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  مقدمه
ن آوايـي در ميـان      ار يك اثر هنري و ادبي، ايجـاد تـواز         هاي بالغي موثر در ساخت      از شيوه    

ست يعنـي از رهگـذر ايـن        ف از آن غنـاي معنـا و مفهـوم كالمـ           ست و هد  كلمات و عبارات  
در . بخشند به ياري معنا آمده و آنرا قوت مي        هماهنگي، از لفظ به معنا متوجه شده و اصوات        

جلـوه و نمـود   ) رديـف و قافيـه    (شعر اين همياري لفظ و معنا با موسيقي بيروني و كنـاري             
 اما در نثر كه از وجوه تمايزش با شعر، وزن عروضـي و رديـف و قافيـه اسـت ايـن                       ،مييابد

گـاه جـادوي      قي درونـي جلـوه    موسـي . توازن آوايي با موسيقي دروني، شكل و نمود مييابـد         
بـر   اغلب آناني كه صفحاتي چند از تاريخ بيهقـي را مطالعـه نمـوده انـد در برا                  .ستمجاورت

نگارنـده در   . اند   دلنشيني ، توازن و قدرت تأثيرگزاري آن ، پرسشگرانه جوياي پاسخي بوده           
قي خصوصاً ، داستان حسنك وزيـر       متن حاضر به ارائه و بررسي شواهدي از متن تاريخ بيه          

، باشـد كـه علـل       غت و فصاحت كالم بيهقي ميپردازد     هاي بال  عنوان يكي از عاليترين نمونه    ب
، توازن آوائي و تداعيهاي ذهني را كه از ويژگيهاي خاص بيهقي اسـت بيابـد و        ترنم پنهاني   

  . براي اين سئوال پاسخ درخور ارائه دهد 
شـكل و بافـت زبـان       . اي انكـار ناشـدني دارد       در بررسي سبك فردي بيهقي، موسيقي جلوه      

ا و  ها و بـازي بيهقـي بـا الفـاظ و همـاهنگي بـين صـامته                  بيهقي و چگونگي همنشيني واژه    
آگـاهي بيهقـي از حركـت       . مصوتها، ترنمي پنهاني و لطيف را در كالبد نثر او دميـده اسـت             

هـا، چگـونگي همنـشيني و ميـزان بـاالي             ها، استقالل آهنگ و بار مـوزيكي واژه         آوايي واژه 
. د آورده است  ها، نثري سرشار از موسيقي پدي       تداعيهاي ذهني برخاسته از بافت آوايي كلمه      

بيهقـي، از     ست كه مرحوم بهار در بررسي سبك بونصرمشكان و ابوالفضل         اي  تهو اين همان نك   
 آنتوني، منتقد برجـستة معاصـر در پيونـد موسـيقي و             1 .ياد ميكند » نمك شعري «آن بعنوان   

معني و     به نظر وي موسيقي از صداهاي بي       .كالم به شباهت بافت اين دو با هم اشاره ميكند         
هـا هـم داراي معـاني لغـوي و            واژه. تشكيل شده اسـت   ) اژهو(دار    ادبيات از صداهاي معني   

  .اي هستند و هم معاني ضمني و پوشيده دارند فرهنگنامه
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معاني ضمني موجب تداعيهاي گوناگون بر اثر كاربرد مكرر واژه ميشوند اين معاني با خلق               
أثيرگذار بيش   و شاعر آگاه و ت     انندانگيز نثري شاعرانه و تأثيرگذار هيجانات خواننده را برمي       

انگيزنـد و معـاني      معاني ضـمني احـساسات را برمـي       . از هر چيز از اين معاني بهره ميگيرد       
هـاي  چونـان صـداهاي هـارموني در كنـار نت         در مقام تـشبيه معـاني ضـمني         . لغوي تعقل را  

  .را تأثيرگذارتر ميكنند نتها و طنين را مينوازند گوش شنونده و و پنهان ذهن كه پوشيده ندموسيقي
ست از اسرار تلخ حكومتي اعم از زدوبندها، حرصـها و           هقي، اثر تاريخي خود را كه مملو      بي

