار است.مصراع مناسبت تامّه  مابین دو و نیستدر افاده معنی موقوف به ذکر شعر مابعد 

برتری معجزات عیسی را کسی منکر نیست، اما انوری بیدارشدن خاک و آمدن بهار را به وسیله باد . بیت دوم ضمن تلمیح، به این نکته که است

ت بعد، طعنه تفاوت ها را در ابیا است. ترک ادب شرعی( معجزه رونق می دهد و درکار را از رونق انداختن بن مایه تضادآرایه برتری داده است) 

 اطفال شاخ به درخت طوبی که خود بسیار پرشکوفه و زیباست بیان می کند و در روشنایی روز و چشم نابینا.

 درابیات سی و سی و یکم همین قصیده: 

 وجود بی کف تو ننگ عیش بود چنان                 که امن و سلوت می خواند من و سلوی را

 به نیمه باز قضا می فروخت اجری را         جود                وجود جود تو رایج افتاد اگرنه و

 میان مدح امرا و از سویی نکوهش دریافت صله نوعی تناقض دارد.

 چهاردهم: ابیات سیزدهم و در

 خواص نیشکرآرد مزاج کسنی را                با ستیزه رویی طبع روایووح کرموت      
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 کوههای فربی را ذبول کواه دهد              سنگحرارت سخطت با گران رکابی      

 ،کوه کاه و. بیت آرایه غلوّ هست  دو هر در جود سخن می راند. بارها انوری صله ستانی و بخشش ها را رد می کند و در ابیاتی چنین از وجودِ

تضاد  ی از صنعت مطابقه وعنو ،تقابل یا مقابله »آوردن  .تقابل است تضاد و ،سخط کرم و حرارت و روایح و درتضاد با هم مطرح شده اند. در

 ( 1717همایی،) .«نثر را ضدّ یکدیگر بیاورند به این قرار که همه یا اکثر کلمات دو قرینه از نظم و است،

 دربیت چهاردهم:

 قضا و رای تو مُلک مَلِک تعالی را            هی دهندن و دو مفتی اند که فتوی امر        

 بیت در نیز،

 جواب فتوی را قضا چو آب نویسد         بهرچه مفتی قلم به دست گرفت                  

برابر حکم پادشاهی را در همین  سرزمین سخن می راند و در بیت فوق از امر قضا در در بارها اعتقاد و بی اعتقادی به قضا را آورده است.انوری، 

بیت دارای  تضاد است. داده است در امر و نهی مالک قرار در این که رای ممدوح را با بیت پیش از ردیف موثر می داند. اعتقاد به قضا و قدر

پس از آن خود به  .ادراک آن نتوان نمود ، بیان آن است که متکلم در ضمن عبارت مطلبی آورد که بدون شرح و »تفسیر  .آرایه تفسیر است

 ،نهی امر و( میان  1777گرگانی، ) .«زیرا ایضاح رفع اشکال است فرق آن با ایضاح روشن است، .مطلب مقصود را روشن نماید شرح آن پرداخته،

 بیت هجدهم: در .مرتبط است نهی با رای، امر با قضا و. تضاد است

 امیوود شرکت احیوا در فکنده موتی را               زهی روایح جودت ز راه استعداد

شاهان را بیان می کند، که آن  درجه اهمیت و قدرت است. اشاره به جود و بخشش و صنعت غلوّو بیت دارای  تضاد، احیا موتی ومیان اصطالح 

 در ،نمونه این باالبردن درجه تعلقات به ممدوح را بارها بیان کرده است ند مردگان را زنده کنند.توانمی که حتی  رات دارندتغیی اندازه قدرت

 ی از مدح شاهان بی نیاز می بیند، در کنار اظهار نیازها.ابیات بسیار حالی که خود را در

 آمده است: دربیت بیستم و آخرین بیت از قصیده نخست نیز

 بشری را خوف را و رضا، به گاه خشم و             کلک نظم دهند همیشه تا که به شمشیر و

مدح شاهان است و این با روحیه تملق که  چیدن اصطالحات در این که نهایت تالش وی در تضاد در کلمات درابیات بسیاری به چشم می خورد

، کلک شمشیر و و ی بشر خوف و میانلف و نشر،  ضمن آرایه  در آثار بسیاری از همعصرانش آمده و وی ایشان را منع کرده درتناقض است.

