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  1عصمت خوييني

  14/9/89:تاريخ دريافت مقاله 
  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

ر اواخر عهد قاجاربا ظهور انديشه هاي نو در آثار نويسندگاني چون زيـن العابـدين   د
، تحول شده خان و با تغييرمخاطبان اين آثار ،سبك نثر م اي ، طالبوف وميرزا ملكم مراغه

ازنخستين آثـاراين دوره بـه     »ابراهيم بيك  ةسياحتنام «. گيردطريق سادگي را پيش مي
نويسـنده، ذيـل سـه محـور سياسـي ،       ةهاي تاز حاضر انديشهةدر نوشت. آيد حساب مي

رورت وجود قانون ، تلقـي عـدالت   اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است ؛ض
راهها و ايجاد  ةاقتصاد ،ضرورت توسع ةبقاي حكومتها ،تبيين اهميت مسال ةعنوان پشتوانب

ـ      ةخطوط آهن براي توسـع  ره بـرداري از منـابع   تجـارت ملـي ، تاسـيس كارخانـه و به
طبيعي،تالش براي رفع مفاسد اجتماعي وبهبـود وضـع بهداشـت و آمـوزش همگـاني از      

گزيـده  برهاي فكري نويسنده است كه براي بيان آنها نثـري خـالي از صـنعت را     دغدغه
در برابـر لغـات بيگانـه و گـاه وامگيـري از آن       سازيبيان مفاهيم نو ،او را به معادل.است
عدم تطابق زمان افعال و  ربرد زبان محاوره و خروج از قواعد دستوري رايج وكا. دارد وامي

  .                                                    برخي ويژگيهاي زباني ديگر، نثر او را به زبان محاوره بسيار نزديك ميسازد
  

  :كلمات كليدي 
  ، دستور زبان مفردات اقتصاد ، ها ، سياست ، انديشهجريان ساده نويسي ، نثر ،سبك ،
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  :مقدمه
اي از آثار بيدارگر مشـروطه در عصـر    العابدين مراغه زين ةنوشت ،ابراهيم بيك ةسياحتنام
اين كتاب كه درسه جلد و در قالب يك رمان اجتماعي  نوشته شده ، بـه نقـد و   . قاجار است

دازد ؛ نويسنده كه سـالها  پرعي و اقتصادي ايران  زمان خود ميبررسي اوضاع سياسي ، اجتما
عنـوان يـك   تهاي سـاير ملـل آشـنايي يافتـه ، ب    خارج از كشور زيسته و از نزديك با پيشـرف 

روشنفكر ايراني از مقايسه ي اوضاع آن كشورها با وضع نابسامان مملكـت و عقـب مانـدگي     
بـه   هموطنان، اندوهناك دست به قلم برده و حقايق تلخي را براي خواننده باز نمـوده اسـت  

  .   صاحبان قدرت و مردم رنجديده منشأ تحولي شود  ةاين اميد كه بتواند در انديش
تـاريخ اجتمـاعي و    ةاين كتاب بيش از آن كه ارزش ادبي داشته  باشد، از جهـت مطالعـ  

قهرمان داستان ابراهيم بيك، يك تاجرزاده  ايراني ، ساكن . سياسي ايران حائز اهميت است 
و ميهني و به وصيت پـدر   رگذشت پدر به سبب داشتن تعصبات مليمصر است كه پس از د

استانبول و ابتدا از مصر راهي ) ع(به قصد زيارت امام رضا . گيرد به ايران سفركندتصميم مي
و حـوادث   هـا  هـا و شـنيده   در طول سفر به سفارش پدر ، ديده. شود از آنجا عازم مشهد مي

ةابراهيم بيك ازميـان  يب پس از بازگشت سياحتنامترت كند و بدينپيش آمده را يادداشت مي
  .گيرد يادداشتهاي وي شكل مي

است اما قالب اثر بيشتر به يك رمان اجتمـاعي  ) سفرنامه (سياحتنامه  ،نام كتاباگرچه 
اش به عناصر داستان و سير حـوادث آن كمتـر از بيـان     شباهت دارد ؛ داستاني كه نويسنده

هاي تـازه   عمده هدف نويسنده از پرداختن اين اثر بيان انديشه. هاي خود توجه دارد  انديشه
ها نقشـه اي   نويسنده براي طرح اين انديشه.يك روشنفكر فرنگ ديده است  ةو افكار بيسابق

منسجم و طرحي از پيش پرداخته ندارد ، بلكه اقتضاي سفر قهرمان داستانش ، ابراهيم بيك 
بـا  .  سـازد  ها را مي مي آيد ، بستر اين انديشه و حوادثي كه در طي اين سفر براي وي پيش

معنا كه نويسنده در همه جـا  كند ؛ بدين نظم خاصي پيروي مي از بيان افكار ةاين حال شيو
با زبان نقـاد   ها نخستماندگي ها و عقببمحض برخورد قهرمان با نابسامانيها، فسادها، كجروي

ة زشتيش در مقابل ديـد خواننـده قـرار    ا همسازد و بو تيز ابراهيم بيك، تباهيها را عريان مي
ة تنگ ناگواريها ، گريزگاهها را مشخص ميكنـد ، طـرح   دهد، سپس براي گريز از اين دايرمي

  . دهد ييان را در مشكالت مشابه نشان مياروپا ةهاي انديشيدحل ميدهد ، توصيه ميكند و راه
خـش دوم نظـرات   رفـت  ب هاي انديشه مورد بررسي قرار خواهد گ آنچه تحت عنوان تازه

وي بـراي حـل مشـكالت وطـن ارائـه       ست كـه ئيچاره انديشي ها ها ونويسنده ، يعني طرح
؛ اي نخواهد شد صر قاجار است اشارههاي عبخش نخست كه تصويري از نابسامانيكند و به مي
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تاريخ سياسي و اجتماعي ايران حائز اهميت  ةتواند در مطا لعاگر چه تدوين اين اطالعات مي
  .اشد ،اما خود نيازمند تحقيق ديگري است ب

   
    تازه هاي انديشه 

  :شرح ذيل بيان كرد اي را ميتوان تحت سه عنوان ب هاي مراغه محور انديشه
  هاي سياسي انديشه -
  هاي اقتصادي  انديشه -
  هاي اجتماعي  انديشه -
  
