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چکیده
     سـفرنامه ها بـه واقـع، گنجینه ها و اسـنادی ارزشـمند و دسـِت اّول از برخـی از رخدادهای 
تاریخـی، اجتماعـی، فرهنگـی، مذهبـی و ادبـی شـمرده می شـوند کـه از جنبه هـای گوناگون 
قابـل بررسـی و واکاوی انـد. پژوهـش حاضـر بـه تحلیـل و بررسـی سبک شناسـی معتبرترین 
سـفرنامه های عتبـات دوره قاجـار، به عـاوه، تجزیـه و تحلیـل تأثیـر نگرش هـای خـاص 
نویسـندگان بـر زبـان آنـان پرداختـه اسـت. رویکـرد ایـن پژوهـش، بـر مبنای سبک شناسـی 
سـاختارگرا می باشـد. با مطالعه ی سبک شناسـانه ی متن این سـفرنامه ها در می یابیم که سـبک 
نـگارش آن هـا، به تدریـج از مؤلّفه هـای مهـم نثرهـای کهـن و فاخـر ادبـی نظیر منشـآت قائم 
مقـام فراهانـی، فاصلـه گرفته و به سـبک نـگارش روزنامه های آن دوره، نزدیک شـده اسـت؛ 
زیـرا عامه نویسـی و عامه پسـندی و وقایع نـگاری و گاه شـیرین زبانی از مختصات نثـر این آثار 
اسـت. از آنجـا کـه پدیدآورندگان این سـفرنامه هـا از صاحب منصبـان، درباریان و وابسـتگان 
قاجارنـد، روحیـه ی تمّلـق و گاه سانسـور وقایـِع روایت شـده بـر اندیشـه و اثـر آن هـا سـایه 
افکنـده اسـت. در پایـان، جهـت تحلیـل دقیق تـر، جـدول و نمـودار فراوانـی عناصـر سـبکی 

سـفرنامه های مـورد پژوهـش، گنجانده شـده اسـت.
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الف( درآمد و پیشینه ی پژوهش
    سـفرنامه، درحقیقـت نوعي گزارش سـفر اسـت و بیش تر مشـتمل بر توضیحاتـي درباره ی 
اصـل سـفر و مشـاهدات مسـافر می باشـد کـه در عیـن حال، حـاوي خاطـرات نویسـنده نیز 
هسـت و در دوره های گوناگون تاریخی در زبان فارسـی رونق و رواج داشـته اسـت. سـفرنامه 
ناصرخسـرو،  سـفرنامه ابن بطوطه، سـفرنامه شـاردن، خسـي در میقات، از جمله سفرنامه های 
معـروف فارسـی و دیگـر زبان هـا شـمرده مـی شـوند کـه درخصوص ایـران و سـرزمین های 
همجـوار، آگاهی هـای ارزشـمندی عرضـه می کننـد. در سـفرنامه ها بـا دو شـیوه رو بـه  رو 
هسـتیم: شـیوه ی نخسـت، یادداشـت های روزانـه و شـبانه از دیده هـا و شنیده هاسـت؛ بدیـن 
گونـه کـه هـر کس، هـر چه را در طـول روز و شـب دیده و بـا آن برخورد کرده اسـت، مانند 
یـک گـزارش منعکـس مي کنـد کـه در حقیقـت، ایـن نـوع سـفرنامه، یـک گزارش سـیاحتي 
اسـت. شـیوه ی دوم سفرنامه نویسـی، آن اسـت که از سـفر آنچه که در ذهن نویسنده، برجسته 
مانـده، ذکـر مي شـود و لزومی ندارد که مطالب در همان روز و شـب یادداشـت شـوند. با این 
تعریـف، سـفرنامه در واقع »خاطرات سـفر« اسـت.  بیش تر سـفرنامه هاي برجسـته ی تاریخي 
و ادبـي چنیـن سـاختاري دارنـد. )حسـینی نژاد، 1382: 48( در بررسـي آثـار باقـي مانـده از 
دوره ی قاجـار در می یابیـم کـه بیش تـر نویسـندگان این سـفرنامه ها، به پیروی از ناصرخسـرو 
قبادیانـی و تـا حـدودی نیـز به تقلیـد از آثار غربیـان، از شـیوه هاي »دکارتي« یعني مشـاهده و 
ثبـت اسـتفاده کرده انـد. )زم، 1382 : 147( از ایـن جهـت، بیش تر این سـفرنامه ها در اصطاح 
آفاقی انـد و نـه انفسـی؛ یعنی عکـس نمونه هـای بازمانـده از دوره ی صفوی، بـه دور از مایه ها 
و تمایـات عارفانـه ی سفرنامه نویسـان اسـت و گویـا تأثیرپذیـری از نمونه هـای اروپایـی در 
انتخـاب ایـن رویکـرد، بی تأثیـر نبـوده اسـت. در ایـن جـا هـدف اصلـي سـفرنامه نویس، پند 
وانـدرز، بیـان تجربه هـاي عرفانـي و راهنمایـي خواننده براي سـیر آفاق و انفس نیسـت؛ بلکه 
او سـعي مي کنـد اطاعاتـي را در زمینـه ی راه هـا و دشـواري هاي ایـن سـفر ارائـه کند. شـاید 
بـه همیـن عّلت اسـت که عـده  اي بر ایـن باور ند کـه سـفرنامه هاي دوره ی قاجـاري برخاف 
سـفرنامه هاي سـایر ادوار تاریخـی، رنگ و بوي سیاسـي دارند. )میرجعفری و عاشـوری نژاد، 

)108 : 1390
      سـفرنامه هاي دوره ی قاجـار را مي تـوان در چنـد دسـته جـاي داد: گـزارش سـفر به اروپا، 
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گـزارش سـفر هاي داخلـي در ایـران، گزارش سـفر حج، گزارش سـفر عتبـات عالیات)کربا، 
نجـف، کاظمیـن، سـامرا( و از آن میـان، مهم تریـن و کامل تریـن سـفرنامه هاي عتبـات دوره ی 

قاجـار به ترتیـب تاریخـی عبارت اند از: 
  1. سـفرنامه دلیل الزائریـن )1273ه.ق( از عبدالعلـی خـان ادیـب الملک مراغـه ای)1243ه.ق- 

1352ه.ق(
2. سفرنامه عضدالملک)1283ه.ق–1284ه.ق( ازعلی رضا خان قوانلو ایلخانی عضدالملک)1238ه.ق - 

1328ه.ق(
3.   سفرنامه شهریارِ جاّده ها)1287ه.ق( از ناصرالّدین شاه قاجار  )1264ه.ق  - 1313ه.ق(          

4. سـفرنامه از حریـم تا حـرم)1304ه.ق( از حاجی ابوالحسـن خان فخرالملـک اردالن)1241 
ش - 1306ش(

5. سفرنامه خاِن افغان)1324ه.ق( از محمدحسین خان هروی)؟(
      ایـن سـفرنامه ها کـه غالباً نویسـندگان آن هـا افرادي صاحب منصب ) وزیـر، حاکم والیت 
و شـخص شـاه( هسـتند، از جهات گوناگون، قابلیت بررسـي و موشـکافي ادبي، اجتماعی و 
تاریخـي دارنـد. برابـر پژوهـش ما، درخصـوص سـفرنامه های عتبـات دوره ی قاجـار، تاکنون 
هیـچ پژوهشـی اعـم از کتاب یـا پایان نامه و مقاله صورت نگرفته اسـت و بر اسـاس تحقیقات 
انجام شـده، آن چـه بیش تـر در ایـن زمینه برای پژوهشـگران محـّل تحقیق بوده، سـفرنامه های 
زیارتـی بـا موضـوع حـج بوده اسـت. به عنـوان نمونـه از میـان پژوهش هـای معاصـر، کتاب 
دیدارهـای دور از روح انگیـز کراچـی1، بخش کتاب شناسـی سـفرنامه ها، بیـش از پانصد مقاله 
گـردآوردی شـده اسـت کـه همگـی بـه نوعی شـرح و گزارش سـفر حـج را بازگـو کرده اند. 
در زمینـه ی مقـاالت می تـوان بـه »سـفر زیارتی حـج در دوره ی قاجـار بر مبنای سـفرنامه های 
رجـال دوره ی قاجـار« از علیرضـا صوفـی و علـی اکبـر زّوار2 و »تأثیـر سفرنامه نویسـی عصر 

مشـروطه بر سـادگی نثر« از سـکینه طالب زاده3 اشـاره کرد.

