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 چکیده:
ــندگان قرن یازدهم هجري، : زمینه و هدف ــاعران و نویس میرزا محمدطاهر وحید قزوینی از ش

ته   ت. با آثار زیادي در نظم و نثر از خود به یادگار گذاـش آت» یکی از آثار منثور اوـس ت. «منـش اـس
ــآت» از مـنابع مهم مـطالـعاتی   ـــیان در درـبار ـحاکـمان، میتوان گـفت «منشـ توـجه ـبه ـجایـگاه منشـ

ة تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی محسوب میشوند و نظر به اینکه «منشآت» وحید قزوینی تا  دربار
یشود. هدف از این پژوهش معرفی به حال چاپ نشده است، ضرورت تحقیق دربارة آن احساس م 

 منشآت وحید قزوینی و بررسی ویژگیهاي سبکی آن است. 
 ـ تحلیلی است. روش پژوهش توصیفی روش مطالعه: 

ـــیار در ارتـباط ـبا ـها: ـیافـته ــآت وحـید قزوینی ازلـحاظ محتوایی داراي اهمـیت ـتاریخی بسـ منشـ
پردازانه و دیباچه که معموالً عبارتها متشـکل اسـت از حکومت صـفویان میباشـد. سـاختار نامه

تگی ظاهري   نده به آراـس بب توجه نویـس آت وحید قزوینی از دیدگاه زبانی بـس ت. منـش ّجع اـس مـس
ی،  ت؛ از لحاظ لغوي، کثرت لغات و ترکیبات عربی، ترکیبهاي فارـس یار حائز اهمیت اـس کالم، بـس

ر و کاربرد لغات در معنا  کاربرد برخی لغات ترکی، کاربرد مترادفات متعدد، کثرت جمعهاي مکسـّ
له افتادن بین دو جزء فعل  ت. از لحاظ نحوي، تقدیم فعل، فاـص اختار خاصّ، جالب توجّه اـس و ـس

پذیر با مصــدر مرخّم، کاربرد فعل وصــفی بصــورت مکرّر، آوردن مضــارع مرکب، آوردن فعل تابع
ــافه د ــارع التزامی بدون «می» و «ب»، بکارگیري حروف اض ر معناي قدیمی آنها، اخباري و مض

ــم میخورد. و  ــآت بچشـ آوردن «را» در مـعانی مختلف و برخی ویژگیـهاي نحوي دیگر در منشـ
آرایی، تتابع ازلحاظ آوایی انواع ســـجع، انواع جناس، موازنه و ترصـــیع، اعنات قرینه، عکس، واج

 اند.  هاضافات و... براي آراستگی ظاهري و آهنگین کردن زبان، مورد استفاده قرار گرفت
سبک نوشتاري منشآت وحید قزوینی، ادامۀ سنّت منشیان و دبیران درباري است  گیري:  نتیجه

به سادگی در آن دیده نمیشود. هدف   که به شیوة کامالً فنّی و مصنوع نوشته شده و گرایش 
دشوارنویسی در نثر  نویسنده فقط بیان معنا نیست بلکه هنرنمایی شاعرانه و خودنمایی در فنّی و  

او بروز دارد؛ باوجوداین، هنوز برخی کهنگیهاي زبانی که مربوط به نثرهاي مرسل است در متن 
 کتاب بچشم میخورد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mirza Mohammad Tahir Vahid Qazvini, one of the 
poets and writers of the ١١th century AH, has left many works in poetry and prose. 
"Monshaat" is one of his prose works. With an approach to the position of secretaries 
in the court of rulers, it can be said that "Monshaat" is an important source of studies 
on Iranian history, culture and civilization. Since Vahid Qazvini's "Monshaat" has not 
been published yet, there is a need for research on it. The purpose of this study is to 
introduce the Monshaat of Vahid Qazvini and to study its stylistic features. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical. 
FINDINGS: The Monshaat of Vahid Qazvini in terms of content is of great historical 
importance in relation to the Safavid government. The structure of letters consists 
of a prolog, which is usually phraseological and rhythmic prose; the text of the letter, 
which is less artificial than the prolog; mentions the bearer of the letter and the gifts 
sent, and finally a prayer for the addressee. Vahid Qazvini's Monshaat is very 
important from a linguistic point of view due to the author's attention to the 
adornment features of speech. In terms of lexicon, the multiplicity and combinations 
of Arabic words, Persian combinations, using some Turkish words, using multiple 
synonyms, the multiplicity of compound plurals and the use of words in a particular 
meaning and structure are interesting. Syntactically, the presentation of a verb, the 
distance between the two components of a compound verb, accompanying the 
transitive verb with the contracted infinitive, using of a descriptive verb frequently, 
the introduction of indicative future and possible future without "mi" and "b", the 
use of prepositions in their old meaning, putting "ra" in different meanings and some 
other syntactic features can be seen in Monshaat. In terms of phonetics, different 
types of rhymes, puns, balance and leonine verse, coordinating two or more 
sentences by observing the rhyme in the last verb of the two sentences, inversion, 
alliteration, multiple genitive cases, etc. have been used for visual beautification and 
melody of the language. 
CONCLUSION: The writing style of Vahid Qazvini's Monshaat is a continuation of the 
tradition of court secretaries, which is written in a completely technical and artificial 
way and there is no tendency in it to be simple. The aim of the author is not only to 
express meaning, but also poetic art and technical ostentation and difficult writing 
in his prose; nevertheless, some linguistic antiquities related to Mursal's prose can 
still be seen in the text of the book. 
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 مقدمه
ها و  ها، نامهمنـشآت در لغت جمع مُنـْشاء از مـصدر «انـشاء» و به معناي انـشاء کرده ـشده، نوـشتجات منـشیانه، نوـشته

له ت (لغتنامهمراـس طالح ادبی مجموعه19117، دهخدا: صها اـس ت از نامه) و در اـص تانه اي اـس هاي دیوانی یا دوـس
).  64  -67زاده: صصکه منـشی دیوانی یا نویـسندة غیردیوانی نوـشته باشد (تاریخچۀ منشآت در ادب فارسی، مهدي 

در فرهنگ و ادب فارسی  اي منشآت بعنوان یکی از منابع مهم مطالعاتی دربارة فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه ویژه
 دارد و از البالي آنها میتوان اطالعات مهمی دربارة مسائل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... کسب کرد.

تدوین منـشآت گاهی بوـسیله خود نویـسنده و گاهی بوـسیله دیگران ـصورت میگرفت که این کار از زمان غزنویان و  
اي که از شـعرا و نویسـندگان معروف و  به کمال رسـیده اسـت؛ بگونه هاي بعدتوسـط بیهقی آغاز شـده و در دوره
ها (منشــآت یا مکاتیب) القضــات همدانی، رشــیدالدین وطواط و... مجموعۀ نامهمعتبر چون ســنایی، خاقانی، عین

 باقی مانده است.
آت در این دوره،  کار تدوین نامه احبان منـش فوي نیز ادامه یافته و یکی از ـص -1015وحید قزوینی ( ها در دورة ـص

جمله شاعران و منشیان    هجري) است؛ صفا دربارة او مینویسد: «میرزا طاهر قزوینی متخلص به «وحید» از  1110
اندوزي و کـسب معروف عهد ـصفوي بوده که در مراتب دیوانی تا مرتبۀ ـصدارت ارتقا جـسته اـست. وي پس از دانش

خدمتهاي دیوانی گردید و در ـشمار دفترنویـسان دیوان درآمد   مهارت در ادب و خوـشنویـسی و ترسـّل و ـسیاق وارد
ال   د و در ـس تیاري او برگزیده ـش اه عباس دوّم، به دـس فی و ـش اه ـص اروتقی» وزیر ـش دارت «ـس تا اینکه در دوران ـص

 ).1347: ص 2/5با لقب اعتمادالدوله وزیر اعظم شاه سلیمان شد» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج  1101
 م و نثر وحید قزوینی به شرح زیر است: آثار نظ 

