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پیشگفتار
سـبکشناسی
تألیـف
زمان
پژوهشهای سبکی در ادب فارسی سابقهای کهن ندارد .از
ِ
ِ
ِ
ملکالشّ عرای بهار بیش از شصت سال میگذرد .از آن زمان  ٬اـگرچه آثاری ارزشمند در
این زمینه پدید آمده است  ٬با توجه به وسعت ادب فارسی  ٬باز باید آنها را اندک شمرد.
حاصل بررسی سبکی در شعر عنصری ٬از شاعران نامدار
پیش روی دارید
رسالهای که ِ
ِ

کار
پارسیگو در دهههای پایانی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است .امید است که این ِ
ناقص و مجمل گامی باشد در عرصه فراخ مطالعات سبکی شعر پارسی.

از اولیای محترم فرهنگستان زبـان و ادب فـارسی بـهویژه از اسـتاد احـمد سـمیعی
مقدمات
)ـگیالنی( بینهایت سپاسگزار است که این وجیزه را به دیده قبول نگریستند و
ِ
چاپ آن را بهصورت ضمیمه نامه فرهنگستان فراهم کردند.
ِ
از دوست گرامی جناب آقای ذاـکرالحسینی ٬که بانی این امر شدند  ٬نیز بینهایت ممنونم.
محمد غالمرضایی

فصل اول
دیدگاههای کلّی

خالصه زندگی عنصری
دربــار مــحمود و مســعود غــزنوی و یکـی از بـزرگترین
عــنصری مــلکالشــعرای
ِ
قصیده سرایان و ثناـگستران زبان فارسی است .سال تولد و آغاز زندگی وی معلوم نیست.
مطابق بعضی نوشتهها و حکایتها ٬بازرگانزادهای متمکّن بوده است .تحصیالت وی نیز بر ما
معلوم نیست .از دیوانش چنین برمیآید که به علوم اوایل آشنا بوده است )ذبیحاهلل صفا٬1351 ٬ص
559ـ560؛ بدیعالزمان فروزانفر  ٬ 1354ص  145بهبعد( .وفات وی سال  431هجری است.
عنصری را ظاه رًا امیر نصر ٬برادر محمود غزنوی  ٬به دربار وی معرفی کرد .عنصری ٬
در یکی از قصای د خویش  ٬ا شارهای ضمنی به این مو ضوع دار د :
ز رســم تــو آمـوختم شـاعری
ِ
ـکه بودم من اندرجهان پیش ازین

نام مـن مشـتهر
به
مدح تو شد ِ
ِ
ـکـرا بـود در گـیتی از مـن خـبر

ز جا ِه تو معروف گشـتم چـنین

نام مـن در سـفر
من اندر حضر ِ
هم اندر سفر زاد هـم در حـضر

نـام تـو دارم هـمی
ز مــال و ز ِ

)1(640

داستان
دربار محمود مقرب بود و احتماًال از ندیمان وی محسوب می شد.
عنصری در
ِ
ِ
چهار مقاله درباره محمود و ایاز این معنی را تأیید میکند.

بعضی نظریات درباره شعر عنصری
صور خیال شاعری
عنصری  ٬در شعر و شاعری  ٬از جهاتی  ٬امتیازهایی دارد .هرچند در َ
صور خیال
انحطاط
چندان توانا نیست و شفیعی کدکنی ) ٬1350ص  (420سهم وی را در
ِ
ِ
 (1در سراسر این مجموعه ٬شمارههایی که روبهروی ابیات عنصری یا واژهها و ترکیبات شعر عنصری گـذاشـته
ابیات دیو ان عنصری بلخی به کوشش محمد دبیرسیاقی است.
ترتیب
شده شماره
ِ
ِ
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مـضامین مـدحی و
خـلق
شعر فارسی بزرگ می داند .عنصری در مـدیحه سرایـی و
در
ِ
ِ
ِ
تــناسب الفــاظ و جـملهها و مـعانی  ٬از شـاعران بـزرگ مـحسوب است .اسـتاد فـقید
ِ
بدیعالزمان فروزانفر )سخن و سخنوران  ٬ص  (112درباره شعر وی 2گفته است:
عنصری بزرگترین استاد قصیدهپرداز و مدحسرای قرن پنجم بلکه زبان پارسی است و تاـکنون
بدین پایه و مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک هیچیک از شعرای قصیدهسرا ٬با کثرت عده و
توجه به معارضه  ٬نتوانستهاند قصیدهای انشاء کنند و ٬اـگر از عهده لفظ برآمدند ٬گـرو مـعنی
شدند و ٬اـگر حق معنی را ادا کردند ٬فخامت لفظ را از دست دادند .در تمام دیوان  ٬یک قرینه
غیرمتوازن و تعبیر غیرمناسب بهدشواری میتوان یافت و یک جمله که در افادت غـرض و
پرورش مقصود دخالت نداشته باشد نمیتوان دید .عباراتش با معانی متوازن  ٬نـه عـبارتها
ـکوتاه است و نه معانی ناساز و بیاندام.

سخن عنصری بر عواطف و احساسات شاعرانه نیست .شعر وی از این جهت
مبنای
ِ
لطافت شاعرانه
قوی نیست و بهپای شعر امثال و اقرانش نمیرسد .حتی تغزلهای وی از
ِ
چندان بهره ندارد .عنصری خود نیز متوجه این مطلب بوده و ٬در قطعه معروف خود٬
تغزل رودکیوار را نیکو دانسته و اقرار کرده است که تغزلهای وی رودکیوار نیست .اما
ِ
رنگ
خلق مضامین مدحی و آمیختن بـعضی از مـفاهیم شـعری بـه بـعضی تـمثیلها و ِ
ِ
معانی غزلی و مدحی یکی از شـاخصهای سـخن او ست .بـعضی از
ا ستدالل دادن به
ِ
ادیبان نامدار و استادان معاصر درباره شعر وی از این دیدگاه داوری کردهاند )ذبیحاهلل صفا٬
ص 562؛ عبدالحسین زرینکوب  ٬ص 20ـ .(21استاد فقید بـدیعالزمـان فـروزانـفر در سـخن و
سخنوران )ص 112ـ (113گفته است:
فلسفی متقن و بنای مدح و تغزل را بر پایه محکم برهان و
دعاوی شعری را به معانی و ادلّه
ِ
ِ
استدالل گذاشت و ٬با اینهمه  ٬تعبیرات شاعرانه را از دست نداد و این خود بر قدرت طبع و
تصرفش در انحاء تعبیر بهترین دلیـل است  ٬زیـرا هـریک از مـعانی شـعری و عـلمی قـالبی
بیان حکیم و شاعر است و تا گوینده مقتدر و اقتدارش در
بیان هندسی جز ِ
مخصوص دارد و ِ
حدّ اعلی نباشد نمیتواند یکی از این معانی را در طریق دیگر تعبیر کند.

متنبی ــ نظر داشته و بعضی از مفاهیم شعری آنان
وی به دو شاعر عرب ــ
ابوتمام و ّ
ّ
را نیز ٬به شیوههایی تازه ٬اقتباس کرده و به شعر درآورده است .استاد فروزانفر در سخن و
سخنوران )حاشیه  ٬3ص  (113نمونههایی از اینگونه ابیات را آورده است.
شعر عنصری  ٬همانند شعر دوران سامانی و غزنوی  ٬شعری است محکم و باصالبت
داوری رادویانی در ترجمان البالغه ٬ص .134-133
 (2نیز Ä
ِ
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شخصی عنصری  ٬که در این مـوضوع
بلندهمتی
و با لحنی حماسی .عالوه بر متانت و
ِ
ِ
تأثیر داشته  ٬حالوهوای غالب بر دربار محمود ــ که حالوهوای جنگ و حمله و جهاد
دینی بوده ــ نیز بی شک در این امر مؤثر بوده است.

شاعران پس از عنصری درباره او
دیدگاه
ِ

شاعران بعد از عنصری که از او نام بردهاند از سه دیدگاه به وی نگـریستهانـد .اول  ٬از
شعر مدحی و با لطف و عنایت مـمدوح٬
سرودن
سبب
دیدگاه شاعری درباری که  ٬به
ِ
ِ
ِ
بارز آن قطعه معروف خاقانی است با
صاحب ثروت و مکنت فراوان شده است .نمونه ِ
ردیف عنصری .خاقانی  ٬در قطعهای  ٬که اساس آن را بر مقایسه خویش با عنصری نهاده ٬
تجمالت عنصری اشاراتی دارد:
خود را از وی برتر دانسته و به
ِ
بلی شاعری بود صـاحب قـبول
معشوق نیکو و ممدوح نیک
به
ِ
ِ
دور کرم بخششی نیک یـافت
به ِ
به ده بیت صد بدره و برده یافت
شــنیدم کـه از نـقره زد دیگـدان

زـمــمدوح صـاحبقران عـنصری
ِ
غزلگو شد و مدحخوان عنصری
زـمـحمو ِد کشـورستان عـنصری
زـیک فـتح هـندوستان عـنصری
ِ
الت خوان عنصری
آ
ساخت
ز زر
ِ
)دیوان  ٬ص (926

دوم  ٬که نمونه آن فراوان نیست  ٬دیدگاه شاعرانی دینی همچون چون ناصر خسرو.
در لفظ
ناصر خسرو عنصری را بهنمایندگی از
شاعران درباری و مدیحه سرا ــ که قیمتی ّ
ِ
دری را آویزه گردن خوکان می کنند ــ به باد انتقاد گرفته است :
اـگـر شـاعری را تـو پـیشه گـرفتی

یکـی نـیز بگـرفت خـنیاـگـری راـــ

تو برپایی آنجا کـه مـطرب نشـیند

زبـان جـری راـــ
بـبری
ِ
ســزد گــر ّ

صفت چند گویی به شمشاد و الله

زلفک عـنبری راـــ
رخ چـون مـه و
ِ
ِ
ـکه مایهست مر جهل و بدگوهری راـــ

بـهنظمانـدر آری دروغـی طـمع را

دروغ است سرمایه مر کـافری راـــ

پسندهست بـا زهـد عـ ّمار و بـوذر

ـکند مدح محمود مـر عـنصری را؟
ِ
)دیوان ٬ص (143

به علم و به گوهر کنی مدحت آنرا

استادی وی نظر داشتهاند .این
سوم ٬شاعرانی که به شیوه و سبک و مفاهیم شعر او و
ِ
ـگروه  ٬بعضی از عنصری نام برده و بعضی نام نبردهاند .شمار این شاعران بیشتر است و
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شاعران همعصر وی آغاز می شود و تا قرن ششم هجری ادامه مییابد .شاعرانی
تقریبًا از
ِ
چون منوچهری دامغانی  ٬قطران تبریزی  ٬امیر مع ّزی  ٬ازرقی هروی  ٬ناصرخسرو ٬خاقانی
شاعری
و گروهی دیگر ٬هریک به نوعی  ٬به شعر عنصری نظر داشتهاند یا از شیوههای
ِ
او استفاده کردهاند .بخشی از شعر فارسی  ٬تا پایان قرن ششم هجری  ٬هم از نظر وزن و
قافیه و هم از نظر قالب قصیده و هم از نظر مفاهیم و شیوههای بیانی  ٬تـحتتأثیر سـه
شاعر نامدار عصر غزنوی یعنی فرخی و عنصری و منوچهری بوده است و ٬بـه سـبب
شهرت و اعتبار عنصری از میان این سه تن  ٬به عنصری بسیار توجه شده است .شاعری
نظر ثناـگستری  ٬به باد انتقاد گـرفته است  ٬شـیوه و
چون ناصرخسرو ٬که عنصری را ٬از ِ
سرایی او را در نظر داشته و گفته است:
قدرت سخن
ِ
دیوان من تا ببینی
بخوان هردو
ِ

یکی گشته با عنصری ُبحتری را

خداوند دو ْجهان
نظام سخن را
ِ
ِ

دل عنصری داد و طـبع جـریرم
ِ
ِ

شعر زهد
ای ّ
حج ِ
زمین خراسان به ِ
ت ِ

)همان  ٬ص (144
)همان  ٬ص (445

جز طبع عنصریت نشاید به خـادمی
ِ
)همان  ٬ص (459

و خاقانی هم  ٬که به هیچ شاعری جز سنائی اعتقاد ندارد ٬عنصری را بهچشم استادی و
رقیب شعری نگریسته است:
خـوان تـو
محمود همتیتو و مـا مـدح
ِ
بدیهه هـمی بـارم از خـاطر ایـن ُدر
از این سحر خجلت رسد عنصری را

اشعارخوان ماست
جان عنصری
ِ
شاید که ِ

)دیوان  ٬ص (80

بـحر عـ ّمان نـماید
ـکــزو ســمعها
ِ
حســان نــماید
وگـــرعنصر
جــان ّ
ِ
ِ
)همان  ٬ص (132

شاعران پیش از خود
تأثیرپذیری عنصری در وزن و قافیه از
ِ

شـعر شـاعران قـابلتوجه است تأثـیرها و
یکی از موضوعاتی که در مباحث مربوط به
ِ
تأثرهاست .یکی از وجوه تأثیرها و تأثرها وزن و ردیف و قافیه اشعار است .چون بیشتر
اشعار دوره سامانی ــ بهجز اشعار فردوسی ــ از میان رفته  ٬بهطور دقیق نمیتوان دانست
ـکه شاعران عصر غزنوی  ٬از جمله عنصری  ٬چقدر از قـصاید عـصر سـامانی اسـتقبال
ـکردهاند .ما در اینجا میکوشیم که بعضی از مشابهتها را ٬از این دیـدگاه  ٬مـیان شـعر
عنصری و بعضی شاعران عصر سامانی نشان دهیم.
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رودکی قصیده مانندی دارد با این مطلع :
هجر دوست زارا
بهحق نالم ز
ِ

سحرگاهان چو بر گلبن هزارا

)دیوان  ٬ص (11

سرودن قصیدهای با مطلع زیر به این قصیده رودکی نظر داشته است:
احتماًال عنصری در
ِ
ِ
چنان باشد بر او عاشق جماال

ـکه خـوبی را ازو گـیرد مـثاال

)(37

رودکی چند بیتی دارد بر این وزن و قافیه :
همی بکُشتی تا در عدو نماند شجاع

همی بدادی تـا در ولی نـماند فـقیر

)دیوان  ٬ص (27

عنصری نیز ٬بر همین وزن و قافیه ٬سه قصیده سروده است:
بـهار رنگپـذیر
نگـر بـه الله و طـبع
ِ
ِ
اـگر به تیرمه از جامه بـیش بـاید تـیر

بوی عبیر
یکی به ِ
رنگ عقیق و دگر به ِ

)(387

چرا برهنه شود بوستان چو آیـد تـیر

)(799

کـمال مـعنیگیر
جــمال لفـظفزای ـو
ِ
ِ

آفـرین امـیر
تـهنیت عـید از
به رسـم
ِ
ِ
ِ

)(993

رودکی گفته است:
مهر حیدر
ـکسی را که باشد به دل ِ

شود سرخرو در دو گیتی ِبـهآور

)دیوان  ٬ص (56

عنصری قصیدهای دارد با این مطلع :
زلف دلبـر
چه چیز است رخساره و ِ

شب روز پـرور
ـگــل مشکــبوی و ِ
ِ

)(480

ابوالهیثم گرگانی قصیدهای معروف دارد با این مطلع:
صورت هر نوع و نیست زینْت گذار
یکی است
ِ

هــیئت هــر صـورتی بـود بسـیار
چــرا کــه
ِ
)به نقل الزار ٬ص (52

عنصری بر همین وزن و قافیه سروده است:
شمشیر خسـروان آثـار
چنین نماید
ِ

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کـار

)(903

زینت باغی نـه بـاغ بـلکه بـهار
بهار
ِ
ِ

بهارخانه مشکوی و مشکبوی بـهار

)(1204

چهار پایی کش پیکر از هنر هـموار

نگارگر ننگارد چو او بـه خـامهنگار

)(1555

ابوشکور بلخی گفته است :
جان را سه گفت هرکسو زی من یکی است جان

ورجــــان گسستبـــاز چــه بــر بــرنهد روان
)به نقل الزار ٬ص (83

عنصری گفته است:
ترک دلستان
ـگفتم نشان ده از دهن ای ِ

ـگفتا زنیست نیست نشان اندرین جهان

)(2336
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دقیقی قصیدهای دارد با این مطلع:
پــریچهره بـتی عـیّار و دلبـر

نگــاری سـرو قـدّ و مـاهمنظر

)به نقل الزار ص (151

عنصری دو قصیده بر این وزن و قافیه دارد:
یـزدان گـروگر
بــدان مـاند کـه
ِ

جـهانی نـو بـرآوردست دیگـر

)(845

مــنور
غــــنودستند بــر مــا ِه
ّ

زلفین آن بتروی دلبـر
خط و
ِ

)(553

دقیقی گفته است:
ز دو چیز گیرند مر مـملکت را

یکی پـرنیانی یکـی زعـفرانـی
)به نقل الزار ٬ص (166

و عنصری گفته است:
شـ ِه مشـرق و شـا ِه زابـلستانی

خداوند اَقران و صاحبقرانـی
ِ

)(2627

آنچه گفته آمد نمونههایی است از وزنها و قافیههای مشترک در دیوان عنصری با بعضی
شاعران پیش از او و طبیعی است که ٬اـگر تفحصی دقیق بشود ٬میتوان بر اینها مواردی
ِ
دیگر افزود3.

تأثیرپذیری شاعران از وزن و قافیه قصاید عنصری
شاعران پس از وی نیز از وزن و قـافیه شـعر عـنصری مـتأثر
معاصر عنصری و
شاعران
ِ
ِ
ِ
بودهاند .نمونه را ٬به مثالهای زیر توجه شود.
عنصری مطلعی معروف دارد که خود ٬ظاه رًا در وزن و قافیه آن  ٬به قصیده ابوالهیثم ــ
ـکه مطلع آن را قبًال ذـکر کردیم ــ توجه داشته است:
شـمشیر خسـروان آثـار
چــنین نـماید
ِ

چنین کنند بـزرگان چـو کـرد بـاید کـار

)(903

ابوحنیفه اسکافی قصیدهای دارد که ظاه رًا با الهام از قصیده عنصری سروده است :
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار

خاـک تیره نماید به خلق ز ِّر عـیار
ز
ِ

)به نقل محجوب  ٬ص (524

بهجز ابوحنیفه اسکافی  ٬فرخی سیستانی هشت قصیده  ٬امیر مـعزی شش قـصیده ٬

شاعران سلف را میتوان در زاهده افتخار ٬عنصری و مـقام او
 (3نمونهای از تأثیرپذیریهای معنائی عنصری از
ِ
در ادبیات فارسی  ٬ص 170ـ 174دید .در مورد شاعران معاصر او  Äهمان ٬ص 32ـ.44
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قطران تبریزی پنج قصیده  ٬ناصرخسرو یک قصیده  ٬مسعود سعد سلمان 4هفت قصیده٬
ازرقی هروی دو قصیده  ٬رشید وطواط یک قصیده  ٬و ادیب صابر یک قصیده در این وزن
دوران
و قافیه سرودهاند )محجوب  ٬ص 532ـ (582و اینها بهجز استقبالهایی است کـه در
ِ
بازگشت ادبی از این قصیده شده است.
ِ
محجوب )ص  (532دراینباره نوشته است:
طبیعی است که در بسیاری دیوانهای دیگر نیز میتوان قصیدههایی به همین وزن و قافیت
یافت .اما از همین مقدار نیز وسعت دامنه اینگونه استقبالها و پـیرویها مـعلوم مـیشود .البـته
نمیتوان گفت که در تمام این قصیدهها سراینده به قصیده معروف عنصری نـظر داشـته است؛ در
نظرداشتن شاعر به استقبال از عنصری تصریح شده و از برخی دیگر این معنی بـه
بعضی از آنها٬
ِ
مضامین قصیده توجه شاعر را به سرمشق اصلی
شباهت الفاظ و معانی و
تلویح مستفاد میشود و
ِ
ِ
بازمینماید .اما بعضی از قصیدهها هم وجود دارد که در آنها هیچگونه نشـانی از تـوجه شـاعر بـه
یافتن قـصیده
قصیده عنصری مشهود نیست .در مورد این قصیدهها ٬فقط میتوان گفت که شهرت ِ
شـدن آن در ذهـنها بـاعث آن شـده است کـه شـاعران در هـنگام سـرودن
عــنصری و جـایگیر
ِ
چکامههای خویش بدین بحر و قافیه توجه کنند و آن را برای مقصود خویش برگزینند.

قطران تبریزی قصیدهای دارد با این مطلع:
تا بهجاندر عقل باشد تا بهتندر جان بـود

لب جانان بـود
لب جام و ِ
جان و تن را از ِ

ـکه ظاه رًا در استقبال این قصیده عنصری است :
جـوالن زلفش ِگـر ِد اللسـتان بـود
تـا هـمی
ِ

عشق و رامش را به گر ِد هر دلی جوالن بـود

)محجوب  ٬ص (525

قطران قصیدهای دیگر سروده است با این مطلع:
ز روزنامه شاهان چنین دهند خبر

بزرگان چیرهدست هنر
چنین کنند
ِ

 (4مسعود سعد مصراع دوم مطلع قصیده عنصری را دوبار تضمین کرده است:
جــــز ایــــن چــــه دانــــم گــفتن کــه عــنصری گــوید

چنین نماید شمشیر خسـروان آثـار )دیـو ان٬ص (249

درهــــــــندآثــــــــار فــــــتح شــــمشیرت
نــــــــمود
ِ

چنین نماید شـمشیر خسـروان آثـار )هـمان٬ص (263

ـگفتنی است که خاقانی مسعود سعد را پیرو سبک عنصری دانسته و گفته است:
ســوی تــو شــاعری است فــحل
مســــعود ســعد نــه
ِ
طــــرز عــــنصری رود و خــصم عــنصری است
بــــر
ِ
ِ

ـکــــاندرســــخنْش گـــنج روان یــافت هــر کــه ُجست
ِ
ـکــــــــاندر قــــــصیدههاش زنــــد طــــعنههای ُچست
)دیو ان ٬ص (831
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ـکه ظاه رًا در استقبال این قصیده عنصری است :
اَیا شنیده هنرهای خسروان بـهخبر

زخسرو مشرق عیان ببین تو هنر
بیا
ِ

)(125

قطران در این قصیده خود وصفی از سپاه آورده است و این وصف نیز نظیرهای است از
وصف عنصری از سپاه در همان قصیده )محجوب  ٬ص 526ـ527؛ افتخار ٬ص 175ـ.(203
ِ

فصل دوم
ویژگیهای زبانی

ویژگیهای صرفی و نحوی
آخر قیدهایی که بیان کثرت  ٬خوشی و جزآن میکند .معموًال این الف به
ِ
افزودن الف به ِ
اسم بعد از آن نیز افزوده میشده است:
ِ
اـگرچه من ز عشقش رنجه گشتم

خــوشا رنـجا کـه نـفزایـد مـالال

)(43

و گاهی چنین واژهای با حرف ندای ای آمده است:
ای بسا نیک مـخبرا کـه هـمی

سزای مخبر نـیست
منظرش را
ِ

)(223

معنی کثرت
در قصاید عنصری  ٬یکبار ٬این الف به واژه بار به معنی »دفعه« افزوده شده و
ِ
از آن اراده گردیده است :
میرنصر ناصرالدین کز ملوک
بوالمظفر
ِ

هر م ِلک را او کند هر روز بارا امتحان

)(2591

اال+تا در آغاز مصراعهای شریطه :
اال تـا مـایه ظـلمت ز نـورست

اال تــا مــایه نــور از نـهارست

اال تا هر کجا نازست رنج است

اال تا هر کجا خرماست خارست

بقا بادش چنان کـو را مـرادست

دور گردون را مدارست
همی تا ِ

)279ـ(281

در اشعار عنصری ٬برای ندا از ای پیش از منادا یا الف در پایان منادا استفاده شده است:
مروت ای به تو زیبا ادب
ای به تو نیکو ّ

خرم بشر
ای به تو پاینده شاهی ای به تو ّ

)(1188

خدایگانا هرجا که در جهان م ِلکی است

طاعت تو گراید همی به خوف و رجا
به
ِ

)(33

آمدن ایا برای مناداست .وی این واژه
زبانی عنصری در این مورد است
اما آنچه مشخصه
ِ
ِ
را مکرر به کار برده است:
وفای تو بندی که نیستش سسـتی
ایا
ِ

سخای تو بحری که نیستش معبر
و یا
ِ

این نوع خطاب حدود سیبار در شعر او دیده می شود.

