فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال هفتم شماره بيست ونﻬم ،زمستان )١٣٩٥ﺻﺺ (٦٩

بررسي موسيقي دروني در اعجاز خسروي و خزاين الفتوح اميرخسرو دهلوي

ابراهيم رضايي

چكيده

*

ﻋبدالعلي اويسي كهخا

محمود

**

ﻋباسي ***

موسيقي در نثر فارسي ناشي از آهنگ و تناسبي است كه در يك جمله ميان واژگان گوناگون و يا
در ميان واژگان دو جمله احساس مي شود .گاه كلمات و جملاتي كه در كنار يكديگر قرار

مي گيرند در نثر فارسي ايجاد موسيقي ميكنند كه از آن تعبير به موسيقي دروني مي شود  .اين نوع
موسيقي از تناسب حروف و اﺻوات حاﺻل مي شود كه از تنوع و تكرار به وجود مي آيد .يكي از

مﻬمترين ويژگي هاي نثر امير خسرو آهنگيني و عبارت هاي موزون آن است .امير خسرو از
موسيقي در نثر خود بﻬره جسته تا نثر خود را موزون جلوه دهد  .او با تكرار هايي از قبيل تكرار

ﺻامت و مصوت  ،هجا  ،كلمه و تكرار جمله به نثر خود برجستگي خاﺻي داده است .هدف از اين

تحقيق شناخت موسيقي دروني در آثار منثور اميرخسرو است  .يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه

موسيقي دروني در آثار منثور اميرخسرو كاربرد فراواني دارد و نويسنده سعي كرده تا زبان آثار خود
را به زبان شعر نزديك كند  .اين پژوهش به شيوة توﺻيفي-تحليلي انجام گرفته است.

كليد واژه ها  :اميرخسرو دهلوي  ،موسيقي  ،آثار منثور  ،اعجاز خسروي  ،خزاين الفتوح.
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اميرخسرو دهلوي يكي از شاعران و نويسندگان بزرگ ايران در نيمه دوم قرن هفتم و اوايل قرن

هشتم هجري است .پدرش سيف الدين محمود از امراي قبيلة لاچين از تركان ماوراءالنﻬر است.
دولتشاه سمرقندي ميگويد كه اﺻل او از شﻬر كش كه آن شﻬر را قبهالخضراء مينامند بوده

است)دولتشاه .(٢٦٥ : ١٣٦٦ ، :او به عرفان و تصوف علاقه شديد داشت و مريد نظامالدين اوليا

بود و از دست او خرقه پوشيد ،تعلق خاطر اميرخسرو به تصوف و عرفان تأثير زيادي در آثار
منظوم او برجاي گذاشته است و نمونههاي افكار ﺻوفيانه به وفور در اشعار او ديده ميشود .دربارة

اطلاعات علمي و ادبي اميرخسرو گفتهاند :وي علاوه بر اطلاعات وسيع از زبانهاي فارسي و تركي

و عربي و ادبيات هر سه زبان ،به زبان هندي نيز آشنايي داشته ،در نظم و نثر هر دو ،استاد و در

موسيقي هندي و ايراني ماهر و توانا بوده است .به او آوازي خوش نسبت داده اند و گفتهاند كه

پردهها و نغماتي كه شمارة آنﻬا به سيزده بالغ ميشده ابداع كرد)ﺻفا ١٣٦٩ :ج.(٧٧٩ : ٢

اميرخسرو دهلوي يكي از پركارترين شاعران پارسيگوي است .جامي دربارة آثار او مينويسد

كه :او نود و نه كتاب تصنيف كرده است و از قول اميرخسرو نقل كرده كه گفته اشعارش از

چﻬارﺻد هزار بيشتر و از پانصد هزار كمتر است)جامي.(٦٠٨ ،١٣٨٢ :
-١-١بيان مسالﻪ و سوالات تحﻘيق

بهجز آثار منظوم ،اميرخسرو آثاري به نثر دارد ،خزائن الفتوح و يا تاريخ علايي دربارة تاريخ سلطان

علاءالدين محمد خلجي است .افضل الفوايد متضمن سخنان نظامالدين اولياست و رسائلالاعجاز يا

اعجاز خسروي دربارة قواعد انشاء زبان فارسي است كه مولف اين اثر را در سه جلد در سال ٧١٩
هجري به پايان برده است .اين آثار در ايران چندان شناخته شده نيستند و پژوهش حاضر مي كوشد

در مورد موسيقي دروني آنﻬا به اين سوالات پاسخ بدهد.

-١كدام يك از ﺻنايع بديعي در موسيقي دروني اعجاز خسروي و خزائن الفتوح نقش دارد.

