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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Makhzan al-Ensha is The Repository of a 
Book in Teaching Tradition and Correspondence, by Mohammad Reza Kalhor, 
is one of the gifted but anonymous scribes of the thirteenth century. The 
study of style and content and its features is the main subject of this research. 
In this article, an attempt has been made to study the style and Makhzan al-
Ensha Repository" from three linguistic, literary and intellectual perspectives, 
and to measure the degree of success and skill of the author in the tradition of 
translating and writing the Nasiri era.
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
in a descriptive-analytical manner. The study area is the lithographic book of 
Makhzan al-Ensha written by Mohammad Reza Kalhor. The unique version of 
this writer and author is available in the library of Astan Quds Razavi and 
number 25683 in the National Library under number 3970. This book contains 
a collection of letters from the Brotherhood and the kingdoms and sources 
related to the elders of that period.
FINDINGS:  Among the stylistic features of the poems in this book are such 
things as skillful use of literary industries, effort in creating pleasant words, 
and expressive and effective word creation. Its prose is also melodic and the 
use of rhymes, omission of symmetrical verbs, double suffixes, ancient words, 
etc. has a high frequency in it. In addition, the use of Quranic verses and 
hadiths, Arabic poetry and proverbs make this book one of the books that are 
important in terms of literature and style.
CONCLUSION:  The author of this work has written in the style of writers such 
as Ghaem Magham and Saadi in writing his book. Also, by examining the 
Repository, we can prove Kalhor's ability as one of the successful writers in 
reflecting the intellectual, linguistic and literary structure of his period.
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 مقاله پژوهشی
 االنشاء، اثر محمدرضا كلهرمخزن خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 
 *گنابادی پور، بهرام پروینكسری بقائی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
 

 

 چکیده:
 نگاری، اثر محمدرضا كلهر،و نامه ترسل االنشاء كتابی در تعلیممخزن زمینه و هدف:

بررسی سبکی و محتوایی و . است سیزدهم قرن گمنام اما قریحهاز كاتبان خوش یکی

 بررسی مقاله سعی شده است به گیهای آن موضوع اصلی این پژوه  است. در اینویژ

 پرداخته و میزان ادبی و فکری زبانی، منظر سه از« مخزن االنشا» محتوایی و سبکی

 نگاری عهد ناصری سنجیده شود. توفیق و مهارت نویسنده در سنت ترسل و نامه

تحلیلی -ست كه به شیوۀ توصیفیای نظری اپژوه  پی  رو، مطالعه روش مطالعه:

انجام شده است. محدوده و جامعۀ موردمطالعه كتاب چاپ سنگی مخزن االنشاء 

منحصربفرد این كاتب و نویسنده به شمارۀ  نوشتۀ محمدرضا كلهر است كه نسخۀ

 در كتابخانۀ ملی موجود 65493دركتابخانۀ آستان قدس رضوی و به شمارۀ  3475

های اخوانیات و سلطانیات و منشآت مربوط به جموعه نامهكتاب شامل ماست. این 

  بزرگان آن دوره است.

 بکارگیری مانند مواردی كتاب شعرهای این ویژگیهای سبکی ازجمله ها:یافته

 و آفرینی گویاو واژه آوا،خوش هایواژه در آفرین  تالش ادبی، ماهرانۀ صنایع

ده از انواع سجع، حذف فعل به قرینه، است. نثر آن نیز آهنگین و استفا تأثیرگذار

های كهن و... در آن بسامد باالیی دارد. عالوه بر اینها، حروف اضافۀ مضاعف، واژه

المثلها این كتاب را ازجمله كاربرد آیات قرآنی و احادیث، شعرهای عربی و ضرب

 كتابهایی قرار داده كه از نظر ادبی و سبکی حائز اهمیت هستند.

نویسندۀ این اثر در نگارش كتاب خود به سبک نویسندگانی ازجمله  گیری:نتیجه

 توانمندی االنشاء میتوانمقام و سعدی نظر داشته است. همچنین با بررسی مخزنقائم

ادبی دورۀ  و زبانی فکری، ساختار انعکاس نویسندگان موفق در از یکی كلهر را بعنوان

  خود به اثبات رسانید.