)(960
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ای  +شگفتی برای بیان تعجب:
دل من دایره گشت ای شگفتی
ِ

مـر او را نـقطه آن دلبـند خـاال

)(41

الف در پایان فعل گفت :
ـگفتم متاب زلف و مرا ای پسر مـتاب

تاب تو دارم چنین بهتاب
بهر ِ
ـگفتا که ِ

)(125

در سراسر این قصیده  ٬این قاعده رعایت شده است .حال آنکـه  ٬در قـصیده شـماره 3
دیوان )ص  ٬(7بهجای گفتا  ٬همهجا گفت آمده است.
آمدن ی نکره یا وحدت در پایان موصوف :
اـگر مرـجاه ـو جودش را خـداونـد

بدادی صورتی مخصوص و منظر

)(595

این استعمال  ٬همانند سایر متون این دوره  ٬در شعر عنصری فراوان است.
اشباع مصوتهای کوتاه در شعر عنصری ٬برخالف شعر دوران سامانی ٬اندک است:
مروارید خوشاب
عقد
ِ
یکی چون ِ

یـاقوت احـمر
یکی چون رشـته
ِ

)(590

ترکیبهایی که در زبان فارسی با چون ساخته شده و در دورههـای بـعد مـعموًال بـا
تخفیف بیشتر به کار رفته  ٬در شعر عنصری  ٬بیشتر با اشباع آمده است :
هـیبت او
نامایزد چـونان شـدست
ِ
به ِ

خالف او یـارا
ـکه نیست کس را کردن
ِ

)(30

و از اینگونه است چونین ) (123و چونانکه ).(621
اشکال زیر در شعر عنصری وجود دارد:
تخفیف واژهها به
ِ
ــ حذف تشدید در واژههای مشدّ د:
فــضایل او
ـگــــفتم آـگــــاهی از
ِ

ـگفتم از وی به حرب کیست رسول
فراخ جیحون چون کوه شد ز بسکه درو

ـگفت بیرون شد از حد و ز حساب
نـزدیک تـیغ و دو ْر نُشـاب
ـگـفت
ْ
ـکاله و ترکشو زین و ُدراعه بـود انـبار

)(99-98
)(921

کلمات مختوم به اه در قافیه:
ــ حذف هــ از پایان
ِ
به نور و ظلمت ماند زمین و ابر همی

ـگرش ِبتانی دیـدن هـمه جـهان است او

سـرشک ابـرو گـیا
به د ّر و مـینا مـانَد
ِ
فضل او بس است گوا
بر این سخن هنر و ِ

)(4
)(27

ــ تبدیل مصوتهای بلند آ و او و ای به مصوتهای کوتاه َــُ ٬ــ ٬ـ ِـ ـ:
سـر گـردنکشان را
به تیغ آنگه ِ

هــمی زد تـا بـیاسود از قـتاال

)(58

بدان مانَد کـه زاغـانند و دارنـد

ـگل اندر چنگُل و الله به منقار

)(429
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پــــیرمن
شب قـــــیرگون روز را
َ

به شب مانَد آن زلف و هرگز که دید

)(2021

از اینگونه است واژه کاشمر که چندبار به صورت کشمر به کار رفته است ) (846٬560و ُچنو
)ُ ٬ (321ستُه ) ٬ (317پذرفته )ِ ٬ (242چنَم ِ /چد ).(2340

ــ حذف همزه از آغاز واژهها:

ـگــفت آن کــو دل تـو کـرد کـباب

ـگفتم آتش بر آن رخت که فروخت؟

)(88

و از اینگونه است سکندر ) (16و بریشم ).(1225

ــ نمونههای دیگر تخفیفهایی است در بعضی فعلها یا صفتها ٬مانند آنچه در زیر میآید:
زینجهان مندیش او را گیر کو نه زیـنجهان

َلیحال ارچه نیکو افسرست
سر ِبه از افسر ع ٰ

)(200

و از اینگونه است مَ ْه ) ٬ (630نامد ) ٬ (683بندیشد ).(771
تشدید .در شعر عنصری نیز ٬همانند سایر شاعران این دوران  ٬مشد ّد کردن واژههایی
ـکه در اصل تشدید ندارند دیده می شود .این تشدید معموًال در دو موضع ظاهر می شود:
آخر واژه مضاف یا موصوف یا واژهای که بعد از آن واو عطف قرار بگیرد:
یکی ٬در ِ
حرف ِ
از عطا بخشیدن و تدبیر او نشگفت اـگر

خاـک گیتی زر شود
ز ِّر گیتی خاـک گردد
ِ

)(300

و نیز ّ
کف او ) (225و ّپروبال ).(53

مانند
دوم  ٬در یکی از حروف میانی واژه ٬
ِ
پرنده خوانـمش بـه نـبرد
ِ
مرگ ّ

جوف او
این جهان و هرچه هست از نعمت اندر
ِ
ـکسی که مایه ندارد سخن چه داند گفت

نی نخوانم که مرگ را پر نیست

)(236

بـخری خـدمتش ارزان بـود
ـگــر تـو بـفروشی
ّ

)(342

پـرد مـرغی کـه بسـته دارد پـر
چگونه ّ

)(989

و نیز ّپرنده )ّ ٬ (226پرد ) ٬ (989م ژّه ) ٬ (2301خ ّمیدگی ).(2543

حرف مر پیش از واژههایی به کار میرفته است که بعد از آنها حرف را بتوان به کار
برد .این حرف  ٬در شعر عنصری  ٬درحدی متعادل به کار رفته است:
شـمشیر او را
روز جنگ مر
به ِ
ِ

شـیر مـرغزار است
دنیتر چیز
ِ

)(274

کاربرد حرف اضافه مکرر ــ یا تکرار حرف اضافه ــ در شعر وی فراوان است .اشکالی
ـگوناـگون از تکرار حرف اضافه در سخن عنصری قابل تشخیص است به شرح زیر:
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به ...بر
همه دانش بهلفظشبر عیان است

همه صـورت بـهجودشبر عـیاال

)(50

به  ...در )اندر (
ـکام دل مصیب
همچنین بادی بهملکاندر به ِ

بدسگاالن تو ای خسرو مصاب
دشمنان و
ِ

)(172

دو نوع مذکور پرکاربردترین شیوه حرف اضافه مکرر در سخن عنصری است.
ِ
ز  ...اندر

قــلب لشکــرانـدر نـاـگـهان
خســروا شــاها ز
ِ

سوی آن لشکر که بُد بیش از حساب
حمله بردی
ِ

)(166

میان  ...اندر
مـــیان کــامشانــدر بــاد آذر
ِ

ابـر آذار
ِ
مــیان چشــمشانـدر ِ

)(470

زیر  ...در )اندر (
زیر زلفاندر گشاده بیشمار
نافه دارد ِ

زیرنافهدر شکسته صـدهزار
الله دارد ِ

)(666

بر  ...بر
جــهانی هــریکی دریــا کـه بـر وی

همی گـردد هـمی جـوشد بـر او بـر

)(865

به  ...اندرون
به یک خان اندرون مـاه است چـندانک

مــدور
ســــتاره نــــیست بــر چــرخ
ّ
ِ

برآب در همه غرقه شدند چـون فـرعون

چو برگذشت از آن آب شـاه مـوسیوار

بر ...در

)(861

)(920

در  ...اندر
حـواشـی او
به غور ناشده گم گشت در
ِ

ـکالم و هرچه در او اندر از قلیل و کـثیر

)(1003

نمونههایی از کاربردهای حروف اضافه ٬از نظر شکل و معنی ٬در شعر عنصری اینهاست:
اندر به معنی درباره
ـگفتم اندر کفش چه گـویی تـو
حق
در بهمعنی در ّ ِ
خـرم و گـیتی بـه کـام
فرخ بـادش و دل ّ
عید ّ

جای او چو سراب
ـگفت دریا به ِ

)(103

هر که او را جز چنین خواهد در ایزد کافرست

)(210
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اندرون
انــدرون سـیم خـام
بــادپایانند و هــریک
ِ
ِ
بهر بهمعنی از برای
بهر یا ِ
پی و از ِ
از ِ

پـی دنـیا
پی دیـنی نـه از ِ
تو رنجه از ِ
ـگفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب

زر نـاب
ـکوهجسمانند و هریک رفـته انـدر ِّ
بـهر آنکـه نـیرزد بـه رنـج تـو دنـیا
ز ِ
ِ
تاب تو دارم چنین بهتاب
بهر ِ
ـگفتا که ِ

)(154

)(34
)(125

مانند
سان( بهمعنی
کردار )همچنین به
بر
ِ
کردار و به ِ
ِ
ِ
کـردار پـروین
ز ز ّر و سـیم بـر
ِ

دوار
ـکمر شمشیرها چون
چرخ ّ
ِ

سوی
زی بهمعنی به
ِ
چشم زی رویش نگه کرد اندرو الله شکفت

باد تا بویش بهخود بـرکرد مشک آورد بـاد

سوی
با بهمعنی به و به
ِ
هر گروهی را شرابـی دادی از تـیغت کـزان

هوش با ایشان نیاید تا به محشر زان شراب

با بهمعنی همرا ِه
هــرکجا مــیر رفت فـتح آمـد

ـگرچه با میر هیچ لشکر نیست

َب ِر بهمعنی نز ِد

بَ ِر او مـمتحن را دسـتگاه است

ــر او مــنهزم را زیــنهار است
َب ِ

)(435

)(668

)(167

)(237

)(271

به بهمعنی در
نه سعدی به گردون تو را نـامساعد

نه مـرزی بـه گـیتی تـو را نـامسخّ ر

نظر
به بهمعنی از ِ
ار ایدون کو بهصورت روشن آمد

هـمرنگ قـارست
چرا تیره دمش
ِ

سوی و به نز ِد
به بهمعنی به
ِ
شبم روز شد باز چون بازگشتم

مــنور بــه شـا ِه مـظفّر
ز مــا ِه
ّ

)(499

)(252

)(490

به بهمعنی با
خام گاو حـلق
هر گروهی را که پیچیدی به ِ
به بهمعنی به هنگام
ِ
َبود پدید شب و روز مردمیش همی

حلق کالب
حلقهاندر حلقشان کردی چو در ِ

به شب ز دیـده بـود آفـتاب نـاپیدا

)(168

)(15
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سوی
ِ
سوی ایشان بازگشت
ناصواب بدسگاالن
ِ
ِ

باز آن گردد که بر گردون برانـدازد تـراب

)(150

نزدیک بهمعنی نز ِد
نزدیک تو
تا فرستد هر زمانی همچنین
ِ
زیر
فرو ِد بهمعنی ِ
اـگرچه جود و سخاوت ز قدر بر فلکاند

های پُر ثیاب
های پُر زر و صندوق ِ
بدره ِ
انگشت اوست جود و سخا
فرو ِد سایه
ِ

)(152

)(18

نظر )شاهد :بیت باال(
از بهمعنی از
ِ
جهت و از ِ
از بهمعنی از سوی

ـگفتم از وی به حرب کیست رسول

نـزدیک تـیغ و دو ْر نشـاب
ـگـفت
ْ

)(99

از+اسم  +بیرون بهمعنی بیرون از...
ـگفتم از حکم او برون جـایی است
بهجای بهمعنی هنگام
ِ
ِ
مهر دوستانی
ِ
بهجای صلح ِ
مقابل
بهجای بهمعنی در
ِ
بهجای علمش جهل است علم افالطون
ِ
ِ
مانند
همچون بهمعنی
ِ
از ایشان هر یکی همچون درختی

ـگفت اـگر هست ضایع است و خراب
بهجای رزم تیغ ذوالفـقاری
ِ
ِ
عدل نوشروان
بهجای عدلش ظلم است ِ
ِ
ـکه سیمش اصل باشد ارغوان بار

)(112

)(2689

)(2305

)(433

تا +به بهمعنی تا
هر گروهی را شرابی دادی از تـیغت کـزان

هوش با ایشان نیاید تا به محشر زان شراب

)(167

سخن عنصری آمدن آن با حروف یا واژههـای
یکی از ویژگیهای حرف اضافه بـ ـ در
ِ
دیگر است ٬
پیش ) ٬ (501به نز ِد ) ٬ (106به گر ِد ) ٬ (314به هر وقتی ) ٬(75به
ِ
زیر ) ٬ (6به ِ
مانند به ِ
هنگام ).(880
ِ
بعضی از حروف ربط  ٬از نظر شکل یا معنی  ٬در سخن عنصری اینچنین است :
از ْ
آنک
ز رنگ و بوی همی دانم و ندانم از آنک

چنین هوا ز صبا گشت یا صـبا ز هـوا

)(2
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ْ
چنانک
بند گوناـگون چنانک
هر سری را باز سیصد ِ

مشک اذفرست
زیر هر بندی ازو یک مشت
ِ

)(175

ْ
چندانک
به یک خان اندرون ماه است چندانک

مــدور
ســـتاره نــیست بــر چــرخ
ّ
ِ

)(861

به وقتی که
به وقتی که گَر ِد سواران بـرآیـد

بپوشد زمین و بجوشد ُم َعسکر

)(531

چنان کجا
نصیب شب است
صفت تیرگی
همیشه تا
ِ
ِ

نـصیب بـهار
صـفت روشـنی
چـنان کـجا
ِ
ِ

)(940

آنجا که
شــا ِه نــصرت نــاصرالدیــن بـوالمـظفّر کـز ظـفر

در جهان معروف گشت آنجا که شهر و کشورست

)(180

ـکجا بهمعنی هرجا که
ـکجا تـو عـادتی بـینی سـتوده

ـکجا تو مدحتی بـینی سـزاوار

یکی از طبع او باشد به تـعلیم

یکی از مدح او باشد به تکـرار
ِ

)(1731-1730

ازیرا
هر دینار است ازیرا
جهان پر ُم ِ

هر دینار
نام اوست ِ
نقش ُم ِ
ـکه ِ

)(451

زبهر آنکه
پی دنیا
پی دینی نه از ِ
تو رنجه از ِ
ار ایدون  ٬ار ایدون که
خدمت او گیر ار ایدون افتخارت آرزوست
ِ
ار ایدون کو به صورت روشن آمد

ز بهر آنکه نیرزد به رنـج تـو دنـیا
ِ
خـدمت او از تـو گـیرد افـتخار
ار نگـیری
ِ
چرا تیره دمش هـمرنگ قـار است

)(34

)(1375
)(252

ولیکن
کردار کشتی ولیکن نه کشتی
به
ِ

بپرد زمعبر به مـعبر
چو کشتی ّ

این واژه در تمام قصاید عنصری به همین صورت به کار رفته است.

)(522
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همچنان
خـرمن کـاه اوفـتد
باد دیـدستی کـه انـدر
ِ

صف لشکر شود
همچنان باشد که او اندر ِ

)(298

چندانی بهمعنی آن قدر
ور از اسیران گویی گرفت چـندانـی

ـکه تنگ بود ز انبوهشان بالد و قفار

)(930

از آن بهمعنی از آن سبب
رنگ نیلوفر بـود رنگش از آن از بـیم او
ِ

جز به آب اندر نباشد هر کجا نیلوفرست

)(196

بعضی از کاربردهای
متداول را در شعر عنصری اینهاست:
ِ
رای نهادی
نه در گیتی مـقالش را مـقام است

نــه در فکـرت مـقامش را مـقاال

)(49

در آن دوده که با او جنگ جویند

نســا را فــضل آیــد بــر رجــاال

)(67

را در معنی اختصاص
شناختهست که منّت خـدای راست هـمی

بـهر عـطا
بــه خــلقبر نــنهد مــنّت او ز ِ

)(21

را بهمعنی برای
صالح دین را امروز ّنیت و فکـرش
ِ

ز دی ِبه استو ز امروز ِبه بود فردا

)(29

رای ِّ
فک اضافه

دل من دایره گشت ای شگفتی
ِ

مر او را نـقطه آن دلبـند خـاال

)(41

را بهمعنی بر
زیر پرده عقل
نیست رازی به ِ
حق
را بهمعنی درباره و در ِ
زاذرستش اصل از آنرو روشن و سوزنده گشت

مـقرر نـیست
ـکه ِ
دل شـاه را ّ

)(222

روشن و سوزنده را استا ِد مـن گـفت آذر است

)(195

گروهی از واژههای مختوم به
بلند او و آ معموًال صامت ی نیز به دنبال دارد:
مصوت ِ
ِ
سلطان نامجوی
ـگفتم ش ِه معظّم
ِ

چیره باشد به حربها که خـدای

سید مـحمو ِد کـامیاب
ـگفتا امیر ّ

)(143

عـزم او بـه ظـفر
بــاز بسـتهست
ِ

)(769

تبدیل همزه در پایان واژههای عربی به
بلند آ :
مصوت ِ
ِ
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آفـتاب جـهان مـردمیش پـیداتـر
از
ِ

از آنکه در همه احوال در خال و مال

)(14

آزادگــی و نــیکی را
بــزرگواری و
ِّ

ز هرکه یاد کنی مقطع است ازو مبدا

)(26

بن مضارع فعل
بن مضارع فعل در
معنی اسم مصدری و اسم مصدرهای مرکّبی که به ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ختم می شود:
از غزال و کوه اـگر نسبت ندارد پس چرا
خونریزش چو گردد تیز شبدیزش
بهجای جنگ و
ِ

انگـیز غـزال
ثـبات کـوه دارد گـاه
ـگــه
ِ
ِ

)(1807

آویزش چه یک مرد و چه یک لشکر
به پیشش گا ِه ِ

)(1303

یکی به عالمت نکره پیش از اسم:
صفت خُ لق او یکـیمعنیاست
ِ

ـکـه سـخن را بـدو بـود مـفخر

)(794

مثل ولیکن  ٬سلیح  ٬رکیب  ٬مری )= ِمراء ( :
بهـکاربردن واژههای ُممال ِ
به طول و عرض همی کرد با سپهر مری

ز بس نشیب همی بست با سقر پیمان

)(2420

مثل کنیت  ٬رتبت  ٬حیلت :
آمدن واژههای عربی مختوم به تاء گرد با تلفظ ت ِ
بهر وصلش هر حیلتی همی سـازم
ز ِ

وصال باشد با او مرا بـه حـیله مگـر

)(946

مه بهجای نه:
بدو مه کاخ و مه مـنظر ولیکـن

ز پیالن ساحتش پر کاخ و منظر

)(826

تلفظهای ویژه که نمونههای آنها در شعر شاعران این دوره دیده می شود .این تلفظها
بهجز تلفظهایی است که در قافیه ابیات وجود دارد:
تا ز جودش پر نشد هرچند آز و طـ ْمع بـود

پر نگشت از مدح او هرچند درج و دفترست

)(185

و نیز َج ْوالن )َ ٬ (314د ْو ران ) ٬ (334زُ ْم َردین )َ ٬ (1213ع ُفو ) ٬ (1276کَتِف ).(159
واژههایی که در معنیهای خاص به کار رفته و ٬در دوره های بعد ٬این معنیها برای
این واژهها متروک شده است :
مگر بهمعنی شاید
عارضش داند مگر کز چشم بد آید ُستُه

از نهیب چشم بد دایم در او پـنهان بـود
ِ

)(317

ـگفت بهمعنی سخن
سائل او را دو پاسخ است بدیع
گفت
دو ِ
ِ

یکی همه ِخ َردست و دگـر هـمه تـوقیر

)(410
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ساعتی بهمعنی فورًا
تیغ خسرو را دو برهان است در هر ساعتی
ِ

ـکفر کان برهان ببیند سـاعتی ایـمان شـود

)(370

و از اینگونه است خوب= زیبارو ) ٬ (39چیز= مال ) ٬ (263جادو= جادوگر ) ٬ (430بس= فراوان٬

خیلی ) ٬ (52بوینده= بویدهنده ).(1207
شکل کهنه واژهها مکرر در شعر وی دیده میشود ٬مانند افریدون ) ٬ (243سپید )٬ (284
پیل ) ٬ (440فربی ) ٬ (486ازیرا ) ٬ (495نبشت )ُ ٬ (807ا شتر )َ ٬ (891ا َبر ) ٬ (1039خُ سبیدن )٬ (1043
پاداشن ) ٬ (1314ابا بهمعنی با ) ٬ (1319٬2277گُسی ) ٬ (1376پیروزه ).(2181
مانند نبیندْ ش )٬ (16
ساـکن متوالی در واژههای مختوم به ضمیر متصل ش یا ت
آمدن دو
ِ
ِ
ِ
آفرینْش ) ٬ (117کُنَدْ ش ) ٬ (211کاندرونْش ) ٬ (239فرمانْش ) ٬ (334زمینْش ) ٬ (437پیالنْش )٬ (440
منبرش ) ٬ (495آمدْ ت ).(895
ُمن ْ
َّورش )ْ ٬ (489
مـانند
جمعهای فارسی که بهتدریج در دورههای بعد متروک یا کمیاب شده است ٬
ِ
ماهان ) ٬ (426خوبان ) ٬ (428زاغان ) ٬ (429بتان ) ٬ (428رخان ) ٬ (802رزان ) ٬ (803هردوان ).(561
چه چیز است به جای چیست:
درخت روشـنایی
چــه چــیز است آن
ِ

صفتهای بِه و مِه بهمعنی بهتر و کهتر :

ـکه بر یک اصل و شاخش صدهزار است

)(250

زین جهان مندیش او را گیر کو نه زیـنجهان

َلیحال ارچه نیکو افسرست
سر ِبه از افسر ع ٰ

)(200

میمون او صورت شود
ت
ـگر چو مردم ه ّم ِ
ِ

ـود
نـاخن پـایش بـهانـدازه ِمـه از کـیوان ُب َ
ِ

)(331

همچنین کم را بهمعنی کمتر به کار برده است:
نعمت او
قدر تو باشد جهان و
ِ
چو کم ز ِ

قدر تو چون تهنیت کنیم تـو را
به کم ز ِ

)(35

عنصری کهینه را بهمعنی کوچکترین و کمینه را به معنی کمترین به کار برده است:
ـکهینه عرصهای از جا ِه او فزون ز فلک

آوردن صفت تفضیلی بهجای صفت عالی :
ِ
شـمشیر او را
روز جنگ مر
به ِ
ِ

قدر او ِمه از کـیوان
ـکمینه جزوی از ِ
شـیر مـرغزارست
دنیتر چـیز
ِ

)(2300

)(274

آوردن تثنیههای فارسی
مانند دو چشم ) ٬ (157دو زلف ) ٬ (218دو لب  ٬دو رخ ):(760
ِ
دو رخو دو لبت به رنگ و مزه

چیره آمـد بـر ارغـوان و شکـر

)(760
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آوردن باز پس از اسم:
وقت آدم باز
بدان زمین که بدودر ز ِ

نبود جز همه کفر و نرفت جز کـافر

)(1097

نه در معنی قید نفی:
نه سعدی به گردون تو را نامساعد

نه مرزی به گـیتی تـو را نـامسخّ ر

)(499

نی بهجای نه :
پرنده خوانـمش بـه نـبرد
ِ
مرگ ّ

نی نخوانم که مرگ را پر نیست

)(236

به ـکاربردن گروههای قیدی و وصفی :
هـیبت او
روی شاه دید از
ِ
چو ِ
ابر سـیاه
ـکنار پُر گل از آن کرد گِل که ِ

هــزیمت شـد گـرفتهدامـنعار
فروگذاشت بـدو ُپـرگالب کـردهدهان

)(469
)(2492

آوردن یک به دیگر بهجای به یکدیگر :
ز بأس و ه ّمتش دو صورت آمد

مرکّب گشته هردو یک به دیگر

نوروز فراز آمد و عیدش به اثـربر

نزیکدگر و هردو زده یک به دگر بر

)(577
)(1605

افزودهشدن ضمیر پیوسته به حرف ٬اسم ٬قید ٬ضمیر منفصل :
َـرض است
مردمی چیست مردمی ع َ
ـگفتم او همچو باد مـیگذرد
نکارد به هـندوستان زعـفران کس

پــاـک اوش جـوهر نـیست
دل
ِ
جــز ِ

)(220

ـگفت در مدح زودش اندریاب

)(121

از آن پس که شان زعفران بود زیور

)(503

جابهجایی ضمیر متصل در جمله:
ـگفتم که دودم از دل و ابرم ز چشم خاست
ـگر این روزست شب خواندش نباید
چو مارانندشان خرطوم ار ایدون

ـگـفتا کـه دود از آتش خـیزد بـخار از آب

)(137

وگر شب روز شد خوش روزگارست

)(245

تـن مـار
بــود ز ّریـن پشـیزه بـر ِ

)(442

بیصامت میانجی٬
مصوت بلند آ یا او یا ای
شدن ضمیر به واژههای مختوم به
ِ
ِ
افزوده ِ
مانند هواش ) ٬ (427کوکبهاش ) ٬(436استخوانهاش ).(502
ِ
بازگرداندن ضمایر شخصی به غیر انسان:
ِ
ابر تیره را که از او
فریفتهست زمین ِ

همی سـتاند د ّر و هـمی دهـد مـینا

)(5
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آوردن دو ضمیر با یک مرجع:
کـف او گشـاده نشـد
هــرکجا ّ ِ

دعوت جـود را پـیمبر نـیست
ِ

بهجز آن کش امیر بخشیدست

ـگویی اندر همه جهان زر نیست

مرجع ضمیر آن و ش  ٬در بیت دوم  ٬مال یا ثروت یا زر است.
نواحیصعب
یکی بیابان بود اندر آن
ِ

ـکه بود پهناش از رود سند تا هند آن

)(2419

مرجع ضمیر ش و آن  ٬در مصراع دوم ٬بیابان است.
در شعر عنصری  ٬ضمیر او و ش مکرر به پادشاه و امـیر و اشـخاص بـزرگ و مـورد
احترامــبرــمیگردد:
درخور اوست
خدای دادش هرچ آن سزا و
ِ

بـود سـزا بـه سـزا
مـثَل زنـند کـه درخـور َ

)(20

مشتقات آن کم به کار رفته است:
در سخن عنصری افعال قیاسی 1و
ِ
خدایگانا هر جا که در جهان م ِلکی است
نـام مـرا
چوخویشتن
ِ
هنروسیرت تو ِ

به طاعت تو گراید همی به خوف و رجا
بگسترید بـه هـندوستان و تـرکستان

)(33
)(2331

و فعلهایی همچون غارتیدن و جنگیدن  ٬که از افزودن ـ یدن به اسم فارسی یا عربی درست
می شود ٬در شعر وی به کار نرفته است.
بینی برای بیان تعجب:
بینی آن چشم پـرکرشمه و نـاز
ِ
گوئیا و گفتیی به معنی گویی :

ـکه بدان چشم هیچ عبهر نیست

درخت نــارنج از خــامه گــوئیا شـنگرف
ِ

بریختهست کسی مشت مشت بـر زنگـار

سـر دیـوار او هـمی رفـتی
چــو مـرد بـر ِ

مـجره مـقر
تــو گـفتیی کـه گـرفتست بـر
ّ

)(216

)(1216
)(1447

متعدیکردن فعل با افزودن جز ِء ـ اندن به بن مضارع از قدیم در فارسی دری متداول
بوده مانند شکـوفاندن ) .(2380امـا بـعضی از ایـن فـعلهای مـتعدی شده ظـاه رًا کـاربرد
مانند پیونداندن که در عنصری شاهد دارد:
همگانی نداشته است
ِ
چون بپیوندانَد او با قبضه شمشیر دست

اندام عدو شریان بـود
بگسلد هرچ اندر
ِ

افزودن ـ یدن به بن مضارع فعل دیگری ساخته میشده است.
 (1منظور فعلهایی است که از
ِ

)(337
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صرفی بــ ـ و بیآن در سخن عنصری به کار رفته است:
فعل باشد با جز ِء
ِ
همی تا عاشقان جوینده بـاشند

به هر وقتی ز معشوقان وصـاال

همی تـا مـر کـواـکب را بـباشد

بــه یکــدیگر مــزاج و اتّـصاال

)(76-75

و گاهی بباشد را معادل است به کار برده است:
آسمان راضی بباشد گر بخوانیمش بهشت

رضای تو همی رضوان شود
ساـکنش نیز از
ِ

)(384

سوم شخص مفرد از مضارع شایستن  ٬که شاید است  ٬در مـعنی فـعلی خـود ـ نـه بـه
صورت قیدی چنانکه امروز مرسوم است ــ به کار رفته است:
امیر ار خـوا ْر دیـنارست شـاید

کاربرد بعضی فعلها در معنیهای قدیم :

ـکزو مـدّ اح او دیـنارخـوارست
ِ

)(267

شدن بهمعنی رفتن
توفیر اقبال است زو بـیرون مشـو
خدمتش
ِ

هر که از توفیر بیرون شد به تقصیر اندرست

)(197

آمدن بهمعنی شدن
ارایدون کو به صورت روشن آمد

همرنگ قار است
چرا تیره دمش
ِ

)(252

خا ستن بهمعنی نشئت گرفتن و بهوجود آ مدن )خی ز د = نشئت گی ر د(
ـگفتم که دودم از دل و ابرم ز چشم خاست

ـگــفتا کــه دود از آتش خـیزد بـخار از آب

)(137

ـکردن بهمعنی ساختن
چــه ز کــاغذ کـنند بـارانـی

صرفی بــ ـ بر سر فعل ماضی:
آمدن جز ِء
ِ

بـر زخـم او بـرند سـپر
چــه ِ

رایت منصور
ز
موج آب چو بگذشت ِ
ِ
صرفی ب به افعال نهی یا افعال منفی :
افزودن جز ِء
ِ
چــنبر زلف را ز مـن بـمپوش

جهان اـگر به تو ناید ِبر کـه دانـد رفت

دولت او مــر فـتوح را بـنیان
فکــند
ِ
پشت من چنبر
ـکز غمش گشت ِ

چو ورد اـگر بنپرسد تو را ٬چه داند خار

)(731

)(2428

)(764
)(1592

صرفی بــ ـ ـ:
آمدن فعل امر و مضارع التزامی بیجز ِء
ِ
روی راحت من
ـگفتم از چیست ِ

آرام جـانم
اـگـر زلفش بـرد ِ

خـدمت امـیر شـتاب
ـگـفت در
ِ

زلف او آرام حاال
ـکه برد از ِ

)(91
)(45
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عنصری  ٬ظاه رًا یکبار ٬فعل است را در جمله اسنادی » بینیاز است « بهجای فعل میکند

یا می سازد به کار برده است:
روی و مویت مرا ز ماه و ز مشک

بــــینیاز است ار کــــنی بــاور

)(758

همچنین  ٬ظاه رًا یکبار ٬صیغه امر تحذیری مکوشی را به معنای »مبادا بکوشی « به کار
برده است:
دگر به جور مکوشی که جور نپسندد

امـیر بـار خـدای
خدایگان خراسـان
ِ

)(2749

به کار بردن عبارت فعلی )به خواب دیدن( که بسیار کم ـبسامد است :
ـگفتم چرا ببردی خواب از دو چشم من

ـگفتا بدان سبب که نبینی مرا به خـواب

)(125

بعضی فعلهای مرکّب با جز ِء فعلی کردن و داشتن ٬که در دورههای بعد بهـکار نرفته است:
سلیمان باد را گر بسـته کـردی

وقت ارتـحاال
زیـر تـخت ِ
بــه ِ

امیر اندر سـفر هـم بسـته دارد

ســــر بـــا ِد وزان انــدر َدواال
ِ

)70ـ(71

ـگفتم از تو کـه ُبـرده دارد مـهر

ـگفت از تو که بُرده دارد خواب

)(83

آوردن بـعضی فـعلهای مـرکّب خـاص  ٬مـانند روشـنایی گسـتردن  ٬پـارسایی گسـتردن ٬
عطا ــپاشیدن :
فعل او زیرا کـه او
فعل تو فزون از ِ
فضل و ِ

روشــنایی گســترد تـو پـارسایی گسـتری

مـلک بـاشی و عـطا پـاشی
سـپه ـکشـی و
ِ

جهان گشایی و دشمن کُشی و نوش خوری

)(2803
)(2913

فعل بُ َود ٬سوم شخص مفرد مضارع التزامی از بودن  ٬در شعر عنصری مکرر به کار رفته
است .وی  ٬در مواردی  ٬این فعل را بهجای باشد در ماضی التزامی به کار برده است:
هـرکه او را نـدید و زو نشـنید

برنخورده َبود ز سـمع و بـصر

)(789

عنصری مکرر صیغه مضارع اخباری را بدون می به کار برده است:
زر او انـــدر زمــانه
نگــــنجد ِّ