 -٢در خصوص كاربرد ﺻنايع لفظي مانند ترﺻيع و اشتقاق كدام اثر بر ديگري برتري دارد؟
 -٣در مقولة تكرار اين برتري به كدام اثر مربوط مي شود؟

-٤در بحث هم حروفي ارجحيت با كدام كتاب منثور امير خسرو است؟
-٥در هم ﺻدايي و تكرار كدام يك از آثار كاربرد بيشتري دارند؟
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 -٢-١اهميت و ضرورت تحﻘيق

خزائن الفتوح از جﻬات مختلفي براي ما ارزشمند است اول اينكه تاريخ كاملي است و تمامي

جزئيات تاريخي دوران علاءالدين محمد خلجي را به رشتة تحرير آورده است .دوم :بدان جﻬت كه

اين كتاب ما را با يكي از بﻬترين نمونههاي نثر مصنوع كه توسط نويسنده نوشته شده آشنا ميكند.
بخش ديگري از اين كتاب پيرامون مبارزات ملك كافور در جنوب هند است كه اين جنگها توسط

خسرو با جزئيات به تصوير كشيده شده و براي خواننده بسيار قابل توجه است.

اعجاز خسروي شامل نامههاي اميرخسرو به اشخاص حقيقي و يا خيالي و حاكمان و اميران

هندوستان است .شيوه نگارش نامهها به نثر فني است "نثري كه بر ايراد ﺻنايع مختلف لفظي و

آرايشهاي معنوي و اطناب سخن از راه توﺻيفات دور و دراز و آوردن امثال و اشعار و شواهد

گوناگون از تازي و پارسي و به كار بردن اﺻطلاحات علمي و امثال آن بنا شده است)ﺻفا ١٣٦٢ ،ج
 ٣قسمت دوم .(٨٨٨ :اعجاز خسروي امير خسرو تمام ويژگيهاي نثر فني را داراست بهگونه اي كه

اين كتاب پر از كاربرد ﺻنايع مختلف شعري است و در بسياري از جاها معني در اثناي اين ﺻنعت

پردازيها گم ميشود .شايد يكي از علل اﺻلي كه اين كتاب تا امروز به ﺻورت خطي باقيمانده

همين نكته باشد زيرا كه خوانندة ﺻبور با تمام سختيهاي خواندن اين كتاب به معني مطلوبي

دسترسي پيدا نميكند.
-٣-١پيشينة تحﻘيق

دربارة آثار منثور اميرخسرو تاكنون چندين مقاله نگارش يافتهاست .مريم خليليجﻬانتيغ مقالة نقد

شعر و شاعري در هنر منثور امير خسرو را به رشته ي تحرير در آورده است  .سيداحسن الظفر از
دانشگاه لكﻬنو مقالة بررسي انتقادي اعجاز خسروي)جلد سوم( را نگاشته است و هدي سيدحسيني

و مشايخ فريدني نيز در مجلة كيﻬان فرهنگي شماره  ٤سال  ١٣٦٦دربارة خزائنالفتوح مقالاتي
داشتهاند اما در زمينة موسيقي دروني در آثار منثور اميرخسرو تاكنون تحقيقي ﺻورت نگرفتهاست.

 -٢موسيﻘي ﺷعر

بارزترين عاملي كه زبان را از كاربرد معمولي منحرف ميكند و جنبة زيباشناختي آن براي همه
ملموس و جذاب است و در تاريخ ادب فارسي ،عمري همپاية شعر دارد ،موسيقي است)ﺻﻬبا،
 .(١٠٤ :١٣٨٣شفيعيكدكني به نقل از اخوان الصفا در تعريف موسيقي گفته است :موسيقي شامل
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علم نسبتهاست .در اين چشمانداز ،بررسي هر نوع نظم و نظام و نسبت متقارني در كائنات،در

حوزة موسيقي است و محدود به تناظر و تقارن اﺻوات و حركت و سكونها در حوزة آواها
نيست)شفيعيكدكني.(٢٩٤ :١٣٨٥ ،

پورنامداريان نيز در تعريف موسيقي گفته است :موسيقي كه وسيلة بيان آن ﺻوت است قادر

است بي واسطة هر كلامي و بياني كه واجد مفﻬوم و معنايي باشد ،در ما حالات گوناگون و عكس-
العملهاي مادي و جسماني متناسب با آن را بهوجود بياورد .با در نظر گرفتن ارتباطي كه عاطفه با

ﺻوت و ﺻوت با موسيقي و موسيقي با عاطفه دارد ،ميتوان گفت كه اگر قدرت موسيقي را در

بيان و انتقال عواطف ،با قدرت كلام همراه كنيم ،قدمي مؤثر در جﻬت مقصود هنر برداشتهايم
)پورنامداريان .(٤١٣ :١٣٨١ ،در نثرهاي فني بيشتر از همه شاهد موسيقي دروني هستيم كه ناشي از
ارتباط واژهها بر روي محور همنشيني است .شفيعي موسيقي دروني را ناشي از جادوي مجاورت و