 4344مرداد  56 :دریافت تاریخ  

 4344شهریور  51:  داوری تاریخ   

 4344مهر  45: اصالح تاریخ   

 4344آبان  57: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ترسل،  ،ءاالنشامخزن محمدرضا كلهر،

 محتوایی. و سبکی تحلیل
 

 :مسئول نویسنده * 

   p.bahram47@yahoo.com

 77553354 (64 49)+  

 



 3/ االنشاء، اثر محمدرضا كلهرمخزن خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 

 مقدمه
ی از زمان مغول بتدریج رو به انحطاط گذاشت، در اوایل قرن نوزدهم در نتیجۀ نفوذ عواملی، هرچند نثر فارس

نگاری صورت همگام با تحوالت دیگر تجدید حیات ادبی نیز آغاز شد. نخستین اصالحات در ادبیات منثور در نامه

نگاری شمرده میشود. دبی و نامهاست كه از منابع مهم در پژوهشهای ا« االنشاءمخزن»گرفت. یکی از این كتابها 

زائد بر معانی بنظر میرسد؛ زیراكه رهایی كامل از قیود »كه الفاظ آن به تعبیر خانلری  تاریخ بیهقیمانند كتاب 

(. این مقاله به بررسی 33ص)به نقل از قبلۀ عالم، كامشاد: « آداب معمول به آن سرعت امکان نداشته است

مربوط به آن میرردازد. متون نثر این دوره  دورۀ ناصری در قرن سیزده و زیباییهایهای یکی از نویسندگان نوشته

آمیختگی مقام فراهانی و سعدی شکل گرفته است كه از درهم نویسی قائمبدون شک به پیروی از سبک ساده

 آیات، احادیث، شعرهای عربی، شعرهای فارسی و... پدید آمده است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش 
نگهداری میشود و  3475ای است كه در كتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ االنشاء نسخهب مخزنكتا

االنشاء از وجود دارد. نخست: مخزن« االنشاءمخزن»با نام دو كتاب  ترسل نشده است. در تاریختاكنون تصحیح 

 45-9734ۀ مجلس به شمارۀ ركورد شده و در كتابخانتألیف هه.ق  457كه در سالكاشفی واعهظ مالحسین 

-و نامه ترسل در تعلیم است كتابی المراتبتعیینفیدستور الکاتبو  دستور دبیریمانهند كتاب موجود است. این 

، «در خطابیات»دوم ، فصل «باید بداندكاتب آنچه عنوان، در ضرورت »اول فصل كه دارد. فصل نگاری و پنج 

خاتمۀ كتاب در ایراد دعاهایی كه »پنج  و فصل« الذكرضروراحوال  در»، فصل چهارم «وانیاتدر ج»سوم فصل 

 (4341در دست انتشار است )اكبرزاده و همکاران، است. این اثر « هنگام كتابت احوال به آنها نیاز پیدا شود

متون  است. بوده پژوهشگرانموردتوجه  همواره ارزشمند علمی و ادبی میراثهای بعنوان خطی هاینسخه احیای

 خاص ایدوره در كه نویسندگانی آثار بویژه نیستند، امر مستثنی این از نیز ادبی نثر بعنوان بخشی از این میراث

های متن و نامه آنهاست. روزگار سیاسی حتی و اجتماعی ادبی، ساختار آثارشان گویای و اندزیسته تاریخ از

سازد. بدون شک  آشنا ازپی بی  سرزمینمان زبانی تحوالت و ادبی گذشتۀ با را ما میتواند مربوط به این كتاب

های اداری و سبک نوشتاری و منشآت مربوط به آن زمان یاری این اثر كه ما را در شناخت هرچه بیشتر نامه

 فارسی، ادبو  زبان و ایرانی فرهنگ در موضوعی چنین اهمیّت آید.بشمار می كهن میراثهای این از میکند، یکی

نام  با خطی ارزشمند هایاین نسخه از یکی محتوایی و سبکی ویژگیهای بررسی به تا داشت آن بر را نگارنده

  برردازد.« مخزن االنشاء»

 

 بحث و بررسی

 معرفی نسخه و ویژگیهای كلی آن
االنشاء ربفرد مخزناز مصطفی درایتی آمده است، نسخۀ منحص« فنخا»بنا بر اطالعاتی كه در مورد این نسخه در 

-میرزاخط االنشاء به مخزن كتابخانۀ ملی نگهداری میشود. كتابخانۀ مجلس و قدس رضوی وآستان كتابخانۀ  در

االنشاء از مخزندر تهران بصورت چاپ سنگی منتشر شده است. ظاهراً این هه.ق 4694در سال محمدرضا كلهر 