 وجوددارد.هم  تضاد

 

 درقصیده دوم

 رسم چنین بود شما راخود                را ای داده به دست هجوور ما   

 وز گووووشه دل نهاده ما را                  زلوف سر ای بر گوش نهاده    
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 پاداش جفووا بووود وفا را؟             جان عشوه دادی ای بردی دل و    

 .تضاد است جناس اختالفی و ،جفا و وفامیان کلمات     

 در بزد قضا را هجووور آمد و                     در حجوووره وصل نا نشسته

 بیت چهارم در .تضاد است ،هجر وصل و در

 بیگووانه مووودار آشنوووا را              جان گفت که کیست گفت بگشای

 بیت پانزدهم، دارند. تضاد ،آشنا بیگانه و  

 از پوووای در آورد سُها را                   عکس سپر سهیل شکلت

سها را  روشنی و سهیل را به خاطر .سُها را شاعران از روی صنعت تضاد فراوان به کار برده اند سهیل و .تضاد است تناسب و ،سُها سهیل و میان

 خود را با کناسی مقایسه کرده است.کار  ،آغازش قصیده ای که در، قصیده سوم در .به خاطر نور اندک

مثال ها از میان اقشار تهیدست جامعه از طرفی و مدح بزرگان ثروت و مقام قابل  انوری خودنمایی می کند در به کاربردن اشعار تعمدی که در

بن مایه های طنز و هجو را به همراه دارد و جمع نمودن  ،ما و در گفتگوی میان کدوبن و چنار قصیده والی شهر تامل است. این شیوه ها گاه در

 دیده می شود. «همعصرانشجوهر از  »تناقض درکالم ایشان حتی در رباعیات ایشان هجو

 قصیده نوزدهم، بیت دهم: 

جهان آنکه جهان صد یک از بود جدا کز         آرد به جهان    که تواند که به اندیشه در  

بیت چهاردهم همین قصیده:   

 والی ما که سپهراست والیت سوز است             وای که این والی سوزنده بغایت واالست

تعاریف متداول در روزگارشان سازگاری ندارد.  آزاد اندیشی وی و پرهیز از تملق ومدح ممدوح با اندیشه  بودن و والی  که میان والیت سوز 

دارد. بودن والی، پارادوکس وجود سوزنده با واال  

 دربیت زیر؛

 آنکه برخاست از او رسم بدی چون بنشست        چون چنین است بهین کاری  تسلیم و رضاست

، بلکه معنای این بیت نشستن به معنای مُردن نیست در ی مجدالدین ابی طالب بن نعمه، نقیب بلخ، سروده شده است. گویندقصیده در رثا

جهان برخاست.  بلخ رسید به وسیله او رسم بدی از ) امیری، فرماندهی( برتخت نقابت بلخ نشستن است، یعنی کسی که چون به مقام نقابت

آن تسلیم و  رکه باید در براب اگر برخاستن رسم بدی از جهان را امری بد محسوب کنند دادن به قضا و قدراست.تسلیم شدن و رضا بهترین کار

سی و هشتقصیده هشتاد چهار، بیت  رضا پیش گرفت، بیت دارای مفهوم پارادوکس است.  
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زبر به زیر سایه عدل تو نیست خوف و رجا                         ورای پایه تو نیست زیر و  

اناست انوری که شاعری تو بیت دارای تضاد درونی است، زیرا خوف از عدل یا به این مضمون که، عدلی که خوف آور باشد مستحسن نیست.

ه ای شدراین چکامه ماه های سال را نام برده و با استفاده از ذکاوت خویش وزیری را که مخاطب او بوده و انوری دل خوشی از او نداشته با اندی

ت ماه سال را انتخاب کرده و از آن واژه ای دلخواه ساخته و در نهایت چون می ترسیده اس حرف اول هر ارادوکسی مآبانه ناسزا نثارمی کند. اوپ

 آشکارا به وزیر توهین کند در پوشش لفافه و پارادوکس حرفش را زده است.  