مﻬمترين قلمرو موسيقي ميداند و عقيده دارد كه "استواري و انسجام و مباني جمالشناسي بسياري
از شاهكارهاي ادبي ،در همين نوع از موسيقي نﻬفته است)شفيعي .(٣٩٢ :١٣٨٥ ،اين نوع موسيقي و
آهنگ پرطنين و مرتعش دانسته يا ندانسته و غيرارادي از آغاز ادب فارسي در شعر وجود داشته و

در روزگار ما با توجه بيشتر شاعران به كمال نزديك شده است)فولادوند.(٣٥ :١٣٨٧ ،
-١-٢موسيﻘي دروني

از آنجا كه مدار موسيقي بر تنوع و تكرار است ،هركدام از جلوههاي تنوع و تكرار ،در نظام آواها،
كه از مقولة موسيقي بيروني و كناري نباشد در حوزة مفﻬومي اين نوع موسيقي قرار ميگيرد .يعني

" مجموعة هماهنگيهايي كه از رهگذر وحدت يا تشابه يا تضاد ﺻامتها و مصوتها در كلمات

يك شعر پديد ميآيد ،جلوههاي اين نوع موسيقي است)شفيعي .(٣٩٢ :١٣٨٥ ،در حقيقت موسيقي
دروني ،نظم آهنگي است كه از تناسب و تكرار و همنشيني ﺻامتها و مصوتها ايجاد ميشود و
در كنار ديگر عناﺻر موسيقي ساز شعر را به اوج لذت موسيقيايي نزديك ميسازد .تكرار رابطة

تنگاتنگي با موسيقي دروني دارد ،شميسا عقيده دارد كه تكرار به همراه تنوع رابطة مستقيمي با حس
زيبايي شناسي دارد و ميگويد كه :تكرار در زيبايي شناسي هنر از مسائل اساسي است)شميسا،

 .(٦٣ :١٣٨٣و تمامي هنرهاي قديم بر مبناي تكرار شكل گرفتهاند و شعر فارسي نيز بهعنوان يك
هنر از تكرار بسيار بﻬره برده است.
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علاوه بر تكرار بايد به آرايههاي ديگري نيز اشاره كرد كه به ايجاد تناسب و توازن و به تبع آن

ايجاد موسيقي در نثر ميانجامد به بيان ديگر ميتوان گفت "پديد آمدن هر توازن وابسته به گونهاي

از فرايند تكرار كلامي است كه در سه سطح توازن آوايي ،توازن واژگاني و توازن نحوي قابل

بررسي است)ﺻفوي.(١٦٧ :١٣٩٠ ،
-١-١-٢توازن آوايي

در اين سطح تكرارهاي آوايي كه در يك واج ،چند واج ،چند واج درون يك هجا ،كل هجا و توالي

چند هجا وجود دارد مورد بررسي قرار ميگيرد .توازن آوايي به دو بخش توازن واجي و توازن

هجايي قابل بررسي است .توازن هجايي به آن دسته از تكرارهاي آوايي توجه دارد كه از همنشيني

چند هجا در كنار يكديگر تحقق مييابد و در كل به ايجاد نظم منجر ميشود)همان.(١٦٨ :
-٢-١-٢واج آرايي

اين آرايه كه از مﻬمترين نمونههاي توازن آوايي به شمار ميرود با عنوان نغمه و همآوايي در

كتابهاي علم بديع مطرح شده است و همايي آن را در قالب ﺻنعت اعنات بررسي كرده
است)همايي .(٧٤ :١٣٦٧ ،واج آرايي از تكرار ﺻامت و مصوت به وجود ميآيد و بر دو نوع است:
 -١-٢-١-٢همحروفي

و آن تكرار يك ﺻامت با بسامد زياد در جمله است ،اين تكرار ممكن است به ﺻورت منظم در
آغاز همه يا برخي از كلمات باشد و يا ممكن است به ﺻورت پراكنده در ميان كلمات اتفاق افتد.
 -١-٢-١-٢همصدايي

تكرار يا توزيع مصوت در كلمات است)شميسا .(٥٠٨ :١٣٨٣ ،توازن آوايي در خزائنالفتوح و

اعجاز خسروي هم در زمينه همحروفي و همﺻدايي بسيار ديده ميشود .بهعنوان مثال تكرار ﺻامت

"س" كه از نظر جايگاه توليد ،لثوي و شيوة توليد آن سايشي است بهطور منظم در آغاز كلمات،
موسيقي را گوشنوازتر كرده است .همچنين در توجه مخاطب به اهميت معنايي هر يك از عبارات
نقش مﻬمي ايفا كرده است .

