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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mirza Mohammad Tahir Vahid Qazvini, one of the
poets and writers of the 11th 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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زمینه و هدف :میرزا محمدطاهر وحید قزوینی از شییاعران و نویسیینددان قرن یازدهم هجری،
آثار زیادی در نظم و نثر از خود به یاددار دذا شته ا ست« .من شآت» یکی از آثار منثور او ست .با
توجه به جایگاه منشییییان در دربار حاكمان ،میتوان دفت «منشیییآت» از منابع مهم مطالعاتی
دربارۀ تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایرانی محسوب میشوند و نظر به اینکه «منشآت» وحید قزوینی تا
به حال چاپ نشده است ،ضرورت تحقیق دربارۀ آن احساس میشود .هدف از این پژوهش معرفی
منشآت وحید قزوینی و بررسی ویژدیهای سبکی آن است.
روش مطالعه :روش پژوهش توصیفی ی تحلیلی است.
یافته ها :منشیییآت وحید قزوینی ازلحاظ محتوایی دارای اهمیت تاریخی بسییییار در ارتباط با
حکومت صفویان میبا شد .ساختار نامهها مت شکل ا ست از دیباچه كه معموالً عبارتپردازانه و
م سجّع ا ست .من شآت وحید قزوینی از دیدداه زبانی ب سبب توجه نوی سنده به آرا ستگی ظاهری
كالم ،ب سیار حائز اهمیت ا ست؛ از لحاظ لغوی ،كثرت لغات و تركیبات عربی ،تركیبهای فار سی،
كاربرد برخی لغات تركی ،كاربرد مترادفات متعدد ،كثرت جمعهای مک سّر و كاربرد لغات در معنا
و ساختار خایّ ،جالب توجّه ا ست .از لحاظ نحوی ،تقدیم فعل ،فا صله افتادن بین دو جزء فعل
مركب ،آوردن فعل تابعپذیر با مصییدر مرخّم ،كاربرد فعل وصییفی بصییورت مکرّر ،آوردن مضییارع
اخباری و مضییارع التزامی بدون «می» و «ب» ،بکاردیری حروف اضییافه در معنای قدیمی آنها،
آوردن «را» در معانی مختلف و برخی ویژدیهای نحوی دیگر در منشیییآت بچشیییم میخورد .و
ازلحاظ آوایی انواع سیییجع ،انواع جناس ،موازنه و ترصییییع ،اعنات قرینه ،عکس ،واجآرایی ،تتابع
اضافات و ...برای آراستگی ظاهری و آهنگین كردن زبان ،مورد استفاده قرار درفتهاند.
نتیجهگیری :سبک نوشتاری منشآت وحید قزوینی ،ادامج سنّت منشیان و دبیران درباری است
كه به شیوۀ كامالً فنّی و مصنوع نوشته شده و درایش به ساددی در آن دیده نمیشود .هدف
نویسنده فقط بیان معنا نیست بلکه هنرنمایی شاعرانه و خودنمایی در فنّی و دشوارنویسی در نثر
او بروز دارد؛ باوجوداین ،هنوز برخی كهنگیهای زبانی كه مربوط به نثرهای مرسل است در متن
كتاب بچشم میخورد.
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مقدمه
منشآت در لغت جمع مُنشاء از مصدر «انشاء» و به معنای انشاء كرده شده ،نوشتجات منشیانه ،نوشتهها ،نامهها و
مرا سلهها ا ست (لغتنامه ،دهخدا :ی )44447و در ا صطالح ادبی مجموعهای ا ست از نامههای دیوانی یا دو ستانه
كه منشی دیوانی یا نویسندۀ غیردیوانی نوشته باشد (تاریخچج منشآت در ادب فارسی ،مهدیزاده :صص.)41 -47
منشآت بعنوان یکی از منابع مهم مطالعاتی دربارۀ فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه ویژهای در فرهنگ و ادب فارسی
دارد و از البالی آنها میتوان اطالعات مهمی دربارۀ مسائل تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ادبی و ...كسب كرد.
تدوین منشآت داهی بوسیله خود نویسنده و داهی بوسیله دیگران صورت میگرفت كه این كار از زمان غزنویان و
تو سط بیهقی آغاز شده و در دورههای بعد به كمال ر سیده ا ست؛ بگونهای كه از شعرا و نوی سنددان معروف و
معتبر چون سیینایی ،خاقانی ،عینالقضییات همدانی ،رشیییدالدین وطواط و ...مجموعج نامهها (منشییآت یا مکاتیب)
باقی مانده است.
كار تدوین نامه ها در دورۀ صفوی نیز ادامه یافته و یکی از صاحبان من شآت در این دوره ،وحید قزوینی (-4545
 4445هجری) است؛ صفا دربارۀ او مینویسد« :میرزا طاهر قزوینی متخلص به «وحید» از جمله شاعران و منشیان
معروف عهد صفوی بوده كه در مراتب دیوانی تا مرتبج صدارت ارتقا جسته است .وی پس از دانشاندوزی و كسب
مهارت در ادب و خوشنویسی و تر سّل و سیاق وارد خدمتهای دیوانی دردید و در شمار دفترنویسان دیوان درآمد
تا اینکه در دوران صدارت « ساروتقی» وزیر شاه صفی و شاه عباس دوّم ،به د ستیاری او بردزیده شد و در سال
 4454با لقب اعتمادالدوله وزیر اعظم شاه سلیمان شد» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :5/6ی .)4317
آثار نظم و نثر وحید قزوینی به شرح زیر است:
آثار منظوم -4 :دیوان -6 ،خلوت راز -3 ،عاشییق و معشییوق -1 ،فتحنامه -5 ،مثنوی آالت جنگی -4 ،در وصییف
طنبور -7 ،در تعریف نرد -9 ،در تعریف عمارت شاهی -4 ،در وصف همایون ت ج ا شرف -45 ،دلزار عباسی-44 ،
ساقینامه.
آثار منثور -4 :تاریخ جهانآرای عباسی (عباسنامه) -6 ،منشآت -3 ،االصولالخمسه (اصولالدین) -1 ،رسالهای
در علم حساب -5 ،حاشیهای بر تلخیص مقاالت ارسطو از ابن رشد -4 ،مرآت االعجاز -7 ،خوشنویسی (دانشنامج
زبان و ادب فارسی ،سعادت :صص.)477-473
یکی از آثار مهم وحید قزوینی منشیآت اوسیت كه علیرغم اهمیتی كه دارد تاكنون در ایران به زیور طبع آرا سته
نش ده است؛ نگارندۀ این سطور كار تصحیح این كتاب را براساس نسخههای معتبر بعنوان رسالج دكتری در پیش
درفته است .در این پژوهش ویژدیهای سبکی آن مورد بررسی قرار میگیرد .روش پژوهش ،توصیفی ی تحلیلی و از
نظر دردآوری اطالعات ،كتابخانهای ا ست .م سئله و پر سش ا صلی پژوهش حا ضر این ا ست كه ویژدیهای سبکی
من شآت وحید قزوینی كدامند؟ این پژوهش در سال  4155خور شیدی در دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تبریز به
انجام رسیده است.