ب( نگاهی به سبک شناسی ساخت گرا
      نظریـه ی سـاختارگرایی بـه عنـوان یکـی از مؤثّرتریـن نظریه هـای قـرن بیسـتم در تمامی 
حوزه هـای علـوم انسـانی حضوری فّعال و نافذ داشـته و در نقد، تحلیل و بررسـی ها شـیوه ای 

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار
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پرطرفـدار بـوده اسـت. ایـن شـیوه ابتـدا از نظریات زبان شناسـی فردینـان دوسوسـور در باب 
قوانیـن کّلـی زبـان و کشـف آن هـا از طریـق هم زمانـی به دسـت آمد و به سـایر رشـته ها نیز 
تسـری پیـدا کـرد. )مقـدادی، 1378: 313( درحقیقـت می تـوان گفـت سـاختارگرایی در پـی 
دگرگونـی گسـترده در نقـد ادبی و دانش زبان شناسـی و نشانه شناسـی شـکل گرفت. سـرآغاز 
سـاختارگرایی را می تـوان بـه آغـاز دهـه 1950 میـادی بازگردانـد. در آغاز این دهـه، کلودی 
اشـتروس، پژوهشـگر نقد سـاختاری، سـاختارگرایی را با اسـتفاده از نشانه شناسـی در بسیاری 
از ابعـاد، بنیـان نهـاد. )علوی مقـدم، 1377: 187(  هدف تحلیل سـاختارگرایانه را »برما کردن 
سـاختارهای عمقی متون« )اسـتوارت، 1380: 112( دانسـته اند. از سویی »سـاختارگرایان، تمام 
پدیده هـا و رخدادهـای عالـم را دارای سـاختارهای مشـخص می دانند.« )شـایگان فـر، 1384: 
84( آلـن دانـدس بـر ایـن بـاور اسـت :»تجزیـه و تحلیـل سـاختاری خـود هـدف و غایـت 
نیسـت؛ بلکـه آغـاز اسـت نـه انجـام.« )پـراپ، 1368 : 9( بر اسـاس دیـدگاه سـاختارگرایانه، 
عناصـر سـاختاری  بسـیاری از آثـار ادبـی و هنـری، بررسـی و شـناخته شـده اند. در مجموع، 
می تـوان گفـت بـا توجه بـه این که نقد سـاختارگرایی، دسـت یابی بـه تحلیل و بررسـی علمی 
متـن را بـا دقّـت و عینیّتـی خـاص در قلمـرو ادبیـات ممکـن می سـازد، بسـیاری از منتقـدان 
ادبـی را بـه سـوی خود کشـانده اسـت. )علـوی مقـدم، 1377: 188( اما آن چه در این جسـتار 
بـه آن پرداختـه می شـود، سبک شناسـی سـفرنامه های عتبـات دوره ی قاجار بر مبنـای رویکرد 
سـاختارگرایی اسـت. رویکـرد سبک شناسـی سـاختاری، متأثّـر از دیدگاه های سـاختارگرایان 
قـرن بیسـتم اسـت و بـر این اصل بنیان نهاده شـده اسـت که  عناصـر زبانی و سـازه های متنی 
در مجمـوع، نظامـی پویـا و از رهگـذر ارتباطات متقابل با هم باید بررسـی شـوند در این میان 
شـیوه های روایـت و خوانـش و انگیزه هـای روانـی نیز بر سـاختار متون قابل بررسـی اسـت. 
) کالـر، 1388: 68( هـر سـازه ی زبانـی در پیونـد با دیگر سـازه ها ارزش متقابـل و متضاد پیدا 
می کنـد. ایـن قسـم از سبک شناسـی، اثـر را هم چـون چیزی سربسـته می نگرد و سبک شـناس 
را بـه بررسـی درونـی سـازه های آن فـرا می خوانـد. )چراغـی وش، 1392 : 85( در ایـن روش 
گرچـه جنبـه ی معنایـی و داللتـی اثر مـورد توجه اسـت، معنا، محتوا و تفسـیر، امـوری فرعی 
هسـتند و هـدف سبک شـناس سـاختارگرا آن اسـت کـه از شـکل و سـاخت بـه معنـای پیـام 
دسـت یابـد. در ایـن مقاله، با دیدی سـاختارگرایانه به سـه جنبه ی اصلی ساختارسـفرنامه های 
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مـورد بحث)سـطوح زبانی، باغی و شـکلی( پرداخته شـده اسـت.

ج( سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره ی قاجار
1(سطح زبانی

       اصلی تریـن موضوعـات سـفرنامه ها بـه ویـژه سـفرنامه های منسـوب بـه دربـار حـّکام، 
احوال و اعمال سـفرنامه نویس را از جمله: شـرح سـفر، شـرکت در مجالس دولتی، جشـن ها، 
اعطـای القـاب، عناویـن و مناصـب، رویدادهای سیاسـی و فرهنگـی و نیز اتفاقـات مهم دربار 
و خـارج آن تشـکیل می دهـد، می تـوان عمده تریـن واژه هـای بـه  کار رفته یا طیـف واژه های 
نثـر دربـاری را بـه دو گـروه " دیوانـی و دربـاری" و " نظامی" تقسـیم کرد. برجسـتگی دیگر 
ایـن سـبک در سـطح واژگانی، کثرت اسـتعمال واژه های عربی اسـت که باتوجه بـه اثرپذیری 
زیـاد سـبِک منشـیانه از زبـان عربـی، واژه هـا و ترکیباتـی بسـیار زیـادی از ایـن زبـان در نثـر 

سـفرنامه های دربـاری دیـده  می شـود که ایـن واژگان بـر رسـمیت و فخامت نثـر می افزاید.
1.1( طیف واژگانی  

    توجیـه و شـرح رویدادهـای دربـار، حکومـت و کشـور، واژه های خاص خـود را می طلبد. 
ایـن واژه هـا کـه بـه  طور عمده واژگانـی دیوانی و نظامی اسـت، از اجزا و ارکان زبـان دربار به 
شـمار می آینـد و پیوسـته تکـرار می شـوند. اکنون با تقسـیم بندی هریـک، به ذکـر نمونه هایی 

بـرای آن هـا در ال بـه  الی متن سـفرنامه های عتبـات دوره ی قاجار خواهیـم پرداخت.   
1.1.1( واژگان دیوانی و درباری  

     ایـن نـوع واژگان معمـوالً در ارتبـاط بـا دربـار و عمارت هـای مختلـف آن، جشـن ها و 
رویدادهـای رسـمی چـون اعطـای خلعت و ترفیـع درجه و تعییـن منصب بـه کار می روند و 