در وصــف  -6مثنوي آالت جنگی،    -5نامه،  فتح -4عاشــق و معشــوق،   -3خلوت راز،   -2دیوان،   -1: آثار منظوم
اهی،    -8در تعریف نرد،  -7طنبور،    -11گلزار عباـسی،    -10در وـصف همایون تپۀ اـشرف،   -9در تعریف عمارت ـش

 .نامهساقی
اي  رـساله  -4الدین)،  الخمـسه (اـصول االـصول   -3منـشآت،    -2آراي عباـسی (عباـسنامه)،  تاریخ جهان  -1: آثار منثور

خوـشنویـسی (دانـشنامۀ   -7مرآت االعجاز،   -6اي بر تلخیص مقاالت ارـسطو از ابن رـشد، حاـشیه -5در علم حـساب،  
 .) 677-673زبان و ادب فارسی، سعادت: صص

اوســت که علیرغم اهمیتی که دارد تاکنون در ایران به زیور طبع آراســته یکی از آثار مهم وحید قزوینی منشــآت  
الۀ دکتري در پیش نـشده اـست؛ نگارندة این ـسطور کار تـصحیح این کتاب را براـساس نـسخه هاي معتبر بعنوان رـس

از ویژگیهاي سبکی آن مورد بررسی قرار میگیرد. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و  گرفته است. در این پژوهش
بکینظر گردآوري اطالعات، کتابخانه ر این اـست که ویژگیهاي ـس لی پژوهش حاـض ئله و پرـسش اـص  اي اـست. مـس

خورشـیدي در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تبریز به   1400منشـآت وحید قزوینی کدامند؟ این پژوهش در سـال 
 انجام رسیده است. 

 
 سابقۀ پژوهش

شمار است و این موارد ینی و آثار او صورت گرفته بسیار معدود و انگشتمطالعات و تحقیقاتی که دربارة وحید قزو
) ـسبک  1389نامه و مقاله ارائه ـشده اـست؛ از جمله ـصدرایی ( هم عمدتًا دربارة آثار ـشعري اوـست که بـصورت پایان

بررـسی کرده ) توـصیف را در قـصاید او 1391هایی تحلیل کرده اـست. همو ( قـصاید وحید قزوینی را با آوردن نمونه
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اعر همعـصر، ـصائب تبریزي 1395اـست. همو (  ) زبان و ـساختار غزلیات او را تحلیل کرده و ـسبک آن را متأثر از ـش
ت. عالوه ته اـس عدي، انوري و نظامی دانـس ین بویژه ـس عراي پیـش ام خانیانی مثنوي  و ـش تگوفر و ـس براین موارد، راـس

بار   6اند؛ همچنین منـشآت  نوآوریهاي ادبی آن اـشاره کرده  ـشناـسی بررـسی کرده و به«خلوت راز» را ازلحاظ ـسبک
در هند چاپ ـشده اـست که ـسه ـشمارة اول با نام انـشاي طاهر وحید و ـسه ـشمارة آخر تحت عنوان منـشآت عرـضه 

 شده که عبارتند از:
 ص. 183م، 1873لکنهو، سنگی، وزیري،   -2ص.        128تاریخ، سنگی، وزیري، هند، بی -1
 ص.183م،  1868لکنهو، وزیري،  -4ص.  4پ  187، 1309ر، سنگی، وزیري،  کانپو -3
ق، سـنگی (فهرسـت کتابهاي  1260م/1844نولکشـور، لکنهو،   -6ق، سـنگی.             1242م/ 1826کلکته،    -5

 ).1519فارسی چاپی، مشار: ص 
ته  مالحظه میشـود که ماندگاري منشـآت وحید قزوینی و توجه به آن در هند حتی تا قر ن نوزدهم نیز تداوم داـش

آت وحید قزوینی در هند به حدي بوده که براي حل مـشکالت و غوامض  تقبال از منـش تردگی اـس اـست. میزان گـس
نده اي طاهر وحید» از نویـس کلۀ انـش رح لغات مـش آت وي، کتابی تحت عنوان «ـش تۀ تحریر  منـش ناس به رـش اي ناـش

خه ترك نـس ت مـش ت ( فهرـس ی  درآمده اـس تان، منزوي: ص هاي خطی فارـس ). امّا دربارة آثار منثور او ـ 269پاکـس
بکی آن را   د داریم ویژگیهاي ـس ت و ما در این مقاله قـص ورت نگرفته اـس آتش ــــ در ایران تحقیقی ـص بویژه منـش

 بررسی کنیم.
 

 بحث و بررسی
 منشآت وحید قزوینی و ساختار کلّی آن 

ــآت مجموـعۀ ـناـمه ــت ـکه ـبه احتـمال زـیاد در زـمان حـیاتش ـهاي (اعم از دیوانی و اخوانی) ومنشـ حـید قزوینی اسـ
). 71: ص 2آوري شده و بنابه اشارة شاملو مورد توجه و اقبال اهل عصر بوده است (قصص الخاقانی، شاملو، ججمع

مندان به منشآت وحید آوري کرده یا کسی دیگر، مشخص نیست. اقبال و توجه عالقهها را جمعاینکه خودش نامه
اي که در این هاي خطّی متعددّي از آن ترتیب داده شــود. در این میان نســخهعث شــده اســت نســخهقزوینی با

مارة  ت که با ـش وراي ملی اـس خۀ کتابخانۀ مجلس ـش اس کار ما قرار گرفته نـس ود.    2260پژوهش اـس نگهداري میـش
 صفحه است. 648هجري قمري و داراي  1125تاریخ کتابت آن 

ا تنـس خ، نزدیکی به زمان حیات نویـسنده، اـشتمال بر بیـشترین تعداد مکتوبات، داـشتن این نـسخه بـسبب قدمت اـس
تن افتادگی از آغاز  تن ترقیمه و نداـش تاري و امالیی و جاافتادگی کلمات، داـش خطی خوانا با کمترین غلطهاي نوـش

ل بعد از وفات  سـا 15هاي دیگر ممتاز اسـت؛ این نسـخه حدود و انجام در اثر گذر زمان و تصـرفات آن، از نسـخه
امل   تنـساخ ـشده اـست که ـش فایل عکـسی اـست و هرکدام از عکـسها دو ـصفحه و هر ـصفحه   324وحید قزوینی اـس

چهارده سطر را در خود جاي داده است. میانگین تعداد کلمات در هر سطر دوازده کلمه میباشد. این نسخه حاوي 
ت مکتوب  ی مکتوب ترکی و بیـس ی، ـس ت و هجده مکتوب فارـس ی کتب و یا مکالمه و...  دویـس یا دیباچه براي بعـض

 به زبان عربی است که تعدادي از آنها عنوان ندارند.
فحۀ  فحۀ   1از ـص خه تا ـص فحۀ ، نامه469این نـس ی و بدنبال آن تا ـص ده ، نامه497هاي فارـس هاي ترکی تحریر ـش

ي بدون عنوان به زبان فارـسی انامه 554، تعداد هفت نامۀ فارـسی و ـسپس تا ـصفحۀ 509تا   497اـست. از ـصفحۀ 
 نوشته شده است.
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ــکِ وَ الرَّمَـاد»، «ـهذِهِ رُقعَـهً اِلَ  گریـبا عنوان و ـبدون عنوان د  ـهاي «مُحکَم الحکـما» و ـناـمه  ـباـچۀید  یو «مُـکالَـمهً المِسـ
ــَّ  ــدِقَاءُ االِخوان»، «مُکالَمَهُ الس ــالَهِ المَالوُفَهِ فِ  باجَهٌیوَ القَلَم»، «د  فِیبَعضِ الخُلّانِ وَ اَص بدنبال  زینعِلمِ النَّحوِ»   یلِرِس

 .اندمذکور کتابت شده  هاي نامه
خه  لطانیات)،   229این نـس ی دارد که از این میان چهل نامۀ درباري (ـس مربوط به امور اداري و  نامه    56نامۀ فارـس

