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چکیده
در دوران قاجار سفرنامه نویسی به عنوان یکی از انواع 

ورد توجّه صاحبان قلم و ادیبان قرار گرفت. ادبی م
ها حاوي اطالعات مختلف عصر خود هستند و سفرنامه

هاي خود را بدون ها و شنیدهسفرنامه نویسان حاصل دیده
آوردند و تکلّف و کوشش براي لفظ پردازي به قلم درمی

هر سفرنامه، عالوه بر اطالعات زبانی، بنا بر اهداف و 
حاوي اطالعات تاریخی، سیاسی، ي نگارش خودشیوه

جغرافیایی، مردم شناسی، اقتصادي و... نیز هست. یکی از 
ي عصر قاجار، هاي با ارزش و کمتر شناخته شدهسفرنامه
ي محمود میرزا قاجار است ي عهد حسام، نوشتهسفرنامه

هاي فراوانی از احوال و دوران فتحعلی شاه و که آگاهی
فراوانی را از آن روزگار ارائه دربار او دارد و اطالعات

تحلیلی، از این سفرنامه، -دهد. در این پژوهش توصیفیمی
هاي آوایی، اي به بررسی الیهشناسی الیهبر مبناي سبک

واژگانی، نحوي، بالغی و معنایی عهد حسام پرداخته 
دهد، آنچه در این اثر براي ها نشان میاست. یافتهشده

اوان است و بیشتر از دیگر موارد، نویسنده حائز اهمیت فر
ي معنایی است، الیهدر راستاي بیان آن تالش کرده شده

کالم است و نویسنده براي رسیدن به این منظور، 
هایی کامل از امورگوناگون؛ اماکن تاریخی، قالع، آگاهی

ها، امامزادگان، بقاع متبرکه، وضعیت کشاورزي، اسامی پل
قعیت جغرافیایی شهرها و... را ها، موایالت و بزرگان آن
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Abstract
During the Qajar period travel was
considered as one of the literary owners.
Travelogues contain the linguistic
information of their era, and the
travelogues have written their view and
hearing without diligence and effort. Each
travelogues contains historical, political,
geographical, anthropological, economic
and so on information, in addition to
linguistic information, for purposes and
manner of writing. One of the lesser known
travelogues of the Qajar era is Hussam's
Aahd written by Mahmoud Mirza Qajar,
who was extensive knowledge of Fath Ali
Shah and his court and linguistic and
literary points And rich political,
economic, historical and information etc.
from that time. In this descriptive study, an
analysis of this itinerary based on layered
stylistics examines the phonetic, lexical,
syntactic, rhetorical, and semantic layers of
the Hussam's Aahd. The finding show that
what is of great importance to the author in
this work and has tried to express it is
semantic layer of the word, and to this end
complete knowledge of various things,
historical sites, castles, bridges, imams, the
blessed Baqa'ah present and and display
the agricultural status, the names of the
tribes and their elders, the geographical
location of the cities, and so on.
Keywords: Rustam Alhkma, architecture,
urbanism, Qajar, safavid and zand eras
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درکهراهاییسفرنامهفقطکهنسبنظريمهران
نوشتهعالیاتعتباتسفرهايمورددرقاجاردوران

توانمیصراحتبه. استکردهبررسیاست،شده
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فراوانیهايآگاهیواطالعاتبهتوانمیروشایناز
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تاریخی،اماکنطبیعی،هايپدیدهچونمحتواییهاي
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یکانتخابدلیلوبیانهايشیوهبررسیشناسی
محمدي( »استدیگرممکنهايروشمیانازروش

متنکهآنجاییاز). 61: 1395دیگران،وآسیابادي
زمین،ایرانغربدراستايسفرنامهمابررسیمورد
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هاآنازبرخیگرچه(دیارهرمردمانيپیشهو

وجهازسخناماکن،قدیمینامیافتن،)استنادرست
منطقه،هردینیبزرگانازسخناماکن،يتسمیه
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نگاهاست،کردهاشارههاآنبهخوداحوالبازگوکردن
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عهديسفرنامهنیزجستاراین. کنندمیشناسایی
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آواییيالیه.1-1
بهشناسانهزیباییيوجهایجاددراصواتوآواها

وارزشآوایی،يالیه«دارند،واالییجایگاهکالم
راهاآننقشوشناسیکزیباتأثیراتوآواهاکاربرد

- زیباییيعمدهبخشکند،میبررسیسخنسبکدر

»استسبکآواییيالیهحاصلموسیقیایی،هاي
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تکرار.1-1-1
نویسندهکالمدرخوبیبهواژهوهجاواج،تکرار
وکالمآغازینمناجاتدرتکرارهااین. استآشکار
اغراقعناوینوالقابشاهبرايآندرکههاییبخش
. کندمیپیدابیشترينمود. آوردمیآمیزي

واجتکرار.1-1-1-1
ازاالختاللکثیراحواليچهرهبرکهآنازپس«

وشدپدیدماللتخالدورانحادثاتوزماننائبات
بهصفاتاعراضصفايوذاتجواهرياشعه

کدورتزنگنامتناهیظلماتوراهیدوکدورات
محیی... دامانبه] امان[استیماندستپذیرفت

)1» (زد... معطی
به» آ«مصوتکشیدگیو» ت«صامتدَمشیتکرار

- کردهبیانخوبیبه» آ«و»ت«آواهايتکرارباراخود

:دیگرنمونه. است

. گذاشتیادگاربهرامارويدنبالهکارکشیدنباله«
والزمدیگريحالومجالراحالاینحقیقتبیان
تفصیلشایستۀاطباقواوراقایندرخاصهالبد،

)5. (»نیست
نویسندهناخوشاحوالبیانگر» ا«مصوتتکرارباز

وطولماللت،واندوهبیانکناردربارنایامّااست،
انجامازکنونیناتوانیهمچنینوخودرنجشامتداد
همروي. کندمیبیانهمراآنرفعراستايدرکاري
هاواجبرخیخودکالمدربار318میرزامحودرفته

باردوازمعموالتکرارهااینکند،میتکراررا
بیانوکالمموسیقیونیافزراستايدرکهبیشتراند،

میاندر. استبردهبهرههاآنازخودنظرموردمفاهیم
ازپسوداردراتکراربسامدبیشترین»آ«واجهاواج
دارندبیشتريبسامد،»د«،»س«،»ن«،»ت«هايواجآن
بسامدبا»ح«،»م«،»ق«،»ب«،»ز«،»ر«هايواجو

.اندشدهتکرارکمتري
هجاارتکر.2-1-1-1

واستسجعانواعازسرشارمیرزامحمودکالم
- شدهاوکالمدرهجاتکرارسبببودنمسجعهمین

.است
هردرآبسکونی،آستینیهردروبحرينهريهردر«

)43.(»طغیانیایوانی
. نی/یا/طغونی/وا/ايونی/کو/بس/آو/نی/تی/آس
هماهنگیهاواژهاینپایاندر» نی«پایانیهجايتکرار
تکرارباسخنور. استبخشیدهکالمبهخاّصیآوایی

راویرانگرسیلیوقوعورودهاطغیانهجاهااین
:دیگرنمونه. دهدمینمایش

وپسريهمهمهوبرادريزمزمهبهآنکهدیگر«
).45(»دادندتخفیف... آنامیرانيدمدمه
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پایاندر»مه«تکرار. مه/د/دمومه/هه/همومه/ز/زم
هايبازدمودمکالم،موسیقیاییبعدضمنهاواژهاین

. داردخوددلدرهمرادرپیپیگفتنسخنازناشی
کهیشود،مدیدههجاتکراربار129کتابایندر

تکرار،این. داردخوددررامفهومبیانوموسیقی
محمودنثربهخاصیغنايوساختهمسجعراکالم
تکرارهجاهاتکراربیشترین. استیدهبخشمیرزا

و»نی«،»ده«،»اب«،»ات«،»ان«،»انه«پایانیهجاهاي
،»مه«،»ري«،»شان«هجاهايتکرارتکرار،کمترین

است... و»دات«،»تر«،»ستان«
واژهتکرار.3-1-1-1

برعالوهسخنوران،کالمدرنیزهاواژهتکرار
اهمیّتگربیانمکالبهموسیقیاییيجنبهبخشیدن
. استآنبرنویسندهتأکیدوموضوع

وفکانکندارايدامانبه]  امان[استیماندست«
رازق،خالققادر،مقدرمقدر،قادرجان،وانسرزاق
ترکیبکهمعطیمحییمحیی،معطیخالق،رازق
).1(»زدفرمودآخشیجانرحمدرصور

برايريدیگصفاتواسماءتوانستمینویسنده
مقدر،قادر،هاياسمتکراربااوامّاورد،آبیخداوند

بهامیدموّکدايگونهبهمحییمعطی،رازق،خالق،
بازگوراحاسدانهايچینیسخنازباکیبیوخداوند

توانايیگانهراخداوندوسیلهبدیناو. کندمی
نیازمندخداوندبهتنهاراخودوداندمیعطابخش

- میگوشزدحاسدانبهاو. نیازبیاوغیرازوداندمی

توانحاسدانوشودمیبخواهدخداوندآنچهکهکند
:دیگرنمونه. ندارندراکاريانجام

حضورشفکربدونطبعمازبکرمضمونتراوش«
).67(»نیستبکرفکرآنهمنیست،بکريفکر

طرزبهکالمموسیقیبرعالوهبکروفکرتکرار
شعرازمیرزامحمودنقدوقاجارعصرشعرايکّرتف

ومضمونبودننووبکراونزدکهدارد،اشارههم
بودنخوبمالكواستاهمّیتبابسیارشعرفکر
کالمدرواژهتکرار. استآن"فکر"همبکرشعر