ـکجا گنجد صواب انـدر مـحاال

)(74

سخن او مکرر به کار رفته است:
فعلهای پیشوندی در
ِ
پیشوند بـاز ٬
مـانند بـازکشیدن ) ٬ (3بـازگشتن ) ٬ (150بـازبستن ) ٬ (587بـازگشادن )٬ (1220
ِ
بازگفتن ) (2366؛
پیشوند بر ٬
مانند برآمدن به معنی انجام شدن و نتیجه دادن ) (22و به معنی بلند شـدن
ِ
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) ٬ (513برکندن ) ٬ (97برتافتن ) ٬ (151برفروختن ) ٬ (194بردمیدن ) ٬ (294برپایستن ) ٬ (333برتافتن

) ٬ (333برمالیدن ) ٬ (605برآوردن ) ٬ (845برزدن  ٬زبانه برزدن بـه معنی زبـانه کشـیدن ) (855و
بهمعنی برابری کردن ) ٬ (2479برفشاندن و برگذاردن ) (1952؛
مانند فروماندن ) ٬ (72فرونشاندن ) ٬ (840فروگذشتن ) ٬ (914فروگرفتن ) (2446؛
پیشوند فرو
ِ
مانند اندریافتن ) ٬ (121اندرکشیدن ) ٬ (432اندرشدن ) ٬ (481اندرگذشتن
پیشوند در و اندر
ِ
) ٬ (537اندردمیدن ) ٬ (829درکشیدن ) ٬ (894درنگریستن ) (2188؛
مانند فراشدن ).(1685
پیشوند فرا
ِ
فعل دعائی مخاطب از بودن  ٬یعنی بادی  ٬در شعر عنصری چندبار به کاررفته است:
کـام دل
همچنین بادی که هستی جاودان با ِ

شادبخت و شادجان و شادطبع و شادخوار

)(1391

همچنین است بادند ) (620و بُوادی ) (2396به معنی باشد که.
استعمال فعلهای سادهای که بهتدریج متروک شده و جای آنها را فعلهای مـرکّب
مانند گشادن ) ٬ (3فزودن ) ٬ (43سنجیدن ) ٬ (60تافتن )تاب دادن  ٬رنج و عذاب
ـگرفته است
ِ
دادن( ) ٬ (125زیستن  ٬ (665شکفتن ) ٬ (668سودن ).(884
افعال ساده دووجهی که بهصورت الزم یا متعدی و گاه به هردو صورت در شعر او
مانند سوختن )متعدی  ٬ (255 ٬پوشیدن )متعدی  ٬ (513 ٬خلیدن )متعدی ٬ (765 ٬
به ـکار رفته است
ِ
بوییدن )الزم  ٬ (957 ٬ساییدن )الزم 884 ٬؛ متعدی .(2306
عنصری پوییدن را نیز بهصورت متعدی به کار برده است:
اـگرش گرگ بپوید بریزدش چنگال
ْ

ورش عقاب ب ّپرد بـیفتدش شـهپر

)(1454

ضمیر ش
ضمیر
فعل پریدن نیز در مصراع دوم قابلتوجه است  ٬زیرا اـگر بهجای
ِ
ِ
ِ
استعمال ِ
اـگرش ...بپرید)= اـگر
ْ
منفصل بگذاریم  ٬جمله چنین می شود :اـگر عقاب او )= بیابان( را بپرد...
بیابان را بپوید(
مانند اشناسد ) ٬ (10اوفتد ) (298؛ فعلهای نـیشابوری
شکلهای قدیم بعضی از افعال
ِ
مانند دیدستی ) ٬ (298شدستی ) ٬ (1162غنودستند ).(553
ِ
مانند شگفت آمدن :
استعمال فعلهای الزم یک شخصه
ِ
ـگر آن عطاش بزرگ آمد و شگفت همی
پیش او چون بـار بـاشد
بساید ِ

عـطای شـاه نگـر
ـکنون کجاست بیا گو
ِ
بساط از بـوسه شـاهان کشـور

)(1403
)(884

استعمال فعلهای ساده و مرک ِّب قدیم یا گونههایی از فعل که بهتدریج متروک شده
ِ
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است
مانند تانستن )= توانسـتن ( ) ٬ (27غـنودن ) ٬ (553بسـیجیدن ) ٬ (700گـزایـیدن )= گـزیدن (
ِ

) ٬ (1633قرار کردن ) ٬ (1141استوار داشتن ) ٬ (1167سیری نمودن ) ٬ (1873کفایت کردن )٬ (2126
داستان زدن ) ٬ (71درست شدن ) ٬ (2412فرمان کردن ).(2718
فعل آری و نیاری  ٬بهجای آوری و نیاوری  ٬در شعر عنصری فراوان به کار رفته است:
هر که فخر آ َرد توان دانست زو آرد همی

هر که خط بیند بداند کان دلیل ِمسطَرست

)(206

همی  ٬که شکل کهنه می استمرار است  ٬مکرر در دیوان عنصری به کار رفته و در موارد
میان آن و فعل فاصله افتاده و گاه همی پس از فعل آمده است:
متعدد ِ
خدایگانا هرجا که در جهان م ِلکی است

به طاعت تو گراید همی به خوف و رجا

)(33

همی گاهی بهصورت قید به کار رفته است :
شناختهست که منّت خدای ـراست همی

بـهر عـطا
بــه خـلق بـرننهد مـنّت او ز ِ

)(21

گوناـگون خیال را بیان میکنند:
پایان افعالی که شرط و وجوه
ِ
آمدن ی در ِ
ِ
عزم او دولت نبودی پـیشرو
ـگر نبودی ِ
جفا گویی گـرفتستی وفـا را در کـنار انـدر

حزم او ُملکت نبودی استوار
ور نبودی ِ

)(680

گل سوری شکفتستی به قار اندر
تو پنداری ِ
)(1747

آمدن مسندٌ الیه مفرد با مسند جمع .در چنین جملههایی  ٬ضمیری جمع به فـعل یـا
ِ

مسند متصل می شود:

چو مارانندشان خـرطوم ار ایـدون

بــرتن مــار
بــود زریــن پشــیزه
ِ

)(442

مطابقت مسندٌ الیه و مسند از نظر جمع:
ِّ
خــط خـوبان
ُبــتانی انــدرو کــز

خورشید رخسـار
به گر ِد عارض و
ِ

بــدان مــاند کـه زاغـانند و دارنـد

ـگل انـدر چـنگُل و الله بـه مـنقار

)428ـ(429

یعنی بتان زاغاناند و...
بــه هــیجا مــیغرنگان تـیغدندان

بـه صـحرا کـوهجسمان بـادـ رفـتار

)(444

صف پیالن است و ٬به مناسبت قافیه ٬باد رفتار مفرد آمده است.
مسندٌ الیه در این جمله پیالن یا ِ
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اشکال کهن اسمها و فعلها و حرفها و بعضی حرفها و
در شعر عنصری  ٬بهجز
ِ
فعلهای قدیم  ٬واژههای کهنه فراوان نیز به کار رفته است که میتوان آنها را در فهرستی
پایان دیوان او به تصحیح دبیرسیاقی آمده مشاهده کرد .از اینگونه است بدسگال
ـکه در ِ
) ٬ (150شکن و شکنج ) ٬ (174توانگر ) ٬ (232سونش ) ٬ (284خوید ٬بروزن فعیل ) (388و جز آن.
همچنین واژههای فراوانی در دیوان وی هست که خو ِد آنها در فارسی باقی ماندهاند
تغییر معنی دادهاند
اما
مانند آفرین به معنی مـدح ) ٬ (117گـوهر بـهمعنی نـژاد ) ٬ (118بـار
ِ
ِ
به معنی غش و ناصافی ) ٬ (556دستگاه به معنی جـاه و اعـتبار ) ٬ (271گـونه بـه معنی رنگ
) ٬ (362نمودن به معنی نشان دادن ) ٬ (416تیر بهمعنی پاییز ).(424

بعضی ویژگیهای زبانی در قافیه
در دیوانهای شاعران ــ تا قرن هفتم بهخصوص ــ بعضی ویژگیهای زبانی خاص شعر
دیده می شود که ما پارهای از آنها را در سبکشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو )ص
65ـ (75باز نمودهایم  .در شعر عنصری  ٬این ویژگیها بسیار اندک است.
کهن رایج در زبان فارسی در قافیه اشعار عنصری دیده می شود که ٬
بعضی تلفظهای ِ
از جمله آنها  ٬نمونههای زی ر قابلتوجه ا ست  :تلفّظ بعضی وا ژ ههای فا ر سی چون چاـ َکر
) ٬ (756 ٬308 ٬202درخَ ور ) ٬ (306چا َد ر ) (558؛ بعضی اسم فـاعلهای عـربی کـه در زبـان
حرف پیش از آخر تلفّظ می شده است  ٬مانند کا َفر )٬ (291
فارسی به فتح
مجاو ر ) ٬ (611آخَ ر
ِ
َ
آخ ر.
) (615بهجای ِ
تغییر تلفّظ بعضی واژهها ــ ظاه رًا به مناسبت قافیه ــ
مـانند ُمـ ْع َص َفر بـهجای ُمـ َع ْصفَر
ِ
ِ
) ٬ (654مُدَ خَّ ر بهجای ُم دَّ خَ ر ).(546
حرف پیش
امروز هرگاه ضمیر ش را به اسمی اضافه کنیم  ٬در قرائت متون و مکتوبات ٬
ِ
از آن را مفتوح تلفظ میکنیم  ٬حال آنکه  ٬در محاوره  ٬این تلفّظ مکسور است .شواهد و
فارسی این دوره نیز تلفّظ آن مکسور است .عنصری٬
قراین بیانگر آن است که در شعر
ِ
ابیات آن مسجع است ٬این تلفظ را مکسور آورده است:
در قصیدهای که
ِ
شبدیزش
خونریزش چو گردد تیز
بهجای جنگ و
ِ
ِ
ِ

آویزش چه یک مرد و چه یک لشکر
به پیشش گاه ِ

)(1303

واژه آویزش  ٬که اسم مصدر است و تلفظ ز در آن مسکور است  ٬قرینهای است بر اینکه
حرف پیش از ش مکسور باشد.
در دو قافیه مشابه دیگر ) خونریزش و شبدیزش( نیز باید
ِ
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الف اطالق یا اشباع در پایان مصراع یا بیت :
چنان باشد بر او عاشق جماال

ـکه خوبی را ازو گـیرد مـثاال

)(37

در میان قصاید عنصری  ٬در همین یک قصیده الف اطالق به کار رفته است.
آمــدن ی ســاـکـن پس از واژههـای مـختوم بـههای غـیرملفوظ کـه در حکـم نشـانه
ِ
اضافه ــاست:
اعـدای او دروغزنانـد
ـگــفتم
ِ

مسیلمهی ّ
کذاب
ـگفت همچون
ْ

)(113

این نوع استعمال در شعر عنصری کم است.
اختیارات
در شعر عنصری  ٬واژههای ممال در قافیه به کار نرفته است .همچنین  ٬از
ِ
آوردن دو هجای کوتاه بـهجای یک
جابهجایی هجای کوتاه و بلند و
شاعری ــ همانند
ِ
ِ
همعصر
هجای بلند در اول و وسط مصراع ــ کم استفاده شده  ٬حال آنکه در دیوانهای
ِ
وی معمول بوده است.

بعضی ویژگیهای واژگانی
یکی از ویژگیهایی که  ٬از نظر لفظی  ٬در هر اثر ادبـی قـابل بـررسی است مـربوط بـه
واژههای آن اثر است .در دیوان عنصری  ٬این ویژگیها قابلتوجه است :
ــ واژههای کهنه فارسی کموبیش در آن به کـار رفـته است .کـاربرد ایـن واژههـا بـه
متون دیگر مانند گرشاسبنامه اسدی طوسی نیست اما قابلتوجه است.
فراوانی بعضی
ِ
ِ
واژههایی
مانند ایدون ) ٬ (442یشک ) ٬ (443شدیار ) ٬ (443زلفین ) ٬ (553اوباردن )َ ٬ (462چفته
ِ
) ٬ (487آور ) ٬ (520کردر ) ٬ (526شل ) ٬ (536ایدر ) ٬ (543مر ) ٬ (551کوژ ) ٬ (670خَ َس ک )٬ (676
آغار ) ٬ (923مُستی ) (965و امثال آنها در شعر او هست .بررسی این واژهها در جایگاه ابیات
ضرورت قافیه نبوده است.
بیانگر آن است که کاربرد آنها به
ِ
ــ لغات دشوار و مهجور عربی نیز معموًال در شعر او کم به کار رفته است .گاهـگاهی ٬
در قافیههای او ٬واژههایی چون نِصال  ٬نُشاب و امثال آن دیده می شود.
ترکیبات عربی در شعر او ٬در مجموع ٬همانند سایر اشعار قـرن
ــ نسبت واژهها و
ِ
پنجم است .درصد این عناصر از شعر دوره سامانی بیشتر و از شعر قـرن ششـم کـمتر
است .البته این نسبت در قصاید عنصری یکسان نیست و تا حدود زیادی بستگی دارد به
وضعیت قافیه قصاید .هرجا ترکیب صامت و مصوت در واژههای قافیه با کلمات عربی
ِ
تناسب داشته از واژههای عربی در قافیه بیشتر استفاده شده است .مثًال ٬در قصیده 2
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دیوان )ص  ٬ (4که مبنای قافیه  ...ـال است  ٬از  45واژه قافیه  ٬تنها  7واژه فارسی و بقیه
اساس قافیه همان است  ٬از  77واژه قافیه 15 ٬
عربی است ؛ در قصیده ) 43ص  ٬ (180که
ِ
واژه فارسی و  62واژه عربی است ؛ و در قصیده  39نیز  26واژه قافیه عربی و  5واژه
فارسی است ؛ در قصیده ) 3ص  ٬ (7از  45واژه قافیه  36 ٬واژه عربی و بقیه فارسی است ٬
در حالی که در قصیده ) 26ص  ٬ (87که مبنای قافیه َـ ـر است  ٬از  60واژه قافیه  29 ٬واژه
عربی است ؛ در قصیده ) 29ص  ٬ (99با همان مبنای قافیه  ٬از  32واژه قافیه  15 ٬واژه عربی
و  17واژه فارسی است ؛ و در قصیده ) 60ص  ٬ (261که مبنای قافیه  ...ـان است  ٬از 56
واژه قافیه  17 ٬واژه عربی و بقیه فارسی است .به مناسبت نوع واژههای قافیه  ٬از نـظر
مـتن ابـیات نـیز مـتغیر است .در
عربی بودن یا فارسی بودن  ٬شمار واژههای عربی در ِ
قصیده  2دیوان )ص  (4تقریبًا  570واژه به کار رفته که  120واژه آن عربی است  ٬یعنی
حدود  21درصد؛ حال آنکه قصیده ) 60ص  (261حدود  15درصد واژه عربی دارد.
مکسـر عـربی نـیز شـده است .مـثًال ٬در
زیادی جـمعهای
نوع قافیه باعث کمی یا
ّ
ِ
مکس ر عربی در قافیه و چهار جمع مکسر در متن اشعار به
قصیدهــ) 2ص  ٬ (4شش جمع ّ
مکس ر در
مکس ر .همچنین  ٬در قصیده  ٬3هشت جمع ّ
ـکار رفته است  ٬یعنی جمعًا ده جمع ّ
مکس ر.
مکس ر در متن ابیات به کار رفته است  ٬یعنی جمعًا سیزده جمع ّ
قافیه و پنج جمع ّ
در حالی که در بعضی قصاید ٬مانند قصیده ) 56ص  (242و قصیده ) 57ص  ٬ (247که مبنای
مکس ر به کار نرفته و در قصیده ) 58ص  ٬ (251که مبنای
قافیه ان است  ٬در قافیه ابیات جمع ّ
قافیه همان است ٬دو جمع مکسر به کار رفته است.
ــ ترکیبهای عربی نیز ٬در شعر او ٬به میزانی متوسط به کار رفته است .شعر او از این
تـرکیبات
نظر نیز میانه شعر دوره سامانی و شعر قرن ششم قرار گـرفته است .مـجموع
ِ
عربی در شعر او اینهاست :س ّید االمرا ) ٬ (13معاذاهلل ) ٬ (31فـصلالخـطاب ) ٬ (48اولوااللبـاب
نبیاهلل ) ٬ (598ذوالجالل
) ٬ (123مالک ّ
الرقاب ) ٬ (142علیحال ) ٬ (488 ٬200کرامالکاتبین )ّ ٬ (597
) ٬ (1825 ٬1813 ٬748عزّ و ّ
للزو ار ) ٬ (1272التأمن  ٬التحذر ) ٬(1314حسن
جل ) ٬ (806للشعراء ّ ٬
المآب  ٬خیر المآب ) ٬(1812بـالدـالروم ) ٬(1880حـجرـاالسـود ) ٬(1916یـا ذوالجـالل و االـکـرام
) ٬(1958ذوال ّمن ) ٬(2248حاش هلل ).(2802

ــ در شعر عنصری  ٬هم بعضی مصدرهای مجرد و مزید عربی بـه کـار رفـته و هـم
حاصل مصدرهای فارسی که از صفتهای عربی ساخته شده است ٬
بعضی
مانند بدیعی
ِ
ِ
) ٬ (213کریمی ) ٬ (219لطیفی ) ٬ (2192 ٬811 ٬219صبوری ) .(1026الب ّته این گروه از واژهها در
شعر او زیاد نیست.
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مکس ر و جمع مؤنث سالم ــ
ــ در سخن عنصری  ٬شماری از جمعهای عربی ــ جمع ّ
به کار رفته است .شمار این جمعها ٬در مقایسه با اشعار دوره سامانی بیشتر و در شعر
قرن پنجم عادی است .این جمعها بیشتر از نوع واژههای پرکاربرد در زبان فارسی است
ِ
مکس ِر مهجور و کمکاربرد در زبان فارسی در میان آنها اندک است .در هزار
و جمعهای ّ
بیت اول دیوان
بیت ِ
مکس ر به کار رفته و این جمعها درصد ِ
ِ
اول دیوان او هفتادویک جمع ّ
به شرح زیر است :الوان ) ٬ (6شعرا ) ٬ (10احوال ) ٬ (14ضعفا ) ٬ (19مـلوک ) ٬ (33فـعال )٬ (56
نصال ) ٬ (59رمال ) ٬ (60جبال ) ٬ (63رجال ) ٬ (67رحـال ) ٬ (72رقـاب ) ٬ (3آداب ) ٬ (94انسـاب
) ٬ (95ارزاق  ٬اسباب ) ٬ (96آثار  ٬انیاب ) ٬ (97فضایل ).(98
عنصری  ٬در مواردی معدود ٬جمعهای عربی را با عالمتهای جمع فارسی دوباره
جمع بسته است :مناقبها ) ٬ (581امثالها ) ٬ (1211ابداالن ).(1396
مکرر صفت و موصوفهای
استعمال فراوان و
زبان عنصری
ِ
ــ یکی از شاخصهای ِ
ِ
شاعران فارسیزبان نیز کم نیست٬
شعر سایر
استعمال این نوع ترکیب در
مقلوب است.
ِ
ِ
ِ
وفور آن در زبان عنصری میتواند یکی از شاخصهای زبانی او باشد .نمونههایی از
اما
ِ
این نوع ترکیب در شعر او اینهاست :ناصواباندیشه ) ٬ (150چهل من گرز ) ٬ (158حلقهـگشته
زلف ) ٬ (173عــقیقینگنبد ) ٬ (251تــیرهدم ) ٬ (252تــازه ـبــهار ) ٬ (257حــجابی لعــبتان )٬ (286
عالی مجلس ) ٬ (367معالقیکمر ) ٬ (436آراسته میغ ) ٬ (441زرینپشیزه ) ٬ (442گویا زبـان )٬ (452
نابسته دیوار ) ٬ (455ناـگشته پرگار ) ٬ (456منقش عالم ) ٬ (426نورسته سنبل ) ٬ (481بت روی دلبر
).(553
ــ عنصری در دورانی زندگی میکردو شعر میگفت که سیل واژههای عربی هنوز به زبان
فارسی سرازیر نشده بود .از اینرو واژههایی نسبتًا فراوان که با پیشوندو پسوند ساخته شده
است در کالم وی دیده میشود .ما در اینجا بعضی از آنها را نقل میکنیم:
پیشوند نا  :ناتافته )وصف زلف  ٬ (315 ٬ناشاعر ) ٬ (352ناداده اقرار ) (452؛
پیشوند بـ ـ ـ :بنیرو ) ٬ (494بموج )صفت دریا ٬ (693 ٬بشرح ) ٬ (974بپر ) (1072؛
پیشوند بی  :بیحزم ) ٬ (955بیهنجار )صفت برای دشت( ) (1124؛
پیشوند با  :باقدر ) ٬ (1385با ُحسن ٬بافر ) (846؛
پیشوند بر  :بربسته ) (1922؛
پسوند وار  :آزریوار ) ٬ (212آزادهوار ) (301؛
پسوند ور  :جانور  ٬بهمعنی صاحب جان مطلقًا:
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تیز او به جنگ اندر شود
هر که با
شمشیر ِ
ِ

جانور بیرون نیاید گر هزارش جـان بـود

)(335

حقور ) ٬ (686کمانور ) (1093؛
پسوند ی نسبت :هزیمتی ) ٬ (417حصاری ) (2437؛
پسوند ی مصدری :لطیفی ) ٬ (219کریمی ) ٬ (219صبوری ) (1026؛
پسوند گر  :گروگر ) ٬ (845اخترگر ) ٬ (906پیروزگر ) ٬ (118برزگر ) (1715؛
پسوند گاه :منزلگاه ) (582؛
پسوند ه :پذیره ) (905؛
پسوند ـ ِان زمانی :بهاران ) (177؛
پسوند کردار  :بوستانکردار ).(287
ما در اینجا شماری از واژههای ونددار دیوان او را ذـکر کردیم .با وجود ایـن  ٬گـفتنی
است که حوزه کاربرد پیشوند و پسوند در کالم عنصری بسیار وسیع نیست ّ ٬اما هـمین
اندازه بیانگر آن است که رنگ فارسی در اینگونه واژه سازیهای او نسبتًا قـوی است ؛
مـواج ٬
مثًال ٬بهجای نامدّ ور و نامسخّ ر ٬
ّ
غیرمدو ر و غیرمسخّ ر به کار نبرده است یا ٬بـهجای ّ
صفت بموج را به کار برده است.
دقیق آن در
عالوه بر این  ٬گاه ـگاه  ٬با استفاده از وند  ٬صفتهایی ساخته است که
معنی ِ
ِ
جمله مشخص می شود٬
مانند بر زمین بهجای زمینی در این بیت:
ِ
بهشت بر زمین شاها تو را فرخنده باد
این
ِ

فر خی با این بنا بـنیان شـود
تا به بختت ّ

)(383

ــ صــفت و مـوصوفها در شـعر عـنصری مـعموًال عـادی است و جـنبه تـازگی و
هنجارگریزی آن اندک است .در اینجا به ذـکر چند نمونه که جـالبتوجهتر است اـکـتفا
بهار عقل ثبات  ٬بهار کوه بقا ) ٬ (11که همه استعاره
بهار حکمت بوی ِ ٬
بهار معنی رنگ ِ ٬
میکنیم ِ :
گنج فربه )٬ (295
آسمان ُپرنوال ) ٬ (273رنج الغر٬
کوس فتح یاب )٬ (164
است برای ن ِ
ِ
َعت محمود ؛ ِ
ِ
ِ
ابـر بـالبار
دشت مینارنگ )٬ (390
بهار رنگپذیر )٬ (387
ِ
ِ
ِ
ببر بالجوی ِ ٬
خدنگ دشمن َا ْو بار )ِ ٬ (463
دهر
سرو بیجاده بر )٬(622
شب روزپرور )استعاره از زلف(٬ (480) ٬
ِ
ِ
)ِ ٬ (468
آسمان خواستهبخش ِ ٬
نهنگ جان َا ْو بار ).(919
نهنگ مرد َا ْو بار ٬
آفتاب چرخفرسای )٬ (694
شیرگیر ٬
ِ
ِ
ِ
ــ مضاف و مـضافالیـهها نـیز در سـخن او مـعموًال عـادی است و جـنبه تـازگی و
هنجارگریزی آن اندک است .گروهی از این ترکیبات اضافی طـبیعتًا در زمـره تشـبیه یـا
مفرش دیبا
استعاره قرار میگیرد .در اینجا هم به ذـکر چند نمونه اـکتفا می شودَ :علَ ِم پرنیان ٬
ِ
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حیلت چشم )٬ (40
سرشک ابر ) ٬ (4صناعت ابر  ٬دستبر ِد صبا )٬ (7
) ٬ (3که هردو استعاره است؛
ِ
ِ
رنگ کفر ).(363
دعوت جود )٬ (225
آفتاب مُلک )٬ (145
آسمان جود ٬
دست احسان )٬ (144
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــ عنصری  ٬از نظر ترکیب سازی  ٬به مرتبه شاعرانی چون فردوسی  ٬مولوی  ٬خاقانی و
امثال آنان نیست ؛ اما از آنجا که از شاعران بزرگ فارسی و صاحب سبک قرن پنجم است ٬
ـگروهی از واژههای مرکّب ــ اسم یا صفت ــ در سخن او دیده می شود که شماری از آنها
شعر او که
موضوعات
ساخته و پرداخته ذهن اوست .تمام این واژهها متناسب است با
ِ
ِ
مدح و وصف و تغزل است و خواننده هم با اندکی تأمل این نکته را درخواهد یافت .به
مشکبوی َسلَب ) صفت هوا  ٬ (1٬پستنما
نمونههایی از واژههای مرکّب در شعر او توجه کنید:
ْ
ـک سیرت ْ ٬
ْ
بوی
خوب طلعت  ٬پا ْ
مالک رقاب )٬ (144
) ٬ (32کو ْه جسم )٬ (153
ْ
نیک مدحت )ِ ٬ (201
عنبرده ) ٬ (214شکافته از باال )ُ ٬ (215بخلفرسا  ٬جودپرور ) ٬ (227بیجادهبار ) ٬ (249مغفرشکاف ٬
جوشنگذار ) ٬ (259خواردیـنار  ٬دیـنارخـوار ) ٬(268خسـروشکار ) ٬ (269مـیناچشم  ٬دیـباروی ٬
مشکین سر ) ٬ (288رامشافزایی ) ٬ (320میغرنگ  ٬تیغدندان  ٬بادرفتار )ْ ٬ (444
آب چهره
رنگ آتش ْ ٬
).(505
فعل مضارع ساخته شده و گـروه
بیشتر این ترکیبات از
ِ
ترکیب دو اسم یا اسم با ِ
بن ِ
وصفی  ٬مثل شکافته از باال ) ٬(215در آن کم است .به این عبارات هم در شعر او توجه کنید:
زقدر تو :
ـکم
ِ
نعمت او
قدر تو باشد جهان و
ِ
چو کم ز ِ

قدر تو چون تـهنیت کـنیم او را
به کم ز ِ

)(35

ـکم زدریا  ٬کم زکشور :
نـه َجسـتن کـند کـم ز دریـا بـه دریـا

نه منزل کـند کـم ز کشـور بـه کشـور

)(528

بلیکننده به ٬...نَ َعمکننده به: ...
بلیکننده به امـرش رهـا شـود ز بـال

نَ َعمکننده به کامش رسد به جاه و نِ َعم

)(2010

ــ در مواردی معدود ٬عنصری واژههای مترادف نیز به کار برده است  :جـود و سـخا

) ٬ (18سزا و درخور ) ٬ (20پشت و قفا ).(25

فصل سوم
قالبهای شعری

قصاید

دیوان بازمانده از عنصری  ٬که قطعًا تنها بر بخشی از اشعار اوست  70 ٬قصیده دارد و 77
رباعی و شماری ابیات پراـکنده و بعضی قطعهها یا قطعه مانندها و تغزل مانندها .آنچه در
این گفتار می آید درباره قصاید و رباعیات اوست ؛ زیرا بقیه اشعار او ٬که شـمارش هـم
اندک است  ٬مالـک قضاوت نتواند بود.

