
 

 

 

 

 

 

 

 های نحوی کالم با تکیه بر ویژگی، ها ها و رباعی در غزل انوری طرز
 محمدرضا ترکی

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

 1سمیه رجبی
 دانشگاه تهران ات فارسیزبان و ادبیّ دکتریآموختۀ  دانش

 (04تا  12)از ص 

 94/1/2911، تاريخ پذيرش مقاله: 21/2/2911تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکیده
او را پیشرو و آغازگر راهی و   ای نو دانسته نظران انوری را در غزل مبدع طريقه بسیاری از صاحب

در بحث از اين ابداع به مسائل  ا پژوهندگان زبانامّ ،رسد های سعدی به اوج می اند که در عاشقانه خوانده

ات حو غزلیّشناسانه از ن هدف اين مقاله دستیابی به درک و دريافتی سبک .اند تر پرداختهکم کالم نحوی

توان داليل  زبان اوست که می یهای نحو که اساساً با واکاوی ويژگی؛ چراهای انوری است و رباعی

شاعری که بر نبوغی زبانی دست دارد و از رفتاری که با زبان در پیش  ؛را توضیح داد ویبودن ساز سبک

های  و ترکیب «گفتن»وجه فعلی  فراوانها خواهیم ديد که بسامد  آگاه است. در اين بررسی ،گرفته

کردن عنصر تکرار با پیوستگی معنايی دو مصراع، پنهان کارگیری بیش از دو فعل در يک بیت، کنايی، به

ات و ساز در غزلیّ گیری از امکان تنوع ساخت در زبان، از عناصر مسلط و سبک وی و بهرههای نح بازی

جهت ا نحوة استفاده از حروف اضافه درهای انوری است و نیز خواهیم ديد که شاعر چگونه ب رباعی

 ای بار، همان بارقهد و اين نخستین گام، برای نخستیندار ت مستقل سبکی گام برمیگیری فرديّ شکل

 سازد.  ور می ای چون سعدی شعله ات نابغهاست که اين استفادة شگفت را در غزلیّ
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 مقدمه .1

کدکنی های بسیاری وجود دارد. شفیعی ارهها اش ساز بودن انوری در غزل دربارة سبک

ديوان او اگرچه چندان مشتمل بر ترکیبات تازه  معتقد استدربارة زبان شعر انوری 

های نحوی و توجه به امثال و کنايات رايج در کوچه و  لحاظ مفردات و ساختار به ،نیست

شاعران و شهیدی شعر انوری را در میان . (51: 2931) داردت اهمیّ بسیاربازار، 

سیروس . کز( : 2935)کند  ، اثرگذار معرفی میپس از او نیز و معاصر ویدوستان  ادب

شدنش به زبان محاوره بودن زبان و نزديکهای او، به ساده بارة طرز زبان غزلشمیسا در

ات او سیاری از غزلیّو ب هسعدی به اين سادگی توجه داشت که و معتقد است اشاره دارد

را در غزل پیشرو سعدی  انورینیز اهلل صفا  ذبیح. (121 -120: 2931) را جواب گفته است

ست که در تغییر سبک سخن فارسی اثر بیّن و  ا انوری... از کسانی»: گويدو می داند می

بان محاوره در شعر است و او ت او در... استفاده از زترين وجه اهمیّ آشکاری دارد... بزرگ

 «ر آن ابداع کردای تازه د و طريقهتمام رسوم پیشینیان را در شعر درنوشت  ،ترتیببدين

(2930 :133- 131) . 

، اغلب قصايد و قطعات ديوان، در میان ابیات ها رفته است همه اشاره که بر زبان اينبا

ها نیز عموماً با شرح  بوده است. در اين بررسی پژوهشگرانتوجه و بررسی انوری مورد

آنچه مسلم  امّا، شعر را به نثر بدل کرده است ،ايم؛ يعنی شارح قصايد و قطعات مواجه

و معنای شعر از هم وجود دارد، ساختار  آنمعنای شعر تنها در ساختار  است،

؛ همانی است که وجود دارددهد، دقیقاً  آنچه به شعر معنا می ناپذيرند و تفکیک

 :ديگر عبارت به
نشدنی...  ای دارد و ساختارش اصیل است و ساده هاثر شاعرانه داللت معنايی يکّ» 

گونه دگرگونی ممکن را در زبانی  منش داللت معنايی شعر اين است که هیچنخستین 

فته و تا بخواهیم که آن را از شکلی که به خود گرپذيرد...  شود، نمی که بدان بیان می

 (.31 -30: 2933)احمدی، .« رود می، ازمیاناست جدا کنیم

های انوری  ات و رباعیبر غزلیّ ها، و متفاوت با شرح جای تحقیقی گسترده ،وصفبااين

  خالی مانده است.

تفاوتی وجود د، شو آنچه سبب شگفتی خواننده می ،ديوان انوریکلی به  یدر نگاه

که  ها( ها و رباعی )غزلبا بخش دوم آن  )قصايد و قطعات( ديوانل میان بخش اوّاست اساسی 

چنان ها آن ها و رباعی در غزل ،قصايد و قطعات شاعرِ .داردالبته حجم بسیار کمتری 

گیرد که خواننده با مرزی قطعی میان اين دو بخش مواجه  شیوة متفاوتی در پیش می
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ل غزل ترين جنبة کار انوری را مربوط به تحوّ سیر غزل مهم واکاویشمیسا در  شود. می

 گويد: داند و می می
به سعدی است و البته ترين کس  در فاصلة سنايی تا سعدی، او از نظر زبان نزديک»

ل کسی است که تقريباً توانست کلی او اوّطورین ايشان يک قرن فاصله است... بهماب

که بین قصايد  طوری تر از سنايی( به غزل را از تغزل قصیده متمايز کند )بسیار مشخص

  (.33: 2935« )ای است ات خود او فرق عمدهو غزلیّ

ات، از در عبور از قصايد به غزلیّ اوکه  در بررسی اين تفاوت اساسی خواهیم ديد

 رسد؛ زبانی ساده، اهلی و صمیمی میو به  کند زبانی رسمی، درشتناک و فاخر عبور می

ها و  دانند. عمدة اين تفاوت سبک می که انوری را در غزل پیشرو سعدی و صاحب تاجايی

او توضیح  ديوانبخش دوم توان با بررسی نحو زبان انوری در  های سبکی را می ويژگی

ساز او در نحو نپرداخته است.  های سبک تاکنون کسی به ويژگی ،حالداد. بااين

کدکنی و به قول شفیعی هشدجايی در نحو زبانش پنهان  ویهای بالغی ابیات  ويژگی

« افتد اتفاق می (syntax)زبان  نحو قلمروزدايی، آن است که در  دشوارترين نوع آشنايی»

(2934 :94). 