یکی از منابع مهم ترسل و نثر فارسی در دورۀ افشاریه، زندیه و قاجار  نام خود بسیار مشهورتر است وهمكتاب 

حسینی )خوانساری( در مدت پنج سال با كمال  محمدصادقكه محسوب میشود. در آغاز كتاب آمده است 
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-مخزن»كتابخانۀ ملی شناسی بویژه است. در فهارس كتاب كردهتصحیح  و آوریها را جمعاین نامهنسخ مشقت 

 از میرزامحمدرضا و تحریر آنشده و خط ثبت خوانساری فرزند ابوالقاسم  حسینی محمدصادقنام به « االنشاء

 دستور و بهكتاب  این: »شاگرد كلهر معتقد است مستوفیاست؛ اما عبداهلل  قاجاریهنامدار دورۀ كلهر خوشنویس 

خود میرزا  این كتاب سلیقۀمراسالت آوری معشده و در جمحمدصادق خوانساری چاپ  خرج حاج میر

-(. دهخدا نیهز همیهن 615: ص4)شرح زندگانی من، مستوفی، ج« داشته اسهت مداخله )محمدرضا كلهر( ههم

 میکند )نک: لغتنامۀ دهخدا، ذیل كلهر(.را مطرح  مسئله

جایی نبرد و از شواهد چنین ی راه به خوانسار در منابع و مأخذ دورۀ ناصری جستجو برای یافتن میرمحمدصادق

شده نبوده است. به این دلیل و نیز بخاطر شهرت محمدرضا كلهر، آید كه در آن زمان چندان شناختهبرمی

 (.659-655: صص4پور، جاالنشاء را با نام كلهر میشناسند )برای نمونه نک: از صبا تا نیما، آرینمخزن

هه.ق 4694هه.ق تألیف و تحریر شده است و سال  4695نستعلیق در سال صفحه به خط  136االنشاء در مخزن

مجدداً به همان شکل منتشر میشود كه  4353شده است. هفده سال بعد در سال در تهران بصورت سنگی چاپ 

( و چنانچه كلهر 655: ص4پور، ج؛ نیز، ازصبا تا نیما، آرین136االنشاء: صنشانۀ اهمیت و شهرت آن است )مخزن

 (.3االنشاء: صكنندۀ اصلی خود میرزامحمدرضا كلهر است )مخزنآوریبصراحت میگوید جمع

-(. این 53البالغه، نامۀ آغاز میشود )نهجعلی )ع( به مالک اشتر نخعی  امیرالمؤمنیناالنشاء با عهدنامۀ مخزن

ده است و برای اولین بار در آغاز كتاب نگار ترجمه كرطهرانی معروف به بدایعنواب عهدنامه را آقا محمدابراهیم 

االنشاء چندین االنشاء منتشر شده است و بخاطر ترجمۀ صحیح و نثر ساده و دلک  آن پس از مخزنمخزن

-های فراوان عهدنامه، ترجمۀ بدایعنظران در میان ترجمهنسخۀ خطی و چاپ سنگی از آن موجود است. صاحب

شناسی، دارتر به متن و كاملتر و بلحاظ نثر زیباتر و دلنشینتر میداننهد )سبکها وفابه سایر ترجمهنگار را نسبت

: 6منزوی، ج های خطی فارسی،خطی نک: فهرست نسخههای از نهسخهاطهالع ؛ نیهز بهرای 341: ص3بههار، ج

 (. 347ای: صنامه، روزنامه و جغرافیای خطی كتابخانۀ سلطنتی، آتابتاریخ، سفرنامه، سیاست ؛ فهرست4576ص

االنشاء درج در مخزناشتر را برای نگار بخاطر دوستی با كلهر، عهدنامۀ مالک آید كه بدایعبرمیاز شواهد چنین 

(، و میرزا 4649(، امیركبیر )مقتول 4645میرزا آقاسی )متوفیحاجصدرات  نگار در دورانترجمه كرده است. بدایع

شاه مجلسی به نام فرمان ناصرالدینبه  4674نبود، اما در شاه ناصرالدین ( موردتوجه4675- 4649نوری ) آقاخان

نگار یکی از اعضای از كارگزاران مجرب منعقد شد تا در امور دولتی مشاوره و گفتگو كند و بدایع« خانهمصلحت»

نگار در دایع(. با حضور ب59-57خانه بود )اندیشۀ ترقی و حکومت قانون عصر سرهساالر، آدمیت: صصمصلحت