می تـوان آن هـا را بـه صورت هـای زیـر تقسـیم بندی کـرد:
الف ( عمارت ها

»از بیستون تا دارالدوله کرمانشاهان شش فرسنگ است.« )ادیب الملک، 1364 : 49(
»در خواب دیدم که وارد دارالخافه گردید.« )همان: 249(

»بعضـی از اهـل عامـره در سـلطان آباد بـه عـرض آمـده بودنـد؛ در منـزل مشـیرالدوله کـه 
دیوان خانـه ی عدلیـه ی اعظـم اسـت.« )ناصرالدین شـاه، 1372: 221(

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار
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»از سـلطنت آباد بـه قـدر هجـده گربـه از گربه هـای کوچـک و بـزرگ همـه را دادیم یوسـف 
سّقاباشـی بـرد شـهر.« )ناصرالدین شـاه، 1372: 2(
ب ( منصب ها و پیشه ها ) نظامی و غیر نظامی (

»داالن دار چـون دانسـت منـم، در باز کـرد. داخل شـدم.« )ادیب الملـک، 1364: 207( و »... در 
ایـن  بین قاطرچی رسـید.« )همـان: 263(

قهوه چـی )عضدالملـک،1369: 119(، کاتـب عسـکریه )109(، موزیکان چـی)109(، آبدارچی 
)76(، توپ چـی )73 (، شـیپورچی )45(، فرمان فرمـا )70(، سـرتیپ )67(، تفنگ چـی )62(، 
مسـتحفظ )62(، یوزباشـی)66(باالبان باشـی )29(، نایب اصطبـل )29(، ُمکار)29(،فراش خلو

.)173( ت)33(،متولی باشی)33(،مین باشـی)175(،چاوش)176(،جلودار 
»بـا شـیخ طالـب کلیـددار، شـیخ جـواد رئیـس خـدام، شـیخ سـلمان سرکشـیک، حاجـی 
محمدهـادی چراغچی باشـی، شـیخ محمد مؤذن باشـی، قاپوچی باشـی، سـوار کالسـکه شـده، 

)107  :1372 )ناصرالدین شـاه،  راندیـم.« 
ج( لقب ها و صفت های ترکیبی

      یکـی دیگـر از ویژگی هـای نثـر منشـیانه، اسـتعمال القـاب عربـی بـرای بزرگان بـود. این 
سـنّت در واقـع، »ترکیباتـی بـود کـه ]در[ قـرن پنجـم به پیـروی از زبـان عربی به نثر فارسـی 
راه یافـت و در مکاتبـات رسـمی دربـار از ارکان اصلـی بـه شـمار می رفـت. ایـن کلمـات به 
شـیوه ای مبالغه آمیـز بـرای تفخیـم و بزرگ داشـت بـزرگان دیـن و دولـت بـه کار می رفـت.« 

)پرویـن،1384 : 148(
عمادالدوله )ادیب الملک، 1364 : 222(، احتشـام الدوله )همان، 222(، اقبال الدوله )همان، 88(، 
خیرالحجـاج )همـان، 222(، امـام انـام )همـان، 176(، میرآخـور )همـان، 269(. نایب الحکومه 
)عضدالملـک، 1369: 45(، حسام السـلطنه )همـان،32 (، صارم الدولـه )همـان،67(، نایب االیاله 
)همـان،67(، قوام الدولـه )همـان،38( دبیرالملک ) همـان،40(. نیرالدوله )هـروی، 1390: 55(، 
فتح السـلطنه )همان، 7(، امیـر االمراءالعظام )همان، 8(، نایب الحکومه )همان،8(، شـمس العلماء 
)همـان، 9(، نایب التولیـه )همان، 12(، حشـمت الممالک )همـان،13(، منصورالسـلطان )همان، 

 .)15
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»با وزیر، اعتضادالدوله، صحبت کردیم. باران تند شـد. سـوار کالسـکه شـدم.« )ناصرالدین شاه، 
)227  : 1372

»طرف غروب را احمد خان و معین األطباء به دیدن آمدند.« )فخرالملک، 1372: 70(
د( نواخت و خلعت

»امـروز بـه مشـیرالدوله هـم خلعت، شمسـه مرصع و انگشـتری المـاس التفات شـد، وزارت 
عدلیـه اعظـم ، وزارت وظایـف و اوقـاف بـه او التفات شـد.« )همـان: 156(

»جقـة برلیـان الماس سـرم را پیشـکش آسـتانه ی حضـرت امیرالمومنیـن )ع( کـردم.« )همان: 
)132

2.1.1( واژگان نظامی
»سابق در فوج فراهان سلطان بود.« )عضدالملک،1369: 39(

»]...[ جمعی از عسکر به میان چادرهای متعلقان فدوی آمده بودند.« )همان: 176((
»آجودان باشی می گفت: چوخ لی کجه بیات یدی الدی.« )فخرالملک، 1372: 142(

»اگـر دولـت عثمانی قدرت تأدیب احمدوند را ندارد، خوب اسـت در میـان راه دو قراول خانه 
بسـازد و در هر یک پنجاه سـرباز همیشه سـاخلو باشند.« )همان: 33(

سـرتیپ )هـروی،1390 :8(، فـوج )14(، تفنـگ شـش لول )21(، قرپـوش زین )30(، سـاچمه 
)33(، توپ )39(، قشـون )39(، عسـکر )46(، یراق )46(، تپوز )48(، خنجر )48 ، نیزه )48(.

3.1.1( واژگان، ترکیبات و عبارات عربی
       از قـرن پنجـم هجـری بـه بعـد، دروازه ی زبـان فارسـی بـرای ورود لغـات بیگانه، خاصه 
تـازی، بـاز شـد و بـدون هیچ گونه جـوازی، لغات بیگانـه از روی تفنّن و تقلیـد و اظهار فضل 
وارد زبـان فارسـی شـد. گذشـته از این دسـته لغـات، واژه هایی نیز هسـتند کـه از روی زینت 

کام و بـرای موازنـه و تـرادف، وارد  نثر شـده اند. )بهـار، 1376: 1/301(

الف( ترکیبات عربی
»نظـر بـه ارادت ظاهـر و باطـن و سـعادت موجـود و کاین، تمنـای شـرف یابی خدمت جناب 
فخرالمجتهدیـن و قدوه المحققیـن، ملجاءاالنـام و حجـه اإلسـام شـیخ مرتضـی سـلمه اهلل 
تعالـی در دل افتـاد.« )ادیب الملـک، 1364: 184( اقبال الدولـه )همـان، 280(، مظهرالعجایـب  
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افضل الفضـاء  )همـان،88(،  نایب اإلیالـه   ،)279 )همـان،  مقرب الخاقـان  )همـان،195(، 
حق الحکومـه   .)183 )همـان،  فخرالمجتهدیـن   ،)182 )همـان،  اعلم العلمـاء  )همـان،182(، 
 ،)48( حسـب االرث   ،)40( دبیرالملـک   ،)32( شـمس العماره   ،)45:  1369 )عضدالملـک، 

.)124( کحل الجواهـر   ،)186( مصالح االمـاک   ،)35( مرفوع القلـم 
ب ( عبارات عربی

مقـام  خجسـته  آن  بـه  الثنـا  و  التحیـه  علیـه  سیدالشـهدا  جنـاب  زیـارت  از  بعـد  »شـب 
)151 :1364 لملـک، دیب ا ا ( » فتم. ر