مسائلی را  االعجاز دالئلدر کتاب  ،عالم مشهور قرن پنجم هجری ،عبدالقاهر جرجانی

 او در اين مرحله بر دوش بزرگانی چندمشهور شد. هر« ة نظمنظريّ»که به  مطرح کرد

. عبدالجبار نهاد پای عبدالجبار معتزلی ،تر نی و از همه مهممّانی، باقِالهمچون خطّابی، رُ

او معتقد بود لفظ مفرد به تنهايی  .نظرية نظم جرجانی نزديک شده بوده زيادی ب تا حدّ

 وی شود. واسطة اجزای کالم حاصل نمی به ،خودخودیدبی ندارد و فصاحت بهارزش ا

داند و همین مطالب  کلمات در عبارت مربوط می فصاحت را به انتظام و ترکیب خاصّ

ة تر به نام عبدالقاهر جرجانی در نظريّ کمهايی مح و با استدالل تر است که با بیانی روشن

داند  را حديث مفصلی می االعجاز دالئلشوقی ضیف، کتاب  که آنجاخورد. تا  نظم گره می

ا امّ ،(213: 2939ضیف، بیان کرده بود )از مجملی که عبدالجبار در فصلی کوتاه 

تبیین و تفسیر کرد، ی محکم يها ها و استدالل را با مثال اين مطالبکه جرجانی ازآنجا

 نويسد: نظم جرجانی می کوب در تبیین نظريّة ينه با نام او عجین شد. زراين نظريّ

بلکه قائم بر  ،عبدالقاهر... مدعی شد که بالغت نه به لفظ تنهاست و نه به معنی صرف»

 کدکنی درشفیعی .(253: 2931) «ساق معانی و الفاظ استحسن نظم و ترتیب اتّ

 گويد: ه میدر تفسیر اين نظريّ موسیقی شعر
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بالغت و تأثیر را منحصر در حوزة ساختارهای نحوی زبان  ...عبدالقاهر جرجانی»

خواند. منظور او از علم معانی نحو آگاهی شاعر و  النحو می داند و آن را علم معانی می

اديب است از کاربردهای نحوی زبان و اينکه هر ساختاری در چه حالتی چه نقشی 

 .(92 : 2934)« تواند داشته باشد می

داند و معتقد  جرجانی بالغت را از ساحت اجزای منفرد کالم دور میدر اين ديدگاه 

ت وصف، بافت اجزاء در کنار هم اهمیّغت را بايد در حسن تألیف جست. باايناست بال

          ، اين بافت جا شود که اگر يک جزء کوچک جابه طوری به ؛يابد ای می العاده فوق

ت قرارگیری بودن وضعیّنظم جرجانی بحث از سنجیدهة در نظريّنتیجه،  ريزد؛ در میهم به

 کلمات در کنار هم است؛ يعنی قانون نحو کالم:
گونه که علم نحو اقتضا  بدان که معنی نظم کالم اين است که اساس کالم را آن»

هايی را که  بگذاری و کالم را بر پاية قوانین و اصول اين علم بنا کنی و روش ،کند می

ها منحرف نشوی و حدود و مرزهايی را  بشناسی و از آن راه ،آيد می کالم بر آن اساس

 .(294: 2953جرجانی، « )نگهداری ،که برای تو تعیین شده است

صرفاً نحو از ديدگاه دستورنويسان دوران  ،مقصود او از نحو که گفتیمطور همان اامّ

توان  او به چیزی فراتر از مسائل نحويان و صحت کالم اشاره دارد و می بلکه نیست،

تک واژگان ارزش زيباشناختی خاصی قائل  از همین زاويه است که او برای تک» گفت:

بلکه شیوة  ،خود زشت يا زيبا نیست خودیای به . از ديد جرجانی هیچ کلمهنیست

 «کند آهنگی لفظ را معلوم می ی و خوشمیزان زيباي ،گرفتن کلمات در کنار يکديگرقرار
 .(041 :2935مشرف، )

 .گرايان دارد شباهت بسیاری با نظريات ساخت ة نظم جرجانی از برخی جهاتنظريّ

دو نوع رابطه در متن سخن از ( T. Todorov)تودوروف  ،در بوطیقای ساختارگرا

و سپس توضیح ا .حضور و ديگری روابط مبتنی بر غیابيکی روابط مبتنی بر  :گويد می

شناسی از  روابطی معنايی و نمادين هستند که زبان ،دهد که روابط مبتنی بر غیاب می

به آرايش و نیز کند؛ روابط مبتنی بر حضور  ياد می «روابط جانشینی کالم»آنها با عنوان 

مطرح  «نشینی کالمروابط هم»شناسی ذيل بحث  و در زبان تعلق داردساختمان اثر 

صحبت از جنبة نحوی کالم  ،افزايد در بحث از روابط مبتنی بر حضور شوند. او می می

سدة حاضر آن را  های روسی در دهة بیست تا زمانی که فرمالیست ...جنبة نحوی» است:

اين جنبه در  ،ها مطرود مانده بود. از آن پس نبهجدهند، بیش از ديگر موردبررسی قرار
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های ساختاری  ه دارای گرايشگرفت کويژه کسانی قرار ن و بهپژوهشگرا کانون توجه

  .(90: 2931تودوروف، ) «هستند

 هرزيادی در  کند تا حدّ هرچند روابط متنی که تودوروف آنها را از هم تفکیک می

ست که معنا ساخت و گذارند و همین اثر متقابلمی اثر هم  و بر اندتنیده  هم متن در

ها  ا اساساً در بررسی، امّسازد ادبی را از مرزهای ترجمه مسدود میعبور متن های  راه

 خواهیم بود. ناچار از تفکیک اين دو حوزه 

انوری در القای ظرايف معنايی و بالغی خود از آن بهره  آنچهحال برای توضیح 

د شاي و و آرايش و ساختار گفتار او هستیم است، ناگزير از پرداختن به نحو کالم جسته

ات ساختارگرايان الزم است از يا نظريّ جرجانی نظم اساس نظريّةبهتر است بگويیم، بر

نشینی کالم اين کلمات در محور هم بینمفردات کالم او عبور کنیم و به روابط 

 بپردازيم.