تكرار صامت "س"
-
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تا سوي سايهبان سايه خداي سايهكردار روي بر خاك نﻬادند)خزاين الفتوح .(١٠٥ :

سايهبان سليماني ،در سواد ديوگر سايه انداخت)همان.(١٢٢ :

و اﺻنام سنگ را برسان دل سنگين پر ستندگان بشكستند زهي سنيان پاك كه آن همه
سنگهاي آلوده را بهسختي تمام خرد كردند)همان.(١٦٥ :

هر سيه دلي كه به سنگ قلب سودا مي كرد به زخم درّه بي سنگش كردند و ﺻلابتي به

جاي آوردند كه جمله سنگ ها آهنين گشت )همان.(١٦٥ :
تكرار ﺻامت "م"

-

محمد نامي كه از ميم محمد ،شاهاختران را حلقه در گوش كرده و نون طغراي او به

-

اكنون قدري جولان سخن را از مجال مبالغت به مجال بلاغت رسانم)همان.(١٧ :

-

نبايد كه رسن در گلويش كنند و آبش ببرند در اين كشمكش بود كه جنبش لشكر قريب-

دعوي هلاليت بر آسمان برآمده) .اعجاز خسروي ،ج .(١٤ :١

تكرار ﺻامت "ج"

تكرار صامت "ش"

تر رسيد)ص.(١٥٣ :

تكرار صامت )خ( )ر( )ز(

چون يقين شد كه راي در آن خارا و خار به لباسي در خز كرد كه سوزن در خز كنند و هر كه در
دنبالة او بود در آن سوزن زار خارستان مانند رشته در سوزن رفت)همان.(١٥٥ :
تكرار ﺻامت به همراه مصوت  :تكرار ﺻامت "گ" به همراه مصوت "و"

اگر يك گروهة بيروني سوي درون پرتاب شد همه را از درون دو گروهي ميافتاد اما از منجنيق

هاي دروني اگرچه دوگان گروهه مي آمد گروه هاي بيگانه گويان را هيچ آسيبي نميرسيد ).خزائن-

الفتوح.(٢٠ :

-٣-١-٢توازن واژگاني

دومين گونه از تكرارهاي كلامي توازن در سطح واژگان است .توازن واژگاني بيشتر در متون نثر

ايجاد موسيقي ميكند .تكرارهايي كه در اين سطح مورد نظر هستند ،گروهي از ﺻنايع را شامل مي-

شود كه در چارچوب هجا نميگنجد .توازن واژگاني محدود به تكرار چند هجا درون يك واژه
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نيست بلكه ميتواند كل يك واژه ،يا گروه و حتي مجموعة واژههاي درون يك جمله را شامل

شود)ﺻفوي .(٢٠٠ :١٣٩٠ ،بنابراين در سه بخش تكرار در سطح واژه ،تكرار در سطح گروه و

نﻬايتاً تكرار در سطح ﺟملﻪ مطرح ميشود كه هركدام در دو شكل همگوني كامل و همگوني

ناقﺺ ،قابل بررسي است .منظور از همگوني كامل در اﺻل تشابه آوايي كامل ميان دو يا چند عنصر
دستوري يا تكرار يك عنصر دستوري واحد است)همان.(٢٠١ :

تكرار واژه :كه يك واژه چندين بار در يك عبارت تكرار مي شود به عنوان مثال تكرار هجاي

)شان( در باركشان و تكرار واژه ي "سنگ" يكي از زيبا ترين نمونه هاي تكرار را نشان مي دهد كه

علاوه بر تأثير در موسيقي كلام ) ،گرانباري و سنگيني ( را نيز به ذهن متبادر ميكند  .اين نمونه
ميتواند قدرت نويسنده را در چيدمان و گزينش واژه هاي كاربردي خود نشان دهد :

و باركشان آهنين اندام نيز ربوده ي سنگ شده سنگ مي ربودند  ،از بنكده ها ﺻد فرسنگ تا سنگ

بافر مسجد پشت سنگين باركشان گرانبار سنگ بود و بگردون سنگ مي كشيدند  .ص ٢٦

در آن مقام چون ابر پيل وش بگشاد  ،ﺻد و هشت پيل ابروَش در سلسله ي قيد آمد  .پيل بالا

خزاين چه از آن جنس كه از پشت پيل ابر چكد و چه از آن نوع كه از شكم كوه ابر زايد به دست

افتاد .

چون دستور عالي راي ،پيغام فرودستي راي استماع كرد اگرچه به نور راي خويش دروندي راي را
روشن كرده بود مع هذا اشارت خليفهالاسلام بدو رسانيد)خزينهالفتوح،

.(١٣:

جز كيش شكستة هندوي كه بربستة زنار است و زناري كه بربستة آن كيش ،ديگر رشته تايي با خود
نگاه ندارم )همان .(١٣٦ :تكرار واژههاي )كيش( ) ،زنار( و )بربسته( ايجاد موسيقي كرده است.