تکرارهاایناست،داشتهبازتاببار135میرزامحمود
حکومتی،بزرگانن،پادشاهاازسخنهنگاماغلب

.استبیشتراحترامشمورداشخاصدیگروسادات
) تضادونظیرمراعات(تناسب.2-1-1

تقویتموجبکالمدرمتناسبهايواژهبکارگیري
نظیرمراعاتوتضاد. گرددمیکالممعناییموسیقی

کالمدرمیرزامحمودکهاستهاییتناسبجملهاز
ازکهآنگاهویژهبهاست،کردهاستفادهفراوانیبهخود

احوالبیانطبیعت،وصفجغرافیایی،موقعیتشکار،
بهرهتناسبازراندمیسخنامامزادگانوعرفاخود،

خودنثرلفظیومعناییموسیقیشیوهبدینوبردمی
.کندمیافزونرا

نظیرمراعات.1-2-1-1
وپنهانچشمش... غزاالنگردنکمندزلفشاما«

).19(»... خوردمیدلخونلبشوبردمیدلآشکار
واستتناسبلبودلچشم،زلف،هايواژهمیان
معناییموسیقیامراینتضاد،پنهانوآشکارمیان
. استکردهتقویتراکالم

لؤلؤوجاهت،صدفدرونابدرّ زیباییبحردر«
). 67(».خوشاب

ولؤلؤصدف،ر،دُ بحر،هايواژهنیزعبارتایندر
ساختضمنواستچیدههمکنارراخوشاب
. استبخشیدهکالمبهمعنويموسیقیادبیتصاویر
هاواژهبرخیمیانکتابش،جاي96درنویسنده
هاتناسباینبیشتریناست،کردهبرقرارنظیرمراعات
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هامیوهانواعایالت،شهرها،ناممیانتناسبترتیببه
تناسبتناسبکمترینواستيشکارحیواناتو

. استخوراكضرورياقالممیان
دهوبرنجخرواربیستوگوسفندسیصد... روزهر«

منوالبدینزغالوهیزمخروارهزاروروغنخروار
). 46(»...شودآمادهباید

تضاد.2-2-1-1
موسیقی،برعالوههمکنارمتضادهايواژهآوردن
ازمیرزامحمودگردد،میهخوانندتوجّهجلبموجب

کالمشیوهبدینوکردهاستفادهفراوانیبهشگرداین
.استساختهمزّینراخود

).153(»نگشتمدخیلشرّ وخیربهسفرایندر«
گیرد،میبکارخودکالمدرنویسندهکهتضادهایی

شیوهبدینکهمعنابدیناست،کّلیتبیانبراياغلب
خوددرکالمراامريتمامیتوتعمومیّخواهدمی
روز،وشبباطن،وظاهر: چونتضادهایی. کندبیان

راتضادهاییگاهاّما،...وعالموجاهلظالم،وعادل
احوالخواهدمیآنيوسیلهبهکهگیردمیکاربه

ازتضادصورتایندرکهکندبیانراخوددرونی
درامراینبسامدوشودمیخارجعمومیّتيجنبه
:استکمترسخنورکالم
).102(»... پندارندمیبیگانهیگانگیتمامبامرا«... 

ازمیرزامحموددوريبیگانه،ویگانهمیانتضاد
کهاینوجودباکند،میبیانراشاهحضوردرشرفیابی

راپدرحاسدان،هايجوییکینهاّمااست،شاهفرزند
شاهدیدارياجازهکهبدانجااتکرده،بینبدپسربه
بار111تضاد. استشدهبیگانهايیگانهونداردهمرا
درهاآنبیشترینکهداشتهبازتابمیرزامحمودنثردر

بیشترین. استامورعمومّیتوکلیّتبیانراستاي

استداشتهبازتابحسامعهدمتندرکهتضادهایی
زن،ومردخشک،ورت«: واژگانمیانتضادترتیببه

اندك،وبسیارماده،ونرنزدیک،ودوربد،وخوب
وشورشر،وخیرفروش،وخریدبعد،وقرب

میاننیزبسامدکمترینواست»ذکورواناثشیرین،
ووفاقکلفت،والفتیگانگی،وبیگانگی«واژگان

افالك،وخاكدهد،نمیودهدمیخنک،وگرمنفاق،
ماضیبحر،وبرشکر،وتلخنو،وکهنهام،عوخاص

وافتانرفتن،وماندنبروز،ومخفیمستقبل،و
.است» ...ودروغوراستکذب،وصدقخیزان،

سجع.3-2-1-1
.استآمدهسجعذیلبالغیالیهدربخشاین

واژگانیيالیه.2-1
نوشتاردرکهاستمعناییواحدترینکوچکواژه

در. کندمیایفارازبانینقشترینمهمگفتارو
هايواژهواژگانیيالیهبررسیسبکی،هايبررسی

هايویژگیاثر،موضوعشناختدرمتن،دررفتهبکار
هر«. استکارگشامتنشناختوتفسیرونویسنده

سبکواندیشهنوعباخاّصیتناسبواژگانیطیف
یانهعامیاسخنحسی،یاانتزاعیاندیشیدن. دارد

بیانگرکدامهرسازيواژهنویاگراییکهنرسمی،
دیگران،ونژادخدابخش(»هستندتفکرازشکلی
بهبایدشناسیسبکواژگانیيالیهدر). 185: 1397

واژه،بودنانتزاعییاحسی-1: کردتوجّهاموراین
هايواژه-4دار،نشانهايواژه-3کهن،هايواژه-2

.هاواژهنو-5بیگانه،
لطفازخالیهاواژهبررسینیزحسامعهدمتندر

.کندمیجلبخودبهرامخاطبتوجّهونیست
هاواژهبودنانتزاعییاحسی. 1-2-1
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مفاهیمومعانیکیفّیات،عقاید،برکههاییواژه«
اشیاءبرکههاییواژهواندانتزاعیدارند،داللتذهنی
- حسیوعینیارنددداللتمحسوسوواقعی

- واژهاینازیکهريغلبه). 251: 1391فتوحی،(»اند

.کندمیانتزاعییاحسیراکالمها
انتزاعییاذهنیهايواژه. 1-1-2-1

مفسدمردمانشدّتوانسشیاطینکثرتاز«
مفتريافترايبه. افتاداتفاقپرسودبیمطرودکارهاي

حصارچندي. شدونافزحدّ ازماللاطفال،شهادتو
توّهمبهنظربروجردبهآنازپسحصاري،دژروئین

).4/5(»متواريشفاعتبه
- پرداختهخوداحوالبیانبهبندایندرمیرزامحمود

شاهغضبموردحاسدانتوزيکینهباچگونهکهاست
احوالوکدورتاینبیانبراياو. استگرفتهقرار
- واژهازهستند،درونیوذهنیامورهمگیکهخود

سود،بیمفسد،شیاطین،: چونذهنیوانتزاعیهاي
. استبردهبهرهشفاعتوتوّهممالل،شهادت،افترا،
:دیگرنمونه

معلمهرازکهاستعبدالکریمسّیدبنحسینسیّد«
).52(»استاورعواتقیوازهدواعلموافضل
باراوانویسندهکهپرهیزگاراستسیّديازسخن

. ستایدمیمعنوياوصاف
حسیهايواژه.2-1-2-1

فانیعالمبهبازگشتهنگامبودمیرزاعلیمحمد«
باره،آندوردرکهخوبیبسیاريقلعهسنگوگچاز
بهموسومکهدلگشاییباغوعمارتآنمیاندر

).18(»اندساختهاستگلستان
هاییواژهباغ،وعمارتباره،سنگ،گچ،هايواژه

وقلعهوصفبراينویسندهکهاندحسیوواقعی
. استگرفتهبهرههاآناززیباباغی

عهدمتنهايواژهبودنذهنییاحسیتعییندر
احوالبیانبهنویسندهکهآنگاه: گفتتوانمیحسام
حسادتوورانکینهتوزيکینهازوپردازدمیخود

ورنجشوگویدمیسخنخودنمايدوستدشمنان
آنگاههمچنینویابندمیبروزمجالاشدرونیمالل

زادگانامامعرفا،ازویابدمیغلبهاويعارفانهدیدکه
- میغلبهاومعنويباورهايگوید،میسخنساداتو

بردمیبهرهانتزاعیوذهنیهايواژهازسخنوریابد؛
وصفهبکهآنگاهاّماگردد،میانتزاعیکالمشو

وایالتشورشها،قلعهگوناگون،اماکنطبیعت،
پردازد،میقبیلاینازاموريوخطّهآنبهلشکرکشی

. گرددمیحسیکالمشوبردهبهرهحسیهايواژهاز
واژهبار642میرزامحمودگفتتوانمیکّلیبطور

وبرگزیدهنظرمورداموربرايراذهنیوانتزاعی
بهرهخودنظرمنظوراهدافبرايهاآنازخوددرکالم

طلسم،چونهاییواژهبهتوانمیکهاست؛برده
مالل،سوگند،غضب،تجرد،خاطر،عاصی،کدورت،

بسامد. کرداشاره...وشرخیر،نفاق،شادي،غم،اندوه،
استزیادبسیارسخنورکالمدرحسیهايواژه

حسیيهاواژهباغلبهگفتتوانمیکهايبگونه
.است

عاموخاصهايواژه.2-2-1
است،ایرانمشهورقالعازیکیکهسهشیيقلعه«
لیموونارنجوفور. استشهراینفرسنگیششدر

