
 

  نويسي عصر مشروطه بر سادگي نثرتأثير سفرنامه
  1سكينه طالب زاده

 چكيده
 گذرانـده  را مختلفـي  مراحـل  پيچيـدگي  و سادگي جهت از و است شده متعددي تحوالت دچار تاكنون ابتدا از فارسي نثر 
. كـرد  ترسـيم  سـادگي  سوي به تكلف و پيچيدگي از سپس و پيچيدگي به سادگي از را آن منحني توان مي كه اي گونه به است

 طـول  نويسـي در  سـاده  بـه  گـرايش . اسـت  دوره هـر  سياسي -اجتماعي حوادث از گرفته الهام زيادي حد تا نثر هاي دگرگوني
 ي دوره در نثـر  مختلـف  انـواع  ويژگـي  بـارزترين  از يكـي  و است بوده نويسندگان و اديبان توجه مورد نثر مختلف هاي دوره

 و گرفـت  قرار كارگزاران و نويسندگان از برخي توجه مورد قاجار عصر اواخر از نويسي ساده به گرايش اين. هست نيز معاصر
 كـه  بودنـد  مؤثر تحوالت اين ايجاد در متعددي عوامل و بود، داده رخ ايران  ي جامعه در كه بود شگرفي تحوالت پيامد هم آن
   :است زير قرار به آنها ترين مهم

 از اي عـده  اعزام فرنگي، آثار و كتب ي ترجمه ، دارالفنون ي مدرسه تأسيس نويسي، روزنامه گسترش چاپ، صنعت رواج
   .نويسي سفرنامه گسترش و رواج و جديد دنياي با آشنايي و اروپا به دانشجويان

 موجـب  مسـتقيم  غيـر  يا و مستقيم طور به شد؛ ايران به اروپا تمدن مظاهر ورود موجب آنكه از غير باال عوامل از كدام هر
 نويسـندگان  اينكه جهت به هم برخوردارند؛ اي ويژه اهميت از ها سفرنامه ميان اين در. شد نيز  نويسي ساده سمت به نثر سوق
 مشروطه، عصر در ها، سفرنامه اين اينكه هم و كردند كمك جامعه اذهان بيداري به ها، سفرنامه اين قالب در مطالبي درج با آنها

 و ، پرداختنـد  خـود  هـاي  شنيده و ها ديده شرح به ساده و روان زباني از گيري بهره با آنها نويسندگان. شدند نثر سادگي باعث
. نبـود  نويسـي  سـاده  جـز  چيزي راه آن و بود گرفته قرار توجه مورد قبل زماني اندك از كه كردند هموار را راهي ترتيب بدين
 كـه  معنـي  بـدين  دادنـد،  قـرار  آيندگان فراروي را نيكويي ي شيوه شدند؛ نثر تحول باعث خود عصر در اينكه از گذشته اينان
 تحـت  -است شده نوشته معاصران توسط كه هايي سفرنامه جمله از -مختلف  هاي مقوله در مشروطه دوران از بعد  هاي نوشته
  . اند شده نوشته ساده و روان زباني با و اند؛ بوده ها سفرنامه اين تأثير
  سفرنامه، ادبيات عصر مشروطه، ساده نويسي :كليدي گانواژ

  مقدمه
 اجتماعي و فرهنگي -سياسي تحوالت و مشروطه عصر ايران ادبيات تاريخ در توجه قابل و مهم هايدوره از يكي

 دوران ادبيـات  بـه  گـذرا  نگـاهي  كـه  آنـيم  بـر  مقاله اين در ما و گذاشت نثر بر توجهي قابل تأثير كه است عصر اين
  .باشيم داشته آن هايويژگي ترينمهم از  ايپاره و مشروطه

 هـر  تـاريخي  – فرهنگـي  هـواي  و حـال  علت به(  دارد را خود خاص  ي مشخصه اينكه  ضمن  دوره هر ادبيات«
 را پيشـين  مراحل عوامل و است گذشته ادوار ادبيات  ي شده متحول  ي ادامه) ادبي هاي فعاليت بر آن بازتاب و  دوره
 ميـر (»  شوند مي پديدار خالق نويسندگان آنها  ي برزمينه و يابند مي تكامل و ادامه گذشته پيشرو هاي سنت. بردارد در