 : هاي سياسي انديشه .1

ضرورت  وجود  ةول داشته است مسالاي كه فكر نويسنده را به خود مشغ ترين مسالهمهم
 طـوري كـه در  در برابـر آن اسـت ب   قانون مدون در كشور وتساوي آحاد ملت ازپادشاه تا گدا

مزاياي قانونمداري را بـراي خواننـده    و، نويسنده بر اين مساله تاكيد ميكند جاي كتاب جاي
  :نويسددر تعريف قانون مي. تبيين مينمايد

امـا مختصـرش دانسـتن وظـايف وحقـوق آن      .ل اسـت شرح و حال قـانون بسـي مفصـ   «
عبارت ازحفظ آزادي واسـتقالل وطـن اسـت وفـراهم     ....اول حق متعلق به خود وطن....است

دوم .....آن خـاك پـاك كـه ايـرانش خـوانيم     ة آوردن اسباب انتظام امور وسعادت حال سـكن 
افـراد وطـن از   عـزت   مال و متعلق به ابناي وطن عبارت از محفوظ ماندن  حيات وناموس و

وطن ةسـوم حـق متعلـق بـه هيئـت عموميـ      ....تعدي وتعرض زبردستان خودي وبيگانه است
يعنـي تنظيمـات    ،يك دستگاه اجـراي قـانون   عبارت از تشكيالت يك دستگاه وضع قانون و

همـان سـعادت   ة ست از كلية امور وطن عبارتچهارم حق متعلق به ادار.....سعادت وطن است
دي از افراد  اين هيئت عموميه را جامع و از همان تنظيمات سعادت جزئيه كه حقوق هر فر

  ) 106(  »...... است ولي افراد در صورت تنهايي به نيل آن سعادت قادر نيستند 
وجود قانوني مدون كه بر ريزترين زواياي زنـدگي يـك ملـت اشـراف  و بـراي آن       ةمسال

اري از نويسندگان اين عصر را بـه خـود   ست كه ذهن بسيئيها از انديشه .برنامه داشته باشد 
كوشــند از قــوانين اي مي از جملــه مراغــه روشــنفكران ايــن عصــر و. مشــغول داشــته اســت 

ة دينـدار ايـران   كه اين قوانين  مقبـول جامعـ  قي الگو برداري كنند اما براي آنكشورهاي متر
اسـالم منافـاتي   كنند كه ثابت كنند اين قوانين با احكام پـاك شـريعت   واقع شود ، تالش مي
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هايي هية اسالم و كالم بزرگان دين حجتندارد وبراي تاييد آنها از احاديث شريفه و كتب فقي
  . آورند  مي

نظمـي در اوضـاع    ست كه نبود قانون مـدون در هـر كشـوري باعـث بـي     اي معتقد مراغه
ن حكـام بـا مـردم و فسـاد در دسـتگاههاي حكـومتي       غير يكسا اي و رفتار سليقه مملكت و

شود كه ملل و دول ديگر نيز به حق آن ملت تجاوز كرده ، هر يگردد؛ بلكه حتي موجب ميم
  .  رفتاري كه بخواهند ، بنمايند

برد و فرداي كه حاكم خوب است دو روز ديگر ميرود و نيكي خود را به همراه مي گيرم «
واه قانون ، خواه رسد كه پناه بر خدا ، بايد در دست حكام نو ، خي او ميآن، يكي ديگر به جا

 –بگو چيزي مرتـب و اليتغيـر در روي كاغـذ    –كتابچه ، خواه دستورالعمل ، خواه تعليمات 
و حقـوق   آن در كارهاي متعلق بـه جنحـه و جنايـت    ةباشد كه با مردم از روي مواد مندرج

 ) 210( ».... تدريج اصالح شود و ناماليمات از ميان برخيزد رفتار نمايد تا كارها ب

كند از زيـاده روي  است كه وجود قانون عالوه بر اينكه فساد را كنترل مي نده معتقدنويس
در طي سفر خود وقتي به دامغان  ،ابراهيم بيك. نمايد ان نيز جلوگيري ميدر مجازات مجرم
  :پرسد كشان ميبرند ، از حال وي مي بيند كه مردي را كشانميرسد در بازار مي

اينكـه  .پخته ، حاكم مهارش كرده اسـت  را كم وزن  گفتند اين شخص خباز است نان «
گفـتم  . دماغش را سوراخ كرده ، ريسـمان بسـته اسـت    . غضب است ريسمان را ميكشد مير

  ) 52( ».... عجب قانوني است  
ــه نقــش اصــالحگر   ،سياســت ةهــاي نويســنده در حــوز از ديگــر انديشــه اعتقــاد وي ب

تواند كار اد در مملكتي وجود داشته باشد ميآزاو اعتقاد داردكه اگر مطبوعات  ست ؛مطبوعات
يشرفت كارها شـود  هاي كار دولت سبب پت را به عهده گيرد و با بيان نقصاصالح يك حكوم
   .كه از درستي نقد خود اطمينان كامل داشته باشدالبته به شرط آن

ــموضــوعاتي كــه در ايــن كتــاب مطــرح مي از جــالبترين  ســقوط  ظهــور و ةشــود نظري
وف و نمـو و وقـ  ة كه در زندگي انسـان سـه دور  نويسنده معتقدست ، همانطور. حكومتهاست

 ها نيز الجرم اين سير وجود دارد طـول هـر دوره از ايـن ادوار    انحطاط وجود دارد براي دولت
گانه بستگي به قوت و صـحت مـزاج هـر دولـت دارد ؛ اگـر اركـان دولـت اعـم از وزرا و          سه

بقاي  درستي كار كنند ، دوام وحكم اعضاي بدن آدميند ، ب كه در... و لشكريان ، تجار وعلما
  .دولت بيشتر خواهد بود و اال به سقوط آن منجر خواهد شد 

جـور و بيـداد    دولتي نيز كه در اجراي قوانين عدل و داد اهمال كرده ، سالك مسـالك «
بهه ست و هيچ شـ انقراض و اضمحالل خود سعي نمودتسريع زوال و تعجيل گردد،هر آينه ب