- مینقلبلدانسایربهمشهور،اودرمرکباتبسیار

آنجااززمینایرانبهحناورنگونیلووسمه. نمایند
).29(»برند

همهحنانیل،وسمه،لیمو،ج،نارنایران،سهشی،
راستايدرنویسندهکههستندخاصهايواژه
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- میکّلیبطور. استگرفتهبهرههاآنازشهرتوصیف

شهرها،رودها،پلها،قالع،ناممیرزامحمودگفتتوان
وساداتمنطقه،هرکارگزارانوحکّامباغات،

اموريومساجدتاریخی،اماکنعرفا،امامزادگان،
هايواژهواستکردهبیانهاآننامذکرباراچنیناین

غیردرواستگرفتهبکاراموراینبیانبرايراخاص
متن،. استبردهبهرهعامهايواژهازامورایناز

خوبیبهنویسندهکهاستمعلوممکانیبهايسفرنامه
هربه. داندمیراآنهايموقعیتواماکنتمامی
اماکنتمامیودیارآننامازرودمیکهدیاري

راهاآنوکندمییادآن... وطبیعیزیارتی،تاریخی،
بسامداست،آمدهمتندربنابرآنچهکند،میتوصیف

آنجاازامّااست،فراوانبسیارمتندرخاصهايواژه
هايواژهازايمجموعهخاصیيواژههرکناردرکه

ترفراوانعامهايواژهامدبسشود،میدیدههمعام
وخاصهايواژهتمامیتعدادوبسامدبیان. است
- واژهمتنایندراست،دشواريکارمتنیهردرعام

هاآنازبرخیکهاست،رفتهبکارشماريبیهاي
476ازمیرزامحمود. هستندعامدیگربرخیوخاص

17سید،54بهمیاناینازکه(خاصشخص
اولیا،انبیاء،ازتن40،مال12اي،سطورهاشخصیت
یکودارداشارهمشایخازتن20امامان،واصحاب

است،کردهاشارههاآنبهکهاشخاصیازچهارم
13ایل،85نام،)اندعرفانیودینیهايشخصیت

بقعه،45پل،7قلعه،17دروازه،7سادات،سلسله
جاندار8کشاورزي،ولمحص10زاده،امام12باغ،10
ازبیشترخاصهايواژهتعدادالبته. استکردهیاد... و

يحوصلهازآنهاهمهشمارشوذکرکهاستاین
.استخارجنوشتهاین

دارنشانهايواژه.3-2-1
ونویسندهتلّقیطرزونگرشهاواژهازدستهاین

خودخاصمفهومبرعالوهوداردخوددرراگوینده
: 1391فتوحی،(هستندنیزضمنیمعانیيبردارندهدر

هايهواژها،واژهازگروهدوحسامعهددر) 264
ودرباريهايواژههاآنازگروهی. هستنددارنشان

قلعه،شاهانه،شکار: چونهاییواژههستند،شاهانه
عالم،يقبلهسرکار،گزار،خدمتسلطان،حکومت،

شهریار،آرا،عالمکلفت،استیال،،وزراحکام،خزینه،
وعمارتپادشاهی،ساالر،خوانشاهنشاهی،

-دینیهايواژهدیگرگروهی. چنیناینهاییواژه
ازکنندمیبیانرانویسندهدینیمنشوهستندمعنوي
خرقه،زیارت،طهارت،زاده،امامسادات،سید،: جمله

قرآنی،مبارك،سحري،افطار،بقعه،مسجد،دروش،
وزادگانامامنامتسبیح،حدیث،اخبار،تالوت،
گروههربرايذیلدر. قبیلاینازهاییواژهوسادات

:استشدهآوردهاينمونههاواژهاز
- اعلیضمیريحوصلهدرمفاسداینظهورآنبربنا«

صاحبقرانخاقانوتاجدارشاهنشاهحضرت
خاطررنجشموجبنگنجیدهکشورستان

).130(»ردیدگ
خاقان،تاجدار،شاهنشاه،حضرت،اعلیهايواژه

- واژههايخوشهجملهازهمهکشورستانصاحبقران،

نشانرانویسندهدرباريدیدوهستنددرباريهاي
کهیابدمیدرهاواژهاینیاريبهمخاطب. دهدمی

القابباخوبیبهوبودهدرباريشخصینویسنده
درنویسندهکهبردمیپیحّتیوآشناستشاهانه
.داردقرارشاهشخصازترپایینمقامی
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علمدرکهعابداستسّیديوزاهداستمردي«... 
يکلبهوکافی،یدباعرفامسلکوطبوحروف

واستدرویشانيخانهشوشتردراويدرویشانه
ابنايازواستغنیپروردگارامیدبهفقیران،مرجع
).126(»مستغنیزمان

ومنشخوبیبهبندایندررفتهبکارهايواژه
سیّد،زاهد،. دهدمینشانرااوعرفانی-دینیگرایش

بهمربوطهايواژه... ومستغنیفقیر،درویش،عابد،
- بردهبهرههاآنازمیرزامحمودکهاستعرفامشرب

واژگانیچنینازسرشارمیرزامحمودکالم. است
ساداتزادگان،امامازرودمیکهشهريهربهاواست،

باوکندمییادمنطقهآندینیبزرگانوعرفاو
ايگونهبهگوید،میسخنهاآنازچنینایناوصافی

منشودیدگاهبههاواژهایندیدنبامخاطبکه
. بردمیپینویسندهمعنوي-دینی

بیگانههايواژه.4-2-1
رسید،اوجبهایرانیانگراییمّلیحسقاجارعصردر

نویسندگانوشعراازبرخیکهاستدورانهمیندر
- میراباستانایرانوآوردندرويبازگشتسبکبه

- میامرفارسیهايواژهبکاربردراسخنورانستودند،

داشتند،میحذربرعربیهايواژهکاربردازوکردند
- کردهاستفادهعربیهايواژهازسخنوران،بازهم،امّا

استفادهوفوربهعربیهايواژهازهممیرزامحمود. اند
- نزدهآسیباوکالمفصاحتبهامراینامّااست،کرده

قیدهايویژهبهعربیقیدهايازمیرزامحمود. است
ترکیباتدار،» ال«کلماتعربی،صفاتدار،تنوین
- واژهگویا. تاسکردهاستفادهخودکالمدر... وعربی

وندارندرامفهومرساندنتوانمعادل،فارسیهاي
رامفاهیماینبیانتوانعربیزمختهايواژهتنها

.دارند

:دارتنوینقیدهاي
وصد... داردچشمههجدهپلاینآنکهمجمالً «... 

).19(»استشدهخرجتخمیناً تومانهزارپنجاه
ازبیشخودنامهسفردرمیرزامحمودگفتتوانمی

هاآنخودکالمدروبرگزیدهرادارتنوینقیدبار24
البدًا،نثرًا،نظمًا،: چونقیدهایی. استگرفتهبکاررا

سابقًا،معجًال،منفردًا،تخمینًا،البدًا،مجمالً،تفصیًال،
... .وتیمناً یقینًا،حکمًا،

:دار»ال«هايواژه
).19(»بودورديیبدیوردماندهمکانالحق«

قیدبهمیرزامحموددار»ال«هايواژهانواعمیاندر
کالمدرراآنبار18وداشتهرااشارهبیشترین»الحق«

محاورهزباندرامروزهقیداین. استگرفتهبکارخود
- میاستفادهآنازفراوانیبهمردمانواستزدنزبا

دردوراناژهواینگفتتوانمیاساساینبرکنند،
کمتریننیز»المدعو«واژه. استبودهرایجهمقاجار
.داردکالمشدررابسامد
:عربیصفات

عربیصفاتازگفته،پیشعربیقیدهايبرعالوهاو
.استبردهبهرهنیزعربیتفضیلیصفاتویژهبه
اّجلکهبزرگحسینسیدآقافهّامی،عالّمیجناب«
).107(»...باشدمینوریّهجزایرساداتاکّملو

ازسخنورکههستندعربیصفاتازنیزاکّملواّجل
چندانعربیسادهصفاتکاربرد. استبردهبهرههاآن

بار54کاربرداّماکند،نمیجلبرامخاطبتوجّه
خوانندهتوجّهحسامعهدنثردرعربیتفضیلیصفت

اکمل،اجل،«چونصفاتی. کندمیجلبخودبهرا
ارشد،ازهد،اتقی،اعلم،اورع،افضل،اغلب،اکثر،
کههستندعربیتفضیلیصفاتجملهاز» ...واعظم

.شودمیدیدهکتابمتندر
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:عربیترکیبات
اضافیووصفیترکیباتکاربردمیرزامحمودنثردر

نصراهللامنزلایندر«. شودمیدیدهوفوربهنیزعربی
وارد... میرزاعلیمحمدحوممرالصدقخلفمیرزا
کتابدرمیرزامحمودکهترکیباتیبیشترین). 19(»شد

حسبالصدق،خلف: ترکیباتاستگرفتهبکارخود
رجباالمر،حسبالفرمایش،حسبالخواهش،
الخیر،بقاعالطریق،قطاعالمبارك،رمضانالمرجب،