سابقۀ پژوهش
مطالعات و تحقیقاتی كه دربارۀ وحید قزوینی و آثار او صورت درفته بسیار معدود و انگشتشمار است و این موارد
هم عمدتاً دربارۀ آثار شعری اوست كه بصورت پایاننامه و مقاله ارائه شده است؛ از جمله صدرایی ( )4394سبک
قصاید وحید قزوینی را با آوردن نمونههایی تحلیل كرده است .همو ( )4344توصیف را در قصاید او بررسی كرده
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است .همو ( )4345زبان و ساختار غزلیات او را تحلیل كرده و سبک آن را متأثر از شاعر همعصر ،صائب تبریزی
و شعرای پی شین بویژه سعدی ،انوری و نظامی دان سته ا ست .عالوهبراین موارد ،را ستگوفر و سام خانیانی مثنوی
«خلوت راز» را ازلحاظ سبک شناسی بررسی كرده و به نوآوریهای ادبی آن اشاره كردهاند؛ همچنین منشآت  4بار
در هند چاپ شد ه است كه سه شمارۀ اول با نام انشای طاهر وحید و سه شمارۀ آخر تحت عنوان منشآت عرضه
شده كه عبارتند از:
 -6لکنهو ،سنگی ،وزیری4973 ،م 493 ،ی.
 -4هند ،بیتاریخ ،سنگی ،وزیری 469 ،ی.
 -3كان ور ،سنگی ،وزیری 497 ،4354 ،پ 1ی -1 .لکنهو ،وزیری 4949 ،م493 ،ی.
 -4نولک شور ،لکنهو4911 ،م4645/ق ،سنگی (فهر ست كتابهای
 -5كلکته 4964 ،م 4616/ق ،سنگی.
فارسی چاپی ،مشار :ی .)4544
مالحظه می شود كه ماندداری من شآت وحید قزوینی و توجه به آن در هند حتی تا قرن نوزدهم نیز تداوم دا شته
ا ست .میزان دسترددی استقبال از منشآت وحید قزوینی در هند به حدی بوده كه برای حل مشکالت و غوام
من شآت وی ،كتابی تحت عنوان « شرح لغات م شکلج ان شای طاهر وحید» از نوی سندهای نا شناس به ر شتج تحریر
درآمده ا ست ( فهر ست م شترک ن سخههای خطی فار سی پاك ستان ،منزوی :ی  .)644امّا دربارۀ آثار منثور او ی
بویژه من شآتش یییی در ایران تحقیقی صورت نگرفته ا ست و ما در این مقاله ق صد داریم ویژدیهای سبکی آن را
بررسی كنیم.
بحث و بررسی
منشآت وحید قزوینی و ساختار كلّی آن
منشیییآت مجموعج نامه های (اعم از دیوانی و اخوانی) وحید قزوینی اسیییت كه به احتمال زیاد در زمان حیاتش
جمعآوری شده و بنابه اشارۀ شاملو مورد توجه و اقبال اهل عصر بوده است (قصص الخاقانی ،شاملو ،ج :6ی .)74
اینکه خودش نامهها را جمعآوری كرده یا كسی دیگر ،مشخص نیست .اقبال و توجه عالقهمندان به منشآت وحید
قزوینی باعث شییده اسییت نسییخههای خطّی متعددّی از آن ترتیب داده شییود .در این میان نسییخهای كه در این
پژوهش ا ساس كار ما قرار درفته ن سخج كتابخانج مجلس شورای ملی ا ست كه با شمارۀ  6645نگهداری می شود.
تاریخ كتابت آن  4465هجری قمری و دارای  419صفحه است.
این نسخه بسبب قدمت استنساخ ،نزدیکی به زمان حیات نویسنده ،اشتمال بر بیشترین تعداد مکتوبات ،دا شتن
خطی خوانا با كمترین غلطهای نو شتاری و امالیی و جاافتاددی كلمات ،دا شتن ترقیمه و ندا شتن افتاددی از آغاز
و انجام در اثر دذر زمان و ت صرفات آن ،از ن سخههای دیگر ممتاز ا ست؛ این ن سخه حدود  45سال بعد از وفات
وحید قزوینی استنساخ شده است كه شامل  361فایل عکسی است و هركدام از عکسها دو صفحه و هر صفحه
چهارده سطر را در خود جای داده است .میانگین تعداد كلمات در هر سطر دوازده كلمه میباشد .این نسخه حاوی
دوی ست و هجده مکتوب فار سی ،سی مکتوب تركی و بی ست مکتوب یا دیباچه برای بع ضی كتب و یا مکالمه و...
به زبان عربی است كه تعدادی از آنها عنوان ندارند.
از صفحج  4این ن سخه تا صفحج  ،144نامههای فار سی و بدنبال آن تا صفحج  ،147نامههای تركی تحریر شده
است .از صفحج  147تا  ،554تعداد هفت نامج فارسی و س س تا صفحج  551نامهای بدون عنوان به زبان فارسی
نوشته شده است.
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دیباچج «مُحکَم الحکما» و نامههای با عنوان و بدون عنوان دیگر و «مُکالَمهً المسیییک وَ الرمَاد»« ،هذه رُقعَهً الَی
بَع ا الخُلّانا وَ اَصییدقَاءُ االخوان»« ،مُکالَمَهُ السییتیف وَ القَلَم»« ،دیباجَها لراسییالَه المَالوُفَه فی علما النحوا» نیز بدنبال
نامههای مذكور كتابت شدهاند.
این ن سخه  664نامج فار سی دارد كه از این میان چهل نامج درباری ( سلطانیات) 54 ،نامه مربوط به امور اداری و
حکومتی (دیوانیات) 45 ،نامج دوسییتانه و خانواددی (اخوانیات) و  39مکتوب متفرقه كه شییامل اسییناد حقوقی و
ق ضایی ،دیباچهها ،دفتارهای علمی و غیره می شود؛ بع ضی از این ا سناد عبارتند از :عرض حال ،آزادنامج غالمان،
آزادنامج كنیزان و قبالجات نکاح و . ...
دیباچهها و دفتارهای علمی كه در ضمن نامه ها آمده م شتمل بر این موارد ا ست :شرح یک یا دو بیت از ا شعار
حافظ ،شرحی در بیان مذاهب مختلفه و آرای متنوعه ،دفتاری در نکوهش آرای حکما ،دیباچههایی بر ت صنیفات
خود و دیگران و نوشتههایی از این دست.
