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چکیده
سبکشناسی الیهای یکی از شاخههای نوین سبکشناسی است كه متن را در الیههای مختلفی بررسی میكند تا به ویژگیهای سبکی آن پی ببرد.
عنصری شاعر قرن پنجم كه سرودههایش ،مثل اعالی قصاید مدحی است ،از شاعران نامدار و خوشنام سبک خراسانی است كه ویژگیهای این سبک در
آثار او نمود ویژهای دارد .در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سبکشناسی الیهای قصاید عنصری پرداختهایم .نتایج حاكی از آن است كه
در الیه آوایی وزن ،قافیه ،ردیف و تکرارهایی همچون جناس و توازن دیده میشود .در الیه واژگانی واژههای كهن و مهجور استفاده كرده ،در الیه ادبی
بسامد تشبیه در قصاید او بیشتر از سایر موارد است .همچنین مضمون اصلی سرودههای او مدح و وصف طبیعت است.
کلیدواژه :سبکشناسی الیهای ،قصیده ،عنصری

 -1مقدمه
پس از تألیف كتاب «سبکشناسی» ملکالشعرای بهار ،پژوشهای سبک شناسی در ادبیات فارسی پدیدار شد .در پی آن ،آثار شاعران و نویسندگان
برجسته و مطرح یکی پس از دیگری و از دیدگاههای گوناگون سبکشناسی مورد بررسی قرار گرفت .در دهههای اخیر سبکشناسی الیهای یکی از
شیوههای بررسی آثار است كه بر مبنای آن میتوان شاخصهایی را كه بیانگر سبک فردی و سبک دورهای شاعر یا نویسنده است ،واكاوی كرد .عنصری
شاعری است كه در مدیحهسرایی و خلق مضامین مدحی و تناسب الفاظ ،جملهها و معانی ،از بزرگان شعر و ادب فارسی محسوب میشود ،اما در صور
خیال شاعری چندان توانا نیست و شفیعی كدكنی سهم وی را در انحطاط صور خیال در شعر فارسی بزرگ میداند( .شفیعی كدكنی )526 :1368 ،در
این پژوهش سعی داریم به بررسی سبکشناسی الیهای قصیدههای عنصری به عنوان شاعر مداح قرن پنجم بپردازیم و الیههای آوایی ،واژگانی و نحوی را
به عنوان گسترهی زبانی و الیههای بدیعی و بیانی را به عنوان گسترهی ادبی تحلیل كنیم و به این ترتیب ،شناختی جامع و دقیق از عوامل تأثیرگذار در
قصاید این شاعر برجستهی عصر غزنوی به دست آوریم .در این مقاله در تالش هستیم بفهمیم كه بر اساس الیههای زبانی و ادبی ،قصاید عنصری چه
ویژگیهایی دارد؟ و با این فرضیه پیش میرویم كه هرچند عنصری در صور خیال شاعری چندان توانا نیست و شفیعی كدكنی سهم وی را در انحطاط
صور خیال در شعر فارسی بزرگ میداند ،اما در تناسب الفاظ ،جملهها و معانی از شاعران بزرگ محسوب میشود .او بهطور عمده از صنایع شعری دورهی
خود استفاده كرده است.
 .1-1ضرورت و اهمیت تحقیق

عنصری از آن دسته سرایندگانی است كه با توجه به زمان زندگیاش ،استناد به شعر او و واژههای به كار رفته در دیوانش و شناخت سبک شعر او به
عنوان شاعری مداح تاثیر گستردهای در بخشهای گوناگون ادب و حتی زبان فارسی میگذارد.
.2-1فرضیه و سواالت تحقیق

عنصری با نگاهی مدحگونه به بزرگان روزگار خویش مینگرد ،این نگاه زبان و سبک به خصوصی برای انتقال مفاهیم به مخاطب دارد؛ بنابراین ،رویکرد
اجتماعی ویژه او منجر به خلق گونهای شعر میشود كه به شعر مدحی موسوم است .حال سؤال این است كه عنصری برای انتقال مدح و ستایش بزرگان
عصر خویش از كدام امکانات و شاخصههای زبانی و معناشناختی بیشترین بهره را برده است.
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 .3-1پیشینۀ تحقیق

آثار شاعران و نویسندگان از منظر سبکشناسی بارها مورد تحلیل قرار گرفته است .گستردگی و تنوع الگوهای سبکشناسی نیز توجه محققان را به چنین
مسائلی دوچندان میكند .به همین سبب گاه از زوایای مختلف به بررسی و الگویابی آثار میپردازند .قصاید عنصری یکی از نمونههای برجستهی شعر
مدحی فارسی است كه موضوع پژوهشهای گوناگونی بوده و عمدهی این پژوهشها بر مبنای ضبط دبیرسیاقی انجام شده است ،اما از آنجا كه در ضبط
دبیرسیاقی اشکاالتی وجود دارد ،پژوهشهای سبکشناسی هم كه بهطور جسته و گریخته در متون مختلف انجام شده (پژوهش مدونی تحت عنوان
بررسی سبکشناسی قصیدههای عنصری دیده نشد) خالی از اشکال نیست .سبک و زبان قصیدههای عنصری ،به ظاهر ساده است ،اما در حقیقت نکته-
های ادبی و زبانی بسیاری دارد كه در مجموع به ایجاد سبکی خاص انجامیده است و از این منظر میتوان گفت وی یکی از سردمداران و پایهگذاران
سبک خراسانی است .تاكنون پژوهشی در باب سبک و ساختار قصاید عنصری به صورت مستقل انجام نشده است؛ حتی در زمینهی سبکشناسی الیهای
نیز تاكنون پژوهشهای انگشتشماری صورت گرفته است همچون :مقالههای «سبکشناسی الیهای قصاید قرنهای چهارم و پنجم (رودكی ،فرخی و
منوچهری)» ( )1397نوشتهی مرام السلیمان العلی ،ناصر محسنینیا و سیدعلی قاسمزاده ،در فصلنامه بهار ادب كه به بررسی سبکشناسی الیهای
قصیدههای سه شاعر مطرح قرن و چهار و پنج پرداخته است« .سبکشناسی الیهای مجموعه اشعار قیصر امینپور» ( )1396نوشتهی هوشنگ محمدی
افشار و كبری شایانمهر كه به بررسی جنبههای گوناگون سبکی اشعار قیصر پرداخته و تکامل سبکی سرودههای او را بر اساس مجموعه شعرهایش نشان
داده است .مقاله «ساختار نحوی بهاء ولد بر اساس الگوی سبکشناسی الیهای» ( )1396كه با دیدگاه سبکشناسانهی الیهای ،نحو و ویژگیهای نحوی
این كتاب را ارزیابی كرده است .مقاله «سبکشناسی الیهای :توصیف و تبیین بافتمند سبک نامه شماره یک غزالی» ( )1390كه ویژگیهای سبکی این
نامه را در دو الیهی كاربردشناسی و نحو بررسی كرده است.
 .2بحث
سبکشناسی دانش شناسایی شیوهی كاربرد زبان در كالم فرد ،گروه یا در یک متن است .مبنای این دانش بر تمایز ،گوناگونی و گزینش زبانی در دو
الیهی زبانی و ادبی استوار است( .فتوحی )92 :1391 ،در تحلیل سبکشناسانهی متن ،اساس كار را ساختارهایی تشکیل میدهند كه از دیگر عناصر
برجستهتر هستند .كه شامل مواردی همچون آواها ،انتخاب واژگان ،ساختار جمله ،تکرار عناصر زبان و  ...است( .وردانک )26 :1393 ،سبکشناسی الیهای
گونهای از سبکشناسی است كه نخستین بار توسط محمود فتوحی به كار گرفته شد و تركیبی از شیوههای سنتی و مدرن در تحلیل آثار است .در شیوه-
های سنتی اغلب بر سیر تطور تاریخی زبان تاكید دارند ،اما در روشهای نوین ،عالوه بر مطالعات سنتی به سطوح هنری و فکری اثر و گزینش فرها و
قالبهای ادبی نیز توجه میكنند .در سبکشناسی الیهای عناصر سبکی در پنج الیهی زبان (آوا شناسی ،ساخت واژگان ،نحو ،معنی شناسی و
كاربردشناسی) بررسی میشود .این روش از آنجا كه در سبکشناسی ادبی ،به بررسی سبک در پنج الیهی آوایی ،واژگانی ،نحوی ،بالغی و ایدئولوژیک
میپردازد ،سبکشناسی الیهای خوانده میشود( .فتوحی)28 :1391 ،
 .1-2الیۀ زبانی

زبان شعر ،همچون انواع دیگر زبانها (زبان گفتار و زبان خبر) ،از واژه به عنوان عامل اصلی استفاده میكند .در تحلیل سبکشناسانهی یک اثر ،الیه زبانی
كه شامل سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی است ،همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .چرا كه كاركرد زبان ،همچون صور خیال عامل شناسایی
ساختار اثر است.
 .1-1-2سطح آوایی