تضريبها و حسادتهاي عماالن حكومتي و غفلت و شادخواري سالطين غزنوي، بـا شـيريني               
گرچه وي با ثبت و توصيف اين حـوادث         . و دلنشيني موسيقي كالم خويش درآميخته است      

در كـام خواننـدگان بيـدار دل و آزاده ميريـزد از سـوي ديگـر       را و رويدادها، شرنگي تلـخ   
طنين و ترنّم موسيقيايي كالم خويش، گوش و طبع خوانندگان را نواخته و آنـان                ميكوشد با 
  .كام سازد را شيرين

تالش بيهقي در اين راه، بعدها، عطاملك جويني را بـر آن داشـت تـا بكوشـد در تـأليف و                      
ق تصاوير و توصيفات زيبا و رنگارنگ از طبيعت، انـدكي از            تصنيف تاريخ جهانگشا، با خل    

غبار اندوه و مصيبتهاي ايرانيان در حوادث حمالت مغول بكاهد تا خواننده را ماللت بـيش                
  .نيفزايد

  
  موسيقي كالم و هماهنگي آن با بافت معنايي در تاريخ بيهقي

سرتاسر كتاب بيهقي   «: يسندمينو» هنر نويسندگي بيهقي  «دكتر غالمحسين يوسفي در مقالة         
در اين كتاب همه جا موسـيقي كـالم         . نواز او ش  آهنگ و گو    ست گويا، از نثر خوش    شاهدي ا 

با انديشه و معني سازگاري درخشاني دارد و اين همنـوايي در انتقـال فكـر نويـسنده مـوثر                    
 در تاييد اين سخن به تصوير بزم مـسعود بـر روي رود جيحـون اشـاره ميكنـد كـه                      1»است

ـ «: انگيز است داراي ضربي كوتاه، سريع و نشاط      ان و امير در كشتي نشست و نديمان و مطرب
از قلعـت بوقهـا     ... هاي ديگر نشسته بودند و همچنان براندند تا پاي قلعت           غالمان در كشتي  

ها برآوردند و خوانها برسم غزنين روان شد از بزرگان و اميـر               بدميدند و طبلها بزدند و نعره     
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 سپس به جنـگ طلخـاب       1»... سخت خوش آمد و مي خوردند و شراب روان شد            را از آن  
پيل براند و لشكر از جاي برفت       ... امير«: اي ديگر دارد و رزمي است       اشاره ميكنند كه طنطنه   

...  بجنبيد و فلك خيره شد از غريو مردمان و از آواز كوسها و بوقها و طبلهـا                  گفتي جهان مي  
  2 »...تركاترك بخاست گفتي هزار پتك ميكوبند و  جهان پر بانگ و آواز شد

يهـاي صـوتي و كثـرت       اوج لذت هنـري در كـالم در بكـارگيري بـاالترين ميـزان هماهنگ              
انگيز بودن آهنـگ      ست كه عالوه بر نشاط    نمونة ديگر حادثة رود هيرمند    . ستتداعيهاي ذهني 

يـر شـبگير برنشـست      ام«: كالم، صحنه وقوع حادثه با قوتي بيشتر در ذهـن تـداعي ميـشود             
) »نشـست «و آغاز جمله و فرود آن در كلمة         » امير«توجه شود به اوج آهنگ كالم در كلمة         (

بازان و يوزان و حشم و نديمان و مطربان و خوردني و شراب بردند و نديمان و مطربـان و                    
 به اوج ضرباهنگ كـالم در ابتـداي        (3.»فراشان و از هر دستي مردم در كشتيهاي ديگر بودند         

در پي    اين جمالت امواجي كوچك و پي     .) ها توجه شود    هر جمله و فرود آن در پايان جمله       
را تداعي ميكند كه در نهايت به ساحل ميخورند و محو ميشوند و آرامش قبل از طوفـان را                   

  .ستطوفاني كه اوج حادثة رود هيرمنددر ذهن زنده ميكند؛ 
هـا،    سـت جملـه   بخـش اسـتواري و صبر       هـام بيهقي، ال وزير آنگاه كه كالم       در داستان حسنك  