  .)409: 1377 عابديني،
 نثـر  و شعر ناگهان  دوره اين در كه چرا دانست، مردم زندگي به وتوجه مردم ادبيات بايد را مشروطه عصر ادبيات

 آالم انعكـاس  براي شود مي اي آيينه و كند مي مردم به رو و برد مي -بود مرسوم قبل زمانهاي در كه آنچنان – دربار از
 در اجتمـاعي  انتقـاد  و طنـز  گيـراي  و برّنـده  زبـان  از استفاده با  دوره اين ادبيات. مردم هاي رنج و ها درد و آرزوها و

 حكـومتي  كـارگزاران  آنچنان گزنده و تند لحني از گيري بهره با نويسندگان و آيد، درمي نويسندگان و شاعران خدمت
  .است نظير كم ايران ادبيات تاريخ در آن ي نمونه كه برند مي سؤال زير را

 و فريـاد  مـردم،  بـه  كـردن  روي بـا  نويسـندگان  و دهـد  مي رخ »ادبي دموكراسي« نوعي مشروطه عصر ادبيات در
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 سـادگي  و ستيزند مي تاب و آب پر هاي تكلّف و گويي مغلق با لذا كنند، مي منعكس خود آثار در را آنان هاي خواسته
 اجتماعي زندگي مختلف هاي صحنه در را مردم بيداري كه آورند مي ادبياتي به رو و كنند مي آن جايگزين را رواني و
 مفـاهيم  دارند سعي شاعران و نويسندگان كه چرا است  نويسي ساده دوران اين در زمانه مقتضاي. باشد داشته پي در

 براي فرصتي ديگر لذا كنند مردم ذهن وارد توجه قابل شتابي با و ممكن زمان حداقل در را اجتماعي سياسي ي عمده
البته شايان ذكر است كـه   .فروشي فضل و نمايي هنر نه است پيام انتقال هدف كه چرا نيست نويسي پيچيده و لفاظي

را نيز نبايد از نظر دور داشت درست است كه نثـر  ) ي قبل از مشروطهدوره( تالش منشيان و نويسندگان عصر قاجار
 اعتنـا  قابـل  چنـدان  و اسـت  پيشـين  هاي دوره روش به ي قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم غالباًفارسي از ميانه

 هـاي  نامـه  در و كنند مي پيروي ديرين  ي شيوه و سبك از بيش كما خود منشĤت در اننويس نثر و منشيان اكثر. نيست
 نويسندگان از اي عده چه اگر .دارد رواج پردازي سجع و دراز و دور هاي پردازي عبارت اداري، مكاتبات و خصوصي

 حـال  هـر  در اما ؛اند نوشته مي نيكو نثري و دارند روشن و ساده و روان بياني و دارند توجه  نويسي ساده به منشيان و
 ادبيـات  در جـو  و جسـت  و تتبع و دارند قديم نثر و شعر به وافر توجهي مردم عصر اين در .نيست عده اين با غلبه
 زمان مرور به مهم اين اما. بود نويسي غلط و سستي و انحطاط از رهايي نثر در آن ي نتيجه شد،كه گرفته جدي قديم

  .)538-539 :1380فسايي، رستگار.ك.ر( آمد دست به مشروطه عصر در آن نهايي ي ثمره و شد حاصل
 مقـام  قـائم   ي ارزنـده  و مهم بسيار نقش ميان اين ودر داشتند نقش مهمي افراد  نويسي ساده سمت به نثر سوق در

 عبـدالوهاب  ميرزا چون افرادي نام ، نويسي ساده سمت به  دوره اين نثر تحول در البته. گرفت ناديده نبايد را فراهاني
 گروسـي،مجدالملك  نظـام  اميـر  خان علي حسن سپهر، تقي محمد هدايت، خان قلي رضا گروسي، خان فاضل نشاط،
  .كرد فراموش نبايد را طسوجي عبداللطيف و ميرزا نادر قاجار، ي شاهزاده الدوله معتمد ميرزا فرهاد سينكي،