صوری قصاید
ویژگیهای
ِ

بلندترین قصیده دیوان عنصری بلخی1

 163بیت دارد با مطلع
ِ

هنرهای خسروان به خبر
ایا شنیده
ِ

سرو مشرق عیان ببین تو هنر
بیا ز خ ِ

)ص (125

ـکوتاهترین قصیده او  14بیت دارد با این مطلع:
زلف یـار
از دیدن و
بسودن رخسار و ِ
ِ

در دست مشک دارم و در دیده اللهزار

)ص (155

در دیوان او 2 ٬قصیده کمتر از  20بیت  11 ٬قصیده میان  20تا  29بیت  31 ٬قصیده میان
 31تا  39بیت  14 ٬قصیده میان  40تا  49بیت  ٬و  12قصیده  50بیت به باال دارد34 .
قصیده او ٬یعنی  48/5درصد ٬از  31تا  40بیت دارد .بنابراین  ٬تمایل او بیشتر به قصاید
قصاید او بیتغزل و بـقیه بـاتغزل است.
ـکوتاه و نسبتًا کوتاه است .حدود  28/5درصد
ِ
وصف
دار او در
بسیاری از
ِ
ِ
قصاید وی تغزلهای کوتاه و نسبتًا کوتاه دارد 36 .قصیده تغزل ِ

 (1دکتر محمد دبیرسیاقی ٬در حـاشیه شـماره یک ص  125دیـو ان عـنصری ٬دربـاره ایـن قـصیده نـوشته است:
»ابیات این قصیده ٬که به بیشتر جنگهای سلطان محمود اشاره دارد ٬در نسخهها نظمی ندارد .مـا ٬بـهتبعیت از
توالی فتوحات ٬آن را مرتب ساخته ایم .شاید این ترتیب اصلی نباشد ...و تواند بود که این ابیات از یک قـصیده
نیز نباشد«.
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توصیف طبیعت یا یکی از مظاهر آن .تغزل یک
حاالت عشق است و بقیه در
معشوق و
ِ
ِ
دیوان موجود آمدهاند شریطه
قصیده او ُلغَز شمشیر است .تمام قصیدههای کامل او که در
ِ
دارند .بنابراین  ٬ساختار قصیدههای مدحی در دیوان او کامل است.
تنها  9قصیده او ردیف دارد .ردیفهای قصاید او عبارتاند از کنی )یک قـصیده(٬
است )دو قصیده( ٬نیست )یک قصیده( ٬شود )دو قصیده(َ ٬بود )یک قصیده( ٬بر )جز ِء دوم
حرف اضافه مضاعف ٬یک قصیده( ٬اندر )جز ِء دوم حرف اضافه مضاعف  ٬یک قصیده(.
از  70قصیده عنصری  37 ٬قصیده  ٬یعنی  52/85درصد ٬در قـافیه ر سـروده شـده
حـرف ر  ٬مـصوت کـوتاه َـ  ٬در  14قـصیده
است .از این جمله  ٬در  20قصیده  ٬پیش از
ِ
وی ر در قـصاید او
مصوت بلند آ و در  3قصیده
ِ
ِ
مصوت بلند ای آمده است .فراوانی َر ِ
نشان می دهد که  ٬در میان واژههای عربی و فارسی که در قافیههای شعر او به کار رفته و
متناسب با مفاهیم و مضامین شعر او بوده  ٬اینگونه واژهها بیشتر بوده است.
وی ن سروده شده است .در این میان ٬در  14قصیده ٬پیش از َروی٬
 18قصیده او با َر ِ
بلند ای آمده است.
مصوت بلند آ  ٬در  3قصیده مصوت کوتاه ــَ و در یک قصیده مصوت ِ
بنابراین  ٬واژههایی که به ن ختم می شود ٬از نظر قافیه  ٬بعد از واژههای مختوم به ر  ٬مورد
توجه وی بو د ه ا ست.
در بقیه قصیدههای او ٬حروف قافیه اینهاست  :ا )یک قصیده( ٬ـاب )سه قصیده( ٬ـال
 +الف اطالق )یک قصیده( ٬ـال )دو قصیده( ٬م )چـهار قـصیدهَ :ـ م سـه قـصیدهَ ٬ام یک
قصیده( .در یک قصیده او که به حروف ـان ختم می شود ٬مجموعه صامت و مصوت َـش
به حرف َروی افزوده و تکرار شده است.
قـصاید بـازمانده از عـنصری نشـان مـی دهد کـه وی در
بررسی واژههای قـافیه در
ِ
ِ
جستوجوی قافیههای دشوار نبوده است و ٬برخالف بـعضی از شـاعران قـرن پـنجم ٬
قافیههایی چون گ  ٬چ  ٬خ  ٬ق  ٬ع  ٬غ ُ ٬ـو  ٬ـیه و امثال آنها را به کـار نـبرده است .البـته  ٬در
بعضی ابیات پراـکنده دیوان او ٬بعضی قافیههای نسبتًا دشوار وجود دارد.
 70قصیده دیوان عنصری  ٬مجموعًا ٬در شش بحر اصلی عروض سروده شده است
به این شرح:
ــ بحر مجتث مثمن مخبون محذوف بر وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن.
ــ بحر رمل مثمن محذوف یا مقصور بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )فاعالن(.
ــ بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )فعولن(٬
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بحر هزج مثمن سالم بر وزن مفاعیلن )چهاربار در مـصراع( ٬بـحر هـزج مـثمن اخـرب
ُ
ُ
ُ
مفاعیل مفاعیل )فعولن(؛
مفاعیل
مفعول
مکفوف مقصور یا محذوف بر وزن
ــ بحر متقارب مثمن سالم بر وزن فعولن )چهاربار در مصراع( ٬بحر متقارب مـثمن
محذوف یا مقصور بر وزن فعولن فعولن فعولن فعول )فعل(؛
ـــ بحر خفیف مخبون محذوف بر وزن فاعالتن مفاعلن فعلن ؛
ُ
فـاعالت
مـفعول
ـــ بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور یا مـحذوف بـر وزن
ُ
ُ
مفاعیل فاعلن.
قصاید موجو ِد عنصری چنین است :
میزان کاربرد این اوزان در
ِ
تقریب )درصد (
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )مجتث(

 26بار

37

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل(

 14بار

20

مفاعیلن مفاعیلن فعولن )هزج(

 8بار

11/4

فاعالتن مفاعلن فعلن )خفیف(

 5بار

7

فعولن فعولن فعولن فعولن )متقارب(

 5بار

7

فعولن فعولن فعولن فعل )متقارب(

 4بار

5/7

ُ
ُ
مفاعیل فاعلن )مضارع(
فاعالت
مفعول
ُ

 3بار

4/3

ُ
ُ
ُ
مفاعیل فعولن )هزج(
مفاعیل
مفعول

 3بار

4/3

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج(

 2بار

2/8

پایان دیوان نمیتوان محاسبه کرد ٬زیرا ابیاتی با ستاره از
این میزان را در اشعار پراـکنده ِ
هم جدا شده  ٬حال آنکه وزن و قافیه واحد نشان می دهد که ممکن است بعضی از این
ابیات مربوط به یک قصیده بوده باشد؛ اما ٬در آن ابیات  ٬وزنهایی ــ جز آنچه ذـکر شد ــ
نیز وجود دارد.
قصاید موجو ِد عنصری میتوان نتیجه گرفت که
از بررسی وزنهای
ِ
ذهـن حکـیمانه و
ـــ وزنهای دوری و ضربی مورد توجه وی نبوده است و این بـا
ِ
شعر وی ارتباط مستقیم دارد.
شخصیت او
متانت
ِ
ِ
ِ
وصالبت ِ
اوزان طوالنی است .بـهعبارت دیگـر 48 ٬قـصیده وی٬
شعر وی
ــ بیشتر وزنهای
ِ
ِ
یعنی حدود  68/5درصد ٬در بحرهای طوالنی سروده شده است2.
متقارب سالم از بحرهای کوتاه محسوب شده است.
بحر
ِ
 (2در این محاسبهِ ٬
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ــ از بحرهای سالم ٬جز متقارب و هزج ٬استفاده نکرده است .مجموعًا  7قصیده او٬
یعنی  10درصد ٬در بحور سالم سروده شده است.
ــ عنصری خود در قصیدهای گفته است :
وزن غریب
مرا شناسد ِ
لفظ بدیع و ِ

دعـوی دفـتر و دیـوان
مرا شناسد
ِّ

)(2324

اما وزنهای ثقیل و نامهجور در قصاید موجو ِد او دیده نمی شود و اـگر چنین قـصایدی
داشته است هماـکنون در دست نیست.

رباعیات

رباعی آن کامل و  18رباعی خصی
در دیوان موجو ِد عنصری  77رباعی وجود دارد؛ 58
ِ
و یک رباعی ناقص و ٬از نظر قافیه ٬نامعلوم است .از این مجموعه 38 ٬ربـاعی ردیـف
ردیـف
ردیف اسـمی دارد و  31ربـاعی
رباعی آن
ندارد و  39رباعی ردیف دارد 3؛ 8
ِ
ِ
ِ
فعلی .ردیفهای اسمی ٬اعم از مفرد یا مرکّب  ٬که در رباعیات او به کار رفته به شـرح
زیرند :صنما  ٬که دوش  ٬جز من  ٬از دل تو  ٬تو ز تو  ٬از تو  ٬یا نه  ٬همه.
رباعیات او ٬با ذـکـر شـمار ٬چـنین است  :است ) 5بـار( ٬گـرفت
ردیفهای فعلی در
ِ
نـبود )یکبـار( ٬آ یـد )یکبـار( ٬تـانی کـرد
)یکبار( ٬آ مد راست )یکبـا ر(  ٬گـیرد ) 3بـار(َ ٬
)یکبار(َ ٬بود )2بار( ٬که دید ) 2بار( ٬که داد )یکبار( ٬چه کنم )یکبار( ٬باز خرم )یکبار(٬
دارم )2بار( ٬کنم )یکبار( ٬آمدهای )یکبار( ٬داری ) 2بار( ٬بودی )یکبار( ٬زدی )یکبار(٬
مانی )یکبار( ٬آوردی )یکبار( ٬نشدی )یکبار(.
بدین ترتیب  ٬میبینیم که عنصری در رباعیات بیش از قصاید به ردیف توجه کرده 4و
زبـان قـصاید
ربـاعیات او از
زبـان
ردیفهای فعلی بیشتر مورد توجه وی بـوده است.
ِ
ِ
ِ
سادهتر و صمیمیتر است.

 Ä (3محمدرضا شفیعی کدکنی ٬موسیقی شعر ٬ص » :158رباعی کـه از هـمان آغـاز مـر َّد ف بـود و کـمتر ربـاعی
بیردیفی ــ خوب و موفق ــ در زبان فارسی میتوان یافت«.
تـحو ل شـعر فـارسی٬
 (4ظاه رًا ٬رباعیات عنصری نیز ٬در اصل ٬بیش از این بوده است .زین العـابدین مـؤتمن در ّ
ص ٬96به شهرت فراوان رباعیات عنصری اشاره کرده و گفته است که »ـترانه به عنصری بـردن ٬مـانند زیـره بـه
ـکرمان بردن ٬مثلی معروف بوده است «.

فصل چهارم
موسیقی شعر عنصری
عروض شعر عنصری و ردیف و قافیه آن  ٬در مبحث پیشین اشاراتی کـردیم .در
درباره
ِ
موسیقایی شعر او مـیپردازیـم .بـحث مـا مـربوط بـه
دیگر
اینجا به بعضی ویژگیهای
ِ
ِ
موسیقی شعر اوست که از اصوات  ٬الفاظ و انواع تکرارها حاصل می شود.
جنبهای از
ِ

مسجع
تماممصر ع و
قصاید
ّ
ّ

مصرع در بحر هزج مثمن سالم سروده است با این مطلع :
عنصری یک قصیده تمام
َّ
زیر بار اندر
ـگر از عشقش دلم باشد همیشه ِ

زلف مشکبار اندر
چرا گم شد رخش باری به ِ

)ص (165

تمام ابیات قصیده ) 31ص  ٬ (112که در بحر هزج مثمن سالم است  ٬مسجع است بهجز
بیت اول  ٬و قصیده اینچنین آغاز می شود:
ـگــه آن آراسـته زلفش زره گـردد گـهی چـنبر

ـگه آن پیراسته جعدش ببارد مشک و گه عنبر

رنگ مل
رخی چون نوشکفته گل همه گلبن به ِ

هـمه ششـماد پـرسنبل هـمه بـیجاده پـرشکّر

)ص (112

در بعضی ابیات این قصیده  ٬عالوه بر قافیه میانی  ٬قافیههای درونی و تکرار نیز وجـود
دارد:
سمن ـبویی شبه ـمویی بالجویی جـفاـگـویی

پریزادی پری روئی پری چـهری پـری پـیکر

دل آرامی دل آرایی غم انجامی غم افـزایـی

نکونامی نکو رایی به حسن اندرجهان سرور

)(1292-1291

ّاما این نوع ابیات در این قصیده اندک است.

ترصیع و توازن نحوی
نحوی ابـیات اوست.
کالم عنصری در ترصیعها و توازنهای
جنبه دیگری از
ِ
ِ
موسیقی ِ
اـگرچه عنصری به اندازه بعضی از شاعران  ٬چون مسعود سعد ٬به ترصیع توجه ندارد٬
کالم
توازن و ترصیع یکی از پرکاربردترین صنعتهای شعری اوست و جز ِء ویژگیهای ِ
او محسوب می شود .نمونههایی از ترصیعها و توازنهای اشعار او اینهاست :
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نه در گیتی مـقالش را مـقام است

نــه در فکـرت مـقامش را مـقاال

همه دانش بهلفظشبر عیان است

همه صـورت بـهجودشبر عـیاال

ِبر او ممتحن را دسـتگاهست
دل پاـکش مثال است
شجاعت را ِ

بــر او مــنهزم را زیــنهارست
ِ
کـف رادش نـمودار
سـخاوت را ِ

)(50-49
)(271
)(449

جناس استهاللی
موسیقایی دیگری که عنصری بدان توجه داشته و در شعرش نسبتًا فـراوان است
جنبه
ِ
صامت اول باهم مشـترکانـد .ایـن نـوع کـلمات را گـاهی
آوردن واژههایی است که در
ِ
ِ
ترکیب اضافی و وصفی و گاهی بهصورت عطف به کار بـرده است و گـاه بـا
بهصورت
ِ
اندکی فاصله مانند
حد و حساب:
فــضایل او؟
ـگـــفتم آـگــاهی از
ِ
شیخ و شاب:
سفرهای تـو دیـدند ای مـلک هـم در نـبرد
تا
ِ

ـگفت بیرون شد از حد و ز حساب

)(98

سفرهای سکندر کس نگفت و شیخ و شاب
از
ِ

)(161

ُد رج و دفتر:
فــهرست رادمــردی را
اصــل
ِ
ِ

دل شاه ُدرج و دفتر نیست
جز ِ

)(333

نمونههایی از این هماواییها عبارتاند از روی و راحت ) ٬ (91خارا و خمیر ) ٬ (258خرما و

خار ) ٬ (280سونش سیم سپید ) ٬ (284شهرگیر و شهریار ) ٬ (386غبار و غدیر ) ٬ (390قضا و قـدر

) ٬ (402عیش و عشیر ) ٬ (404خط خوبان ) ٬ (428دولت و دین ٬ملت و ملک ) ٬ (446علم و عـقل
) ٬ (461جاه و جود ) ٬ (595عیب و عوار ) ٬ (695ماه و مشک ) ٬ (758موی و مشک ) ٬ (759سنگ و

سیم ) ٬ (763عفو و عطا ) ٬ (812فال فتح ) ٬ (841روز روشن ) ٬ (851هزل و هدر ).(1069
همچنین عنصری  ٬با توزیع یک یا چند صامت یا مصوت  ٬موسیقی خاصی در ابیات
خود ایجاد می کند:
پی دنیا
پی دینی نه از ِ
تو رنجه از ِ
شرار غـم
ـگفتم که از دلم بنشان تو
ِ
آفـرینش قـلم
ْ
حرص
همی نویسم و از
ِ
دیدار او
دردم آن روی است و درمانم هم از
ِ

بهر آنکه نیرزد به رنـج تـو دنـیا
ز ِ
ِ
شرار غم که نشاند بهجز شراب
ـگفتا ِ
همی سراید گویی همان سخن به صریر
دیدهای دردی که در وی بنگری درمان شود

)(34
)(140
)(1014
)(359
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خدنگ دژ آهنگ جنگ داری تنگ
به یک
ِ

نـهنگ دریـا بـار
پـلنگ شـخ و بـر
تو بـر
ِ
ِ

)(1599

شـدن تـیر از کـمان احسـاس مـی شود
در این بیت ٬با تکرار اصـوات نگ  ٬صـدای رهـا
ِ
تقابل معنایی را
تقابل دو صوت  ٬نوعی
)شفیعی ــکدکنی  ٬1368ص  .(320عنصری  ٬گاه ـگاه با
ِ
ِ
نیز به ذهن القا کرده است .به این دو بیت توجه کنید:
شــرار غـم
ـگــفتم کــه از دلم بــنشان تــو
ِ

شــرار غـم کـه نشـاند بـهجز شـراب
ـگــفتا
ِ

ـگفتم خورم شراب چه گویی صواب هست؟

دولت سـلطان خـوری صـواب
ثـنای
ـگـفتا
ِ
ِ

)(141-140

ثقل آن واژه شراب است٬
در این دو بیت ٬با
تقابل صامت ش  ٬که از نظر معنای ابیات مرکز ِ
ِ
ثقل آن واژه صواب است  ٬این معنی را به ذهن
با صامت /s/ـ ٬که از نظر معنای ابیات مرکز ِ
خوردن شراب ناصواب ّاما اـگر به ثنای سلطان باشد صواب است.
خواننده القا کرده که
ِ
مانند
معین را در سه یا چهار کلمه متوالی تکرار میکند٬
ِ
عنصری گاهی صامتی ّ
تکرار خ :
تکرار ع :

بهجای زخم او خـارا خـمیر است
ِ
یکـی را خـلد مـنزلگاه بـاید

بهجای بخششش دریا غـبار است
ِ
یکی را عالم عـلوی مـعسکر

)(258

)(582

تکرار م و غ  /ق :
مغلغل غالیه بر سـیم و نـقره

مـنور
مسلسل مشک بر مـا ِه ّ

)(850

تکرار س :
ســونش سـیم سـپید ازبـاغ بـردارد هـمی
ِ
ِ
تکرار ب :
بـبر بـالجوی
ازیشان هر یکـی ِ

عارض خوبان زمین اخضر شود
باز همچون
ِ

)(284

ابــر بـالبار
ســر شــمشیرشان ِ
ِ

)(468

انواع جناس
شعر عنصری انواع جناسهایی است کـه مکـرر در
موسیقی الفاظ در
جنبه دیگری از
ِ
ِ
ِ
سخن خویش به کار برده است .به این نمونهها توجه فرمایید:
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جناس مرکّب
وصف او
نوش روان گشتهست کاندر
ِ
ِ
عدل او ِ

تــوقیعات نـوشروان بـود
بــیتهای شــعر
ِ
ِ

)(327

جناس تام
اـگر به تیرمه از جامه بیش باید تیر
محرف
جناس ناقص یا ّ
هــــزار آفـــرین بــاد هــر ســاعتی

چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر

سیر
بر آن خَ لق و آن خُ لق و رسم و َ

)(799

)(644

اما ٬از میان جناسهای متعدد ٬توجه عنصری در درجـه اول بـه جـناس مـضارع 1است.
کالم عنصری
جناس مضارع در شعر او آنقدر زیاد است که میتوان آن را از ویژگیهای ِ
ارکان این نوع جناس را در
شمرد .برای پرهیز از طوالنی شدن نوشته  ٬تنها نمونههایی از
ِ
شعر او ذـکر میکنیم :هوا  /هبا ) ٬ (9خال  /مال ) ٬ (14سگالی  /سگاال ) ٬ (46مقام  /مقال )٬ (49
عیان  /عیال ) ٬ (50نالیده  /بالیده ) ٬ (66نزول  /نزال ) ٬ (68رحال  /رحیل ) ٬ (72ناب  /تاب )٬ (126
مُصیب  /مُصاب ) ٬ (133شرار  /شراب ) ٬ (140چنبر  /عنبر ) ٬ (173مشت  /مشک ) ٬ (175دیده /
داده ) ٬ (184تیغ  /تیز ) ٬ (188کار  /بار ) ٬ (262باد  /بار ).(249
جناس زاید است .به این
شعر عنصری
ِ
پس از جناس مضارع  ٬پرکاربردترین جناس در ِ
نمونهها توجه فرمایید :نال  /ناله ) ٬ (42رنج  /رنجه ) ٬ (43جان  /جانور ) ٬ (52مال  /منال )٬ (55
جبل  /جبال ) ٬ (63تاب  /متاب ) ٬ (125تاب  /تابدار ) ٬ (126گل  /گـالب ) ٬ (135حـلق  /حـلقه
) ٬ (168آید  /نیاید ).(190
شیوه دیگر برای آهنگین کردن سخن در شعر عنصری  ٬آوردن واژههایی است کـه
مطرف بسازند و بر آهنگ شعر بیفزایند:
باهم سجع متوازی یا متوازن یا ّ
ـگفتم خورم شراب چه گویی صواب هست؟ )(141

تا شتابان زی خراسان آمد از سوی عراق )(147

نمونههای دیگر :یمنُ ٬یسر ) ٬ (275عالی  ٬باقی ) ٬ (356عقیق  ٬عبیر ) ٬ (387هـوا  ٬سـما )٬ (393
مدیح  ٬سریر ) ٬ (398بشیر ٬نذیر ) ٬ (403مضییء ٬منیر ) ٬ (405صهیل  ٬صریر ) ٬ (407وهـم  ٬عـقل
) ٬ (409تعجیل ٬تأخیر ) ٬ (413نصیب  ٬غریب  ٬فقیر ).(418
کن جناس در یک حرف متفاوت باشند ٬خواه حرف اول
 (1در اینجا منظور از جناس مضارع این است که دور ِ
باشد ٬خواه حرف دوم یاسوم یا حرفی دیگر.
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طرد و عکس
طرد و عکس از صنعتهای بدیعی مورد عالقه عـنصری است و آن را بـارها در شـعر
خویش بهـکار برده است:
ساحت صحرا شـود
سد اسکندر به عزمش
ِّ
ِ

سد اسکندر شـود
ساحت صحرا به حزمش ِّ
ِ

تـدبیر او نش ِگـفت اـگـر
از عطا بـخشیدن و
ِ

خـاـک گـیتی زر شـود
ز ّر گیتی خاـک گـردد
ِ

)(300-299

ابیات 307 ٬269 ٬267 ٬169 ٬49 ٬2ـ.2374 ٬1241 ٬586 ٬379 ٬308
از ایندست است ِ

الصدر
َر ُّد ال َع ُج ِز َعلَی َّ

الصدر است٬
از تکرارهای دیگری که مورد توجه عنصری است َر ُّد ال َع ُ
ج ِز َع َلی )یا الی( َّ
اول دیـوان
به معنی
بـیت ِ
قدمائی آن ؛ یعنی تکرار واژه ِ
پایان بـیت .در هـزار ِ
اول بیت در ِ
ِ
مانند
عنصری  ٬حداقل  36بار این صنعت به کار رفته است ؛
ِ
عرض خویش
روز ِ
ـگرچه سندان را کنی چون موم ِ

حزم خـویش چـون سـندان کـنی
موم را در ِ
زیر ِ

)(2735

ابیات ٬196 ٬195 ٬192 ٬173 ٬136 ٬114 ٬36 ٬31 ٬24 23 ٬18 ٬16
از اینگونه است
ِ
٬738 ٬695 ٬485 ٬424 ٬393 ٬379 ٬378 ٬324 ٬297 ٬295 ٬291 ٬287 ٬269 ٬219
.981 ٬953 ٬951 ٬883 ٬799 ٬787 ٬783 ٬779 ٬778 ٬770
بیت بعد
پایان ِ
عنصری این صنعت را بدینگونه نیز به کار برده که واژه آغاز بیت را در ِ
تکرار کرده است .این تفنن در دیوان وی فراوان نیست اما چند نمونه از آن وجود دارد و
میتوان گفت که وی آنها را آـگاهانه به کار برده است :
اـگر پیغمبر اـکـنون زنـده بـودی

نـصرت یـزدان داور
بــه نـام و
ِ

بـــهجای پــرنیان بــر نــیزه او
ِ

ردای خویش بـر بسـتی پـیمبر
ِ

)(876-875

نــمونههای دیگــر را در ایــن ابــیات مـیتوان یـافت54 :ـ786 ٬55ـ846 ٬787ـ٬847
1119ـ1204 ٬1120ـ2669 ٬1205ـ.2670
َلی )الی ( ال َع ُجز ( را اندک به کار برده است؛ از آن نـمونه
عنصری این صنعت َ)ر ُّد َّ
الصدر ع َ
ابیات 149ـ485 ٬150ـ671 ٬486ـ.672
است ِ
صنعتهایی چون قلب ) (34و َر ُّد القافیه )1ـ (2در شعر عنصری اندک استَ .ر ُّد المطلع
قصاید موجو ِد وی دیده نمی شود.
نیز در
ِ
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تکرار کلمات
تکرار سه ـگانه و چهارگانه واژهها در ابیات نیز مورد توجه وی بوده است  ٬اما واژهها را ٬به
شیوه سنائی و مولوی )محمد غالمرضایی  ٬ص  ٬(278 ٬179بیفاصله تکرار نکرده است:
ـگشاده به طبع و گشـاده بـه دل
روز نیک بکوش
به
ِ
خوی نیک ببخش و به ِ

ـگشاده به دست و گشاده بـه در
نـام نـیک بـمان
به
ِ
بخت نیک بباش و بـه ِ

)(664
)(2335

ابیات ٬1959 ٬1794 ٬1391 ٬1314 ٬902 ٬686 ٬269 ٬207 ٬176
از اینگونه است
ِ
.2200 ٬2199 ٬1990

اشتقاق و شبهاشتقاق
از صنایع دیگری که مکرر در شعر عنصری به کار رفته اشتقاق و شـبهاشـتقاق است .وی
سخن خود را با واژههای عربی ساخته  ٬زیرا واژههای
بیشتر اشتقاقها و شبهاشتقاقهای
ِ
ِ
عربی  ٬به دلیل قالبی بودنشان  ٬برای این صنعت مناسبترند .اما از واژههای فارسی هم
ارکان اشتقاق و شبهاشتقاق در شعر او
در این صنعت استفاده کرده است .نمونههایی از
ِ
عبارتاند از ظل  ٬ظالل ) ٬ (39حیلت  ٬احتیال ) ٬ (40منال  ٬نوال ) ٬ (54سا یل  ٬سؤال ) ٬ (61عاشق٬
معشوق ) ٬ (75نصر ٬ناصر ) ٬ (63مالک  ٬مـلوک ) ٬ (93کـفایت  ٬کـافی ) ٬ (94فـضل  ٬فـاضل )٬ (95
منخسف  ٬خسوف ) ٬ (129نصرت  ٬ناصر ) ٬ (180حشر ٬محشر ) ٬ (205یـمن  ٬یـمین ُ ٬یسـرَ ٬یسـار
حر ر ٬تحریر ) ٬ (816شعر ٬شعیر
) ٬ (276دور ٬مدار ) ٬ (281تاب  ٬تافته ) ٬ (315قدر ٬مقدّ ر )ُ ٬ (498م َّ
) ٬ (835سیر ٬مسیر ) ٬ (837توفیق  ٬موافق ).(998

فصل پنجم
بدیع معنوی در شعر عنصری
شعر عنصری دخیل بود .در این
موسیقی
در فصل پیش  ٬از صنایعی سخن گفتیم که در
ِ
ِ
صورخیال شعر او سخن خواهیم گفت.
فصل  ٬از صنایع معنوی و
ِ

جمع و تقسیم

جمع و تقسیم از صنعتهای پرکاربرد در شعر عنصری و یکی از ویژگیهای سخن اوست.
جایجای اشعارش این صنعت را به کار برده و در سه قصیده آن را
عالوه بر آنکه وی در
ِ
التزام کرده است : 1یکی در قصیده ) 12ص  (35با این مطلع:
بـهار رنگپـذیر
نگـر بـه الله و طـبع
ِ
ِ

بوی عبیر
یکی به ِ
رنگ عقیق و دگر به ِ

)(387

دیگر ٬در قصیده ) 15ص  (47که اینگونه آغاز می شود:
مــنور
غــنودستند بــر مــا ِه
ّ
سنبل نـو ُرسته بـالین
یکی را
ِ

زلفین آن بت روی دلبر
خط و
ِ

یکی را الله خود روی بسـتر

و قصیده ) 61ص  (267که با این ابیات شروع می شود:
بدان ِگردی است آن سیمین زنـخدان
یکی گویی که از کـافور گـویی است

زلفــین جــانان
بــــدان خـــ ّمیدگی
ِ

یکی گویی که هست از مشک چوگان

)(2544-2543

همچنین  ٬این صنعت در ابیات 814 ٬692 ٬542 ٬227ـ856 ٬815ـ1064 ٬857ـ٬1065
1335ـ2197 ٬1336ـ 2200قابل توجه است.