دل شكسته نبايد داشت كه چنين حالها مردان را         : خواجه گفت «: كوتاه، محكم و قاطع است    
پيش آيد فرمانبرداري بايد نمود به هر چه خداوند فرمايد كـه تـا جـان در تـن اسـت اميـد                       

  4.»ستراحتست و فرجهزاران 
، كوتاه، موجز و غمبارند گويي بيهقي تافته        در نقطة اوج داستان، جمالت سنگين، پي در پي        

كش، وي    حسنك را فرمودند كه جامه بيرون     «: دلي است كه ضمن روايت ماجرا مويه ميكند       
هاي ازار ببست و جبه و پيراهن بكـشيد و            دست اندر زير كرد و ازاربند استوار كرد و پايچه         
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هم زده با تني چـون سـيم سـفيد و           دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بايستاد و دستها در           
  1.»رويي چون صد هزار نگار

  
  سجع و تكرار در نثر تاريخ بيهقي

جـاد توازنهـاي آوايـي در بافـت كالمـست           از آنجائيكه سجع و تكرار دو عامل بارز در اي            
  .هاي اين دو ويژگي سبكي در زبان بيهقي توجه كرد ست به جلوهالزم

بكي نثر دورة غزنوي و سلجوقي اول، تنـوع و احتـراز            دكتر خطيبي در بررسي ويژگيهاي س     
از تكرار را يكي از مختصات نثر اين دوره ميشمارد و  عدم سازگاري سجع با نثر فارسي را                   

  .2ميداند بيهقي از بكارگيري آن در تاريخ دليل احتراز
نظـر  در واقـع ب   . با اينهمه در تاريخ بيهقي به مواردي از بكـارگيري تكـرار مواجـه ميـشويم               

ميرسد كه بيهقي لطافت و ظرافت تكرار را در گوشنوازي و آهنگين نمودن كالم دريافتـه و                 
اي   اي نـو ببخـشد و آنـرا از قالـب كليـشه              به همين دليل كوشيده است به اين عنصر جلـوه         

 دكتر شميـسا    .اي تازه در فضا و حوزة بديع بكار بگيرد          دستورزباني، بيرون آورده و با جلوه     
تكرار در زيباشناسي   «:  در مورد ارزش هنري تكرار مينويسند      »اهي تازه به بديع   نگ«در كتاب   

بخـش    صداي قطرات باران كـه متناوبـاً تكـرار ميـشوند، آرام           ... هنر از مسايل اساسي است      
ـ       ست تكرار است قافيه و رديف در شعر فارسي       ست مـثالً   ، تكرار در سبك مذهبي هم فراوان

موالنا كه استاد موسيقي    ... و سورة الرحمان در قرآن مجيد       ) ع(رجوع شود به مزامير داوود      
  .3»بود از انواع تكرار استفاده كرده است

ايـراد موازنـه و     «: مرحوم بهار در مورد بكارگيري سجع و موازنه در سبك بيهقي ميفرماينـد            
ه احياناً سجع كه پيش از بيهقي نيز در سر فصول گاهگاه ديده ميشود در بيهقي به همان شيو                 

ديگر دست زهـر    يبنده به يك دست شكر پاشنده و ب       فصلي خوانم از دنياي فر    (: ديده ميشود 
امـا بـه    . 4» و نظير اين عبارات در تمام اين مجلد از يكي دو نوبت تجاوز نميكند              )...كشنده  

                                                 
  234 تاريخ بيهقي، ص - 1
 134 فن نثر در ادب پارسي ، ص - 2

 83 نگاهي تازه به بديع ، ص - 3

 73، ص 2شناسي، ج  سبك - ٤



                                                                       88 زمستان – چهارم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 98

                          

  

. تر از ميـزان گفتـه شـده اسـت           نظر ميرسد كاربرد تكرار و سجع در متن تاريخ بيهقي وسيع          
  . اين كاربرد وسيع را در صفحات بعدي مالحظه خواهيد فرمودهايي از نمونه