  ) 126( ».زمان انحطاط از پاي خواهد افتاد نيست كه اساس آنچنان حكومت قبل از حلول
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  هاي اقتصادي انديشه -2
وي بـا  . سياحتنامه اسـت   ةهاي مهم فكري نويسندة تجارت و اقتصاد ملي از محورتوسع
ـ هاي اروپايي و مقايسة اقتصاد رو به رشد كشورمشاهد ال دنبة آن با عقب ماندگيهاي وطن ب

  . ستة مردم در تالشي پيگريافتن علل ركود اقتصادي و عدم توفيق تجار ايراني و افالس عام
گويد كه دولتهـاي بـزرگ   يمة اقتصاد براي توجه دادن دولتمردان ايران به اهميت مسال 

كـه بـراي بـرآوردن مقاصـد     ة اقتصاد و تجارت اهميـت بسـيار ميدهنـد بطوري   جهان به مسال
نيز هسـتند اقتصـاد بايـد از     ضر به خونريزي و تجاوز به ممالك ديگراقتصادي خود حتي حا
هاي هر دولت و ملتي باشد و دولتها و ملتها بايـد مجدانـه  در ايـن راه     اصول اساسي انديشه

  تالش كنند  
خواست به مملكت ديگر لشكري كشد دعواي مذهبي االيام هر پادشاهي كه مي در قديم«

اما امروز هر دولتي كه بخواهـد  . كردستاني مي لكة مبي را بهانمذه ةانداخت ماد به ميان مي
وسعت معيشت و آسايش رعيت و  ةتجاوز به خاك ديگري كند تجارت و آزادي آن را كه ماي

، تجـارت  ةدهـد و در راه توسـيع دايـر   رار مي آن تجاوزق ةآبادي مملكت است از اسباب عمد
  )169( »... ريزند كرورها خرج ميكنند و خونها مي

اين امر چنان ذهن نويسنده را به خود مشغول داشته است كـه در بخشـي از كتـاب در    
دهد كه زمـان غفلـت و مشـغول    ينكوهش موضوعات شعري قديم به صورت نمادين نشان م

  .شدن به شعر و شاعري سر آمده است و بايد بعد از اين به فكر حصول در آمد بود 
از قامت چون سرو و شمشاد سخن . د سخن گفت از زغال معدني باي ،به جاي خال لب «

از دامن سـيمين بـران دسـت     .كوتاه كن از درختان گردو و كاج جنگل مازندران حديث ران
بـافي را پهـن   بساط عيش را برچين دسـتگاه قالي . معادن نقره و آهن بياويز ةبكش و بر سين

  ) 155( »... ارامروز استماع سوت راه آهن در كار است نه نواي عندليب گلز. كن 
نخسـت بـه    ،تجـارت و تكثيـر ثـروت ملـي بـه نظـر نويسـنده        ةمسئوليت اصـلي توسـع  

  . تجار و ثروتمندان هر مملكتي استة دوم به عهدةو در مرحل) وزير داخليه ( حكومت ةعهد
  :كند كارهاي توسعه را اينگونه بيان ميوي راه

ر نظـارت داشـته باشـد و    دولت موظف است كه بر ميزان واردات و صادرات كشـو  –الف 
در . اجازه ندهد كه ميزان واردات بيش از صادرات باشد تا دخل مملكت بر خـرج آن بچربـد  

  .از واردات صادر كند  شود كه كشور بيشترفت اقتصادي وقتي حاصل ميحقيقت پيشر
كه بتواند مايحتاج خود را تامين كنـد نيـاز بـه تاسـيس كارخانـه      هر ملتي براي آن –ب 

دارد دولت موظف است كه در واليتهاي مناسب كارخانه بسازد تا هم اهل مملكت ) فابريك (
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اي بـه تجـار پولـدار توصـيه      مراغـه .به كار گمارده شوند و هم نيازهاي كشور بر آورده شـود  
. هاي كوچك خود و شراكت دست به ساخت كارخانه بزنند  كند كه با جمع آوري سرمايهمي

. ي را نيز در پـي دارد تواند برايشان حاصل كند  اجر معنوكه مياين امر عالوه بر سود مادي 
)208 (  

تجـارت هـر كشـور وجـود خطـوط مواصـالتي        ةترين ابزارهاي توسعيكي از اساسي –ج 
ده بـا  نويسن.مناسب در آن است ؛ راههايي كه كار حمل ونقل را سرعت ببخشد و آسان كند 

كند و مزاياي آن را راه آهن  در ايران تاكيد مييجاد ها بر ضرورت ااطالع كامل از اين امر بار
  :براي خواننده تشريح مي نمايد 

زنگيان حبش و سودان  .اند جا راههاي آهن ساخته و پرداخته زمين همه ةامروزه در كر«
   تنهـا ايرانيـان بـدبخت از ايـن نعمـت محـروم       . برند حشيان آفريك از منافع آن بهره ميو و

را ندارند ، چـرا بـه سـاير كمپانيهـاي بـي غـرض       لت و ملت اقتدار آن گيرم كه دو .اند مانده
همـه راههـاي صـعب المـرور خـالص       دهند و بندگان خـدا را از مشـقت پيمـودن ايـن    نمي

  ) 173( »؟ نميكنند
ملي وضع و افـزايش ماليـات گمركـي ، و توجـه بـه       ةسرماي ةديگر از راههاي توسع –د 
كه مداخل مملكت را فقط منحصر به اخذ رشـوه   چه صرفه  ديديد «. كشاورزي استةتوسع

طـن غفلـت   ة تجـارت و زراعـت و  و جريمه داشتيد و از فراهم آوردن تزييد ماليـات و توسـع  
  ) 88( »ورزيديد ؟ 

گيري از منابع طبيعي نظير جنگلها و استخراج معادن  از مهمترين نكاتي است  بهره –ه 
،  155،  89،  34،  33(بارها پيشـنهاد ميكنـد  لي بارها و اقتصاد م ةكه نويسنده  براي توسع

188 (  
رونقي آن در وطـن  +اي به آفات تجارت و علل بي راهكارهاي توسعه  ، مراغه ةعالوه بر ارائ