سـام اهلل علیهمـا )عضدالملـک، 1369: 17(، نعوُذبـاهلل ) 61 (، صلـواُت اهلل علیهـم )40 (، 
الحمـداهلل تعالـی ) 44 (، خلـداهلل تعالـی ملکـه و سـلطانه )31 (، یخرُج المیت مـن الحی ) 42 
(، طـول ال طائـل ) 128 (، کالنقـِش فـی الحجـر و المـاء فـی المـدر )172 (، بالراعـی یُصلـح 

الرعیـه و بالعـدِل یملک البریـه )71(.
4.1.1( واژه های ترکی

       مطالعـه و واکاوی زمینه هـا و علـل ورود لغـات و نشـانه های زبـان ترکـی بـه قلمرو زبان 
و ادب فارسـی خـود بسـتری پردامنـه  می طلبـد کـه در حوصلـه ی جسـتار ما نمی گنجـد و با 
توجـه بـه دوره ی مـورد بحـث مـا )قاجار( شـاید یکـی از علل گرایـش کاربـرد واژگان ترکی 
در ایـن دوره، گذشـته از ترک تبـار بـودن خاندان قاجار، سـفرهای بسـیار اهل قلم و گشـت و 
گذارهـای فـراوان و اغلـب بی حاصـل برخی از حـکام و درباریـان قاجار به ویـژه ناصرالدین 

شـاه بـه قلمرو تحـت حاکمیـت عثمانی بوده باشـد.   
»همـان روز نیـز بنـه و آغروق بـه بیـرون دروازه ی بغداد بردند و چـادر زدنـد.« )ادیب الملک، 

)224 : 1364
آغروق: بار و بنه )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه(

»]...[ قراوالن دولتی را به قانون نظام به مقام مراقبت واداشتم.« )عضدالملک، 1369: 25(
قراوالن: نگهبان، دیدبان، پاسدار، مستحفظ )فرهنگ معین، ذیل واژه(

»]...[ از رودخانه که می گذرد، یورت خزل است.« )عضدالملک، 1369: 61(
یورت: محل خیمه، خرگاه، مسکن، چراگاه ایات )فرهنگ معین، ذیل واژه(

»پیش از این که سـوار کالسـکه بشـویم، یک غاز تیمور میرزا با قوش گرفت.«)ناصرالدین شـاه، 



57 56                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

)123 : 1372
قـوش: از مرغ هـای شـکاری دارای نـوک خمیـده و محکـم و پنجه های قـوی )فرهنگ معین، 

واژه( ذیل 
»امروز باید رفت به پای طاق. قازاالق زیادی دارد.« )ناصرالدین شاه، 1372 : 71(

قازاالق: پرنده خوش آواز خرد )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه( 

2( سطح دستوری
1.2( فعل های وصفی

     ایـن گونـه فعل هـا در کاهـش اطنـاب کام و بیان سـریع تر مقصـود، مؤثّر و نیـز عبارات ها 
را بـا هـم پیونـد می دهنـد. بسـامد کاربـرد ایـن گونـه افعـال در نثرهـای ایـن دوره باالسـت. 
کاربـرد فعل هـای وصفـی، جمله هـای ناقـص را از نظـر مفهـوم بـه هـم وابسـته می سـازد و 

درنـگ پایانـی را بـه فعـل یـا فعل های بعـد موکـول می کند:
»مخّدع ها گذاشته و توشک ها انداخته.« )ادیب الملک، 1364: 80(

»همـان روز عریضـه معـروض داشـته  و خدمـت احباب نیز مراسـات نگاشـته، بـه صحابت 
قهرمـان خـان انفاد داشـتم.« )عضدالملـک، 1369: 33 (

»از نیـاوران بـاز معـاودت بـه نیـاوران شـده، ده روز مانـده، رفتیـم گل انـدوک، پنـج شـب 
مانـده، مراجعـت بـه سـلطنت آباد یـک مـاه در سـلطنت آباد مانـده، ایـن اسـت کـه عـازم عراق 

)2 هستیم.«)ناصرالدین شـاه،1372: 
2.2( قیدها

الف( ترکیبات قیدی
       قید هـای عربـی، بـا توجـه بـه شـیفتگی و عاقـه ی زبـان دربار بـه زبان عربـی، هم چون 
عناصـر زبانـی دیگـر چون اسـم، صفـت و جمله هـای معترضه دعایـی، در متن سـفرنامه های 

عتبـات ایـن دوره از بسـامد باالیی برخوردار اسـت.
 »بالجملـه آن شـب را نیـز حسـب المقرر خدمت نـواب عمادالدولـه رسـیدیم.« )ادیب الملک، 

)261 :1364
ابدالدهر )عضدالملک، 1369: 90(، حسب األمر )50(، علی اإلتصال )69(، خلق الساعه 

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار



59 58                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

 )136(، مـن بـدو الـی الختـم )91(، مادام العمـر )118(، علی الطلـوع )42(، العـاج )42(، 
بالجملـه )63(، علی الصبـاح )36(، حق العبـور )فخرالملـک، 1372: 40(، وادی السـام )51(، 
مکشـوف العوره )61(، جدیدالبنـا )3 (، صعب المسـلک )19(، متوسـط القامه )31(، غیرذی زرع 

.)63( )35(، واجب التعظیـم 
ب ( قید های تنوین دار

      بسـامد کاربـرد این گونـه از قیدهـا نسـبت به سـایر قیدها باالترسـت: فـوراً )ادیب الملک، 
1364: 110(، ایضـاً )110( ، قلبـاً )244(، ابـداً )233(، عارفـاً )204(، تخمیینـاً )157(، تیمنـًا 
157(، باطنـاً )13(، عمـداً )50(، غفلتاً )9( محبوسـاً )عضدالملـک، 1369: 178(، جمعیاً )49(، 
تخمینـاً)49(، خصوصـاً )50(، البـداً )63(، مثًا )66(، غفلتاً )72(، اناثاً ذکـوراً صغاراً کباراً)73(، 

حسـباً و نسـباً )107(، شـرعاً و عرفاً )128(، 
ج( گروه قیدی

      بعـد از قیدهـای عربـی، گروه هـای قیـدی، بسـامد باالیـی در نثـر سـفرنامه ها دارند؛ چون 
نثـر در خدمـت توصیف و توجیـه اعمال شـاه و رویدادهای مهم دارالخافه، پایتخت و سـایر 

نقاط اسـت.
»از اول حرکـت الـی ورود بـه منزل هوایی با طراوت بود و زمینی بـا خضارت.« )عضدالملک، 

)40 :1369
»چهار سـاعت به دسـته مانده که سه سـاعت و نیم قبل از اذان بود؛ سـوار شدیم.«)فخرالملک، 

)3 :1372
بـه نظـر می رسـد کـه هـدف از کاربرد  قیـد در نثرهـای دربـاری، توجیه  وضعیت سیاسـی و 

اجتماعی باشـد:                                                            
»اینـک عمـوم مـردم از غریـب و بومـی، بایـع و مشـتری از این عمـل در وسـعت و راحتند و 
چنـدان دعاگـوی ذات اقدس وجود مقدس شاهنشـاه اسـام پناه ایده  اهلل بنصره هسـتند، میزان 
لفـظ و تـرازوی سـخن از حمل قـدر و احتمال مقـدار آن عاجز و قاصر اسـت.«)عضدالملک، 