ست كه نحوة بكـارگيري صـامتها و مـصوتها در بيهقـي فراتـر از مقولـة                  نكته قابل توجه اين   
و جناس و تجنيس و سجع و موازنه است زيرا هدف بيهقي، هماهنگي و تـوازن بـين لفـظ                    

  .ستمعنا و تقويت بعد معنوي كالم
انـد امـا در حقيقـت         ناميده... ته شد اين شيوة بالغي را برخي جناس و        چنانكه در مقدمه گف   

هـاي   و البته جلوه. ستهاي متفاوت جادوي مجاورت     ز جلوه هايي ا   نمونه... جناس و سجع و     
  .است... موسيقي دروني فراتر از صنايع بديعي جناس و تكرار و 

كـه همزمـان تقويـت       ،فاظهدف بيهقي در بكارگيري اين ويژگي زباني نه فقط هماهنگي ال          
ست تا معنا به نحو احسن به مخاطب منتقل شود و لفظ و معنا در ايـن مـسير                   بعد معنايي آن  

 نـه تنهـا از      ، او ترين امكانات ادبي بهره گرفتـه         بيهقي براي اينكار از ساده    . به وحدت برسند  
او . ار گرفته است  ترين شيوه آنها را بك      اين عوامل چشم نپوشيده بلكه به زيباترين و دلنشين        

آهنگ كالمش را متناسب با موضوع و معناي عبارات تغيير ميدهد و همانگونه كه در گفتـار                 
به اقتضاي معني، آهنگ كالم تغيير مييابد او نيز زير و بم الفاظ مكتوب را با توجه به مفهوم                   

 آنهـا عبـارات     تغيير ميدهد و در اين راه از صامتها و مصوتها بهره ميگيرد و از تركيب آوايي               
  . گزيند مطنطن و همنوا برمي

به نظر ميرسد كه بيهقي بيشتر به وحدت صامتها و مصوتهاي كلمات با مفهوم و معنـا، نظـر                   
هايي كه در آن ميان آهنگ كلمات و معناي مورد             نگارنده در نثر بيهقي به نمونه      ،داشته است 

  .نظر، تضاد باشد، برخورد نكرده است
  

  وزير آهنگين و جادويي بيهقي در داستان حسنكهايي از نثر  جلوه
 دنست كه اگر شـاعر بـه درسـت نـشان           برخوردار زبان فارسي از چنان ظرفيت آهنگيني     «   
 در كنار هم مهارت يابد، بدون حضور موسيقي عروضي، ميتواند از فـضايي آهنگـين                ها  هواژ

 ظهور شـعر نـو و       1»شتهميشه ميل به آهنگ كالم دا     ... هاي پيشين     برخوردار شود نثر سده   
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جـستجوي شـاعران و سـخنوران در        . شعر سپيد در عصر حاضر شاهدي بر اين مدعاسـت         
ي صـادق   يافتن راهي غير از وزن عروضي و رديف و قافيه  براي آهنگين نمودن كالم گواه               

در نثر بيهقي عـواملي چنـد بـا وحـدتي پنهـاني ايـن تـرنم                 . ستبر اين ظرفيت زبان فارسي    
 عـالوه بـر سـجعهاي پراكنـده، تكـرار بعنـوان             ؛گوش خواننـدگان مينـشاند    جويباري را در    

  .هايي متفاوت دارد ترين عامل موزونيت در نثر بيهقي است كه جلوه برجسته
ورد سـجع و تكـرار و       ها شرحي مختصر و گذرا در م        در اينجا الزم ميبينم قبل از ارائة نمونه       

كي زباني يك اثر ارائه شـود  تـا خواننـدة            عنوان دو بخش عمده از ويژگيهاي سب      انواع آنها ب  
  .ها بپردازد گرامي با حضور ذهن بيشتري به مقايسه و بررسي نمونه

 سجع بـر  . ها در وزن يا حرف روي هر دو موافق باشند           ست كه كلمات آخر قرينه    آن» سجع«
 مماثلـه نوعي از سجع متوازن،     .  سجع متوازن   و رفسجع متوازي، سجع مط   : سه قسم است  