تحلیل آوایی سبک ،به بررسی گروهی از قواعد میپردازد كه بر سطح آوایی و موسیقیایی زبان معیار وارد میشود و موسیقی كالم را ارتقا میدهد .این
شیوهی تحلیل در پی دست یافتن به الگوهای خاص آوایی و واجی زبان در گفتار شاعر یا نویسنده است كه منجر به ارزش زیباییشناسی و تاثیر بیشتر
كالم میشود( .همان )248 :این نوع تحلیل از جمله مسائلی است كه باعث ایجاد تفاوت در سبکهای گوناگون میشود .سطح آوایی در بر گیرندهی
موسیقی اشعار است .كه در چهار بخش موسیقی كناری ،موسیقی بیرونی ،موسیقی داخلی و موسیقی معنوی صورت میگیرد .زیربنای این گروه از عناصر
زیباییشناسی ،تکرار است كه به گونههای مختلف زبان شعر را به موسیقی میرساند؛ مانند استفاده از موسیقی بیرونی كه با تکرار افاعیل عروضی شکل
میگیرد .سطح موسیقیایی و آوایی مجموعه سبب تاثیرگذاری یک نوشته میشود .این سطح در واقع همان مناسبتهای وزنی ،قافیه ،ردیف و آرایههای
لفظی همچون سجع ،جناس ،تکرار و تضاد و تقابل است كه در انتقال پیام شاعر و تقویت عاطفهی او نقش موثر دارد .در ادامه الیه آوایی را در سه بخش
موسیقی بیرونی ،موسیقی كناری و موسیقی درونی بررسی میكنیم.
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 .1-1-1-2موسیقی بیرونی

صداها و آواها ،هارمونی خاصی است كه به سبب چینش واژهها با نظم خاصی به گوش میرسد ،حاصل آن انسجامی است كه به آن وزن میگویند70 .
قصیده دیوان عنصری در مجموع در شش بحر اصلی عروض سروده شده است به این شرح:
 بحر مجتث مثمن مخبون محذوف بر وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن. بحر رمل مثمن محذوف یا مقصور بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (فاعالن). بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل (فعولن) بحر هزج مثمن سالم بر وزن مفاعیلن (چهار بار در مـصراع) ،بـحر هـزج مـثمن اخـرب مکفوف مقصور یا محذوف بر وزن مفعول مفاعیل ُ مفاعیل ُمفاعیل (فعولن)
 بحر متقارب مثمن سالم بر وزن فعولن (چهار بار در مصراع) ،بحر متقارب مـثمن محذوف یا مقصور بر وزن فعولن فعولن فعولن فعول (فعل) بحر خفیف مخبون محذوف بر وزن فاعالتن مفاعلن فعلن بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور یا مـحذوف بـر وزن مـفعول فـاعالتُ مفاعیل فاعلن.از بررسی وزن قصیدههای عنصری میتوان دریافت كه وزنهای دوری و ضربی مورد توجه وی نبوده است و این با ذهن حکیمانه و متانت شخصیت او و
صالبت شعر وی ارتباط مستقیم دارد.
 .2-1-1-2موسیقی کناری

در شعر عنصری تنها  9قصیده او ردیف دارد كه عبارتند از :كنی (یک قصیده) ،است (دو قصیده) ،نیست (یک قصیده) ،شود (دو قصیده) ،بوَد (یک
قصیده) ،بر (جزء دوم حرف اضافهی مضاعف ،یک قصیده) ،اندر (جزء دوم حرف اضافه مضاعف ،یک قصیده) .التزام شاعر در آوردن ردیف ،رسیدن به
مقصود (تاثیرگذاری بر ممدوح) را آسانتر میكند« .ردیف نقطه ثقل مطالب در ادبیات كالسیک است»( .شکوهی و پارسا )160 :1394 ،از عوامل انسجام
در شعر كه سبب باال رفتن موسیقی آن میشود ،وحدت و تنوع در قافیه است( ،نظری )176 :1391 ،به خصوص در قصیده كه با محدودیت تنوع مواجه
هستیم .عامل وحدت در قافیه نوعی تکیهگاه محسوب میشود كه به آن عینیت داده و بر آن تاكید میورزد و به نوعی آن را برجسته میسازد .از 70
قصیده عنصری 37 ،قصیده در قـافیه «ر» سـروده شـده است .از این جمله ،در  20قصیده ،پیش از حرف ،مصوت كوتاه ـَ  ،در  14قصیده مصوت بلند آ و
در  3قصیده ،مصوت بلند ای آمده است .فراوانی رَوی ر در قـصاید او نشان میدهد كه در میان واژههای عربی و فارسی كه در قافیههای شعر او به كار
رفته و متناسب با مفاهیم و مضامین شعر او بوده ،اینگونه واژهها بیشتر بوده است 18 .قصیدهی او با رَوی ن سروده شده است .در این میان ،در 14
قصیده ،پیش از روی ،مصوت بلند آ ،در  3قصیده مصوت كوتاه ـَ و در یک قصیده مصوت بلند ای آمده است .در بقیه قصیدههای او ،حروف قافیه این-
هاست :ا (یک قصیده) ،ـاب (سه قصیده) ـال+الف اطالق (یک قصیده) ،ـال (دو قصیده) ،م چـهار قـصیده ،در یک قصیده كه به حروف ـان ختم می-
شود ،مجموعه صامت و مصوت ـَش به حرف روی افزوده و تکرار شده است .حروف قافیه و روی پر تکرار در قصیدههای عنصری بیانگر تحکیم و انسجام
هرچه بیشتر قصیدهها شده و به شعر او قوام بخشیده است .شاعر در قافیه ،بازیهای زبانی مختلفی را انجام داده تا به بیان مقصود خود برسد و انواع معانی
مورد نظرش را بیان كرده و به آنها تشخص بدهد .بررسی واژههای قافیه در قصاید بازمانده از عنصری نشان میدهد كه وی در جستوجوی قافیههای
دشوار نبوده و برخالف بعضی از شاعران قرن پنجم ،قافیههایی چون گ ،چ ،خ ،ق ،ع ،غ ،ـُو ،ــیه و مانند آنها را به كار نبرده است.
 .3-1-1-2موسیقی درونی

در این بخش ،بحث ما مربوط به جنبهای از موسیقی شعر عنصری است كه از اصوات ،الفاظ و انواع تکرارها حاصل میشود.
 عنصری یک قصیده تمام مصرع در بحر هزج مثمن سالم سروده است با این مطلع:گر از عشـقش دلـم باشـد همیشـه زیـر ِبـار انـدر

چرا گم شـد رخـش بـاری بـه زلـف مشـکبار انـدر
()1744

تمام ابیات قصیده  31كه در بحر هزج مثمن سالم است ،مسجع است به جز بیت اول و قصیده این چنین آغاز میشود:گــه آن آراسـته زلفش زره گــردد گــهی چــنبر

گه آن پیراسـته جعـدش ببـارد مشـک و گـه عنبـر

رخی چون نوشکفته گل همه گلبن بـه رنـگ مـل

همـــه ششمادپرســـنبل همـــه بیجـــاده پــــرشکّر
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در بعضی ابیات این قصیده ،عالوه بر قافیه میانی ،قافیههای درونی و تکرار نیز وجـود دارد:
ســمن بــویی شــبه مــویی بالجــویی جـفاگـــویی

پریـزادی پــری روئـی پــری چـــهری پـــری پـــیکر

دل آرام ـی دل آرایــی غــم انجــامی غــم افـزای ــی

نکونــامی نکــورایی بــه حســن انــدر جهــان ســرور

 جنبه دیگری از موسیقی كالم عنصری در ترصیعها و توازنهای نحوی ِابیات اوست .اگرچه عنصری به اندازه بعضی از شاعران ،چون مسعودسعد ،بهترصیع توجه ندارد ،توازن و ترصیع یکی از پركاربردترین صنعتهای شعری اوست و جزء ویژگیهای كالم او محسوب میشود .نمونههایی از ترصیعها و
توازنهای اشعار او اینهاست:
نــــه در گیتــــی مقــــالش را مقــــام اســــت

نــــــه در فکــــــرت مقــــــامش را مقــــــاال

همـــه دانـــش بـــه لفـ ـ ش بـــر عیـ ـان اســـت

همــــه صــــورت بــــه جــــودش بــــر عیــــاال
()50-49

جنبه موسیقایی دیگری كه عنصری بدان توجه داشته و در شعرش به نسبت فراوان است ،آوردن واژههایی است كه در صامت ِاول باهم مشترکاند .این
نوع كلمات را گاهی به صورت تركیب اضافی و وصفی و گاهی به صورت عطف به كاربـرده است و گاه با اندكی فاصله مانند:
گــــــــفتم آگـــــــــاهی از فـــــــــضایل او؟

گفــــت بیــــرون شــــد از حــــد و ز حســــاب
()98

نمونههایی از این همآواییها عبارتاند از :خرما و خار ( ،)280خارا و خمیر ( ،)258روی و راحت ( ،)91قضا و قـدر ( ،)402غبار و غدیر ( ،)390شهرگیر
و شهریار ( ،)386سونش سیم سپید ( )284و  . ...همچنین عنصری ،با توزیع یک یا چند صامت یا مصوت ،موسیقی خاصی در ابیات خود ایجاد میكند:
بــه یــک خــدنگ دژ آهنــگ جنــگ داری تنــگ