های او تأکید  ها و رباعی سازی نحو شخصی انوری در غزل در اين مختصر بر برجسته

اند که از  گرفتهبندی قرار ها در يک دسته و رباعیها  یل غزل. به اين دلخواهیم داشت

در بررسی اين بخش از  سو و همانند هستند. کامالً هم ،های نحوی کالم حیث ويژگی

نشینی کالم اوست تا محور خواهیم ديد که اساساً هنر انوری بیشتر در محور هم ديوان

اين موضوع در مقايسة اشعارش با شاعری همچون خاقانی نمود بیشتری  .انشینیج

های  نحوة رفتار شاعر با افعال، ترکیب ،خواهد يافت. آنچه در اين مقاله بررسی شده است

یات بسیاری، ساخت جمالت، که در ابديد خواهیم کنايی، حروف و عنصر تکرار است و 

بخشد تا تداوم معنای  د و معنا را تداوم میگیر میبازیها را به بودن مصراعدو بخشی

بار نخستینهايی که اساساً برای  عاشقانه ؛عشق را در ابیات عاشقانه به ذهن متبادر کند

رسند.  ات سعدی به اوج میيابند و در قرن هفتم در غزلیّ های او تشخص ادبی می در غزل

 ،ها اندک است ها و رباعی غزل ابیات حجم، ديوانابیات او در اگرچه به نسبت حجم کلی 

حق  به يابیم که او ، درمیکنیم دوره يا پیشین خود قیاس می وقتی او را با شاعران هم

از او در . خانلری های او کم نیست ها و رباعی و البته تعداد غزل سرايی پرکار استغزل

ترين تعداد غزل را تا اين بیشبرد که  عبدالرزاق نام میينالد کنار عطار، خاقانی و جمال

انوری نخستین شاعری  :گويد و محجوب در بحث از غزل می( 201: 2913)دوره دارند 

های او چنان شیوا و روان  گیرد و غزل او رنگ و رونق می ديوانسرايی در  است که غزل

از عوامل  های بسیار را وی سرودن غزل های سعدی پهلو بزند. تواند با غزل است که می



 11، شمارۀ پیاپی 1931، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6ادب فارسی، سال  /26

سرايان سبک خراسانی شده و  داند که باعث امتیاز انوری از ديگر قصیده می میمه

است؛ به عقیدة محجوب اين نکته  ترکیب ديوان او را به شاعران قرون بعد مانند کرده

 911قصیده  143در برابر  ديوان انوریدر »: افزايد میاو  .دهندة تحولی در شعر است نويد

وی نخستین شاعری است که چنین نسبتی بین  ،غزل وجود دارد و در میان شاعران خراسانی

  .(131تا:  )محجوب، بی« هايش وجود دارد ها و قصیده غزل
 

 ها ها و رباعی بررسی نحو زبان انوری در غزل .2

 گیری فعل کار چگونگی به .2-1

افعال،  زيادجای بحث و واکاوی دارد. تعداد  ،از زبان برخورد انوری با اين نقش دستوری

وجه فعلی  فراوانبسامد  ،يک وجه فعلی در بیت های مختلف صرفیِ استفاده از صورت

که در و موارد ديگری ای که انوری از افعال پیشوندی دارد  گیری ويژه و بهره «گفتن»

د تا شون بدل می هايیويژگیاو به  ديواندر  ،خواهیم پرداخت هابه آن« تکرار»بحث از 

 د.ناشعار او را از ديگر شاعران متمايز کن
 

 کارگیری بیش از دو فعل در یک بیت به .2-1-1

 11توان بیتی يافت که تنها يک فعل در آن باشد. بیش از  ندرت می در ابیات انوری به

بیت دو يا چند ؛ بنابراين، در هر دارند دو فعلدو فعل يا بیش از  ديوان وی، درصد ابیات

ها کوتاه و ساده  تعداد افعال، جمله زيادشدنبا  جملة مستقل يا پیوسته وجود دارد.

کند.  شوند و اين مطلب زبان شعر را از زبان رسمی دور و به زبان محاوره نزديک می می

تا  354و از صفحة اند ها که تصادفی گزينش شده در يک جامعة آماری کوچک از غزل

بیت آنها سه فعل يا  149بیت وجود دارد که  521جمعاً  ،گیرد میدربر را ديوان 124

اين  درصد ابیات بیش از سه فعل وجود دارد که 99بیشتر از سه فعل دارند؛ يعنی در 

ها برقراری ارتباط با مفهوم  شدن جملهبا کوتاه توجه است.آمار برای تعداد افعال قابل

 .شود میبیت و درک و دريافت آن بسیار ساده 
 

 ای ردهـــکا ـد جفـــقص ای ردهــبن ـــتا دل م

 

 ای خوردهنی غم من  ای بودهن ـر مـــی بـــن 

                                       (141: 2935انوری، )                             

 طلبی میو چه  مشغولیه ـه چــب یـکن میه ـچ

 

 

 

 آمدچه در گمان  شنیدیچه  گفتمتچه  

             (311همان: )                                      
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 «گفتن»فعل  زیادبسامد . 2-1-2

شماری را در میان ابیات ترتیب  گوهای بیواين فعل، انوری گفت فراوانبردن کار با به 

ها و  . در میان غزلدهد سوق میزبان محاوره  ، زبان شعر او را بهگوگفتدهد و اساساً  می

        فعل گفتن  های صرفی متفاوت ا صورتنه بیت وجود دارد که در آ 133ها  عیربا

اساساً عنصر  تکرار شده است. چندبارفعل اين  ،ابیات بسیاری از رفته است و درکاربه

که گويی شاعر را تاجايیيابد  تی مستقل میهای انوری هويّ ها و رباعی در غزل گووگفت

 کند: برد و تصاويری در ذهن خواننده حک می به سوی گفتاری نمايشی پیش می
 

 نــی مـها کنم ه عیشـــم يارب چــگفت
 

 ر آردــی خبــوام کســال تــر ز وصـــگ 
 

 اين حديث خنده برافتاد و را زـــر تــهج

 

 ر آردــــد اگوَــن بـــه آری چنیـگفت ک 

 (311همان: )                                   

گفتن نبخشیدن به هجر و توصیف حالت او در زمان سخوگو با جانگفتدر اين 

 دهد. شاعر گفتاری پويا، سالم و طبیعی شکل می( اين حديث خنده برافتاد هجر تو را ز)
 

 ی از دورـــد ساعتـــرا ديــــون مـــچ
 

 شـديـــان کــواه نیــخکـــآن بت نی 
 

 ن گفتــــان ز دشمــــارت نهـه اشـــب

 

 شــک ای درويــلیــالم عـــه السّــک 

 (351همان: )                                

فضا نیز وصف گوها اغلب، حاالت و ودر گفت ،آيد طور که از شواهد برمی همان

شدن و کنار سادگی زبان، در خدمت طبیعی شدن گفتار، درشود و اين تصويری می

 بودن آن است.مملوس
 قــدر باغ عشــانـــل با دل گفت کـــعق

 