د چنان دقيق و ارزشمند اسـت كـه   كناز نكاتي كه در اين باره مطرح ميكند برخي اشاره مي
   !مورد استفاده قرار گيرد عنوان دانستنيهاي تجارت در زمان حاضر نيزميتواند ب
جي وطـن ميدانـد و ميگويـد    ناراستي را از آفات تجارت داخلـي و خـار   اي تقلب و مراغه

ري در يك رشته از تجارت مشهور ميشود و مشترياني پيدا ميكند بر اثـر طمـع و   گاه تاجهر
اسـتفاده  قيمـت   نامرغوب و ارزانآن كاال از مواد اوليه  ةكم در تهي جويي بيشتر كمبراي سود

نـد و خيلـي زود   زتجارت تيشه به ريشه منـافع خـود مي  كند و با چنين خطاي بزرگي در مي
  .دهدمع كرده است يكباره از دست ميتدريج جمشترياني را كه ب

اي بر اسـاس تجـارب    ديگر از آفات تجارت خارجي حسادت تجار به يكديگر است؛ مراغه
ليت شـبانه روزي در  كه با زحمت فراوان و فعاافتد تاجري  كند كه گاه اتفاق ميخود بيان مي
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اي از تجارت موفـق گـردد و مشـترياني  بدسـت آورد، تجـار       تواند در رشتهممالك خارج مي
حسادت و جهـل بـه همـان رشـته چنـگ      هموطن به جاي ياري وكمك به او و صرفاٌ بر اثر 

خـود و   و ورشكسـتگي زنند و سبب افزايش عرضـه در بـازار و در نتيجـه كـاهش قيمـت      مي
  .شوندهموطنشان مي

تجـارتي در خـارج از دائـره     ةگاه ديگري پس از هزارگونه زحمت و جان فشاني رشتهر«
و متداول اين بلد به دست آورد به يكبار همگي به روي همان رشـته هجـوم    تجارت معموله

ة آن هم خودشان و هـم جوينـد   .برندة منفعت آن را از بين ميكرده به مقراض حسادت ريش
  ) 209(».كننده را متضرر ميرشت

سومين آفت تاجر ايراني گرايش به تجمل در زندگي و مشغول شدن به القاب است؛تاجر 
را در جهت رونق تجارت بـه   موفق به جاي پرداختن به تجمل و آرايش زندگي سرمايه خود

  )193،211(»متجمالنه با تجارت منافات كلي دارد اين وضع«به قول وي  بندد وكار مي
ملي به نظـر نويسـنده واردات كاالهـاي بـي ارزش      ةي از عوامل از دست رفتن سرماييك

  :فرنگي توسط تجار ايراني است 
ريزند و در مقابل امتعه ت را بار كرده به ممالك خارجه ميهمه ساله به دامن نقود مملك«

طـن  ر خودشان حمل كـرده بـه و  ان را به هزارگونه زحمت و مشقت بتقلب و ناپايدار فرنگس
شود كه كرورها پول وطـن را  ال معلوم مياگر حسابي در ميان باشد،در پايان س. دهندنقل مي
مروتان به دستهاي خودشان برده در خارجه به  تعيش دائمي هموطنان است اين بي ةكه ماي

در عـوض گيـاه بيابانهـا را بـه جـاي       ريزنـد و اهنه و چاپلوسي بـه دامـن اجانـب مي   هزار مد
  ) 209(  ». دهند علم و بيخبر مي ريده به خورد هموطنان بيمنسوجات حريريه خ

  
  : هاي اجتماعي  انديشه

مار با فرهنگي اي بي دهد جامعهة ايران عصر قاجار نشان مياي از جامع تصويري كه مراغه
شمرد ؛ مانند شيوع رشوه خواري بر ميهايي را بيماري. عليل و مردماني بيسواد و دردمندست 

ة سـوادي عامـ  جهـل و بي )  50(مـردم  مصرف ترياك و مواد مخدر در ميان رواج ) 50،  47(
اشتغال بزرگان مملكت و ثروتمندان بـه تجمـل   )  148(كاري و تنبلي ملت بي)  133(مردم 

  ). 284(عدم تقسيم كار )  204،  193(پرستي و القاب بزرگ به جاي انجام خدمت  
ة راه خود مشغول داشته و او را به ارائ هن نويسنده را بهاز جمله مشكالتي كه پيوسته  ذ

توجهي به وضع بهداشت عمومي در ايران است ؛ وجود حمامها  دارد بيحلهايي براي آن وامي
هـاي   از نمونـه )  86(العالج نظير جـذام   و شيوع بيماريهاي صعب) 45(هاي متعفن  با خزينه
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انهايي بـزرگ بيمارسـت  هاي اي دولت را موظف ميداند كـه در هريـك از شـهر    مراغه .آنست 
اثـر جهـل و   ها بگمارد كه مردم را از اجل معلقي كه در بسازد و اطبايي را بطور موظف در آن

  . دهد ، رهايي دهد ناداني متطببين روي مي
آن خيلـي آسـان اسـت    ة اول معالجـ ة جذام و بـرص كـه در دور   ةچرا به جهت معالج «

ود بر جماعتي از اين بدبختان دچـار نشـود   بيمارخانه نباشد كه در هر شهر مسافر در اول ور
كه از آسيب اين مرض كثيف لب و دماغشان ريخته و چشم و دهنشان را اعوجاج روي داده 

 ...« )86  (  
كند كه جهت اجر اخروي و سربلندي وطن ت ، تجار توانگر را نيز تشويق ميعالوه بر دول

و بـراي  )  142. (ديگـر نماينـد    ةلنفعخانه و كارهاي عام ا اقدام به ساخت بيمارستان و يتيم
مپاني و بانك ملي تشـكيل دهنـد و هزينـه بـراي     تجارت و افزايش توليدات وطن ، ك ترويج

تا هم وطن آباد شود و هم موجبات رونق تجـارت بـا خارجـه    . تاسيس راه آهن صرف كنند 
  ) 142. (ودر نتيجه افزايش سود ايشان فراهم شود 