)45 : 1369
3.2( صفات و ترکیبات وصفی

       صفـت، نقشـی تأثیرگـذار در نثرهـای منسـوب بـه دربـار دارد و شـاید بتـوان گفت یکی 



59 58                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

از اساسـی ترین شـاخصه های ایـن نـوع نثـر اسـت. شـکوه و بزرگی دربـار در صفـات تجلی 
می یابـد. از آن  جـا  کـه مخاطـب اصلـی در درجه ی اّول شـخص شـاه و سـپس دربار اسـت، 
کوچک تریـن اشـاره بـه سـلطنت و دربـار بـا صفت تراشـی و لفظ پردازی هـای مبالغه آمیـز نیز 

همـراه اسـت. صفـت در نثرهـای دربـاری با اهـداف زیادی بـه کار گرفته می شـود:
الف( نمایش شکوه دربار

صفت ها شکوه و آراستگی دربار را به تصویر می کشند؛ مانند:
»قدر قدرت قوی شوکت، اقدس همایون شهریاری« )ادیب الملک، 1364: 3(

چاکران عقیدت بنیان )عضدالملک، 1369: 25(، شـمول مراحم و عواطف همایونی خسـروانه 
)25(، درگاه اقـدس همایونی )27(، مراحم خدیوانه )27(، خشـت های مبارک)30(، دیوان خانه 
عدلیـه اعظـم )35 (، صولـت خدیـو دادگسـتر )44(، الطاف خدیوانه پادشـاه دین پـرور )68(، 
شـوکت دولت خورشـید ضیـا )68(، خاک پای همایون )214(، آسـتانه ی متبرکـه)27( پیش گاه 
حضـور معدلـت ظهـور همایونـی )فخرالملـک، 1372: 29(، مراحـم ملوکانـه)29(، مرکـب 

همایونـی)47(، ذات ملکوتـی)6(، وجـود مبارک ولی نعمـت)43 (خاک پای مبـارک )34(.
ب( ایجاد موسیقی

»جناب جالت مآب صدراعظم« )ادیب الملک، 1369: 127(
    بعضـی از ترکیبـات وصفـی، دارای نوعی سـجع وجناس اسـت و موسـیقی ایجـاد می کند: 
»قـدر قـدرت قوی شـوکت« )همان: 3( حضور خورشـید ظهـور )عضدالملـک، 1369 : 20(، 
داور عدل پـرور )44(، نصـرت انتسـاب همایونـی )214(، آسـتان کیوان نشـان )17(، رای بیضا 

ضیـا )20(، توجهـات خاطر خطیـر مرحمت تخمیـر همایونی )26(.
ج( تشبیه و استعاره    

      برخی از ترکیبات وصفی، ترکیبات تشبیهی و استعاری نیز هستند: حضور خورشید ظهور 
)همـان، 20(، شـوکت دولـت خورشـید ضیـا)68(، خاع آفتاب شـعاع )27(، خاطرخورشـید 

مظاهر )45(.

3( سطح بالغی)ادبی(
      پرداختـن بـه مضمـون و شـاخ و بـرگ دادن بـه کام و آرایـش آن در زبـان سـفرنامه های 
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نزدیـک بـه دربـار، نوعی خروج از نُرم سفرنامه نویسـی و ویژگی سـبکی محسـوب می شـود؛ 
غلبـه و یـا حداقل تسـاوی چگونه گفتن)مضمـون( و چه گفتن)موضوع( یکـی از ویژگی های 

سـبکی سـفرنامه های عتبات دوره ی قاجار اسـت که در سـطح باغی، قابل بررسـی اسـت:

1.3( نقش آرایش کالم در نثر درباری سفرنامه های عتبات
      کم مایگـی محتـوا و پرداختـن بـه موضوعـات پیـش پاافتـاده و کم بهایـی چـون ذکـر 
یادکردهـای بسـیار و پراکنـده و الف در غربـت زدن و شـرح مراسـم و جشـن هایی کـه در 
دارالخافـه یـا ممالـک تحت امر برگزار می شـد، نشـان می دهد کـه سفرنامه نویسـی درباری 
دوره قاجـار، امـری تفنّنـی و هـدف از آن نشـان دادن شـکوه و اقتـدار نظـام سـلطنت و نیز 

توجیـه اعمـال حکومت بوده اسـت.    
2.3( نوع کاربرد فنون بالغی در نثر درباری                                                                                                                   
      در بررسـی بعـد آوایـی و ادبـی سبک شناسـی سـفرنامه های عتبـات دوره ی قاجـار، 
یـادآوری ایـن نکته ضروری اسـت که اسـتفاده از بدیع لفظـی و نیز علم بیان در سـفرنامه های 
دلیل الزائریـن و عضدالملـک نسـبت بـه سـفرنامه های شـهریار جاده هـا، از حریـم تـا حـرم و 

خـان افغـان،  نمـود و بسـامد بیش تـری دارد. 
1.2.3( سجع)متوازی، مطّرف و متوازن(

     در گذشـته سـجع و سـجع پردازی یکـی از مهارت هـای نویسـندگی بـود کـه نویسـندگان 
بـزرگ، بـا کاربـرد آن ضمـن نشـان دادن مهـارت خـود در این زمینـه، زبان و سـبک نگارش 
خـود را آهنگیـن و مسـّجع می کردنـد. سـجع پردازی یکـی از شـیوه های رایـج واعظـان و 
مجلس گویـان از قبیـل متصوفـه بوده اسـت: »این شـیوه از گذشـته رایـج بـوده و از آن جا که 
در ایـران قبـل از اسـام نیز کلمات قصار و حکمت آمیز مسـّجع وجود داشـته، غریب نیسـت 
کـه ایـن روش برگرفتـه از آن سـنّت باشـد.« )غامرضایـی، 1388 : 327( در دوره ی قاجار نیز 
سـجع پردازی کمابیـش رونقـی در نثـر داشـته اسـت و سفرنامه نویسـان نیـز به پیـروی از این 

سـنّت و گاه بـرای اظهـار فضـل در نویسـندگی، سـجع پردازی کرده اند:
»حـی قدیمـی کـه ابـدی اسـت و سـمیع و علیمـی کـه سـرمدی اسـت. هـر کـه بینـی او را در 
جست و جوسـت و هر کجا نشـینی از او گفت وگوسـت.« )ادیب الملک، 1364 : 1( »صدرنشـین 
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سـریر لـوالک و مدبّر تأثیر انجـم و افاک.« )عضدالملک، 1369 : 19( »شـمول مراحم وعواطف 
همایونـی خسـروانه، حصول مباهات به تشـریف میمـون خدیوانه « )همـان، 25(

      نکتـه ی قابـل توجـه درخصوص سـجع پردازی سـفرنامه ها، اسـتفاده از واژه هـا و عبارات 
مـوزون عربی اسـت کـه امکان بهتـری برای سـجع پردازی فراهم کـرده اسـت. ادیب الملک و 
عضدالملـک نـه تنهـا در متـن منثور سـفرنامه های خود بلکـه در اشعارشـان  نیز از این شـیوه  

به خوبـی اسـتفاده کرده اند.
2.2.3( جناس ) اشتقاق، ناقص، خط(

دل معشـوق یکـی جلوه ی عاشـق بربایدعشـق چـون در سـر عشـاق گرفتـار درآید  
 )ادیب الملک، 1364: 111(

پذیـرا      زانجـا  شـدم  حسـرت  صـد  رابـه  مـا  عشـق  درد  گشـته  پذیـره 

دل معشـوق یکـی جلوه ی عاشـق بربایدعشـق چـون در سـر عشـاق گرفتـار درآید  
)همان: 47(

»] ... [ رهنمـا و رهبـر اسـت کـه مقصد و مقصود او اسـت و بخشـنده بخشـایش گری اسـت 
کـه نعمـت و متنعم از اوسـت.« )عضدالملـک، 1369: 19(