شاه بیشتر میشود و از این زمان به بعد تألیفات وی از مشکالت حاكمیت و رفتار ناصرالدیندربار آگاهی وی 

است كه مقتل « فیض الدموع»و قاجار را دربر میگیرد. یکی از تألیفات مشهور او عمدتاً تاریخ عصر ناصری 

كلهر  االنشاء( به خط میرزا محمدرضاسال انتشار مخزنق )4694علی )ع( است و در سال بن سیدالشهدا حسین

 (.5قمی: ص نگار، مقدمۀ ایرانی: بدایعدر تهران منتشر شده است )نک

نادری )استرآبادی(، منشی خان از فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر، منشآت میرزا مهدی االنشاء پسدر مخزن

جانب  ای ازو كاتبان بوده، آمده است. پس از وصف بهار، نامه پیشگاه نادری كه در دورۀ خود سرآمد دبیران

آن اشاره به تنبیه تركمانانی میکند كه باعث آزار و اذیت مسلمانان در  آید كه درنادرشاه به یکی از سالطین می

(. نامۀ دیگر از جانب نادرشاه به سلطان هند است و سرس سواد 64 -67هرات میشوند )مخزن االنشاء: ص
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شده است و در آن به شکست اشرف افغان و ورود به  قلی فرزند ارشد نادر نوشته نامۀ هندوستان كه به رضافتح

 (.35-36دارد )همان: صص كابل و قندهار و چگونگی لشکركشی و شکست دشمنان اشاره

 گرفته است. دهاالنشاء در ادامۀ سنت ترسل در ادبیات فارسی وظیفۀ پند و اندرز به پادشاه وقت را برعهمخزن

 

 سطح زبانی 
شده و كاربردی در هر های استفادهها و جملهسطح آوایی موسیقی در متن و نثر را در هر دوره مبتنی بر كلمه

كه از سطح آوایی/ موسیقی شعر و یا حتی آهنگین (. هنگامی44شمیسا: ص بدیع، به تازه دوره میدانند )نگاهی

آید، باید از وزن/ موسیقی بیرونی، موسیقی كناری/ جایگاه ردیف و قافیه، یها در نثر سخن بمیان مبودن كلمه

موسیقی درونی/ صنایع بدیع لفظی، و موسیقی معنوی/ صنایع بدیع معنوی، سخن گفت؛ صنایع ارزشمندی كه 

رخی ابیات و افزاید. ولی با مطالعۀ اشعار این كتاب میتوان دریافت نویسنده در ببر زیبایی و تأثیرگذاری كالم می

مصراعهای مختلف دست برده و گاهی آنها را مطابق با سلیقۀ خود تغییر داده تا با متن كتاب همخوانی داشته 

های زیادی از شعرهای این كتاب و تغییر در آنها گویای این مطلب نیز میتواند باشد كه نویسنده باشد. نمونه

ت و در این اشعار صنایع ادبی مختلف مانند نغمۀ حروف، تسلط خاصی بر شعرهای فارسی و عربی و... داشته اس

های زیادی به آن نمود( در حوزۀ بدیع لفظی؛ و ها در نثر نیز میتوان اشارهجناس، و تکرار )كه در حوزۀ تکرار واژه

رده های از این صنایع بکاررفته در ذیل آوایهام، تلمیح، اغراق، و استعاره، در بدیع معنوی وجود دارد. نمونه

 میشود.

 

 سطح آوایی
 جناس

 جناس ناقص

 (11االنشاء: صاو )حال و مال( )مخزن حالزدنیست بیرون بدا / / او مالخون و هم  حالل است هم

 اشتقاقجناس شبه

 (94)همان: ص لمحبها القرض مقراضفان /  حبه شان قرض و مستان نیم مده

 جناس تصحیف

 (.161خاطری به مهرت پیوست )همان: ص من دلی از دست تو خسته دارم و خلیل جلیل

 جناس قلب

 (.135بیفرجام ما آسوده ... )همان: ص مقاالتبهنگام و  مالقاتاز زحمت 

 جناس مذیل

 (.77)همان: ص حواسبر آیینۀ  وسواسماند و نه ریگی از سویدا بر صفحۀ سودا نه رنگی از 

 سجع یا موازنه 

 (.146ا در بسته )همان: صر مراودات را پر بسته و كلبۀ مکاتباتطایر 

 (445)آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص« تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا میگویند»این صنعت را 

