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  )جلد سوم(بررسي انتقادي اعجاز خسروي 
  ∗الظّفر سيد احسن

طوطي هند حضرت امير خسرو نه تنها براي كشور پهناور هند بلكه براي سرتاسر جهان 
حضرت  عالوه ارادت او به به. فارسي يك شخصيت برجسته و ماية افتخار است

ويژه هند  شمندان جهان بهدان. دهندة پاية روحاني او هم است  نشان)رح(الدين اوليا نظام
  :نويسد موالنا شبلي مي. آرند بحق در برابر عبقريتش سرفرود مي

در هند از ششصد سال پيش تاكنون شخصيتي داراي كماالت مختلف مثل ”
خواهيد حتّي در  جهان نگشوده است و اگر راستش را مي خسرو چشم به امير

ت داراي اوصاف گوناگون ايران و روم در خالل هزارها سال اين چنين شخصي
  .١“ظهور نيامده جز چند نفر به به

احوال و آثار امير خسرو تاكنون مورد بحث و بررسي برخي از دانشمندان برجسته 
، وحيد مرزا )خسرو بيان(، شبلي نعماني )حيات امير خسرو(مثل احمد سعيد 

ه بسياري از عالو به. غيره قرارگرفته است و) خسروشناسي(انصاري  .ظ) خسرو امير(
  .ها و گفتارها در اين باره نوشته شده است مقاله

طرحي براي ترجمة » امير خسرو سوسائتي آو امريكا«ميالدي  ١٩٨٩-٩٠در سال 
ميان چند تن از دانشمندان براي  كرد و رسايل آن را در  اجراءخسروي اعجازانگليسي 
ترم پروفسور محمد استاد مح جلد سومين آن به. نمود انگليسي توزيع ترجمه به

بنابر مسئوليت ترجمة آن توانستم . الحق انصاري و نويسندة اين مقاله تحويل شد ولي
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لذا مناسب دانستم كه موضوع مقالة بنده . كمال دقت بخوانم سراسر اين كتاب را با
پس از چندي كساني كه كار ترجمة . باشد» )جلد سوم (خسروي اعجازبررسي انتقادي «

صورت كتابچه  شان به آنها محول شده بود، نظرهاي انتقادي  بهخسروي زاعجاانگليسي 
  :قرار زير است اش به چاپ رسيد كه خالصه از طرف انجمن نامبرده به

خوانيم   را ميخسروي اعجازامير خسرو داريم وقتي كه نثر  همة ارادتي كه به با .١
متفاوت بندد كه  تصويري از شخصيت امير خسرو بر صفحة ذهن ما نقش مي

 .شود است از ايماژي كه پس از بررسي سخنان منظومش ارائه مي
سبك نثر كتاب خيلي دشوار و پيچيده و مبهم و دقيق و پر از صنايع و بدايع  .٢

 .اي تلقّي كرد نگاري ويژه عنوان نامه توان آن را به است و از اين حيث مي
در اظهار يكي از عوامل مهم دشواري سبك وي آن است كه هدفي كه خسرو  .٣

فروشي و هنرنمايي اوست نه  مطالب خود درنظر داشته است همانا فضل
 .اصالح ذهن خواننده و گسترش دادن دايرة علم و دانش او

ها كامالً آشكار نيست يا خيلي كمتر  ها و جزو جمله ربط طبيعي ميان جمله .٤
 .رسد چشم مي به

لم هندسه و شناسي و ع ستاره ها و اصطالحات مربوط به برخي از واژه .٥
هاي  كاربرده شده است كه الزم است براي آن يادداشت شناسي و فقه به موسيقي

 .جداگانه نوشته شود
 .كاربرده شده است هاي ركيك و مبتذل هم به در جلد سوم بعضي جمله .٦
هاي اماليي خالي نيست، لذا در بسياري جاها  نسخة چاپي نولكشور از غلط .٧

مفهومي برد كه  توان پي به قت زياد ميفهم عبارت دشوار است و پس از د
 .نويسنده درنظر داشته است

اند و در آن صنايع و بدايع آن  اشخاص فرضي نوشته شده هاي فرضي به نامه .٨
 .شود كاربرده شده است كه سرتاسر نامه معما مي قدر به
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سازي فارسي  هاي منفي، امير خسرو بدون ترديد بر تركيب اما در برابر اين جنبه .٩
هاي  زبان عربي و همچنين بر گنجينه عربي و بندش الفاظ و شعرگويي بهو 
  .١اي دارد العاده ها و بر اظهار مطالب خود قدرت فوق واژه

ها، نظر پروفسور وحيد مرزا را مالحظه كنيد كه دربارة  اما در مقابل اين نقد
  :زبان انگليسي نوشته است نامة دكتري خود به خسرو در پايان امير
هاي نثر مرصّع و مزين و آشكاركردن  ف بزرگ اين اثر همانا ارائة نمونههد”