يكشنبه كه روز آفتاب است از سه آفتاب سر بر كرد و آفتاب براي بزرگي روز خويش را نيز
روشن كرده بود)همان.(٩٥ ،
-٤-١-٢تكرار ﻋبارت

عمارتي ديد سرگم و هندواني كه از فوت سر خويش پيش از آن پاي گم كرده بودند در آن حال

سرگم كرده ،برآنگونه سرگم ميدويدند و سرگم كرده را ميجستند و سري كه داشتند گم ميكردند
)همان(١٥٣ ،

منظور از همگوني ناقﺺ تشابه آوايي بخشي از دو يا چند واژه است و آرايههايي همچون سجع
متوازي ،مطرف و متوازن و جناسهايي مانند جناس مضارع ،جناس ناقﺺ ،مطرف ،جناس اشتقاق
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يا جناس قلب اينها همه توازن واژگاني همگوني ناقﺺاند .جدا از اين ﺻناعات شگردهاي ديگري

همچون ترﺻيع ،موازنه يا تضمينالمزدوج نيز در همين مقوله ميگنجد)ﺻفوي.(٢٠٣ :١٣٨٣ ،
-٥-١-٢تتابع اضافات

آوردن كسرههاي متوالي است خواه در اضافه باشد و خواه در وﺻف)همايي.(٢١ :١٣٦٧ ،

اخترِ سعادتِ جمﻬورِ برايا آن روز برآمده بود كه ضميرِ منيرِ اين آفتاب آفاق روشن كردند)ص.(٥:
دورِ ظالمانِ سگ روي برانداخته و كاسة سرِ عوانانِ خوكخوار ،نگونسار گردانيده)ص.(١٧:

چون زبانِ شمشيرِ خليفة زمان كه زبانة شمعِ اسلام است ،جملگي ظلمتِ هندوستان را به انوا ِر
هدايت روشن گردانيد)ص.(١١٣ :

يكي از ويژگيهاي زباني اميرخسرو استفاده زياد از تتابع اضافات است .او تتابع اضافات را در نثر

خود به دو منظور به كار ميبرد كه كاربرد اوليه آن تصويرسازي است و ويژگي دوم تتابع اضافات

ايجاد موسيقي با استفاده از تكرار كسرة اضافي موجود در اين تركيبهاست كه به غناي موسيقي نثر

او افزوده است.

ملكِ برجيس طلعت ،جملگيِ روشنانِ مواكبِ لشكر را طلب فرمود تا سوي سايهبانِ سايه خدايِ

سايه كردار روي بر خاك نﻬادند)خزاين الفتوح.(١٠٥ :
-٦-١-٢كثرت تكرار

از دور مدام نه شيشة فلك خرابتر از آن شده كه خرابات در نوبت همايون ،بر طريق مستان خراب
در محل و غير محل فروتني مينمود)ص.(٢٧ :

از يمن سُم بارگيان لشكر فرسنگ به فرسنگ هر سنگ فري مييافت)ص.(٧٥ :

تا سوي سايهبان سايه خداي سايه كردار روي بر خاك نﻬادند)ص.(١٠٥ :

ميوههاي به از به و نغزتر از نغز بار بر بار انبار كرده)ص.(١٢٣ :
-٧-١-٢سﺠع

ﺻنعت سجع يكي از آرايههاي لفظي و از جمله عوامل ايجاد موسيقي و آهنگ در متون منثور است،

چنانچه آن را با قافيه در شعر مقايسه كردهاند  .در لغت به معني آواز كبوتر و در اﺻطلاح عبارت از
آن است كه كلمات آخر قرينهها در وزن يا حرف روي يا هر دو موافق باشند)همايي.(٤٢ :١٣٦٧ ،
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وحيديان كاميار عقيده دارد كه سجع سبب بيگانهسازي و غرابت سخن ميشود لذا برجستگي

خاﺻي بهسخن بهويژه به واژههاي سجعدار ميبخشد)وحيديان كاميار.(٤٥ :١٣٧٠ ،

در قرن ششم و هفتم سجع از اركان اﺻلي آرايش كلام بوده است و كمتر اثري را ميتوان يافت كه
از سجع بيبﻬره مانده باشد)خطيبي.(١٨٧ :١٣٩٠ ،

شميسا نيز عقيده دارد كه يكي از روشهايي كه با اعمال آن در سطح دو يا چند كلمه يا در سطح