 همه دختران، دختران تواند/  پروران تواندرعایا امان
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 0جدول شمارۀ 

 
 

 سطح لغوی

 مخفف كردن كلمات

 (.455پراكنده و متفرق بود )همان: ص اكناف جهان بلمقام در اطراف ایران آن سید عالی

 

 هاكاربرد كهن واژه

 (.455نفسی كه نفس نفیس را خوش آید )سزد از مصدر سزیدن( )همان: صو هم سزدكفوی و همسری را 

 

 استفاده از واژگان قدیم

 (.311)همان: ص مُل  هر هفت كرده دیدم رخی چون نوشکفته گل؛ همه گلبن سرشک

 

 لآوردن صورت كهن افعا

 (.161( )همان: صداشتمی)و بیگه و گاهست به خود سرگردان « می»در آخر فعل بجای « ی»استفاده از 

 (.355)همان: صهمیجویم ندانم و  كه هیچ همیدانم«: می»بجای « همی»استفاده از  

 

 ای های عامیانه و محاورهواژه
 (.367صخودم مثل علم یزید برپا ایستاده... )همان:  كرک قرمساق نواین 

 

 

جناس نقطه
2%

جناس ناقص
2%

جناس تام
11%

جناس قلب
1%

جناس 
اشتقاق

1%

جناس مذیل
1%

سجع
8%

تکرار
7%

مخخف کردن 
کلمات

19%

استعمال کهن 
واژه ها

21%

آوردن کهن افعال
12%

ان استفاده از واِژگ
قدیم
15%

سطح آوایی
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 كاربرد لغات عربی

 این ویژگی در سراسر كتاب با توجه به ادغام آیه و حدیث و شعرهای عربی دارای بسامد زیادی است.

 (.313بردم و اشک مالمت از دیده به ماهی آوردم )همان: ص ماء آن ندامت از سینه به

 

 ایاصطالحات اسطوره
ای هم در این كتاب دیده میشود. ربوط به آن، اصطالحات اسطورههای كهن و افعال معالوه بر توجه كاتب به واژه

ظلمت وجود قراخان ساری بود تا پرتوِ شعاع دلفروزانۀ مطلع جمال اُغوز طالع نمود و تركان را در وقایع  در»

. از اسناد آن جز به حضرت انبیاء خلّص اصفیا شایان و روا نیستچند است كه  سعادت او اعتقادیوالدت و دالیل 

مادر نیالود و هر شب در عالم خواب به مادر  كام و دهان به شیر آن جمله گویند كه هنگام مولود تا سه روز

االنشاء: )مخزن« شناس باشی نه كافر و ناسراسخطاب میکرد كه شیر تو وقتی خواهم خورد كه مؤمن و حق

 (.663ص

و بعد از او به فاصلۀ هزار سال توربن فریدون بر و نوبت اغوز در اواخر عصر جمشید و اوایل عهد ضحاک بود »

ملک تركان غالب شده و بالجمله در تواریخ مغول مسطور است كه اغوزخان را ش  پسر بود و از هر پسر چهار 

 (.667)همان: ص« فرزند در وجود آمد كه از نسل هر یک بوقتی اندک جمعیتی كثیر پدید گشته

 

 كاربرد كلمات تركی 
 (.647و قلج و قارلوق و قرچاق و آقاجری از نسل ایشانند )همان: ص اقوام فتقُلی

رسیده است ایلچی روس به باشی به لندن و پطرزپورغ نرفته این خبر كه عالیجاهان ایشک آقاسی باشی و حکیم

 (.695امیرنظام گفته كه تا حال محمدحسین خان كه روانه بود از جانب ولیعهد دولت قاهرۀ ایران بود )همان: ص

 

(2سطح لغوی )شمارۀ 

 
 

هکلمات عامیان
8%

لغات عربی
79%

اصطالحات اسطوره 
ای

1%
کلمات ترکی

12%

سطح لغوی 
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 سطح نحوی

 اغالط امالیی

 (.417السلطنه )همان: صهرات به نواب نایب گذارشفرمان 

 (.79و اوالد ایشان نسالًبعد نسل و... )همان: ص زكوربر اوالد 

 

 غیرملفوظ بصورت پیوسته« های» آوردن

 (.444: صروم و ایران بنا بر تطابق درین و ملت )همان بهتین و درآت دولتیم

 فک اضافه« رای»