تــو بـــر پـــلنگ شـــخ و بـــر نهنــگ دریــا بــار
()1599

شاعر در اینجا با تکیه بر تکرار اصـوات نگ ،صـدای رهـا شـدن تـیر از كـمان را به مخاطب القا میكند( .شفیعی كدكنی )320 :1368 ،گاهی عنصری
با تقابل دو صوت ،نوعی تقابل ِ معنایی را نیز به ذهن القا كرده است .به این دو بیت توجه كنید:
گــفتم كــه از دلـم بـــنشان تـــو شـــرار غــم

گــفتا شــرار ِغــم كــه نشــاند بــه جـز شــراب

گفــتم خــورم شــراب چــه گــویی صــواب هســت؟

گــــفتا ثـــنای دولــت ســـلطان خـــوری صـــواب
()141-140

در این دو بیت ،شاعر با تکیه بر عنصر تکرار و با تقابل صامت «ش» كه از نظر معنای ابیات مركز ثقل ِآن واژه شراب است ،با صامت  /s/كه از نظر معنای
ابیات مركز ثقل آن واژهی صواب است ،این معنی ر ابه ذهن خواننده القا كرده كه خوردن شراب ناصواب ،اما اگر به ثنای سلطان باشد صواب است.
عنصری گاهی صامتی معین را در سه یا چهار كلمه متوالی تکرار میكند ،مانند :تکرار خ
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بـــه جـــای زخـــم او خــــارا خــــمیر اســـت
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بــــه جــــای بخشــــش دریــ ـا غـــــبار اســــت
()258

این تکرارها ،نوعی فضاسازی ذهن به سوی مضمون خاص است .شاعر با بهرهگیری از انواع گوناگون این تکرارها ،اندیشه و مضمون ذهنی خود را بیان
داشته است .با توجه به انواع تکرار كه در شعر عنصری دیدیم ،حضور عنصر تکرار در شعر ،صرفاً یک اتفاق زبانی نیست بلکه قرار است هدفی معین را
دنبال كند .در واقع تکرار عالوه بر زیبایی میتواند كاركردهای دیگری هم داشته باشد ،كاركردهایی همچون تاكید ،ایجاد موسیقی و تاثیر بیشتر بر ذهن
مخاطب( .محبتی )122 :1380 ،در شعر عنصری ،تکرار بیشتر در جهت تاكید بر معنا ،تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و ایجاد موسیقی به كار گرفته شده
است .جنبه دیگری از موسیقی الفاظ در شعر عنصری انواع جناسهایی است كـه مکـرر در سخن خویش به كاربرده است .به این نمونهها توجه فرمایید:
جناس مركب
عــدل او نــوش روان گشــتهســت كانــدر وصــف او

بیـــتهـــای شـــعر توقیعـــات نــــوشروان بــــود
()327

جناس تام
اگــر بــه تیــر مــه از جامــه بــیش بایــد تیــر

چـــرا برهنـــه شـــود بوســـتان چـــو آیـــد تیـــر

جناس ناقص یا محرف
هـــــزار آفـــــرین بـــــاد هـــــر ســـــاعتی

بــــر آن خَلــــق و آن خُلــــق و رســــم و ســ ـیَر
()644

اما از میان جناسهای متعدد ،توجه عنصری در درجـه اول بـه جـناس مـضارع است .جناس مضارع در شعر او آنقدر زیاد است كه میتوان آن را از
ویژگیهای كالم عنصری شمرد .برای پرهیز از طوالنی شدن نوشته ،تنها نمونههایی از اركان این نوع جناس را در شعر او ذكر میكنیم :مقام /مقال (،)49
سگالی /سگاال ( ،)46خال/مال ( ،)14هوا/هبا ( ،)9ناب /تاب ( ،)126رحال /رحیل ( ،)72نزول /نزال ( ،)68نالیده /بالیده ( )66و  . ...پس از جناس مضارع،
پركاربردترین جناس در شعر عنصری ،جناس زاید است .به این نمونهها توجه فرمایید :جان /جانور ( ،)52رنج /رنجه ( ،)43نال /ناله ( ،)42حـلق /حـلقه
( ،)168گل /گـالب ( )135و  . ...شیوه دیگر برای آهنگین كردن سخن در شعر عنصری ،آوردن واژههایی است كـه با هم سجع متوازی یا متوازن یا
مطرف بسازند و بر آهنگ شعر بیفزایند:
گفــتم خــورم شــراب چــه گــویی صــواب هســت؟

گفتـــا ثنـــای دولـــت ســـلطان خـــوری صـــواب
()141

نمونههای دیگر :سـما/هـوا ( ،)393عقیق/عبیر ( ،)387عالی /باقی ( ،)356یُسر /یمن ( ،)275وهـم /عـقل ( ،)409صهیل /صریر ( ،)407مضییء/منیر
( ،)405بشیر/نذیر ( ،)403مدیح/سریر ( )398و . ...
 تضاد از صنعتهای دیگر مورد توجه عنصری است .تضاد عالوه بر آنكه در سخن زیبایی ایجاد میكند و از عناصر شعری است ،در شعر عنصری وسیله-ای برای مضمونتراشی و مفهومسازی در مدیحهسرایی نیز هست .استفاده از تضاد و تناسب در شعر عـنصری چندان شاعرانه و ماهرانه نیست و ریزه-
كاریهایی كه از این جهت در شعر سعدی و حاف و مانند آنان هست ،در شعر او دیده نمیشود .نمونههایی از تضادهای ساده در شعر او :نور و ظـلمت
( ،)279امـروز و فـردا ( ،)29مقطع و مـبدأ ( ،)26خرد و بزرگ ( ،)22شب و روز ( )15و  . ...بعضی از تضادهای او شامل اصطالحات دینی و اعتقادی و
كالمی است ،مانند :جهان فـعلی و جـهان عـقلی( ،)422كفر و ایمان ( ،)370كافر و مؤمن ،جبر و اختیار ( ،)291خوف و رجا ( )33خلد و سعیر (،)805
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نور و ظلمت یا روشنی و تیرگی ( )1361 ،364كه در اشاره به اعتقادات مانویان چند بار آن را به كاربرده است .پارادوكس در شعر عصر عنصری بـه ندرت
دیـده میشود.
دردم آن روی اســت و درمــانم هــم از دیــدار او

دیـ ـدهایدردیكـــه در ویبنگـــریدرمـــانشـــود
()359

تناسب یا مراعات نظیر ،با ظرافتهایی كـه در شـعر شـاعرانـی چـون حـاف دیـده میشود ،در شعر عنصری كمتر است؛ اما تناسبهای سـاده در
شـعرش فـراوان است ،مانند تناسب خطبه و منبر در این بیت:
خطبــــه ملــــک را بـــــه گـــــرد جـــــهان