دو يا چند جمله موسيقي و هماهنگي بهوجود ميآيد و يا موسيقي كلام افزوني مييابد سجع

است)شميسا.(٣٥ :١٣٨٣ ،

ﺻنعت سجع در نثر اميرخسرو بسامد بالايي را بهخود اختصاص داده است و كاربرد اين ﺻنعت

در نثر او متنوع است مؤثرترين كاربرد اين ﺻنعت از نظر موسيقي در مواردي است كه دو قرينه با

يكديگر تساوي طولي دارند و گاهي نيز علاوه بر تساوي طولي ،اين تساوي را در تعداد هجاهاي
دو قرينه نيز ميتوان ديد:

تا ميان هواهاي گرم و بارانها و ژالههاي سخت و نرم با بردابرد تمام در كنف مظله ي الﻬي ،ايمن
از تف تاب ،فارغ از رنج و عذاب به جناب دولت مآب پيوستند)ص .(١٦٨ :در تاريخ علايي سه
نوع سجع ديده ميشود :متوازي،مطّرف ،متوازن.
-١-٧-١-٢سﺠع متوازي

از ديدگاه موسيقي قويترين اسجاع،سجع متوازي است .در سجع متوازي كلمات در وزن و

حرف روي يكسانند.

روز چﻬارشنبه كه روز تير است خشم سﻬمناك سلطاني به فيروزي و بﻬروزي درون حصار گلين
شد)ص.(٩٦ :

-٢-٧-١-٢سﺠع منوازن

كلمات در وزن يكسان ولي در حرف روي متفاوت هستند دربارة سجع متوازن گفتهاند كه :اگر

شامل تكرار آوايي نباشد در ايجاد تناسب موسيقيايي اضافه بر وزن ناتوان است ولي اگر به دليل
تكرارهاي واجي توازني آوايي در آن به وجود آمده باشد در چﻬارچوب توازنهاي آوايي قابل

بررسي است)ﺻفوي.(٢٧٨ :١٣٩٠ ،
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معاريف و مشاهير لشكر پيش سايهبان خاص اجتماع نمودند و به استماع دعاي پادشاه عيسي دم ،

وقت را زنده داشتند)اميرخسرو  :سال چاپ .(٧٦ :
-٣-٧-١-٢سﺠع مطّرف

كه قرينهها در حرف روي يكسان هستند ولي از نظر وزن مختلفند .جامهاي گوناگون كه از مﻬار

هند تا باورد خراسان امثال آن نتوان يافت بالاي دكانها مانند لاله بر كوهسار و رياحين در گلزار
توده زده) ...امير خسرو  :سال چاپ .(١٢٣ :

ترﺻيع :كه در قرينهها هر لفظي با قرينة خود در وزن و حرف روي مطابق است)همايي:١٣٦٧ ،

.(٤٥

احسانشاه را در كار رعايا ،رعايتي كامل و سالكان راه را در دربار برايا ،حمايتي شامل)اعجاز

خسروي ،ج .(٢٣ : ٣

بعد از سجع رايجترين ﺻنايع بديﻬي در نثر جناس تام است كه در آثار اميرخسرو كاربرد فراواني
دارد .جناس تام عبارت از آن است كه:
-٨-١-٢ﺟناس

آن است كه نويسنده در سخن خود كلمات همجنس بياورد كه در ظاهر به يكديگر شبيه ولي در

معني مختلف باشند)همايي .(٤٩ :١٣٦٧ ،جناس بر چند نوع تقسيم ميشود:
-١-٨-١-٢ﺟناس تام

رشيد وطواط در تعريف جناس آورده كه  :اين ﺻفت چنان باشد كي كلماتي باشد مانند يكديگر به

گفتن يا نبشتن در نثر يا نظم  ) .وطواط ( ٥ : ١٣٣٥ ،

شمسيا در تعريف جناس نيز بر نشانه هاي ظاهري دو لفظ تاكيد كرده نه بر تشابه در معني  .روش
تجنيس مبتني بر نزديكي هر چه بيشتر واكه هاست به طوري كه كلمات هم جنس به نظر آيند ) .

شمسيا ( ٣٩ : ١٣٨٣ ،

قلم سرگشته از سر سودا سر در گريبان دوات فرو برده گفتم در كدام سودا فرو شدهاي؟ )اعجاز

خسروي ،ج.(٤٩ : ١
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هر سيه دلي كه به سنگ قلب سودا مي كرد به زخم درّه بي سنگش كردند و تشديد و ﺻلابتي به

جاي آوردند كه جمله سنگ ها آهنين گشت .سنگ در واژه ي نخست واحد وزن و در واژه ي دوم
به معني ناچيز كردن به كار رفته است .