 (.354معنی یکیست و بصورت فراق اندكی )همان: صرا نغمۀ مهر و قهرش 

 اضافۀ مضاعفحرف
 (.311ام )همان: صشگفته گلستان در درون خاک و خون خفته از برون اندر

 جهش ضمیر 
 (.316بگوش گفتی برخیز كه نوبت عبادت بگذشت )همان: ص  سروشم

 حذف فعل با قرینه
)همان:  نظری ام نگری و به چشم یاری به شهیدان كویتاست متکلفانه به كلبهعزمی بیدالن یاد تماشای  هو ب

 (.364ص

 

 از حروف متروک زبان فارسی « مر»استفاده از 
 (.357تا امروز نام نبرید زیراكه در جرگه بندگان این آستان گمنامتر از منی مرندار )همان: ص مر مرا

 

 (3ارۀ سطح نحوی )شم

 
 

 سطح ادبی 

 تشبیه
 تشبیه حسی به حسی 

غلط های امالیی
42%

آوردن های 
غیر ملفوظ 

19%

حرف اضافه 
مضاعف

12%

جهش ضمیر
11%

استفاده از مر
5%

رای فک اضافه
11%

سطح نحوی 
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 (454زانو پس پشت رفته همچون ملخم )همان: ص/  شبها ز دم هوا فسرده چو یخم

 تشبیه مركب

 (453ماند شعله كه بود در فتیله بند )همان: ص/  جان بیقرار یا و تن گشته مستمند

 استعاره
 استعارۀ مکنیه

 (64كند )همان: ص قبای گللولۀ پنج غنچه را صرف /  ندنوبهار آمد كه مقراض از پر بلبل ك

 تشبیه مضمر پر بلبل به مقراض نیز در این بیت وجود دارد.     

 كنایه
 (39در آن سرزمین محشری ساختند )همان: ص /  سو كه رایت برافروختند بهر

 رایت برافروختن: كنایه از فتح و تصرف كردن

 

 صنایع بدیع معنوی

 ونشرلف
 مرتب:

 تا تو ز من دور شدی دو چیز ز من دور/  واهی دانی ز دوریت چه بمن شدخ

 (365چشمی برجا بود و لیک ازو نور )همان: ص/  جسمی برپا بود لیک ازو جان

 مشوش:

 زآن نفس خیزد و ازین خیزد نفاس/  هر دو سوراخند فرج و حلق لیک

 

 ایهام تناسب
 (64رخ برین )همان: صهندو بچ فغانچو /  روان جوی خون شد بروی زمین

 تلمیح
 (77)همان: ص همه ذرات منصورند از عشق )اشاره به داستان منصور حالج(/  همه ذرات در شورند از عشق

 (463طوفان بوران از تنور بردالعجوز )همان: ص

 تضمین
اء من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جآینه در عوض یک قطعه مخلص هفت قطعه فرستادند چون مفاد 

 (.49)همان: ص (45)انعام/ 

 حسن تعلیل
 (356تا ابد حوا سترون بودی و آدم عزب )همان: ص/  گر نبودی ذات پاك  آفرین  را سبب

 اغراق
 (39قیامت در آن دشت برپای كرد )همان: ص/  غریو ستوران علم نورد

 مراعات نظیر

 (54صز صلب آورد نطفه در شکم )همان: /  ای سوی یمز ابر افکنده قطره
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(0سطح ادبی )شمارۀ 

 
 

 سطح فکری 
االنشای محمدرضا كلهر سرشار از آیات و احادیث، اصطالحات اساطیری و علمی است كه در پیوند با كتاب مخزن

 بافت آن، ضمن زیباتر شدن متن، نشان از مهارت نویسنده و تسلط وی به فنون و آیات و احادیث و... دارد.

 

 تضمینهای قرآنی و احادیث
االنشای لف( توجه به تضمینهای قرآنی: ازجمله مضامین و موضوعات مهم فکری و دینی كه در كتاب مخزنا

و  ودمنهكلیله، نامهمرزبانآمیختگی یادآور كتابهای محمدرضا كلهر كاربرد بسیار گسترده دارد و این درهم

دهندۀ ز آیاتی استفاده كرده كه نشاناست. نویسنده با توجه به زمان زندگی و حکومت آن دوره ا المصدورنفثه

ستم و نوعی حکومت بوده است كه در آن دوران حکمفرما بوده است و بنوعی نویسنده درنظر داشته در میان 