سلطانالقدر،جلیلمدار،معدلتالعارفین،سید
عرفایاشاهانازکهآنگاهنویسنده. است... وینالعارف

عربیترکیباتازگویدمیسخندینیبزرگانو
خواهدمیشیوهبدیناوبرد،میرابهرهبیشترین
. دهدنشانرااحترامشمورداشخاصشکوهوبزرگی
کالمدرعربیاضافیووصفیترکیببار92کاربرد

اوبرايسبکییویژگیکبهراویژگیاینمحمود،
.استکردهبدل

کهنهايواژه.5-2-1
جملهازکالمدرکهنهايواژهکاربردوگراییکهن
عنصرکاربرد«. استادبیآثارسبکیهايویژگی
گراییکهنراترتازهزمانیبافتیکدرزبانمندتاریخ

). 254: 1391فتوحی،»(گویندمی) آرکائیسم(
خودزبانیيپیشینهبهاگونیگوناهدافبانویسندگان

ودورهايگذشتهخاصهايواژهوآورندمیروي
میرزامحمود. گیرندمیبکارخودکالمدررانزدیک
پهلوانانوزادگانامامنسبکهن،شاهاننامازاغلب

يپیشینهبهشیوهبدینوکندمییاداياسطوره
وآبادانیقدمتغنی،فرهنگتمدّنی،وحکومتی

شیوهبدیناو. کندمیاشارهایراناياسطورهيگذشته
.شودیادآورراایرانباستانیيگذشتهخواهدمی

نامکه] آمدیم[رامهرمزشهربهگذشتهمنزلآناز«
رستمراآنجاسلطاندخترکهبودسمنگانآنقدیم
شهراین... آمدعملاوازسهرابکهگرفتهزابلی

. نهادهنامواستساختهانوشیروانبنهرمزرارامهرمز
از... هرمزعیشگاهیعنیاست،عیشگاهمعنیبهرام

خاکستريتلاآلنساختهخودبرايهرمزکهعمارتی
).83(»ماندهبجا
آنوکندمییادرامهرمزشهرقدیمینامازآغازدر

وداندمیرستمبانويتهمینهشهرسمنگان،همانرا
پیشيگذشتهکهایرانیکهناساطیربهوسیلهبدین

سپسکند،میاشارهدارد،خوددلدرراایرانتاریخاز
- بنیانرااوورساندمیانوشیروانهرمزدورانبهراآن

بازگوراشهراینيتسمیهوجه. داندمیشهراینگزار
هايعمارتوقالعيگذشتهآبادانیوکندمی

کهاکنون. شودمییادآوررارامهرمزدرانوشیروان
دروکندمییادآنازحسرتبابیندمیراآنویرانی

ایرانيگذشتهبرحسرتویرانی،اینبرحسرتدل
. شودمییادآورهمراباستان

ساالرخوانآزادیاناعتباربهگویاایالتایناصل«
مسلکراجنيطایفهکهحدیثموافقیاضحاك
- بادیهمردمکهجمشیدعهددرآباديبهنظریادادند،

».]استداشتهاهمیت[شدندنشین
اماکنقدمتوضحاكبهرامنطقهاینایالتنژاد

نژاداینکه. رساندمیکهنهاياسطورهدورانبهراآن
ریزخونحاکمضحاك،بهراگرشورشایالت

راهاآنضمنیايگونهبهرساند،میاياسطوره
بهخواهندمیکهخواندمیناحقوریزخونظالمانی

اساطیر،بهاشارهایندلدر. شوندمسلطایرانبرجور
اياسطورهتاریخوکندمییادایرانکهنيگذشتهاز
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بهاواینبرعالوه. شودمییادآورمخاطببهراایران
اشاره... وریوکیومرث،طوس،کیکاوس،هوشنگ،

ها،پلتوصیفدرشاهاننامبهاشارهباواستکرده
تاریخیقدمتکند،میمشاهدهکهقالعیوهاعمارت

تواننمیالبته. شودمییادآوررااماکناینکهنو
کهنگیوقدمتیادآوريبرايتنهامیرزامحمودگفت
وکهنپهلوانانوپادشاهاننامبهگوناگوناماکن

یادآوريدلدربلکهاست،کردهاشارهاياسطوره
گراییباستانودوستیمیهنحسايگونهاساطیر

کهناساطیراشارات،اینباوکندمیآشکارراخود
داشتهنگهزندهنویسندگانوشعرادیگرچونراایران
- اسطورههايشخصیتبهبار17خودنثردراو. است

هاينامبهتوانمیمیانایناز. استکردهاشارهاي
تهمینه،سهراب،رستم،کیکاووس،شیروان،انوهرمز،

اشاره... وهوشنگریو،کیومرث،طوس،اسفندیار،
.کرد
نحوييالیه.3-1

ترکیبينحوهبهمربوطقوانینکهاستعلمینحو«
آموزشرازبانیکدرهاجملهگیريشکلوهاواژه
در) 144: 1397دیگران،ونژادخدابخش( »دهدمی

وجه،ها،جملهنظمبهفوقاثرنحوييالیهبررسی
- شدهتوّجهجمالتدستوريصدايوهاجملهطول

. است
هاجملهنظم.1-3-1

کهاستاینهاآنترتیبوجملهازاجزايمنظور«
در...) وفعلمفعول،فاعل،(هايقسمتازکدامهر

جمالتیقاجارنثرمتونمیاندر. روندبکارخودجاي
رعایتآناجزايترتیبوعاديوهشیکههستند
ساختاردر). 110: 1379شاهرخی،(»استنشده

فعلوآغازدرنهادفارسی،زباندرجمالتدستوري

- صفتقیدها،(ارکاندیگروداردجايجملهپایاندر

خاصنظمیبهنیز) داراضافهحرفهايگروهوها
مکالدرگاهاّماگیرند،میقراردواینمیاندر

.خوردمیبهمنظموتوالیاینسخنوران
بهخوردمیتابنشستهتاببدانالسلطنهحسام«

). 25(»غریبوضع
واستقید» غریبوضعبه«داراضافهحرفگروه

نظمطبقودهدمینشانراخوردنتابچگونگی
محمودکهبیاید،فعلازقبلبایدفارسیدستوري

گفتتوانمی. استردهآوفعلازبعدراآنمیرزا
بهمربوطحسامعهدمتندرارکانجابجاییبیشترین
آنهموارهکهاست،داراضافهحرفگروهجابجایی

حرفگروهجابجاییازبعد. استآوردهفعلازبعدرا
بیشتريبسامدموصوفوصفتجابجاییدار،اضافه
:دیگرنمونه. دارد
). 23(»...استآبیعظیم«... 
حرفگروهجابجاییگفتتوانمیبسامدينظراز

واستآمدهحسامعهدکتابدربار123داراضافه
دیگرجابجایی. مرتبه33موصوفوصفتجابجایی

شماردرراآنتواننمیونداردچندانیبسامدارکان
بعدوجملهپایانبهارکاناین. دادقرارسبکیویژگی

جابجاییاینهاآنيهمهردکهاندشدهمنتقلفعلاز
.استشدهانجامشدهمنتقلرکنمعنايبرتاکیدبراي

هاجملهطول.2-3-1
حذفازبعد(نحويهايویژگیبارزترینازیکی

سادگیاست،گرجلوهمیرزامحمودکالمدرکه) فعل
.استجمالتکوتاهیو
بسیار. شدمضطربکرد،اعالمراالسلطنهحسام«

).73(»... کردیمضرردفعپیازهاآتش. دیمشمشّوش
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کوتاهیاست،آوردههمدنبالبهوکوتاهراجمالت
درتشویشواضطرابحالتخوبیبهجمالتاین

. دهدمینمایشرادرباریاندیگروالسلطنهحسام
:بلندمرکبجملهنمونه

سیورساتخروارهزاردوروزهراختصارطریقبه«
دهوبرنجخرواربیستوگوسفندصدسیاضافهبه

منوالبدینزغالوهیزمخروارهزاروروغنخروار
شاهیمالزمانکاهیپربرايازکهشودآمادهباید

روغنازمنیکایدگرفتهحشمروغنازاگرنرنجند
).47»(نباشدکمدانهیکباشدبرنجاگرنکندتخلف

توانمیمیرزامحمودکالمدرجمالتطوليدرباره
کمالدرجزئیّاتدقیقتوصیفبهکهآنگاهگفت

وترطوالنیهایشجملهپردازد،میراحتیوآرامش
بلندجمالتبامقایسهدرهمبازاّماشوند،میمرکب

کهآنگاهواستکوتاهمصنوعوفنیمتونطوالنیو
دلهرهوترسازناشیپریشانیوآشفتگیايبگونه
را،جمالتگیرد،میفراراوجودشامريبهنسبت
ازکهآنگاهولی. کندمیبیانبریده،بریدهوکوتاه

متعدديالقابوگویدمیسخنشاهزادگانوشاهان
درونیوروحیحاالتبیانبهیاآورد،میهاآنبراي
وعرفايطریقهونسباوصاف،یاپردازد،میخود

کهشوند،میطوالنیهاجملهکند،میبیانراسادات
. نیستنویسندهبرحاکمسیاستتاثیرازخالیامراین
یادوذکرازباکیوترسنویسندهشدهیاداموردر