ّ
لف و نشر
ّلف و نشر نیز ٬که از نظر نوع صنعت بسیارشبیه است به جمع و تقسیم  ٬در شعر عنصری
ِ
مانند
ـکاربردی نسبتًا زیاد دارد٬
ِ
مقس م پـیش از ایـن نگـفته
 (1رادویانی در ترجمان البالغه ٬ص  ٬68درباره عنصری گفته است» :فا مّ ا قصیدههای َّ
بودند و استادی وی به چنین صنعتهای بدیع پدید آمد«.
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رای بدیع و لطیف لفظش را
شدست ِ

روشنیومزه دشمن آفتاب و شکر
به
ّ

)(958

نمونههای دیگر را در ابیات 693 ٬622 ٬480 ٬111ـ1088 ٬729 ٬723 ٬669 ٬694ـ1089
و بسیاری نمونههای دیگر میتوان دید:

تضاد و تناسب
از صنعتهای دیگری که فراوان مورد توجه اوست تضاد است .تضاد ٬عالوه بر آنکه زیبایی در
سخن ایجاد میکند و از عناصر شعری است ٬در شعر عنصری وسیلهای برای مضمونتراشی و
مفهومسازی در مدیحهسرایی نیز هست .ما دراینباره ٬در فصل ششم بحث خواهیم کرد.
استفاده از تضاد و تناسب در شعر عـنصری چـندان شـاعرانـه و مـاهرانـه نـیست و
ریزه ـکاریهایی که از این جهت در شعر سعدی و حافظ و امثال آنان هست در شعر او
دیده نمی شود .نمونههایی از تضادهای ساده در شعر او اینهاست :نور و ظـلمت )٬ (279
درازا و پهنا ) ٬ (6شب و روز ) ٬ (15خرد و بزرگ ) ٬ (22مقطع و مـبدأ ) ٬ (26امـروز و فـردا )٬ (29
اعتدال و اعوجاج ) ٬ (44بد و نیک ) ٬ (46نسـاء و رجـال ) ٬ (67آب و آتش ) ٬ (137مـخبر و مـنظر
) ٬ (191تیره و روشن  ٬زیر و زبر ) ٬ (207غم و شادی  ٬شادان و غمگین ) ٬ (208ناز و رنج  ٬خرما و
خار ) ٬ (280زمین و فلک ) ٬ (247آسان و دشوار ) ٬ (463پشت و رو ) ٬ (471نفع و ضر ) ٬ (777خلد و
سعیر ) ٬ (805و بسیاری موارد دیگر.
بعضی از تضادهای او شامل اصطالحات دینی و اعتقادی و کالمی است ٬مانند خوف
و رجا ) ٬ (33جبر و اختیار  ٬کافر و مؤمن ) ٬ (291کفر و ایمان ) ٬ (370جهان فـعلی و جـهان عـقلی
) ٬ (422خلد و سعیر ) ٬ (805و نور و ظلمت یا روشنی و تیرگی ) ٬ (1361 ٬364که در اشـاره بـه
اعتقادات مانویان چندبار آن را به کار برده است.
ِ
عصر عنصری بـهندرت دیـده مـی شود .او ٬در مـواردی مـعدود٬
پارادوکس در شعر
ِ
پارادوکس به کار برده است :
دیدار او
دردم آن روی است و درمانم هم از
ِ

دیدهای دردی که در وی بنگری درمان شود

)(359

ابیات 1167ـ.2068 ٬1168
نیز بنگرید به
ِ
تناسب یا مراعات نظیر ٬با ظرافتهایی کـه در شـعر شـاعرانـی چـون حـافظ دیـده
می شود ٬در شعر عنصری کمتر است ؛ اما تناسبهای سـاده در شـعرش فـراوان است
تناسب خطبه و منبر در این بیت:
مانند
ِ
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خطبه ُمـلک را بـه گـر ِد جـهان

تخت شاه منبر نـیست
بهجز از
ِ

)(230

و تناسب میان کلبه بزّ از و دیبا  ٬از یکسو ٬و طبله و عطار و عنبر  ٬از سوی دیگر ٬در این بیت:
باغ همچون کلبه بـ ّزاز پـردیبا شـود

باد همچون طبله عط ّار پرعنبر شود

)(283

سؤال و جواب
از صنعتهای دیگری که مورد توجه اوست سـؤال و جـواب است .وی سـه قـصیده از
قصاید بازماندهاش را بهصورت سؤال و جواب سروده است  :یکـی قـصیده 3
مجموع
ِ
ِ
)ص (7که با این ابیات آغاز می شود:
لب سـیراب
هـر سـؤالی کـز آن ِ

دوش کردم هـمه بـداد جـواب

ـگفتمش جز شبت نشـاید دیـد

بـود مـهتاب
ـگفت پیدا به شب َ

)(82-81

دیگری ٬قصیده ) 4ص  (10با این مطلع:
ـگفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب

تاب تو دارم چنین به تاب
ـگفتا که بهر ِ

)(125

و قصیده ) 56ص  (242با این مطلع:
ترک دلسـتان
ـگفتم نشان ده از دهن ای ِ

ـگفتا ز نیست نیست نشان اندرین جهان

)(2336

عالوه بر اینها ٬قصیده ) 49ص  (209را بهصورت سؤال و جواب و مناظره سروده است.
قصیده مذکور با این ابیات شروع می شود:
آمــد ای شـاه دوش نـاـگـاهان

فیلسوفی بـه نـز ِد مـن مـهمان

رای تو زدوده سخن
پاـک چون ِ

تیز چون تیغ تـو گشـاده زبـان
ِ
از کـم و بـیش آشکـار و نـهان

دری و شنید
ـگفت با من ز هر ّ

)(2055-2053

رباعیات خود نیز به این صنعت توجه داشته و مجموعًا
وی  ٬عالوه بر قصاید مذکور ٬در
ِ
هفت رباعی را بـه صـورت گـفتوگو و سـؤال و جـواب سـروده است .در دو ربـاعی ٬
آغاز هر مصراع آمده است .در دو رباعی دیگر٬
فعلهای گفتم  ٬گفتا )یا گفت( بهترتیب در ِ
آغاز هر بیت قرار داده است .در دو رباعی دیگر ٬فعل گفتم را در
فعلهای مذکور را در ِ
میان هر مصراع آورده است .در یک رباعی  ٬سؤالها با قیدهای که ٬
آغاز و فعل گفتا را در ِ
ـکی  ٬کجا  ٬چه  ٬چون مطرح شده و بی درنگ پاسخ آنها آمده است :
وقت سـحر
ــرمن کـه یـار کـی
ِ
آمــد َب ِ

ترسنده ز که ز خـصم خـصمشکه پـدر

طرز عنصریـــــــــــ51

داد ْمشدوبــــوسه بــر کــجا بــرلببر

لب بُد نه چه بُد عقیق چون بُد چو شکر

)(2975-2974

شیوه سؤال و جواب در این رباعی خواننده را به یاد همین شیوه در قصیدهای میاندازد
علیهالسالم سروده است و بـعید
ـکه قاآنی  ٬شاعر عصر بازگشت  ٬در سوک امام حسین
ّ
رباعی عنصری بوده باشد.
سرمشق قاآنی همین
نیست که
ِ
ِ

حسن تعلیل
یکی از صنایع بدیعی مورد توجه عنصری حسن تعلیل است .حسن تعلیل  ٬در واقـع  ٬از
استداللی عنصری نشئت گرفته است .وی این صنعت را هم در تغزل به کار برده
ذهن
ِ
ِ
است و هم در مدیحه .نمونه حسن تعلیل در تغزلها:
عارضش داند مگر کز چشم بد آید ُسـتُه

بـود
نهیب
چشم بـد دایـم درو پـنهان َ
از ِ
ِ

)(317

مضامین مدحی خود به کار برده است .ما در فصل ششم از
وی مکر ٬حسن تعلیل را در
ِ
این شیوه او سخن خواهیم گفت و مثالهای بیشتری عرضه خواهیم کرد.

تمثیل و ارسال المثل
تمثیل و ارسال المثل در شـعر عـنصری زیـاد نـیست .تـمثیل ــ یـعنی مـصراعـی را بـرای
مصراعی تمثیل بیاورند ٬یا بیتی را برای بیتی ــ در شعر عنصری و اصوًال در شعر دوره
بیشتر آن از دورانی است که مفاهیم اخالقی و
سامانی و قرن پنجم فراوان نیست و رواج
ِ
ِ
عرفانی و تعلیمی در شعر فارسی رایج شد و سپس در دوره صفویه به اوج خود رسید .در
شعر عنصری  ٬نمونههایی اندک از آن دیده می شود:
سوی ایشان بـازگشت
ناصواب بدسگاالن
ِ
ِ

بازآن گردد کـه بـر گـردون بـرانـدازد تـراب

)(150

بیش ازیـن نـصرت نشـاید بـود کـو را دادهانـد

چون ز نصرت بگذری زان سو همه خذالن بود

از تمامی دان کـه پـنج انگشت بـاشد دست را

باز چون شش گردد آن افزونی از نـقصان بـود
)(351-350

نمونههای دیگری از اینگونه تمثیلها را در بیتهای زیر میتوان دید٬304 ٬206 ٬200 :
2585 ٬2467 ٬1877 ٬1264 ٬1263 ٬1080 ٬1079 ٬989 ٬545ـ.2586
ارسال المثل نیز در شعر عنصری فراوان نیست .در مواردی بسیار معدود ٬به بعضی
مثلهای فارسی اشاره کرده است :
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مگر به من گذرد هست در مثل که رسن

سـوی چـنبر
اـگـرچـه دیـر بـود بگـذرد
ِ

)(948

بـهدر کس
تــا درگــ ِه او یــابی مگــذر
ِ

لب َیـم
زیـرا کـه حـرام است تـی ّمم بـه ِ

)(1964

مثل زند که حسد هست در ِد بیدرمان

)(2101

ـکژی بهتر از راسـتی در کـمان

)(2272

وگر ز درد بـترسیحسدمکنکهحکیم
اعـدای او
بدی ِبه ز نـیکی در
ِ

از میان سرودههای خو ِد عنصری نیز آنچه در فارسی مثل سایر شده است اندک است .از
همه معروفتر ٬مطلع یکی از قصاید اوست:
ِ
شمشیر خسروان آثـار
چنین نماید
ِ

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار

)(903

و همچنان است این بیت :

اـگر زمانه نگردد تو با زمانه بگـرد

وگر سپهر نپاید تو با سـپهر بـپای

)(2769

ابیات او که جنبه حکمی دارد و مفاهیمی کلی در آنها بیان شده است کم نیست.
اما
ِ
دهخدا ٬در امثال و حکم  ٬به مناسبتهای مختلف  76 ٬بار از عنصری شعر نقل کـرده
است که  ٬باتوجه به شمار ابیات موجود در دیـوان عـنصری ــ در تـصحیح دبـیرسیاقی
 3519بـیت ــ انـدکی بـیش از دو درصـد است .در حـقیقت  ٬عـنصری شـاعری است
موضوعات دیوان او با مسائل عام و ِحکمی و مفاهیم متناسب با امـثال و
مدیحه سرا و
ِ
ِحکَم ربط چندانی ندارد.
در شعر عنصری  ٬قصه تمثیل مانند ــ جز در یک مورد ــ دیده نمی شود و آن مناظره
بیت
زاغ سیاه و باز سپید است که در یکی از قصاید او آمده است .وی به
مناسبت ِ
ِ
هر آن کسی که همی خویشتن چنو شمرد

بگــو بـیا و تـو از خـویشتن هـنر بشـمر

)(1536

این تمثیل را آورده است :
بــاز ســپید
مــــیان زاغ ســــیاه و
ِ
مــیان ِ
ِ ِ
بــه بــاز گــفت ســیهزاغ هــردو یـارانـیم

شــــنیدهام ز حکـــیمی حکــایتی دلبــر
جنس یکـدیگر
ـکه هردو مرغیم از اصل و ِ

بـهجای هـنر
جــواب داد کـه مـرغیم جـز
ِ

مــیان طــبع مـن و تـو مـیانه هست نگـر
ِ
تــــو از پــلیدی و مــردار ُپــرکنی ژاغــر

دست مـلوک و مـیران است
مرا نشست به
ِ

تــو را نشست بـه ویـرانـی و ِسـت َْودان بـر

رنگ تو ز عذاب
ز راحت است مرا رنگ و ِ

ـکه مـن بـه فـال ز مـعروفم و تـو از مـنکر

سـوی تـو نـه
سوی من کنند و
ملوک میل
ِ
ِ

میل شر سوی شر
میل خیر به خیرست و ِ
ـکه ِ

مـلوک زمـین
خورند از آنکـه بـماند ز مـن
ِ

قـیاس مـن داری
اـگـر تـو خـویشتن انـدر
ِ

همی فسوس تـو بـر خـویشتن کـنی ایـدر
)(1544-1537
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تمثیل عنصری پرداخته است.
شعر »عقاب « خویش را بر مبنای همین
خانلری ِ
ِ

تجاهل العارف
شواهد این صنعت نیز در شعر عنصری فراوان است .رادویـانی )ص  (79نـوشته است:
»عنصری را اندرین معنی طریقی روشن است« .به نمونه زیر توجه فرمایید:
فــصل زمسـتان است بـهمن
ـگــر از
ِ

تشبیه

چرا امشب جهان چـون اللهزار است

)(253

عنصری تشبیه 2است .وی انواع تشبیه را در

شعر خویش به
عنصر بیان در شعر
مهمترین
ِ
ـکار برده است .ابتدا نمونههایی را از بعضی انواع تشبیه در شعر او مـیآوریم  ٬سـپس ٬
فراوانی بعضی از انواع تشبیه را در شعر وی تعیین میکنیم و از تفنّنهای وی در تشبیه
ِ
سخن میگوییم.
تشبیه تسویه
خسرو عجم است
خداوند
نعت
ِ
بهار ِ
ِ

خاطر شعرا
ـکه بوستان شد ازو طبع و
ِ

)(10

تشبیه تفضیل
لفـظ شکّـرشکن
ِبــه از شکّــرش ِ

زلف عــنبرفشان
ِبــه از عــنبرش ِ

)(2263

تشبیه جمع
مــرکب تــو خــرد را
شگــفت آیــد از
ِ

پران
چو تخت است بر جای و چون مرغ ّ

ـکش از باد طبع است و از خـاـک مـنظر
قــوایــ ْمش هـم پـایه تـخت و هـم پـر

)(519-518

تشبیه عکس
ید وصل او بود شیرین چو وصـل
هجر او ز ا ّم ِ
ِ

وصل او از بیم هجرش تلخ چون هجران شود
ِ
ِ

)(365

تشبیه مرکّب
خـرمن کـاه اوفـتد
باد دیدستی کـه انـدر
ِ

صف لشکر شود
همچنان باشد که او اندر ِ

)(298

بحث صورخیال در شعر عنصری Ä ٬شفیعی کـدکنی ٬صور خیال در شعر فارسی» ٬صـور خـیال در شـعر
 (2برای
ِ
عنصری «.
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تشبیه مشروط
اسب گردونست از او گر سرو بر گردون بود

خانه بستانست از او گر مـاه در بسـتان بـود

)(319

تشبیه مفروق
پنداری و آثارش نجوم
فعل او چرخ است
ّ
ِ

پنداری و کـردارش زمـان
عزم او دهرست
ّ
ِ

)(2592

تشبیه ملفوف
خلق اوست جان و خرد
رؤیت و ِ

عــــزم و تــوفیق او قــضاوقدر

)(722

در اینگونه تشبیهات  ٬گاه دو مش ّب ٌه ِبه با صفتهای متضاد آمده است:
مــبارکدست او دوگـونه ابـراست
ِ

ـکُشندهیدشمن است دوستپرور

یکی با تیغ و بـارانش هـمه خـون

یکـی بـا بـذل و بـارانش هـمه زر

فــرخش نــنگری
بــدان
مــرکب ّ
ِ

ـکه ساـکن یقین است و جنبان گمان

)(572-571
2280

تشبیهات عنصری تشبیه بلیغ است و ٬از آن میان  ٬بسیاری را به صورت اضافه
بسیاری از
ِ
مـانند
تشبیهی به کار برده است .تعدادی از اینگونه تشبیهات وی تـازه و بـدیع است ٬
ِ
فهرست رادمردی ) ٬ (233آسیای کمال ) ٬ (2008شحنه حدثان ) ٬ (2110داغ تمییز ).(2393
ِ
ِ
نمونه تشبیهاتی که به صورت اضافه تشبیهی نیامده است  :مدیح شاه به نوبهار )٬ (179
کف ممدوح به معسکر
رنگ تیغ به صاعقه ) ٬ (194مردمی به َع َرض  ٬دل ممدوح به جوهر )ِ ٬ (220
تیغ گهربار ).(436
معالقی کمر به
دوال
دو ار )٬ (435
کمر شمشیر به
چرخ ّ
ِ
ِ
)ِ ٬ (231
ِ
ِ

تشبیهات غیرحسی
تشبیهات حسی است و شاعرانی که بهنوعی با مسائل
شعر پیش از عنصری معموًال
در
ْ
ِ
اخالقی و ذهنی سروکار دارند امور ذهنی را به امور مـحسوس تشـبیه مـیکنند ٬مـانند
زهرطلب را ساخته است .ظاه رًا ٬در شعر
رودکی که طلب را به زهر تشبیه کرده و ترکیب ِ
پارسی ٬عنصری از اولین شاعرانی است که امور مـحسوس را بـه نـامحسوس ٬و امـور
شاعران پس از وی
ذهنی را به امور محسوس تشبیه کرده است و این شیوه او را بعضی
ِ
پسندیده و بر آن طریق رفتهاند .به این نمونهها توجه کنید:
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زشـادروان او
داد را گــر َگــرد بــرخــیزد
ِ

جان نوشروان شود
عقل روشن اندر ِ
همچو ِ

)(372

در وصف شراب:
اخالق تو از مـحامد غـنی
چو
ِ

آثــار تـو از فـوایـد زبـر
چــو
ِ

)(661

نمونههای تشبیه به غیرمحسوس در شعر او اینهاست  :گونه رخساره جانان  Äجان ) (360؛
جهان عقلی
هجر  Äوصل ؛ وصل  Äهجر ) (365؛ تیغ و نیزه  Äوهم و عقل ) (409؛ شاه Ä
ِ
رکب ممدوح که به جنگ
رکب ممدوح که گذشته باشد  Äزمان گذشته ) (520؛ َم ِ
) (422؛ َم ِ
اخالق ممدوح ) (661؛
ساالر ارواح )609ـ (610؛ شراب Ä
هم ت Ä
درآید  Äوهم ) (526؛ ّ
ِ
ِ
تن
ممدوح  Äدین  ٬حق  ٬جان شیرین ) ٬ (678عقل ) ٬ (1184ضمیر پنهان در ِ
دل زمانه ِ ٬
روان ِ
تـوفیق
خر د؛ عزم و
ِ
لق ممدوح  Äجان و َ
بزرگی ) ٬ (2630ادب ٬خَ رد ) (2821؛ رؤیت و خُ ِ
ممدوح  Äقضاوقدر ) (722؛ ممدوح در جنگ  Äقضاوقدر ) (770؛ ممدوح  Äعقل ) (1184؛
دین حـق )1228ـ (1229؛ جـنبش آب در جـوی Ä
رأی عا ِلم ِ ٬
آب صاف ِ Ä
جان عارف ِ ٬
همت م ِلکان ) (1235؛ پود  Äسعادت ؛ تار  Äفخر
جنبش جان ؛ خُ م بزرگ در
باغ ممدوح ّ Ä
ِ
ِ
زلف مشک افشان ّ Äنیت شیطانی ) (1746؛ سـنان  Äفکـرت ) (1782؛
شکسته
) (1350؛
ِ
رای مـمدوح ) (2054؛
درازی گـیسو Ä
ِ
خاطر ممدوح  Äعـقل ) (1832؛ زدوده سـخن ِ Ä
ِ
سیاهی عشق در هجران ) (2072؛ لقای مـمدوح  Äجـانی
درازی دهر؛
سیاهی گیسو Ä
ِ
ِ
ِ
خر د است ) (2155؛ مدح
ـکاندر
بهار عقلی ) (2209؛ جهان Ä
ِ
ِ
خدایگان زمین ِ Ä
خیال او َ
گمان جنبان ) (2280؛ شمشیر
هم ِ
شک ؛ ّ
یقین ساـکن و ِ
ت ممدوح  Äیقین ) (2222؛ َم رکب ِ Ä
مردم بی دین ؛ درازای راه  Äغم
عهد
خر د؛ شمشیر  Äگمان ) (2376؛
شکستگی راه ِ Ä
َ Ä
ِ
ِ
ِ
شب هجران ) (2423؛ آتش سده  Äهـمت مـمدوح ؛ آتش سـده  Äرای مـمدوح
یار در ِ
) (2478؛ تیغ ممدوح  Äخشم و حلم ) (2599؛ ممدوح  Äضمیر پنهان در دل زمانه ؛ ممدوح
تن بزرگی ) (2630؛ ممدوح  Äادب ؛ ممدوح  Äخرد ).(2821
 Äروان ِ
یکی از انواع تشبیه که عنصری عالقه فراوان بـه آن دارد تشـبیه مـضمر است .تشـبیه
مضمر ٬پس از تشبیه صریح  ٬پرکاربردترین نوع تشبیه در شعر اوست :
ـگفتمش جز شبت نشـاید دیـد
روی تو داد رنگ
ـگفتم به الله و گل ِ

ـگفت پیدا بود بـه شب مـهتاب
ـگفتا دهد به الله و گل رنگ ماهتاب

)(82
)(130

تشبیهاتی که مش ّب ٌه ِب ِه آنها از مفاهیم علمی  ٬اعتقادات عامیانه  ٬مفاهیم تاریخی  ٬قصص
و امثال آنهاست در شعر او فراوان نیست .از اینگونه است تشبیه بـنفشهزار بـه صـحایف
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دل ممدوح به جـوهر ) ٬ (220بـیتهای شـعر بـه تـوقیعات
اقلیدس ) ٬ (1226مردمی به َع َرض و ِ

فرورفتن آب به زمین به
مار ضحاـک )در خوردن مغز سر( ) ٬ (635تشبیه
انوشیروان ) ٬ (327تیر به ِ
ِ
فرورفتن قارون به زمین  ٬به هوا
رفتن آب به صعو ِد جعفر ط ّیار ) ٬ (1231خدمت شاه به سفینه نوح
ِ
ِ
).(2102
رنگ لبش را
هـمانا کـه خـورشید ِ
مویتیره ـگون
بس نپایدتا به روشنروی و
ِ

یـاقوت احـمر
بدزدد که بخشد به
ِ
ت اهـریمن و یـزدان شـود
مانوی را
ّ
حـج ِ

)(482
)(364

غلبه تشبیهات عقلی و وهمی  ٬که قبل از عنصری بهندرت در شعر فارسی وجود داشته ٬
گویندگان پس از او پسندیده و از
از عنصری شروع شده است .این شیوه را نیز گروهی از
ِ
او پیروی کردهاند .به این نمونهها توجه کنید:
دست اوماه
زـارزوی
به صورت
ِ
ِ
یکی نه چشم ولیکن به گونه چشمی

زورق زر
همی گه گل شود گـه
ِ
ـکه دیدهش از شبه باشد مژه ز ز ِّر عیار

)(882
)(1222

تشبیهات او ٬که پس از مبحث
فهرست
نمونههای دیگر اینگونه تشبیهات را میتوانید در
ِ
ِ
تشبیه خواهد آمد ٬ببینید.

بعضی ویژگیهای دیگر تشبیهات او
عنصری ٬در مواردی ٬مشبه و مشب ٌه ِبه را ــ برای بیان مبالغه ــ از امور متضاد انتخاب کرده است:
بهجای زخم او خارا خـمیر است
ِ

بهجای بخششش دریـا غـبارست
ِ

)(258

عزم او صحرا و دشت است
به ِ
پیش ِ

حصار دشمن ار چـند اسـتوارست
ِ

)(260

ابیات 489 ٬311 ٬299ـ.490
و از این دست است
ِ
توصیف اسب
در بعضی تشبیهات  ٬از مشب ٌه به صفتی را سلب کرده است .مثًال ٬در
ِ
ـگفته است:
آلت است آری ولیکن آلتی کش نیست عـجز

منزل است آری ولیکن منزلی کش نیست هال

)(1809

و در جای دیگر ٬در صفت ممدوح گفته است :
تــو خــورشیدی ولیکـنبیزوالی

و ٬بدینترتیب  ٬تشبی ِه تفضیل ساخته است.

تــو گــردونی ولیکــن بـیمداری

)(2677
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و گاه ـگاه  ٬برای مشب ٌه به  ٬توصیفی بهصورت عبارت یا جمله آورده است :
هوا و راغ تو گویی دو عالمانـد بـزرگ
شـعرهای بـدیع
نگارهای بهاری چـو
ِ
ِ

یکی پُر از حرکات و دگر پُر از تصویر

)(392

یکیاست پر زموشّ ح دگر پـرازتشـجیر

)(395

عنصری  ٬در مواردی  ٬در تشبیه  ٬مشب ٌه به را نفی کرده و صفتی خاص از مشب ٌه به را بـه
وصف فیل گفته است:
مشبه نسبت داده است .در
ِ
نه چرخند لیکن همه چرخْ ـگردش

نــه کـوهند لیکـن هـمه کـوهپیکر

)(530

ابیات 561ـ.2738 ٬1211 ٬562
از این قبیل است
ِ
تشبیهات او بر مبنای نوعی نفی و اثبات ساخته شده است .بیت زیر ٬در
ـگروهی از
ِ
توصیف شمشیر ممدوح  ٬از اینگونه است:
ِ
آب چـــهره
بــــدان ســــنگْ
رنگآتش ْ
ِ

نــه آب و نـه آتش هـم آب و هـم آذر

نه وهماستوگشـتنْشچونوهم در دل

نه مغز است و بودنْش چون مغز در سر

)(511٬505

در وصف َم رکب ممدوح:
کردار کشتیولیکن نه کشـتی
به
ِ

بپرد زمعبر بـه مـعبر
چو کشتی ّ

)(522

ابیات .2644 ٬2255 ٬1227 ٬656 ٬426
از این دست است
ِ
در موارد متعدّ د ٬تشبیه را با سؤال همراه کرده است :
وزلفدلبر
چـهچیزاسترخسـاره ِ

شب روز پرور
ـگل مشکبوی و ِ
ِ

)(480

ابیات 780ـ.1706 ٬1150 ٬1041 ٬781
و از این دست است
ِ
عنصری گاه تشبیهی در بیت می آورد و ٬به مناسبت یکی از دوطرف تشبیه  ٬تشـبیه
دیگری می سازد:
خواسته از قـیاسچونمشکاست

جــــو ِد اوآتشوکَــــفَش مــجمر

آفــرین کــفش یکـی شـجر است
ِ

ـکه گلش نعمت است و جـاه ثـمر

)790ـ(791

در بــیت اول  ٬خــواســته را بـه مشک تشـبیه کـرده و ٬چـون مشک را در مـجمر بـا آتش
میسوزانند ٬در مصراع دوم ٬جو ِد ممدوح را به آتش و کف او را به مجمر تشبیه کرده است.
کف ممدوح را به شجر تشبیه کرده و ٬چون گـل و ثـمر از لوازم شـجر
در بیت دوم ٬آفرین ِ
است ٬در مصراع دوم٬
گل آن درخت و جا ِه ممدوح را به ثمر آن تشبیه
ِ
نعمت ممدوح را به ِ
ابیات .2791 ٬1828 ٬1218
ـکرده است .از اینگونه است
ِ
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از بررسی تشبیه در شعر عنصری میتوان نتیجه گرفت :
شعر او فراوانترین تشبیه است ؛
ــ تشبیه بلیغ در ِ
ــ انواع دیگر تشبیه مانند جمع  ٬ملفوف  ٬مرکّب و جزآن نیز در دیوان او هست .از این
سایر این انواع توجه داشته است .اشعار عـنصری اولیـن
میان  ٬به تشبیه مضمر بیش از
ِ
اشعار موجود در زبان فارسی است که گوینده آنها به تنوع تشبیهات در شعر خود بسیار
ِ
توجه کرده است؛
تشبیهات وی از عناصر محسوس ساخته شده  ٬تشبیهات ذهنی و عقلی
ــ اـگرچه اـکثر
ِ
شـاعران پس از وی دنـبال
و وهمی نیز در شعرش نسبتًا فراوان است .ایـن شـیوه او را
ِ
آوردن این نوع تشبیه اصرار دارد؛
ـکردهاند و او اولین شاعری است که در
ِ
شعر قبل از او کم سابقه
ــ عنصری  ٬در تشبیه  ٬گاه شیوههایی به کار برده است که در ِ
شـاعران
است .این نوع تشبیهات نیز ٬که در این مبحث به آنها پرداختهایم  ٬مورد توجه
ِ
پس از وی قرار گرفته است.