ل مرگ و مير اطفال  را جستجو كند تا از شـيوع بيماريهـاي   داند كه علة دولت ميوظيف
مـان  كوبي كند ، براي در اي بينديشد ، فرزندان ملت را آبله واگير اطالع يابد و براي آن چاره

مردم پزشك بگمارد ، نام متولدين و متوفيات را ثبت كنـد و آمـار آن را در روزنامـه هـا بـه      
  ) 228. (اطالع عموم برساند 

  
  وزي علم آم

دانـد از  ختي ملتها و حتي عامل بقـاي حكومتهـا مي  نويسنده  علم و دانش را اساس نيكب
كند كه عالوه بر الفبا و قرائت قرآن راهيم بيك به مالي مكتب توصيه مياين جهت از زبان اب

و اشعار سعدي و حافظ ،بايد جغرافي و هندسـه نيـز بـه اطفـال آموخـت وي تغييـر اوضـاع        
سبب عمده بقا و دوام اين وضع ناگوار «نويسدعلم ناممكن ميداند و مي بين مملكت را پريشا

زنم كه پيش از همه چيـز بـراي مـا مكتـب الزم     مي است كه تاكنون من هرچه داد ميعل بي
است، علم الزم است،وضع ما اصالح نپذيرد مگر بر همت مردمان با فضل و دانش كه از علوم 

ايـن بـي بصـران    . رودبه جايي نميرسد و به گوش نميـ  د،و فنون متداوله آگاهي داشته باشن
نمي بينند كه مسبب هر گونه عزت و افتخار مغرب زمين همان علم و آگاهي ايشان است و 

  )133(».سبب ذلت و خواري مشرقيان نيز عدم علم و جهل است
داند زيرا وزرا و صاحب ة ايران مياي علت ناروايي كارها را نبود تقسيم كار در جامع مراغه

توانـد  ده دارند و پيداست كه يك نفـر نمي ي عهئتنهامنصبان ايراني بسياري از مسئوليتها را ب
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توانـد بـر   نميها به هيچ رو باشد و نيز در اثر كثرت مسئوليت ها تخصص داشته در همه زمينه
  :روي آنها متمركز شود

هر وزارتخانه پنجـاه جلـد كتـاب     ممالك خارجه هر يك ده باب وزارتخانه دارند كه در«
بـه   ،شود دو مليـان و نـيم فصـل   كه جمله مي -پانصد فصل نوشته شدهدر هر كتاب  -قانون

در مقابل اين تفاصيل ما را يك صدر اعظم است كه بايد همـه ايـن   . خري پنج كرورعبارت اُ
  )284(»...دو مليان و نيم از مغز شخص شخيص آن سرور بروز و اجرا شود

  
  رسبكي ديگر دو عنص

در تـاريخ مـا   ...  زمان نگارش سياحتنامه و آثار روشنفكراني مانند طالبوف و آخوندزاده و
مطـنطن نثرهـاي   ة به  عصر بيداري شهرت دارد ؛  نثر نويسندگان ايـن عصـر يكسـره شـيو    

د تحول فكـري در ميـان مـردم دسـت     برد و براي ايجاو منشيانة گذشته را از ياد ميمصنوع 
 ةزيرا مخاطبان اين عصر، نه طبقات برگزيـده ، كـه عامـ    شود ؛ساده و سليس مي بدامان نثر

ر نثـر فارسـي اسـت وبـه     نويسي درعصر تحوالت اخيـ  اين دوره آغازگرجريان ساده. مردمند 
اي داشـته باشـد در ايـن     هاي نثر فارسي اهميت ويـژه ة جريانمطالع تواند درهمين جهت مي
ضـمن   بـدين منظـور  . ك اين اثر نشان داده شـود شود كه عوامل سادگي سببخش سعي مي

ـ     اي گذرا برميزان بهره اشاره ان سـياحتنامه  مـورد   گيري نويسـنده از شـگردهاي هنـري ، زب
  .  هاي پيش معلوم گردد  گيرد تا تفاوت آن با زبان نثر دورهبررسي قرار مي

وجـود  ، ب لي كه دردرون متن نهفته اسـت عوام ةهم تنيدة بسبك هر اثر ادبي از مجموع 
ة ها و افكاري است كه نويسـنده بـه دنبـال انعكـاس آن در نوشـت      آيد نخست نوع انديشه مي

دوم ، نوع زباني اسـت كـه   . دارد ت متن پيام و هدف نوشته را در برخويش است و در حقيق
ة زبـان   گيـرد  ؛ زيـرا  كـاربرد خـاص عناصرسـازند     ها بكار مي نويسنده براي بيان اين انديشه

نويسـنده  سوم شگردهاي هنري كه . تي از سبك گفتار را پديد آورد هاي متفاو گونهتواند مي
عادي به سطح يك اثـر ادبـي ارتقـا     ةتواند اثر خود را ازحد يك نوشتگيري از آنها مي با بهره
در اين جا نخست عامل سوم را به اختصار بررسي كرده ،سپس زبان اين نثر را از نظر .  دهد

  . ان مورد دقت قرار خواهيم داد واژگان و دستور زب
  
  :كارگيري صنايع ادبي ب

پيرايگي متن  با هدف نويسنده  سادگي و بي.نثر سياحتنامه نثري ساده و بي پيرايه است 
اما گاه نويسـنده گـرايش خـود را بـه      ،كه همانا بيدارگري اجتماعي است بسيارتناسب  دارد
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اسـت و نثـر را    د نسبت به كل كتاب ناچيزدهد ؛ البته حجم اين موارآوردن صنعت نشان مي
نويسنده را از متون كهـن فارسـي بخصـوص    گونه موارد تاثر در اين. از سادگي خارج نميكند 

     بازگشـت ادبـي    ةكـه انـدكي پيشـتر از ايـن عصـر، يعنـي در دور      ؛چنان توان ديدگلستان مي
 ةنويسـند  .تـوان يافـت   يي فراوانـي از ايـن نـوع تاثيرپـذيريها را در نثـر فارسـي م      هـا  نمونه

بيشتر به استفاده از امثال و حكم ، استشهاد به آيـات   ،هاي مختلف  سياحتنامه از ميان آرايه
رديني و اعتقـادي مـردم از   و احاديث و اشعار شعرا تمايل دارد ؛ اسـتناد بـه باورهـا و عناصـ    