بخواهدوبداندالزمراآنچههرونداردامريکرد
دورانتاریخیرویدادازکهآنگاهامّاکند،میبازگو
سخناقتصادياوضاعسختیوقبایلویژگیخود،

وخطاازپرهیزگویاواستکوتاهجمالتگوید،می
ويایجازهايوگوییکوتاهاصلیعاملروي،زیاده

کوتاهحسامعهدمتنجمالتاغلبکّلیبطور. است
یاايپدیدهستایشبهنویسندهکهآنگاهاّمااست،

دقیق،توصیفالقاب،ذکرباآورد،میرويشخصی
- می... وخاصرخداديصفوبهیانسبوپیشینه

مخاطباقناعبهتاکندمیترطوالنیراجمالتپردازد
درجا57درمیرزامحمودگفتتوانمیبپردازد؛
.گیردمیبکارطوالنیجمالتکتابش

:افعالوجه.3-3-1
نشانراخودشیوهبارزترینبهجملهفعلدروجه

آنجهوتوانمیجمالتافعالدردّقتباودهدمی
آنازهاییجنبهیاصورت«وجه.  دادتشخیصرا

امیدتأکید،تمنّا،آرزو،امر،احتمال،اخبار،برکهاست
: 1382فرشیدورد،(»کندمیداللتدیگراموربرخیو

واستسفرنامهکهآنجاازمیرزامحمودکالم) 381
پردازد،میرویدادهاوصفبهنویسیخاطرهچون
هادیدهازهاییگزارشواستخباريااوافعالوجه

باگوینده«. دهدمیارائهراخودسفرهايشنیدهو
هايزمانازیکیدرکهفعلازاخباريوجهازاستفاده
ناتل(»دهدمیخبردهد،میرخآیندهیاحالگذشته،

). 198: 1366خانلري،
بختیاريدزدانستمازاصفهانوایراناهلتجار«

راخودمالکروریکقرببهکردندیاربسشکایت
حسابیمالیاتاندبردهبختیارياهلکهکردندقلمداد

داشتندمعروضخزینهخازنانهمرافارسيسالهسه
خانزکیتحریکومالیاتوصولواستنرسیدهکه

ازیزديخانعبدالرزاقگوشمالوفارسوزیرنوري
). 96(»شدشیرازعزیمتقمشهراه
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وصدققابلیّتواستاخباريافعالهمهوجه
- شیوههمینبههمکتابجمالتدیگر. داردکذب

و... استواقعیّتگزارشهاسفرنامهزیرا«است،
دررواینازدانند،میرسانیاطالعراخوديوظیفه
حاصلخبري،ايرسانهبسانمستقیموسادهنثري
عاممخاطبانعاطالبهراخودهايشنیدهوهادیده
افعالتمامیوجه). 190: 1388رضوانیان،(»رسانندمی

.استاخباري
دستوريصداي.4-3-1

رخدادمیانيرابطهازاستعبارتدستوريصداي«
»فعلفراینددرکنندگانشرکتدیگربافعلحالتیا
دستوريصداهايترینمعمول). 295: 1391فتوحی،(

.استمنفعلوفّعالصداي
فعّالصداي.1-4-3-1

فاعلنهاد،پیداست،فعالصداينامازکهگونههمان
.استفعل

کهبودشده... کهطریقیبهکرد،غوغامیرزاشیخعلی«
پندبهوکردتواندخواهدآنچهدریافته،بیچارهمرا

).96(»ندادسربندهيمشفقانهنصیحتوعارفانه
بختیاريدزدانمستازاصفهانوایراناهلتجار«

راخودمالکروریکقرببهکردندبسیارشکایت
).96(»...کردندقلمداد
فعلفاعلوگرکنشگرا،عملجملهدوهرنهاد
ازکهآنگاه. استفعّالصدايکالمصدايوهستند

راگرانشورشگوید،میسخنغوغاهاوهاشورش
او. داردفّعالصداییکالمودهدمیقرارفعلفاعل

مخاطببهخوبیبهراشورشازناشیروحوهیجان
فعالصدايحاضرنثردرفعلبار666. کندمیمنتقل
رفتن،زدن،کردن،عزیمترسیدن،چونافعالی. دارند

از»...وساختنکردن،بازيکردن،آمادهبازگشتن،
.هستندفعالصدايباافعالیجمله

منفعلصداي.2-4-3-1
فعلمحتملیاهدفپذیرندهجمله،مبتدايوقتی«

فتوحی،(»داردپذیرندهومنفعلصدايجملهباشد،
جملهازربطیهايفعلومجهولافعال). 295: 1391
کالمدردواینوهستندمنفعلصدايهاينمونه

.شودمیدیدهوفوربهمیرزامحمود
وبختیارييکازهطرفیازلرستانپشتکوهحدودو«
نهاوندگماسبطرفیازکرمانشاهان،... سانطرفیزا

و. استدزفولمحالازکهلورصحرايطرفیازو
طرفیازوکرخهيرودخانهطرفیازپشتکوهحدود

شیروانطرفیازواستکلهرحدّ ] دمدمی[آفتابکه
دوکهاستصحراییکهآبادمحسنآخرطرفیازو

صحرابااليبرهمبرجیدو. استمشهوربرجان
مشهورزرباتیهبهنهرآنواستشدهساخته
).157/158(»است
کاريوهستندربطیافعالافعال،تمامیبندایندر

وشودنمیدیدهکالمدرفعالیتیوشودنمیانجام
منفعلافعالصداينتیجهدر. نیستندگراعملافعال
. است

.)22(»شدعزیمتتنگپلبهمنزلآناز«
توانمیکهاستبردهبکارمجهولصورتبهرافعل
- نهفتهسیاسیاهدافیمجهولافعالاینپسدرگفت

منفعلصدايبارافعلبار1041میرزامحمود. است
گزارشیوتوصیفیاثر،ایننثرچون. استگرفتهبکار
کالمدرمنفعلصدايباافعالفراوانیپساست

شد،است،چونهاییفعل. دنمایمیطبیعینویسنده،
شدحرکتبود،شدهشد،عزیمتشد،منزلبودند،

. اندمنفعلصدايباهاییفعلجملهاز»...و
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دیگرنحويينکتهچند.4-1
فعلحذف-

حذفمیرزامحمودکالمنحويویژگیبارزترین
کالمویژگیاینبهخوبیبهافشارایرجکهاستفعل

- بیآنخصوصیاتازیکی«. استبردهپینویسنده

موارددرمن. استافعالآوردنبهزیادتوجهی
[] میانراهاسقطآنکهکردممکّلفراخودضروري
).13: 1396میرزا،محمود(»بگذارم

االسالمشیخيدرخانهکهیافتممنحالايّعلی«
- میطریقیبه،]است[باقیشعیبتسبیحعدد] یک[

راعظیميمایهآنبلکهجنابآنيخانهبهخواستم
). 109(»باشمرسیدهفیضآنبهو] کنم[تعظیم

لفظیومعنويقرینهبهراافعالمورد408درنویسنده
.استکردهحذف

بودنجمعومفرددرنهادوفعلمطابقتعدم-
عزیمتدزفولازشنبهپنجیومدرعالميقبله«

).101(»کردند
حالاست،مفردوعالميلهقبفوقيجملهنهاد
وورزيادببرايامراینکهاست،جمعفعلآنکه

کالمدرهاتناسبعدماین. استشاهمقامبزرگداشت
.استاندكمیرزامحمود

فارسیوعربیمعترضهجمالت-
- می-برهانهماناراهللا–صفویهاجداديجملهازو«... 

).33(»...باشد
از] شده[شهرواردشبازيپیجمعیتهزاربیستبا«

- میرااآلنکه–سالسلقلعهبهمنزلگذشتهپل

).49(»شد-باشدخاقانیهبهموسومکهخواهند
42وعربیيمعترضهيجملهازبار36میرزامحمود

.استکردهاستفادهفارسیيمعترضهيجملهازبار

ضمایرتناسبعدم-
کلماتایناستنصبرواقآندراآلنکهسنگی«

).35(»...استمنقوشاوبر
سنگبراياینجادرورودمیبکارعاقلبراياوضمیر

. استرفتهبکاراست،العقولذويغیرکه
فعلکهنساخت-
).35(»روزگاردربمانادیادگاربهکتابایندر«
بالغیيالیه.5-1-
- سبکدرزیاديسهمزبان،بالغیسطحمطالعات«

دربالغت). 302: 1391فتوحی،(»نددارادبیشناسی
بررسیهنگامکهاستمعانیوبیانبدیع،سطحسه
توجهموردسطح،سهاینادبی،متنبالغیيالیه

. گیردمیقرارگرانپژوهش
بدیع.1-5-1
گرچهاست،متنموسیقیبهمربوطاغلببدیع
درتناسبوتضادآرایی،واجتکرار،چوناموري
کالمموسیقیدرواژگانیوآواییيالیهبررسی
بهاینجا،در. شدگفتهسخنهاآنازپیشتروموثرند

متن،درموثرموسیقاییعواملازدیگرهایینمونهذکر
.پردازیممی

سجع.1-1-5-1
آثارکشیدهغفلتدامندرراعبودیتپايکسیهر«

بههمراراهاین. گردیدهزحمتيمایهرحمت
گذشتهآناز... آمدیمنمیکاشکهمدیمآمشقتی
).27(»...گذشتهآنازفضال،وعلماوقضاتوسادات
و) زحمترحمت،غفلت،(کلماتدرموجودسجع