و اقبال با او يار بود كه با اﺻحاب شمال به سوي شمال گريختند.پادشاهان جواد )بخشنده( باشند و

اين وافر جود هر روز چندين جواد)اسب خوشرفتار( را به محتاجي ميبخشد)خزائن الفتوح.(١٥ :
 -٢-٨-١-٢ﺟناس ناقص

كه آن را جناس محرف نيز مي گويند  ،آن است كه اركان جناس با هم در حروف يكي و در

حركت مختلف باشند .اميرخسرو در آثار منثور خود از اين جناس استفاده كرده است  ) .همايي ،

 .( ٥٠ : ١٣٦٧طريقة مستقيم كه از پير بدو رسيده است به خط مستقيم مي ماند كه ميان دو قطب

فرض كنند ربّ كعبه نظر قلب ما را كه قِبله را قُبله زده است شناسنده ي آن قطب والا گرداند .
قِبله در معني سمت  ،جﻬت و قُبله به معني بوسيدن  ،بوسه زدن است .

 -٣-٨-١-٢ﺟناس خط

آن است كه دو كلمه متجانس در كتابت يكسان هستند ولي از نظر تلفظ و نقطه گذاري

مختلف اند ) .همايي ( ٥٦ : ١٣٦٧ :

از راه تعصبي كه عصبه را با خول و پيوند خويش باشد به عصبيت در پي آن اعظم عظام در نشسته

است و عصب غضب را در ترنجانيده بلكه از پوست برون افتاده  ) .اعجاز خسروي  ،ج( ٣٥ : ٢

غرض عرض عريضه آن است كه از اين جانب كار به كرم و راد با مراد او سپرده شده است ) .
همان  :ج.( ٦ : ٣

-٤-٨-١-٢ﺟناس لفظ

آن است كه كلمان متجانس در تلفظ يكسان و در كتابت مختلف باشند  ) .همايي : ١٣٦٧ ،

 .(٥٧دور بريد ما در ﺻواب و ثواب به غايتي است كه نائب دور حافظان قرآن توان خواند  .و
حديثي كه او مي نويسد از حديث هاي رسول خبر تواند داد ) اعجاز خسروي  ،ج.( ٤٤ : ٣

-٥-٨-١-٢ﺟناس مطرف  :آن است كه دو ركن جناس فقط در حرف آخر مختلف باشند مثل

آزار و آزاد ) همايي .( ٥٥ : ١٣٦٧ ،

سوم احمد احمق كه روز و شب يا در جوز است يا در جو  ،زا ) .اعجاز خسروي  ،ج( ٧ : ٣
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-٦-٨-١-٢ﺟناس مركب :كه يكي از دو ركن جناس بسيط و يا در حكم بسيط و ديگري مركب

است ) .همايي ( ٥٠ : ١٣٦٧ ،

اين نوع جناس در اعجاز خسروي كاربرد فراواني دارد  .خيرالدين اوبﻬي )نام شخﺺ( كه براي يار و
اغيار همه كار او بﻬي است)اعجاز خسروي ،ج.(٦ : ٣

 ...يكي رئيس مازندران كه ما زن در آن خانه ديده ايم كه سوي شوي سنگي اندازد و كسلي

كند)همان .(٧ :بعضي در ساية زينﻬار آمدند و زين ها را از سواري خويش خالي كرد  ) .خزاين

الفتوح  .( ٦ :در اقامت خيرات ،بنيادي نﻬادي كه سپﻬر در وي شيدا گردد و آغاز اين بنيت به نيت

خاص از مسجد جامع حضرت كرد)همان  .( ٢٣:زنان اگر در تن شيري داشتند  ،از آن تنشير با
خون به هم بيرون آمد ) .همان ( ٢٠ :

-٧-٨-١-٢ﺟناس اﺷتﻘاق :آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه حروف آنها متجانس و

به يكديگر شبيه باشند و از يك ريشه مشتق شده باشد مانند كلمات رسول  ،رسيل  ،رسل و رسايل

)همايي (٦١ :١٣٦٧ ،مانند :ﺻبح او را در كار نيست مگر مﻬرباني كردن بر ذرات عالم و شام چتر او را

رسم نيست به جز خواب اسايش دادن به ذريات آدم ) اعجاز خسروي  ،ج  .( ٢٣ : ١اخلاف خلافت كه

جواهر ذوالفقار شاهي وقاطع غورات نامتناهي هر يك به آثار بخت و دولت و حليه فتح و تصرف آراسته باد

شوقي كه دل را به شق مشقت شق شق كرده است از شقّ قلم بيرون ريخت ) اعجاز خسروي  ،ج.( ٣٨ : ٣
مثل اين مركبي كه ازمراكب كه ركوب را شايد در ركاب خويش آيد كم يابند ) همان .(٢٩ :

-٨-٨-١-٢ﺟناس ﺷبﻪ اﺷتﻘاق :آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه ...از يك ماده مشتق