ــتانه و خانوادگی (اخوانیات) و  95حکومتی (دیوانیات)،   ــناد حقوقی و    38نامۀ دوس ــامل اس مکتوب متفرقه که ش
ها، گفتارهاي علمی و غیره میشـود؛ بعضـی از این اسـناد عبارتند از: عرض حال، آزادنامۀ غالمان، قضـایی، دیباچه

 . . آزادنامۀ کنیزان و قبالجات نکاح و ..
ها آمده مشـتمل بر این موارد اسـت: شـرح یک یا دو بیت از اشـعار ها و گفتارهاي علمی که در ضـمن نامهدیباچه

رحی در بیان مذاهب مختلفه و آراي متنوعه، گفتاري در نکوهش آراي حکما، دیباچه نیفات حافظ، ـش هایی بر تـص
 هایی از این دست. خود و دیگران و نوشته

 
 هاساختار نامه

ود پردازي و انواع قرینهها معموالً با عبارتدیباچۀ نامه جیع و تجنیس و آوردن مترادفات و... آغاز میـش ازي و تـس ـس
د: «ابراز هنر در   آت مینویـس ود. خطیبی دربارة این ویژگی منـش ته میـش واري کالم کاـس و در متن نامه اندکی از دـش

جاب میکرد که نویـسنده هریک از ارکان مختلف مکتوب هاي رـسمی و دیوانی، ایفنّ نویـسندگی، بخـصوص در نامه
را به تناـسب موـضوع، به ـشیوة اطناب و با تعبیر از معانی واحد با الفاظ و عبارات مختلف و مترادفات و اـستعارات و  
ــواذ و نوادر لغات چنان  ــتعمال ش ــنایع لفظی و معنوي و گزینش و اس ــبیهات و دیگر ص کنایات و تمثیالت و تش

ه خواننده از ظاهر کالم به مفهوم و معنی نپردازد و بدان نیندیشد» (فن نثر در ادب فارسی، خطیبی: ص بیاراید ک
355.( 

 ها ـ مخصوصاً مکتوبات سلطانی ـ در منشآت وحید قزوینی به شرح زیر است: ساختار نامه 
گاهی یادکرد امامان بخـصوص  اي در حمد و ـستاش پروردگار، مدح حـضرت پیامبر (ص) و  ها معموالً با دیباچهنامه

حـضرت علی (ع) آغاز میـشود. بعد متن اـصلی نامه که در موـضوعات مختلف اـست بیان میگردد و گاه به گرفتاریها 
هاي ارـسالی ذکر میـشود و نهایتاً و اـشتغاالت فرـستندة نامه پرداخته میـشود. ـسپس نام حامل نامه و برخی از تحفه

ــد. اّما نامهبا دعایی در حق مخاطب نامه، مکت ــوند  وب به پایان میرس ــته میش هایی که در جواب نامۀ دیگري نوش
نامۀ رســیده، توصــیف زمان اي زیبا، ادبی و شــاعرانه در وصــفمعموالً داراي چهارچوبی متفاوت هســتند: دیباچه

ورت یده و به درخواـست ـص وع نامۀ رـس پس به موـض ته، ـس یف آورندة نامه نوـش یدن نامه، و گاه توـص اره گرفترـس ه اـش
 میشود و جواب درخواست که قسمت اصلی نامه و متن اساسی آن است نوشته میشود و با ذکر دعا پایان مییابد.

 
 ارزش و اهمیت تاریخی منشآت وحید قزوینی

ــود که این نامه ــخص میش ــی محتوایی مکتوبات وحید قزوینی مش ــی، نظامی، با بررس ــیاس ها ازلحاظ تاریخی، س
فویان با دولتهاي همجوار اقتصـادي و  فویان اهمیت زیادي دارند و نوع روابط ـص اجتماعی در ارتباط با حکومت ـص

ر از جمله عثمانیها و گورکانیان هند و ... در این نامه ورت که با  آن عـص ود؛ به این ـص منی معلوم میـش ورت ـض ها بـص
ــی از این نامه ــتتوجه به محتواي بعض ــعی در حفظ روابط دوس ــفویان س انه با عثمانیها دارند و درعینحال  ها، ص

 پیروزي بر لشکریان هند در آزادسازي قندهار و اقتدار لشکر ایران را به رخ آنها میکشند.
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براین به برخی جزئیات در روابط ـصفویان با گورکانیان هند اـشاره ـشده اـست؛ از جمله اینکه در جریان رقابت عالوه
اه و اورنگ زیب، ـسوّمین پـسر او، که منجر به ـشکـست خوردن و فرار کردن جهان  خونین داراـشکوه، فرزند ارـشد ـش

اه ایران یاري و پناهندگی خواـست تا با مـساعدت دولت ـصفویان، به حکومت  داراـشکوه ـشد، وي در نامه اي از پادـش
پیشــین خویش دســت یابد. این موضــوع بیانگر اقتدار و صــالبت دولت صــفوي و نقش مهم آن در منطقه اســت. 

مو ی در ممالک اطراف بویژه ن برخی از نامهمـض یاـس فوي، جزئیات اتفاقات ـس اهان ـص ت که پادـش ها بیانگر این اـس
برداري ـسیاـسی میکردند و قلمرو خود را جهان و جنگهاي خونین آنان بهرههند را رـصد و از اختالفات فرزندان ـشاه

عه میدادند. همچنین از متن بعـضی نامه یاـسی  توـس فویان و نیز این امر مهم میتوان ها به یکپارچگی ـس و نظامی ـص
اند و پادـشاهان این ـسلـسله در  پی برد که مناطق مختلف ایران و امراي آنها، در انقیاد کامل پادـشاهان ـصفوي بوده

به حکومت رســیدن متحدان و دوســتان خود در کشــورهاي اطراف نقش داشــتند. از نکات مهم دیگر، میتوان به  
روم شرقی تا هندوستان، داشتن ثروت بسیار، وجود داراییهاي نقدي و جنسی دولت، داشتن وسعت قلمرو ایران از  

شمار، رواج کشاورزي و دامداري و وفور نعمت و مهمتر از همه، داشتن روحیۀ سالحهاي جنگی و اسب و سرباز بی
 باال و اطمینان از پیروزي بر دشمنان اشاره کرد.

 
 ویژگیهاي سبکی منشآت وحید قزوینی

زبان نوشـتاري وحید قزوینی مبتنی بر ایجاد لغات و ترکیبات و تعبیرات جدید و اسـتفاده از زبان ادبی (شـاعرانه) 
اي که وـصف بر خبر رجحان مییابد و ـسادگی و ایجاز جاي خود را به دـشواري و اطناب میدهد تا جایی  اـست بگونه

قزوینی اسـت که فهم زبان او را با دشـواري  که پیچیدگی و دشـواري محسـوسـترین ویژگی زبان نوشـتاري وحید
 همراه میسازد. سطح زبانی منشآت وحید قزوینی از سه دیدگاه لغوي، نحوي و آوایی بررسی میشود.