ساختار نامهها
دیباچج نامهها معموالً با عبارتپردازی و انواع قرینه سازی و ت سجیع و تجنیس و آوردن مترادفات و ...آغاز می شود
و در متن نامه اندكی از د شواری كالم كا سته می شود .خطیبی دربارۀ این ویژدی من شآت مینوی سد« :ابراز هنر در
فنّ نویسنددی ،بخصوی در نامههای رسمی و دیوانی ،ایجاب میکرد كه نویسنده هریک از اركان مختلف مکتوب
را به تناسب موضوع ،به شیوۀ اطناب و با تعبیر از معانی واحد با الفاظ و عبارات مختلف و مترادفات و استعارات و
كنایات و تمثیالت و تشییبیهات و دیگر صیینایع لفظی و معنوی و دزینش و اسییتعمال شییواذ و نوادر لغات چنان
بیاراید كه خواننده از ظاهر كالم به مفهوم و معنی ن ردازد و بدان نیندیشد» (فن نثر در ادب فارسی ،خطیبی :ی
.)355
ساختار نامهها ی مخصوصاً مکتوبات سلطانی ی در منشآت وحید قزوینی به شرح زیر است:
نامهها معموالً با دیباچه ای در حمد و ستاش پرورددار ،مدح حضرت پیامبر (ی) و داهی یادكرد امامان بخصوی
حضرت علی (ع) آغاز میشود .بعد متن اصلی نامه كه در موضوعات مختلف است بیان میگردد و داه به درفتاریها
و اشتغاالت فرستندۀ نامه پرداخته میشود .س س نام حامل نامه و برخی از تحفههای ارسالی ذكر میشود و نهایتاً
با دعایی در حق مخاطب نامه ،مکتوب به پایان میرسیید .امّا نامههایی كه در جواب نامج دیگری نوشییته میشییوند
معموالً دارای چهارچوبی متفاوت هسییتند :دیباچهای زیبا ،ادبی و شییاعرانه در وصییفنامج رسیییده ،توصیییف زمان
ر سیدن نامه ،و داه تو صیف آورندۀ نامه نو شته ،س س به مو ضوع نامج ر سیده و به درخوا ست صورتدرفته ا شاره
میشود و جواب درخواست كه قسمت اصلی نامه و متن اساسی آن است نوشته میشود و با ذكر دعا پایان مییابد.
ارزش و اهمیت تاریخی منشآت وحید قزوینی
با بررسییی محتوایی مکتوبات وحید قزوینی مشییخص میشییود كه این نامهها ازلحاظ تاریخی ،سیییاسییی ،نظامی،
اقت صادی و اجتماعی در ارتباط با حکومت صفویان اهمیت زیادی دارند و نوع روابط صفویان با دولتهای همجوار
آن عصر از جمله عثمانیها و دوركانیان هند و  ...در این نامهها بصورت ضمنی معلوم میشود؛ به این صورت كه با
توجه به محتوای بعضییی از این نامهها ،صییفویان سییعی در حفظ روابط دوسییتانه با عثمانیها دارند و درعینحال
پیروزی بر لشکریان هند در آزادسازی قندهار و اقتدار لشکر ایران را به رخ آنها میکشند.
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عالوهبراین به برخی جزئیات در روابط صفویان با دوركانیان هند اشاره شده است؛ از جمله اینکه در جریان رقابت
خونین داراشکوه ،فرزند ارشد شاه جهان و اورنگ زیب ،سوّمین پسر او ،كه منجر به شکست خوردن و فرار كردن
داراشکوه شد ،وی در نامه ای از پادشاه ایران یاری و پناهنددی خواست تا با مساعدت دولت صفویان ،به حکومت
پیشییین خویش دسییت یابد .این موضییوع بیانگر اقتدار و صییالبت دولت صییفوی و نقش مهم آن در منطقه اسییت.
م ضمون برخی از نامه ها بیانگر این ا ست كه پاد شاهان صفوی ،جزئیات اتفاقات سیا سی در ممالک اطراف بویژه
هند را رصد و از اختالفات فرزندان شاهجهان و جنگهای خونین آنان بهرهبرداری سیاسی میکردند و قلمرو خود را
توسعه میدادند .همچنین از متن بعضی نامه ها به یک ارچگی سیاسی و نظامی صفویان و نیز این امر مهم میتوان
پی برد كه مناطق مختلف ایران و امرای آنها ،در انقیاد كامل پادشاهان صفوی بودهاند و پادشاهان این سلسله در
به حکومت رسییید ن متحدان و دوسییتان خود در كشییورهای اطراف نقش داشییتند .از نکات مهم دیگر ،میتوان به
وسعت قلمرو ایران از روم شرقی تا هندوستان ،داشتن ثروت بسیار ،وجود داراییهای نقدی و جنسی دولت ،داشتن
سالحهای جنگی و اسب و سرباز بیشمار ،رواج كشاورزی و دامداری و وفور نعمت و مهمتر از همه ،داشتن روحیج
باال و اطمینان از پیروزی بر دشمنان اشاره كرد.
ویژگیهای سبکی منشآت وحید قزوینی
زبان نو شتاری وحید قزوینی مبتنی بر ایجاد لغات و تركیبات و تعبیرات جدید و ا ستفاده از زبان ادبی ( شاعرانه)
است بگونهای كه وصف بر خبر رجحان مییابد و ساددی و ایج از جای خود را به دشواری و اطناب میدهد تا جایی
كه پیچیددی و د شواری مح سو سترین ویژدی زبان نو شتاری وحید قزوینی ا ست كه فهم زبان او را با د شواری
همراه میسازد .سطح زبانی منشآت وحید قزوینی از سه دیدداه لغوی ،نحوی و آوایی بررسی میشود.