بـــــه جـــــز از تخـــــت شـــــاه منبرنــــــیست
()230

 .2-1-2سطح واژگانی
شکلدهی محتوا و ارائهی آن در شکلی خاص ،به سبب تاثیرگذاری ژرف در ذهن مخاطب به وسیلهی زبان انجام میشود( .ثمره )22 :1386 ،یکی از
ویژگیهایی كه از نظر لفظی ،در هر اثر ادبـی قـابل بـررسی است مـربوط بـه واژههای آن اثر است .بخش عمدهای از سرشت یک سبک را ،نوع واژههای
انتخابی مشخص میكند .در دیوان عنصری ،این ویژگیها قابل توجه است:
 واژههای كهنه فارسی كم و بیش در آن به كـار رفـته است .واژههایی مانند ایدون :اكنون ( ،)442یشک :دندان ( ،)443شدیار :شخم كردن رزمین ( ،)443زلفین :حلقه ( ،)553اوباردن :بلعیدن ( ،)462چَفته :خمیده ( ،)487آور :یقین ( ،)520كردر :دره كوه ( ،)526شل :سست ( ،)536مُر :تلخ (،)551
كوژ :خمیده ( )670و  ...در شعر او هست .بررسی این واژهها در جایگاه ابیات بیانگر آن است كه كاربرد آنها به ضرورت قافیه نبوده است.
 لغات دشوار و مهجور عربی نیز معموالً در شعر او كم به كار رفته است .گاهگاهی در قافیههای او واژههایی چون نصال و نُشاب و مانند آن دیده میشود. نسبت واژهها و تركیبات عربی در شعر او ،در مجموع همانند سایر اشعار قـرن پنجم است .درصد این عناصر از شعر قرن ششم كـمتر است .البته ایننسبت در قصاید عنصری یکسان نیست و تا حدود زیادی بستگی به وضعیت قافیه قصاید دارد .هرجا تركیب صامت و مصوت در واژههای قافیه با كلمات
عربی تناسب داشته از واژههای عربی در قافیه بیشتر استفاده شده است .مثالً در قصیده  2دیوان كه مبنای قافیه  ...ـال است ،از  45واژه قافیه ،تنها 7
واژه فارسی و بقیه عربی است؛ در قصیده  43كه اساس قافیه همان است ،از  77واژه قافیه 15 ،واژه فارسی و  62واژه عربی است؛ و در قصیده  39نیز 26
واژه قافیه عربی و  5واژه فارسی است؛ در قصیده  ،3از  45واژه قافیه 36 ،واژه عربی و بقیه فارسی است ،در حالیكه در قصیده  26كه مبنای قافیه ـَ ر
است ،از  60واژه قافیه 29 ،واژه عربی است؛ در قصیده  29با همان مبنای قافیه ،از  32واژه قافیه 15 ،واژه عربی و  17واژه فارسی است؛ و در قصیده 60
كه مبنای قافیه  ...ـان است ،از  56واژه قافیه 17 ،واژه عربی و بقیه فارسی است .به مناسبت نوع واژههای قافیه ،از نـظر ابـیات نـیز مـتغیر است.
نوع قافیه باعث كمی یا زیادی جمعهای مکسر عربی نیز شده است .مثالً در قصیده  ،2شش جمع مکسر عربی در قافیه و چهار جمع مکسر در متن اشعار
به كار رفته است ،یعنی در مجموع ده جمع مکسر .همچنین در قصیده  ،3هشت جمع مکسر در قافیه و پنج جمع مسکر در متن ابیات به كار رفته است،
یعنی در مجموع سیزده جمع مکسر .در حالیكه در بعضی قصاید مانند قصیده  56و قصیده  57كه مبنای مبنای قافیه ان است ،در قافیه ابیات جمع
مکسر به كار نرفته و در قصیده  58كه مبنای قافیه همان است ،دو جمع مکسر به كار رفته است.
 تركیبهای عربی نیز در شعر او به میزانی متوسط به كار رفته است .مـجموع تـركیبات عربی در شعر او اینهاست :اولوااللباب ( ،)13فصلالخـطاب( ،)48معاذاهلل ( ،)31ذوالجالل ( )1825 ،1813 ،748نبی اهللّ ( )598كرامالکاتبین ( ،)597علیحال ( )488 ،200و . ...
 در شعر عنصری بعضی مصدرهای مجرد و مزید عربی به كار رفته و هم بعضی حاصل مصدرهای فارسی كه از صفتهای عربی ساخته شده است ،مانندبدیعی ( ،)213كریمی ( ،)219لطیفی ( ،)2192 ،811 ،219صبوری ( )1026البته این گروه از واژهها در شعر او زیاد نیست.
 در سخن عنصری ،شماری از جمعهای عربی ـ جمع مکسر و جمع مؤنث سالم ـ به كار رفته است .این جمعها از شمار واژههای عادی و پر كاربرد درزبان فارسی ِقرن پنجم است .و واژههای مهجور زبان فارسی در میان آنها اندک است .در هزار بیت اول دیوان او ،هفتادویک جمع مکسر به كار رفته و
این جمعها در صد بیت اول دیوان او به شرح زیراست :فعال( )56ملوک( )33ضعفا ( )19احوال( )14شعرا ( )10الوان ( )6انساب ( )95آداب ( )94رقاب
( )3و  . ...عنصری در مواردی معدود ،جمعهای عربی را با عالمتهای جمع فارسی دوباره جمع بسته است :ابداالن ( )1396امثالها ( )1211مناقبها
( )581و . ...
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 یکی از شاخصهای زبان عنصری استعمال فراوان و مکرر صفت و موصوفهای ِمقلوب است .استعمال این نوع تركیب در شعر سایر شاعران فارسی زباننیز كم نیست اما وفور آن در زبان عنصری میتواند یکی از شاخصهای زبانی او باشد .نمونههایی از این نوع تركیب در شعر او اینهاست :حلقه گشته زلف
( )173چهل من گرز ( )158ناصواب اندیشه ( )150حــجابی لعبتان ( )286تازه بهار ( )257تیره دم ( )252عــقیقین گنبد ( )251گویا زبان ()452
زرین پشیزه ( )442معالقی كمر ( )436و . ...
 عنصری در دورانی زندگی میكرد و شعر میگفت كه سیل واژههای عربی هنوز به زبان فارسی سرازیر نشده بود .از این رو واژههایی نسبتاً فراوان كه باپیشوند و پسوند ساخته شده است در كالم وی دیده میشود .ما در اینجا بعضی از آنها را نقل میكنیم:
پیشوند نا :ناتافته (وصف زلف ،)315 ،ناداده اقرار ( ،)452ناشاعر ()352
پیشوند بــ  :بنیرو ( ،)494بپر ( )1072بشرح ( ،)974بموج (صفت دریا)693 ،
پیشوند بی :بیحزم ( ،)955بیهنجار (صفت برای دشت)1124 ،
پیشوند با :باقدر ( ،)1385بافر ،باحسن ()846
پیشوند بر :بربسته ()1922
پسوند وار :آزریوار( )212آزادهوار ()301
پسوند ور :جانور به معنی صاحب جان مطلقاً )335( :كمانور (،)1093حقور ()686
پسوند ی نسبت :هزیمتی( ،)417حصاری ()2437
پسوند ی مصدری :لطیفی( ،)219صبوری ( ،)1026كریمی ()219
پسوند گر :گروگر ( )845برزگر ( ،)1715پیروزگر( )118اخترگر ()906
پسوند گاه :منزلگاه ()582
پسوند ه :پذیره ()905
پسوند ـ انِ زمانی :بهاران ()177
پسوند كردار :بوستانكردار ()287
 عنصری از شاعران بزرگ فارسی و صاحب سبک قرن پنجم است ،گروهی از واژههای مركب ـ اسم یا صفت ـ در سخن او دیده میشود كه شماری ازآنها ساخته و پرداخته ذهن اوست .تمام این واژهها متناسب است با موضوعات شعر او كه مدح و وصف و تغزل است .در ادامه به نمونههایی از واژههای
مركب موجود در شعر او اشاره میكنیم :پست نما ( ،)32مشکبوی سَلَب (صفت هوا ،)1 ،نیکْمدحت ،پاکْسیرت ،خوبْطلعت( ،)201مالکْرقاب ()144
كوهْجسم ( )153مغفر شکاف ،جوشنگذار ( )259بیجاده بار ( )249بخلفرسا ،جود پرور ( )227و  . ...بیشتر این تركیبات از تركیب دو اسم یا اسم با بن
فعل مضارع ساخته شده و گروه وصفی ،مثل شکافته از باال ( ،)215در آن كم است.
 در مواردی معدود ،عنصری واژههای مترادف نیز به كاربرده است :جـود و سـخا ( ،)18پشت و قفا ( ،)25سزا و درخور (.)20 .3-1-2سطح نحوی
نحو منظم ،زاییدهی ذهن نظاممند است .ساختار اندیشه با نحو پیوند بیشتری دارد تا با واژه .چگونگی قرار دادن واژهها در جمله ،كوتاهی و بلندی جمله-
ها ،نوع و زمان آنها و  ...همگی بیانگر نوع اندیشهی گوینده هستند( .فتوحی )267 :1391 ،در ادامه به بررسی نمونههایی از سطح نحوی قصیدههای
عنصری میپردازیم.
 افزودن الف به آخر ِ قیدهایی كه بیان كثرت ،خوشی و جز آن میكند .معموالً این الف به اسم بعد از آن نیز افزوده میشده است:اگرچــــه مــــن ز عشــــقش رنجــــه گشــــتم

خــــــوشا رنـــــجا كـــــه نـفزایـــــد مـــــالال
()43

و گاهی چنین واژهای با حرف ندای ای آمده است:
ای بســــا نیــــک مـــــخبرا كـــــه هـــــمی

منظــــرش را ســــزای

مخبــــر

نـــــیست
()223
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در قصاید عنصری یک بار این الف به واژه بار به معنی دفعه افزوده شده و معنی كثرت از آن اراده گردیده است:
بـــوالمظفر میرنصـــر ناصـــرالدین كـــز ملـــوک

هـــر ملـــک را او كنـــد هـــر روز بـــارا امتحـــان
()2591

آنچه مشخصه زبانی عنصری در این مورد است ،آمدن ایا برای مناداست .این نوع خطاب حدود سی بار در شعر او دیده میشود.
ایــا وفــای تــو بنــدی كــه نیســتش سســـتی

و یــا ســخای تــو بحــری كــه نیســتش معبــر
()960

آمدن ی نکره یا وحدت در پایان موصوف:اگــــر مــــر جــــاه و جــــودش را خـداونـــــد

بـــــدادی صـــــورتی مخصـــــوص و منظـــــر
()595

این كاربرد ،همانند سایر متون این دوره در شعر عنصری فراوان است.
 اشباع مصوتهای كوتاه در شعر عنصری برخالف شعر دوران سامانی اندک است:یکــــی چــــون عقــــد مرواریــــد خوشــــاب

یکــــی چــــون رشـــــته یـــــاقوت احـــــمر
()590

تركیبهایی كه در زبان فارسی با چون ساخته شده و در دورههـای بـعد مـعموال ًبـا تخفیف بیشتر به كار رفته ،در شعر عنصری بیشتر با اشباع آمده
است:
بـــه نـــام ایـ ـزد چـــونان شــــدست هــــیبت او