نويسي ارائه شود سپس به بررسي عواملي كه مستقيماً ابتدا تعريفي از سادهحال با توجه به اين مقدمات الزم است 
  .اند پرداخته شوددر سادگي نثر اين دوره تأثير داشته

  :موضوع ي تاريخچه و پيشينه
  و آثار برخي در و است گرفته انجام تحقيقاتي تاكنون نثر نويسي ساده بر  مشروطه عصر هاي سفرنامه تأثير باب در
 از. اسـت  شـده  اشـاره  تأثير اين به و است آمده پراكنده و ضمني صورت به يا اختصار به مطالبي مقاالت و ها نوشته
 و گـذرا  اي اشـاره  »امـروز  ادبيـات  شـناخت « كتـاب  و »ايران امروز ادبيات بررسي«  كتاب در استعالمي محمد جمله

  .است كرده نثر نويسي ساده بر شاه ناصرالدين هاي سفرنامه تأثير به مختصر
 ي دوره در ايـران  ادبيـات  تاريخ« بيرق، اكبري حسن از »مشروطه ادبيات فكري مباني«  هاي كتاب در آن بر عالوه
 »فارسـي  نثر انواع« در باالخره و كوب زرين عبدالحسين از» ايران ادبي ي گذشته از« خاتمي، احمد از »ادبي بازگشت

 بيشـتر  و اسـت  شده دوران اين در شده نوشته هاي سفرنامه به اشاراتي گريخته و جسته نيز فسايي رستگار منصور از
 و تحليـل  مـورد  شـده  نوشـته  دوره ايـن  در كه هايي سفرنامه دقيق طور به و تحليل، و تجزيه تا دارد معرفي ي جنبه

 ي سـفرنامه  ماننـد  هـايي  سـفرنامه . شـود  انداخته موضوع اين به عميق نگاهي كه دارد جا و است نگرفته قرار بررسي
 ابراهيم سياحتنامه المحسنين، مسالك اصفهاني، بابا حاجي ي سفرنامه الدوله، امين خان فرخ ي سفرنامه شاه، ناصرالدين

  .تاس شده نوشته ها سفرنامه اين تأثير تحت بعدها كه هايي سفرنامه ديگر و بيگ
  .دگير قرار مطالعه مورد ها سفرنامه اين است الزم

  نويسيمفهوم ساده
:  اسـت  قسـمت  سـه  شامل وبنابراين »تكلم زبان با قلم، و زبان نزديكي« از است عبارت كلي طور به نويسي ساده«

  )223: 1328 الزماني، حب صا( »بيان و تعبير سادگي تركيب، سادگي الفاظ، سادگي
  . است مهجور لغات از وپرهيز مصطلح هاي واژه بردن كار به الفاظ، سادگي از منظور -1
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 بنـابر  اول ي وهلـه  در) رابطـه  و اليـه  مسـند  و مسـند ( جمله اساسي ء اجزا كه است آن تركيب سادگي از مقصود -2
 جمالت و كلمات و زياد مترادفات بردن كار به براثر دوم ي وهله در و شده تركيب يكديگر با زبان، قواعد اسلوب
 زحمـت  دچار يكديگر  به آنها ساختن مربوط و كردن پيدا در خواننده كه نيفتند دور هم از طوري تبعي، و وصفي

  . گردد) است خستگي موجب كه( مطالب تكرار و
 كـه  دهـد  شـرح  طـوري  را مناظر همچنين و حوادث؛ و امور  نويسنده، كه است آن بيان و تعبير سادگي از منظور -3

 اشيا طبيعي وضع المقدور حتي بايد نويسنده منظور بدين وصول براي برسد؛ مقصد به راه ترين نزديك از خواننده
 و كنايـه  و اسـتعاره  و تشـبيه  اسـتعمال  بـه  محتـاج  كلـي  طور به كه زياد هاي پردازي خيال از و نموده توصيف را

 و حقيقـي  معـاني  يـافتن  بـراي  خواننـده  مغـز  صـورت  آن در چـه . نمايـد  خـودداري  اسـت  گوناگون مجازهاي
 رياضـي  ي مسـئله  يـك  حـل  مانند نويسنده خيالي مناظر ساختن ومجسم كنايات؛ و تشبيهات اصلي هاي مشاراليه
ــه ناچــار ــاخواه خــواه كــه اســت بيشــتري فعاليــت ب ــوده آور ماللــت ن  مطالعــه مــدت طــول از نتيجــه ودر ب