) فضالعلما،(و) قضات،سادات(و) گردیدهکشیده،(
مخاطبتوجّهواستکردهموسیقیاییکامالً راکالم

. کندمیجلبخودبهرا
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هاياللهوشدمنزلحسرتياللهپرمرغزاريدر«
). 83(»شددلبامقابلآن

- ساختهمطرفسجعهمبادلومقابلمنزل،هايواژه

.اند
والزمدیگريحالومجالراحالاینحقیقتبیان«

).5.(»البّد
مجالوحالومتوازنسجعالّبدوالزمهايواژه

.دارندمطرفسجع
خودکالمدررامتوازيسجعبار264میرزامحمود
ايصفحهکمترگفتتوانمیکهايبگونهاست،آورده

سجعآندرکهیافتتوانمیراحسامعهدمتناز
همبار18ومتوازنسجعبار27. باشدنرفتهبکار

.استبردهبکاررامطرفسجع
اغراق.2-1-5-1

).60(»باشداودرمنیدویستماهیکهباشدوقت«
ايرودخانهدرمنیدویستماهیوجودازندهنویس
اغراقیراستیبهمنیدویستماهی. گویدمیسخن
بکاراغراقکالمشدربار42نویسنده. استبزرگ

موردمفهومبهرامخاطبتوّجهشیوهبدینوگیردمی
. کندمیافزونراکالمشتاثیروجلبنظرش

بیان. 2-5-1
تشبیه.1-2-5-1

مثالبرابرشدریوسفکهبودمثالسفیوجوانی«
مانندیوسفبهزیباییدرراجوان). 102(»دیوارودر

.استکرده
کهاستبردهبکارنیزرادیگريزیبايتشبیهاتاو
:استشدهپرداختهتشبیهچندذکربهادامهدر

دریايرندان،تردامنچونآبیبهشت،صحراي
قلمدانسن،حُ زندانبهشت،همدوشباغغضب،
. شبيخیمهآسمان،بیستوندانش،

اغلبکهشددیدهمیرزامحمودکالمدرتشبیه78
واستحسیبهعقلیوعقلیبهحسیاوتشبیهات

عقلیآندیگرسويواستحسیتشبیهسويیک
کالمشدرهمحسیبهحسیتشبیهاتالبتهاست،
.استاندكآنبسامدکهشودمیدیده

تلمیح.2-2-5-1
:المثلضرببهتلمیح
محمودکالمدرعربیوفارسیهايمثلبهاشاره
. شودمیدیدهوضوحبهمیرزا

کاغذمنهفتادمثنوي"بنویسمرااحوالشاگرتفصیل«
).32(»"شود

داعیازفاحشخاطريکوفتهراقصیدهقایلچون«
منعاستعاراتوکنایاتدربودحاصلاوراقمسّود
). 5(»"لغیرهیجوزالماللشاعریجوز". نگردیدپذیر

- شدهتکرارکتابایندربار21المثلضرببهتلمیح

.است
: آیاتبهتلمیح

- میشود،میدیدهکمتراوکالمدرآیاتبهتلمیح

يآیهبهجايدودرتنهااوکرداعالمصراحتبهتوان
شهرآنازاآلن«. استکردهاشاره"حشريسوره59"

نیستجابهچیزيافالكعبرتوخاكجزبهآثاري
عبرتبرايآیهاین» . "االبصاراولییافاعتبروا"

آبادانیاوجدرزمانیکهاستهاییویرانهازگرفتن
دیدآیاتاین. نیستندبیشايویرانهاکنونواندبوده

.دهدمینشانجهانبهرااوعرفانیمنشومعنوي
اشعارینتضم. 3-2-5-1
نخستیندرحسامعهدنثردرکهویژگیبارزترین

فراوانیکند،میجلبخودبهراخوانندهتوجّهنگاه
یاقصیدهیکگاهاو. استمنثورمتنباليالدرابیات
یکتنهاگاهوشعرادیگرازیاخودازکاملغزل
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- سرودهبرعالوه. استبردهبکاررابیتیکیامصراع

موالنا،چونبزرگیشعراياشعاربهدخوهاي
دیگرنامگمشاعرانبرخیوعطارحافظ،سعدي،

بهرااشارهبیشترینمیانایندرکهاست،کردهاشاره
معنايتناسببهرااشعاراین. استداشتهموالنااشعار

ابیاتواشعارگاهواستآوردهخودکالمدرمتن
کهآنگاهبویژهدارند،رامنثورمتنمعناییمکملحکم
تمامبهاینجادر. آوردمیخودکالمدررامصراعیک

متنصفحاتتمامچونشود،نمیاشارهمثالشاهد
متنبهرامخاطبانکههستند،بخشاینمثالشاهد
ارادتاست،ذکربهالزم. دهیممیارجاعاصلی

اوعرفانیمنشومشربدرموالنابهمیرزامحمود
مرتبه7موالنا،اشعاربهمرتبه35او. استنبودهثیرتأبی
19وعطاربهمرتبه2سعدي،بهمرتبه4حافظ،به

.استکردهاشارهخوداشعاربهمرتبه
عارفچنانچهکنندآوازبدومرغانکهزربافی«... 

: فرمایدرومی
تیوریزدمرغانسوي/کندلیتیراآردرازيفخر
).158(»کندتی
: حافظازونهنم

چار/عشقيچشمهازساختموضوکهدمآندرمن
).39(هستکهچههربریکسرهزدمتکبیر
:سعديازنمونه

محبوبیدستازرسید/روزيحمامدرخوشبويگل
دستمبه

تودالویزبويازکه/عبیريیامشکیکهبدوگفتم
مستم
شستمنگلبامدتیولیکن/بودمناچیزگلیمنبگفتا

خاکمهمانمنوگرنه/کرداثرمندرهمنشینکمال
).79(هستمکه

:عطارازنمونه
باتوخداوندياز/کنیمیصدگرولطفیکیگر

کنیمیخود
درکهبوتاطپدمی/فتدصحرادرچودریاازماهی
).82(فتددریا
معناییيالیه.6-1
کهستامعناهایییامعناحاويیقینبهاثرهر

در. کندمنتقلمخاطببهراآنخواهد،مینویسنده
عارفايشاهزادهسفرکهحسامعهديسفرنامه
فراواناطالعاتاست،ایرانغرببهمسلک

وشناسیمردمسیاسی،اقتصادي،تاریخی،جغرافیایی،
منابعبهترینازیکیهاسفرنامه«. داردخوددررادینی
زندگیسبکفهموتمعیشوضعیّتشناختبراي
مردمهاينوشتهدلوهاسفرنامهدلاز]... است[مردم

چگونگیوایرانیانزندگیسبکبهراجعتوانمی
استخراجرابسیاريمطالبمردممعاشامرارگذران

شناسیسبک«دانستباید). 84: 1396ابراهیمی،(»کرد
وصرفآواشناسی،نظیرشناسیزبانسطوحبرعالوه

معناشناسیسطحکنند،میبررسیرازبانفرمکهنحو
- ویژگیازبسیاريبرکهاست،گستردهبسیاربحثی

). 21: 1393قاسمی،(»افکندمیپرتوادبیسبکهاي
مااست،اطالعاتاینحاويمتنسراسرکهآنجااز(

بسندهمثالشاهدیکبهتنهامفاهیمازیکهربراي
).کنیممی

جغرافیاییاطالعات.1-6-1
خوزستانبکرطبیعتها،پلها،کوهرودها،وصف

جايجايدر... وگوناگوناماکنموقعیتلرستان،و
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ها،رودوصفبهمیرزامحمود. شودمیدیدهاوکالم
.داردايویژهيعالقهزیارتیوتاریخیاماکنوهاپل

براياسماین. شدعزیمتتنگپلبهمنزلآناز«
رودآبجمیع. نیستحقیقتو] استي[ازمجمنزل

مکانایندر. داردمجريجائیازآبادخرّموصیمره
طرفآنخیزیکبهتواندمیباشدچستیيپیادهاگر
يوعدهبهبزرگانکّراتبهواستعجایباز. رود

يمثابهبه. اندجهیدهاوازچابکپیادگانانعام،
عبوراوازعروضیمهايآبکهداردعمقگزدویست

خلقعبورمحلکهداردهمپلتنگپلاصلودارد
).22(»استکیاالنکوهوکبیرکوهبهقریب. است
آنجا،آبياندازهآن،ازکنندهعبوررودپل،نام

هرچهدقتبارا... وخاصهايمکانتاآنمسافت
موقعیّتاوصافاین. استکردهوصفترتمام

مخاطببهراطبیعیهايپدیدهکانیموجغرافیایی
درنویسنده. استدادننشانهايگونهودهدمینشان

دروپرداختههاپدیدهاینتوصیفبهمرحله48
هوا،وآبطبیعی،هايپدیدهازهاتوصیفازهریک

.استراندهسخن... وهاقلعهوهاپل
تاریخیاطالعات.2-6-1

زیارتی،گوناگوناماکنيمشاهدهبامیرزامحمود
همهاآنتاریخیيجنبهبه... وهاقلعهمساجد،ها،پل

- شدهیادآورنیزراهاآنيپیشینهوقدمتونگریسته

.است
يزادهبرادریاکیومرثپسرهوشنگازشوشتربناي«

نزدیکبهبسازندخانهمردمکهدادفرمان. باشدمیاو
اینوآمدخوشراواوضعاینوشهراین. یکدیگر

خوبقدیملغتبهشوشوگفتشوشراشهر
وکاملبودحکیمیکه-هوشنگآنکهازپس. است

چونرسیدکرندرودکناربه-عاقلبودپادشاهی

یعنیاستشوشترآنجاگفتدیدمکانآناستعداد
وکهنيپیشینهازبندایندر). 51(»استبهتر

وایرانکهنيگذشتهوکندمییادشهراياسطوره
محمود. شودمییادآورمخاطبانبهراشوشقدمت
اوضاعبهدورهايگذشتهبهاشارهکناردرمیرزا