 دـاری نمانــر شاخ وفا بــه بـــرچــگ 
 

 ر از آنــــد آخـــم نمانــاری هــادگــي

 

 رد گفت آری نماندـادی ســه بـــدل ب 

                                                                                                     (394همان: )                                

به تقويت  در اشعار انوری ، عنصر پرسش نیزفراوانی بسامد وجه فعلی گفتن عالوه بر

        رساند. بابک احمدی آنجا که از منطق مکالمة باختین سخن  ياری می وگوگفت

بیشتر آثار باختین  های آن در عنوانِ واژة پرسش و مترادف»نويسد:  آورد، می میمیانبه

 .(19: 2933) «های تداوم مکالمه است ترين پايه پرسش يکی از مهم . رفته است...کاربه
 

 داری خبر که در غمت از خود خبر ندارم؟

 

 جز غم تو نصیبی دگر ندارم؟ وز تو به 

 (331: 2935انوری، )                        

گو را يکی وگفت ،نويسی های داستان شیوهدر کتاب  (Peter Westland) پیتر وستلند

 که داند و معتقد است د وقايع میدر ايجاد ارتباط بین اشخاص و پیشبر از عناصر اساسی

: 2932) کند بیشتری می نزديکیعنصر خواننده با اشخاص داستان احساس  اين به کمک
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آشکارا تمامی مباحث چهار دورة فکری »گويد:  ختین میبابک احمدی دربارة با .(211

زند: معنا را فقط در مناسبت میان  باختین را يک انديشة مرکزی به يکديگر پیوند می

در شعرهای عاشقانة  .(13: 2933) «شود ت و معنا در مکالمه ايجاد میتوان ساخ افراد می

 ت مستقلآن به فرديّ شاعر به ياری که يکی از داليلی است وگوگفتعنصر  ،انوری

های عاشقانه تا اين اندازه تشخص  عنصری که پیش از او در غزل يابد؛ سبکی دست می

ارتباط مخاطب را با آن  بخشد ومیای روايی  . وجود اين عنصر به شعر جنبهبودنیافته 

  کند. تر می ساده
 

 دیوانها در  کارگیری ترکیب چگونگی به .2-2

صورت  ها به ا اين ترکیبامّ ،وجود داردبسیاری ها و کنايات  ترکیب ديوان انوریدر 

صفحة آن به  352صفحه است که  2405 ديواناند. حجم کل  يکسانی توزيع نشده

 39ها اختصاص دارد؛ بنابراين،  ها و رباعی صفحة آن به غزل 132ها و  ها و قطعه قصیده

 ،اينوجود. بادهد غزل و رباعی تشکیل می را درصد 13را قصیده و قطعه و  ديواندرصد 

توزيعی اساساً . چنین بیشتر استها بسیار  ها و رباعی ها و کنايات در غزل درصد ترکیب

گیرد تا  ه میها بهر بیشتر از کنايه ديوانانوری در اين بخش از مطالعه و تأمل است. قابل

کند و به آن  نزديک می معیارهای او را به زبان  اين مطلب زبان غزل .از زبان رسمی

 .ترکیب آمده است ر تعداد زيادی از ابیات چندينکه دبخشد؛ تاجايی ص سبکی میتشخ

کمتر  که در شعرِ داند می از کنايات و تعبیراتیرا سرشار  انوری ديوانکدکنی شفیعی

 گويد: باره می. وی دراينتوان يافت اش را بدان وفور می شاعری از معاصران او نمونه

انوری خود اين زبان ساده و طبیعی را از تأمل در همین امثال و حکم عامیانه و رايج »

لحاظ اشتمال بر لغات و  غنای زبان شعر او به . آموخته است...در زبان کوچه و بازار 

 .(39: 2931) «هاست بیرات زبان عصر رهین... دقتترکیبات و کنايات و تع
 

 سترگذشته ـــرق بـــن آب ز فـــاي

 

 ستده ـر استخوان رسیـــارد بـــن کــواي 

 (333: 2935انوری، )                           

 ه دامن از تو و عهد تو درکشمــد کــگوي

 

 زای تو در آستین کندــن ســـق مــتا عش 

 (391همان: )                                     

 باش ،ه آتش در زدیـــن کــرمـــبسا خ

 

 اه استــر کــــی زيـــوبـوزت آب خـــهن 

 (335همان: )                                     

 ه آبــد آب بـــايـرنیــــب انـــهـدر ج

 

 دــــان رانـــهــر جــــت ار آب بــقـعش 

 (315همان: )                                     
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 ن به گازر غم داد و طرفه آنکـدل پوستی

 

 دـی پوستین کنــوز همـــم هنــروز و شب 

 (391همان: )                                     

ده ترکیب کنايی وجود دارد: آب از فرق  ،پنج بیتاين  بینیم در میطور که  همان

سزای کسی را  ،دامن از چیزی يا کسی درکشیدن ،کارد بر استخوان رسیدن ،برگذشتن

 ،آب به آب برنیامدن ،آب زير کاه داشتن ،خرمن کسی را آتش زدن ،در آستین او کردن

ها و  پوستین کردن. در میان غزل و پوستین به گازر دادن، آب بر چیزی راندن

بان از ز ،تمامی به بسیارند از اين دست ابیات که شاعر در آنها ديوان انوریهای  رباعی

یت از ؛ يعنی تمام پیکرة بنظر خود را انتقال دهدگیرد تا مفهوم مورد ها بهره می هکناي

زحمت در   بهای حس کند ترکیب  هبی آنکه مخاطب ذرّ ،ترکیب کنايی شکل گرفته است

شناسی  که سخن از کنايه و سبکآنجا  بیاندر کتاب  شمیسا .ساخت جمله نشسته است

زيرا فقط کسانی که به  ؛شناسی مهم است توجه به کنايات در سبک»گويد:  می ،است

 .(112: 2931)« توانند از اين باب استفاده کنند زبان تسلط کافی دارند می
 

 پیوستگی دو مصراع. 2-9

دارد. ساخت  فراوانیلحاظ معنايی، بسامد  پیوستگی دو مصراع بههمابیات انوری بهدر 

 .گیرد میبازیکند و اين مرز را به ها عبور می بودن مصراعنحوی زبان انوری از دولختی

های  بیت طی که معنا يافتنِيابند و اين امتداد بیت تداوم میيک طی های شاعر  جمله

 رساند و گی و روانی کالم ياری میسادمفهوم عشق است، نیز به دمت تداومعاشقانه در خ

کند. در يک جامعة آماری کوچک  شعر را به نحو پايه و معیار نزديک می ساخت نحوی

بیت تدوام معنايی  154بیت، در  521از میان  ،شود را شامل می ديوانصفحه از  14که 

 پیوسته دارند.همهای به مصراع لحاظ معنايی یات بهدرصد از اب 01وجود دارد؛ يعنی 
 

 راــن و ای جان مـــردان از مـــر مگــس

 