»چون به جز عام العیوب کسی غیب نداند و عیب خود را پوشیده نتواند.«  )همان: 220(
بـاد یـار  را  تـو  مـر  حسـن  بـادتفنـگ  شـرربار  همیشـه  دسـتت  بـه 

)همان: 38(

 )121  :1369 )عضدالملـک،  آمـد...«  مسـتعد  فـوز  ایـن  ادراک  بـه  دیـدگان  کـه  »برفـور 
»جاده اش مانند اهل زمانه با چم و خم است.« )همان: 64(

3.2.3( تشبیه
     ادیـب الملـک در اشـعار منـدرج در متـن سـفرنامه ی خود به ویـژه در محور افقـی ابیات، 
از صـور خیـال )تشـبیه، اسـتعاره، مجـاز و کنایـه( به خوبـی بهـره برده اسـت. از جملـه ی این 
صـور خیـال، تشـبیه اسـت و از آن می تـوان به دنیـای درونی و روحی نویسـنده  و شـاعر راه  

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار
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یافت.)شمیسا، 1390 : 76(
جلـو در  جلـو  چـاووش  چـو  نـوبـاد  ز  آن جـا  در  گشـت  نعره زنـان 

)ادیب الملک ، 1364: 269(

سلسـبیل آب  ز  مصفاتـر  آبـی  دست قدرت کرده آن  جا شربت عشرت سبیلچشـمه ی 
گوییا این چشمه بر کوثر همی گشتی دلیلسرد و صافی و گوارا غم زدای و روح بخش

)همان: 43(
نـوع مشـبهٌ به بـه کار گرفتـه شـده در این تشـبیه از نوع خیالی اسـت. »تشـبیه خیالی، تشـبیهی 
اسـت کـه مشـبهٌ به آن امـری غیـر موجـود و غیـر واقعی اسـت که مرکـب از حداقـل دو جزء 
اسـت؛ امـا تـک تک اجزای آن حسـی و موجودنـد.« )شمیسـا، 1390 : 86( »بـه فاصله ی ربع 
فرسـنگ مـزارع سـمنگان اسـت. ظاهـرش چـون گـور کافـر پـر خلـل، باطنـش قهـر خدای 
عزوجل، ظاهرش دیبای ابریشـمی اسـت و باطنش دریای سریشـمی، انهارش از دور دل نشـین 

اسـت و از نزدیک، کاکل نشـین.« )عضدالملـک،1369: 64(
4.2.3( استعاره

      یکی از دالیل اسـتفاده ی شـعرا و نویسـندگان از اسـتعاره، ایجاز در سـخن اسـت: »شـاعر 
در اسـتعاره، واژه ای را به عاقه ی مشـابهت به جای واژه ی دیگری به کار می برد.« ) شمیسـا، 

)157 : 1390
»در زیـر صنـدوق مطهـر منـور مدفـن انجـم پاکی کـه بی سـر اسـت.« )ادیب الملـک ، 1364 : 

)160
»چـون سـپیده ی صبـح دمیـد و عـروس حجله ی شـب، سـر از غرفه بیـرون کشـید.« )همان: 

)182
»سـلطان بهار بسـیط زمین را بسـاط زمردین گسـترد. روی غبرا را از رابیه ی سـحاب به جای 

آب گوهـر ناب پاشـید.« )عضدالملک، 1369: 26(
»خواجـه ی رسـل و هـادی سـبل، ممّهـد قواعد دیـن و مؤکـد معاقد یقیـن، دارنـده ی مخازن 
بینـش نگارنـده ی اوراق آفرینـش، صدرنشـین سـریر لـوالک، مّدبـر تأثیـر انجـم و افـاک، 

فرازنـده ی رایـت برتـری، برازنـده ی آیـت پیغمبـری.« )همـان: 19(.
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4( سطح اندیشگی
     یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار بر اندیشـه و جهان بینی نویسـنده، محیط اسـت؛ به سـخن 
دیگـر »احـوال محیـط بـه عنـوان امری که تسـلیم به آن جـزو طبع و مزاج شـاعر یا نویسـنده 
اسـت، نفـوذ و دخالـت قطعـی دارد و بدین گونه غیـر از احوال نفسـانی گوینـده، ظرف مکان 
و زمـان هـم بایـد در طبقه بنـدی سـبک مـورد توجـه باشـد.« )زرین کـوب، 1363 :168( از 
ویژگی هـای مشـترک اغلـب نویسـندگان دوره ی قاجـار، محوریت حکومت و شـخص شـاه 
اسـت؛ تـا آن جـا کـه می توان ایـن خصیصه را بـه عنوان یکـی از عناصر سـبکی بیش تـر آثار 
ایـن دوره قلمـداد کـرد. بر این اسـاس، مهم تریـن ویژگی های فکـری سفرنامه نویسـان عتبات 

دوره ی قاجـار عبارت انـد از:
1.4(تمّلق به جای انتقاد

     برخـی از نویسـندگان ایـن سـفرنامه ها ممکـن اسـت در بعضـی از امور باورهـای متفاوتی 
بـا حاکمیـت داشـته باشـند و ضمـن تمّلـق و چاپلوسـی نسـبت به شـاه، بـه انتقـاد از بعضی 
نابه سـامانی های حاکّمیـت هـم بپردازنـد. امـا غالبـا بـه تملق وتعریـف از حاکمیت مشـغولند. 
علـت ایـن دوگانگی را در حفظ مقام، معاش و فضای بسـته ی سیاسـی باید دانسـت. )میانی، 

)41: 1378
»دیشـب کـه شـب هشـتم بود، خـواب دیدم سـرکار بنـدگان اعلی حضـرت همایونـی روحنا 
فـداه بـه کربـای معلی و نجف اشـرف مشـرف می شـوند و کربـای معلی در جزو سـلطنت 
ایـران شـده اسـت و سـلطان حقیقی، حضـرت سیدالشـهداء )ص( پرتو مرحمت بر شاهنشـاه 

ایـران- روحنـا فـداه- انداخته.« )فخرالملـک، 1372 :  47(
    عضدالملـک از جملـه شـخصیت های دربـاری اسـت کـه روحیـه و منش وی تحـت تأثیر 
تربیـت دیوانـی و دربـاری ویـژه ای بالیـده اسـت. یکـی از دفاعیـات شـنیدنی عضدالملـک از 
ناصرالدین شـاه، در مـورد مناظـره ی وی بـا نامق پاشـا عثمانـی اسـت. عضدالملک بـا درج این 
مناظـره در سـفرنامه ی خـود وفاداریـش را بـه شـاه اثبـات می کنـد؛ هنگامـی کـه نامق پاشـا و 
جمعـی از اشـخاص بـه ماقـات عضدالملـک آمـده  بودنـد :»پاشـا گفت: چـرا سـرکار اعلی 
حضـرت شاهنشـاه ایـران - خّلـداهلل ملکـه- )به پاریـس( تشـریف نبردند. سـلمان بیگ گفت: 
این سـفِر باتفصیلی اسـت اگر می خواسـتند تشـریف فرما شـوند، منافـع ممالک ایـران کفایت 
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نمی نمـود. ایـن خانـه زاد در جـواب گفتم: نه چنین اسـت؛ بلکه مسـّلم اسـت کـه جمیع دول 
علـی قـدر مراتبهـم مقروضنـد، سـوای دولـت علیّـه ایـران کـه قـرض ندارد)!(. سـهل اسـت 
کـه در خزانـه ی عامـره وجـه فارالّـذات آن قـدر الحمـداهلل تعالـی هسـت کـه اگـر این گونـه 
مخـارج هـر آن چـه پیـش آیـد، کفایـت نمایـد و هیچ  گونـه باری بـر هیچ یـک از رعایـا  وارد 