ویژگیهای لغوی :منشییآت وحید قزوینی و در كلّ متون نثر فنّی و مصیینوع ازلحاظ لغات و تركیبات غنی و پربار
ه ستند؛ چون نوی سنده سعی میکند مطلب را با اطناب بیان كند ،به كلمات زیادی برای ادای معنی نیاز دارد؛ در
این میان در نوشیییته های این نویسییینددان از جمله وحید قزوینی با كلمات و تركیبات متنوع و دونادون مواجه
ه ستیم كه تا حدودی سبک نو شتاری آنها را تبیین میکنند؛ فتوحی دربارۀ جایگاه كلمات و تركیبات در تعیین
سبک مینوی سد« :بخش عمدهای از سر شت یک سبک را نوع دزینش واههها می سازد .واههها ،ای ستا و منجمد
نیسییتند .بلکه جاندار و پویایند ،تاریخ و زنددینامه دارند ،حتی شییخصیییت و شییناسیینامه و بار عاطفی و فرهنگی
دارند ،برخی ثابت و انعطاف ناپذیرند و برخی دراثر فشیییار بافتهای مختلف تغییر شیییکل و معنا میدهند و جدال و
انگیز شی مداوم برای تخیّل نوی سنده ایجاد میکنند» ( سبک شنا سی؛ نظریهها ،رویکردها و رو شها ،فتوحی :ی
.)614
با توجه به دیدداه ادبی عصیییر و تلقیای كه در دربارها و مکانهای علمی دربارۀ سیییبک ادبی وجود داشیییت این
نویسنددان سعی میکردند با آوردن واهههای متنوع (فارسی ،عربی و تركی) و ابداع و آفرینش تركیبات و تعبیرات
جدید هنرنمایی و نوآوری كنند و بخش عمدهای از دشییواری این متنها (فنّی و مصیینوع) مربوط به همین لغات و
تركیبات اسییت؛ منشییآت وحید قزوینی نیز از همین سیییاق اسییت و او با آوردن لغات متنوع و ابداع تركیبات و
تعبیرات تازه و تركیبهای ا ضافی بدیع نوآوریهایی كرده ا ست كه در زبان شنا سی از آن به هنجاردریزی واهدانی
تعبیر می شود؛ كورش صفوی در این مورد مینوی سد« :هنجاردریزی واهدانی یکی از شیوههایی ا ست كه شاعر
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ازطریق آن زبان خود را برج سته می سازد و برح سب قیاس و دریز از قواعد هنجار واهههای جدید میآفریند» (از
زبانشناسی به ادبیات ،صفوی :ی .)145
لغات عربی :وحید قزوینی براساس سنّت نویسنددان نثر فنّی ییی مخصوصاً منشیان ییی كلمات عربی را بوفور بکار
برده است؛ بگونهای كه در یکصد سطر (از سطر اوّل ی  5تا سطر دوّم ی  )66حدود پانصد كلمه و تركیب عربی
ی بدون احتساب اسامی خای و با احتساب كلمات مکرّر ی بکار رفته است.
تركیبات عربی :فراوانی تركیبهای عربی از دیگر ویژدیهای نثر منشآت وحید قزوینی است؛ او در البالی جملهها
از تركیبات كوتاه و بلند عربی اسییتفاده كرده كه بعضییی از آنها قبل از او هم كاربرد داشییته اسییت؛ امّا نکتج مهمّ،
درایش و عالقج نویسییینده به زبان عربی اسیییت كه باعث شیییده كلمات و تركیبات مختلف عربی را بکار ببرد؛
نمونههایی از این تركیبات كه از نسییخه خطّی  6645منشییآت اسییتخراج شییده عبارتند از« :صییادقالوال (،)3
واجبالرعایه ( ،)1فسیحالفضا ( ،)1صحیفجالوداد ( ،)5عدیمالهمال ( ،)5فای االنوار ( ،)7بالکلیه ( ،)4كاملالصفات
( ،)45مرضیجالسجیات ( ،)45یومالنشور ( ،)45مقربالحضرۀ ( ،)45الزماالعراز ( ،)43علی اسرعالحال ( ،)43واجب
األدا ( ،)45زبدۀاالشیا ( ،)35واجباالمتثال ( ،)49متحدالقول ( ،)49موافقالعمل ( ،)49مومیالیه ( )39و .»...
تركیبات فارسی :یکی از مهمترین هنرنماییهای وحید قزوینی در نثر منشآت ،آوردن تركیبات فارسی است؛ این
تركیبات كه از بهم پیوستن دو كلمج فارسی یا دو كلمج عربی یا یک كلمج فارسی و یک كلمه عربی ساخته شده،
در موارد زیادی از تازدی و نوآوری برخوردار و سییاختج ذهن نویسییندۀ هسییتند؛ نمونههایی از تركیبات فارسییی:
«ندامتپژوه ( ،)1خلد مشاكل ( ،)5ارمنظیر ( ،)5فرخندهآثار ( ،)7آسمانرفعت ( ،)9قضاقدرت ( ،)9خورشیدطلعت
( ،)9مشییتریرایت ( ،)9ارمتزیین ( ،)4صییداقتانگیز ( ،)4سیییالب سییرعت ( ،)44دریاشییور ( ،)44ابدفروغ (،)44
مودّتختام ( ،)44عنبرشییمیم ( ،)44غالیهنسیییم ( ،)44كدورتاندود ( ،)46حمد سییگالی ( ،)46واال رقیمه (،)43
مودّتعنوان ( ،)43اكسیرخوای ( ،)41خورشیداثر ( ،)41ثعالبخدیعت ( ،)41محبّتتخمیر ( )44و .»...
لغات تركی :نویسنده در میان لغات فارسی و عربی داهی از لغات تركی نیز استفاده كرده است؛ مانند نمونههای
زیر« :الکا :سرزمین ( ،)449ایلچی ( ،)34بیگ ( ،)455بیگلر بیگی ( ،)44اویماق :قوم و قبیله ( ،)174اتالیق :الال و
مؤدّب ( ،)64چوله :نام قومی از ترک ( ،)53ایلغار ( ،)76تخافو :مرغ ( ،)451ایل ( ،)451ایت ایل :سیییال سیییگ
( ،)455اوجاق :آتشییدان ( ،)454ایشیییک آقاسییی :حاجب دربار ( ،)454اكدش :دو چیز كه باهم مخلوط و ممزوج
شده باشند (.»)674
مترادفات :آوردن كلمات م ترادف یکی از امکانات زبانی ا ست كه نوی سندۀ نثر فنّی از آن برای بیان معنا ا ستفاده
میکند؛ البته این كار باعث اطناب در كالم میشییود« .اسییاس اسییتفاده از مترادف آن اسییت كه انسییان به بركت
امکانهای زبانی ،میتواند وضییعیت امر موضییوعی را كه موجودیتی خارج از زبان دارد از رهگذر زبانی به شیییوههای
متفاوت ابراز كند» (درآمدی بر سبکشناسی در ادبیات ،عبادیان :ی .)31
وحید قزوینی مانند سایر نوی سنددان نثر فنی در نو شتن من شآت از مترادفهای زیادی ا ستفاده كرده ا ست؛ مانند:
«دوسیییتی و وال ( ،)5مودّت و وفاق ( ،)5واالیی و ترقی ( ،)3عظمت و اجالل ( ،)3مجادله و محاربه ( ،)1ائتالف و
اتفاق ( ،)5مقا صد و مآرب ( ،)4ارتحال و انتقال ( ،)46متال شی و متفرق ( ،)46بیبقایی و بیثباتی ( ،)46دلآلود
و كدورتاندود ( ،)46مظاهرت و معاضدت ( ،)41امداد و اعانت ( )49و . »...
عالوه بر مترادفات لغوی ،مترادفات تركیبی نیز در سیییاختار زبان بکار میرود و امکانات زبانی را تقویت میکند؛
«مترادف در زبان سطحهای دونادون دارد .تنها واههها نی ستند كه ا ستعداد بیان مترادف واقعیتها را دارند؛ در هر
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زبانی عبارتهای مت شابه نیز وجود دارد كه میتوانند نقش مترادف ایفا كنند؛ همچنین مترادفهای متفاوتی ه ستند
كه به صییورتهای دونادون بکار میروند .ازاینرو به دسییتههای متمایز تفکیک میشییوند» (همان :ی  .)39اینگونه
مترادفها نیز در من شآت از ب سامد باالیی برخوردار ه ستند؛ مانند« :پردۀ اختفا و نقاب خفا )4( ،ذریعج یکتادلی و
رقیمج یکجهتی (  ،)3سییاعتی مسییعود و زمانی محمود (  ،)5افراد موجودات و آحاد مکوّنات (  ،)46نظر تحقیق و
دیدۀ تأمّل ( ،)46نسیم دلشن خلّت و مؤالفت و شمیم بهارستان صداقت و مودّت ( )33و .» ...