  .)223 – 224 :همان.ك.ر(»كاهد مي
 دقتـي  انـدك   بـا  خواننـده  كـه  بود محسوس آنقدر مردم زبان به نويسندگان قلم و زبان نزديكي مشروطه عصر در
 اصـلي  مقصـود  يـافتن  بـراي  اورا ذهـن  پـيچ  در پيچ و تو در تو هاي جمله و ببرد پي نويسنده مقصود به توانست مي

 و كهنـه  هـاي  واژه ذهـن،  از دور و غريـب  واصـطالحات  عبارات طنطنه، پر عناوين و القاب. كرد نمي خسته نويسنده
 وبـود   بسـته بر رخـت   دوره ايـن  هـاي  نوشته از همگي ذهن از دور و پيچيده و خيالي تشبيهات و استعاره و مهجور،
 و سـادگي  و كـالم  لطـف  بـه  كـه  بود حدي تا شد؛ مي استفاده ادبي صنايع از اگر و بود داده سادگي به را خود جاي
 كالم يك در يعني بود حسي هاي وتجربه برحس ها نوشته و توصيفات اكثر مبناي.  نكند وارد اي صدمه عبارت رواني

 ي شيوه. آورد مي در نگارش به ساده بياني با و تكلف بي را همان كرد؛ مي حس و شنيد مي و ديد مي را چه آن نويسنده
 خاص صميميتي و صداقت مهم اين لذا است روبرو نويسنده با خواننده گويي بود » تخاطب « ي پايه بر ها نوشته اكثر
  .بود مردم ميان در نويسندگان محبوبيت و موفقيت اين اصلي رمز عوامل اين ي  مجموعه و بخشيد مي ها نوشته به

  :اندبررسي عواملي كه مستقيماً در سادگي نثر تأثير داشته
 ي آثار فرنگيترجمه

 تأثير بعد هاي دوره نويسندگان نگارش اسلوب و برشيوه شك بي گرفت صورت مشروطه درعصر كه هايي ترجمه
 بايـد  مـي  مترجم ترجمه در كه ازآنجا .بعد هاي دوره نويسندگان براي شد سرمشقي ها ترجمه اين ي نثرساده و گذاشت

 هنرنمـايي  براي فرصتي بنابراين بماند، وفادار اصلي متن به و كند رعايت را داري امانت باشد داشته امكان كه آنجا تا
 آنهـا  ي ترجمـه  بـه  مترجمـان  مشروطه عصر در كه فرنگي آثار در ديگر سوي از. نيست متكلّفانه هاي فروشي فضل و

 ويژگـي  همـين  و كـرد،  مي توجه جلب كه بود مطلبي گويي تكلّف و ابهام از گريز و اصلي متن سادگي پرداختند، مي
 اي ترجمـه  مثالً. كرد مي كمك پيش از بيش مشروطه عصر در نويسي ساده روند به لذا يافت، مي انعكاس نيز ترجمه در
  .1است برخوردار روان و شيوا بسيار زبان از است داده ارائه »اصفهاني بابا حاجي«كتاب از اصفهاني حبيب ميرزا كه

 هاي ساده نويسانها و رسالهكتاب

  نويسـي  ساده سوي به كم كم و گذاشت سر پشت را زيادي هاي تاب و تب مشروطيت، عصر تا ابتدا از فارسي نثر
. داشتند نقش زيادي افراد رواني و سادگي اين  به رسيدن راه در .پيمود مي راه بود دور آن از مدتها كه طبيعي زيبايي و

  .افرادي همچون ميرزاابوالقاسم فراهاني، اميركبير، مجدالملك سينكي، ميرزاملكم خان و دهخدا