 ردان مکنـــرگــوای خويش ســـدر ه 

 (                                        141: 2935انوری، )                      

 یـــدانستمــاج بــی، کـــويـت تــدوس

 

 افغان شومه پیش که به ــو بـــز تـــک 

 (                                          310همان: )                                
 

 کارگیری تکرار چگونگی به .2-2

بنیاد جهان و حیات انسان، » :خوانیم میچنین  دربارة تکرار موسیقی شعردر کتاب 

شد آيند روز و شب و توالی همواره بر تنوع و تکرار است؛ از تپش قلب و ضربان نبض تا 

است که موسیقی مفهوم خويش را اين تنوع و تکراره و در نسبت خاصی از ،فصول
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 ،کدکنی)شفیعی ...«رسائل اخوان الصفابه تعبیر نويسندگان  نظام افضل يعنی ؛يابد میباز

2934 :914) . 

ا رسند، امّ متن، عوامل تکراری آن به نظر يکسان می هرنخستین نگاه به  همیشه در

 ،اثر هنری است ،يابد آنجا که متن تر همواره درمی خوانندة تیزبین با نگاهی دقیق

کنند؛ بر بار  ها يا آواها غیر از تکرار زبان چیز ديگری را نیز تکرار می شدن واژهرمکر

ديوان در  کنند. ای را خلق می ديگرگونهافزايند و گاه بار معنايی  موسیقايی متن می
ما  .ساز بوده استکم شش گونه دارد که دو نوع آن در اين متن سبکتکرار دست انوری

 .دهیماختصار هر شش مورد را توضیح میدر اينجا به
 

 هاواژهتکرار عینی . 2-2-1

 ؛فراوان استنوعی از تکرار در ابیات انوری همان است که در اشعار شاعران ديگر هم  

دن رششاهد مکراغلب  ،ايم شوند. وقتی با تکرار فعل مواجه هايی عیناً تکرار می واژهيا  واژه

شناسی ارزش هنری  لحاظ زيبايی فعل امر هستیم که اصوالً برای تأکید است و به

دست انوری نیز ازاين .چندانی ندارد. اين شیوه در میان شاعران بسیار معمول است

  :است کاربردهبهتکرارها 
 یـر همـــری ز چاکـــن بازگیــسخ

 

 ن جان مکنـن جان مکــن جان مکــمک 

                                                 (141: 2935انوری، )                        

 ز چندـزی از اين پرهیــد پرهیـــچن

 

 المــز ای غــــز پرهیــن پرهیـــاز چنی 

                                                (355همان: )                                  

 عجب عجب که تو را ياد دوستان آمد

 

 دـان آمـــه جـــدرآ درآ که ز تو کار ما ب 

 (311همان: )                                  
 

 تکرار ساخت. 2-2-2

تکرارها را از  ،های نحوی تکراری هنری است، انوری با بازیدر نوع ديگری از تکرار که 

نشینی ثابت در محور هم هايیواژهشاعر با تغییر جايگاه  کند. نظر خواننده پنهان می

 هاگويی تکرار زنجیرة گفتار، در اين تغییر ايجاد دهد و با کالم، معنای جمله را تغییر می

  :شود پوشیده میاز چشم خواننده 
 

 که جان من کم من گیرد از جهانم ـترس

 

 ام  ة جهان کم جان من گرفتهـز جملــک 

 (353همان: )                                

 تـارم غمـــمت نشمـه غنیــــز بــــج

 

 ردــه غنیمت شمــوان غم بــو تــوز ت 

  (324همان: )                                
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 نــو مـــار چــن میـــن را بديــخويشت

 

 آرم  یــــدان نمــــن را بـــويشتــــخ 

 (332همان: )                                

 دوی توـن سگ هنـــای م !نــرک مــتُ

 

 و ـــــو دور از روی تـــــدورم از روی ت 

 (141همان: )                                

 ر آوردمـر ســـق بـــون دست ز عشــچ

 

 رآوردی ـــر بــــدی و ســـاز دست ش 

 (123همان: )                                

 ارـــاالی او کــــا بـــاد بـــرا افتـــــم

 

 ن کاری بیفتادــاالی مـــر بــــه بـــن 

  (311همان: )                                

از « تکرار ساخت»، ذيل عنوان آيد میمیانکه سخن از تکرار بهکوروش صفوی آنجا 

کند که در آن عناصر سازندة جمله، به شرط  تی در زبان فارسی صحبت میقابلیّ

او » او برای جملة .های متفاوتی داشته باشند توانند آرايش بودن نقش هريک، میصمشخ

ت از ا وقتی صحبامّ ،کند آرايش يا ساخت مختلف ارائه می 10 ،«.کتاب را برای من خريد

       سازد:  ها را بسیار محدود می گويد عنصر وزن تنوع اين ساخت ، میاستشعر 

  ، ترتیب، شايد بتوان گفت که آرايش عناصر سازندة جمله در نظم، اگر نگويیم کالًبدين»

در ادامه، تکرار يک  . او(112: 2939) «زيادی به حفظ وزن وابسته است کم تا حدّدست

حال اگر اين آرايش يا » داند: بردن نظم موسیقايی مؤثر میاالص را در بساخت مشخ

    القاء کند، حتی اگر آرايش تواند نظم موسیقايی بیشتری  طبعاً می ،ساخت تکرار شود

  .)همان(« نرودکار شده در زبان هنجار بهانتخاب

 اساساًگیرد و هم از تنوع ساخت.  انوری در اشعار خود هم از تکرار ساخت بهره می

بخشد و  ای خاص می های انوری جلوه ات و رباعیین نوع از تکرار است که به غزلیّهم

ات سعدی توان در غزلیّ شدة آن را می آفريند که نوع کامل ای می ی ويژهسبک گفتار

ات و گیری از صنعت تکرار، با چنین شگردهايی در میان غزلیّ بهره جو کرد. و جست

ترتیب بر بار موسیقايی متن تکرارهايی که بدين شود؛ يده میهای انوری فراوان د عیربا

 .دهندارتقا میو ارزش هنری متن را  افزايندمیپیش ازبیش
 

 