جمعهای مک سّر :نویسندۀ منشآت كه در كاربرد كلمات عربی دستی باز دارد ،جمع مک سّر را بعنوان یکی از انواع
امکانات و ابزار زبانی با بسییآمد زیاد بکار برده اسییت؛ مانند« :انفاس ( ،)4اخالف ( ،)4سییالطین ( ،)4اسییالف (،)4
روایح ( ،)4الحان ( ،)4مذاهب ( ،)4اثمار ( ،)6اَقدام ( ،)6الطاف ( ،)1اجناس ( ،)1الواح ( ،)5آمال (  ،)5غیوم ( ،)4
شوایب ( ،)9مقا صد و مآرب ( ،)4ازاهیر ( ،)4سنین و شهور (  ،)45ع ساكر ( ،)45ازهار حدایق ( ،)44منا شیر و
فرامین ( ،)43اَشغال ( ،)41انوار اغصان ( ،)44حروف و نقوش ( )44و .» ...
و در مواردی چند جمع مکسّر را پشتسرهم آورده است :دقایق حقایق روایح (  ،)44سوالف روابط سالطین جنت
مکین ( ،)43انواع حیل و تدابیر ( )434و بینایان رموز انفس و آفاق (.)476
كاربرد لغات در معنا و ســاخت خاص :وحید قزوینی در مواردی ،لغاتی را در معنا و سیییاختی كه خای خود
نوی سنده ا ست بکار میبرد و د ست به نوآوری و داه هنجاردریزی میزند؛ مانند« :امتداد = ادامه ( ،)455مت صل =
پیو سته ( ،)44جمعیّت = جمع شدن (  ،)455 ،47 ،44مقاطر = قطرهها ( ،)44ای ستاددان = بنددان ( 44و ،)43
الحال = حاال ،اآلن ( ،)46حین = وقت ،زمان ( ،)45یکچند = مدّتی (  ،)97م ستمال = دلخوش كرده شده (،)49
( ،)94یکجهتی = یکرویی ،صییداقت ( 95و  ،)94صییوب = سییمت ( 74و  ،)91زیاده = بیش (  ،)74وحشییت =
رمیددی ( ،)79كیش = دین و آیین ( ،)75خلوتکده (  ،)96اخالیمندی ( ،)94بیتکلفانه ( ،)43خمکده (،)446
وارسییییددی ( ،)443وارسییییددان (  ،)449خجلتآباد ( ،)475آتشدسیییتی ( ،)474مجلسطراز ( ،)446امیننما
( ،)476روزنامچه ( )471و .»...
عالوهبر این موارد ،او م صدر «د شتن» و م شتقات آن را در معنای « شدن» و م شتقات آن ،م صدر «نمودن» و
مشییتقات آن را در معنای «كردن» و مشییتقات آن ،فعل «سییاخت» را در معنای «كرد» و فعل «پوشییند» را در
معنای «پوشانند» بکار برده است:
ی توفیقات یک جهتان منشأ ابتهاج دوستان میگردد)1( .
ی ابواب اقتدار مسدود و باطل دردد)94( .
ی دولتی كه مصقل حکمت بالغج جناب كبریا زنگ زادیی آن نموده باشد)45( .
ی  ...نوعی نمایند كه آهنگ قانون موافقت و دینداری سامعهافروز جهانیان دشته )94( . ...
ی ظاهر است كه آللی مضامین حقیقت آیین را زیور حسن قبول خواهند ساخت)45( .
ی  ...مطالب الزم االظهار را ب ا مرغوبات و مکنونات ضمیر مخالصت تخمیر ،پیرایج انهاء و اعالم پوشند)45( .
ویژگیهای نحوی
فعل
ـــ تقدیم فعل« :و تا مدّت شش ماه كه عساكر نصرتمآثر از اطراف و اكناف والیات ممالک محروسه كه بحری
ا ست بیکران و دریایی ا ست بیحدّ و پایان ،جمعیّت نمایند» (« .)47دور دردان ا ضداد را از جامه خانج صنعتش
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لباس اتحاد تألیفی خلعتی ا ست شای سته بر دوش و میگ ساران میکدۀ عرفان را فروغ مهر منیر بادهای ا ست مدام
در جوش .)47( » ...
ـــ فا صله افتادن بین دو جزء فعل مركب« :بینایان رموز ...در مرآت ر ضا تما شای ح سن وقوع احکام ق ضا
مینمایند» (« .)6كه مراعات این امر وقیع كه من شأ رفاه حال شریف و و ضیع و رفع مفا سد فظیع ا ست نماید»
(.)43
ـــ فعل تابعپذیر با م صدر مرخّم « :پردۀ اختفا و نقاب خفا از جمال مخدّرات ازهار اظهار مطلب تواند د شود»
(« .)4كشتی حیات انسانی از صدمج چار موجه این بحر طوفانی ایمن توانستی شد»)56( .
ـــ آوردن فعل وصفی بصورت مکرّر« :از كار خود متنبّه نگردیده ...این معنی را فوزی عظیم شمرده در بردن
نقب ...سعی بلیغ نموده دقیقهای فوت و فرو دذاشته ننموده» (.)44
ـ فعل دعایی با «الف» ماقبل آخر« :لوح آمال ...آن زینتافزای وسادۀ جاه و جالل را ...مصوّر و شمع آن خسرو
عدیمالهمال را  ...منوّر داراد»)5( .
ـــ ماضی نقلی مستمر« :در حینی كه آن سفردزین ملکبقا را كاركنان قضا ،عطف عنان از دار غرور به سرای
سرور میفرمودهاند» « )51( .بنیان مودّت شان به انتظام ا سباب آمیزش و التیام دائمی م شیّد و م ستحکم میبوده».
()94
ـ مضارع اخباری بدون «می»« :مؤكّد مودّت و مشیّد بنای استوار یکتادلی شناسند (= میشناسند)»« )79( .در
طیّ تحصیل مطالب آنچه شایستج اعالم دانند (= میدانند) به سراچج اظهار درآورند»)91( .
ـ مضارع التزامی بدون «ب»« :شخصی را  ...نزد آن زیبندۀ اورنگ سلطنت فرستد (= بفرستد)« )51( .به عون
عنایت الهی كاردزاران دولت ابد مقرون شرف حصول بخشند (= ببخشند)»)91( .