 نگاريروزنامه

 رواج .شد اهداف و كاركردها در تحوالتي دستخوش انقالبي جريانات اثر در نثر، ي مقوله در بويژه فارسي ادبيات«
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 هـا  روزنامـه  ايـن . نمـود  ايفا ادبي تحوالت گيري جهت و روش تعيين در مهمي نقش عمومي، هاي روزنامه افزون روز
 بـه  امكان نويسندگان دليل، همين به شد مي خوانده عمومي اماكن در سواد بي مردم براي باسواد، معمولي افراد توسط
 مسـائل  بـا  رابطـه  در و گرفتنـد،  مـي  كـار ب را فهـم  عامه لغات و آورده روي  نويسي ساده به اما داشتند، اندكي گزيني

  ).63 :1371 كاتوزيان،( »كردند مي فرسايي قلم سياسي، و اجتماعي
 سفرنامه نويسي

 و شـهرها  اوضاع از را خود هاي ديده و مشاهدات شرح آن، طي نويسنده كه  شود مي اطالق اي نوشته به سفرنامه،
 ايرانيـان  افـزون  روز ارتباط ي نتيجه در سيزدهم ي سده در. دارد مي بيان است كرده مسافرت ها بدان كه هايي سرزمين

 چـه  هـر  اروپـا  و ايران بين جانبه دو روابط ي زمينه ،ايران  به مختلف مقاصد با اروپائيان سفر و اروپايي هاي كشور با
  .شد ايجاد بيشتر

 سـفرنامه  توجـه  مورد بسيار مشروطه؛ عصر فرهنگي مسائل ترين اصلي از يكي عنوان به اروپا فرهنگ با رويارويي
 ايـن  بـا  متفاوتي برخوردهاي سفرشان در خود هاي شنيده و ها ديده شرح در اينان  كه طوري به. گيرد مي قرار نويسان
 هـاي  قالـب  بـا  متفـاوت  كامالً كه گرفتند بهره زباني از خوانندگان ذهن كردن روشن منظور به اينان. اند داشته فرهنگ
 كـدام  هـيچ  سـفرنامه  نگـارش  طـي  در كه چرا . داشت وروان ساده وبياني زبانآثارشان  يعني بود، سنتي ي شده ارائه
 سـبك  بـه  توجـه  نـه  بود جامعه فرهنگي بيداري هدفشان تنها و نداشتند منشيانه هاي هنرنمايي و فروشي فضل قصد

  .نگارش
 اگـر  نيست گزاف بردند؛ مي كار به نويسندگان اين  كه اي ساده و روان زبان و عوام مردم اصطالحات از گيري بهره
 در نثـر  كـه  راهـي  در زيادي نقش و. كرد هموار نيز بعد هاي دوره نويسان داستان و نويسان قصه براي را راه بگوييم
 نقـش  كنـار  در هـا  سـفرنامه  زبـاني  نقـش  ايـن . كـرد  ايفا - نويسي ساده سمت به حركت يعني -بود آن پيمودن مسير
 .باشد مي عصرمشروطه ادبيات توجه قابل ازموضوعات يكي جامعه، مردم به آن ي دهنده آگاهي

   متن سادگي بر آن تأثير و اثر بودن محسوس و عيني ارتباط بررسي
 وجود نثر سادگي و سفر، حين در ها شنيده و ها ديده ثبت ميان مستقيمي ي رابطه ها سفرنامه نگارش سبك در اصوالً

 حـس  پـنج  طريـق  از كـه  آنچـه  و رويدادها و وقايع شرح به سفر، درحين نويس سفرنامه هرگاه كه معني بدين. دارد
 فرصتي نويسنده كه اين علت به دوم و دارد وجود نوشتن امر در كه تعجيلي سبب به نخست كند اقدام كند؛ مي درك
 سـجع  از خـالي  اش نوشـته  بنويسـد،  بينـد  مـي  را آنچـه  هـر  كند مي سعي و ندارد دراز و دور هاي پردازي خيال براي

 و شـود  دور احساس  ي حوزه از نويسنده هرچه كه معني بدين. شود مي شاعرانه دراز و دور هاي تكلّف و ها پردازي
  .رود مي تكلّف و سنگيني به رو رواني و سادگي از نگارشش سبك شود وارد تجريد و خيال ي حوزه به