هاي نظم يا نثر، از اول تا آخر كلماتي بياورند كه هر كـدام                ست كه در قرينه   آن چنان است و   
 آنـست كـه شـاعر يـا     اعنـات ... با قرينة خود در وزن يكي و در حرف روي مختلف باشند         

اي را ملتزم شود كه در اصـل          قصد آرايش كالم يا هنرنمايي، آوردن حرف يا كلمه        نويسنده ب 
  1.»الزم نباشد
هايي از سجع و تكرار در آنها ديده ميشود بـه ترتيـب ارائـه                 هايي را كه جلوه     نمونهدر اينجا   

ها هم سجع و هم انواع تكرار ديده ميشود كـه بـه آنهـا                 ميدهم البته در بسياري از اين نمونه      
  .اشاره خواهم كرد زيرا مجموع اين عوامل در خلق موسيقي دروني كالم موثر و دخيلند

  
  :تكرار صامت

  )226ص (وانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند        تا خ
  ) بار12 )ن(تكرار صامت         (
  )227ص (آنكه مخدوم خود را خيانتي كرد      بي ... 

  .)آنكه مخل كالم باشد شعر را آهنگين كرده بي) خ(تكرار صامت        (

                                                 
  41الغت، ص  فنون ب- 1
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قاسم كثير و بونصرمـشكان را       بوال ، بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه          
  )231ص (بنشاند هرچند ابوالقاسم كثير معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود 

نظر از تفـاوت نوشـتاري ث و س و بـا عنايـت بـه قريـب                     صرف  س   -تكرار صامت ت    (
  .)و اتحاد ميان آنها در تلفظ و آهنگ كلمه) س و ز(و ) ت و د(المخرج بودن 

  )231ص .     ( امير پرسيد مرا از حديث حسنك
  ) س-ث (نظر از تفاوت نوشتاري   ر    صرف-تكرار صامت س       (

         و ايجاد همصدايي و حركت موسيقيايي در كالم
ـ         ...  جنبانيدنـدي و پوشـيده خنـده         ست و سـري مـي     و خردمندان دانستندي كـه نـه چنان

  )227ص (ميزدندي    
توجه شـود بـه همـاهنگي صـوتي و تـداعي ذهنـي و               ) امت ن و مصوت ي    تكرار ص       (

  .)بار در جمله همزمان حركت پاندولي سر در حالت طعن گونه و سرزش
بوسهل زوزنـي او را بـه علـي رايـض چـاكر             .  چون حسنك را از بست به هرات آوردند        

 كار و حال    خويش سپرد و رسيد بدو از انواع استخفاف آنچه رسيد كه چون بازجستي نبود             
  )228ص .    (او را ، انتقامها و تشفّيها رفت

  ) "ها"تكرار هجاي ) (س و ز(المخرج بودن  تكرار صامت س با توجه به قريب      (
  ) چون–تكرار واژه رسيد       (

ست كـه در كـالم حركـت موسـيقيايي ايجـاد             اينجا اهميت دارد همصدايي حروفـ      آنچه در 
  .ميكند

  )228ص . (بر زبان عبدوسست پيغامي سوي او 
  ) س–المخرج بودن ز  تكرار صامت س با توجه به قريب(
  )تكرار مصوت او(

  )235ص . (كردكه سنگ دهيد هيچ كس دست بسنگ نمي آواز دادند 
  )تكرار صامت س      (
  ) سنگ–سجع متوازن بين دست       (
  )تكرار واژه سنگ      (

  )234ص (اه نشود  سر و رويش را بپوشيد تا از سنگ تب
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  ) ش–تكرار صامت س       (
  )229ص ( وي را در اين مالش كه امروز منم، مرادي بوده است 

  )تكرار صامت م(
  

  تكرار مصوت
  )230ص . (ام در همه جهان  من از بهر قدرِ عباسيان انگشت در كرده

  )»آن«تكرار همان ( و  )_ِ_تكرار مصوت  (
  »د «_ِ_» ر«تكرار صامت (

.  بر دار كردنِ اين مرد پس بـه شـرح قـصه شـد               لي خواهم نبشت در ابتدايِ اين حالِ       فص 
  )231ص(