ـــ كاربرد صیغۀ متکلّم وحدۀ «یعنی»« :مسیتغرق بحار رحمت حضیرت آفریددار اعنی سیرچشیمج مجد و
برتری»« )43( .شمایم بهارستان یک جهتی و اختصای اعنی نامج مخالصتنشان صداقتعنوان»)45( .
حروف اضافه
ـ حرف اضافۀ «بر» در معنای تأكید و كثرت« :به نیروی اصابت تقدیر ...سامعهافروز دشته مسرّت بر مسرّت و
خوشدلی بر خوشدلی افزود»)75( .
ـ حرف اضافۀ «به» در معنای «با»« :خامج سخنطراز را به (=با) ذكر مجملی از مراتب یکتادلی سالطین سلف
رطبالل سان می سازد»« )75( .به (=با) م شعله تیغ بیدریغ تدارک و تالفی عر صج آمال ...را ضیا و صفا بخ شد».
()93
ـــ حرف ا ضافۀ «از» در معنای سببیّت « :و قوایم سریر سلطنت آن سل سلج متفرق البنیان از (= به سبب)
سیالب حواد در انقالب زوال است»)93( .
ــ ـ حرف ا ضافۀ «در» در معنای «برای»« :به موافقت تمام در (=برای) تحصیییل نام و تدمیر اعادی بدفرجام
كوشیده)93( .»...
ــ ـ حرف ا ضافۀ «بهجهت» در معنای «برای»« :در این وقت بهجهت (= برای) تشیییید مبانی الفت و وداد...
كتابدار خاصج شریفه را روانه آن صوب صواب انجام فرمودیم»)91( .
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ـ حرف اضافۀ «لهذا» به جای «بنابراین» « :لهذا مشارالیه را بدین امر الزم االدا مأمور فرمودیم»« .)91( .لهذا
اعادی كم فرصت را ...دست جرئت ...بریده»)93( .
ـ انواع «را»
ـ ـ «را»ی مفعولی « :شراب مرارت آمود نیستی را چشیدنی و بساط قیمتی حیات را پیچیدنی و برچیدنی داند».
()53
ـ «را» در معنای مالکیت« :در ساعتی مسعود و زمانی محمود كه شاهد كامجویی را پیرایج تمامی در بر و ساقی
آمال را بادۀ وصول و حصول در ساغر بود (= شاهد كامجویی ،پیرایج تمامی در بر داشت و ساقی آمال ،بادۀ وصول
وصال در ساغر داشت)» (.)5
ـــ «را» در معنای حرف اضافۀ «برای» « :و چون هریک نعماء الهی را (= برای) شکری خای میباشد»)73 ( .
« یأجوج فتنه را (= برای) در عرصج مملکت هریک از ایشان ،خیال مرور و عبور ،محال ...مینمود» ( .)94
ـ «را» در معنای فک اضافه « :احدی را این خیال در خاطر (= در خاطرا احدی ،این خیال) خطور نتواند نمود»
( « .)77تا از نتایج اتصیییاالت اجرام علوی و امتزاجات امهات سیییفلی ،خوشنشیییینان موالید را حال (= حالا
خوشنشینان موالید) منتظم است»)75( .
ـ حذف «را» :در طیّ تحصیل مطالب آنچه (= آنچه را) شایستج اعالم دانند به سراچج اظهار درآورند»)91( .
ـ تثینۀ كلمات به شیوۀ زبان عربی :طرفین و جانبین ( ،)74عدلین ( )46و . ...
ـــ جمع ب ستن كلمات با «ین» :انبیای مر سلین و ائمج را شدین و سالطین ما ضین ( ،)56ساكنین و قاطبین
( ،)67محصورین (.)33
ـ جمع بستن كلمات فارسی با «ات» عربی :نوازشات (.)45
ـ جمع بستن كلمۀ «سجده»« :به مژده این فتح مبین سجدات شکر الهی به تقدیم رسانیده»)49( .
ـ جمع بستن كلمۀ «بیعاقبت» با «ان»« :جمعی غفیر از آن بیعاقبتان را آوارۀ دیار عدم میگردانند»)47( .
برخی ویژگیهای نحوی دیگر
ـ آوردن «و» عطف ،بین چند كلمه كه نسبت مشترك دارند« :ولد رشید خود را با سعداهلل خان و بهادرخان
و رستمخان دكنی و قلجخان و نجابتخان و حنجرخان و اهلل قلیخان با عدّتی تمام ...روانه دردانید»)44( .
ـ بکار بردن صفت فاعلی مركب مرخّم :چمنآرا و بوستانافروز ( ،)45لذتیاب و كامستان ( )74و . ...
ـ بکار بردن صفت مفعولی مركب مرخّم :شربت مرارتآمود زوال و فنا)99( .
ــ ـ بکار بردن «ی» ن سبت در معنای صفت فاعلی« :و از موضییوع و محمول شییاخ و ثمر ،تماشییاییان (=
ت ماشیییادران) باغ قدرت را كام معر فت شییییرین فرموده» ...« )54( .پسییی ند یدۀ د یده در یا فت جوهر یان (=
جوهرشناسان) دانش و صیرفیان (= صرّافان) بینش میباشد» )75( .و . ...
ـــ ساخت مصدر از اسم فاعل :معلم  +ی؛ «و دروهی كه به معلّمی (= تعلیم) لطف تیر دانی شرح كهن اوراق
ایام را خوانده»)53( .
ـ آوردن صفت عالی با «ین» بجای «ترین» :بهین (= بهترین) تحفه (.)53
ـ بکار بردن صیغۀ افعل تفضیل عربی :امر اهمّ (= مهمتر) ( ،)77وجه اتمّ (= تمامتر ،كاملتر) ()75
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ـــ تکرار «كه» و «آنکه»« :كه در هنگامی كه « )96( » ...كه به د ستوری كه « )41( »...كه از روزی كه »...
(« )49مبیّن این مقال آنکه بعداز آنکه والی هندوسیییتان دو نوبت در مقام اسیییترداد دارالقرار قندهار درآمده »...