انیمه پرور سال بخش ث       ای رای ملک شه معظم                  

آبان خدای را شبانی       ای کرده کلیم وار عدالت                  

دی ماه به موسم خزانی     حقا که شوی به مهر و مه بر              

 در دولت تو کراست نیسان                  کان دولت هست جاودانی

 بادی همه ساله تا هست                   روز رجب اصل شادمانی

اجه فیلسوف فاضل                  کز فضل یگانه ی جهانیای خو  

پیداکردن نمی توانی     گرمعنی این لغت به واجب                

از اول سالش ار برانی    تا آخر هر مهی که گفتم                    

معنیش هرآینه بدانی           آن که به شهور نی به ایام             

تضاد و تناقض های درونی دارد که مدام جانش را گرفتار و درگیر ساخته است. در یک سو صدر و قدر زمانه است،اما چوون زمانوه   شخص انوری 

ممدوحانی کم مایه کنود. مجموعوه عوامول و اوضواع خواص       در قالب کالمی منظوم نثار علم او را قدر نمی نهد، ناچاراست همه دانسته هایش را

. شاعران همعصر او حریصانه دنبال لقمه نانی از حرمت شعر می کاهنود  ار او هم نقش در تکوین شعر و شخصیت او دارندتاریخی، اجتماعی روزگ

 شاعران ممدوح است، هم خودش به عنوان بازیگر او هم تماشاگر و احترامی به علم و هنر ندارند. چون حاکمان خریدارمدایح چاپلوسانه هستند.

دو شیوه جدی و هزل بیان شده انود،   دوش او. قطعات او بیشتر در یشت شاعر بر شعر و تفکر او باری سنگین است برشیوه مع درگیر شعر. تاثیر

 درونی معنایی دارد.   همان که تضاد

 که همی بوی عدل نتوان دید           جور یکسرجهان چنان گرفت                    

 (111، و575،511،511،555،ابیات،1771می بباید مرد     )انوری،متفکر همی بباید زیست               متحیر ه

  11بکر، جز در شکم مادر نیابی دختر       بیت            شاد، اال به در مرگ نبینی مردم           

( 1771مدرس رضوی، ) «شکم مادر دوشیزه. مانند و دختران در مردم تنها برآستانه مرگ شاد  

 مرگ با ماتم توأم است و شادی به درمرگ.                   
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 نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک                سطرعنوانش از دیده محرومان تر

وشته های آن فوت می کنند. آه آتشناک مظلومان که ازسینه برمی آید نقش ن که با مرکب نوشته شده خشک کنند بر چون بخواهند خطی را

   را خشک کرده است و عنوان نامه از اشک چشم محرومان تر شده است.نامه 

برای اخالق این مرد نمی توان مرز اخالقی تعیین کرد.   

 حمله ببر زن و فرزند و زر به یک حمله چو پار                     بردی، امسال روانشان بدگر

خواهرزاده سلطان سنجراست، که درسال های گذشته مردم از او خاطره خوشی ندارند و انوری تحت این شرایط، ایشان را دعوت  وی،ممدوح 

که تا روز حشر، چنین وضعی روزگار به خود  ایران مردمان چنان پراکنده شده اند می کند تا بیاید و به نامش خطبه بخوانند. این زمان در

  دید. نخواهد

 ( 1771مدرس رضوی،سکنه من صرصری  ) نافع  اندر مشرب من آتشیست    شغل خاک ساکن اندرکار آب 

 که کار آتش و باد را انجام می دهند و برخالف: خاصیت ذاتی آب و خاک را بیان می کند تضاد

 آسمان درکشتی عمرم کند دایم دوکار                     وقت شادی بادبانی، گاه انده لنگری  

 دنیا و چرخ گردون برعکس است. می پاید. کار گاه اندوه و محنت دیر شادی را زود می برد و، ، روزگاردان که چنان

 چون گوساله پیش سامری    آنکه پیش کلک و نطقش آن دو سحر آنگه حالل    صد چو من هستند

 (751، برگ 11بیتهمان، سحر، حالل شمرده شده، ولی معنی سحر، کالم باطل است. )

 افسرش بی افسری کس چو من                   حبذا ملکی که باشد برملکی چنان فارغ نباشد

بی تاج و تخت  آسوده نیستند. پادشاهی می گوید: هیچکس به آسودگی من نیست و از تاج و تخت و خودشاهی بی بهره است درحالی که هرگز

 است.