  )تكرار كلمة اين(و  ) - eتكرار مصوت       (
  )228ص ( چون خداي عزّوجل بدان آساني تخت ملك به ما داد  

ضمن معنـي علـو و      توجه شود به معاني كلمات جملـه كـه متـ           : »آ«     تكرار مصوت بلند    
 كه در دو كلمة اول غلبه و بلندي در لفظ و صـوت ودر               »خدا، ما، ملك و تخت    «: ستبلندي

  .دو كلمة دوم در معني ديده ميشود
  )228ص (ست بر زبان عبدوس  سوي او پيغامي

  »او«تكرار مصوت بلند 
 بـه  – بپاسخ آن كه از وي رفت گرفتار و ما را با آن كار نيست هر چند مرا از وي بد آمد      

  )226ص . (چ حالهي
  يازده بار» آ«تكرار مصوت بلند 

  )229ص ( ما اين بنشابور شنيده بوديم و نيكو ياد نيست 
   نيكو– بوديم –بنشابور : در كلمات» او«تكرار مصوت 
   نيست– ياد – نيكو – بوديم – شنيده –اين : دركلمات» اي«تكرار مصوت 

ار مصوت را در كنار هم داريـم و عـالوه           ها هم تكرار صامت و هم تكر        در بسياري از نمونه   
  :بر آنها مواردي از سجع نيز در آنها ديده ميشود
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 با آن شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ بر چـاكري                 
  226ص ... خشم گرفتي 

  )سجع متوازي بين چشم و خشم) ( بار6 تكرار مصوت ي - بار 6تكرار صامت ش    (
مسعود برنشست و قصد شكار كـرد و نـشاط سـه روزه، بـا نـديمان و خاصـگان و                      امير   

مطربان و در شهر خليفة شهر را فرمود داري زدن بر كـران مـصالي بلـخ، فـرود شارسـتان                      
  )233ص (

  )ش ( و) س-ز  ( ،) د-ت (     تكرار صامت 
  )ان(    تكرار هجاي 
   نشاط-شكار : سجع متوازن ميان

  )226ص (كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي كشد     در تاريخي كه مي
  )اي(   تكرار مصوت بلند 

  )تعصبي و تزيدي:     (1   جمله آراسته به صنعت ازدواج نيز هست
  

  تكرار هجاها
  )230ص ( با فرزندان و برادران من برابر است 

  )»بر« و »ان«تكرار هجاي       (
 فرصتي جستي و تضريب كردي و المي بـزرگ بـدين چـاكر               اين مرد از كرانه بجستي و      

  )226ص (رسانيدي و آنگاه الف زدي      
   ض - ص - س -ز : المخرج بودن و همصدايي صامتهاي  قريب

توجه شود به هماوايي آخر فعلها و آهنگ جهـشي و           )  واژه 10در  ) اي(تكرار هجاي بلند     (
. اعيگر حالت پرشهاي كوتاه و پي در پي اسـت         هاي كوتاه و پي در پي كه تد         كوتاه در جمله  

  .كه مفهوم مترصد بودن و ناگهان جهيدن را به ذهن خوانند به نحوي عالي القا ميكند
 خواجه بر پاي خاست چون او اين مكرمت بكـرد همـه اگـر خواسـتند يـا نـه بـر پـاي                         

  )231ص (خاستند

                                                 
   همجواري دو سجع متوازي را ازدواج گويند-1
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  )ندخواجه، خاست، خواستند، خاست:  در كلمات»خا«تكرار هجاي  (
 و چاكران و بندگان را زبان نگاه بايد داشت با خداوندان كه محال اسـت روباهـان را بـا                     

  )227ص ) (»ان«تكرار هجاي .       (شيران چخيدن
و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانيدن و ببغداد باز شدن وظيفه را              ...  من در ايستادم     

  . تمامي شرح كردمهمه به. بدل آمدن كه مگر اميرمحمود فرموده است
  .توالي آنها در جمالت كوتاه به زيبايي و طنين موسيقي كالم افزوده است) دن(تكرارهجاي 