كـــه نیســـت كـــس را كـــردن خـــالف او یــــارا
()30

 تخفیف واژهها به اشکال زیر در شعر عنصری وجود دارد:حذف تشدید در واژههای مشدد:
فــراخ جیحــون چــون كــوه شــد ز بــس كــه درو

كـــاله و تـــركش و زیـ ـن و دراعـــه بــــود انــــبار
()921

حذف هـ ازپایان كلمات مختوم به اه درقافیه:
بــه نــور و ظلمــت مانــد زمــین و ابــر همــی

به دُرّ و مـینا مـاند سـرشک ابـر و گـیا
()4

تبدیل مصوتهای بلند آ ،او ،ای به مصوتهای كوتاه ـَ ـِ ـ٬
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بــــه تیــــغ آنگــــه ســـــر گـــــردنکشان را
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هــــــــمی زد تـــــــا بـــــــیاسود از قـــــــتاال
()58

حذف همزه از آغاز واژهها:
گفـــتم آتـــش بـــر آن رخـــت كـــه فروخـــت ؟

گــــــفت آن كــــــو دل تـــــو كـــــرد كـــــباب
()88

 در شعر عنصری نیز همانند سایر شاعران این دوران ،مشدد كردن واژههایی كه در اصل تشدید ندارند دیده میشود .حرف آخر واژه مضاف ،موصوف یاواژهای كه بعد از آن واو عطف آمده ،تشدید میگیرد:
از عطـــا بخشـــیدن و تـــدبیر او نشـــگفت اگـــر

زرّ گیتــی خــاک گــردد خــاک گیتــی زر شــود
()300

 حرف مر پیش از واژههایی به كار میرفته است كه بعد از آنها حرف را بتوان به كار برد .این حرف ،در شعر عنصری در حدی متعادل به كاررفته است:بـــــه روز ِجنـــــگ مـــــر شـــــــمشیر ِاو را

دنــــیتــــر چیــــز شـــــیر مـــــرغزار اســــت
()274

 كاربرد حرف اضافه مکرر ـ یا تکرار حرف اضافه ـ در شعر وی فراوان است .اشکالی گوناگون از تکرار حرف اضافه در سخن عنصری قابل تشخیص استبه شرح زیر:
به  ...بر
همـــه دانـــش بـــه لفظـــش بـــر عیـ ـان اســـت

همـــه صــــورت بــــه جـــودش بـــر عــــیاال
()50

به ...در (اندر)
همچنین بادی به ملک انـدر بـه كـام دل مصـیب

دشـــمنانوبدســـگاالنِ تـــو ایخســـرو مصـــاب
()172

دو نوع مذكور پركاربردترین شیوه حرف اضافه مکرر در سخن عنصری است .نمونههای دیگر حروفی همچون ز  ...اندر ( ،)166میان ...اندر ( ،)470زیر ...
در (اندر) ( ،)666بر  ...بر ( ،)865به  ...اندرون ( ،)861بر  ...در وار ( ،)920در  ...اندر ( )1003و . ...نمونههایی از كاربردهای حروف اضافه از نظر شکل و
معنی در شعر عنصری اینهاست:
اندر به معنی درباره
گفــــتم انــــدر كفــــش چــــه گـــــویی تـــــو

گفــــت دریــــا بــــه جــــای او چــــو ســــراب
()103
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نمونههای دیگر عبارتند از :در به معنی در حق ( ،)210اندرون ( ،)154از پی و از بهر یا بهر ِ به معنی از برای ( ،)34بر كردار (همچنین به كردار ِ و به
سان) به معنی مانند ِ ( ،)435زی به معنی به سوی ( )668با به معنی به و به سوی ( ،)167با به معنی همراه ( ،)237برِ به معنی نزد ( )271و . ...
 بعضی از حروف ربط ،از نظر شکل یا معنی در سخن عنصری این چنین است:از آنکْ
ز رنــگ و بــوی همــی دانــم و نــدانم از آنــک

چنــین هـــوا ز صـــبا گشـــت یــا صــــبا ز هــــوا
()2

و نمونههای دیگر عبارتند از :چنانکْ ( ،)175چندانک ( ،)861به وقتی كه ( ،)531چنان كجا ( ،)940آنجاكه ( ،)180كجا به معنی هرجاكه (-1731
 ،)1730ازیرا ( ،)451ار ایدون ( ،)1375ار ایدون كو ( )252و . ...
 در شعر عنصری را ،كاربردهای متداولی دارد از جمله:رای نهادی
نــــه در گیتــــی مـــــقالش را مـــــقام اســــت

نــــــــه در فکـــــــرت مـــــــقامش را مـــــــقاال
()49

را در معنی اختصاص
شــناختهســت كــه مــــنّت خـــدای راســت هـــمی

بــــه خــــلق بــر ننهــد منــت او ز بـــهر عـــطا
()21

را به معنی برای
صــــالح دیــــن را امــــروز نیــــت و فکـــــرش

ز دی بــ ـه اســــت وز امــــروز بــــه بــــود فــــردا
()29

رای فک اضافه
دل مــــــن دایــــــره گشــــــت ای شــــــگفتی

مــــــر او را نـــــــقطه آن دلبـــــــند خـــــــاال
()41

را به معنی بر
نــــــیست رازی بـــــه زیـــــر پـــــرده عقـــــل

كـــــــه دل شــــــــاه را مــــــــقرر نیســـــــت
()222

را به معنی درباره و در حق
زآذرســتش اصــل از آنرو روشــنوســوزنده گشــت

روشـــنوســـوزندهرااســـتادمـــنگفـــتآذر اســـت
()195
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 گروهی از واژههای مختوم به مصوت بلند او و آ معموالً صامت ی نیز به دنبال دارد:گفـــــتم شـــــه معظـــــم ســـــلطان نـــــامجوی

گفتـــــا امیـــ ـر ســـ ـید مــــــحمود كــــــامیاب
()143

تبدیل همزه در پایان واژههای عربی به مصوت بلند آاز آفــــــتاب جــــــهان مــــــردمیش پـیداتــــــر

از آنکــــه در همــــه احــــوال در خــــال و مــــال
()14

 بن مضارع فعل در معنی اسم مصدری و اسم مصدرهای مركبی كه به بن مضارع فعل ختم میشود:از غـــزال و كـــوه اگـــر نســـبت نـــدارد پـــس چـــرا

گـــه ثــــبات كــــوه دارد گــــاه انگــــیز غــــزال
()1807

 یکی عالمت نکره پیش از اسمصـــــفت خلـــــق او یکــــــی معنـــــی اســـــت

كــــــه ســــــخن را بــــــدو بــــــود مــــــفخر
()794

 كار بردن واژههای ممالبــه طــول و عــرض همــی كــرد بــا ســپهر مــری

ز بـــس نشـ ـیب همـ ـی بســـت بـــا ســـقر پیمـــان
()2420

 آمدن واژههای عربی مختوم به تاء گرد با تلف تز بهـــر وصـــلش هـــر حیلتـــی همـــی ســــازم

وصـــال باشـــد بـــا او مـــرا بــــه حــــیله مگــــر
()946

 تلف های ویژه كه نمونههای آنها در شعر شاعران این دوره دیده میشود .این تلف ها به جز تلف هایی است كه در قافیه ابیات وجود دارد:تــا ز جــودش پــر نشــد هرچنــد آز و طـــمع بـــود

پرنگشــــتازمــــدح اوهرچنــــددرجودفترســــت
()185

و نیز جَوْالن ( ،)314دَوْران ( ،)334زُمْرَدین ( ،)1213عَفْو ( ،)127كَتف ()159
 واژههایی كه در معنیهای خاص به كار رفته و در دورههای بعد این معنیها برای این واژهها متروک شده است:مگر به معنی شاید
عارضــش دانــد مگــر كــز چشــم بــد آیــد سُــتُه

از نهیـــب چشـــم بـــد دایـــم در او پــــنهان بــــود
()317
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و از اینگونه است :خوب = زیبارو ( )39چیز= مال ( )263بس= فراوان ،خیلی ( )52جادو= جادوگر ( )430بوینده= بوی دهنده ( )1207و . ...
 صورت كهنهی واژهها ،مکرر در شعر وی دیده میشود.ســـــده جشـــــن ملـــــوک نامـــــدار اســـــت

ز افریــــــدون و از جــــــم یادگــــــار اســــــت
()243

نمونههای دیگر عبارتند از :سپید ( )284پیل( )440فربی( )486ازیرا( )495نبشت ( )807اُشتر ( )891خُسبیدن ( )1043پاداشن ( )1314گُسی ()1376
پیروزه ( )2181و . ...
 آمدن دو ساكن ِ متوالی در واژههای مختوم به ضمیر متصل ش یا ت:چهــــار وقــــتش پیشــــه چهــــار كــــار بــــود

كســـی ندیـــد و نبینـــدْش از ایـــن چهـــار جـــدا
()16

نمونههای دیگر :آفرینْش ( )117كُنَدْش ( )211كاندرونْش ( )239فرمانْش( )334زمینْش ( )437پیالنْش ( )440مُنَوَّرْش( )489منبرْش( )495و . ...
 جمعهای فارسی كه به تدریج در دورههای بعد متروک یا كمیاب شده است:هـــــواش از طلعـــــت ماهـــــان پـــــر از نـــــور