فهرست بعضی از تشبیهات عنصری
ابر Ä

تشبیهات شعر عنصری را میآوریم :زمین و
برای مزید فایده  ٬فهرست بعضی از
ِ
نور و ظلمت ) (4؛ طبع و خاطر شعرا  Äبوستان ) (10؛ عزم  Äقضا ) (22؛ شمشیر  Äطلسم
) (25؛ دل  Äدایره ؛ خال  Äنقطه یا مرکز دایره ) (41؛ اعوجاج خـیانت  Äاعـوجاج زلف
معشوق ) (44؛ اعتدال امانت  Äاعتدال قد) (44؛ کردار  Äسحر حـالل ) (48؛ مـمدوح Ä
فلک )در کامرانی( ) ٬ (62زمین )در تحمل( ) (62؛ معشوق  Äمهتاب ) (82؛ حاجب )ابرو(
حاب رحمت Ä
 Äمحراب ) (89؛ تیغ و نُشاب  Äرسول ) (99؛ سحاب  Äسائل ) (107؛ َس ِ
دست ممدوح ) (160؛ طبع مـعشوق  Äطـبع
بـهار ) (176؛
نـوبهار شـاعر  Äمـدیح شـا ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رنگ تـیغ  Äصـاعقه ) (194؛
فیروزاختر ) (179؛ هنر  Äخادم ) (181؛ ظفر  Äکهتر ) (181؛ ِ
صورت معشوق  ] Äـزیباتر از[ ُصنع آزر ) (212؛ باالی معشوق  ] Äـزیباتر از[ صنوبر بهشتی
ِ
ِ
ـناـگـوش مـعشوق  Äـ
موی شکافته از بـاال ) (215؛ ُب
) (213؛ میان معشوق  ] Äـباریکتر از[ ِ
ِ
دور صورت ) (218؛ دهان Ä
] سفیدتر از[ سیم بیبار ) (217؛ زلف برگر ِد صورت  Äدایره ِ
دل ممدوح  Äجوهر ) (220؛ تخت شاه  Äمنبر برای خطبه
نقطه ) (218؛ مردمی َ Äع َرض ؛ ِ
دست ممدوح  Äمعسکر ) (231؛
م ِلک ) (230؛ جود  Äلشکر ) (231؛
ثناـگوی ممدوح Ä
ِ
ِ
دل ممدوح ُ Äدرج و دفتر ) (233؛ نسیم خلد
توانگرتر از دریا ) (232؛
فهرست رادمردی ِ ٬
ِ
ِ
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مرگ پرنده ) (236؛ نظمی که مدح
ِ
تیر ممدوح Ä
 Äمهر ) (234؛ تیر  Äباد صرصر ) (235؛ ِ
ِ
میر بر او زیور نیست  Äصدفی کاندرونش گوهر نیست )238ـ (239؛ زمین  Äکو ِه طـور
جشن سده  Äاللهزار ) (253؛ آتش  Äخشم
کان بیجاده ) (249؛ جهان در
) (244؛ گردون ِ Ä
ِ
ِ
شهریار ) (255؛ نسیم جود  Äتازه بهار ) (257؛ خارا  Äخمیر ) (258؛ دریا  Äغبار ) (258؛
ِ
حصار دشمن  Äصحرا و دشت ) (260؛ کواـکب  Äنقطه اوراق ) (287؛ شب  Äدفتر ) (287؛
افزوده ) = درازتر(
شدن شب Ä
شدن قـدر شـهریاری ) (289؛ کـاسته ِ
شدن روز  Äافـزوده ِ
ِ
عمر
دشمنان ممدوح ) (289؛ آفرین  Äتاج ) (290؛ ممدوح در ِ
صف دشمن Ä
ِ
ـکاسته شدن ِ
سـاحت صـحرا  Äسـدِّ
ساحت صحرا ) (299؛
باد در
خرمن کاه ) (298؛ سدِّ اسکندر Ä
ِ
ِ
ِ
خر د  Äمانی ) (303؛ زبان  Äآذر ) (303؛ بیابان  Äدریـا ) (311؛ زمـین Ä
اسکندر ) (299؛ َ
اخگر ) (311؛ اسب  Äـگردون است ازو گر سرو برگردون َبو د ) (319؛ خانه  Äبستان است
نوش روان ) (327؛ بیتهای شـعر  Äتـوقیعات
ازو گر ماه در بستان َبو د ) (319؛ عدل ِ Ä
انوشیروان ) (327؛ گونه رخساره جانان  Äجان ) (360؛ جان  Äمرجان ) (362؛ روشن روی
حجت مانوی برای اثبات اهریمن و یزدان ) (364؛ هجر  Äوصل ) (365؛
و موی تیره ـگون ّ Ä
شدن مدح ممدوح در طبع شاعران  Äلؤلؤ
وصل  Äهجر ) (365؛ داد  Äعقل ) (372؛ لؤلؤ
ِ
ِ
زلف بـتان ) (388؛
جعد ِ
ِ
شدن قط ره باران در صدفها ) (373؛ شاخههای بید و خوید Ä
رنگ گیا ُ Äح ّله ) (391؛
بخار تیره  Äغبار ) (390؛ دشت مینارنگ  Äغدیر ) (390؛ زمین از ِ
ِ
خمیر مشک ) (391؛ هوا و راغ  Äدو عالم  ٬یکی پر از حرکات و دیگری پر
ـگیا )از بوی( Ä
ِ
از تصویر ) (392؛ نگارهای بهاری  Äشعرهای بدیع که یکی پر از موشّ ح و دیگری پر از
تشجیر است ) (395؛ تیغ و نیزه  Äوهم و عقل )یکی میان دماغ و یکی میان ضمیر( ) (409؛
مجلس ممدوح  Äخورنق و سدیر ) (412؛ شاه  Äجهان عقلی ) (422؛ راست گشتن
سرا و
ِ
شب و روز  Äتیر ) (424؛ چهره و غمزه بتان  Äنقاش و جادو ) (430؛ رنگ و بوی بتان Ä
ب ّزاز و عطار ) (430؛ هر یک از بتان  Äدرختی که سیمش اصل باشد ارغوان بار ) (433؛ بت
روز رامش  Äچــرخ روز ) (434؛ بت در وقت پـیکار  Äبـرج روز ) (434؛ شـمشیر Ä
در ِ
ِ
ِ
زریـن
شـمشیر
کـمر
دوار ) (435؛ هر دوالی از ِمعالقی کمرها  Äتیغ گهربار ) (436؛
چرخ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صف پیالن در
خون دیده عشاق که بر
نشانده
در
یاقوت
رخ زرین چکیده )437ـ (438؛ ِ
Ä
ِ
ِ
شب روز پـرور ) (480؛
دلبر
زلف
؛
)(240
شکفته
کوه
بر
که
زاری
ساز زرینـ Äزعفران
ِ
ِ Ä
ِ
مـصور
کفایت
شب عاشق  Äروز ) (490؛ ممدوح  Äعا َلم از
ْ
ّ
روز عاشق  Äشب ) (489؛ ِ
ِ
ِ
) (491؛ ممدوح  Äدولت )در جوانی( ) (494؛ مـمدوح  Äدانش )در نـیرومندی( ) (494؛
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ممدوح  Äآتش )در بلندی( ) (494؛ ممدوح  Äدریا )در توانگری( ) (494؛ شمشیر ممدوح
 Äنه آب و نه آتش ٬هم آب و هم آتش ) (505؛ شمشیر ممدوح  Äوهم نیست اما گشتنش
در دل چون وهم است ) (511؛ شمشیر ممدوح  Äمغز نیست اما بودنش در سر چون مغز
است ) (511؛ َم رکب  Äتخت ٬مرغ ِپ ّران ) (519؛ قوایم مرکب  Äپـایه تـخت  ٬پـر ) (519؛
ِ
رکب ممدوح که از بیره به
م
؛
)(522
رکب ممدوح  Äمانند کشتی است ولی کشتی نیست
َ ِ
َم ِ
رکب ممدوح که از کَر َدر به بیدا درآید  Äروز ) (526؛ پیالن  Äچرخ
هیجا درآید  Äوهم؛ َم ِ
بحر اخضر
نیستند اما چرخْ گردشاند ) (530؛ دشت از َع ْر ِض فیالن  Äبه موج درآمدن ِ
) (533؛ زمین با پیالن  Äکوه ) (537؛ زمین بیپیالن  Äچا ِه مق ّع ر ) (537؛ سخن  Äجسم و
جان ) (547؛ خرد  Äنظم و معنی ) (547؛ قلم  Äعمر ) (547؛ سمع و بصر ِ Äحبر و دفتر
) (547؛ تقدیر َ Äم رکب ) (584؛ توفیق  Äافسـر ) (584؛ مـمدوح  Äمـهدی  ٬نـبیاهلل اـکـبر
ساالر ارواح )609ـ (610؛ زمین در فصل بهار  Äکودکی با زیب و بافر
هم ت Ä
)597ـ (598؛ ّ
ِ
بسـتر
بالین یکی و الله خودروی
) (618؛ خط و زلفین بر روی معشوق Ä
سنبل ُ
ِ
نور سته ِ
ِ
دیگری ) (554؛ زلف و روی  Äنافهای که نقره خالص در آن است ) (556؛ زلف عنبر بوی
بر صورت  Äمشک بر مجمری از آینه بیزنگ ) (556؛ روی و موی  Äآتش نیستند اما
ست مم دوح  Äدو گونه ابـ ر کـه
هردو
کردار آتش دارند )تی رگیـ رو شنی( )561ـ (562؛ د ِ
ِ
یکی کُشنده دشمن است و یکی دوستپرور ٬یکی تیغ دارد و بارانش خون است و یکی
مـغز سـر(
مار ضحاـک )از نظر خـوردن
بذل دارد و بارانش زر است )571ـ (572؛ تیر ِ Ä
ِ
روی سحر اندر آید ) (655؛ آتش Ä
) (635؛ زبانه آتش که به دود اندر میآید  Äصبح که به ِ
شجر زرین
فلک نیست اما مانند عالی فلک است ) (656؛ آتش  Äدرخت نیست اما مانند
ِ
است ) (656؛ شراب  Äاخالق ممدوح )از نظر غنیبودن از محامد( ) (661؛ شراب  Äآثار
ممدوح ) (661؛ خانمان  Äبهشت )از رنگ و بوی( ) (667؛ چشم  Äگوهر فروش ) (669؛
مـوی بـدن  Äذوالفـقار ) (676؛ ریشـههای
دیده )بینایی و نور چشم( َ Äخ َسک ) (676؛
ِ
دندان مار ) (677؛ ممدوح  Äدین )در پاـکی( ) (678؛ ممدوح  Äحـق )از نـظر
زعفران Ä
ِ
عالیبودن( ) (678؛ ممدوح  Äجان )در شیرینی( ) (678؛ ممدوح  Äبحر)در رادی( ) (678؛
ممدوح  Äچرخ )از نظر قویبودن( ) (678؛ ممدوح  Äنهار )از نظر روشنی( ) (678؛ حلم
 Äکوه ) (682؛ جود  Äبحر ) (682؛ رای  Äآفتاب ) (682؛ قدر  Äگردون ) (682؛ حزم  Äسدّ
) (682؛ عزم  Äروزگار ) (682؛ حلم ممدوح  Äخاـک )از گرانی( ) (684؛ طبع ممدوح  Äباد
)از پاـکی( ) (684؛ حکم ممدوح  Äآب )از روانی( ) (684؛ خشم  Äنار )از تیزی( ) (684؛
ِ

طرز عنصریـــــــــــ61

توفیق ممدوح  Äقضا و قدر ) (722؛
لق ممدوح  Äجان و خرد ) (722؛ عزم و
ِ
رؤیت و خُ ِ
دولت ممدوح  Äسر؛ شاهی  Äتن
ت شاه  Äجوهر ) (725؛
ِ
هم ِ
آسمان َ Äع َرض ) (725؛ ّ
کفایت ممدوح  Äجوهر ) (768؛ ممدوح در جنگ
) (743؛ هنرهای جهان َ Äع َرض ) (768؛
ِ
نیک
گردون گردنده ) (772؛ جو ِد ممدوح  Äداور ) (772؛ خوی ِ
 Äقضا و قدر ) (770؛ فیل Ä
ِ
مـعنی مـدح مـمدوح از
درخشش
سر عـقل ) (773؛
مـیان فکـر Ä
ِ
ِ
ممدوح  Äافسری بر ِ
ِ
ِ
ابر بیگریه ) (780؛ علم ممدوح Ä
ِ
درخشش خورشید از آسمان ) (775؛ جو ِد ممدوح ِ Ä
ِ
گردش فلک ) (781؛ خواسته  Äمشک ) (790؛ جو ِد
ممدوح
صیت
؛
)(780
معبر
بحر بی
Ä
ِ
ِ
ِ
کف ممدوح  Äشجر ) (791؛
کف ممدوح  Äمجمر ) (790؛
آفرین ِ
ممدوح  Äآتش ) (790؛ ِ
ِ
ثمر شجر ) (791؛
تحریر مدح شاه Ä
ِ
ِ
نعمت ممدوح  Äگُ ِل شجر ) (791؛ جا ِه ممدوح ِ Ä
ِ
هنر سرشته کردن یا گهر بهرشته کردن ) (816؛ مرک َِب ممدوح  Äعا َلم پرحرکات ) (837؛
ِ
رکب ممدوح  Äکوه ) (837؛ مشکین جعد  Äزنجیر ) (846؛ بوم  Äکشمر )پر سرو و بـا
َم ِ
معشوق شاهان ) (885؛
لب
زورق زر ) (882؛
حسن( ) (846؛ ماه  Äگل یا
ِ
ِ
ِ
بساط شهریار ِ Ä
فراخ جیحون  Äکوه از بس که کاله و ترکش و زین و ُد ّر اعه در آن انبار شد ) (921؛ هوا Ä
یاقوت سرخ( ) (935؛ نسیم
باغ ارم )از عکس جامه رنگین( ) (935؛ زمین  Äگلنار )از توده
ِ
ِ
ِ
خدمت مم دوح  Äطـلسم
؛
)(936
کافور(
شمامه
و
مشک
نافه
ده
)تو
عطار
طبله
صبا
Ä
ِ
ِ
قطب علم  ٬گنج هنر ) (959؛ وفای ممدوح
توانگری و ظفر ) (956؛ ممدوح  Äسفینه ادب ِ ٬
ِ
 Äبندی که نیستش سستی ) (960؛ سخای ممدوح  Äبحری که نیستش معبر ) (960؛ زبان
شعر شاعر  Äگُل ) (981؛
شعر شاعر  Äمطر ) (980؛ ِ
دل شاعر  Äشجر ) (981؛ ِ
 Äابر ) (980؛ ِ
فضایل ممدوح  Äابر ) (985؛ شاعر  Äصدف ) (985؛ فروغ
فضل ممدوح  Äسپهر ) (984؛
ِ
ِ
ِ
وقت بهار ) (915؛
مصاف
وقت زوال ) (915؛
ِ
لشکر محمود  Äکوه ِ
دولت محمود  Äروز ِ
ِ
ِ
بندگان محمود(
)عکس جامه
بندگان محمود( ) (916؛ هوا  Äفرخار
زمین  Äـکشمیر )از
ِ
ِ
ِ
گذشتن ممدوح از
) (916؛ ممدوح  Äشیر در بیشه ) (1041؛ ممدوح  Äباد در قفار ) (1041؛
ِ
ـگذشتن باد و مرغ ) (1124؛ را ِه تنگ  Äسوراخ سوزن
دشت بیهنجار و رو ِد بیمعبر Ä
ِ
ِ
ِ
آب
) (1128؛
عبور ممدوح از راه تنگ Ä
ِ
ِ
عبور نخ از سوزن ) (1128؛ تیغ برهنه ممدوح ِ Ä
آتش کردار ) (1168؛ ممدوح  Äخلق که از خاـک است اما او از نور است ) (1184؛ ممدوح
دل هزیمتیان  Äسیماب ) (1196؛ ممدوح
 Äعقل که معنی زیر باشد او زبر است ) (1184؛ ِ
نکهت بویندگان(
 Äبحری کاندرو هم نعمت است و هم خطر ) (1197؛ هوا ّ Äتبت )از
ِ
) (1207؛ زمین  Äفرخار )از
نضرت بینندگان( ) (1207؛ حصارهای پر امثالهای مینارنگ Ä
ِ
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شـنگرف ریـخته بـر زنگـار ) (1216؛
ارم نیستند اما ارمکردارند ) (1211؛
ِ
درخت نارنج Ä
ِ
پران )از برگ و بار( که برگشان پر و بارشان منقار است ) (1218؛
ِ
درخت نارنج  Äطوطیان ّ
ُ
جام زرین کاندر میان او عنبر
روی
ِ
ِ
تربت باغ  Äـگنجخانه پرویز ) (1219؛ )ـگ ِل( خجسته ِ Ä
) (1221؛ نرگس  Äجام سیمین کاندر میان او دینار ) (1221؛ خجسته  Äچشمی که دیدهش
زر عیار ) (1222؛ خجسته  Äچتری که سیم خامش و مـیناش چـون
از شبه باشد مژه ز ِّ
ِ
حریر سبز که نیل ریزه بر او بر پراـکـنده
سرین ـزنگار )نگار( است ) (1223؛ بنفشهزار Ä
ِ
صحایف
ِ
باشد ) (1224؛ بنفشهزار  Äمهرههای کبود بر بریشم سبز ) (1225؛ بنفشهزار Ä
ِ
مرکز نور است ؛ ممدوح  Äستاره
سپهر
اقلیدس ) (1226؛ ممدوح  Äسپهر نیست اما مانند
ِ
جان
سیار ) (1227؛ جوی َ Ä
ّ
رای عا ِلم )از نظر صافبودن(؛ آب ِ Ä
مج ّر ه ) (1228؛ آب ِ Ä
دین حق )از نظر
عارف )از نظر پاـکبودن(؛ آب Ä
ِ
شعر نیک )از نظر روانبودن(؛ آب ِ Ä
جنبش جان ) (1230؛
دواربودن( ) (1229؛
پیچیدن آب در جوی Ä
جنبش آب در جوی Ä
ّ
ِ
ِ
ِ
رفتن
پیچیدن مار ) (1230؛
فرورفتن آب به زمین Ä
ِ
فرورفتن قارون به زمین ) (1231؛ به هوا ِ
ِ
ِ
رفتن
ت م ِلکان ) (1235؛ ِ
برگ چنار Ä
هم ِ
طیار ) (1213؛ خُ ِم بزرگ ّ Ä
جعفر ّ
ِ
آب  Äبه هوا ِ
پنجه مردم ) (1260؛ پود  Äسعادت ) (1350؛ تار  Äفخر ) (1350؛ ممدوح  Äزمانه )از نظر
نظر بـیع ان دت بـو دن( ) (1365؛ مـم دوح Ä
بی منازع بو دن( ) (1365؛ مم دوح َ Ä
خر د )از ِ
حقیقت )از نظر بیخیانت بودن( ) (1365؛ ممدوح  Äسالمت )از نـظر بـیعیب بـودن(
صورت روی پری ) (1384؛ سایه
حروف
) (1365؛
ِ
ِ
فـرهنگ مـمدوح Ä
آفرین ممدوح Ä
ِ
ِ
آموزگار ) (1385؛ شمشیر  Äسحر ) (1429؛ دولت  Äـکتاب ) (1687؛
گـل
رخ مـعشوق ِ Ä
ِ
عـیار ) (1738؛
بیخار ) (1706؛ چشم معشوق Ä
نرگس با خار ) (1706؛ مهرگان  Äدزد و ّ
ِ
ـرکب
شکسته ِ
زلف مشک افشان  Äشیطانی ّ
نـیت ) (1746؛ سـنان  Äفکـرت ) (1782؛ َم ِ
مال ممدوح
ممدوح  Äمنزلی که آرام ندارد ) (1809؛ جا ِه ممدوح ِ Ä
برگ درخت ) (1828؛ ِ
سرای ممدوح
خاطر ممدوح  Äعقل )در مرتبت داشتن() (1832؛
بار درخت ) (1828؛
ِ
ِ Ä
ِ
رکاب ممدوح  Äحجراالسـود ) (2004؛
 Äکعبه ) (2004؛
رای
ِ
فـیلسوف زدوده سـخن ِ Ä
ِ
سیاهی عشـق در
درازی دهر ) (2074؛
ممدوح ) (2054؛
سیاهی گیسو Ä
درازی گیسو Ä
ِ
ِ
ِ
ِ
خـالف
خدمت شاه  Äسفینه نوح ) (2102؛ تیغ شاه  Äطـوفان ) (2102؛
هجران ) (2072؛
ِ
ِ
ِ
لقای ممدوح  Äجانی کاندر خیال او ِخ َر َد ست ) (2155؛
خدایگان عجم  Äهالهل ) (2147؛ ِ
ِ
حـرارت صـفرا ) (2159؛
آفتاب رخشان ) (2157؛ حمله بردن مـمدوح Ä
مدح ممدوح Ä
ِ
ِ
ِ
ت ممدوح  Äیقین
؛
)(2222
شک
جهان
؛
)(2209
عقلی
بهار
زمین
خدایگان
مدح
Ä
Ä
هم ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
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فکرت ممدوح  Äگردون ) (2254؛ هنر  Äجواهر
) (2222؛ هنر  Äکواـکب ) (2254؛ فضل و
ِ
کف ممدوح  Äمادهای که به مرگ
) (2254؛ فخر و
سیرت ممدوح  Äمخزن ) (2254؛ تیغ در ِ
ِ
زلف عنبرافشان ِ Äبه از عنبر
لفظ شکرشکن ِ Äبه از شکر ) (2263؛ ِ
آبستن است ) (2255؛ ِ
جنبان گمان ) (2280؛
ساـکن یقین و
ت
ْ
مدیح مـمدوح ّ Ä
رکب ممدوح Ä
حـج ِ
ْ
) (2263؛ َم ِ
ِ
گـردش مـمدوح  Äهـنر ) (2316؛
یزدان ) (2310؛ ممدوح  Äچـرخ )در بـلندی( ) (2316؛
ِ
خـر د
ممدوح  Äدهر )در تمامی( ) (2316؛
ِ
جنبش ممدوح  Äامـان ) (2316؛ شـمشیر َ Ä
درازی راه
عهد مردم بیدین ) (2423؛
) (2376؛ شمشیر  Äکمان ) (2376؛
شکستگی راه ِ Ä
ِ
ِ
عـدل
شب هجران ) (2423؛ آتش  Äحـمله مـمدوح )از نـظر قـویبودن(٬
ِ
غم یار در ِ
ِ Ä
رای مـمدوح )در روشـنی(
هم ِ
ممدوح )از نظر بیعیب بودن(ّ ٬
ت ممدوح )در بلندی(ِ ٬
عزم ممدوح  Äدهر
فعل ممدوح  Äچرخ ) (2592؛ ِ
) (2478؛ ِ
آثار ممدوح  Äنجوم ) (2592؛ ِ
کردار ممدوح  Äزمان ) (2592؛ تیغ ممدوح  Äخشـم و حـلم مـمدوح ) (2599؛
) (2592؛
ِ
ِ
ِ
آتش طبع دارد ) (2600؛ شمشیر  Äـگوهرش سنگ
فعل ْ
شمشیر  Äظاهرش آب است و ِ
دل
است و ِ
رنگ چینی پرنیان دارد ) (2600؛ زمانه  Äدل ) (2630؛ ممدوح  Äضمیر که در ِ
تن بزرگی ) ٬ (2630آفتاب )از
زمانه پنهان است ) (2630؛ بزرگی  Äتن ؛ ممدوح  Äروان در ِ
ق در( ) ٬ (2644سحاب )از را دی( ) ٬ (2644سخن )در شریف بودن( ) ٬ (2821بصر )در عزیز
خر د )در بـزرگی( ) ٬ (2821خـورشید کـه
بودن( ) ٬ (2821ادب )در نفیس بودن( )َ ٬ (2821
گشت روزگار ) ٬ (2683خورشید
بیزوال باشد ) ٬ (2677گردون که بیمدار باشد )٬ (2677
ِ
کار جان میکند )٬ (2738
نیست ّاما ک ََرم خورشید دارد ) ٬ (2738جان نیست اما با ِ
لفظ خود ِ
باد )وقتی برانَد( ) ٬ (2786زمین )وقتی بیارامد( ) ٬ (2786آب )چون ببخشد( ) ٬ (2786آتش
شعر دفتری ).(2791
)چون بجنگد( ) (2786؛ آسمان  Äدفتر ) (2791؛
ِ
آفتاب آسمانی ِ Ä

استعاره
سبک خراسانی  ٬تشبیه غلبه دارد .در شعر قرن پنجم  ٬تشبیه و استعاره تقریبًا به
در شعر
ِ
اندازه هم وجود دارد .در شعر عنصری نیز ٬که در میانه شعر دوره سامانی و دوره دوم
غزنوی جای دارد ٬بیشتر استعاره به کار رفته است اما اسـتعارههای آن  ٬در مـجموع و
بهنسبت  ٬از شعر دوره سامانی بیشتر است  ٬منتها بیشتر استعارههای معمول و متداول
است و نوآوری در آنها قوی نیست .نمونههایی از استعارههای عـنصری ایـنهاست ُ :د ر
حکـمتبوی )مـدح
بـهار
بـهار مـعنیرنگ )مـدح مـمدوح( ) (11؛
)باران(؛ مینا )سبزه( ) (5؛
ْ
ِ
ِ
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بهار ْ
بهار کو ْه بقا )مدح ممدوح( ) (11؛
سـرو
ِ
عقلثبات )مدح ممدوح( ) (11؛ ِ
ممدوح( ) (11؛ ِ
سیمین )معشوق( ) (42؛ شب )زلف( ) (84 ٬86؛ روز )صورت( ) (431 ٬84؛ زر )چـهره زرد(
درخت
مشک نـاب )زلف( ) (126؛ مـاه )صـورت( ) (553 ٬129؛
) (84؛ الله )صـورت( ) (86؛
ِ
ِ

)آتش
روشنایی )آتش سده( ) (250؛
سـرو بـلند )آتش سـده( ) (251؛ عـقیقین ِ
ِ
گنبد زریـننگار ِ
سـیم سـپید)بـرف ( ) (284؛ حـله چـینی )سـبزه( ) (285؛
سونش
سده( ) (251؛
گـوشوار درخت
ِ
ِ
ِ
)بـرف بـرکوهنشسته( ) (288؛ اللسـتان )صـورت( ) (314؛ کـوه
افسر سیمین
)شکوفه ( ) (285؛
ِ
ِ
شب
)اسب( ) (341؛ باد )اسب( ) (341؛ غالیه )زلف( ) (431 ٬358؛ شـا ُد روان )زلف( ) (358؛ ِ
بساط حریر )سبزه( ) (389؛ طویله گوهر )شکوفهها بر شاخ(
برگشته )زلف خمیده( ) (389؛
ِ
خورشید انور )صـورت( ) (481؛
نور سته )صورت( ) (431؛ گُل )صورت( ) (481؛
ِ
) (389؛ گُ ِل ُ
نور سته )زلف( ) (481؛ الله خودروی )صورت( ) (554؛ کِلّه سبز )درخت( ) (616؛ دیبای
سنبل ُ
ِ
؛
)(619
)بـاران(
نـاسفته
لؤلؤ
؛
)(616
)سـبزه(
ر
مـط ّی
سـرو بـیجادهبر )مـعشوق( ) (622؛ سـمن
ِ
ِ
)صورت( ) (625؛ قمر )صورت( ) (625؛ دریا )ممدوح( ) (648؛ کژدم )زلف( ) (761؛
نـهنگ
ِ
جـر اره )زلف ( ) (1288؛ مـاهی کـه در او سـنبل بـدمد )صـورت (
جان َا ْو بار )شـمشیر( ) (919؛ ّ
) (1327؛ سروی که آفتاب بار آورد )قامت ( ) (1327؛ لعل )لب( ) (1329؛
خزینگی زردچهره الغر
ِ
ابر آتشبـار )ا سب( ) (1558؛ کـو ْهـگـذار )ا سب(
) دینا ر( ) (1404؛ با ِد ابرنهاد )ا سب( ) (1558؛ ِ
)آب صاف( ) (2182؛ رشـتههای ُد ّ ِر
)دل ممدوح( ) (1754؛
) (1559؛ ِ
زاخ ِر بحار ِ
ِ
بلور حل شده ِ
مشک ْ
ْ
رنگ لباس
ثمین )باران( ) (2201؛ ستاره )باران( ) (2202؛ ستاره )ـگلها( ) (2202؛
)بـوی
ِ
لشکر زنگ )تاریکی( ) (2205؛
ـگلها( ) (2203؛
تن پـیکر
لشکر چین )ـگلها( ) (2205؛ بیروا ْن ْ
ِ
ِ
آهوان سـرای
)شمشیر( ) (2347؛ پرند )شمشیر( ) (2381؛ چشمه سیماب )شمشیر( ) (2381؛
ِ
)غالمان خانگی( ).(2449
ِ
بیشتر تشبیهات و استعارات شعر عنصری و عناصر آنها٬
با اندکی تأمل ٬میتوان دریافت که
ِ
بهنوعی ٬به سه مضمون عشق و توصیف طبیعت و مدح مربوط است و با آنها متناسب است.