 فعلی در یک بیت بنهای صرفی متفاوت از یک  تکرار صورت. 2-2-9

گیرد.  از امکانات مختلف زبان بهره می ،مخاطب گاهکردن تکرارها از نانوری برای پنهان

تکرار  فعل است. او ،کند های دستوری که برای اين منظور از آن استفاده می يکی از نقش

سازد و خواننده را از بار موسیقايی  به ساختی هنری بدل می های مختلف فعل را به گونه

های  صورت به جای تکرار عینی فعل، ها د. در يکی از اين شیوهکن اين تکرار برخوردار می
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 ريابيدتکرار فعل  ،ترتیباينبهشود.  فعلی در بیت تکرار می بنصرفی مختلفی از يک 

ات و اين شگرد در میان غزلیّ افزايد. بودن تکرار میروش بر هنریاين  و دشومی

 :بسیار پربسامد است ديوان انوریهای  رباعی
 

 در غم خويشم که از اين پس ممانزاين بیش 

 

 بمانم بنمانمو ـی تـــر بـــدانی که اگ 

 (333: 2935انوری، )                     

 مــدرد و غدی ـــی کشیـــگويرا ـــو مـــت

 

 کشم  میکه آری  گويم میه ــن چـــم 

 (331همان: )                               

 داریه ــدم چـــونـــی ز پیـــويــــرا گـــم

 

 ندارم ران ـــز غم هجـــجدارم ه ـــچ 

 (334همان: )                               

 پیشین آن بخشتکرار فعل با تغییر . 2-2-2

معنای آن  ،آيد پیش از فعل میکه  بخشیای ديگر از تکرار فعل، با تغییر  در شیوه انوری

نیز خواهیم ديد که شاعر با تغییر پیشوندها به همین  بعدی مطلبدهد. در  را تغییر می

 يابد. دست می هدف
 د چو شاخ سمن و روی چو گلبرگــزآن ق

 

 آمد برد به ــآمدرد شاخ نشاطم چو ــص 

 (311همان: )                                 

 مــويــود بازگـــال خــه پیغامش از حــب

 

 دــنیاي اورـه بـــکد ــنیاي نـــکش از م 

 (391همان: )                                 

 د آخرـآيسرو ـــر تــن شب هجـــر مـــب

 

 رــد آخــآيبرو ـــح وصال تــن صبـــاي 

 (110همان: )                                 
 

 تکرار فعل )با صورت صرفی واحد( با پیشوندهای مختلف. 2-2-1

، صورت صرفی يکسانی از فعل را در بیت تکرار واژگانشاعر در برخوردی هنرمندانه با 

دهد. با خوانش  ا به کمک پیشوندهای مختلف بار معنايی آن را تغییر میامّ ،کند می

نواز آواها با  تکرار گوشت لذّ و در عین حال،رسد  چنین متنی، آوايی مشابه به گوش می

شود. از افعال پربسامدی که به اين روش  چندان میصد اوتدرک و دريافت معنايی متف

 توان نام برد. را می« گرفتن»و « آمدن» ،اند در ابیات آمده
 

 ردـــگی یـــمـرنـــبالح ــــدل راه ص

 

 ردــگی یــدرنمه ــه حیلـــردم همــک 

 (320همان: )                                

 ردـرگیـــبرده ـــو پــحسنش از رخ چ

 

  ردـــــــدرگیاه ــــتـلـجـاه واخــــم 

 (همان)                                       

 رنگرفتــبچ ـــه هیــــا را بــار مـــي

 

 گرفتــدرنچ ـــم هیــــه گفتیـــوآنچ 

  (310همان: )                                
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 رگذشتـــبه ـــو از مـــرايت حسن ت

 

 درگذشتن جور تو از حد ــن ايــــبا م 

 (319همان: )                                

 مــرگرفتـــبر ـــگـان ديـــدل از خوب

 

  مــرفتــدرگی ـــاز عشقــو بـــز دل ن 

 (334همان: )                                

 دــــدرآمری ـــه دلبـــو بـــزلفت چ

 

 رآمدـبان و دل ـــج ه زـــس کس کـب 

 (319همان: )                                

 دــرنیايـب یـهمارم ــاری ز يــو کـــچ

 

  درنیايد همیه کارم ــوری بــــو نــــچ 

 (391همان: )                                

 تکرار فعل )با صورت صرفی متفاوت( با پیشوندهای مختلف .2-2-6

 دهد: آن را تغییر میدر تکرار فعل هم صورت صرفی و هم پیشوندهای فعلی گاهی شاعر 
 درآرد رــدان ســو بـــی غم تـچه گوي

 

 رآرمـب رــة دولتش ســــه در سايـــک 

 (331همان: )                               

 ه در کار خويشمـر آن کـو داری ســـت

 

  اریــدرنیر ـــو س در آریـــانای ـز پ 

 (119همان: )                               

 درگرفتمازی ــه نـــرون بــه بیـــز چ

 

  یـرگرفتـــبازی ـــدازه نـــرون ز انــب 

 (121همان: )                               
 

 چگونگی به کارگیری حروف. 2-1

وابسته است که   ایا به جملهنه ت آهستند که معنا و موجوديّ هاواژهحروف آن دسته از 

تقلی ندارند و در معنی مس» شود: گفته می چنین روند. در تعريف حروف میکاردر آن به

ای يا  به کلمهای  دادن کلمهها به يکديگر يا نسبت ها يا جمله دادن کلمهسخن برای پیوند

انوری، و  گیویمدی اح)« روند میکارای در جمله به دادن نقش کلمهای و يا نشان جمله

توانند  می ،گیرند میمعنا وقتی در ساخت جمله قرار حال همین حروف بی .(234: 2933

زبان برای انتقال معنا از  هرگويان عادی ها معنی داشته باشند. بديهی است که سخن ده

قطعاً  ،ا هنرمند مسلط بر زبان و کارکردهای آنامّ ،گیرند هنجارهای رايج زبانی بهره می

         شمار آن رفتاری متفاوت  نات بینهد و با زبان و امکا گامی فراتر از اين می

برای گیرد. هرچه نبوغ هنرمند در شناخت امکانات بالقوة زبان بیشتر باشد،  میدرپیش

کارگیری  شگفت و شاعرانه در حوزة زبان تواناتر است. انوری با به صورتی آفرينش

نبوغ زبانی  ،است بوده سابقه های زبانی که تا عصر او بی ايجاد بازیانگیز حروف و  شگفت

 گذارد. مینمايشخود را به
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 ی واحد بعد از حروف متفاوت در یک بیتاتکرار واژه. 2-1-1