نباشند اما حروف آن ها چندان شبيه و نزديك به يكديگر باشد كه در ظاهر توهم اشتقاق شود مانند

 :زمان و زمين  ،و اين قسم را شبه اشتقاق نيز مي گويند)همايي (٦١ :١٣٦٧ ،مانند :من در اثناي اين

ثنا بودم كه يك دست تير چوبين از كيش كافر برون آورد)همان  .( ٤٥ :اگرچه علوم بسيار داشت

اما علوم علو بي پايان است  ....و از بس مﻬابت چون زحل منكوس به حال بد و طالع معكوس

سوي برج هبوط خويش راجع شده) .خزاين الفتوح ( ١٢٧ :
ﺷبﻪ اﺷتﻘاق – معكوس و منحوس

كلند را كه نقش كليد دارد از هر رخنه فتح باب گشاد  ) .همان ( ١٥٩ :

دلاوران تركش بند چون شيران نيستاني بر ديوار حصار جستن گرفتند و تير چو باران نيساني مي

باريد)همان .( ٩٣ :

بررسي موسيقي دروني در اعجاز خسروي و خزاين الفتوح اميرخسرو دهلوي

-٩-٨-١-٢ﺟناس قلب :قلب در لغت به معناي واژگونه كردن است و مقلوب به معني واژگونه و

در فن بديع آوردن الفاظي است كه حروف آن ها مقلوب يكديگر باشد و اين امر چون در بعضي از

حروف اتفاق افتاد آ ن را قلب بعض مي گويند مثل كلمات شاعر و شارع ) همايي .( ٦٥ : ١٣٦٧ ،
اميرخسرو نيز در بسياري از جاها جناس قلب را در آثار منثور خود به كار برده است .

مثال  :تنيب ) اسم خاص ( خيّر پادشاه خيّر را در حضرت ملك خبير كه خير از او بابي است براي
قلع آن خيبر شفيع بود ) خزاين الفتوح  ( ٩٢ :خبير و خيبر جناس قلب بعض دارد .

اطاعت رسن گلوي ايشان شده تا همچنان با قيد رقبه در ربقة انقياد درآمده)اعجاز خسروي ،ج: ١

.(٣٨

نتيﺠﻪ

نتيجة بحث نشان از آن دارد كه نثر امير خسرو دهلوي از موسيقي دروني خاﺻي برخوردار است.
در بسياري از نمونه ها در نثر هر دو كتاب  ،هم ﺻامت و هم مصوت را كنار هم داريم و علاوه بر

آن ها مواردي از سجع نيز ميان آن ها ديده مي شود .تكرار ،تناسب آوايي واژه ها  ،جناس  ،انواع

گوناگون سجع از اعم از متوازي  ،مطرف و متوازن ،در سراسر هر دو كتاب به چشم مي خورد و

موجي از آهنگ و توازن غلبه دارد كه حاﺻل هم آوايي و سجع و نزديك بودن تعداد هجاهاي هر

قرينه به يكديگر است و چه بسا كه در تمام يا پاره اي از قرينه ها  ،تعداد هجا ها يكسان يا به هم
نزديك باشد .اميرخسرو دهلوي گاه براي اينكه موسيقي كلامش را گوش نوازتر كند  ،سجع ها را

كنار هم مي آورد  .تكرار واج  ،هجا  ،و جمله در در اثارش بسيار چشم گير است .موسيقي در

اعجاز خسروي و خزاين الفتوح  ،بيشتر از هر چيز مرهون ﺻنايع بديعي به ويژه سجع است  ،در

مورد كاربرد ﺻنايع لفظي مانند ترﺻيع و اشتقاق  ،اعجاز خسروي  ،برتري چشم گيري نسبت به

خزاين الفتوح دارد  ،در بحث تكرار اين برتري به خزاين الفتوح تعلق مي گيرد  .در مبحث تكرار

واك ) هم ﺻدايي و هم حروفي ( تقريبا برابري را در اين دو اثر مي توان ديد  .البته در هم حروفي

باز هم اعجاز خسروي پيش تر از خزاين الفتوح است و شايد دليل اﺻلي آن استفاده از سجع و

جناس و ترﺻيع و  ...است كه حروف هم شكل را مي طلبد  .در هم ﺻدايي تاحدودي شاهد
برتري خزاين الفتوح هستيم و آن بيشتر به خاطر تتابع اضافاتي است كه در اين كتاب وجود دارد.
در تكرار واژه نيز خزاين الفتوح بر اعجاز خسروي برتري دارد  ،اما به طور كلي امير خسرو دهلوي

 ،تكرار را به عنوان يكي از عوامل ايجاد موسيقي مدنظر داشته است و در نثر هر دو كتاب به انحاء

گوناگون از آن بﻬره برده است .
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