و بدين ترتيب، اين اثر اگر از سويي . كاربرد صنايع و بدايع گوناگون است
طور كه در كشور شعر  كند، همان اش را در كشور نثر متداول محقّق مي سبك

عهد هم تهيه هست، از سوي ديگر الگوي معياري براي تقليد نثرنگاران آن 
اين است كه امروز پس از ششصد سال شايد كمتر كسي همت و . كند مي

فهميدن مطالب و نكات  حوصله داشته باشد كه اين اثر را بخواند تا چه رسد به
چيزي . زمان عوض شده، ذوق و قريحه هم عوض شده. گيري از آن آن و بهره

ي كه در آن هنگام رواج كه در آن هنگام مقبول بود امروز مردود است و سخن
منتقد اين دوره اگر اين اثر . داشت امروز ارزش خود را از دست داده است

خسرو را بخواند نخستين نقشي كه بر صفحة ذهنش ثبت خواهد شد اين است 
ولي اگر صبر و . معني نوشت ها كرد و اين دفتر بي ناحق اين تالش كه خسرو به

 را دريابد، يقين خسروي اعجازهاي   مزيتكند تا كاربرده تالش دلسوزي را به
هاي  معني جلوه نخواهدكرد و اين كاوش نظرش فضول و بي است اثر خسرو به

هاي بهترين نثر آن زمان در آن  هايي از سبك ادبي لغو نخواهد بود، زيرا نمونه
ويژه در بررسي ارتقاي نثر فارسي در هندوستان سودمند  شود كه به يافته مي

توان  لغت و ادب و جامعه مي بسياري از اطالعات مربوط به و بهخواهد بود 
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طور پراگنده وجود دارد و نشان دهندة احوال و  برد كه در سراسر كتاب به پي
  .كوايف آن عهد است

گرفته است كه   سبكي را پيشخسروي اعجازخسرو ادعا كرده است كه در نثر 
نويسد كه در هند سبك  اول مياختراع و ايجاد خود اوست ولي در مقدمة رسالة 

كار رفته  مرحلة ارتقا رسيده است كه در آن صنايع و بدايع طوري به تازة نثر به
هاي اعلي از اين  او خواسته است نمونه. شود كاربرده مي كه در آب گالب به

گرايش  توانست به بديهي است كه خسرو نمي. سبك را در اين اثر ارائه دهد
هاي نويسندگان معاصرش وجود داشته است  ر نوشتهعمومي عهد خود كه د

  .١“اعتنايي نشان دهد بي
  :دهد در مقدمة جلد سوم اين اثر، خسرو توضيح مي. موضوع خود گردم به باز مي

. االعجاز يف اللطائف من املصنوعات تشتمل علي خطني الثالثة من رسائل الرسالة”
. مشتمل بر دوازده حرف. رسم جديد هاي قديم و تصرف در آنها به اول در صنعت خط

چون بوقلموني . هاي جديد وضع خسرو، مشتمل بر پانزده حرف خط دوم در صنعت
شكل  انگيز، تا به غايت باريك خواهد كه در اين طرزنگارشي كند او را مخيله بايد به

بندد و خياالت موجه و مصورات ذوالوجوه و  دست موي دقايق بر سر قلم نقّاشان چيره
آميزي  از اداي رنگ. كند هاي غريب بر روي صفحات تحرير هاي جديد و مثال نمونه

گلگونة تكلّف ملون  تصحيف و تجنيس و ديگر مصنوعات لفظي كه چهرة لطايف را به
آميزان كه ترك مصنوعات لفظي را از عجز كاتب صورت خواهند  رغم رنگ گرداند، علي

  : بيت.كرد، در هر صنعت نامة درازنگارش كردم
  ٢حيران شده چون صورت ديوار بمانند       بيننـد اني چـو ب   ل معـ  ش مـرا اهـ    ا نق ت

او . خسرو در اين مقدمه هم موضوع و هم هدف خود را كامالً روشن كرده است
  :در همين رساله شعر زير را نوشته است

  ب، چون ماه آسمان نبـود     كه ماه نخش    مسوز شمع تكلّف چو نور معني نيست      
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و از اين شعر، چنانكه روشن است، اين است كه در كاربرد صنايع و هدف خسر
مطالب و  گيرند و به بدايع لفظي و معنوي نويسندگان عموماً تكلّف و تصنّع را پيش مي

تنها اظهار قدرت بر كاربرد صنايع و بدايع در نظرشان است . كنند معاني كمتر توجه مي
 كاربرد صنايع بالتكلّف، همانا تفاوت ماه تكلف و تفاوت است بين كاربرد صنايع به و

  .نخشب كه ماه مصنوعي است و ماه آسمان كه ماه طبيعي است
خسرو حتماً اين شعر را براي نويسندگان ديگر گفته است ولي او خودش گرفتار 