هنری و شاعرانه مواجه هستیم؛  در بحث از تکرار گفتیم که در اشعار انوری با تکراری 

برد. يکی از شگردهايی  میکارگاه در ساختی متفاوت به ر راشاعر واژة مکرای که  گونهبه

عمدتاً ) کارگیری حروف متفاوت به ،دهد تکرار را به ساحت هنر سوق می ،که انوری در آن

هم به جايگاه قرارگیری  ،ترتیبهايی يکسان است. بدين یش از واژهپ (حروف اضافة متفاوت

با  دهد. ای می هنری ويژه ها ارزش بخشد و هم به تکرار واژه حروف اضافه تشخص می

ای به  گیری از اين امکان زبانی، شاعر به کمک حروف اضافة متفاوت بار معنايی تازه بهره

 :کند دهد و تکرار واژه را به اتفاقی هنری بدل می ها می واژه
 

 هجرت خون است مدر غا آنکه دلم ـب

 

 افزون است ز غموام ـت مــه غــبشادی  

 (113: 2935انوری، )                      

 ن برون کرد فلکــمز دست ارزانش 

 

 آمده بود  به دستافسوس که بس گران  

 (133همان: )                               

 ردانم رویـــــو نگـــــت ز رویزآن 

 

 تو نیست  چون رویتو  رویجز  بهه ــک 

 (331همان: )                               

 رکشم ز تو دندانـب انـــبه جی ـــک

 

 تری به دندانم  خوش انـــز جون ـــچ 

 (333همان: )                               

 ه مرا يار يار بودـــو کـــآن روزگار ک

 

 بود کناردر از غم و او  ر کنارـــبن ـــم 

 (301همان: )                               

 دارند:  زيادیدر ديوان بسامد  ،اند رفتهکارواژگان که در چنین ساختی بهتعدادی از 

  غم -
 هجرت خون است در غمبا آنکه دلم 

 

 افزون است ز غمتوام  به غمشادی  

 (113همان: )                                       

 ببینی در غمیشاد آن زمان شوی که مرا 

 

 خوردنم تو شادی به غمغم طبع شد مرا چو  

 ( 125همان: )                                       

  دست -
 مده ز دستدامن عافیت 

 

 بالت نسپارد به دستتا  

 (344)همان:                                       

 من برون کرد فلک ز دستارزانش 
 

افسوس که بس گران به دست آمده بود       

(133)همان:                 

  سر -
 نامد به سرهیچ روزی مرا 

  

 که دلم عشق او ز سر نگرفت 

(310)همان:   
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 اين از سرگرچه برخاستی تو 

 

 من همه عمر بر سر آنم 

(333)همان:   

 کار  -
 او هر ساعتی وز کاراو  اندر کارزارم 

 

 کرد بايد پیش خلق انکار و بیزاری مرا 

(353 )همان:  

 تو ز دست زمانه غمی شدم در کار

 

 ای چون زمانه بد، نظری کن به کار ما 

(353 )همان:  

  جان -
 ام آمده ز جان به جانبا اين همه من 

 

 جان در تن من چه کار دارد بی تو 

(2410 )همان:  

 برکشم ز تو دندان به جانکی 

 

 چون ز جان خوش تری به دندانم 

(333 )همان:  

  کنار -
 آن روزگار کو که مرا يار يار بود

 

 من بر کنار از غم و او در کنار بود 

(301 )همان:  

 من اندر کناربُد  بر کناربا چنگ 

 

 مخمور تا به صبح سفید از نماز شام 

(353 )همان:  

  تو -
 با تواز تو دارم سخنی هم 

 

 مقصود تويی سخن بهانه است 

(333 )همان:  

  بتوان بريد تا بشکیبم ز تونی 

 

 نی به تو بتوان رسید تا بشتابم 

(351 )همان:  

های انوری شواهد فراوانی دارد.  ات و رباعیاستفاده از اين ساختار در میان غزلیّ

هست که تنها يک يا . موارد متعددی نیز دارندبسامد را  بیشترين ،مواردی که ذکر شد

 چند شاهد دارد:

  غوغا -
 ای برده به غوغاصد هزاران دل 

 

 شهر پر شور است از غوغای تو 

(141 )همان:  

  میان -
 جان دارم اندر میانعشقت 

 

 جان ز بهر تو بر میان دارم 

(333 )همان:  
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  شمار -
 برگرفت دل دايم شمار وصل همی

 

 اين هجر بی شمار کجا در شمار بود 

(301 )همان:  

 من  -
 زمانه چون گذرانی بی منمپرس که  ز من

 

 از آن بپرس که بر من زمانه می گذراند 

(315 )همان:  

 .بسیارند و از اين دست شواهد
 

 جایی یا تغییر حروف اضافه جابه. 2-1-2

معنای يک ترکیب را  ،ای ثابت در اين شیوه، شاعر به کمک تغییر جايگاه حرف اضافه

 دهد: تغییر می
 ه سرمــاو بق ـه عشــک ر اوـــه ســـب

 

 آرد یـــمـگان نـــال رايـــک بــي 

                                      (344همان:)                                

هنری ت گردد و لذّ سبب تغییر نقش دستوری کلمات نیز می ،گاه اين تغییر جايگاه

 کند: خواننده را دوچندان می
 

 ودــب رــدر بار ــح يــــا صبـــدوش ت

 

 ودـب ر درـــبو حلقه ــران چــم هجـــغ 

 (                                       301همان: )                                  

 آوردمر سر ـبق ـــون دست ز عشـــچ

 

 آوردیرـــــر بــــسدی و ـــاز دست ش 

 (                                           123همان: )                                  

        هايی ثابت را با حروفی متفاوت واژهگاهی شاعر  ،در اين بازی شگفت حروف

عنايی ديگرگونه خلق کند و برد که جايگاه آنها را نیز تغییر داده است تا م میکاربه

 :حال از موسیقی تکرار سود ببرددرعین
 

 سرآيم من در غم اوه ــد کـــه باشــچ

 

 سرنیايد یـهم م اوــن غـــر مـــبو ـــچ 

 (391همان: )                                  

 روی با من مستیز رخ ستیزهـون چـــچ

 

 مگريز تو از منم ــگريخت وـــن در تـــم 

 (111همان: )                                  
 

 متقابل با حروف اضافۀ متفاوت یا یکسان واژۀآوردن دو . 2-1-9

 ؛دهد گاه تقابلی در میان دو مصراع ترتیب می ،جستن از حروف اضافهانوری در بهره 

آورد و پیش از  متقابل را در دو مصراع از يک بیت در برابر هم میواژة گونه که دو ينبد
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بیشترين « کنار»و « میان»کند. در اين ساخت تقابل  آنها از حروف اضافه استفاده می

 بسامد را دارد:
 ببايد ای جان و روشنايی به زاين همی

 

 کارت در میاناز ما، ما  برکناریتو  

 (332همان: )                                  