نیاید)عضدالملـک،1369: 183(
گریسـتن شـهری  مـردم  حـال  بـه  کانجـا نـه دادرس بـود و نـی پناهـگاهبایـد 
سـیاهحاکم که مسـت و بی خبر از خویشـتن بود بـود  آنجـا  مـردم  روز  البتـه 

)ادیب الملک، 1364: 27(
     »اما همدان شـهری پرسـبز و آباد اسـت. ولی مردمی درشـت خو دارد. نواب اشـرف  واال 
عبدالصمـد میـرزا کـه حاکـم آن  جاسـت، جـای خـود دارد؛ ولی کارگـزار کافی و بااسـتخوان 
نـدارد. میـرزا رضـا وزیـری مـردی بـا اسـتخوان و بی نظم اسـت. الواط شـهر جری شـده اند. 
مـردم کمـال جـرأت و جسـارت به هـم رسـانیده اند. خارج شـهر هم کـه در کفایـت خوانین 
قراگزلـو اسـت، بسـیار بی نظـم اسـت و بیش تر بی نظمی از حسـین خان اسـت که بـه عداوت 
لطف علی خـان می کنـد. درشـهر شـبی نیسـت کـه دزدی نشـود.« )عضدالملـک، 1369 :207(

2.4(بوالهوسی در برابر پاک دامنی
     یـادآوری ایـن نکتـه حایـز اهّمیّـت اسـت کـه موضوعاتـی کـه در بردارنـده ی روحیـات 
التـذاذ و بوالهوسـی اسـت، بیش تـر در بیـن نوشـته های منسـوب بـه افـراد صاحب منصـب، 
نظیر ناصرالدین شـاه مشـاهده می شـود و موضوعاتی شـامل عفـت و پاکدامنی را تنهـا در آثار 
افـراد دون مرتبـه و بـدون  موقعیـت سیاسـی نظیـر محمد حسـین  خـان هروی دیده می شـود: 
»دخترمولودسـلطان خانـم را تعریـف می کننـد که خوشـگل اسـت؛ هنـوز ندیـده ام. حیف که 

زن یکـی از خـّدام اسـت.« )ناصرالدین شـاه، 1372 : 21(
»ناهـار را در کشـتی خـوردم. الـی دم خانـة اقبال الدولـه رفتـم قدری بـه تأنی گـردش کردیم. 

دوربیـن بـه زن هـای فرنگی انداختم. تماشـا داشـت.« )همـان: 106(
»]...[ بعدازظهـر بـه قریـه ی والشـگرد رسـیدیم؛ ناگاه نوعروسـی که شـوهرش در مکه رفته و 
خـودش در منـزل سـاکن بـود، جلـوی بنـده آمده و خانـه ی بسـیار خوبی که محل سـکنایش 
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بـود، بـه مـن داد و در پذیرایی حاضر شـد. لهـذا رفقا را خاطر جمعی دادم که آسـوده باشـید. 
بنـده از اول در ایـن دایـره نبـودم و حـال هـم کـه عتبات مشـرف می شـوم خدای ناخواسـته، 

خطایی از من سـر نخواهـد زد.« )هـروی،1390 :31(
»بیـن راه دو نفـر زنـان نیکـو شـمایل را دیـدم که یکی بز کوچکـی بر دوش داشـت و دیگری 
یـک رأس االغ و یـک خورجیـن بـود و هـر دو خـوش آواز و بـه نوبـت هـر کـدام یـک فرد 
شـعر می خواندنـد. مـرا دیـده و احوال پرسـی از خـود و والیتم نمودنـد ]...[ خواسـتم با آن ها 
خداحافظـی کنـم و عقـب صیـدی بروم، ایشـان مانـع شـده و عنفاً مرا بـه قلعه بردنـد و بنای 
شـوخی گذاشـتند ]...[؛ لذا مستوحشـانه از قلعه خارج شـدم که مبادا خدای ناخواسـته، فریب 
شـیطان را در راه نخـورم. چـون اناثیـه مذکـور مـرا مایـل ندیدنـد، مأیـوس شـدند. هـر کدام 

خداحافظـی نموده و التمـاس دعایـی گفتند.«)همان:9(
3.4( رعیت ستیزی به جای رعیت دوستی

     رعیـت  و مشـکات مربـوط بـه آن برای بسـیاری از افراد وابسـته به دسـتگاه قاجـار تقریبًا 
امـری کـم اهّمیّـت و بعضـاً بی اهّمیّـت محسـوب می شـود. مردمـی که بـه دنبـال قحطی ها و 
بیماری هـای همه-گیـری ماننـد وبا در آتـش فاقه خود می سـوزند، باید بار تحّمـل هزینه های 
گـزاف سـفرهای تفریحـی سـران قـدرت خـود را بـر دوش بکشـند و در صـورت هـر گونه 
اعتـراض بـا آنـان به شـّدت برخـورد می شـود. در ایـن میـان تنهـا افـرادی کـه وجدانـی بیدار 
دارنـد و بـا چشـمانی بـاز، حـال و روز مـردم کارد بـه اسـتخوان رسـیده را می بیننـد، بـه ذکر 

نمونه هایـی از آالم رعیـت می پردازنـد.
»رعایـا بنـا بـه خبث طبیعـت و هرزگی، عارض بودند کـه فان حاکـم را نمی خواهیم. دیگری 
را می خواهیـم. بعـد از ایـن احقـاق ایـن عـرض و جسـارت خـارج از تکلیف رعیـت و نوکر 

اسـت. حکم شـد مفسـدین عارضین را بگیرند.« )ناصرالدین شـاه،1372: 130(
»خاصـه وارد میـدان شـدیم. مسـتوفی الممالک و مویّدالممالـک پیـاده شـده، رفتیـم. خطیب 
قرمسـاق، خطبـه را زیـاد طـول داد. کم مانده بود سـرما بخوریـم. دیگر برای قصیده ی سـامی 

ننشسـته، برخاسـتم آمـدم دیوان خانه.« )همـان: 230(
شـاه را مردم ز جان و دل دعاگویی کنندصاحب ده با رعیت چون که بنماید سـلوک

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار
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صاحب ده را همه نفرین ز بدخویی کنندچون دهد تغییر حالت با مامت روز و شب
)ادیب الملک، 1364: 10(

»]...[ بعد از آن قراء به فاصله ی ربع فرسـنگ، مزرعه والشـگرد اسـت و رعیتی اسـت آب کم، 
رعیتـی بی چـاره. منالـی زیاد دارد. این فدوی اسـتحقاق آن ها را فزون از اندازه مشـاهده نمودم. 
رعایـای آن جـا بـه حـدی از دسـت رفته و پریشـانند که قـدرت تنقیه قنـات ندارند و پیوسـته 
قطـرات دموعشـان بـه جـای آب کهریـز از دیدگان جـاری اسـت و در این مورد، هـرگاه بذل 
توجهـی از اولیـای دولـت روزافزون بشـود، خیلی به موقـع اسـت.«)عضدالملک، 1369 :39(

جدول فراوانی و نمودار ستونی بسامد
عناصر سبکی سفرنامه های عتبات دوره ی قاجار

خان افغاناز حریم تا حرمشهریارجاده هاعضدالملکدلیل الزائرین

---220170زبانی، آوایی، سجع متوازی
---12035زبانی، آوایی، سجع مطرف

2804553703073زبانی، لغوی، واژگان درباری
53205432485023501730زبانی، لغوی، واژگان عربی