زدنـدي  جنبانيدندي و پوشيده خنده مي      ميست و سري    و خردمندان دانستندي كه نه چنان      
  )227ص (

  »  ندي َ-« تكرار هجاي 
  »ان«تكرار هجاي 
  تكرار واژه

  )227ص      (العفو عندالقدرة : اند فته مرد آن مرد است كه گ
  تكرار واژة مرد

 و بـا آن شـرارت،       -اهللا     ال تبـديل لخلـق     - شرارت و زعارتي در طبـع وي مؤكّـد شـده             
  )226ص .    (دلسوزي نداشت

  ازدواج داريم نيز صنعت سجع متوازي و زعارت  بين شرارت و تكرار كلمة شرارت عالوه بر
  )235ص      ( همه زار زار ميگريستند

شرم باد اين پير را، بلكه آن گويم كه تا خواننـدگان بـا              :  و خوانندگان اين تصنيف گويند     
  )226ص .   (من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند

   اين–خوانندگان : هاي تكرار واژه
روي و سرش را نپوشيدي و آواز دادند كه سر و رويش را بپوشـيد تـا از سـنگ تبـاه                       ... 
  )234ص .   ( كه سرش را به بغداد خواهيم فرستاد نزد خليفهنشود

  روي و سر و بپوشيد: هاي تكرار واژه
  )234ص (خوانان قرآن ميخواندند    و قرآن

  )236ص . (چنانكه كسي ندانست كه سرش كجاست و تن كجاست ... 
  )»كجاست«تكرار واژة  (
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  »ك«و » س«تكرار صامت 
  و نتوانست برد با آن همه حيلت كه در باب وي ساخت از آن             جز استادم كه وي را فر      ... 

  )222ص . (      در باب وي به كام نتوانست رسيد
  )»باب«و » نتوانست«هاي  تكرار واژه      (
  )235ص . (و حسنك تنها ماند چنانكه تنها آمده بود از شكم مادر ... 
  )»تنها«تكرار واژة       (
  هايي از جناس نمونه

  )230ص (اي كه بندگان بخداوندان نويسند  نبشتم نبشته چنان 
  )نبشتم، نبشته، نويسند(     جناس بين 

  )236ص . ( آن روز كه حسنك را بردار كردند استادم بونصر روزه بنگشاد
  ) روزه–روز (      جناس بين 

  )226ص ( اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي       
  »ي و جستيجست«       جناس بين 

  
  سجع

  و خواجـه  . ه افتاد اي اند و در گوشه      از اين قوم كه من سخن خواهم راند يك دو تن زنده            
  )226ص (ست تا گذشته شده است      بوسهل زوزني چند سال

      تكرار صامت ه
  المخرج بودن اين دو و ايجاد همصدايي با توجه به قريب)  ز-س (    تكرار صامت 
  شده، زنده، گوشه:     سجع متوازي

  )افتاده، گذشته، شده، زنده، گوشه: سجع مطرف    (
و سواران رفته بودند با پيادگان تـا حـسنك را بيارنـد چـون از كـران بـازار عاشـقان                       ... 

  )234ص . (درآوردند و ميان شارستان رسيد
  )eِ –تكرار هجاي ان، تكرار مصوت      (

  ن، عاشقان، شارستانسواران، پيادگا:     آوردن كلمات هموزن
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  داري بر وي    به روزگار وزارتش، پياده و بدراعه، پرده       . يك روز به سراي حسنك شده بود       
  )229ص (    استخفاف كرده بود و وي را بينداخته  

  » ز    در جملة اول-تكرار صامت س «    
  »پياده    دراعه: سجع متوازي«    
  »بينداخته    كرده: سجع مطرف«    
  »روز     روزگار:  جناس«    

  )233ص ( خويش را نگاه نتوانستم داشت، بيش چنين سهو نيفتد 
  »خويش    بيش: سجع متوازي«    