منشــآت وحید قزوینی و در کلّ متون نثر فنّی و مصــنوع ازلحاظ لغات و ترکیبات غنی و پربار  ویژگیهاي لغوي:  
عی میکند مط نده ـس تند؛ چون نویـس لب را با اطناب بیان کند، به کلمات زیادي براي اداي معنی نیاز دارد؛ در  هـس

ـــته ـــندـگان از جمـله وحـید قزوینی ـبا کلـمات و ترکیـبات متنوع و گوـناگون مواـجه این مـیان در نوشـ ـهاي این نویسـ
تعیین    هسـتیم که تا حدودي سـبک نوشـتاري آنها را تبیین میکنند؛ فتوحی دربارة جایگاه کلمات و ترکیبات در

ها، ایسـتا و منجمد ها میسـازد. واژهاي از سـرشـت یک سـبک را نوع گزینش واژهسـبک مینویسـد: «بخش عمده
نامه دارند، حتی شــخصــیت و شــناســنامه و بار عاطفی و فرهنگی  نیســتند. بلکه جاندار و پویایند، تاریخ و زندگی

هاي مختلف تغییر شـــکل و معنا میدهند و جدال و  ناپذیرند و برخی دراثر فشـــار بافتدارند، برخی ثابت و انعطاف
ها، رویکردها و روشـها، فتوحی: ص شـناسـی؛ نظریهانگیزشـی مداوم براي تخیّل نویسـنده ایجاد میکنند» (سـبک

249.( 
ــر و تلقی ــت این با توجه به دیدگاه ادبی عصـ ـــبک ادبی وجود داشـ اي که در دربارها و مـکانـهاي علمی دربارة سـ

هاي متنوع (فارـسی، عربی و ترکی) و ابداع و آفرینش ترکیبات و تعبیرات یکردند با آوردن واژهنویـسندگان ـسعی م
اي از دشــواري این متنها (فنّی و مصــنوع) مربوط به همین لغات و  جدید هنرنمایی و نوآوري کنند و بخش عمده

ــت و او با آوردن لغات  ــیاق اس ــآت وحید قزوینی نیز از همین س ــت؛ منش متنوع و ابداع ترکیبات و  ترکیبات اس
شـناسـی از آن به هنجارگریزي واژگانی تعبیرات تازه و ترکیبهاي اضـافی بدیع نوآوریهایی کرده اسـت که در زبان

هایی اسـت که شـاعر  تعبیر میشـود؛ کورش صـفوي در این مورد مینویسـد: «هنجارگریزي واژگانی یکی از شـیوه
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آفریند» (از هاي جدید میرحسـب قیاس و گریز از قواعد هنجار واژهازطریق آن زبان خود را برجسـته میسـازد و ب
 ).460شناسی به ادبیات، صفوي: ص  زبان

ــ کلمات عربی را بوفور بکار  لغات عربی:  ــ مخصوصاً منشیان ـ وحید قزوینی براساس سنّت نویسندگان نثر فنّی ـ
) حدود پانصد کلمه و ترکیب عربی 22م ص تا سطر دوّ  5اي که در یکصد سطر (از سطر اوّل ص  برده اـست؛ بگونه

 ـ بدون احتساب اسامی خاص و با احتساب کلمات مکرّر ـ بکار رفته است.
ها فراوانی ترکیبهاي عربی از دیگر ویژگیهاي نثر منـشآت وحید قزوینی اـست؛ او در البالي جملهترکیبات عربی:  

آنها قبل از او هم کاربرد داشــته اســت؛ اّما نکتۀ مهمّ،  از ترکیبات کوتاه و بلند عربی اســتفاده کرده که بعضــی از  
ــده کلـمات و ترکیـبات مختلف عربی را بـکار ببرد؛  ــت ـکه ـباـعث شـ ـــنده ـبه زـبان عربی اسـ گرایش و عالـقۀ نویسـ

)،  3الوال ( منشــآت اســتخراج شــده عبارتند از: «صــادق 2260هایی از این ترکیبات که از نســخه خطّی نمونه
الـصفات  )، کامل9)، بالکلیه ( 7االنوار ( )، فایض5الهمال ( )، عدیم5الوداد ( )، ـصحیفۀ4الفـضا ( فـسیح)،  4الرعایه ( واجب

)، واجب 13الحال ( )، علی اسرع13االعراز ( )، الزم10الحضرة ( )، مقرب10النشور ( )، یوم10السجیات ( )، مرضیۀ10( 
 ) و ...».38الیه ( )، مومی18العمل ( )، موافق18متحدالقول ( )،  18االمتثال ( )، واجب35االشیا ( )، زبدة15األدا ( 

یکی از مهمترین هنرنماییهاي وحید قزوینی در نثر منشآت، آوردن ترکیبات فارسی است؛ این ترکیبات فارسی:  
ترکیبات که از بهم پیوـستن دو کلمۀ فارـسی یا دو کلمۀ عربی یا یک کلمۀ فارـسی و یک کلمه عربی ـساخته ـشده، 

ــتند؛ نمونهدر م ــندة هس ــاختۀ ذهن نویس ــی:  وارد زیادي از تازگی و نوآوري برخوردار و س هایی از ترکیبات فارس
)، خورشیدطلعت 8)، قضاقدرت ( 8رفعت ( )، آسمان7آثار ( )، فرخنده5نظیر ( )، ارم5)، خلد مشاکل ( 4پژوه ( «ندامت

)،  11)، ابدفروغ ( 11)، دریاشــور ( 11ســرعت ( )، ســیالب 9انگیز ( )، صــداقت9تزیین ( )، ارم8رایت ( )، مشــتري 8( 
)،  13)، واال رقیمه ( 12)، حمد ســگالی ( 12اندود ( )، کدورت11نســیم ( )، غالیه11)، عنبرشــمیم ( 11ختام ( مودّت
 ) و ...».16تخمیر ( )، محبّت14خدیعت ( )، ثعالب14)، خورشیداثر ( 14)، اکسیرخواص ( 13عنوان ( مودّت

هاي ان لغات فارـسی و عربی گاهی از لغات ترکی نیز اـستفاده کرده اـست؛ مانند نمونهنویـسنده در میلغات ترکی: 
)، اتالیق: الال و  476)، اویماق: قوم و قبیله ( 99)، بیگلر بیگی ( 105)، بیگ ( 36)، ایلچی ( 118زیر: «الکا: سرزمین ( 

ــگ 104اـیل ( )،  104)، تـخافو: مرغ ( 72)، ایلـغار ( 53)، چوـله: ـنام قومی از ترك ( 29مؤدّب (  ــال سـ )، اـیت اـیل: سـ
)، اکدش: دو چیز که باهم مخلوط و ممزوج 156)، ایشــیک آقاســی: حاجب دربار ( 106)، اوجاق: آتشــدان ( 105( 

 )».276شده باشند ( 
تفاده مترادفات:   ندة نثر فنّی از آن براي بیان معنا اـس ت که نویـس آوردن کلمات مترادف یکی از امکانات زبانی اـس

ــان به برکت میکند؛ البته ا ــت که انس ــتفاده از مترادف آن اس ــاس اس ــود. «اس ین کار باعث اطناب در کالم میش
هاي  امکانهاي زبانی، میتواند وضــعیت امر موضــوعی را که موجودیتی خارج از زبان دارد از رهگذر زبانی به شــیوه

 ).34شناسی در ادبیات، عبادیان: ص متفاوت ابراز کند» (درآمدي بر سبک
تفاده کرده اـست؛ مانند: وحید قزو آت از مترادفهاي زیادي اـس تن منـش ندگان نثر فنی در نوـش ایر نویـس ینی مانند ـس

ــتی و وال (  )، ائتالف و  4)، مـجادله و محاربه ( 3)، عظـمت و اجالل ( 3)، واالیی و ترقی ( 5)، مودّت و وفاق ( 5«دوسـ
د و مآرب ( 5اتفاق (  ی و م12)، ارتحال و انتقال ( 9)، مقاـص آلود )، گل12ثباتی ( بقایی و بی)، بی12تفرق ( )، متالـش

 ) و ...» .18)، امداد و اعانت ( 14)، مظاهرت و معاضدت ( 12اندود ( و کدورت
د؛ عالوه انی را تقوـیت میکـن ات زـب اـن ار میرود و امـک ان بـک ار زـب ــاخـت ات ترکیبی نیز در سـ ات لغوي، مترادـف بر مترادـف

طحهاي گوناگون دارد. تن تعداد بیان مترادف واقعیتها را دارند؛ در هر ها واژه«مترادف در زبان ـس تند که اـس ها نیـس
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تند   ابه نیز وجود دارد که میتوانند نقش مترادف ایفا کنند؛ همچنین مترادفهاي متفاوتی هـس زبانی عبارتهاي متـش
ــته ــورتهاي گوناگون بکار میروند. ازاینرو به دس ــوند» (همان: ص که به ص اینگونه  ).38هاي متمایز تفکیک میش