بر زیردستان روا میداشتند، در نوشتۀ خود هر جا كه فرصت یافته به زشتیها و ستمهایی كه حاكمان آن زمان

 شد:قالب آیات قرآنی اشاره داشته با

كه مرا بخواند اجابت میکنم ( دعای دعاكننده را هنگامی494لِی )بقره،  فَلْیَسْتَجِیبُوا دَعانِ إِذا الدَّاعِ دَعْوَۀَ أُجِیبُ

 (.64االنشاء: ص)مخزن

ان بدی را اراده ( و هنگامی كه خداوند برای قومی به خاطر اعمالش44لَهُ )رعد،  مَرَدَّ فَالَ سُوءاً بِقَوْمٍ اللّه أَرَادَ إِذَا

 (15االنشاء: صچیز مانع آن نخواهد شد )مخزنكند، پس هیچ

االنشاء: ( همانا ما پاداش نیکوكاران را ضایع نخواهیم كرد )مخزن35أَحْسَنَ عَمَالً )الکهف/ النُضیعُ أَجْر َمَنْ إِنَّا 

 (.467ص

تشبیه بلیغ
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تشبیه 
مرکب
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سطح ادبی
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ضوعات خاص در قرآن كریم اشاره دارد، بیشتر به ها كه هركدام به معنا و موبا توجه به نوع انتخاب آیات از سوره

رعد، ابراهیم، بقره، مؤمنون، كهف، انفال، نمل، های نوع نگارش و سبک كتاب میتوان پی برد. )برای مثال سوره

های ها و آیههای فراوانی از آن در كتاب موجود است. با نگاهی به سورهلقمان، مائده، واقعه، نساء و...( كه نمونه

هایی استفاده شده است كه جنبۀ هشدار و آگاهی و تنبیه آنی بکاررفته میتوان پی برد بیشتر از آیه و سورهقر

 دارند و این با متن اثر كامالً سنخیت دارد.

 

 توجه به احادیث ائمه 

لْکِهِ وَ عَالَمَۀً مِنْ عاَلَمَاتِ سُلْطَانِهِ )صحیفیۀ آنت بِمَنْ نَوَّرَ بِکَ اَلظُّلَمَ وَ أَوْضَحَ بِکَ اَلْبُهَمَ وَ جَعَلَکَ آیَۀً مِنْ آیَاتِ مُ

توان یم بسختیایمان آوردم به آن كس كه بسبب تو تاریکیها را روشن كرد، و آنچه را كه  (.13سجادیه، دعای 

د قرار داهای قدرت خوی  یافت آشکار فرمود، و تو را عالمتی از عالئم چیرگی و استیالی خود، و نشانی از نشانه

 (.669االنشاء: ص)مخزن

از  وگرنه، ماندیم داد،پاسخ اگر ،گرایانهعمل علم،البالغه( ، )نهجوَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِْن أَجَابَهُ، وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْه

 (.617االنشاء: ص)مخزن بنددیبرم رختآنجا 

ای از امیرالمؤمنان به مالک اشتر شروع شده است بیشتر از مهدر بحث احادیث با توجه به اینکه مقدمۀ كتاب با نا

 حدیث بکار رفته است. 657احادیث پیامبر و نهج البالغه و... استفاده شده و در مجموع 

های فراوانی از موضوع دیگر تسلط نویسنده به ادب و ادبیات گذشته خصوصاً ادبیات عرفانی است كه نمونه   

ای را در كتاب خود گنجانده است و میتوان با جستجو در این نوع شعرها و متنها مقاله شعرها و متنهای عرفانی

 جداگانه برشتۀ تحریر درآورد. برای نمونه: 

 (331)دیوان اشعار سنایی: ص « صدقنا»و « آمنا»از انبیا گویند هرچ به 

مثل )نرگس: رمز چشم( در قرن  یا توجه نویسنده به توصیفات طبیعی ساده كه رمزها و موتیفهای ادب كهن

 آورد. مثال:  چهارم و پنجم را بیاد می

 قوت دلم خیزد از مفرح یاقوت          یاقوت اندر بدخ  و من نشابور                      

همانگونه كه میدانیم نویسندگان عصر صفوی به بعد كه بدنبال تجدید حیات ادبی بودند تا بتوانند هویت 

و اضمحالل ادبیات این دوره را بنوعی جبران كنند، اغلب به سبک كهن )خراسانی( توجه داشته و در  رفتهازدست