زمیـــــنش از بوســـــه شـــــاهان پـــــر آثـــــار
()426

موارد دیگر :خوبان ( )428زاغان ( )429بتان ( )428رخان ( )802رزان ( )803هردوان ()561
 آوردن صفت تفضیلی به جای صفت عالی؛ در اینگونه معموالً پس از صفت تفضیلی ،اسم مفرد میآید.بـــــ ـه روز ِجنـــــــگ مـــــــر شــــــــمشیر ِاو را

دنـــــیتـــــر چــــــیز شــــــیر مــــــرغزارست
()274

 آوردن باز پس از اسم؛ تركیب ز وقت  ...باز یا از  ...باز ،یک گونه قید زمان مركب است.بـــدان زمـــین كـــه بـــدو در ز وقـــت آدم بـــاز

نبـــود جـــز همـــه كفـــر و نرفـــت جـــز كــــافر
()1097

 نه در معنی قید نفینـــه ســـعدی بـــه گـــردون تـــو را نامســـاعد

نـــه مـــرزی بـــه گــــیتی تــــو را نــــامسخّر
()499

 نی به جای نهمــــرگ پرّنــــده خوانـــــمش بـــــه نــــــبرد

نــــی نخــــوانم كــــه مــــرگ را پــــر نیســــت
()236

 -آوردن یک به دیگر به جای به یکدیگر
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ز بــــــأس و همــــ ـتش دو صــــــورت آمــــــد
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مركّــــب گشــــته هــــر دو یــــک بــــه دیگــــر
()577

 افزوده شدن ضمیر پیوسته به حرف ،اسم ،قید ،ضمیر منفصلمردمــــی چیســــت مردمــــی عــــرض اســــت

جــــــز دل پــــــاک اوش جـــــوهر نـــــیست
()220

جابهجایی ضمیر متصل در جملهگفـــتم كـــه دودم از دل و ابـــرم ز چشـــم خاســـت

گفتـــا كـــه دود از آتـــش خــــیزد بــــخار از آب
()137

 بازگرداندن ضمایر شخصی به غیرانسانفریفتـــهســـت زمـــین ابـــر ّتیـــره را كـــه از او

همــــی ســـــتاند دُرّ و هـــــمی دهـــــد مـــــینا
()5

 آوردن دو ضمیر با یک مرجع:یکـــی بیابـــان بـــود انـــدر آن نـــواحی صـــعب

كـــه بـــود پهنـــاش از رود ســـند تـــا هنـــد آن
()2419

مرجع ضمیر ش و آن در مصراع دوم ،بیابان است.
 در سخن عنصری افعال قیاسی و مشتقات آن كم به كار رفته است.خـــدایگانا هرجـــا كـــه در جهـــان ملکـ ـی اســـت

بــه طاعــت تــو گرایــد همــی بــه خــوف و رجــا
()33

 بینی برای بیان تعجببینـــــی آن چشــــــم پـــــــركرشمه و نـــــــاز

كـــــه بـــــدان چشـــــم هـــ ـیچ عبهرنیســـــت
()216

 گوئیا به معنی گویی:درخـــت نـــــارنج از خـــــامه گـــــوئیا شــــنگرف

بریختـــهســـت كســـی مشـــتمشـــت برزنگـــار
()1216

 متعدی كردن فعل با افزودن جزء اندن به بن مضارع از قدیم در فارسی دری متداول بوده مانند شکـوفاندن ( )2380اما بـعضی از ایـن فـعلهایمـتعدی شده ظـاهراً كـاربرد همگانی نداشته است مانند پیونداندن كه در عنصری شاهد دارد .
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چـــون بپیوندانـ ـد او بـــا قبضـــه شمشـ ـیر دســـت

بگســـلد هـــرچ انـــدر انـــدام عـــدو شـــریان بــــود
()337

 فعل باشد با جزء ِصرفی ِ بـ و بی آن در سخن عنصری به كار رفته استهمــــی تــــا عاشــــقان جوینــــده بـــــاشند

بـــــه هـــــر وقتـــ ـی ز معشـــــوقان وصــــــاال

همــــی تـــــا مـــــر كـــــواكب را بـــــباشد

بــــــــه یکــــــــدیگر مــــــــزاج و اتصــــــاال
()76-75

و گاهی بباشد را معادل شود به كاربرده است
آســمان راضــی بباشــد گــر بخــوانیمش بهشــت

ســـاكنش نیزازرضـــای تـــوهمی رضـــوان شـــود
()384

 سوم شخص مفرد از مضارع شایستن ،كه شایداست ،در مـعنی فـعلی خـود ـ نه بـه صورت قیدی چنانكه امروز مرسوم است ـ به كار رفته است.امیـــــر ار خــــــوار دیــــــنارست شــــــاید

كـــــزو مــــــدّاح او دیــــــنار خــــــوارست
()267

 كاربرد بعضی فعلها در معنیهای قدیمشدن به معنی رفتن
خــدمتش تــوفیر اقبــال اســت زو بـــیرون مشـــو

هركـــه ازتـــوفیر بیـ ـرون شـــدبهتقصیراندرســـت
()197

آمدن به معنی شدن ( ،)252خاستن به معنی نشئت گرفتن و به وجود آ مدن (خیزد = نشئت گیرد) ( ،)137كردن به معنی ساختن ( )731و . ...
 آمدن جزء ِصرفی ِ بـ بر سر فعل ماضیز مـــوج آب چـــو بگذشـــت رایـــت منصـــور

فکـــــند دولـــت او مـــــر فــــتوح را بــــنیان
()2428

 افزودن جزء صرفی ب به افعال نهی یا افعال منفیچـــــــنبر زلـــــف را ز مــــــن بــــــمپوش

كـــز غمـــش گشـــت پشـــت مـــن چنبـــر
()764

 آمدن فعل امر و مضارع التزامی بی جزء ِصرفی ِ بـگفـــــتم از چیســـــت روی راحـــــت مـــــن

گــــــفت در خــــــدمت امــــــیر شــــــتاب
()91

 -عنصری ظاهراً یک بار فعل است را در جمله اسنادی «بی نیاز است» به جای فعل میكند یا میسازد به كار برده است.
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روی و مویـــــت مـــــرا ز مـــــاه و ز مشـــــک
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بـــــینیـــــاز اســـــت ار كنـــــی بـــــــاور
()758

 همچنین ظاهراً یک بار ،صیغه نهی تحذیری مکوشی را به معنای «مبادا بکوشی» به كار برده است:دگـــر بـــه جـــور مکوشــی كـــه جـــور نپســـندد

خـــدایگان خراســــان امــــیر بــــار خــــدای
()2749

 به كار بردن عبارت فعلی «به خواب دیدن» كه بسیار كم بسامداست :گفــتم چــرا ببــردی خــواب از دو چشــم مــن

گفتــا بــدان ســبب كــه نبین ـی مــرا بــه خـــواب
()125

 بعضی فعلهای مركب با جزء فعلی كردن و داشتن ،كه در دورههای بعد به كار نرفته است.ســــلیمان بــــاد را گــــر بســـــته كـــــردی

بــــــه زیـــــر ِتـــــخت وقــــت ارتـــــحاال
()70

 آوردن بـعضی فـعلهای مـركب خـاص مـانند پـارسایی گسـتردن ،روشـنایی گسـتردن ،عطا پاشیدن:ســـپه كشـــی و مـــلک بـــاشی و عـــطا پـــاشی

جهــانگشــاییودشــمنكشــیونــوشخــوری
()2913

 فعل بُوَد ،سوم شخص مفرد مضارع التزامی از بودن ،در شعر عنصری مکرر به كار رفته است .وی در مواردی این فعل را به جای باشد در ماضی التزامیبه كاربرده است:
هـــــر كـــــه او را نــــــدید و زو نشــــــنید

برنخــــــورده بــــــود ز ســـــــمع و بـــــــصر
()789

 عنصری مکرر صیغه مضارع اخباری را بدون می به كار برده است:نگـــــــــــنجد زرِّ او انــــــــــدر زمـــــــــانه

كجــــا گنجــــد صـــــواب انـــــدر مــــــحاال
()74

 فعلهای پیشوندی در سخن او مکرر به كار رفته است:پیشوند باز مـانند :بـازگشادن ( )1220بـازبستن ( )587بـازگشتن ( )150بـازكشیدن ( )3بازگفتن ( )2366و  . ...پیشوند بر مانند :برآمدن به معنی انجام
شدن و نتیجه دادن ( )22و به معنی بلند شـدن ( )513بركندن ( )97برتافتن ( )151برفروختن ( )194بردمیدن ( )294برپایستن ( )333برتافتن
( )333برمالیدن ( )605برآوردن و  . ...پیشوند فرو مانند :فروماندن ( )72فرونشاندن ( )840فروگرفتن ( )2446فروگذشتن ( )914و  . ...پیشوند در و اندر
مانند :اندر گذشتن ( )537اندرشدن ( )481اندریافتن ( )121درنگریستن ( )2188دركشیدن ( )894اندردمیدن ( )829پیشوند فرا :مانند فراشدن
()1685
 -فعل دعائی مخاطب از بودن ،یعنی بادی ،در شعر عنصری چند بار به كار رفته است:
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همچنین بادی كـه هسـتی جـاودان بـا كــام دل