ي را براي  پذيرش مناسب ةزمين كه در ذهن عامه  ،ارگيري اين صنايع ، عالوه بر اينكطريق ب
اي مردم و زبان محـاوره  نزديـك   آورد ، زبان نوشته را هم به زبان نماده افكارتازه فراهم مي

  .سازد مي
    

  :كار رفته در اين متن به شرح ذيل است ز صنايع بهايي ا نمونه
  سجع ، موازنه ، ترصيع  -1
  :توان ديداثير گلستان را در ايراد اين سجعها بوضوح ميت
  ) 191(ام هر آوازداشته  از و گوش به طرفهر سوي بدت سياحت خود كه ديده بدر م -
بعضي از محققان دورانديش و عارفان ستوده كـيش كـه بـه دقـايق حكمـت نظريـه و        -

  ) 118(عمليه واقف و به رموز طبايع اشيا عارفند  
  ) 63(فلك خاك غم بر سرش بيخته و همه دندانهايش ريخته بود ...  -
  
  اج ازدو -2
  )  105(ناچار به ترك يار و ديار گفته و كبريت غربت را بر اقامت وطن اختيار نمايد  -
  
  ارسال المثل  -3

مثال و حكم فارسـي و عربـي بهـره    نويسنده براي تاكيد سخنان خود به تناسب مقام از ا
  . اطالع وي از متون ادبي مختلف و فرهنگ عامه است ةبرد و اين نشان دهندمي

  ) 33(رجال تقلع الجبال همت ال -
  ) 196(در غربت بلند پروازي ، در حمام تكبر و خود نمايي  -
  ) 183(به هر كجا كه روي آسمان همين رنگ است  -
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  استشهاد به احاديث و آيات  -4
  ) 160. (را ظاهر  كنند  »م م فسد العالَاذا فسد العال «گيتي مصداق ة در عرص -
 »و كفـي بـاهللا شـهيدا     «ن برداشته با رقت تمام گفـت  يوسف عمو سر به سوي آسما -

)223 (  
النـاس  «انـد   آن وقت وزرا نيز از اسراف و تبذير دوري خواهند جست زيرا كـه فرمـوده   -

  ) 114( »علي سلوك ملوكهم 
  استشهاد به اشعار شعرا – 5

بسـيار  اهتمـام   ،ن خـود انويسنده به  آوردن اشعار شعرا از شاعران قديم گرفته تا معاصر
كند ، در برخي موارد يك ها به بخشي از يك مصراع اكتفا ميدارد و در اين استشهادها گاه تن

  :توجه كنيدها  نمونهاين آورد به  اغلب يك بيت يا بيشتر مي مصراع و
  ) 191. (»بسا ابليس آدم روي هست «و هيچ نمي گويند كه ...  -
ظرف اندك مدتي آثاري باقي نماند به شومي جهالت از آن همه فتوحات و شجاعت در  -

   133(» نه سر ماند نه دستارش «ه سهل است ك
 ،گـوش سـخن شـنو كجـا    « به جايي نرسيد در اين باب هر چه داد زدم و فرياد كردم  -

 ) 128( »اعتبار كو  ةديد

  .بايد به عزم متين بر شدايد غلبه نمود يا در آن راه سر سپرد  -
 م پـاييا بر مراد بـر سـر گـردون نهـي    

  

ــرد  ــا مـ ــريـ ــيم سـ  وار در ره همـــت دهـ
  

  :و در جايي از اشعار شاعرمعاصرش ، فتح اهللا خان شيباني چند بيت آورده است 
  ...ابو نصر فتح اهللا خان شيباني به خاطرم خطور نمود ...بعضي از اشعار  -

ــان  ــاج  پريش ــرو و ك ــان و س ــاغ پريش ب
 كــه  گشــته لعنــت حــق  بــر لجــاج  بــاد 

 واي به ملكـي كـه گشـته داخـل و خـارج     
  

ــان    ــاج پريش ــت و ت ــان و تخ ــك پريش  مل
ــارِ ــاج   پريشـــان   كـ  در  شـــاه  از  لجـ

 ) 244(دخل  پريشيده  و خراج   پريشـان 
  

  
 زبان سياحتنامه

گيرد ؛ در بررسـي سـبك   لغات و دستور زبان شكل ميزبان از سه عنصر آواها و اصوات ، 
و بسامد هر يـك   گيري نويسنده از اين سه عنصر وجه به كيفيت بهرهشناختي هر اثر ادبي ت

سـبك  ةهاي سازند از طريق اين آشنايي يكي از اليه تواند ما را با زبان آن اثر آشنا سازد ومي
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و  هـا  هحاضـر، دو عنصـر واژ   ةبراي بررسي زبان سياحتنامه در نوشـت .  آن را به ما نشان دهد
  .ته است دستورزبان مورد توجه قرار گرف

  
  )ها واژه(مفردات –الف 

  :رود ر در زبان فارسي به كار نميهايي كه اكنون كهنه شده و ديگها و صفتكاربرد اسم -1
كـار   هـاي فرنگـي ب   عنوان معادل واژهاند و ب برخي از اين واژه ها متعلق به عصر نويسنده 
هنوز باقي مانده اسـت، امـا   كه مصداق اين كلمات با آن ترند؛ امروزاند و برخي نيز قديمي رفته
كلمـات ديگـري جـايگزين آن شـده      رود وك از آنها در زبان فارسـي ديگـر بكـار نميـ    هيچي
هاي نوي را براي ساخت كلمـات   تواند ايدهها مي توجه به ساختار دستوري اين نوع واژه.است

نـد  اگرچه برخي از اين كلمات ، سـاختار دسـتوري درسـتي ندار   جديد در اختيار ما بگذارد 
به اسم متصل شده است در حاليكـه ايـن پسـوند بـه     » انه«مانند خدمتانه كه در آن پسوند 

)  /   163(خودانه بي)  /   221(سالمتانه )  /  171(خدمتانه  هايي نظيرِ واژه صفت ميچسبد،
آزمـايي و   بخـت ( دوبختـي  )  /   207، 115تملـق  (مزاجگويي  ) /97مجروحان (زخمداران 