) ذریعۀ یکتادلی و  1مترادفها نیز در منشـآت از بسـامد باالیی برخوردار هسـتند؛ مانند: «پردة اختفا و نقاب خفا، ( 
)، نظر تحقیق و  12)، افراد موجودات و آحاد مکوّنات ( 5)، ســاعتی مســعود و زمانی محمود ( 3رقیمۀ یکجهتی ( 

 ) و ... ».33شمیم بهارستان صداقت و مودّت ( )، نسیم گلشن خلّت و مؤالفت و 12دیدة تأمّل ( 
ر:  نویـسندة منـشآت که در کاربرد کلمات عربی دـستی باز دارد، جمع مکسـّر را بعنوان یکی از انواع  جمعهاي مکسـّ

)،  1)، اســالف ( 1)، ســالطین ( 1)، اخالف ( 1امکانات و ابزار زبانی با بســآمد زیاد بکار برده اســت؛ مانند: «انفاس ( 
)،  6)، غیوم ( 5)، آمال ( 5)، الواح ( 4)، اجـناس ( 4)، الـطاف ( 2)، اَقدام ( 2)، اثـمار ( 1)، مذاهب ( 1الـحان (   )،1روایح ( 

وایب (  د و مآرب ( 8ـش هور ( 9)، ازاهیر ( 9)، مقاـص نین و ـش اکر ( 10)، ـس یر و  11)، ازهار حدایق ( 10)، عـس )، مناـش
 ) و ... ».16( )، حروف و نقوش 16)، انوار اغصان ( 14)، اَشغال ( 13فرامین ( 

)، سوالف روابط سالطین جنت 16ـسرهم آورده است: دقایق حقایق روایح (  و در مواردي چند جمع مکسـّر را پـشت
 ).172) و بینایان رموز انفس و آفاق ( 139)، انواع حیل و تدابیر ( 93مکین ( 

ــاـخت ـخاص:  ـــکاربرد لـغات در معـنا و س اختی ـکه ـخاص خود وحـید قزوینی در مواردي، لـغاتی را در معـنا و سـ
)، متصـل =  100نویسـنده اسـت بکار میبرد و دسـت به نوآوري و گاه هنجارگریزي میزند؛ مانند: «امتداد = ادامه ( 

ته (  دن ( 99پیوـس تادگان = بندگان ( 91ها ( )، مقاطر = قطره100، 97،  96)، جمعیّت = جمع ـش )، 93و  91)، ایـس
ده ( 87چند = مدّتی ( )، یک90)، حین = وقت، زمان ( 92الحال = حاال، اآلن (  تمال = دلخوش کرده ـش )،  98)، مـس

)، وحشــت =  79)، زیاده = بیش ( 84و  79)، صــوب = ســمت ( 86و  85رویی، صــداقت ( جهتی = یک)، یک81( 
)،  162)، خمـکده ( 93تکلـفاـنه ( )، بی86مـندي ( )، اخالص82)، خلوتـکده (  75)، کیش = دین و آیین ( 78رمـیدگی ( 

نما )، امین162طراز ( )، مجلس171دســـتی ( )، آتش170آباد ( )، خجلت168)، وارســـیدگان ( 163وارســـیدگی ( 
 ) و ...». 174)، روزنامچه ( 172( 

بر این موارد، او مصــدر «گشــتن» و مشــتقات آن را در معناي «شــدن» و مشــتقات آن، مصــدر «نمودن» و  عالوه
ــتقات آن، فعل   ــتقات آن را در معناي «کردن» و مش ــند» را در  مش ــاخت» را در معناي «کرد» و فعل «پوش «س

 معناي «پوشانند» بکار برده است:
 ) 4. ( میگرددـ توفیقات یک جهتان منشأ ابتهاج دوستان  

 ) 89. ( گرددـ ابواب اقتدار مسدود و باطل 
 ) 95باشد. (  نمودهـ دولتی که مصقل حکمت بالغۀ جناب کبریا زنگ زادیی آن 

 ) 89افروز جهانیان گشته ... . ( که آهنگ قانون موافقت و دینداري سامعه نمایندـ ... نوعی 
 ) 90. ( ساختـ ظاهر است که آللی مضامین حقیقت آیین را زیور حسن قبول خواهند 

 ) 90مرغوبات و مکنونات ضمیر مخالصت تخمیر، پیرایۀ انهاء و اعالم پوشند. ( ـ ... مطالب الزم االظهار را با 
 

 ویژگیهاي نحوي
 فعل

ــ تقدیم فعل:   مآثر از اطراف و اکناف والیات ممالک محروـسه که بحري «و تا مدّت ـشش ماه که عـساکر نـصرتـ
ت تبیکران و دریایی   اـس نعتش  ). «دور گردان 97حدّ و پایان، جمعیّت نمایند» ( بی اـس داد را از جامه خانۀ ـص اـض
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تلباس اتحاد تألیفی خلعتی   اران میکدة عرفان را فروغ مهر منیر باده  اـس ته بر دوش و میگـس ایـس تاي ـش مدام   اـس
 ).67در جوش ... » ( 

له افتادن بین دو جزء فعل مرکب:   حسـن وقوع احکام قضـا   تماشـاي «بینایان رموز... در مرآت رضـا ـــ فاـص
»  نمایدکه منشـأ رفاه حال شـریف و وضـیع و رفع مفاسـد فظیع اسـت    امر وقیعاین  مراعات). «که  2» ( مینمایند

 )93.( 
ــ فعل تابع در مرخّم:ـ ود «پردة اختفا و نقاب خفا از جمال مخدّرات ازهار اظهار مطلب   پذیر با مـص »  تواند گـش

 ) 52». ( توانستی شد). «کشتی حیات انسانی از صدمۀ چار موجه این بحر طوفانی ایمن 1( 
ــ آوردن فعل وـصفی بـصورت مکرّر:   در بردن   ـشمرده... این معنی را فوزي عظیم  نگردیده«از کار خود متنبّه  ـ

 ).96» ( ننمودهاي فوت و فرو گذاشته دقیقه نمودهنقب... سعی بلیغ 
افزاي وسادة جاه و جالل را... مصّور و شمع آن خسرو «لوح آمال... آن زینتف» ماقبل آخر:  ـ فعل دعایی با «ال

 ) 5». ( دارادالهمال را ... منوّر عدیم
ــ ماـضی نقلی مـستمر:   بقا را کارکنان قـضا، عطف عنان از دار غرور به ـسراي  «در حینی که آن ـسفرگزین ملکـ

رور   ا54». ( اندفرمودهمیـس تحکم  ) «بنیان مودّتـش یّد و مـس باب آمیزش و التیام دائمی مـش ».  میبودهن به انتظام اـس
 )86 ( 

) «در 78(= میشناسند)». (   شناسند«مؤکّد مودّت و مشیّد بناي استوار یکتادلی  ــ مضارع اخباري بدون «می»:  
 ) 84(= میدانند) به سراچۀ اظهار درآورند». (  دانندطیّ تحصیل مطالب آنچه شایستۀ اعالم 

) «به عون 54(= بفرستد). (  فرستد«شخصی را ... نزد آن زیبندة اورنگ سلطنت  التزامی بدون «ب»:  ــ مضارع  
 ) 84(= ببخشند)». (   بخشندعنایت الهی کارگزاران دولت ابد مقرون شرف حصول 

یغۀ متکلّم وحدة «یعنی»: ســرچشــمۀ مجد و  اعنی «مســتغرق بحار رحمت حضــرت آفریدگار   ـــ کاربرد ـص
 ) 90عنوان». ( نشان صداقتنامۀ مخالصت اعنیمایم بهارستان یک جهتی و اختصاص  ) «ش63برتري». ( 

 حروف اضافه
افروز گشته مسرّت بر مسرّت و  «به نیروي اصابت تقدیر... سامعهــ حرف اضافۀ «بر» در معناي تأکید و کثرت:  

 ) 70خوشدلی بر خوشدلی افزود». ( 
طراز را به (=با) ذکر مجملی از مراتب یکتادلی سالطین سلف «خامۀ سخنــ حرف اضافۀ «به» در معناي «با»:  