شــــادبختوشــــادجانوشــــادطبعوشــــادخوار
()1391

همچنین است بادند ( )620و بُوادی به معنی باشد كه ()2396
 استعمال فعلهای سادهای كه به تدریج متروک شده و جای آنها را فعلهای مـركب ِگرفته است مانند تافتن (تاب دادن ،رنج و عذاب دادن) ()125سنجیدن ( )60فزودن ( )43گشادن ( )3سودن ( )884شکفتن ( )668و ...
 افعال ساده دو وجهی كه به صورت الزم یا متعدی و گاه به هر دو صورت در شعر او ِبه كار رفته است مانند :سوختن (متعدی )255 ،خلیدن (متعدی، )765ساییدن (الزم )2306 ،884 ،بوییدن (الزم )957 ،و  . ...عنصری پوییدن را نیز به صورت متعدی به كاربرده است:
اگــــرْش گــــرگ بپویــــد بریــــزدش چنگــــال

ورش عقـــــاب بپّـــــرد بــــــیفتدش شــــــهپر
()1454

استعمال فعل ِ پریدن نیز در مصراع دوم قابل توجه است زیرا اگر به جای ضمیر ش ،ضمیر ِ منفصل بگذاریم ،جمله چنین میشود :اگرعقاب او (=بیابان) را
بپرد  ...اگرشْ  ...بپرید (=اگر بیابان را بپوید)
 شکلهای قدیم بعضی از افعال مانند اشناسد ( ،)10اوفتد ()298؛ فعلهای نـیشابوری مانند دیدستی ( )298غنودستند ( )553شدستی()1162 استعمال فعلهای الزم یک شخصه مانند شگفت آمدنگـــر آن عطـــاش بـــزرگ آمـــد و شـــگفت همـ ـی

كنـــون كجاســـت بیـــا گوعــــطای شـــاه نگــــر
()1403

گر آن عطاش بزرگ آمد و شگفت همی
 استعمال فعلهای ساده و مركب قدیم یا گونههایی از فعل كه به تدریج متروک شده است مانند تانستن (= توانسـتن ،)27 ،غـنودن ( )553بسـیجیدن( )700گـزایـیدن (=گـزیدن )1663 ،قراركردن ( )1141و . ...
 فعل آری و نیاری ،به جای آوری و نیاوری ،در شعر عنصری فراوان به كار رفته است:هـــر كـــه فخـــر آرد تـــوان دانســـت زو آرد همــی

هركــه خــطبینــد بدانــد كــان دلیــل مسطّرســت
()206

 همی ،كه شکل كهنه می استمرار است ،مکرر در دیوان عنصری به كار رفته و در موارد متعدد میان آن و فعل فاصله افتاده و گاه همی پس از فعل آمدهاست:
خـــدایگانا هرجـــا كـــه در جهـــان ملکـ ـی اســـت

بــه طاعــت تــو گرایــد همــی بــه خــوف و رجــا
()33

همی گاهی به صورت قید به كار رفته است:
شــناختهســت كــه منــت خــدای راســت همــی

بــــه خــــلق بــــرننهد مــــنّت او ز بــــهر عــــطا
()21

 -آمدن ی در پایان ِ افعالی كه شرط و وجوه گوناگون خیال را بیان میكنند:
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گـــر نبـــودی عـــزم او دولـــت نبـــودی پــــیشرو

57

ور نبـــودی حـــزم او ملکـــت نبـــودی اســـتوار
()680

آمدن مسندالیه مفرد با مسند جمع .در چنین جملههایی ،ضمیری جمع به فـعل یـا مسند متصل میشود:چـــــو مارانندشـــــان خــــــرطوم ار ایـــ ــدون

بــــــود زریــــــن پشــــــیزه بــــــرتن مــــــار
()442

مطابقت مسندالیه و مسند از نظر جمع:
بـــــه هـــــیجا مـــــیغرنگـــان تــــیغدنـــدان

بــــه صــــحرا كــــوهجســـمان بــــاد رفــــتار
()444

مسندالیه در این جمله پیالن یا صف پیالن است و به مناسبت قافیه باد رفتار مفرد آمده است.
 در شعر عنصری ،به جز اشکال كهن اسمها و فعلها و حرفها و بعضی حرفها و فعلهای قدیم ،واژههای كهنه فراوان نیز به كار رفته است كه میتوانآنها را در فهرستی كه در پایان دیوان او به تصحیح دبیرسیاقی آمده مشاهده كرد .از اینگونه است بدسگال ( )150شکن و شکنج ( )174توانگر ()232
سونش ( )284و  . ...همچنین واژههای فراوانی در دیوان وی هست كه خود آنها در فارسی باقی ماندهاند اما تغییر ِمعنی دادهاند مانند :دستگاه به معنی
جـاه و اعـتبار ( )271بـار به معنی غش و ناصافی ( )556تیر به معنی پاییز ( )424و . ...
 .2-2الیۀ ادبی
مطالعات الیهی ادبی ،سهم بسیاری در سبکشناسی دارد .شگردهای بالغی و صناعات بدیعی را كه «تمهیدات سبکی» نیز گفتهاند ،هم در ا،رینش متن
خالق كاربرد دارد ،هم به فرایند خوانش متن كمک میكند .در این الیه است كه سبکشناسی با تکیه بر میزان كاربرد آرایههای لفظی و معنوی ،به طرز
كار گوینده پی میبرد( .شمیسا)32-34 :1372 ،
 .1-2-2سطح بدیعی

جمع و تقسیم از صنعتهای پركاربرد در شعر عنصری و یکی از ویژگیهای سخن اوست .عالوه بر آنكه وی در جایجای اشعارش این صنعت را به كار
برده ،در سه قصیده آن را التزام كرده است .یکی در قصیده زیر با این مطلع:
نگـــر بـــه اللــه و طـــبع بـــهار رنــگپــــذیر

یکــی بــه رنــگ ِ عقیــق و دگــر بــه بــویِ عبیــر
()387

دیگر در قصیده كه اینگونه آغاز میشود:
غـــــــنودستند بـــــــر مـــــــاه مـــــــنور

خــــــط و زلفــــــینِ آن بــــــتروی دلبــــــر

یکــــ ـی را ســــــنبل نـــــــورسته بـــــــالین

یکــــــی را اللــــــه خــــــودروی بســـــــتر
()47

لفّ و نشر
لفّ و نشر نیز كه از نظر نوع صنعت بسیار شبیه است به جمع و تقسیم ،در شعر عنصری كاربردی نسبتاً زیاد دارد ،مانند:

58

مجله ادبیات فارسی ،دوره ،15شماره  ،19پاییز  ،1398فرزانه غفاری ،سبک شناسی الیه ای...

بـــــه هـــــیجا مـــــیغرنگـــان تــــیغدنـــدان

بــــه صــــحرا كــــوهجســـمان بــــاد رفــــتار
()444

نمونههای دیگر را در ابیات 7089-1088 ،693-694 ،622 ،480 ،111و  ...میتوان دید.
حسن تعلیل
یکی از صنایع بدیعی مورد توجه عنصری حسن تعلیل است .حسن تعلیل ،در واقـع از ذهن استداللیِ عنصری نشأت گرفته است .وی این صنعت را هم در
تغزل به كار برده است و هم در مدیحه .نمونه حسن تعلیل در تغزلها:
عارضــش دانــد مگــر كــز چشــم بــد آی ـد سُ ـتُه

ازنهیــب چشــم ِ بـــد دایــم درو پـــنهان بـــود
()317

 .2-2-2سطح بیانی
تشبیه

مهمترین عنصر بیان در شعر عنصری تشبیه است .وی انواع تشبیه تسویه ،تفضیل ،جمع ،عکس ،مركب ،مشروط ،مفروق ،ملفوف و  ...را در شعر خویش به
كار برده است .بسیاری از تشبیهات عنصری تشبیه بلیغ است و از آن میان بسیاری را به صورت اضافهی تشبیهی به كار برده است .تعدادی از اینگونه
تشبیهات وی تـازه و بـدیع است ،مـانند :داغ تمییز ( ،)2393شحنه حدثان ( ،)2110آسیای كمال ( ،)2008فهرست رادمردی ( .)233یکی از انواع
تشبیه كه عنصری عالقه فراوان بـه آن دارد ،تشـبیه مـضمر است .تشـبیه مضمر ،پس از تشبیه صریح ،پركاربردترین نوع تشبیه در شعر اوست:
گفــــتمش جــــز شــــبت نشـــــاید دیـــــد

گفــت

پیــدا بــود بـــه شــب مـــهتاب
()82

تشبیهاتی كه مشبهبه آنها از مفاهیم علمی ،اعتقادات عامیانه ،مفاهیم تاریخی ،قصص و امثال آنهاست در شعر او فراوان نیست .از اینگونه است تشبیه
بـنفشهزار به صحایف اقلیدس ( ،)1226مردمی به عرض و دل ممدوح به جوهر ( ،)220بیتهای شعر به توقیعات انوشیروان ( ،)327تیر به مار ضحاک
(در خوردن مغز سر) ( )635و . ...
استعاره