ــار  ــم   )  / 215قم ــامدي مراس ــه / )  102(خوش ــه ) / 142،  46(بيمارخان      ) /  99(دواخان
  ) 101مرگ  دق( مرگ  غصه

  :كاربرد فعلهايي كه امروز متروك شده است  -2
ة اسم و صفتها گفتـه شـد، بعضـي از فعلهـا در مقابـل      باردر اين مورد نيز مثل آنچه در 

كار فرمودن ) 233،  230،  29(ر برابر ويزا اند مانند قول كشيدن د كار رفتهكلمات  فرنگي ب
قـرار  :مانند .رفته اند  و برخي كه در متون قديميتر نيز بكار مي)  61(معدنها بجاي استخراج 

خـوردن  ( كار بـردن  ب)/  145هديه كردن (از كردن ني )/ 103(ادن به معني قرار گذاشتن د
  ...و)   165
  .اند هر حال امروز هر دو گروه متروك شدهب

)  /  38سـيگار  (سـيغار  : مانند . روند ماتي كه امروز با تغيير آوايي بكار ميكاربرد كل -3
  .) 33( )واگن(واغون) /  90سفارش (سپارش )  /   224كتك ( كوتك 
  
  : كاربرد لغات و اصطالحات عربي -4

ت امـا  تر زياد نيسنسبت به متون قديميهاي عربي  كه در نثر سياحتنامه تعداد  واژهبا اين
  .آن مشاهده كرد توان دررا مي هاي عربي رايج در عصر قاجار واژه برخي از
  ) 228(وفيات )  /   241(نجبازادگان )  /   50(دكاكين : جمعهاي مكسر مانند  –الف 
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  ) 190(ثلمه )  /   145(ممنونيت )  /   50(نسوانيت : لغات مهجور  مانند  -ب
بالد قديمه )  /   97(نقاط مهمه : نحو عربي مانند  تركيبات وصفي و اضافي با الگوي -ج

  ) 228(امراض ساريه و مستوليه )  /   165(
  )  50(وس االشهاد ؤعلي ر: اصطالحات عربي مانند  -د
    
  :استعمال لغات فرنگي  -5

ن فارسـي را تحـت   نياي غرب ، زبـا ارتباطات علمي ، تجاري و سياسي با ددر عهد قاجار 
لغـات جديـدي را وارد   گونه كه آشنايي با فرهنگ و تمـدن نـو ،   بدين دهد ؛يتاثيرخود قرار م

بـه سـاخت لغـات جديـد در      گيرد نخست منجراين كار به دو شكل صورت مي. زبان ميكند 
دوم ... و »ويـزا  «در برابـر   »قـول كشـيدن    «شـود ماننـد  برابر لغات و اصطالحات بيگانـه مي 

كشـتي  ( »واپور  «، »پولتيك «نظير ، گيري رت وامهاي فرنگي بصو مستقيم از واژه ةاستفاد
ــاپورت«،)  248، 172 ــك «،)   233(»پس ــه (» فابري ــك )   208كارخان (             ، پولتي

  .خوردها بچشم مي نوع اين واژه در نثر سياحتنامه استفاده از هر دو.... و ) 193سياست 
  

  سطح دستوري زبان 
هـاي مختلـف بـه شـمار      ه تمايز سبك در نوشـته چگونگي كاربرد قواعد دستوري از وجو

نثر سياحتنامه از اين نظر داراي كاربردهاي خاص دستوري است كه سبك ايـن اثـر   . رود مي
  :ردي از قبيل موا .هاي همعصرش متمايز ساخته است  را از نوشته

  تاثيرپذيري از زبان تركي -1
انتخـاب   ربرد حروف اضافه  وكه ترك زبان بوده است در كاة سياحتنامه بدليل آننويسند

دراينگونـه مـوارد نثـر وي    . لغات و اصطالحات فارسي تحت تاثير الگوي  زبان تركـي اسـت   
  :مانند . ماند تا نثر روان فارسي هاي تركي مي لفظ به لفظ جمله ةبيشتر به ترجم

مـانع مـن   )( 48( ».ولي خواهش  دارم كه در اين خصوص به من هيچ مانع نشويد ...  «
  )ويد نش

  )برما ) ( 79( »... از اينها درگذريد به ما الزم نيست ...  «
  )برخورديم )  (  136( »در بازار به دو نفر راست آمديم  «
  )بي سوادند)  ( 175( »شوند داران بيسواد مي شود كه خود اين اجارهبسا مي«
واننـدگان  بـراي مـن و بـراي خ   )  ( 77( »اذيت است ... به من زحمت وبه خوانندگان  «

  )موجب اذيت است  
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  تاثيرپذيري از قواعد زبان عربي -2
گاه عالوه بـر  . زبان عربي است  ةقاعد... صفت با موصوف از حيث عدد ، جنس و  ةمطابق

تركيبات عربي ، نويسنده در تركيبات وصفي فارسـي نيـز ايـن قاعـده را رعايـت كـرده كـه        
  )  238(بزرگان  سايرين: برخالف قواعد دستوري فارسي است نظير 

  
  :هاي پيشين فارسي آوردن موصوف جمع براي صفت -3
صـورت جمـع   زبان فارسي، موصوف برخي از صفتهاي پيشـين هرگـز ب   دانيم كه درمي   
هـوم جمـع فقـط از صـفت آن دانسـته      آيد و چنانچه موصوف جمـع را اراده كنـيم ، مف   نمي

ـ   »چند كتاب«:ميشود مانند  ي عالمـت جمـع در موصـوف    كه مفهوم تركيب جمع اسـت ول
سـياحتنامه بـه تركيبهـاي بسـياري      در. » چنـد كتابهـا   «گوييم مثال نمي. شود نمايانده نمي

گومپـاني و  هـيچ   ، ) 142(چند نفر تـوانگران و بزرگـان   : خوريم نظير خالف اين قاعده برمي
  ) 148، هيچ اقدامات )  97(،كدامين نقاط )  214(، فالن علما )  206(شركتهاي بزرگ 

  
ــتعمال جمع -4 ــرد  اســ ــوم مفــ ــي در مفهــ ــر عربــ ــاي مكســ     :                                      هــ