(.)45
ـــ «آن» یا «این»  +صفت = مو صوف« :به م صقل تیغ درخ شان ،زنگزدای وجود آن ظلمت سر شتان (=
دشییمنان) دردند» (ی  ...« .)47به مژدهرسییانی اسییتقامت احوال فیروزی اشییتمال آن عالی جاه (مخاطب نامه)
خاطر مهر فروغ اشرف را قرین انبساط و اطمینان درداند» (.)99
ویژگیهای آوایی
سییطح آوایی همان سییطح موسیییقیایی متن اسییت كه در آن متن بلحاظ ابزار موسیییقیآفرین بررسییی میشییود و
آرایه هایی چون انواع سجع ،انواع جناس ،انواع تکرار و ...مورد توجه قرار میگیرد (كلیات سبک شنا سی ،شمی سا:
ی « .)453بررسی قلمروهای آوایی زبان متن ،با عنوان « سبک شناسی آوایی» شناخته میشود .آواها در دفتار و
نوشتار ،بارزترین تفاوتها را در سطح فیزیکی و مادّی زبان نشان میدهند .سبک شناس از رهگذر شناسایی تفاوتها
و ددردونیهای آوایی ،م سائل مختلفی را ج ستجو و تبیین میکند؛ مثل تأثیرات زیبایی شنا سیک آواها در سخن
ادبی ،تعلق سخن به ادوار مختلف تاریخی و ( » ...سبکشناسی؛ نظریهها ،رویکردها و روشها ،فتوحی :ی .)613
یکی از ویژدیهای متون نثر فنّی ،جنبج آهنگین بودن متن اسییت كه برای خلق آن از عناصییر موسیییقیایی متن از
جمله صنایع لفظی ا ستفاده می شود؛ در من شآت وحید قزوینی نیز بار مو سیقیایی متن را همین صنایع لفظی به
دوش میکشند كه نویسنده با بکاردیری آنها نثر آهنگین ارائه میکند؛ این عناصر عبارتند از:
ـ سجع
در منشآت از سجع ،بسیار استفاده شده است ی بخصوی در قطعات توصیفی .سجعها در منشآت اكثراً دو قرینهای
هستند البته بندرت بیش از دو قرینه تا چهار قرینه نیز بکار رفته است.
ـــ سجع متوازی« :دلهای اردیبه شت را نعل شتاب در آتش ا ست كه جا بجهت اثمار د شایند و اقدام سیول
بهاری از قطره زدن آبله داراست كه بر مایج نشو و نمای نونهاالن افزایند»)6( .
ـ سجع مطرّف « :مالل و شادكامی و اندوه و كامرانی چون دلهای رعنا از شاخسار زنددانی با هم شکفته و شدّت
و رخا مانند بادام دو مغز در آغوش هم خفته»)6( .
چنانکه ذكر شد نویسنده داهی سجعهای پیدرپی آورده مانند« :چون سررشتج قب و بسط امور و وقوع حواد
و سوانح نزدیک و دور ،در قبضج اختیار و اقتدار مدبّر سنین و شهور و كارپرداز مصالح جمهور است در اثناء روانه
شدن مقرب الح ضره مزبور ،خبر رحلت م سافر راه دور یوم الن شور اعنی والی بیکران هندو ستان به م سامع جاه و
جالل رسید» (.)65
ـــ جناس :بسامد كاربرد جناس در منشآت از سجع و موازنه و ازدواج كمتر است؛ در میان انواع جناس ،بسامد
جناس مضارع از بقیه بیشتر است.
ـ جناس تام« :بی نیل مقصود نیل بدنامی بر جبین احوال خود كشیده»)45( .
ـــ جناس ناقص« :دوهری چند فروزان در مخزن بیان دَرج نموده ،این دُرج را مهری جز مُهر بکارت دوشیزدان
سخن نیست»)314 ( .
ـ جناس مضارع« :كشف استار را آینج اسرار ساختهاند»)43( .
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ـ جناس الح « :سردار ظفر شعار با عساكر بیشمار به عدد اوراق اشجار و قطرات امطار متوجه تخریب آن دیار
دردند»)44( .
ـ اشتقاق« :اهل مشرب را شراب ریحانی ریاحین در جام»« )355( .ناظم مناظم سلطنت و بانی مبانی صداقت».
()44
ـــ موازنه و تر صیع :موازنه و تر صیع نقش زیادی در آهنگین كردن كالم و تنا سب بین الفاظ دارند؛ به همین
جهت نویسندۀ منشآت از این آرایهها بسیار استفاده كرده است و در قرینه سازیها غالباً موازنه و داهی هم ترصیع
را بکار برده ا ست؛ مانند« :ازهار اظهار موافقت و مخال صت و انوار اغ صان یگانگی و مؤالفت اعنی نامج محبّت آغاز
موّدت انجام و مکتوب اتحاد اسلوبا بالغت نظام )44( .» ...
ـ ازدواج (اعنات قرینه و تضمین مزدوج)« :رقیمج یکجهتی مشتمل بر تهنیت و تعزیت ارسال مجلس سامی
و مح فل درامی دردد»( .ی « ،)3در حین ورود نا مج اع جاز طراز الزماالعزاز م ناشییییر و فرامین به اطراف ...
فرستاده»)43( .
ـ عکس« :بر ذمّت همّت شاهانه فرض عین و عین فرض بود»)44( .
ـــ واجآرایی :حرف س « :بسامد دستردۀ آن مسافران خطایر قدسی به اسلوبی خای ممهّد شود»« ،)44( .در
بزمافروزی مجلس انس دوستان تأسی به سنّت سنیّج جد امجد واالشأن خود نمایند»)7( .
ـــ تن سی ال صفات« :در این ایّام خج سته آغاز فرخندهفرجام شوق زیارت آ ستانج مقد سج منوّره مطهرۀ ر ضیّه
رضویّه علی ساكنها الف الف سالم و تحیه سلسلهجنبان دشته )67( .»...
ـــ تتابع اضافات :از مواردی است كه در نثر منشآت زیاد بکار رفته است؛ با اینکه در كتب بالغت قدیم آن را از
عیوب ف صاحت كالم شمرده اند ،به علّت اینکه باعث آهنگین شدن كالم می شود ،باید آن را جزو مح سنّات كالم
بحساب آورد؛ نمونههایی از كاربرد تتابع اضافات در منشآت« :جانداروی قالبا افسردۀ اربابا كمال ( ،)694مصقلا
مرآت مطلبانمای دولت خداداد ( ،)44یک برگ از حدیقج صنعا نخل طرازا دلشنا ایجاد اشیاست (.»)54
ویژگیهای فکری :باوجوداینکه منشآت مجموعج نامههای وحید قزوینی است و موضوع آنها عمدتاً درمورد امور
حکومتی و مسائل دوستان است ،نشانههایی از برخی تراوشات فکری وحید قزوینی را در این كتاب میتوان مالحظه
كرد كه در ادامه به شرح آنها می ردازیم.