 اند، اما در قلمرو فکری بیشتر به شاعران سبک عراقی توجه نمودند.زبان و مسائل لغوی بدان توجه نموده
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 گیرینتیجه
دهم به شیوۀ نویسندگان دورۀ بازگشت به محمدرضا كلهر بعنوان یکی از نویسندگان ناشناخته در قرن سیز

االنشاء به دست ما قریحه، اطالعاتی جز آنچه در كتاب مخزنآزمایی پرداخته است. دربارۀ این نویسندۀ خوشطبع

-آوری جمع شده و درخوانساری چاپ صادق خرج حاج میرمحمد رسیده است، نداریم. این كتاب بنا به دستور و

صفحه به  136االنشا در داشته اسهت. مخزن مداخلهكلهر هم  سلیقۀ خود میرزا محمدرضاكتاب  اینمراسالت 

هه.ق در تهران بصورت سنگی چاپ 4694هه.ق تألیف و تحریر شده است و سال  4695خط نستعلیق در سال 

آن مجدداً به همان شکل منتشر میشود كه نشانۀ اهمیت و شهرت  4353شده است. هفده سال بعد در سال 

است. چنانچه نویسنده بصراحت میگوید، گردآوردندۀ اصلی خود وی بوده است. از متن كتاب میتوان پی برد كه 

نویسنده دارای ذوق و قریحۀ بسیار بوده است كه شعرهای عربی، فارسی، آیات، احادیث و... را بخوبی با توجه به 

 آن گنجانده است.  همخوانی با متن در

شناسی در سه سطح ادبی، زبانی و فکری نتایج ذیل بدست آمد؛ هرچند این زۀ سبکدر بررسی كتاب در حو

هایی از آن ذكر شده است كه در ها زیاد بوده و تنها نمونهتوضیح الزم است كه بسامد بسیاری از این آرایه

 ها نشان داده شده است. شده میزان پراكندگی آرایهنمودارهای ارائه

ز صنعت ادبی تشبیه، استعاره و انواع آنها از پربسامدترین صنعتهای ادبی بوده و بعد از آن در سطح ادبی استفاده ا

 منشآتو گلستان آمیختگی نظم و نثر، و نزدیک بودن نثر كتاب به سبک المثل. همچنین به درهمایهام و ارسال

 قائم مقام كه ویژگی بسیار برجستۀ آن دوره است، میتوان اشاره كرد.

آور، و انواع جناس )خصوصاً جناس اشتقاق ه كه در انی در بخ  آوایی تکرارهای پرتعقید و ماللدر سطح زب

ساز هستند، بطور فراوان در این سازی اهمیت زیادی دارند( و جناس تصحیف، كه ازجمله بسامدهای سبکسجع

گاه خارج از عرف ادب ه هزلیات،  ای وهای عربی ناآشنا و مهجور، كلمات عامیانه و محاورهكتاب دیده میشود. واژه

های دور از ذهن، حذف به قرینه، اطنابهای ممل و استفاده از كلمات قدیم و كاربرد كهن آن، آوردن واژه

اختصار به از جمله مواردی است كه میتوان به های طوالنی مركب ه بطوریکه مخل دریافت معنی میشوندهجمله

 آنها اشاره كرد.

تعداد سوره ها
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احادیث
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44%
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11%

مصرع های عربی
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(5شماره )سطح فکری
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ن مختلف عرفانی، قرآنی، اصطالحات علمی، باورهای عامیانه، آیات و احادیث و شعرهای در سطح فکری مضامی

آمیختگی آنها با متن كه نشان از عالقۀ نویسنده به آنها دارد، توجه به ادبیات شاعران فارسی و عربی و درهم

ار باالیی دارند. الزم به مندی از فلسفه و اصطالحات آن، و استفاده از موتیفهای طبیعت بسامد بسیقدیم، بهره

ها، احادیث و شعرهای عربی بکاررفته از نظر فکری بیشتر به صدور احکام، صبوری دربرابر مشکالت ذكر است آیه

و هشدار به پادشاه درمورد ظلم و ستم زیردستان به مردم و جهاد در راه دفاع از مملکت در برابر تجاوز بیگانگان 

 اشاره دارند.

 

 گاننویسند مشاركت
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد گروه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامه پایان این راهنماییبهرام پروین گنابادی آقای دكتر . است شده استخراجشمال  اسالمی واحد تهران

 گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به پورسری بقائیكآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و ها داده

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات انشکدهد پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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