 كه زماني ولي روانند و ساده و كوتاه جمالت است مستقيم ادراك و برحس مبتني نويسنده توصيفات كه هنگام آن
 سـفرنامه  اگـر  بنـابراين . شود مي سنگين و تو در تو و بلند جمالت شود، مي وارد تجريد و خيال ي حوزه به نويسنده
 سـبك  كنـد،  واگـذار  پـذيرد  مي پايان سفر كه زماني و بعد روزگاران را،به خود سفر هاي شنيده و ها ديده شرح نويس

 و رود مـي  فـرو  فكـر  به آسايش و بال فراغ با نويس سفرنامه كه چرا. شود مي دور رواني و سادگي از عمدتاً سفرنامه
 كوشش و است،بنويسد شده آراسته ادبي هاي آرايه انواع به كه بياني با را خود هاي شنيده و ها ديده شرح كند مي سعي

  .كند مي دور رواني و سادگي از را نثر معمول، حد از باالتر و زيبا بيان يافتن براي نويسنده
  غالبـاً  و شويم؛ مي ياري است ذهني يا عيني حد چه تا اينكه تشخيص با كنيم، مي بررسي را سبكي وقتي«  بنابراين
 احساسات به ندادن اجازه و است ديدني آنچه به نگريستن مفهوم به عيني. است ضروري باره اين در دقيق انديشيدن
ــراي شخصــي ــه ذهنــي و تصــوير در دخالــت ب ــه دادن شخصــي احساســات رنــگ مفهــوم ب  ديــدگاه از چيــزي  ب
  ).51 :1374ابومحبوب،(»تماشاگر
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 وجـود  نثـر  بـودن  پيچيـده  و ذهنـي  و نثر سادگي و بودن محسوس و عيني ميان مستقيم اي رابطه تعريف اين بنابر
 شـاعر  شخصـي  عواطـف  كننـده بيان آن توصيفات و تصاوير تمام دارد، سروكار ذهنيت با بيشتر شعر كه ازآنجا. دارد
  .است
 روانـي  از وي نثـر  شـود،  نزديك ذهنيت به و بگيرد فاصله بودن محسوس و عينييت از نويسنده قدر هر نيز نثر در
  .زند پهلو شعر با نثرش توصيفات است ممكن كه جايي تا گيرد، مي فاصله طبيعي
 در دخـالتي  نويسـنده  ذهنـي  امور و تعقّل و تخيل و كند مي ايفا گانه پنج حواس را اصلي نقش عيني، توصيفات در
  .شود مي احساس كه است چيزي آن ي كننده بيان تنها و ندارد صحنه
 هرچه نويسنده بيان و شود مي توصيف هست كه گونه همان آيد، مي در حس به كه اي صحنه توصيف، نوع اين در
  .آيد درمي محاوره اسلوب گاه و روان و عادي زبان صورت به بيشتر

 هـاي  كشـاكش  همچنـين  و عواطـف  و احساسات بيان و نمايي فضل براي آويزي دست را منظره نويسنده دراينجا
 و برسـاند  اصلي مقصود به را خواننده تا كند مي استفاده راه ترين آسان و ترين ساده از وي دهد، نمي قرار خود روحي

 قلـم  و انـدازد،  نمي تكلّف به را خود لذا كند سهيم آمده در توصيف به  ي صحنه از خود برداشت و احساس در را او
  .آن از بيشتر نه كند مي درك حواس نگاردكه مي را چيزي همان تنها
 مبتنـي  كـه  را هـايي  نوشته و توصيفات كند؛ مي درك بهتر باشد عيني را آنچه و محسوسات بشري ذهن كه آنجا از

 عينـي،  وتوصـيفات  تصـاوير  در«. دهـد  مي نشان بيشتري رغبت آنها مطالعه به و پذيرد مي بهتر باشد تجربه و برحس
 ديكتـه  و القـا  خواننـده  بـه  را احسـاس  ذهني، تصويري اما  شود مي گذاشته خواننده  ي عهده به احساس و برداشت

 متحـد  و يكسـان  او بـا  و يابـد  مـي  تمايـل  نويسـنده  برداشـت  سـوي  به بيشتري آزادي با خواننده درعينيت، كند؛ مي
  )156: همان(»شود مي
 ذهنيت انتقال منظور به ممكن سبك ترين عيني بردن كارب از است عبارت مفيد و متداول بسيار ادبي ي  شيوه يك 
 تقسـيم  خواننـده  بـا  را نيرومندي احساسات پرده،تا بي و سريع توصيف از استفاده از است عبارت ؛كه شناسانه روان
  ي حملـه  برنيـروي  اظهـارنظر،  هرگونـه  بيـان  از پرهيـز  و صميميت فضاي. دهيم سهم احساسات اين در را او و كنيم