تشخیص
تشخیص از عناصر اولیه شعر است اما همه شاعران طبعًا به یک انـدازه و یکسـان از آن
اسـتفاده نـمیکنند .در شـعر عـنصری  ٬تشـخیص بـه آن انـدازه کـه در شـعر بـعضی از
همعصرانش  ٬مانند منوچهری و فرخی  ٬دیـده مـی شود وجـود نـدارد .عـالوه بـر ایـن ٬
تشخیصهای او جاندار و متحرک نیست .بهعبارت دیگـر ٬جـوشوخروش و حـیات و
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حرکت در شعر او اندک است .همین امر یکی از عواملی است که شعر او را بیروح کرده
دنبال آن کشیده شود.
و سبب گردیده که خواننده بهدشواری به
ِ
معمول شاعران ٬گروهی از تشخیصهای او بهصورت اضافه استعاری است .این
طبق
ِ
سخن او ٬پرکاربرد نیست .نمونههایی از اضافههای استعاری او ٬که
نوع اضافه  ٬اصوًال در
ِ
پشت
سر دولت )٬ (290
پای ه ّمت )٬ (1396 ٬53
ِ
تشخیص هم هست  ٬اینهاستِ :
ِ
انیاب آز )ِ ٬ (97
دهان جـان )٬ (2556
گوش چرخ )٬ (1419
روی ظفر )٬ (1222
ُدی )٬ (1222
ِ
ه ٰ
چشم روز )ِ ٬ (1419
ِ
ِ
دهان مرگ ).(2556
ِ
بعضی از تشخیصهای او را که به صورت اضافه استعاری در نیامدهاند در شواهـد
زیر میتوان یافت:
اعجاب دین و ملک به کـیست
ـگفتم
ِ
آسمان راضی بباشد گر بخوانیمش بهشت

ـگــفت هــردو بــدو کــنند اعـجاب
رضای تو همی رضوان شود
ساـکنش نیز از
ِ

)(113
)(384

ابیات .1627 ٬1612 ٬1607 ٬1571 ٬394
و از اینگونه است
ِ
فعلهایی هم که عنصری برای تشخیصهای خود به کار میبرد بیشتر فعلهای ربطی
القای حرکت در اینگونه فعلها معموًال اندک و
قدرت
و ایستاست یا فعلهای ماضی.
ِ
ِ
ضعیف است )شفیعی کدکنی  ٬1350ص .(204
بــه نــظر مــیرسد کــه عــنصری خــود نــیز ٬از نــظر شــخصیت و روان ٬مـردی آرام و
ـکمجوشوخروش بوده است .این مطلب را از روی استعارههاو تشخیصهای شعروی میتوان
دریافت .قاعدتًا ٬اـگر جز این بود ٬میبایست عناصر شعرش نیز به گونهای دیگر باشد.

مجاز و کنایه
مجاز و کنایه نیز ٬همچون استعاره  ٬در شعر دوره سامانی ــ نسبت به تشبیه ــ اندک است و
عنصر بیانی نسبت به
بهتدریج در دورههای بعد فزونی میگیرد .در شعر عنصری نیز ٬این
ِ
شعر دوره سامانی بیشتر و نسبت به شعر قرن ششم  ٬که یکی از دورانهای رواج مجاز و
ـکنایه در شعر فارسی است  ٬کمتر است .مجازها و کنایههای شعر عنصری نیز مـعموًال
عصر او رایج
فارسی
تازگی آنچنانی ندارد و بیشتر آنها از نوع عناصری است که در زبان
ِ
ِ
ِ
ِ
مانند خون  ٬به معنی اشک ) ٬ (4منخسف شدن ) ٬ (129کمان شدن  ٬یعنی
٬
است
بوده
متداول
و
ِ
شدن
خمیده شده ) ٬ (134آب  ٬به معنی آبرو و اعتبار ) ٬ (147به چرخ برآوردن ) ٬ (148بیعنان
ِ
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شدن پایها ) ٬ (158شراب از تیغ به کسی دادن ) ٬ (167دل  ٬به معنی میان چیزی
دستها  ٬بیرکاب
ِ
) ٬ (169لشکر عرض کردن در محاسن کسی ) ٬ (982بازار )رواج و رونق( ) ٬ (1228زیرپای کسی از
پوالد گل روییدن ) ٬ (1243زیرپای کسی از دریا غبار خاستن ) ٬ (1243کسی را تریاـک دادن )٬ (1373
دندان مار بودن ) ٬ (1373الغر کردن )شدن ( بدره ) ٬ (1387فربه شدن شکر )٬ (1387
بر
برج به
پیکر ْ
ِ
ِ
دشت خشک از
برج دو پیکر کشیده بودن )٬ (1446
خون شَ َمر شدن ) ٬ (1457نام کسی در جهان ن َْوم
ْ
ِ
ِ
شدن ) ٬ (1458از آب جوی به نیرنگ آتش برکشیدن ) ٬ (1528کان به گوهر آمدن )به مراد رسیدن(
) ٬ (2103با ِد سرد فرونشاندن ) ٬ (2337با ِد سرد ) ٬ (2338دندان زدن ) ٬ (2533آب در غربال ).(2597

مبالغه
اصلی شعر است و ٬بهعبارت دیگر ٬شعر هیچگاه بی مبالغه نتواند بود.
مبالغه نیز از عناصر
ِ
شعر عنصری بیانگر آن است که وی  ٬در مدح  ٬مبالغههای گـزاف نکـرده و راه
بررسی
ِ
اعتدال پیموده است .دراینباره  ٬در جای دیگر ٬سخن خواهیم گفت .اما در اینجا بـاید
یادآور شویم که نوع مبالغههای شاعران قرن ششم  ٬چون انوری و ظهیر فاریابی  ٬معموًال
ِ
اعتدال روح و شخصیت او دارد .با
در شعر عنصری کم دیده می شود و آن حکایت از
ِ
ریق اغراق و غلو سپرده ا ست:
وجو د این  ٬گاه ـگاه در مدح ط ِ
ت او بـرنساید
بــه
پــای هــ ّم ِ
ِ

پـر و بـاال
اـگــر فکـرت بـرآرد ّ

)(53

ـکــه جــان بــر جـانور گـردد وبـاال

)(52

ز شرح جو ِد شُ کرش بس نماندهست
ِ

ابیات .1827 ٬466 ٬458 ٬378 ٬331
و از اینگونه است
ِ
اینگونه مبالغهها را ٬که اوج مبالغات عنصری است  ٬با توجه به شخصیت و قدرت
ِ
حـاـکـمان
و
امیران
ستایش
در
ششم
قرن
شاعران
که
مبالغههایی
محمود غزنوی ٬اـگر با
ِ
ِ
ـکوچک محلی کردهاند مقایسه کنیم  ٬درخواهیم یافت که سخنان وی معتدل است.
ِ
مبحث »مـمدوح از دیـدگاه عـنصری « ٬درایـنباره بـیشتر سـخن
در فصل هفتم  ٬در
ِ
خواهیم گفت.

خیال شعر عنصری
عامل جغرافیا در صور
ِ

نامهای جغرافیایی که در شعر عنصری به کار رفته بیشتر مـربوط است بـه خـراسـان و
مـتصرفات مـحمود در هـند .گـاه ـگـاه  ٬بـه مـناسبتهایی  ٬از مکـانهای
مــاوراءالنـهر و
ِ
خیال شعر او
جغرافیایی دیگری نیز نام برده است .بعضی از این نامها ٬که بیشتر در صور
ِ
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شعر دیگر شاعران فارسی نیز دیده می شود و آن شهرها
به کار رفته  ٬همانهاست که در ِ
یا مکانهایی است که  ٬بنابر خصلتی  ٬نزد شاعران معروف بوده است ؛
مانند کاشمر که از
ِ
عطار
بت کشمیر ٬
سرو
ِ
معروف آن در شعر فارسی مکرر نام رفته است .از ایندست است ِ
ِ
لعبت بربر و امثال آنها.
گوهر کو ِه بدخشان ٬
نقاش فرخار ٬
ِ
ت ّبت ِ ٬
ِ
ذـکر جنگها و سفرهای ممدوح در شعر
ـگروهی دیگر از اعالم جغرافیایی به
ِ
مناسبت ِ
لشکر او یا
بزرگنمایی قلمرو ممدوح یا وجو ِد اقوام گوناـگون در
به کار رفته است یا برای
ِ
ِ
شـعر دیگـر شـاعران
به مناسبتهایی دیگر .اعالم جـغرافـیایی  ٬بـدین مـناسبتها ٬در
ِ
مدیحه سرا نیز کموبیش به کار رفته است .اما تأثیرپذیری عنصری از محیط جغرافیایی که
در آن زندگی کرده یا در سفرها آنها را مشاهده کرده ناچیز است .وی  ٬نه در توصیفها و
شعر خویش  ٬از ویژگیهای جغرافیایی چندان متأثر نبوده است.
نه در صور
ِ
خیال ِ

فصل ششم
روشهای مضمونسازی در مدیحه

مقدمه
عنصری  ٬در یکی از قصاید خود ٬در ستایش محمود غزنوی گفته است :
قـصد مـدح او
هر که ناشاعر بود چون کـرد
ِ

شاعری گردد که شعرش روضه رضوان بـود

زانکه فعلش جمع گردانید مـعنیهای نـیک

چون معانی جمع گردد شـاعری آسـان بـود
)(353-352

یافتن مـعانی دانسـته است  .در قـصیدهای
در این ابیات  ٬دشوارترین مرحله شاعری را
ِ
دیگر ٬درباره خویشتن گفته است :
کـردن شـعر
مرا نیاید حاجت بـه نـقل
ِ

ـکه معنی از دل و از طبع من برآرد سر
ِ

)(979

شاعران پس از او ٬هم از لحاظ لفظ بـوده است و هـم از
بی شک  ٬اعتبار عنصری  ٬نزد
ِ
نـظر
لحاظ آوردن معانی و مفاهیم مناسب .بههمین سبب  ٬شعر عنصری را مـیتوان از ِ
معانی مناسب برای مدح بررسی کرد و زایندگی و پویندگی را متوجه این ُبعد از
داشتن
ِ
ِ
معانی مدحی او توجه فرمایید:
سخن او نیز دانست .به چند نمونه اندک از
ِ
پادشاهیها همه دعوی است برهان تیغ او
ِ

آن نکوتر باشد از دعوی که با بـرهان بـود

حـریر پـوشد از یـا ِد مـدح شـا ِه جـهان
ِ

حروف شعر چو من مدح او کنم تحریر
ِ
ِ

)(1013

نـام تـو بـرسیدم نـماز بـرد قـلم
به ِ

)(2012

همی مدیح ترا من سواد کردم دوش
ِ

)(323

ابیات 186ـ189 ٬187ـ 2307 ٬1056 ٬190و امثال آنها.
و نیز بنگرید به
ِ
رنگ نصیحت
عنصری ٬در مواردی اندک ٬مفاهیم مدیحه را بهـگونهای میپردازد که کالمش ِ
میپذیرد و گاهی به مفاهیم عام و کلی روی میآورد .اینگونه موارد در سخنش زیاد نیست:
ـــــعـجب مـدار کـه نـامرد مـردی آمـوزد

از آن خجسته رسوم و از آن ستوده سیرـــــ

بـوی عـنبر آن جـامه
ـــــبه چند گاه دهـد
ِ

ـکــه چــند روز بــماند نـهاده بـا عـنبر...
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ـــــز عــمر نشـمرد آن روز کـاندرو نکـند

بـزرگ فـتحی یـا نشکـند یکـی لشکـرـــــ

ـــــدلی کــه راهش جـوید بـیابد او دانش

سری کـه پـایش بـوسد بـیابد او افسـر...

آب روان و کـرد قـرار
ـــــچو شد بـه دریـا ِ

تــباه و بــیمزه و تـلخ گـردد و بـیبرـــــ

بعد آنکه سفر کـرد چـون فـرود آیـد
ـــــز ِ

لطف روح فرود آید و به طعم شکرـــــ
به ِ
ِ
نه ملک یابد مرد و نه بـر مـلوک ظـفرـــــ

ـــــز زود خـفتن و از دیـر خـاستن هـرگز

)1134ـ(1143

روش مضمون سازی در مدیحههای عنصری از آن جهت اهـمیت دارد کـه او
بحث در ِ
مدحی وی به دست
اولین شاعر ثناـگستر بزرگ و معروفی است که مجموعهای از قصاید
ِ
معاصر وی و بعد از وی برای شعرش قایل
ما رسیده و ٬با توجه به اهمیتی که شاعران
ِ
بودهاند ٬بی شک به شیوه وی نظر داشته و از او تأثیر پذیرفتهاند .قـبل از عـنصری نـیز
نابودشدن اـکثر
چندین شاعر مدیحه سرا در زبان فارسی وجود داشته است  ٬اما ٬به سبب
ِ
اشعار آنان  ٬بهطور دقیق نمیتوان دریافت که عنصری در این شیوهها چقدر مبدع بوده
است و چقدر مق ّلد .عجالتًا ٬ما درباره بعضی از این شیوهها توضیحاتی می دهیم.

مقایسه
یکی از سادهترین شیوههای ثناـگستری مقایسه ممدوح است با کسانی که  ٬از نظر اخالق ٬
عـصر شـاعر مـعروف بـودهانـد ٬خـواه ایـن افـراد
قــدرت  ٬جـنگاوری و امـثال آن  ٬در
ِ
شخصیتهای مذهبی و دینی باشند خواه شخصیتهای تاریخی یا اسطورهای .یکی از
شخصیتهای باستانی که  ٬به مناسبتهای گوناـگون  ٬نامش در شعر عنصری آمده و وی
ممدوح را با او سنجیده اسکندر است .عنصری سفرهای ممدوح را بر سفرهای اسکندر
ترجیح داده است:
سفرهای تـو دیـدند ای مـلک هـم در نـبرد
تا
ِ

از سفرهای سکندر کس نگفت و شیخ و شاب1

ِ

)(161

همچنین  ٬گاه ممدوح را با بعضی از پیامبران مقایسه کرده و گاه ـگـاه مـمدوح را بـر آنـان
ترجیح نهاده و ٬در واقع  ٬مرتکب نوعی ترک ادب شرعی شده است :
رای دیوان را ببست
ـگرسلیمان پیشازین از ْ

 (1ظاه رًا از شیخ و شاب صحیح است.

رایش از پیغمبری و انگشتری بودی جری
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هرچه در ایا ْم دیوی بـود بسـته شـد ز تـو

نه تو را پیغمبری بـایست و نـه انگشـتری
)2792ـ(2793

شادروان جم گر باد بود او را بـه راه
زیر
ِ

زیـر ران بـود
زیـر مـهد بـاشد بـاد ِ
ـکوه ِ

)(341

و گاهی این مقایسه با شخصیتهای اساطیری است :
جنگ سرجاهان تو کردی خسروا
آنچه اندر
ِ

سـر افـراسـیاب
بیشک از خسرو نیامد بـر ِ

)(162

تشبیه
یکی از روشهای مضمونسازی در مدیحهسراییهای عنصری تشبیه است  .در تشبیه ٬گاهی
مشبه قرار میگیرد بیآنکه تفضیل در کار باشد٬و گاهی فضیلت
صفت یا خصلتی از ممدوح ّ

برتری ممدوح نشان داده میشود .در بیت زیر ٬این هر دو نوع تشبیه را بهطور ضمنی به کار
و
ِ
آسمان ماه
آسمان جود دانسته است و ٬چون در
برده است .در مصراع اول ٬ابتدا ممدوح را
ْ
ِ

بر سایر ستارگان برتری دارد ٬جو ِد ممدوح را به ما ِه آسمان تشبیه کرده است .در مصراع
دومُ ٬ملک را به
آفتاب آن آسمان دانسته است:
چرخ آفتاب تشبیه کرده و ممدوح را ِ
ِ
آسمان جود گشت و جو ْد ما ِه آسـمان
ِ

لک چرخ آفتاب
آفتاب ُملک گشت و ُم ْ
ِ
ِ

)(145

به این نمونهها توجه کنید:
برهان دو پیغمبر تـو را بـینم نـصیب
از دو
ِ

شغل تو گر این کنی ور آن کنی
وین دو بینم ِ

عـیسی مـریم کـنی
مـعجزات
از عــطا تـو
ِ
ِ

مـوسی عـمران کـنی
مـعجزات
از قـلم تـو
ِ
ِ

سفر یکی است خداوند را و پنجه فـتح

)2725ـ(2726

ـکـزو نکـرد یکـی اردشـیر و نـوشروان

)(2416

مقلوب کردن موضوعها همراه با تفضیل
کردن نسبت  ٬ممدوح را اعتبار بخشیده است .در بیت
عنصری  ٬در مواردی  ٬با مقلوب
ِ
زیر ٬آفرین ــ یعنی مدح ــ را زیوری برای نام افراد دانسته و ٬در مصراع بعد ٬ممدوح را در
جهان زیوری برای آفرین خوانده است:
نام هرکس را به گیتی آفرین زیور بود
ِ

نام او به گیتی آفرین را زیورست
باز ِ

)(182
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اول بیت زیر ٬لشکر را در جنگ پـنا ِه خسـروان دانسـته است ؛ در مـصراع دوم ٬
در مصراع ِ
ممدوح را پنا ِه لشکر :
ـگر بهحرب اندر بود لشکر پنا ِه خسروان

روز حرب باشد تو پنا ِه لشکری
چونکه ِ

)(2785

مضمونسازی با نام ممدوح
نام بعضی از ممدوحان مضامینی می آورد؛ زیرا نام
عنصری  ٬در موارد متعدد ٬به
ِ
مناسبت ِ
یا لقب بعضی از ممدوحان مناسب مضمون سازی در مدح بوده است .مثًال ٬لقب و کنیه
یکی از ممدوحان ناصرالدین ابوالمظفر است و وی ٬با توجه به واژههای ناصر و مظفر در نام
ممدوح  ٬چنین سروده است :
شا ِه نصرت ناصرالدین بوالمظفّر کز ظفر
در جهان معروف گشت آنجا که شهر و کشور است

)(181

نیز بنگرید به ابیات 569 ٬228ـ.1751 ٬1616 ٬721 ٬570
لقب
تقریبًا در تمام قصیدههایی که در مدح محمود غزنوی سروده است  ٬بهنوعی  ٬با ِ
ّ
نام او یعنی محمود مضامینی ساخته ا ست :
وی یعنی یمینالدوله و امینالمله یا با ِ
یمین دولت و دیـن را نگـهبان
ِ

فــرخنشان
خســرو مشــرق
ِ
امــین مــلّت و ّ
ِ
نام خویش
آنکه در هر چیز دارد رسم همچون ِ

امین مـلّت و بـر ُمـلک سـاالر
ِ

)(446

یــمین دولت و پــیروزگر
خســــرو مشــرق
ِ
ِ
نـام پسـر
وانکـه در هـر کـار دارد کـام چـون ِ

)(1182-1181

ابیات .2629 ٬1826 ٬368
نیز بنگرید به
ِ

حسن تعلیل
مضامین مدحی استفاده از حسن تعلیل است .تعلیل در
پردازش
روش دیگر عنصری در
ِ
ِ
تغزل و مدح در شعر عنصری مکرر به کار رفته و آن از ذهن استداللی وی نشئت گرفته است:
بــرگ عــرعر
نــــریزد ز بــا ِد خــزان
ِ

مــنبرش ازیــرا
ز عــــرعر تــراشــند
ْ
بــه غــزنی کشـد بـر صـنوبر عـدو را

از آن خــیزد از کــو ِه غــزنی صــنوبر

چوب عودست و کـافور و چـندن
اـگر
ِ

از آنست کش چوب تخت است و منبر

)495ـ(497
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ابیات 828ـ879 ٬ـ2506 ٬2897 ٬2896 ٬2303 ٬880ـ.2509 ٬2507
نیز بنگرید به
ِ

تشبیه و طرد و عکس
عنصری گاهی در مدیحهپردازی از تشبیه و طرد و عکس  ٬هر دو ٬استفاده کرده است :
ساحت صحرا شود
سد اسکندر به عزمش
ِّ
ِ

سد اسکندر شود
ساحت صحرا به حزمش ِّ
ِ

از عطا بخشیدن و تدبیر او نشگـفت اـگـر

خاـک گـیتی زر شـود
ز ِّر گیتی خاـک گردد
ِ

)299ـ(300

ابیات 307 ٬305ـ.545 ٬308
نیز بنگرید به
ِ

تقابل معنایی
تضاد و نوعی
ِ

عنصری  ٬در مواردی  ٬برای مضمونپردازی در مـدح  ٬از دو چـیز یـا دو حـالت مـتضاد
استفاده کرده و دو معنی را در مقابل هم قرار داده و آن را که به ممدوح بازمیگردد بـر
دیگری ترجیح داده است:
َبود پدید شب و روز مردمیش هـمی

بــه شب ز دیـده بـود آفـتاب نـاپیدا

)(15

می ممدوح و
در این بیت ٬شب و روز  ٬پیدا بودن و ناپیدا بودن  ٬دوبه دو  ٬عناص ر متضا دن د .مرد ِ
آفتاب را در مـقابل هـم نـهاده و مـردمی او را بـر آفـتاب فـضیلت داده است ؛ زیـرا آفـتاب
ابیات
مردمی ممدوح شبانگاهان نیز پیداست .نیز بنگرید به
شبهنگام ناپدید است  ٬اما
ِ
ِ
189 ٬109 ٬18ـ.190

معیار بودن ممدوح
روش دیگر عنصری آن است که ممدوح را اصل و معیار میگیرد در صفتی و ٬به نوعی٬
آن صفت را به وجو ِد ممدوح می سنجد:
ـگفتم او را کـفایت و ادب است

ـگــفت کــافی بـدو شـده آداب

ـگفتم او را به فضل نسبت هست

ـگفت فاضل ازو شدست انساب

به بحر گفتند از جو ِد او ترا اصل است
فخر جودش بـنمود بـحر مـرواریـد
ز ِ

)94ـ(95

به کوه گـفتند از حـلم او تـراست اثـر
ِ
کـان گـهر
کـوه
بـنمود
فخر حـلمش
ِ
ز ِ

)1076ـ(1077

فصل هفتم
شخصیت و اعتقادات

ممدوح از دیدگاه عنصری
آشنایان بـه شـعر فـارسی مـی دانـند کـه مـضامین مـدیحهها در دوره سـامانی تـوأم بـا
ـگزافـه ـگـوییهای عـجیبوغریب نـبوده است ؛ امـا ٬بـه عـلت انـحطاطهای اجـتماعی ٬
کوچک محلی مبالغههای عجیب کردند.
ستایش حاـکمان و امیران
آرامآرام ٬شاعران در
ِ
ِ
نمونههایی از این مبالغهها را در شعر شاعران قرن ششم  ٬همچون انوری و ظهیر و امثال
آنان  ٬میتوان یافت.
رجال درجه
قصاید بازمانده از عنصری بیشتر در ستایش محمود غزنوی و بعضی از
ِ
دربار او همچون میمندی و برادران محمود و بعضی از سرداران بزرگ اوست و چند
اول
ِ
قصی د ه نی ز در مـ دح سـلطان مسـعو د غـ زنوی سـ رو د ه ا ست .مـحمو د غـ زنوی خـو د از
پادشاهان بنام در تاریخ ایران قدیم است .قلمرو او ٬از نظر وسعت ٬تا عصر وی ٬در میان
ِ
پادشاهان جهان اسالمی کمنظیر بوده است .جنگها و لشکرکشیهای متعدد او ٬که در
بیشتر آنها فاتح بوده  ٬در تاریخها ثبت شده و برای آشنایان به تاریخ قدیم ایران روشـن
است .عنصری نیز ٬در بعضی از قصیدههای خود ٬به جـنگهای مـحمود اشـاره کـرده
حق چنین ممدوحی بـیشتر مـیتوانـند
است .بنابراین  ٬باید توجه داشت که شاعران در ِ
حق ممدوحان کوچک و حاـکمان ایاالت ؛ بهعبارت دیگر ٬بزرگنمایی در
مبالغه کنند تا در ِ
حق چنین کسی به حقیقت مقرونتر است.
ِ
عنصری از شاعرانی است که  ٬در مجموع  ٬در مدیحه سرایی اعتدال را رعایت کرده
است .حتی اـگر مـدیحههای عـنصری را بـا سـتایشهای فـرخـی  ٬کـه مـعاصر اوست ٬
بسـنجیم  ٬درمـییابیم کـه سـتایشهای عـنصری مـعتدلتر است .عـنصری در سـتایش
عـهد مـحمود سـروری و مـهتری دارد و٬
شـاعران
واقعبینتر است و ٬با آنکه بر هـمه
ِ
ِ
خاص
بهروایت تذکرهنویسان  ٬ملکالشعرای دربار محمود است و مورد توجه و
عنایت ِ
ِ
حـق مـحمود نـیز
سلطان و درباریان و از ستایشگری
صاحب جـالل و مکـنت  ٬امـا در ِ
ِ
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ـگزافه ـگوییهایی از نوعگزافه ـگوییهای انوری و ظهیر فاریابی ندارد .البته  ٬همچنانکه قبًال
ـگفتیم  ٬مبالغه از عناصر اصلی شعر است و در مدیحه نیز ٬مثل سایر اغـراض شـعری ٬
مبالغات او مثالهایی آوردیم و طبیعی است کـه در
دخیل است .ما ٬در فصل پنجم  ٬از
ِ
معاصر او یا پس
شاعران
نسبت
شعر او مبالغههای فراوان دیگری نیز وجود دارد ٬اما ٬به
ِ
ِ
ِ
از او ٬این مبالغات بسیار معتدلتر است .اـکنون  ٬برای اینکه این اعتدال را نشان دهیم  ٬به
ابیات عنصری از چند وجه توجه میکنیم :
الفاظ و
ِ
ــ خطابها .عنصری هرگاه ممدوحان خود را مخاطب می سازد ــ و در این خـطاب
مرتبه و مقام آنان را در نظر دارد ــ معموًال آنان را با عبارتی که مناسب مرتبه آنان است
خطاب میکند .به این نمونهها توجه کنید:
سفرهای تو دیدند ای ملک
خطاب به مسعود :ای ملک مسعو ِدبن محمود کز شمشیر تو ) (156؛ تا
ِ
زقـلب لشکـرانـدر
جنگ سرجاهان تو کردی خسروا ) (162؛ خسروا شاها
هم در نبرد ) (161؛ آنچه اندر
ِ
ِ
آرایش تبار ).(1649
ناـگهان ) (166؛
سلطان عصر شا ِه جهان ّ
ِ
فخر عالم و ِ
سی ِدملوک مسعود ِ
حکم جهان را ) (539؛
خطاب به محمود :تو آنجا چنان باشی ای شا ِه گیتی ) (515؛ ایا پادشاهی که
ِ
خداوندان ملک و سروری ) (381؛ ایا شا ِه همه
خداوند
ای
خسرو
امام عصر خداوند
ِ
ِ
ِ
ِ
شاهان گیتی ) (473؛ ِ
میر خراسان ) (2504؛ شـ ِه مشـرق و شـا ِه
ذوال ّمن ) (2455؛ جهان گشایا  ٬شاها ِ ٬مها  ٬خداوندا ) (2464؛ ِ
خداوند زمانه میرمحمود ).(2673
خداوند اقران ) (2627؛ صاحب قِران ) (2627؛
زابلستان ) (2637؛
ِ
ِ
خسرو ایران ).(2715
کدخدای
برای میمندی:
ِ
ِ
سـلطان مـعظم٬
گنج هنر ) (767؛
آفتاب ملوک و
برای برادران محمود :نامور میر نصر ناصردین
ِ
ِ
ِ
سر
سپهدار خراسان ) (1615؛
خداوند زمین شا ِه مظفر ) (868؛ شا ِه همه شاهان و
ِ
ِ
ِ
سپهبد مشرق ) (2249؛ ِ
برادر سلطان ).(2299
ملوک جهان میر نصر ناصردین ٬
ِ
سپاهدار خراسان ِ ٬
ِ
ــ القاب ممدوح .القابی هم که عنصری برای ممدوح به کار میبرد ٬چه در خطابها و
حد مرتبه و مقام آنان است .وی محمود را ٬در مواردی  ٬شاه
چه در غیر آنها ٬معموًال در ِ
همه گیتی و شا ِه همه شاهان و امثال آن خوانده است  ٬اما در بسیاری از موارد نیز او را ساالر یا
خدایگان خراسان میداند .القابی که برای محمود آورده از ایـندست است :خداونـد ) (10؛
ِ
شهریار بیهمتا ) (11؛
خدایگان عجم ) (290 ٬212 ٬10؛ شا ِه جهان ) (11؛
خسرو عجم  ٬پادشا ِه عجم ٬
ِ
ِ
ِ
امـین مـلّ ِت صـدق ) (13؛ امـیر غـازی ) (13؛
؛
(
869
٬
290
٬
)13
دولت
یـمین
٬
مـجد
دولت
یمین
ِ
ِ
ِ
ِ
س ّیداالمرا ) (13؛ خدایگان ) (33؛ س ّی ِد ملوک ) (142؛ مالک الرقاب ) (144 ٬ 142؛ امیر س ّید ) (143؛
شهریار دادگستر ) (144؛
محمو ِد کامیاب ) (143؛
خداوند جهان شا ِه زمین ) (146؛ شاه ) (151؛ ملِ ک
ِ
ِ
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خداوند شرق  ٬شا ِه شرق ).(1955 ٬907 ٬290
خسرو مشرق یا
) (156؛ شا ِه فیروزاختر ) (179؛
ِ
ِ
عنصری  ٬در مواردی  ٬میکوشد تا با ذـکر جنگها و پیروزیهای محمود ٬که باعث
شدن بسی َع َلمها شده بود ٬بزرگی و عظمت او را بیان کـند .وی ٬در قـصیدهای٬
نگون ِ
بزرگی و شوکت سامانیان و وسعت قلمرو آنان را ستوده اما آنان را محتاج به محمود و
مخالفت آنان با محمود دانسته است ٬زیـرا ٬بـه نـظر وی٬
سبب
برافتادن سامانیان را به
ِ
ِ
ِ
امـیر
دشمنان محمود است .وی  ٬پس از ذـکـر قـضیه سـامانیان  ٬خـلف
مخالف
روزگار
ِ
ِ
ِ
سیستان  ٬ایلکخان و مأمونیان خوارزم را نیز شاهدی برای همین معنی دانسته و نتیجه
ـگرفته است:
امام زمانه عـدوان است
ِ
خالف شاه و ِ