:کندمیاشارهنیزعصرخود
. کردندعزیمتدزفولازپنجشنبهیومدرعالميقبله«

]. کردند[منزلرودبااليدربودبارانیروزچون
ازعالميقبلهعبورضمحبه. بودبسیارآبطغیان

اهلازنفربیستتا. شدزیاد] آب[شّدترودآن
ازنصفی. کردخاكآغوشهموهالكآبرااردو

دامنازدستشانعصمتمخّدراتوحرمجواریان
،]شد[کوتاهآبشدّتجهتبهخاكمرکزوآفتاب

کهراخانهشربتاوضاع. ماندندرودطرفایندر
دارشربتزحمتبدونبودشکرونباتوقندتمام
).101(»گرفتبکنارآب
اشارهخودعصردوراندرايواقعهبهبندایندر
. استتاریخیيگذشتهمابراياکنونکهاست،کرده
رودطغیانوکندمیبازگوایرانغرببهراشاهسفر

شربتبهزیاديخسارتکهسیلشدنجاريو
72ازمیرزامحمود. استکردهوارددرباريخانه

آنرویداد53کهاست،کردهیادتاریخیرویداد
- دریافتهراهاآنخودواستنویسندهعصربهمربوط

وقاجارعصرازقبلحوادثبهمورد19واست
.استکردهاشارهکهنتاریخرویدادهاي

اقتصادياطالعات.3-6-1
کهکندمیاشارهاموريورخدادهابهنویسندهگاه

اقتصادياوضاعبهتواندمیآنطریقازخواننده
روستاییانودرباریانطبقاتیيفاصلهوقاجاردوران

مکانیهردیدنبانویسندهخوددیگرسوياز. ببردپی
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آنبرايشدهخرجهايهزینهتخمینیاقطعطوربه
بانویسندهکهدهدمینشانوکندمیبازگورامکان
.نگردمیاماکنبهتصادياقدیدي

. کردندپیشبازشیرازاهلوعملجاتوفرمافرمان«
] شد[مأمورمالیاتأخذبهبچهغالمخانسهراب
وصدو] شد[وصولتومانهزارپنجاهودویست

روزشبانههفت. گرفتندپیشکشتومانهزارپنجاه
روزچهلعشرتعنوانبهوکردندچراغان

).97(»بودند
دولتکهدهدمینشانعصراقتصادياعاوض
واستکردهمیتحمیلمردمبرظالمانههايمالیات
يپیشه. اندکردهمیتأمینمردمرادربارهايهزینه
وکشاورزيخوزستانولرستانمردمبویژههممردم

خودمعیشتیاقالمخودمردمانایناست،بوهدامداري
- بهمتناینخواندنباخواننده. کردندمیتولیدرا

وببردپینویسندهاقتصاديدیدبهتواندمیسادگی
او. دریابدراقاجارشاهزادهایندوستیمالايبگونه

سخنمختلفامورآمدهايدروهاهزینهازجا27در
کههاییپیشکشوهامالیاتازجا8درواستگفته
- مییدهدجاییکمتردرالبته. استآمدهمیشاهبراي

مالیاتوپیشکشخودرغبتبهمردمکهشود
هاستنآوصولمسئولشخصیاغلبکنند،پرداخت

وهامالیات. شودمیدیدهپرداختازاکراهحتیکه
. رسیدمیشاهخودبهواسطهچندبااغلبهاپیشکش

بهاست،بودهنیزروستاکدخداياغلبکهدهبزرگ
ازراآنمنطقهخاناند،ستمیوجهیمردمانازاجبار

اینگاه. دهدمیشاهمأموربهوکندمیدریافتاو
قرارفشارزیررامردمشاهخودبهتقرببرايافراد

پرداختمالیاتوپیشکشبیشتريمبالغتادادندمی
. کنند

سیاسیاطالعات-4-6-1
اخوانسعایتبهکهرسیدخبرعراقازآنکهدیگر«

پولزوربهرابیگناهمناطفالویالعصلبیوبطنی
رویینيقلعهکهخودهايخانهازاشتباهورشوهو

سالهشتخودقلعهآندروآوردندزیربهباشددژ
از. امکردهخرجتومانهزارهشتادوامکردهکاريگل

خانهصاحبآنکهدارمتعجبعالميقبلهانصاف
باشددیگراندستبهخانهوباشدبازاروکوچهدر
براضافهواندکردهظبطاندداشتهآنچهآنبرعالوهو

درمحمودکهزدندمیسیخرامهجورهايخانهآن
).138(»کردهدفنپولخانهاینجدار

- کینهچینانسخنوحاسدانوجودازمیرزامحمود

درباربربدانجاتااینان. گویدمیسخندرباردرتوز
رامیرزامحمودچونايشاهزادهکهاندبودهمؤثر

وخانهازهمفرزندانشوزنحّتیوکردهمغبوض
ناپسندیده،خصلتاین. اندکردهآوارهاشکاشانه
رساندمی»عقیمالملک«مبنايبرراحاکمانبدخوي

قاجاردربارپادشاهانبودنضعیفوتزلزلايبگونهو
حاسدانسخنباپدريچراکهشودمییادآورهمرا

وقاجارپادشاهانضعف. راندمیخودازراپسر
ومالیاتگرفتندرویژهبههاآنظلمواستبداد

درشود،میدیدهمیرزامحمودکالمدرپیشکش
فرنگحکاممقابلدرپادشاهانضعفاز36صفحه

فرنگیانمعقولناهايخواستهبهگفتننهدرناتوانیو
. دیدندرااوآمدهفرنگحکماي..«.استراندهسخن

آننقل] و[حملدراظهارایرانخسروبهطهراندر
درمبالغیاظهارمیرزاعلیمحمدسرکاربهونمودند
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آن] که[کردندمیتقبلودانندمیپیشکشباباین
کهبودشاهزادهطبعدرهمانحرافی. ببرندراسنگ
بهپیغمبرآنخودراسنگآنچون. نمایدتسلیم
برايازوکردهموجودوالیتاینازبلیاترفعجهت
بلدآناهلکردهمضبوطغریبهعلومواموراتبعضی
نوشتهعرایضبودمردمپیرترینکهعبداهللاسیدخاصه

ازکردندمخفیراسنگآنکهکردندحکمشاهزاده
-36(»ندادندوخواستندرافرنگحکمايعذرونظر
خوددورانسیاسیيواقعه38بهمیرزامحمود). 37

ها،جنگشاملسیاسیوقایعایناست،کردهاشاره
.است... وهانصبوعزلداخلی،اختالفات

شناسیمردماطالعات.5-6-1
بهراجعفراوانیهايآگاهیبهتوانمیاثرایندر

آنمردمخويوخلقرسوم،وآدابفرهنگی،اوضاع
.بردپیعصر
هاجشن

- بیکردندبازيآتششوشتراهلروزآنشبو«

درچراغانوبازيآتش. بازآتشيبرهنهفالنرعایت
دستراجرّادهبازانآبوکردندمیدانسبزهزمین
استعجب. کردمیشناپااووانداختندروددربسته

شلّیکصداي. کندمیشنازرعهزارسهبستهدستکه
). 113(»کردپارهراستارهگوشيهپردنّقارهآوازو

هاجشنواعیادبرگزارييشیوهخوبیبهنویسنده
چگونهکهدهدمینشان. دهدمینشانراشوشتردر

- میخطربهراهاانسانجانحکّام،شاديبراي

فطر،عیدپادشاه،استقبال(هاجشنبهاشاره. اندانداخته
اندكمیرزامودمحکالمدر...) ودرباريمراسمات

.نیستبیشترمورد7ازآنتعدادواست
مردمانخويوخلق

درستلرستانپیشکوهيطایفهکهدانستبایدو«
] تر[قالبیواعتقادترپاكوگفتارتردرستوکردارتر

اغلبوباشندمیصادقوصافی. احوالترندخوشو
دبالدروفارسوعراقبهمروربهطوایفایناز

همدان،نهاوند،شهر] در. [مجاورند] و[ندرفتهایران
- طایفهاینوآباداسترومالیرکرمانشاهان،تویسرکان،

دراغلبشان] توّطن[سببکهگویندمیلکرادلفاني
).167(»شدصفويعبّاسشاهخاكاین

توطنسببوسکونتمکانخوي،وخلقخوبی
کناردرمیرزاحمودم. استکردهبازگوراطایفهاین
سخننیزهاآنمنشوخلقازگاهایالتوقبایلنام

استناقصهاییقضاوتهاسخناینگاهکهمیراند،
مکانیکاهالیتمامیرانادرستخلقیواقعدرو

مردمانازگروه19خويوخلقاو. استدادهتعمیم
همگانبهصفتآندادنتعمیميشیوهبهرا

.استبازگوکرده
عامهباورهاي

ثمراگرخرمائیدرختکههستآندرغریبیسرّ «
نخواهدثمرکهنروالّا-باشدمادهآنکهشرطبهنداد
وآیددرختپايبهوگیرددستبهشمشیري-داد