 عقاب آسمان فرمان دهدکبک دری بر               پناه سده جاه رعیت پرورش          در

 پناه بساط عدل ممدوح، فرمان می رانند، که این مدحی غیرقابل پذیرش است. ضعفا بر اغنیا در

 وقت آن است که یابند ز رمحت پاداش                گاه آن  است که گیرند زتیغت کیفر 

 ( 1771)مدرس رضوی، ت کنند وکیفردهند، نه پاداش.با نیزه و تیغ مجازا زیرا ،ترکیبی پارادوکسی است رمح پاداش،
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 نتیجه

و  اانوری شاعری توان بر انوری وارد است،از طرف فرهیختگان و ادب شناسان شعر و شاعری در زبان و ادب فارسی با وجود نقدهای فراوانی که 

در فخر مردمان آن زمان تا کنون به  ،شاآن دوران ناآرام حکومت سنجری و دانایی فخیم و استوارسازی شعر فارسی در  توانایی اش در ؛ستادان

 .طرف پژوهندگان شعر استدادنش، همه و همه بیانگر تحسین و قابل قبول بودن شعر انوری از  ادب قرار قصایدش و در زمره بزرگان علم و

شخصیتی  البته .اوضاع اجتماعی مردم عصرخود را ترسیم نموده است ،انوری با بکارگیری کلمات متناقضی چون خشک و تر با هنرمندی تمام

استادانه و با مهارت مواردی از پارادوکس را در قطعات، غزلیات و بیش از آن مواردی از تضاد و تناقش را با متغیر و شیوه ای کم ثبات دارد، 

مجموعه عوامل و اوضاع خاص سایر معاصران گردیده است.  توانمندی در قصایدش مطرح می نماید که یکی از اسباب ممتاز شدن وی بر

در  ،انوری ساده و روان است که دارای جنبه قابل فهم می باشد شعرتاریخی، اجتماعی روزگار او هم نقش در تکوین شعر و شخصیت او دارند. 

در هر صورت انوری ابیوردی بر تارک ادب  .حالی که قصاید دشوار نیز دارد. تناسب دشواری و روانی نیز از تناقضات سبکی و شعری اوست

؛ چه در قصیده سرایی و چه در پارادوکس است انوری، مردِ مردِ شعر و صولت و صالبت شعری که این نهایت و در خور تحسین است. فارسی

 گویی!

 عمناب 

 ، شکوه قصیده، تهران: علمی و فرهنگی 1737آیتی، عبدالمحمد، 

، زایش دوباره، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان 1737برومندسعید، جواد،  

، شعرصوفیانه فارسی، مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز1773بروین، یوهانس توماس پیتر،   

تهران: طهوری، فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانی، 1731سجادی، سیدجعفر،   

 سخن: تهران چاپ دوم، مفلس کیمیا فروش، ،1771، شفیعی کدکنی، محمدرضا

، سیرغزل درشعر فارسی، تهران: علمی1731شمیسا، سیروس،   

  فردوس جلددوم، چاپ یازدهم، تهران:تاریخ ادبیات در ایران،  ،1771، صفا، ذبیح اهلل

 جلیل تجلیل، تهران: احرار ،ابدع البدایع، 1777گرگانی، محمدحسین شمس العلما، 

 علمی و فرهنگی تهران: چاپ چهارم،دیوان انوری،  ،1771، مدرس رضوی، محمدتقی

 ، شعر و ادب فارسی، تهران: بنگاه مطبوعاتی افشاری1711موتمن، زین العابدین،  

   ه   نگا :دیوان انوری، تهران، 1771 ،نفیسی، سعید 

 تهران: توس صناعات ادبی، ت وفنون بالغ ،1717همایی، جالل الدین، 
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