ـکسی که عدوان جوید بدو رسد عدوان

)(2143

قبل از آن نیز ابیاتی آورده که مقدمهای است بر این مثالها:
عدوش را به همه حال روزگار عدوست

ـکه از خدای چنین کرد روزگـار ضـمان

مـخالفت او کسـی حـدیث کـند
چو از
ِ

دست شـحنه حـدثان
بـر او دراز شـود
ِ

چـه مـایه سـاخته کـار و بـزرگوار تـبار

خــزینههای پــراـکــنده و ســپا ِه گـران

خالف خدایگان عجم
ـکه نیست شد به
ِ

نه خُ رد ماند از ایشان به عالم و نه کالن

بــه روزنــامه ایــام در هــمه پـیداست

اـگر بـخواهـی دانست روزنـامه بـخوان
)(2113-2109

عنصری  ٬در قصیده  34ــ طوالنیترین قصیده 1در دیوان موجود عـنصری ــ در ابـیات
زمان محمود ٬بزرگی و عظمت وی را ستوده
 1392تا  ٬1554با ذـکر جنگها و
ِ
حوادث ِ
است .در قصیدههای دیگری نیز ٬وی این شیوه را به کار برده است.
منظور از طرح این موضوع آن است کـه عـنصری در ثـناـگسـتریهای خـویش تـنها
ِ
مضمونپردازی نکرده و ٬چون ممدوح وجودی است که در بزرگی و عظمت و قدرت در
عصر خویش یگانه است  ٬میکوشد تا مدایح خود را با شاهد و برهان همراه کند .مطالعه
زمان محمود و مقایسه مدایح عنصری با مدایح بسیاری دیگر از شاعران قرن پنجم
تاریخ ِ
ِ
و ششم خواننده را به این نتیجه میرساند که عنصری  ٬در مدح  ٬اعتدال را رعایت کرده
است )نیز  Äشفیعی کدکنی  ٬1372ص  85به بعد(.
بهترتیب تاریخ حوادث مرتب شده است و شاید هـمه
 (1بنابه زیرنویس مصحح محترم )ص  ٬(125این قصیده
ِ
ِ
ِ
این ابیات ٬در اصل ٬از یک قصیده نبوده باشد.
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البته عنصری  ٬که شاعری است درباری  ٬به عالقههای ممدوح نـیز تـوجهی خـاص
عصر محمود آشنایی دارند می دانند که محمود ٬بنابه دالیلی ــ که
دارد .آنان که با تاریخ
ِ
ِ
جای بحث آن در اینجا نیست ــ دین و جهاد دینی را دستاویزی برای محبوبیت خویش
تعقیب قرمطیان و رافضیان ٬
قرار داده بود و ٬در این راه  ٬تعصبها از خود بروز میداد.
ِ
روی خوش نشـانندادن بـه صـوفیان  ٬و جـنگها و غـارتهای مـتعددی کـه در خـطه
ِ
هندوستان بـه دست وی واقـع مـیشد ٬هـمگی رنگـی از دیـن و جـهاد دیـنی داشت.
عنصری  ٬که بهخوبی از این مقوله آـگاه بوده  ٬بارها در قصیدههای خویش محمود را بدین
صفات ستوده است .نمونههایی از سخنان او را بخوانید:
بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد
دین شاه نمانَد همی به گـیتی کـفر
ز ِ

زوقت آدم بـاز
بدان زمین که بـدو در
ِ

دیــن مــح ّم ِد مــختار
نــصرت
بــهر
ز
ِ
ِ
ِ
خیر شاه نماند همی به گـیتی شـر
ز ِ
نبود جز همه کفر و نرفت جـز کـافر

مجلس علم
لشکر ایمان و کرد
ـکشید
ِ
ِ

بسـاط نـور بگسـترد شـا ِه حـقگستر
ِ

میان موج ضاللت جز او که برد هُدی
ِ
ِ

میان زمره دیوان جز او که خواند زبر

شکر خداوند را که کرد تهی
سپاس و
ْ
نشان بـدعت را
فروستُردی از دین
ِ

)(938

معروف خسرو از منکر
قو ِت
ِ
جهان به ّ

)1096ـ(1100

ز کعبه هم رقم قرمطی فـروستُری
ِ

)(2911

ابــیات 1533 ٬539 ٬401 ٬349 ٬340 ٬210 ٬193 ٬151ـ٬1534
نـــیز بــنگرید بــه
ِ
1847ـ2434 ٬1848ـ.2779 ٬2435
2
ح ّتی تغزلهای عنصری  ٬که بخش عمدهای از آنها در توصیف آهوان سرای و مغازله با
آنان است  ٬با زندگی ممدوحان و اخالق و رفتار آنان سازگاری تمام دارد .این معنی را از
داستانی که در چهارمقاله درباره زلف ایاز آمده و هم از توصیفاتی که بیهقی از بـعضی
مجالس درباری کرده است بهخوبی مـیتوان دریـافت .اـگـر مـحمود در دیـن آنچـنان
متعصب میبود که عنصری و فرخی روایت کردهاند ٬نمیبایست با غالمانی چون ایاز و
روسر داشته باشد .دین و دیـنداری ابـزاری بـوده است در دست
طغرل و امثال آنان َس
ّ
محمود برای مقاصد سیاسی و جلب اعتماد مردم و کسب محبوبیت و غارت ثروتهای
هندوستان.
آهوان سرای
 (2همی زدندی شمشیر
ِ

دو زلفشان به سمنبر همیزدی چوگان )(2449
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عنصری و اعتقادات دینی

مـذهب٬3

مـمدوح را
عنصری  ٬همچنانکه گذشت  ٬به سبب عالقه محمود به تظاهر بـه
مخالف بدعت و برکَننده کفر و بدبینی و جهادکننده در راه دین دانسته است.
مؤمن و دیندار و
ِ
اینکه خو ِد وی چقدر پایبند به امور و مصالح دینی بوده است درست معلوم نیست .اما ٬از آنجا
ـکه در زمره رجال و محتشمان دربار محمود بوده ٬نباید قلبًا در مذهب سختگیر بـوده بـاشد.
نوشیدن شراب در شعر او مکرر دیده میشود و ٬به
تشویق ممدوح به شادکامی و شادخواری و
ِ
ِ
روسری بوده باشد ٬زیرا در
س
نیز
روی
ساده
غالمان
با
را
او
است
ممکن
٬
زمان
آن
بزرگان
رسم
َ ّ
تغزلهایش ــ در مواردی آشکارا ــ آنان را وصف کرده است و ٬در سایر موارد هم که قرینهای بر
توصیف و عشقورزی با آنان وجود ندارد ٬احتماًال در وصف و تغزل بـه آنـان نـظر دارد .امـا
مواردی که آشکارا این مفهوم استنباط میشود از ایندست است:
در قصیده ) 10ص  ٬ (27پس از چند بیت توصیف  ٬گفته است :
رامشافزایی کند وقتی که در مجلس بود

لشکرآرایی کند روزی که در میدان بـود

)(320

در قصیده ) 13ص  ٬(38پس از توصیف زلف و روی زیبارویان ٬در ادامه وصف ٬گفته است:
از ایشان هر یکی همچون درختی

ـکه سیمش اصل باشد ارغوان بار

روز رامش
چـو
چـرخ روز بـاشد ِ
ِ
کــردار پـروین
ز ز ّر و ســیم بــر
ِ
ز مـــعالقی کــمرها هــر دوالی

وقت پـیکار
چـو
بـرج روز بـاشد ِ
ِ
دوار
ـکـمرشمشیرها چـون
چـرخ ّ
ِ
ز کوکبهاش چون تیغی گـهربار

)433ـ(436

ابیات 2266ـ.2778 ٬2268
و نیز بنگرید به
ِ

عنصری و استدالل
اهل استدالل و فلسفه است و ٬در مواردی  ٬خرد را ستوده و سـامان جـهان را
عنصری ِ
بدان دانسته است:
سامان جهان اندرخـردباشد خـرد
ـگرچه
ِ

تا ازو سامان نگیرد سخت بیسامان بود

)(346

در موارد متعدد نیز ٬به زبان شاعرانه  ٬استدالل عقلی و منطقی کرده است )فروزانفر ٬1354

مانند
ص ٬ (149
ِ

 (3برای آـگاهی از سیاست مذهبی محمود غزنوی Ä ٬غالمحسین یوسفی ٬فرخی سیستانی ٬ص  168به بعد.
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بیش از این نصرت نشاید بـود کـو را دادهانـد

چون زنصرت بگذری زان سو همه خذالن بود

از تمامی دان که پـنج انگشت بـاشد دست را

باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بـود
)350ـ(351

خـیانت او
ملک مشرق و
عداوت ِ
ِ
ِ

همی زصاعقه و زلزله دهند نشـان

چو پیش صاعقه و زلزله رود مردم

بسوزد و بشود خان و مان او ویران

)2095ـ(2096

استداللی اوست .با وجود
ذهن
تعلیلها و حسن تعلیلهای فراوان در شعر او نیز نشان ِ
ِ
این  ٬غلبه تفکر دینی را ٬که از قرن پنجم و از عصر محمود بهتدریج در جامعه ایران رواج
مییافت  ٬در شعر او میتوان یافت .مثال را ٬در قصیدهای گفته است  :علم نافع آن بود کش
حجت از فرقان بود )(329
ّ

عناصر دینی و ملی
در شعر عنصری  ٬به موازات عناصر دینی  ٬عناصر ملی و ایرانی نیز دیده می شود ٬منتها
بهنسبتی کمتر .وی  ٬در موارد متعدد ٬اصطالحات دینی و اعتقادی اسالمی را در شـعر
خود به کار برده است .قضا و قدر چندینبار ٬به مناسبتهای گوناـگون  ٬در شعرش به کار
مانند
رفته است ٬
ِ
عزم مخالف
عزمش چو قضا گشت و حذر ِ

هرجـا کـه قـضا بـاشد خـندد بـهـحـذرـبـر

)(1621

یا ٬در موردی دیگر ٬به لوح و قلم اشاره کرده است :
به لوح بر چـو قـلم رفت از ابـتدا سـیرش

همی نبشت و همی گفت مدح او به صریر
ِ

)(807

مانند
و ٬در مواردی  ٬به آیاتی از قرآن یا احادیثی اشاره کرده است ٬
ِ
ازاختیارسخن
دست بیاناست
هنر به
ِ
ِ

زیـر زبـانست پـایگا ِه رجـال
چـنانکه ِ

)(1894

َحت ِلسا ِنه.
ـکه اشاره است به اَل َمر ُء َمخبو ٌء ت َ
نبوت و ُملک
بدان فرود خدایی بهم ّ

بــرادرنــد غـذا یـافته ز یک پسـتان

)(2161

لک ت َْوأمان.
ین َو ال ُم ُ
ـکه اشاره است به اَلدّ ُ
طاعت خویش و رسول و سلطان خواست
خدای
ِ

نکـــرد فــرق بــدین هــر ســه امــر در فــرقان

َ
واالر َ
مر ِمنکُم.
ـکه اشاره است به اَطی ُعواا َ
هلل َو اَطی ُع َّ
سول َو اُولوا ٔال ِ

)(2162
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روی زمین
رسول گفت که بیغولههای ِ

مـرا هـمه بـنمودند از کـران بـه کـران

)(2410

غار َبها.
معروف ُزو َیت ِل َی ا ال ُ
ـکه اشاره است به حدیث
ٔرض فَأ َر ْی َ
ِ
شارقَها و مِ ِ
ت َم ِ
موارد اشاره به آیات و احادیث در شعر عنصری فراوان نیست و از همه این موارد
برای مدیحهسرایی و مضمونپردازی در مدح استفاده کرده است .دامـنه اسـتفاده او از
داستانها و قصههای اسالمی  ٬چه آنها که در قرآن کریم آمـده و چـه آنـها کـه از طـریق
قصص قرآن راه یافته و هم آنها که جنبه تاریخ اسالمی
اسرائیلیات به کتابهای تفسیر و
ِ
دارد ٬از عناصر ایرانی متنوعتر است .وی حداقل حدود هـفتادبار بـه ایـنگونه عـناصر
بت آزری  ٬بـیشتر در تـغزلها
اشاره کرده است .شماری اندک از این عناصر ٬مانند آزر و ِ
عناصر قصههای دینی در مدایح .وی بیش از چهلبار ٬در صور
به ــکار رفته است و دیگر
ِ
شعر خود ٬از عناصر ایرانی استفاده کرده است.
ِ
خیال ِ
عنصری  ٬عالوه بر قصههای دینی و ملی  ٬به اشخاص و مسائل تاریخی نـیز اشـاره
مکرر از آنان نام برده  ٬به افرادی
ـکرده است و ٬بهجز اسکندر و انوشیروان و پرویز که ّ
مانند
دیگر و گاه به وقایع تاریخی نیز اشاره کرده است
شجاعت عنتر
حلم َاحنف )٬ (1308
ِ
ِ
ِ
) ٬ (1407 ٬1310جو ِد حـاتم ) ٬ (1911 ٬1312رودکـی و چـهلهزار درم صـلهای کـه دریـافته است
شجاعت مـالک اشـتر )٬ (1407
شجاعت مَعن )٬ (1407
شجاعت عمرو )٬ (1407
)٬ (1401
جـنگ
ِ
ِ
ِ
ِ
میررضی و خلف )1440ـ ٬ (1441عدل دو عمر )خلیفه دوم و عمر بن عبدالعزیر( ) ٬ (1615علم
ِ
افالطون ) ٬ (2305نعمان ).(2569
عنصری بیشتر این موارد را برای مضمونپردازی در مدح به کار برده و از آنها در توصیف و
اشخاص مذکور برتر دانسته یا
ستایش ممدوح بهره برده و ٬هرجا که الزم دانسته ٬ممدوح را از
ِ
ِ
صفات اشخاص مذکور ترجیح داده است .این شیوه در مدیحهسرایی از دوره
بر
را
او
صفات
ِ
ِ
اشـعار بـاقیمانده از دوره سـامانی ٬مـعموًال از
سامانی مرسوم و متداول بـوده است؛ امـا در
ِ
رسوم ایرانی با تمجیدو احترام یاد میشود .عنصری نیز در شعر خود معموًال بر
قهرمانان ملی و
ِ
همین س ّنت رفته است ٬اما یکبار در مدح محمود ــ با وجود آنکه مراسم جشن سده در دربار
محمود برگزار میشده ــ این جشن ایرانی را تحقیر کرده است:
آیـین تـو قـویتر بـود
چـنین کـه بـینم
ِ

تو مر ِد دینیو این رسم رسم گبران است
ِ
رسـوم تـو تـهنیت گـویند
جـهانیان بـه
ِ

زآیـین خسـرو و بـهمن
بــه دولتانـدر
ِ

روا نــداری بــر رســم گــبرکان رفـتن
ِ
ترا به رسـم کسـان تـهنیت نگـویم مـن
ِ

)2480ـ(2482
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شاعران از دیدگاه عنصری
در شعر عنصری  ٬نام عاشقان و معشوقان و عرائس شعر معموًال ذـکر نشده است .وی ٬
فقط یک جا ٬به داستان َد ْعد و ُرباب اشاره کرده است :
عشق تو
بهتاب کمانم ز
ـگفتم که چون
ِ
ِ

پی ُربـاب
ـگفتا کمان شد آری دعد از ِ

)(134

عنصری ٬برعکس بعضی از شاعران چون منوچهری ٬از دیگر شاعران کمتر نام برده است.
در قصایدش  ٬از شاعران فارسیزبان  ٬تنها از رودکی نام برده و صلهای را که او از نظم
ِ
برابر صالتی که محمود به شاعران میداده بسیار نـاچیز شـمرده
ـکلیله و دمنه یافته در
ِ
ازحسان ٬فرزدق و جریر نام برده است:
شاعران عرب نیز
میان
ّ
ِ
است )1401ـ .(1403از ِ
به مدحشاندر گوییمرکّب است دو چیز

ز نعمان بگـذرد در خـدمتش مـرد

بـیان جـریر
زبــان فــرزدق دگـر
یکــی
ِ
ِ

به مدحش بگذرد شاعر ز َح ّسـان

)(408
)(2569

علوم در شعر عنصری
عنصری از اصطالحات و مفاهیم بعضی از علوم در شعر خود استفاده کرده است .استاد
فقید بدیعالزمان فروزانفر )سخن و سخنوران  ٬ص 112ـ (114یکی از وی ژگیهای عنص ری را
زبـان شـعر و بـا
ذهن پرورده او می داند آنچنان که توانسته است مفاهیم عـلمی را بـه
ِ
ِ
الت شاعرانه بیان کند .یکی از دانشهایی که در شعر او بروز و ظهور یافته نجوم و
تخی ِ
ّ
احکام نجوم است .به این نمونهها توجه کنید:
همی تا مر کواـکب را بـباشد

اتـصاال
بــه یکـدگر مـزاج و ّ

بــقابادش زپــیروزیوشادی

نـهاده پـای بـر عـ ّز و جـالال

)76ـ(77

طرف َم َهت ز جعد
ـگفتم که منخسف شده ِ

ـگفتا خسوف نـیست مـه از غـالیه نـقاب

ـگــفتم بـه الله و گـل روی تـو داد رنگ

ـگـفتا دهـد بـه الله و گـل رنگ مـاهتاب

ـگــفتم چــرا ســتاند مـاه از رخ تـو نـور
ِ

ـگــفتا کــه مــاه نــور ســتاند ز آفــتاب

)128ـ(130

آسمان جود گشت و جود مـا ِه آسـمان
ِ

لک چرخ آسمان
آفتاب ُملک گشت و ُم ْ
ِ
ِ

دهان گشاده میان بسته ایستاده فـلک

خدمت شا ِه سپه ک ُِش صفدر
به مدح و
ِ

بـهجای زبـان
دهان او را شد مشتری
ِ
ِ

بـهجای کـمر
میان او را شـد جـو َزهَر
ِ
ِ

)(145

)1085ـ(1086
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اهــل حکـمت بـوده و بـا شـاخههای آن آشـنایی داشـته و ٬بـه مـناسبت  ٬از
عــنصری
ِ
اصطالحات و مفاهیم فلسفه و کالم و ریاضی و منطق و طب و امثال آنها استفاده کرده و
همه آنها را رنگ شاعرانه داده است :
به تیغ قـهرشانـدر فـلسفی را
ِ
حد فضلشاندر هـندسی را
به ِّ
مردمی چیست مردمی ع ََرض است
چون ز احکامش سخن گویی شود جوهر ع ََرض

آن اخـتیارست
نشـان جـبر و ِ
ِ
طریق هندسه علم نـزار است
ِ
ِ
دل پـاـک اوش جـوهر نـیست
جـز ِ

)265ـ(266
)(220

چون ز آثارش سخن رانـی عـرض جـوهر شـود

)(307

صحایف اقلیدس است پـنداری
همه
ِ

ـکه شکلهاش دهد مر مهندسان را کار

بـردن او
حرارت صفراست حمله
مگر
ِ
ِ

مــخالف تــازنده را زده یــرقان
ـکــزو
ِ

ازآن که آهن و سودا به طبع هردو یکی است

)(1226

ز بــیم تــیغش گــیرد عــدوش را خـفقان
ِ

)2160ـ(2161

وی  ٬در مواردی نیز ٬به عقاید متکلمان اشاره کرده است :
عدل او قولی است کاین گیتی بدودر مُدغَم است
ِ

فضل او لفظی است کان گیتی بدودر مضمر است
ِ

)(199

سخن متکلمان که آنچه خداوند در جهان آفریده
مصراع اول اشارتی است ضمنی به این
ِ
ِ
راست و مستقیم و درست است .عالوه بر اینها ٬در مواردی اندک  ٬عنصری به بعضی از
عقاید قدما نیز ٬که بیشتر جنبه عامیانه دارد ٬اشاره کرده است ٬از این قبیل است صدف و
قطره باران ) ٬ (1048 ٬373تأثیر نور خورشید در ساخته شدن جواهر ) ٬ (500 ٬482گاو و مـاهی کـه
زمین بر پشت آنها قرار دارد )) (1039نیز  Äافتخار ٬ص  153به بعد(.

در مجموع  ٬اینگونه اشارات و تلمیحات در شعر عنصری فراوان نیست.

تأثیر زندگی اشرافی در شعر عنصری
اشـرافـی اوست.
یکی از موضوعاتی که در شعر عـنصری خـودنمایی مـیکند دیـدگاه
ِ
آنچنانکه تذکرهها نوشتهاند ٬عنصری بازرگانزادهای بوده و ٬قاعدتًا ٬دوران کـودکی و
نوجوانی خود را در رفاه سپری کرده است .از زمانی که شـاعری را آغـاز کـرده نـیز بـا
صاحب مال و مـنال و جـالل و شکـوه
دربارها ارتباط داشته و خود از صله ممدوحان
ِ
زندگی اشرافی و
مؤی د
حق وی ــ شنیدم که از نقره زد دیگدان ــ ّ
ـگردیده است .بیان خاقانی در ِ
ِ
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اشرافـیت جـلوهای
رنگ
پرشکوه اوست .از اینرو ٬در سراسر قصاید بازمانده از وی ِ ٬
ّ
خاص دارد .وی  ٬در توصیفها و تشبیهات خود ٬از عناصر اشرافـی چـون سـنگهای
قیمتی و بعضی پارچههای گرانبها و بوییدنیها و امثال آنها مکرر نام بـرده و بـعضی از
تصاویری که در شعر خود ساخته کامًال بیانگر دید اشرافی اوست:
به زورق باده گیرد شـاه گـه ـگـاه

بروید گل به بزم و مجلس انـدر

دست او ماه
زـارزوی
به صورت
ِ
ِ

زورق زر
همی گه گُل شـود گـه
ِ

)881ـ(882-

پرند هندی هست
رنگ ِ
چو دیبهی که به ِ

زمـردینَش تـار
زبرجـدینْش َ
بـود پـود و ُ

دهــان مشکـیندم
خــجسته بــازگشاده
ِ
مـیان او عـنبر
جــام ز ّریـن کـاندر
چــو
ِ
ِ

ـگشاده نرگس چشم دژم ز خواب و خمار
ِ
چو جام سـیمین کـاندر مـیان او دیـنار4
ِ
ِ

سکون و بی روحی در شعر عنصری

)(1213

)1220ـ(1221

نکتهای دیگر که در شعر عنصری قابل توجه است نوعی سکون و بیروحی است که بر
سراسر شعر او سایه افکنده است .همچنانکه پیش از این گفتیم  ٬عنصری نتوانسته است
شعری او ایستا و بیروح است .در
در شعر خود شور و حرکت ایجاد کند .تصویرهای
ِ
مـضامین
پـدیدآوردن
شعر او ٬احساس و عاطفه ضعیف است .مـهارت وی بـیشتر در
ِ
ِ
متناسب با مدح است .احساسات و عواطفش نه نسبت به طبیعت برانگیخته می شود و نه
تصاویر شعری هم نوآوری ندارد .بیشتر تشبیهات او ٬کـه
نسبت به جمال و زیبایی .در
ِ
پربسامدترین و مهمترین عنصر خیال شعر اوست  ٬از نوع تشبیهات معمول و رایج شعر
خیال شعرش کم است ؛ بیشتر استدالل کرده و شعر را
فارسی است .عناصر تازه در صور
ِ
الصدر و جناس درآمیخته است.
َلی َّ
به بعضی از صنایع بدیعی چون تقسیم و َر ُّد ال َع ُج ِز ع َ
احساسی او نسبت به طبیعت و زیبایی دو عامل تواند داشت  :یکی آنکه  ٬در اثر
بی
ِ
بهرهوری به افراط از نعمتهای زندگی  ٬همه چیز در نظر
غرقهبودن در زندگی اشرافی و
ِ
او عادی شده باشد؛ دیگر آنکه شخصًا از ذوق و احساس و عاطفهای اندک بهرهور بوده
باشد .یاری شعرش ترکیبی شده از تراوشهای طبعی موزون به اضافه بـرخـی صـنایع
شعری و مضامینی که به استدالل و مفاهیم بعضی از علوم آمیخته شده است.
 (4نیز  Äزاهده افتخار ٬عنصری و مقام او در ادبیات فارسی ٬ص .56-53
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دیو ان مسعود سعد سلمان ) ٬(1362به تصحیح رشید یاسمی ٬امیرکبیر ٬تهران؛
دیو ان ناصرخسرو ) ٬(1365به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ٬انتشارات دانشگاه تهران ٬تهران؛
رادویانی ٬محمد بن عمر ) ٬(1362ترجمان البالغه ٬بهتصحیح و اهتمام احمدآتش ٬اساطیر ٬تهران؛
زرینکوب ٬عبدالحسین ) ٬(1363سیری در شعر فارسی ٬نوین ٬تهران؛
شفیعی کدکنی ٬محمدرضا ) ٬(1350صورخیال در شعر فارسی ٬چ اول ٬نیل ٬تهران؛
ــــ ) ٬(372مفلس کیمیافروش  ٬نقد و تحلیل شعر انوری ٬چ اول ٬سخن ٬تهران؛
ــــ ) ٬(1368موسیقی شعر ٬چ  ٬2آـگاه ٬تهران؛
صفا ٬ذبیح اهلل ) ٬(1351تاریخ ادبیات در ایران ٬ج  ٬2ابن سینا ٬تهران؛
غالمرضایی ٬محمد ) ٬(1377سبکشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ٬جامی ٬تهران؛
فروزانفر ٬بدیعالزمان ] ـبیتا[ ٬سخن و سخنوران ٬خوارزمی ٬تهران؛
ـــ ) ٬(1354مباحثی از تاریخ ادبیات ایران ٬به کوشش عنایت اهلل مجیدی ٬دهخدا ٬تهران؛
الزار ٬ژیلبر ) ٬(1361اشعار پراـکنده قدیمترین شعرا ِی فارسی زبان از حنظله بادغیسی تا دقیقی ٬کتاب آزاد ٬ته ران؛
محجوب ٬محمدجعفر ) ٬(1350سبک خراسانی در شعر فارسی ٬دانش سرای عالی ٬تهران؛
تحو ل شعر فارسی ٬کتابخانه طهوری ٬تهران؛
مؤتمن ٬زین العابدین )ّ ٬(1355
یوسفی ٬غالمحسین )ّ ٬(1370فرخی سیستانی ٬علمی ٬تهران.
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