 آمد در میانه بود ــــده کـــر وعـــه

 

 ی ــآي در کناراز ــو بـــه تـــد آنکـــمان 

 (191همان: )                                  

 کشد یـم مـــدر میانر دم ـــق هــعش

 

 کشم  می بر کناریود را ــــه خـــرچــگ 

 (331همان: )                                  

 والــــن احـــاي انــــدر میوری ـــان

 

 ود ـنش یــــم ارــــر کنـــــبکس  چــهی 

 (301همان: )                                  

 غم انوری راست در میانه ـو را چــــت

 

  برکناری مــی از اين غــمعن یـــو بــــت 

 (111همان: )                                  

 ایـرون پـــب انـــاز میه ـــای دل من

 

 است  ر کنارـبار ـــه يــــد کـــرچنـــه 

 (333همان: )                                  

 شود: در ابیات تکرار می« کران»و « میان»و پس از آن تقابل 
 

 ودـــی بـــی و خواهــــدل انـــدر می

 

 داری رانـر کــــبد ــــويش را چنـــخ 

 (112همان: )                                     

 کار کشیده به يک رهم را در میانای 

 

 نباشی بر کرانواجب چنان کند که چنین  

 (111همان: )                                     

 نـــام م یـــو نــای بی ت اگر با من نی

 

 رانیـــر کــــبم ـــه در میانم ــه عجب 

 (199همان: )                                     

 شدم از دست هجر رانیـه کـــبن ـــم

 

 ر است ــت خوش انـــه میـــبای مالمت ــپ 

 (331همان: )                                     
 

 بار بدون آناضافه و یکبار با حرف ی واحد یکاواژهتکرار . 2-1-2

کند و با آوردن حرف اضافه در  ای واحد را در بیت تکرار می در اين شیوه شاعر واژه

 افزايد: سازد و گاه بر بار موسیقايی تکرار می گاه معنا را ديگرگون می ،ابتدای يکی از آنها
 تو کز آرزوی تو به جانمن  جانای 

 

 هست آب چشم من همه چون آب جوی تو 

 (145 همان:)                                      

 دم حقاـو باشـــز تـــی کـــر غمـــه

 

 ردارمـــب دهـــه ديــــده بـــديای دو  

 (333همان: )                                     

 ر نخواهد شدـه ســــوام بـــعشق ت بی

 

 د شد ـدر نخواه ویــــخو ـــت ویــــبا خ 

 (312همان: )                                     
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 وـوی تـــراق روی و مــــج فـــای رن

 

 دا کرده ـــج نـــن ز مــــمان و دل ـــج 

 (143همان: )                                     

دهد و  توری آنها را تغییر مینقش دس ،گاهی نیز در اين افزودن حرف بر سر کلمات

 سازد: صفت می اغلب
 مــــدان یــود نمــــار خـــراکـــره ف

 

 مــــزآن مـــغ  هـــبت ـن نیستــمم ـــغ 

 (333همان: )                                     

 است فرمانوسه ــه بــــام تا ب یـــگفت

 

 م ـــرمانـف  هـــبان ـــه جـــا بـــگفتمت ت 

 (همان)                                            

 را شفا باش مــرنجو ـــم از تـــرنج  به

 

 ن ـــرا دوا ک دردمو ـــــم از تدرد  هــــــب 

 (142همان: )                                     
 

 نتیجه .9

امکانات توان گفت انوری برای القای هرچه بهتر ظرايف معنايی از  بندی کلی می در جمع

نشینی . هنر انوری بیشتر در محور همگیرد ترين بهره را می هنرمندانه ،موجود در زبان

را  وی های مهمی از سبک فردی توان ويژگی می ،با بررسی نحو زبان او کهکالم است 

دو  ،درصد از ابیات 11بیش از  که شده مشخص شدهای انجام در بررسیمشخص کرد. 

دو يا چند جملة مستقل يا وابسته وجود دارد. از  ،عنی در هر بیتفعل يا بیشتر دارند؛ ي

در میان ابیات برجستگی و  وگوگفتوجه فعلی گفتن، به عنصر  زيادطرفی بسامد 

د و به شعرهای شو با کمک عنصر پرسش تقويت می موضوعبخشد، اين  تشخص می

      يشی در میان های کوتاه، گفتار نما بخشد. جمله عاشقانة انوری جنبة روايی می

کند و به برقراری ارتباط  ها و شیوة روايی کالم، آن را به نظم پايه نزديک می وگوگفت

 رساند. مخاطب با متن ياری می

برخوردار است. تنها  ایويژهها در ديوان نیز از برجستگی  کارگیری ترکیب چگونگی به

تعداد  ،اينباوجود است. شکل گرفتههای او  ات و رباعی، از غزلیّديوان انوریدرصد از  13

هايی است که  کیببیشتر از تعداد تر ،ديوانکاررفته در اين بخش از  های کنايی به ترکیب

ها ابیات  ها و رباعی مانده آمده است. همچنین انوری در بخش غزلدرصد باقی 39در 

 را تسلط اوکار عالوه بر اينکه های کنايی ساخته است. اين  تمامی با ترکیب بسیاری را به

کارگیری هرچه بیشتر کنايات رايج در کوچه و بازار، زبان  ، بهدانکشمی به رخ بر زبان

راند. پیوستگی معنايی دو مصراع نیز در اين  به حاشیه می ویرسمی را از میان ابیات 



 93/ های نحوی کالم ویژگیبا تکیه بر ها،  ها و رباعی در غزل انوری طرز

 
 

و تداوم معنای مک کبه روانی کالم  ،معنا امتدادِ . ايندارد زيادیبخش از اشعار او بسامد 

  کند. عشق را تداعی می

 که شاعر اين عنصر را ای عنصر تکرار است و شیوه انوری،کالم  های ويژگی ديگر از

 هایواژهسازد. او گاه جايگاه  می ريابيدتکرار را  ،های نحوی د. انوری با بازیگیر میکار به

گیرد و  دهد و از امکان تنوع ساخت در زبان بهره می ثابت را در ساخت جمله تغییر می

ا از امّ ،کند تکرار می هاواژهگاهی هم يک ساخت مشخص را با اندکی تغییر در 

ويژه حروف  های زبان انوری رفتار شگفتی است که او با حروف، به ترين ويژگی برجسته

د شو به ويژگی سبکی بارزی بدل میحروف در اشعار انوری . جايگاه قرارگیری اضافه دارد

البته بحث  ؛شود گرفته میکار سعدی به در شعر ویاوست و بعدها به تقلید از  که خاصّ

 طلبد.  از معانی اين حروف نیز خود مجالی ديگر می
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