اي طـوالني دارد چنانكـه در نخسـتين آثـار      كاربرد جمع مكسر عربي در زبان فارسي سابقه
در سـياحتنامه بـه    .هـاي آنـرا يافـت     تـوان نمونـه  نيـز مي ) ةتاريخ طبري مانند ترجم(دري 

با اين فرق كـه از آن ،ارادة مفـرده كـرده اسـت     خوريم جمعهاي مكسري از اين دست بر مي
  )  214(فالن علما ، )  116( تجار ويا كسبه  يك: مانند 
                              :                                                              استعمال فعل مفرد براي فاعل جمع  - 5

:                                                               اين نوع استعمال خالف قواعد دستوري زبان فارسي است مانند 
                               )                               146(در آن خيال است كه به ديگري پاي بزنند ) همگان (همه 

)                                                                                         35. (سيديم در اينجا تجار ايراني نيست پر
  )  171. (در اين واليت اهالي مشغول مال بازي است 

  ) 39(اكثر ساكنانش مسلمان است 
    
                                                                   :        ها در جمالت پياپي عدم تطابق زمان فعل -6

خـوريم كـه داراي فعـل ماضـي هسـتند امـا ناگهـان        در اين كتاب گاه به جمالتـي برمي 
.                                       ماجرا در زمان گذشته منصرف شده ،به زمان حال روي مي آورد  ةنويسنده از بازگويي بقي
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هـي   به جاي ناهار باري به سخنان تسليت آميز از او دلجويي كرده ، رفتيم به منزل و -
ــيم و دود مي    ــي ميكشـــ ــي درپـــ ــه پـــ ــت كـــ ــيغار اســـ ــوريم ســـ )                                     152... (خـــ

باري نماز را خوانده ، دوباره سر ميز مطالعه رفتم از خواندن آن كتابها چندان مشعوفم كه  -
  )110... (گنجم يدر پوست نم

در نزديكي شهر در باغي براي اقامت ما چادري زدنـد چـون موسـم تابسـتان اسـت از       -
  ) 53... (ماندن در زير چادر ضرري ملحوظ نبود 

  ) 158.... (م مكاري ابراهيم و از اهل زنجان است فردا رخت از آنجا بربستيم نا -
  
:                                                                                                                 كاربرد فعل وصفي  -7

ك فراوان از افعال وصفي است نويسنده گاه ي ةيكي از ويژگيهاي سبكي اين متن استفاد
:                                                                آورد مانند   وگاه چندين فعل وصفي را پشت سر هم در يك جمله مي

از سياحت اينجا سير شديم ،برويم منزل ؛ رفته و پس از نماز و خوردن شام خوابيده ،  -
)                                                     89. (خان را دادم خواند  حاجي ةقعده ، رسالم كر -)   186. (بح برخاستيم ص
  )             225. (اند  اسباب سفرشان را به طرفي چيده ، نشسته -

                          
                                                                          :                                         كاربرد ضماير ويژه  -8

فعل افزوده شوند هر گاه به ) مان ، تان ، شان / م ، ت ، ش (ضماير متصل مفعولي و اضافي 
شوند ، مضاف و هر گاه به اسم اضافه ) او را ديدم ( ديدمش : شوند مانند مفعول آن فعل مي
گونه ة سياحتنامه در استعمال اينشيو) . كتاب من (كتابم : شوند مانند مي اليه آن اسم واقع

اضافه ... را به اسم ، قيد و  دستوري رايج متفاوت است ؛ نويسنده اين ضماير ةضماير با قاعد
  : مثل . نمايد از آنها نقش مفعولي را اراده مي كند ومي
                                                                         )         106(دانند ة اقوامشان ميتر از هم وحشي -
)                                                                                                                      107(چنانم بزنيد  -
  )   104(آن خاك پاك كه ايرانش خوانيم   -

  
  :  نوشتار  ةود لغات  زبان محاوره به حوزور -9

عصر خود نوشته شده است ، اما ورود برخي جمـالت   ةكه به زبان سادكتاب با آننثر اين 
كـه  ؛ چنانسـازد دچـار نوسـان مي   خارج كردهو اصطالحات از زبان محاوره آن را از يكدستي 
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نمونـه هـايي از   . شاره شـد  نثر قديم نيز به اين مساله ا ةوجود جمالتي به شيو ةپيشتر دربار
  :اين موارد چنين است

  ) 54. (عصري هم به خانه تشريف بياوريد ... گفت  -
  )      201. (جاست ة احمق هرچه بگويم بيديدم به اين مردك -
  ) 167به منزل ( هر چه اصرار كردم منزل برگردد  -
  ا) 39. (گفت كليد مليد نمي دانم  -
  

  :نتيجه
دگرگـون شـدن اهـداف     توان نتيجه گرفت كـه تغييـر مخاطبـان و   از آنچه گفته شد مي

آثـار ادبـي هـر دوره  بـه شـمار       مـوثر درتغييـر سـبك    تواند از عوامل مهـم و نويسندگي مي
ساده نويسي ةكه اندكي پيش از مشروطه ، بر اثر عوامل ياد شده ، نثر فارسي به شيوآيد؛چنان

رود انديشه هاي جديد سياسي ، اقتصـادي  يابد ؛ عامل مهم درايجاد اين تحول  و گرايش مي
اهميت محتوا بر لفظ در سـبك   ةتفكرات نويسندگان ايراني است  ؛ غلب ةو اجتماعي به حوز

هرچنـد نميتـوان از ضـعف    رسـاند  زعوامل تزئين كالم رابه حداقل ميگيري ا بهره اين دوره ،
از طريـق   ت نثـر لغـا  ةدايـر  ةو نوشدن موضـوع ، سـبب توسـع   نويسندگان نيز صرفنظر كرد 

  .گردد ها  مي سازي براي برخي از واژهمعادل لغات بيگانه و گيري از زبان محاوره و ازوام
  

   :منابعفهرست 
  . زوار: چاپ چهارم ، تهران . جلد  2، )  1372(از صبا تا نيما . آرين پور ، يحيي  -1
  . نشر ني: تهران ) .  1384(پايه گذاران نثر جديد فارسي . كامشاد ، حسن  -2
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