ازد». ( رطب ان میـس عله تیغ بی70اللـس د». ) «به (=با) مـش فا بخـش یا و ـص ۀ آمال... را ـض دریغ تدارك و تالفی عرـص
 )83 ( 

ببیّت: افۀ «از» در معناي ـس ــ حرف اـض لطنت   ـ ریر ـس بب)  «و قوایم ـس لۀ متفرق البنیان از (= به ـس لـس آن ـس
 ) 83سیالب حوادث در انقالب زوال است». ( 

«به موافقت تمام در (=براي) تحصــیل نام و تدمیر اعادي بدفرجام  ــــ حرف اضـافۀ «در» در معناي «براي»:  
 ) 83کوشیده...». ( 

ــ حرف اضـافۀ «به ــیید«در این وقت بهجهت» در معناي «براي»:  ــ مبانی الفت و وداد...   جهت (= براي) تش
 ) 84کتابدار خاصۀ شریفه را روانه آن صوب صواب انجام فرمودیم». ( 
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). «لهذا 84«لهذا مشارالیه را بدین امر الزم االدا مأمور فرمودیم». ( ــ حرف اضافۀ «لهذا» به جاي «بنابراین»:  
 ) 83اعادي کم فرصت را... دست جرئت... بریده». ( 

 ـ انواع «را»
«شراب مرارت آمود نیستی را چشیدنی و بساط قیمتی حیات را پیچیدنی و برچیدنی داند». ولی:  ـــ «را»ي مفع

 )53 ( 
پیرایۀ تمامی در بر و ساقی   را«در ساعتی مسعود و زمانی محمود که شاهد کامجویی ـ «را» در معناي مالکیت: 

ر بر داـشت و ـساقی آمال، بادة وـصول بادة وـصول و حـصول در ـساغر بود (= ـشاهد کامجویی، پیرایۀ تمامی د راآمال  
 ).5وصال در ساغر داشت)» ( 

ــ «را» در معناي حرف اـضافۀ «براي»:   ) 73«و چون هریک نعماء الهی را (= براي) ـشکري خاص میباـشد». ( ـ
 ).86«یأجوج فتنه را (= براي) در عرصۀ مملکت هریک از ایشان، خیال مرور و عبور، محال... مینمود» ( 

«احدي را این خیال در خاطر (= در خاطرِ احدي، این خیال) خطور نتواند نمود» ــ «را» در معناي فک اضافه: 
ــفلی، خوش77(  ات سـ ات امـه ــاالت اجرام علوي و امتزاـج ایج اتصـ ا از نـت اِل ). «ـت ال (= ـح د را ـح ان موالـی ــیـن نشـ

 ) 75نشینان موالید) منتظم است». ( خوش
 ) 84الب آنچه (= آنچه را) شایستۀ اعالم دانند به سراچۀ اظهار درآورند». ( در طیّ تحصیل مطـ حذف «را»:  

 ) و ... .92)، عدلین ( 76طرفین و جانبین ( ـ تثینۀ کلمات به شیوة زبان عربی: 
تن کلمات با «ین»:   ــ جمع بـس ین ( ـ الطین ماـض دین و ـس لین و ائمۀ راـش اکنین و قاطبین 52انبیاي مرـس )، ـس

 ).33)، محصورین ( 27( 
 ).95نوازشات ( جمع بستن کلمات فارسی با «ات» عربی: ـ 

 ) 98شکر الهی به تقدیم رسانیده». (  سجدات«به مژده این فتح مبین  ـ جمع بستن کلمۀ «سجده»:  
 ) 97را آوارة دیار عدم میگردانند». (   عاقبتانبی«جمعی غفیر از آن عاقبت» با «ان»:  ـ جمع بستن کلمۀ «بی

 برخی ویژگیهاي نحوي دیگر
بهادرخان    و«ولد رشید خود را با سعداهللا خان  ـ آوردن «و» عطف، بین چند کلمه که نسبت مشترك دارند:  

 ) 99خان با عدّتی تمام... روانه گردانید». ( اهللا قلی وحنجرخان  وخان نجابت وخان قلج وخان دکنی  رستم و
 ) و ... .76ستان ( یاب و کام)، لذت60افروز ( آرا و بوستانچمن بکار بردن صفت فاعلی مرکب مرخّم: ـ

 ) 88زوال و فنا. ( آمودِ مرارتشربت ـ بکار بردن صفت مفعولی مرکب مرخّم:  
ــ بکار بردن «ي» نسـبت در معناي صـفت فاعلی:  ــاییان (= ــ ــاخ و ثمر، تماش ــوع و محمول ش «و از موض

ــاگرا اشـ ــیرین فرموده». ( تـم ت شـ ام معرـف درت را ـک اغ ـق ان (= 59ن) ـب ت جوهرـی اـف ده درـی دة دـی دـی ـــن ) «... پسـ
 ) و ... .75جوهرشناسان) دانش و صیرفیان (= صرّافان) بینش میباشد». ( 

ــ ـساخت مـصدر از اـسم فاعل:  معلم + ي؛ «و گروهی که به معلّمی (= تعلیم) لطف تیر دانی ـشرح کهن اوراق ـ
 ) 53. ( ایام را خوانده»

 ).53بهین (= بهترین) تحفه ( ـ آوردن صفت عالی با «ین» بجاي «ترین»:  
 )  75)، وجه اتمّ (= تمامتر، کاملتر) ( 77امر اهمّ (= مهمتر) ( ـ بکار بردن صیغۀ افعل تفضیل عربی:  
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ــ تکرار «که» و «آنکه»: ــتوري  که) «82... » (  کهدر هنگامی    که«  ــ ...»  کهاز روزي   که) «94...» (   کهبه دس
ــترداد دارالقرار قندهار درآمده ...»   آنکهبعداز  آنـکه) «مبیّن این مـقال 98(  ــتان دو نوبت در مقام اسـ والی هندوسـ
 )95.( 

وف:   فت = موـص (=  سـرشـتانآن ظلمتزداي وجود «به مصـقل تیغ درخشـان، زنگـــ «آن» یا «این» + ـص
ــمنان) گردند» (ص   ــتقامت احوا). «... به مژده97دش ــانی اس ــتمال  رس (مخاطب نامه)  آن عالی جاهل فیروزي اش

 ).88خاطر مهر فروغ اشرف را قرین انبساط و اطمینان گرداند» ( 
 

 ویژگیهاي آوایی
آفرین بررســی میشــود و  ســطح آوایی همان ســطح موســیقیایی متن اســت که در آن متن بلحاظ ابزار موســیقی

جع، انواع جناس، انواع تکرار و.آرایه بکهایی چون انواع ـس ا:  .. مورد توجه قرار میگیرد (کلیات ـس میـس ی، ـش ناـس ـش
ود. آواها در گفتار و  ). «بررـسی قلمروهاي آوایی زبان متن، با عنوان «ـسبک153ص  ناخته میـش ناـسی آوایی» ـش ـش

ـشناس از رهگذر ـشناـسایی تفاوتها نوـشتار، بارزترین تفاوتها را در ـسطح فیزیکی و مادّي زبان نـشان میدهند. ـسبک
شـناسـیکِ آواها در سـخن ونیهاي آوایی، مسـائل مختلفی را جسـتجو و تبیین میکند؛ مثل تأثیرات زیباییو دگرگ

 ).243ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص شناسی؛ نظریهادبی، تعلق سخن به ادوار مختلف تاریخی و ... » (سبک
لق آن از عناصــر موســیقیایی متن از  یکی از ویژگیهاي متون نثر فنّی، جنبۀ آهنگین بودن متن اســت که براي خ

نایع لفظی به   یقیایی متن را همین ـص آت وحید قزوینی نیز بار موـس ود؛ در منـش تفاده میـش نایع لفظی اـس جمله ـص
 دوش میکشند که نویسنده با بکارگیري آنها نثر آهنگین ارائه میکند؛ این عناصر عبارتند از:

 ـ سجع
اي ت ـ بخصوص در قطعات توصیفی. سجعها در منشآت اکثراً دو قرینهدر منشآت از سجع، بسیار استفاده شده اس

 هستند البته بندرت بیش از دو قرینه تا چهار قرینه نیز بکار رفته است.
جع متوازي: ــ ـس ت که جا بجهت اثمار  ـ تاب در آتش اـس ت را نعل ـش ایند«گلهاي اردیبهـش یول  گـش و اقدام ـس

 ) 2». ( افزایندیۀ نشو و نماي نونهاالن بهاري از قطره زدن آبله داراست که بر ما
و شدّت  شکفته«مالل و شادکامی و اندوه و کامرانی چون گلهاي رعنا از شاخسار زندگانی با هم ــ سجع مطرّف:  

 ) 2و رخا مانند بادام دو مغز در آغوش هم خفته». ( 
و وقوع حوادث    اموربـسط  درپی آورده مانند: «چون ـسررـشتۀ قبض و  چنانکه ذکر ـشد نویـسنده گاهی ـسجعهاي پی

اـست در اثناء روانه    جمهورو کارپرداز مـصالح    ـشهور، در قبـضۀ اختیار و اقتدار مدّبر ـسنین و دورو ـسوانح نزدیک و 
ره   دن مقرب الحـض افر راه دور مزبورـش ور، خبر رحلت مـس امع جاه و   یوم النـش تان به مـس اعنی والی بیکران هندوـس

 ).20جالل رسید» ( 
ــ جناس:  کاربرد جناس در منـشآت از ـسجع و موازنه و ازدواج کمتر اـست؛ در میان انواع جناس، بـسامد   بـسامدـ

 جناس مضارع از بقیه بیشتر است.
 ) 95بدنامی بر جبین احوال خود کشیده». (  نیلمقصود  نیل«بی ـ جناس تام: 

ــ جناس ناقص:   را مهري جز ُمهر بکارت دوـشیزگان   دُرجنموده، این  دَرج«گوهري چند فروزان در مخزن بیان ـ
 ) 349سخن نیست». ( 

 ) 63اند». ( ساخته اسراررا آینۀ  استار«کشف  ـ جناس مضارع:  
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به عدد اوراق اشجار و قطرات امطار متوجه تخریب آن دیار   شماربا عساکر بی شعار«سردار ظفر ــ جناس الحق:  
 ) 99گردند». ( 

صداقت».  مبانی بانیسلطنت و  مناظم ناظم) «350در جام». (  حینریا  ریحانی شرابرا   مشرب«اهل  ــ اشتقاق:
 )61 ( 

یع:   ــ موازنه و ترـص ب بین الفاظ دارند؛ به همین  ـ یع نقش زیادي در آهنگین کردن کالم و تناـس موازنه و ترـص
م ترـصیع  ـسازیها غالباً موازنه و گاهی هها بـسیار اـستفاده کرده اـست و در قرینهجهت نویـسندة منـشآت از این آرایه

را بکار برده اسـت؛ مانند: «ازهار اظهار موافقت و مخالصـت و انوار اغصـان یگانگی و مؤالفت اعنی نامۀ محبّت آغاز 
 ) 16موّدت انجام و مکتوب اتحاد اسلوبِ بالغت نظام ... ». ( 

 سامی جهتی مشتمل بر تهنیت و تعزیت ارسال مجلس «رقیمۀ یکـ ازدواج (اعنات قرینه و تضمین مزدوج): 
ل   ۀ  3گردد». (ص    گرامیو محـف اـم از طراز الزم)، «در حین ورود ـن ه اطراف ... االعزاز  اعـج ــیر و فرامین ـب اشـ مـن

 ) 13فرستاده». ( 
 ) 96بود». (  عین فرضو   فرض عین«بر ذمّت همّت شاهانه ـ عکس: 

ــ واج )، «در 19«بـسامد گـستردة آن مـسافران خطایر قدـسی به اـسلوبی خاص ممهّد ـشود». (  آرایی: حرف س:ـ
 ) 7افروزي مجلس انس دوستان تأسی به سنّت سنیّۀ جد امجد واالشأن خود نمایند». ( بزم

یق ــ تنـس فات:  ـ ته آغاز فرخندهالـص یّه «در این ایّام خجـس ۀ منوّره مطهرة رـض تانۀ مقدـس وق زیارت آـس فرجام ـش
 ) 27جنبان گشته ...». ( لی ساکنها الف الف سالم و تحیه سلسلهرضویّه ع

ــ تتابع اـضافات:   از مواردي است که در نثر منشآت زیاد بکار رفته است؛ با اینکه در کتب بالغت قدیم آن را از  ـ
 اند، به علّت اینکه باعث آهنگین شـدن کالم میشـود، باید آن را جزو محسـنّات کالم عیوب فصـاحت کالم شـمرده

)، مـصقلِ 281داروي قالبِ افـسردة اربابِ کمال ( هایی از کاربرد تتابع اـضافات در منـشآت: «جانبحـساب آورد؛ نمونه
 )».59)، یک برگ از حدیقۀ صنعِ نخل طرازِ گلشنِ ایجادِ اشیاست ( 69نماي دولتِ خداداد ( مرآتِ مطلبِ

  امور  درمورد  عمدتاً  آنها  موضوع  و  است  وینیقز  وحید  هاي مجموعۀ نامه  منشآت  باوجوداینکه  :فکري   ویژگیهاي
 مالحظه  میتوان  کتاب  این  در   را  قزوینی  وحید  فکري   تراوشات  برخی  از  هایینشانه  است،  دوستان  مسائل  و  حکومتی

 میپردازیم. آنها شرح به ادامه در که کرد
  هاياندیشه  در  نثر  متون  و  شعري   مختلف  موضوعات  در  که  است  مسائلی  از  یکی  جبر  به  گرایش  :جبرگرایی 

. نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  قزوینی  وحید  منشآت.  است   گذاشته  تأثیر  و  کرده  رسوخ  نویسندگان  و  شاعران
 سایر   و  انسان  ناگریزي   و  ناگزیري   و  رانده  سخن  الهی  قدر  و  قضا  از  مختلف  موارد  در  قزوینی  وحید   که  اي بگونه

 بالغۀ   حکمت  فحواي   و  قضا  محتوم  حکم  مقتضاي   به: «جمله  از  است؛  شمرده  محتوم  امري   را  آن  دربرابر  موجودات
 خندة   سرمایۀ  را  چمن  شاهدان  سحابی  هر  گریۀ  و  بهاري   سلطان  راه  فراش  خزانی   هر  ریزبرگ  سما  و  ارض  خالق

 چرخ   نیرنگ   و  روزگار  گردش  به   را  تاریخی  اتفاقات   حتی  میشود  باعث  جبر  به   گرایش).  2  ص(  »است  سرشاري 
 خامۀ   زبانزد   گردان  چرخ  نیرنگی  و  هندوستان  اوضاع  و  احوال   شورش   و  ازمان  و  ادوار   تقالیب  از  آنچه : «دهد  نسبت
 از  ناشی را امور همۀ نویسنده باز دیگر جاي  در). 6ص( »نمود عیان جلوة واال  ضمیردر مرآت بود شده  البیانفصیح
 اقتدار   و  اختیار  قبضۀ  در  دور  و  نزدیک  سوانح  و  حوادث  وقوع  و  امور  بسط  و  قبض  سررشتۀ  چون: «میداند  حق  ارادة
 ). 10ص( »است) خدا(  جمهور مصالح پرداز کار و شهور و سنین مدبر



 61/  بررسی ویژگیهاي سبکی منشآت وحید قزوینی

 

  دور  هایشاندیشه  و   افکار  در  تصوف  و   عرفان  تأثیر  از  نویسندگان  و  شعرا  اکثر  مثل  قزوینی  وحید  : عرفانی  اطالعات
 و  هدایت  و  خداوند  قدرت  تبیین  در  او  است؛  گرفته  بهره  خودش  افکار  تبیین  براي   آن  اصطالحات  از  و  نمانده