  )157 : همان(»افزايد مي عاطفي
 بـراي  اسـت،  مـوقتي  مختلف جاهاي در توقفش كه اين بر مبني دارد مسافر كه خاصي شرايط دليل به سفرنامه در
 درك پنجگانـه  حـواس  بـا  را آنچه هر بنابراين بپردازد، گويي تكلّف و پردازي لفظ به كه نيست آنچناني فرصت مسافر
  .ديگر چيز  نه رويدادهاست و وقايع بيان دارد اهميت وي براي آنچه واقع در زيرا كشد، مي تحرير ي رشته به كند مي

هاي عصـر مشـروطه   هاي ساده نويسي در متن سفرنامههاي زير به عنوان شاخصگذشت ويژگيبا توجه به آنچه 
  :2شودهايي ذكر ميي اين دوره نمونههاي برجستهشود كه براي هركدام از اين موارد از برخي سفرنامهديده مي

  جمالت كوتاه و ساده در حد ايجاز) الف
 را راه حـرف  نردبان با و گوييم مي مقوله هر از طريق طي در. نيست سرد  چندان هوا و است خوب و خشك راه«
  .)68: 1354امين الدوله، ( »كنيم مي كوتاه
 نمانـد  قصـوري  شـبانه  اسـتراحت  در اينكه محض به و كرديم ملحق چاي به هم را ناهار و شد حاضر چاي زود«

 گرفـت،  مـه  و ابـر  شد، منقلب قدري هوا. خزيديم آن اطراف به كرده گرم و مرتب و طلبيديم كدخدا از پاكي كرسي
  .)23: همان( »شد روشن و صاف مجدداً. باريد برف قدري و باران قطره چند
. آمد طبيب. شد تالوت قرآن. خواندم نماز برخاسته، عادت به بامداد نيست بد هوا كشتي ودر است اسد برج دوم«
  .)358: همان( »نرفتم بيرون اتاق از هست ضعف و نقاهت هنوز چون. پرسيد احوال. آورد دوا

  



 1241/      نويسي عصر مشروطه بر سادگي نثرتأثير سفرنامه

  اسلوب محاور) ب
ها آب ميخورن به آواز بلند بگو عافيت باشد، امام رضا شما را محافظـت كنـد، بـه درد تشـنگي     وقتي كه مشتري«

گرفتار نشيد، از اينجور حرفها بزن مردم دورت جمع ميشن، مختصر اشخاصي كه از صـد فرسـخ راه آمدنـد كـه بـه      
  )309: 1تا، ج موريه، بي(. »دعا در حق اونا بكني خوششان ميات فيض برسن، البته هرچه

 خنــده از آدم كــه داشــت مضــحكي وضــع خيلــي.... نبــود حاضــر كــه اســت چــش دانــم نمــي اعتمادالســلطنه«
  .)333 :1373ناصرالدين شاه، (»مرد مي

 پوسـتش  تو و بريدند مي سرت حتماً شد مي كم سرت موي و بود سفيد رنگت و بود ريزه چشمات ردهخ يه اگر«
  .)28: 1ج تا، موريه، بي( »فرستادن مي بطهرون تركمن سر عوض چپوندن مي كاه

 ايـن  برگرد رضا مشتي« :  گفت ديگري آن... برم از شويد كنار! شداد و فرعون  ي عمله اي ؟ چه من به« : گفتم« 
  .)111: 1ج ،1364اي، مراغه( »هستند ديوانه همه ها سوخته پدر خارجه ي تبعه

  فعلعبارات بي) ج
  .)215 :1347شيرازي، ( »انجاميده صلح به وليكن واقع بين ما في نزاعي اندك  آينده سال« 
ايلچـي،  ( »روانـه  آنجا از و. برد خواهم وطن به و خريدار تن و جان به ترا  لندن سفر از مراجعت از بعد شاءاهللا ان«

1364: 59(.  
 خليق بسيار رعيت و غريب حال به ونسبت. دارد رشيد پسر هفت و وسي پنج، و هفتاد اوغلي چوپان سن اكنون« 

  .)68: همان(»مهربان و
 :همـان ( »كرده غارت الحكم حسب شرارت، جهت به را ايشان اموال اكثر چنانكه شرير، بسيار ديار آن اهل القصه« 

71(.  