در شعر سبک خراسانی ،تشبیه غلبه دارد .در شعر قرن پنجم ،تشبیه و استعاره تقریباً به اندازه هم وجود دارد .در شعر عنصری نیز ،بیشتر استعاره به كار
رفته است؛ بیشتر استعارههایی كه او به كار برده ،معمول و متداول است و نوآوری در آنها قوی نیست .نمونههایی از استعارههای عـنصری ایـنهاست:
بـهار مـعنیرنگ (مـدح مـمدوح) ()11؛ بـهار حکـمتْ بوی (مـدح ممدوح)؛ ( )11بهار كوهْ بقا (مدح ممدوح) ()11؛ سرو سیمین (معشوق) ()42؛ بهار
عقلْ ثبات (مدح ممدوح) ()11؛ زر (چـهره زرد) ()84؛ و  . ...با اندكی تأمل ،میتوان دریافت كه بیشتر تشبیهات و استعارات شعر عنصری و عناصر آنها،
به نوعی به سه مضمون عشق و توصیف طبیعت و مدح مربوط است و با آنهامتناسب است.
تشخیص

تشخیص از عناصر اولیه شعر است اما همه شاعران طبعاً به یک انـدازه و یکسـان از آن اسـتفاده نـمیكنند .در شـعر عـنصری ،تشـخیص بـه آن انـدازه
كـه در شـعر بـعضی از همعصرانش ،مانند منوچهری و فرخی ،دیـده مـیشود ،وجـود نـدارد .عـالوه بـر ایـن ،تشخیصهای او جاندار و متحرک نیست.
به عبارت دیگـر ،جـوش و خروش و حـیات و حركت در شعر او اندک است .همین امر یکی از عواملی است كه شعر او را بیروح كرده و سبب گردیده كه
خواننده به دشواری به دنبال آن كشیده شود .طبق معمول شاعران ،گروهی از تشخیصهای او به صورت اضافه استعاری است .این نوع اضافه اصوالً در
سخن او پر كاربرد نیست .نمونههایی از اضافههای استعاری او ،كه تشخیص هم هست ،اینهاست :پای همت ()1396 ،53؛ پشت هُدی ()1222؛ سر
دولت()290؛ انیاب آز ()97؛ دهان جـان ()1419؛ گوش چرخ ()1419؛ چشم روز ()1222؛ روی ظفر ()1222؛ دهان مرگ ( )2556و  . ...بعضی از
تشخیصهای او را كه به صورت اضافه استعاری درنیامدهاند در شواهـد زیر میتوان یافت:
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گفـــتم اعجـــاب دیـــن و ملـــک بـــه كــــیست

59

گـــــفت هـــــر دو بـــــدو كـــــنند اعــــجاب
()113

فعلهایی هم كه عنصری برای تشخیصهای خود به كار میبرد ،بیشتر فعلهای ربطی ِو ایستاست یا فعلهای ماضی .قدرت القای حركت در اینگونه
فعلها معموالً اندک و ضعیف است( .شفیعی كدكنی)204 :1350 ،
مجاز و کنایه

مجاز و كنایه نیز ،همچون استعاره ،در شعر عنصری تازگی چندانی ندارد و بیشتر آنها از نوع عناصری است كه در زبان فارسی عصر او رایج بوده است.
مانند خون به معنی اشک ( ،)4منخسف شدن یعنی خمیده شده ( ،)129كمان شدن یعنی خمیده شده ( ،)134آب ،به معنی آبرو و اعتبار( ،)147به
چرخ برآوردن ( ،)148بی عنان شدن دستها ،بیركاب شدن پایها ( ،)158شراب از تیغ به كسی دادن ( ،)167دل ،به معنی میان چیزی( ،)169لشکر
عرض كردن در محاسن كسی( ،)982بازار (رواج و رونق) ( ،)1228زیر پای كسی از پوالد گل روییدن ( ،)1243زیرپای كسی از دریا غبار خاستن
( )1243و . ...
 .3-2الیه فکری
در شعر عنصری ،عناصر دینی و مذهبی و عناصر ملی و ایرانی به موازات هم دید میشود .شاعر در موارد متعددی ،اصطالحات دینی و اعتقادی اسالمی را
در شعرش به كار گرفته است .موارد استفادهی او از آیات و احادیث فراوان نیست و از این موارد برای مدیحهسرایی و مضمون پردازی در مدح بهره برده
است .او حداقل  70مرتبه به اینگونه عناصر اشاره كرده است .شمار كمی از این عناصر همچون آزر و بت آزری ،در تغزلها دیده میشود و دیگر عناصر
قصههای دینی در كدایح .او بیش از  40مرتبه در صورخیال شعرش از عناصر ایرانی استفاده كرده است .عنصری عالوه بر داستانهای دینی و ملی ،به
افراد و مسائل تاریخی نیز اشاره كرده است و به افرادی همچون اسکندر ،انوشیروان و پرویز بهطور مکرر اشاره داشته و گاه به افراد دیگر و وقایع تاریخی
نیز نظر داشته است ،مانند :حلم احنف ( ،)1308شجاعت عنتر ( ،)1407 ،.131جود حاتم ( ،)1911 ،1312شجاعت عمرو ( ،)1407شجاعت مالم اشتر
( ،)1407عدل عمر خلیفه و عمربن عبدالعزیز ( ،)1615علم افالطون ( )2305و  . ...عنصری بیشتر این موارد را برای مضمونسازی در مدح به كار گرفته
و با آنها به توصیف و ستایش ممدوح پرداخته و هرجا الزم دانسته ،ممدوح را از آنان برتر دانسته یا صفات او را بر صفات اشخاص مذكور برتری داده
است .عنصری در مدحپردازی خود اغلب به شیوهی متداول دوران سامانی پیش رفته است .عالوه بر مفاهیم ذكر شده ،عنصری از اصطالحات و مفاهیم
بعضی علوم ادبی نیز استفاده كرده است .بدیعالزمان فروزانفر ذهن پروردهی عنصری را یکی از ویژگیهای شاخص او دانسته ،آنچنان كه توانسته است
مفاهیم علمی را به زبان شعر و با ظرافتها و تخیالت شاعرانه بیان كند .علومی همچون نجوم ( ،)128-130 ،145 ،76-77حکمت ،فلسفه ،كالم ،ریاضی،
منطق ،طب و .)199 ،2161-2160 ،1223 ،307 ،220 ،265-266( ...
 .3نتیجهگیری
در تحلیل سبکشناسانهی قصاید عنصری درمییابیم كه قصیدههای او در شش بحر اصلی عروضی سروده شده است .وزنهایی كه به كار گرفته شده ،از
وزنهای دوری و ضربی نیست و بهطور عمده از وزنهای طوالنی در سرودن قصاید استفاده كرده است .به عبارت دیگر  48قصیده وی ،در بحرهای
طوالنی و  7قصیده وی در بحرهای سالم سروده شده است .تنها  9قصیده عنصری ردیف دارد و بررسی واژههای قافیه نشان میدهد كه وی در جست-
وجوی قافیههای دشوار نبوده است .در بحث موسیقی درونی نیز عنصری به تکرارهایی همچون تکرار صامت و مصوت ،جناس ،سجع ،ترصیع و ...عالقهمند
بوده و كم و بیش از آنها استفاده كرده است .در زمینهی سطح واژگانی ،عنصری از واژههای كهن و مهجور بهره جسته و درصد به كارگیری لغات و
تركیبات عربی به نسبت دورههای بعد و برخی شاعران همعصرش كمتر است .در بحث سبکشناسی نحوی ،برخی از نمونههای نحوی در ساختار كلمهها
و جملهها مختص خود عنصری بوده و به برخی دیگر نیز بیشتر یا كمتر توجه داشته است .در نهایت در زمینهی الیهی ادبی ،به هر دو سطح بدیعی و
بیان توجه داشته ،اما از تشبیه و به خصوص تشبیه بلیغ اضافی ،بهرهی بیشتری برده است .در زمینهی مسائل فکری نیز ،از مواردی همچون مسائل
مذهبی و دینی ،عناصر ملی و ایرانی برای مضمونسازی و مدیحهپردازی بهره جسته است؛ همچنین به علوم متداول روزگار خود همچون نجوم و حکمت
و  ...اشاره داشته است .به نظر میرسد عمدهی توجه شاعر به این مضامین و مفاهیم به جهت مدیحهپردازی است.
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The Layered Stylistics in Unsuri’s Odes

Abstract
The Layered stylistics is one of the modern fields of stylistics which investigates the text in the different layers to find
out its style features. Unsuri, the fifth century poet, whose poems are the good example of eulogy poems is one of the
reputed Khorasani style poets that this style features are appeared in his works. This study has investigated the layered
stylistics in Unsuri’s Odes using the descriptive – analytical method. The findings showed that meter, rhyme, row and
repetitions like pun and harmony are seen in the phonetic layer. The old and abandoned words are used in the
vocabulary layer and the simile frequency in his odes is more than others in the literacy layer. Also, the main theme of
his poems is the nature description and praise.
Keywords: the layered stylistics, ode, Unsuri.