ضمانتوشفاعتبهدیگري. برممیراتوکهگوید
مهلتمنخاطربهامسالراتوکهزباناینبهبیاید
ندادثمردیگرسالاگرکهشوممیضامنمنبده،

اینبه. بریدخواهمرااوخودمدستبهخودم
شدخواهدپیدااودروافرثمرسالدیگرسیاست

باورهايبهجایگاه10در). 63(».سابقازبیش
.دارداشارهمردميعامیانه
زناناوضاع

ازواسترنگکمبسیارمتنایندرزنانحضور
دیداراجازهاعیاد،وهاجشندررقاصّهزنانورحض
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زنانحضورخود،مهریهبخشیدنصورتدرشاه
ونوازيمهمانوصفشاه،همراهسفردردربار

.کندنمیتجاوزمیرزا،ابوالفتحوالدهشجاعت
کردندحاللشوهربهراخودمهربهبهانیزنده«
راپادشاهیلجمارفتهکههاآنبه] شود[دادهاذنیکه

کالمدرزنانوضعیتبهاشاره). 81(»نمایندزیارت
اشاراتاینونمیرودبیشترمورد6ازمیرزامحمود

زناناوضاعبهبتوانکهنیستند،مفصلوقويچنانآن
ظریفبسیاراشاراتیحددربلکهبرد،پیعصرآن

.دیدکتابایندررازنتوانمیکهاست
عزا
مسموعپسريوپدرهرازمادرغریبرمادغریب«
ازعزیزانمرگهنگامدرنالهوفریاد). 27(»شدمی

صفحهدر. استبودهمرسومایرانیانمیاندردیرباز
مرگازپسهامدتتانگرفتنخضابنیز110

.شودمیدیدهعزیزان
عزاییوختممراسممیرزامحموددوراندرگویی
زیرااست،نبودهاوتوّجهموردیااستنشدهبرگزار

عزارسمدوبهمضمرصورتیبههمآنجا2درتنها
نگرفتنخضابدیگريوفریادونالهیکیکهداري
.دارداشارهاست

دینیاطالعات
برايقالبوجهمکانیهردرآیینیباورهايودین

ورودباگفتتوانمیاست،مکانآنمردمانشناخت
آنمردمانکهبردپیتوانمیآسانیبهيدیارهربه

بامیرزامحمود. هستندآیینیادینکدامپیرودیار
سخنهمدیارآنآیینیباورهايازدیاريهربهورود

وزادگانامامزیارتی،اماکنمتبرکه،بقاعازگوید،می
.کندمییاداعتقاداتوباورهادیگر

مدفنییرالمومنیناماحمدبنکبیرکوهقلۀسردر«
فرزندکهرازنی. استمشهوراحمدشاهبهکهدارد

مسئلتشزیارتازپسجستهاوبهتوسلنباشد
- میکهاستمزارآندرکالغانیوشود،میاجابت

). 22(»کنندمیمشایعتحضرتآنغالمانگویند
مردماندینیعقایدوباورهابهمورد58درنویسنده

.استکردهاشاره

نتیجه
کمتروارجگرانآثارجملهازحسامعهديسفرنامه

سبکازحسامعهد. استقاجارعصريشدهشناخته
تکلفامّااست،بردهبهرههمقاجارعصرنویسیساده

است،بودهرایجهمدورانآندرکهنویسیمصنوعو
وکندمییادشاهازکهآنگاه. شودمیدیدهکالمشدر
دیگروشاهبرايعناوینیوالقابورزي،ادببا

ومسّجعهايواژهوکلماتبرد،میبکاردرباریان
نثرينثرش،وچیندمیهمکنارآراستگیباراموزون
وقایعذکروصف،بهکهوقتیولی. گرددمیمسجّع

- میعرفاهايداستانوزادگانامامازسخنتاریخی،

دستدرقلموستاسادهوروانکالمشپردازد،
يالیهوجوداینباچرخد،میسهولتبهنویسنده

تکرار. نیستآواییهايزیباییازخالیاوکالمآوایی
در.استکردهموسیقیاییرااوسخنکالمشدرآواها
- کردهاستفادههمعربیهايواژهازواژگانیيالیه

رداتنوینغیرودارتنوینقیودمیانایندرکهاست،
اضافیووصفیترکیباتوتفضیلیهايصفتعربی،
بکارراهاییواژهگاه. شودمیدیدهوضوحبهعربی
سخنور،دهدمینشانوضوحبهکهاستبرده

عقایدبهمعتقدوگرفتهقرارغضبموردايشاهزاده
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ناموکهنهايواژهکاربرد. استعرفانیودینی
دهندمینشانکالمشدراياسطورهپهلوانانوشاهان

وکهنایرانهاياسطورهوتاریخیيپیشینهبااوکه
کالمنحوييالیهدر. آشناستاسالمتاریخهمچنین

همبررامعیارزباندردستوريهنجاربهنظمگاه
جابجاییاینکند،میجابجاراجملهاجزايوزندمی
حرفگروهتأخیروموصوفوصفتجابجاییدر

يالیهدر. داردبیشتريوضوحفعل،بردارفهاضا
آیاتبهتلمیححسی،هايتشبیهازکالمشبالغی
دیگروخوداشعاروعربیوفارسیهايمثلقرآن،

وضوحبهمعناییيالیهدر. استکردهاستفادهشاعران
سیاسی،اوضاعبازنمايايآیینهچونگفتتوانمی

همزمانواستقاجارعصردینیاقتصادي،اجتماعی،
سخنخودمعاصرتاریخوکهنتاریخیمسائلاز

محیطوطبیعتتمامهنرمنديباوگویدمی
در. کندمیتوصیفراخوزستانولرستانجغرافیایی

دوربهآورماللاطنابازهاپدیدهدقیقوصفضمن
. شودنمیدیدهکالمشدرنیزمخلایجازواست
منابع

- سفرنامهزبانیسبک،)1394(آسیهی،بهجانآقایی-
.یزددانشگاه، پایان نامه،شاهناصرالدینهاي

معیشتیوضعیتانعکاس،)1396(مریمابراهیمی،-
درجدیدتحقیقات،قاجارعصرهايسفرنامهدرمردم
.96-83صص،35شمارهانسانی،علوم

وجوهبررسی،)1397(اصغرنصیرلو،ساريبهزاد-
پایان نامه، دانشگاه،خسرو،ناصرامهسفرندرافعال
.ادبیلیمحقق

زبانی،بررسی،)1390(امیرلیلی،بختجهان-
امینهايسفرنامهشناختیزیباییومحتوایی

.اهوازچمرانشهیددانشگاهپایان نامه، الریحانی،

ابراهیممختاري،قاسمومهرانگیزنژاد،خدابخش-
ايالیهشناسیسبک،)1397(شهبازيمحموداناري،
،6سالقرآنی،-ادبیهايپژوهش،نباءمباركيسوره
.161-137صص،2شماره

هايویژگیبررسی،)1391(حمیدهخورشیدوند،-
، پایان نامه، دانشگاهعصرقاجارهايسفرنامهسبکی
.ارومیه

چاپ،نثرمعاصرادبیات،)1388(هرمزرحیمیان،-
.سمت: تهرانششم،

درروایتتحولیسیر،)1388(قدیسهرضوانیان،-
،63شمارهادبیات،تاریخایران،ايسفرنامهادبیات
.192-175صص

- دورههايسفرنامهتأثیر،)1379(فرنگیسشاهرخی،-
دانشگاهدانشگاه،پایان نامه، ،فارسینثربرقاجاري

.تهرانبهشتیشهید
زبانیوسبکیبررسی،)1392(سمیهشکاري،-

بیندانشگاهپایان نامه، ،شیرازيصالحمیرزاسفرنامه
.قزوینخمینیامامالمللی

زبانیمختصاتبررسی،)1387(باقرمحمدشهرامی،-
- بیندانشگاهپایان نامه،ناصرخسرو،سفرنامهسبکیو

.قزوینخمینیامامالمللی
برامروزمفصلدستور،)1384(خسروفرشیدورد،-

.سخن: تهراندوم،چاپجدید،شناسیزبانپایه
ها،نظریهشناسیسبک،)1390(محمودفتوحی،-

.سخن: تهران،هاروشورویکردها
- زباندیدگاهازادبیسبک،)1393(ضیاء،قاسمی،-

.امیرکبیر: تهران،شناسی
طیبهموسوي،کاظمسیدوعلیآسیابادي،محمدي-

،ادبیفنون،بلعمیتاریخسبکشناسی،)1395(صابري
.66-57صص،14شماره
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شاعرانهايسفرنامهبررسی،)1386(فرشتهمهرپویا،-
.یزددانشگاهپایان نامه، ،معاصرادیبانو
فارسی،زبانتاریخ،)1366(پرویزخانلري،ناتل-

.نشرنو: تهران،دومجلد

ها،زبانوادبیات،نویسیسفرنامه،)1387(ناشناس،-
.70-52صص،34شماره،فرهنگستاننامهضمیمه

شناسیسبکبررسی،)1395(مهراننسب،نظري--
، پایان قاجاردورهعتباتهايسفرنامهگفتمانتحلیلو

.اهوازچمرانشهیددانشگاهنامه، 