جبرگرایی :درایش به جبر یکی از مسائلی است كه در موضوعات مختلف شعری و متون نثر در اندیشههای
شاعران و نویسنددان رسوخ كرده و تأثیر دذاشته است .منشآت وحید قزوینی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بگونهای كه وحید قزوینی در موارد مختلف از قضا و قدر الهی سخن رانده و نادزیری و نادریزی انسان و سایر
موجودات دربرابر آن را امری محتوم شمرده است؛ از جمله« :به مقتضای حکم محتوم قضا و فحوای حکمت بالغج
خالق ارض و سما برگریز هر خزانی فراش راه سلطان بهاری و دریج هر سحابی شاهدان چمن را سرمایج خندۀ
سرشاری است» (ی  .)6درایش به جبر باعث میشود حتی اتفاقات تاریخی را به دردش روزدار و نیرنگ چرخ
نسبت دهد« :آنچه از تقالیب ادوار و ازمان و شورش احوال و اوضاع هندوستان و نیرنگی چرخ دردان زبانزد خامج
فصیحالبیان شده بود در مرآتضمیر واال جلوۀ عیان نمود» (ی .)4در جای دیگر باز نویسنده همج امور را ناشی از
ارادۀ حق میداند« :چون سررشتج قب و بسط امور و وقوع حواد و سوانح نزدیک و دور در قبضج اختیار و اقتدار
مدبر سنین و شهور و كار پرداز مصالح جمهور (خدا) است» (ی.)45
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اطالعات عرفانی :وحید قزوینی مثل اكثر شعرا و نویسنددان از تأثیر عرفان و تصوف در افکار و اندیشههایش دور
نمانده و از اصطالحات آن برای تبیین افکار خودش بهره درفته است؛ او در تبیین قدرت خداوند و هدایت و
راهنمایی او مینویسد« :سالکان ظلمتکدۀ امکان را كه سردشتگان تیه حیرتند ،به میانجی ضیاء شموع عقول انبیا
و سالطین به صراط مستقیم اطمینان و انتعاش داللت نمود» (ی .)65
یا به تأثیر قدرت خداوند در پرورش ریاحین اشاره كرده و از اصطالحات عرفانی بهره درفته است« :نکهت ریاحین
بستان را كه هر یک لباس امتیاز جدادانه دربر دارند ،از دردش پیمانج نسیم بهاری در ساحت دلستان وجد اتحاد
آموخت» (ی .)65
تعلقات مذهبی :نویسنده در موارد متعدد تعلق خاطر خود را به مذهب شیعه و اعتقادات آنها نشان داده است؛ از
جمله در یکی از نامهها ضمن ستایش حضرت علی علیهالسالم (ع) به حدیث والیت اشاره كرده است« :و ثنای
بیمنتها پایانداز نام بردزیدهای كه حدیث صحیح مَن كُنتُ مُواله از دفتر خالفتش آیتی و مژدۀ اَنتَ منّی از داستان
قدر و منزلتش حکایتی است( »...ی .)49یا در عبارت زیر از اشتیاق خودش برای زیارت مرقد مطهر امام رضا
علیهالسالم صحبت كرده است« :درین ایام خجستهآغاز فرخندهفرجام ،شوق زیارت آستانج مقدسج منورۀ مطهرۀ
رضیج رضویه علی ساكنها الف الف سالم و تحیت ،سلسلهجنبان دشته ( »...ی.)67
استدالل برای ناگزیری مرگ با استفاده از طبیعت :وحید قزوینی در یکی از نامهها كه به مرگ كسی اشاره
كرده به نادزیری و ناچاری مرگ پرداخته و با آوردن تمثیل از طبیعت آن را برای ادامج حیات ضروری دانسته
است« :هرداه به نظر تحقیق و دیدۀ تأمل مالحظه كرده شود این امور مکروهنما [مرگ] در كارخانج حکمت بالغج
مصلحتسنج امور ،عین خیر و مح صالح و صواب است چه تا دریبان اكمام به دست نسایم بهاری چاک نگردد
و دانه از اوج عزت به میانجی هارثان در مغاک نرود ،شکوفه را اكلیل اعتبار بر سر دذاشته و سبزه را علم سبز از
خاک برداشته نمیگردد» (ی .)46
اطالعات نجومی :وحید قزوینی برای تبیین اتفاقات تاریخی از مسائل نجومی كمک درفته است؛ از جمله برای
تبیین و توضیح شکست مخاطب نامه ،آن را با كسوف خورشید مقایسه كرده است« :بر خاطر خطیر معلی كه آینج
حقایقنمای اشیاست روشن است كه مهر فروزان را وقوع كسوفات و احتجاب غیوم متراكمات كه بعضی اوقات
احتمال آن به مقتضای حركات ناهنجار چرخ دوار ناچار است موجب نقصان ضیاء و بهاء و منشأ زوال فروغ جهانآرا
نمیشود» (ی .)4
نتیجهگیری
سبک نو شتاری من شآت وحید قزوینی ،ادامج سنّت فنّینوی سی و متکلّفانج من شیان و دبیران درباری ا ست كه
كوچکترین درای شی به ساددی در آن دیده نمی شود .هدف نوی سنده هنرنمایی شاعرانه و خودنمایی در م صنوع و
متکلّفانه نوشییتن اسییت و بیش از معنا ،به لفظ توجه دارد .این كتاب بخصییوی ازلحاظ لغوی حائز اهمیت اسییت؛
چراكه نویسنده از لغات و تركیبات عربی ،تركیبات فارسی ،برخی لغات عربی ،مترادفات لغوی و تركیبی متعدد در
نثر خود بهره درفته است كه در میان آنها تركیب سازی او ،كه حاصل پیوند لغات فارسی و عربی است و در موارد
زیادی از تازدی و نوآوری برخوردار ا ست ،دارای برج ستگی و اهمیت ا ست .ازلحاظ نحوی برخی كهنگیهای زبانی
كه مربوط به نثرهای مرسیییل اسیییت در متن كتاب خودنمایی میکنند؛ مانند :بکار بردن «را» در معانی مختلف،
آوردن حروف ا ضافه در معانی قدیمی (نثر مر سل) ،بکار بردن برخی افعال به شیوۀ نثر مر سل و برخی ویژدیهای
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نحوی دیگر .ازلحاظ آوایی بدلیل توجه نویسنده به آراستن ظاهر كالم و آهنگین بودن نوشته از انواع سجع ،انواع
جناس ،موازنه ،ترصیع و سایر آرایههای لفظی استفاده شده است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دكتری زبان و ادبیات فارسییی ،مصییوّب در دانشییکده ادبیات و علوم انسییانی دانشییگاه آزاد
اسالمی ،واحد تبریز استخراج شده است .جناب دكتر حمیدرضا فرضی راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته
و طراح اصییلی این مطالعه بودهاند .آقای وحید رزاقی بعنوان پژوهشییگر این رسییاله ،در دردآوری دادهها و تنظیم
متن نهایی نقش داشتهاند .جناب دكتر رستم امانی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی
نقش مش یاور این پژوهش را ایفا كرده اند .در نهایت تحلیل محتوای این مقاله حاصییل تالش و مشییاركت هر سییه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نوی سنددان بر خود الزم میدانند مراتب ت شکر خود را از م سئوالن آموز شی و پژوه شی دان شکدۀ ادبیات و علوم
ان سانی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تبریز و هیأت داوران پایاننامه كه نوی سنددان را در انجام و ارتقای كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند .از مدیر مسییئول و هیأت تحریریه مجلّه بهار ادب كه در پیشییبرد اهداف زبان و
ادبیات فارسی تالشهای صادقانه میکنند س اسگزاریم.
تعارض منافع
نویسیینددان این مقاله ،دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبی صییورت نگرفته اسییت .مسییئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهدۀ نویسنده مسئول ا ست و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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