 انبیا   عقول   شموع  ضیاء  میانجی  به  حیرتند،  تیه  سرگشتگان  که  را  امکان  سالکان ظلمتکدة«  :مینویسد  او  راهنمایی
 ). 25 ص( » نمود اطمینان و انتعاش داللت  مستقیم صراط به سالطین و
 ریاحین  نکهت«  :است  گرفته  بهره  عرفانی  اصطالحات   از  و  کرده  اشاره  ریاحین  پرورش    در  خداوند  قدرت  تأثیر  به  یا 

 اتحاد   وجد  گلستان  ساحت  در  بهاري   نسیم  پیمانۀ  گردش  از  دارند،  دربر  جداگانه  امتیاز  لباس  یک  هر  که  را  بستان
 ).25 ص(» آموخت
 از   است؛  داده  نشان  آنها  اعتقادات  و  شیعه  مذهب  به  خود را  خاطر  تعلق  متعدد  موارد  در  نویسنده  :مذهبی  تعلقات 

  ثناي  و«:  است  کرده  اشاره  والیت  حدیث  (ع) به  السالمعلیه  علی  حضرت  ستایش  ضمن  هانامه  از  یکی  در  جمله
 داستان   از  مِنّی  اَنتَ  مژدة  و  آیتی  خالفتش  دفتر  از  مُواله  کُنتُ  مَن  صحیح  حدیث  اي کهبرگزیده  نام  اندازپاي   منتهابی

 رضا   امام  مطهر  مرقد  زیارت  براي   خودش  اشتیاق  از  زیر  عبارت  در  یا  ).68ص(  »...است  حکایتی  منزلتش  و  قدر
 مطهرة   منورة  مقدسۀ  آستانۀ  زیارت  شوق  فرجام،فرخنده  آغازخجسته  ایام  است: «درین  کرده  صحبت  السالمعلیه

 ). 27ص( » ... گشته جنبانسلسله تحیت، و سالم الف الف ساکنها  علی رضویه رضیۀ
 اشاره   کسی  مرگ  به  که  هانامه   از  یکی  در  قزوینی  وحید  :طبیعت  از  استفاده   با   مرگ  ناگزیري   براي   استدالل 

  دانسته   ضروري  حیات  ادامۀ  براي   را  آن  طبیعت  از  تمثیل  آوردن  با  و  پرداخته  مرگ  ناچاري   و  ناگزیري  به  کرده
 بالغۀ   حکمت  کارخانۀ  در  [مرگ]  نمامکروه  امور  این   شود  کرده  مالحظه  تأمل  دیدة   و   تحقیق  نظر  به  هرگاه«  :است

 نگردد   چاك بهاري  نسایم دست به اکمام تا گریبان چه است صواب  و صالح و محض خیر عین امور،  سنجمصلحت
  از  سبز  علم  را  سبزه  و  گذاشته  سر  بر  اعتبار  اکلیل  را  شکوفه  نرود،  مغاك  در  هارثان  میانجی  به  عزت   اوج  از  دانه  و

 ). 12 ص(» نمیگردد برداشته خاك
 براي  جمله   از  است؛  گرفته  کمک  نجومی  مسائل   از  تاریخی  اتفاقات  تبیین  براي   قزوینی  وحید:  نجومی  اطالعات

 آینۀ   که  معلی  خطیر  خاطر  بر«  :است  کرده  مقایسه  خورشید  کسوف  با  را  آن  نامه،  مخاطب  شکست  توضیح  و  تبیین
 اوقات   بعضی  که  متراکمات  غیوم  احتجاب  و   کسوفات  وقوع  را   فروزان   مهر  که  است  روشن  اشیاست  نماي حقایق

 آراجهان  فروغ  زوال   منشأ  و  بهاء   و   ضیاء  موجب نقصان  است  ناچار  دوار  چرخ   ناهنجار  حرکات  مقتضاي   به  آن  احتمال 
 ). 6 ص(» نمیشود

 
 گیرينتیجه

نویسـی و متکلّفانۀ منشـیان و دبیران درباري اسـت که فنّیسـبک نوشـتاري منشـآت وحید قزوینی، ادامۀ سـنّت  
نوع و   اعرانه و خودنمایی در مـص نده هنرنمایی ـش ود. هدف نویـس ادگی در آن دیده نمیـش ی به ـس کوچکترین گرایـش
متکلّفانه نوشــتن اســت و بیش از معنا، به لفظ توجه دارد. این کتاب بخصــوص ازلحاظ لغوي حائز اهمیت اســت؛ 

ه از لغات و ترکیبات عربی، ترکیبات فارسی، برخی لغات عربی، مترادفات لغوي و ترکیبی متعدد در  چراکه نویسند
ـسازي او، که حاـصل پیوند لغات فارـسی و عربی اـست و در موارد  نثر خود بهره گرفته اـست که در میان آنها ترکیب

ت. ا تگی و اهمیت اـس ت، داراي برجـس زلحاظ نحوي برخی کهنگیهاي زبانی  زیادي از تازگی و نوآوري برخوردار اـس
ــت در متن کـتاب خودنـمایی میکنـند؛ ـمانـند: بـکار بردن «را» در مـعانی مختلف،   ــل اسـ ـکه مربوط ـبه نثرـهاي مرسـ
ل و برخی ویژگیهاي   یوة نثر مرـس ل)، بکار بردن برخی افعال به ـش افه در معانی قدیمی (نثر مرـس آوردن حروف اـض
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ته از انواع ـسجع، انواع  نحوي دیگر. ازلحاظ آوایی بدلیل تو جه نویـسنده به آراـستن ظاهر کالم و آهنگین بودن نوـش
 هاي لفظی استفاده شده است.جناس، موازنه، ترصیع و سایر آرایه

 
 مشارکت نویسندگان

ــگاه آزاد این مقاله از پایان ــانی دانش ــکده ادبیات و علوم انس ــوّب در دانش ــی، مص نامه دکتري زبان و ادبیات فارس
نامه را بر عهده داـشته فرـضی راهنمایی این پایانحمیدرـضا ، واحد تبریز اـستخراج ـشده اـست. جناب دکتر اـسالمی

ــلی این مطالعه بوده ــاله، در گردآوري دادهوحید اند. آقاي و طراح اص ــگر این رس ها و تنظیم رزاقی بعنوان پژوهش
ها و راهنماییهاي تخصصی  تجزیه و تحلیل دادهامانی نیز با کمک به   رستم  اند. جناب دکترمتن نهایی نقش داشته

اند. در نهایت تحلیل محتواي این مقاله حاصــل تالش و مشــارکت هر ســه نقش مشــاور این پژوهش را ایفا کرده
 پژوهشگر بوده است.

 
 تشکر و قدردانی

بیات و علوم نویسـندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشـکر خود را از مسـئوالن آموزشـی و پژوهشـی دانشـکدة اد
المی واحد تبریز و هیأت داوران پایان گاه آزاد اـس انی دانـش ندگان را در انجام و ارتقاي کیفی این انـس نامه که نویـس

پژوهش یاري دادند، اعالم نمایند. از مدیر مســئول و هیأت تحریریه مجلّه بهار ادب که در پیشــبرد اهداف زبان و  
 سپاسگزاریم.ادبیات فارسی تالشهاي صادقانه میکنند  

 
 تعارض منافع

نویســندگان این مقاله، گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشــریه داخلی و خارجی به چاپ نرســیده و حاصــل 
فعالیتهاي پژوهـشی تمامی نویـسندگان اـست و ایـشان نـسبت به انتـشار آن آگاهی و رـضایت دارند. این تحقیق طبق 

شــده و هیچ تخلّف و تقلبی صــورت نگرفته اســت. مســئولیت گزارش تعارض کلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا  
ده را   ئولیت کلیۀ موارد ذکرـش ان مـس ئول اـست و ایـش نده مـس احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهدة نویـس

 بر عهده میگیرند.
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