2548282015زبانی، نحوی، صفات درباری
6525452738زبانی، نحوی،افعال وصفی

---10587ادبی، تشبیه
---2017ادبی، توصیفات هنری

---3819ادبی، کنایات فارسی و عربی
-54-3019فکری، تمّلق

1310-3530فکری، ارادت به اهل بیت)ع(
12--18-فکری، انتقاد

142718908فکری، عاقه به شکار پرندگان
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 نمودار ستونی بسامد عناصر سبکی سفرنامه های عتبات دوره قاجار

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار
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 نتیجه گیری
      سـفرنامه های عتبـات ایـن دوره، از نظـر زبـان، سـاده، روان و نزدیـک بـه سـبک نگارش 
روزنامه هایـی چـون وقایع اتفاقیـه اسـت. ایـن حقیقـت در سـفرنامه های دوره ی مشـروطه 
ماننـد سـفرنامه ی از حریـم تـا حـرم و سـفرنامه ی خان افغـان نمـود واضح تـری دارد. در بعد 
آوایـی )کاربردهـای موسـیقایی و آهنگیـن، نظیـر واج آرایـی، سـجع، جنـاس و...( به اسـتثنای 
پربسـامد و  سـفرنامه های دلیل الزائریـن و عضدالملـک، در سـایر سـفرنامه ها، کاربردهـای 
برجسـته، محسـوس نیسـت. در بعـد لغـوی، کاربـرد واژگان و ترکیبـات تازی در حد بسـیار 
طبیعـی اسـت و نویسـندگان بیش تـر بـه جـای عربی مآبـی و پیرایه بنـدی سـخن خـود، بـه 
دنبـال عامه نویسـی اند. انتخـاب لغـات و جمـات آهنگیـن و مسـّجع و نیـز سـبک نـگارش 
نویسـندگان سـفرنامه های دلیل الزائریـن و عضدالملـک بسـیار نزدیک به سـبک قائـم مقام در 
منشـآت اسـت. در بعـد نحـوی، سفرنامه نویسـان ایـن دوره، عاقـه ای بـه کاربردهـای نحوی 
کهـن، سـاخت های پیچیـده ی ادای کام و جابه جایـی زمان افعـال و سـاختمان آن و... ندارند 
و همـواره بـر آن انـد کـه کام خـود را هرچـه سـاده تر و همـه فهم تـر بـه خواننـده معمولـی 
منتقـل کننـد. نکتـه ی قابل بررسـی در ایـن زمینه، نوع و سـطح کاربـرد نویسـندگان این دوره 
از صفـات و قیـود  اسـت کـه بـا توجه بـه زمینه هـای نثر دربـاری در ایـن آثار اهدافـی ورای 
کاربردهـای معمولـی مـّد نظر بوده اسـت. اسـم  و سـاختمان آن نیز در این سـفرنامه ها بسـیار 
سـاده اسـت و نویسـندگان در زمینـه ی خلـق واژگان تازه و ترکیبـات نو میل چندانـی ندارند. 
از نظـر سـطح ادبـی، در سـفرنامه های عتبـات ایـن دوره، کاربردهـای بیانـی و صـور خیـال 
)تشـبیه، اسـتعاره، مجـاز و کنایـه و...( به اسـتثنای سـفرنامه های دلیل الزائریـن و عضدالملک، 
بسـیار سـاده، طبیعـی و فاقـد هنرنمایی های مخیّـل و فنّی اسـت. در این گونه  نثرها، نویسـنده 
تنهـا بـه ادای سـاده ی پیـام خـود می اندیشـد و بیش تـر نقـش یـک وقایع نویـس تیزبیـن را بر 
عهـده دارد تـا یـک نویسـنده ی مبّرز. در سـطح فکری، توجه بـه این نکته حایز اهّمیّت اسـت 
کـه اکثـر سفرنامه نویسـان ایـن دوره، دربـاری یـا وابسـته بـه درباریان هسـتند؛ این وابسـتگی 
نـه تنهـا بـر زبـان بلکـه بـر اندیشـه و فکر مسـّلط سـفرنامه نویس نیـز تأثیر گذاشـته اسـت و 
روحیاتـی چـون تملـق و چاپلوسـی، محافظـه کاری، دوری از واقعیت، عدم صّحـت برخی از 
اتّفاقات، خودسانسـوری و سـتایش را در نویسـندگان به وجود آورده؛ تاجایی که گاه انگیزه ی 
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سـفرنامه نویس را تحت الّشـعاع قـرار داده اسـت. از دیگـر موضوعـات فکری این سـفرنامه ها، 
بیـان انتقـادات نـرم  نسـبت به بعضـی از امور اسـت. در این زمینـه سـفرنامه های عضدالملک 
و خـان افغـان از منتقدتریـن سـفرنامه های عتبـات ایـن دوره  انـد. َعرضـه و ارایـه برخـی از 
نـکات و وقایـع تاریخی و اشـارات جغرافیایی و شـیوه ی تعامـل حکام عثمانی بـا دربار ایران 
و مشـکات و مشـّقات زایـران ایرانـی در سـفر به عتبـات، از دیگر ماحظات منـدرج در این 

سفرنامه هاسـت.
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تهـران: سـازمان مطالعـه و تدویـن کتب علوم انسـانی دانشـگاه ها.
غامرضایـی، محمـد )1388(. سبک شناسـی نثرهـای صوفیانه از اوایل قـرن پنجم تا اوایل 

قرن هشـتم. تهران: دانشگاه شـهید بهشتی.
قوانلـو ایلخانـی عضدالملـک، علی رضـا )1369(. سـفرنامه ی عضدالملـک بـه عتبـات. بـه 

کوشـش حسـن مرسـلوند. کـرج : مؤسسـه ی پژوهـش و مطالعـات فرهنگـی.
کالـر، جاناتـان )1388(. بوطیقـای سـاخت گرا؛ سـاخت گرایی، زبـان شناسـی و مطالعـه ی 

ادبیـات. ترجمـه ی کـوروش صفـوی.  تهـران: مینـوی خـرد.
معین، محمد )1387(.  فرهنگ فارسی معین. چاپ اّول. تهران: انتشارات فرهنگ نما. کتاب آراد.
مقدادی، بهرام )1378(.  فرهنگ اصطالحات نقد ادبی. چاپ دوم. تهران: انتشارات فکر روز.

مقـدم مراغـه ای، ادیب الملـک)1364(. سـفرنامه ی ادیب الملـک بـه عتبـات، دلیل الزائرین. 
تصحیح مسـعود گلـزاری. تهـران: انتشـارات دادجو.
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میرجعفـری، حسـین و عاشـوری نژاد، عبـاس)1390(. تاریخ نگاری و تحـوالت آن در ایران 
و جهان. تهـران: دانشـگاه پیام نور.

میانی، عباس )1378(. تجّدد و تجّدد ستیزی در ایران. چاپ اّول. تهران: نشر آتیه.
ناصرالدین شـاه )1372(. سـفرنامه ی شـهریار جاده ها. به کوشـش محمدرضا عباسی و پرویز 

بدیعی. تهران: سـازمان اسـناد مّلی ایران.
هروی، محمدحسـین خان)1390(.»سـفرنامه ی خان افغان«. تصحیح سـیدخلیل طاوسی. پیام 

بهارسـتان. دوره2. سال4. شماره4.

سبک شناسی ساختاری سفرنامه های عتبات دوره قاجار