هايي كرده است كه  آرايي در كاربرد صنايع و بدايع عبارت. همين گونه عيب شده است
آيد، و  دست نمي طبيعي ندارند يا كمتر دارند و هيچ نكتة مهمي بهاغلب باهم يا ربط 

القاب و آداب را آن قدر طول داده است كه حاصل آن جز تضييع اوقات چيزي ديگر 
. خسرو در صنايع و بدايع قديم تصرفات هم كرده كه حتماً داراي ارزش است. نيست

كرده  ها ارائه تعريف و مثال هعالوه چندين صنعت ايجادكردة خود اوست كه آن را ب به
هاي بكر  ها و انديشه عنوان مثال و نمايانگر هوش و استعداد وي است، ولي آنچه به

اگر اين صنايع و بدايع را طوري . آوردن است كندن و كاه آورده است مصداق كوه
 خسروي اعجازآمد،  دست مي برد كه از آن نكتة مهمي از ادب يا تاريخ يا جامعه به كارمي به

كرده است كه در آن  شد، حال آن كه در مقدمة اين جلد ادعا حتماً يك اثر ارزنده مي
هاي غريب ارائه خواهد  ها و نمونه اي و مثال هاي پسنديده، ايماژهاي چند جنبه انديشه

  :گويد كرد تا آنجا كه در شعري مي
  اِن و الِفكَـر   و اليصَور ِفي االذه     اِس مِن قلم  ِمما نعر علَي القرط   

شود تصور آن در صفحة اذهان مردم  ام بر صفحه كاغذ ثبت مي يعني آنچه از خامه
ولي حقيقت اين است كه جز اظهار قدرت . شان نگذشته است و نيروي انديشه

در زير . العاده بر كاربرد صنايع و بدايع مختلف هدف ديگر درنظر نداشته است فوق
  :شود چند مثال ارائه مي

هاي معاني  ها، كه كليد باب عنوان اين نامة باب. بين اندر صنعت تجنيسنامه ”
. تَحميد اَحٍد ِلمرسِل احمد: ـ فتح فرمايد اُهللا اَجلَه است، خواجة اجل بهاءالدين ـ

  :شعر
ـ  و الْج   ِجئْتَ ذَا شَرٍف خُِلق االنَام لَه      قَب ظِ دمـاً اَنَ  لَ تَعاِملَـه ي  
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املعاين بالعصر، اءالدين املديين، شرف  العصر، مستنبط رب فضالءافضل خدمت  به
االكرمني،  اخلواص و العوام، مشهورالشهور و العوام، اكرمه اكرم الديين، مقبول شرف

، مخلّص خالص اعتقاد، بهادر چيني، كه پيوسته از كرم بهادر چيني آمني آمني
رساند و در  تي كه بيزاري نباشد، ميزاري نبود، با دوبي كرده است، خدمتي كه بي

  .“دست غم و درد است ياد لقاي آن دريا دل، قادر قلم، شب و روز، در
ايم، كه سوي شوي سنگي  يكي رئيس مازندران، كه ما زن در آن خانه ديده”

سوم . زينت، كه پيشة جفا پيش گرفته است دوم زين بي. اندازد و سبكي كند
گاه نگاه همه جوزش   در جوز است يا جوزا، بهاحمد احمق، كه روز و شب يا

دم در دِم آن غريبان   است، هر…دو سه كس است، كه  اين هر. مغز بي
گويند، و  روند و پريشان مي اند، و دمادم برايشان مي هندوستاني در نشسته

  .“كنند خويش پيش ايشان عرضه مي عبارت براعت
ظم، همام مكرم اكرم، خير ادريس عمل، امام معظّم اعبنگر اين است نامة ترصيع، ”

الزاهرة، ِنصاب  امللِّة دريا غالم، شهاب نير برجيس حمل، حاكم واالمقام، حامت
العقول و االَِدلّه، اَبداحلليم بنيانَ ِحلِمه،  الفُحول و االَِجلّه، منبع القاهرة، مرجع الدولِة

فا، پوست مغز صفا، نصير حسن عراقي، اسير و  دوسِت نغزْاَيدالعليم بنيانَ ِعلِمه،
جاندهي فروكرد و بِر زندگي بر آيين  ِمحن فراقي، سربندگي در پايين آستان به

  .“معلوم آن يگانة آزادزاد، و مفهوم آن بطانة آباد باد. راستان از آن مهي نكو خورد
وراني، بين نامة ملمع و نسبت در و زر، زيور سيم پيشاني، و پيراية سيماي ن”

الدين، عزيزاالسالم   ولةالدو التّجار، عين خواجه زرفشان، حاتم نشان، ملك
هاي  هاي كشاد، و گنجور خزينه السالطين، كليد گنج الملوك و المسلمين، تاج و

المكارم في االَرجاء و االَركان، دوستان  االلطاف و االحسان، معدن مراد، مخزن
گسست از   و دشمنان چون نقش زر بيچون حروف سيم پيوسته باهم پيوسته،

  .١“هم گسسته
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