  )227ص ( حسنك عاقبت تهور و تعدي خود كشيد 
  » تعدي–سجع متوازن در تهور «    

  )»ت«تكرار صامت     (
  )236ص ( غالمان بسيار ايستاده و مطربان همه خوش آواز 

  » مطربان–سجع در كلمات غالمان «    
  »آواز  خوش و غالمان،مطربان : هموزني در«    

  )227ص (چون باز جستي نبود كار و حال او را  ... 
  »سجع متوازن بين كار و حال«    

  ازدواج
  228 امير بس كريم و حليم بود    ص 

  »امير، حليم، كريم:   سجع متوازي بين«    
  )حليم و كريم:  دواجاز    (

  )227ص ( اگر كرد چشيد و ديد 
  )چشيد ، ديد : ازدواج (

  )236ص .      ( هر خردمند كه بشنيد بپسنديد
  )بشنيد ، بپسنديد : ازدواج (

  )133ص .      ( وزير ما را حشمت و حرمت بايستي داشت
  )حشمت ، حرمت: ازدواج (
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  )227ص .   (فقت نكرد قضاي ايزد با تضريبهاي وي مساعدت و موا
  )مساعدت ، موافقت : ازدواج (

  )تكرار صامت ز   (
  )235ص .   ( اين همه اسباب مكاوحت و منازعت از بهر حطام دنيا به يك سوي نهادند

  )مكاوحت ، منازعت : ازدواج (
. ست حـسنك گفتـارش و روزگـارش    اينـ .  آن به تزيدي و تعصبي كـشد        سخني نرانم كه   

   )235ص (
  )گفتارش و روزگارش: ازدواج (و ) تزيدي ، تعصبي: اج ازدو(

  )236ص .    ( بزرگا مردا كه اين پسرم بود
  )بزرگا، مردا: ازدواج (

  )228ص ( چند درد در دل ما آورده است 
  )چند،درد: ازدواج (

 سگ ندانم كه بوده است خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حـشمت و نعمـت                      
  )232ص (ند جهانيان دان

  )ازدواج: آلت، حشمت، نعمت نيز: سجع متوازن بين    (
  )»ن«تكرار صامت     (
 و اشراف و علما و فقهاء و معدالن و مزكيـان و كـساني كـه نامـدار و فـرا روي                       ةقضا و   

   )231ص .   (بودند همه آنجا حاضر بودند
  )       معدالن و مزكيان –علما ، فقها : ازدواج (
  )»ن«امت تكرار ص( 

  )226ص .    (  شرارت و زعارتي در طبع وي موكّد شده
  )شرارت و زعارت: ازدواج (

  1مزدوج
  )236ص .  ( پادشاهي چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهي چون مسعود آن جهان

                                                 
  تساوي نسبي هجايي دو جمله و پيوندشان با سجعي: 46 نگاهي تازه به بديع، ص -1
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  پادشاهي ، چون ، جهان  :   كه تكرار واژه نيز دارد
  )230ص .  (همه جهانام در   من از بهر قدر عباسيان انگشت كرده

  .      جابجايي اركان جمله نيز نثر را به شعر نزديكتر نموده
  )232ص .       ( جهان خوردم و كارها راندم

  : چون بار بگسست امير خواجه را گفت
  )230ص (    بطارم بايد نشست 

  :ها  از هموزني جملهاي نمونه
   تني چون سيم سفيد

  )234ص (    رويي چون صد هزار نگار  
  ) ز -س : تكرار صامت(
  ) رويي–تني : هموزني بين كلمات(
  ) نگار–هزار :   سجع متوازن بين(

  : ختامنو براي حس
  بند،  حسنك پيدا آمد بي

   داشت حبري رنگ،اي      حبه
      با سياه ميزد خلق گونه

   و ردايي داشت سخت پاكيزه     دراعه
       و 

     دستاري نشابوري ماليده
       و

   موزة ميكائيل نو در پاي
        موي سر ماليده

       زير دستار پوشيده
  ...     اندك مايه پيدا بود 

  )231ص                       (
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 اوج لـذت هنـري در        رسـيدن بـه    Ĥورد آن بـراي خواننـده،     شود كه رهـ   تأثير گذار آفريده مي   
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