  بيان صادق و صميمي) د
 دستشـان  كـف  را آنهـا  حـق  نداشتم اصفهان در توقف اراده من چون گفت مي چيزي دل درد از هركس خالصه« 
 پيدا عطار قوطي هيچ در كه چيزهايي. دادم مي بود نخورده گوششان به كه نكشيده آب هاي فحش آن از و گذاردم مي
موريـه،  ( »گفـتم  مـي  آنها به جوشها هفت همان از بودم گرفته ياد شيرازي هاي لوطي از طفوليت زمان از من و شد نمي
  .)10: 3تا، جبي

  ي كهنـه  فرنگـي  طاليـي  دان انفيه يك با عطري ي شيشه دو. شوم خفه بود مانده كم كه گرفت خنده مرا طوري به«
 خـوان  نامه زيارت حضرت، در آمديم تا. بكنم صورتش به نگاه توانستم نمي. كرد تقديم هندي تعظيم از بعد مندرس،

 سر پشت هم شاهزاده. بودند اعيان و امراء از زيادي مردم. بودند ايستاده اطراف در زيادي خدام. خواند مي دخول اذن
 مانـده  كم. آمد مي من چشمان از اشك و شوم خفه بود مانده كم كه شد، مستولي برمن چنان خنده. است ايستاده من
 خـودداري  طـوري  يـك   بـه . بياورد بار رسوايي مانده كم. دهد مي كالم طول هي هم خوان نامه زيارت. بزنم نعره بود

 ام خنـده  نمـاز  سـر  در. گرفـت  ام خنـده  زيـارت  در هـم  بـاز . ايسـتاد  آمـد  بـاز  هم شاهزاده. ضريح توي رفتيم كردم
  .)142: 1372ناصرالدين شاه، (»گرفت

  دوري از تكلّف و تصنّع) ـه
 عمـرم  ي همـه  در اسلوب و پاكيزگي و لطافت و خوبي آن به شهر الحق. رفته شهر و بازار تماشاي به ديگر روز« 
 هـا  كوچـه  اكثر در و. سوزد مي كرده، نصب شيشه فانوس در چراغها ها، راه و ها كوچه ي  همه در ها شب. بودم نديده
شـيرازي،  ( »اسـت  آهنـين  هـاي  پنجره ها، باغ ديوار ي  همه.است نمايان ها باغ ها كوچه از بسياري در و است جاري آب

1347: 144(.  
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 از بيشـتر  يا كمتر يا سال پانزده سن به كه فقير، و مادر و پدر بي اطفال سال عرض در كه است معيني روز امروز«
 بـراي  مباشري محل اهل دارد، فقير طفل نفر صد محل هر در مثالً شوند مي آنها متكفّل خود از خلق كه پسر و دختر
 سـن  را او كـه  بـزرگ  كليساي به شكرانه براي امروز و دهند مي است ضرور كه چيز هر از را آنها اخراجات و تعيين
  .)324 :1364ايلچي، ( »رفتند مي گويند مي پال
 لنـدن  صـحراي  ودر است بسيار ايران در كه جاشير ي ساقه به شبيه بسيار كه گياهي يك خوردن، طعام هنگام در«
 .نخـوردم  مـن  بودنـد،  آورده طعام خوان برسر گويند، مي )Asprkz( »اسپركز« را آن انگليسي زبان به و دارد وفور نيز

 مملكـت  اين در آنكه حال نمائيد مي احتراز اسپركز از چرا شما صاحب :گفت نموده تعجب انگليسي نوكران از يكي
  .)305 :1364همان، ( »باشد گران اگرچه نخورد صحرا علف كسي ايران در:گفتم گرانبهاست؟ و عزيزالوجود

  فعل تكرار) و
 هـم  شبيه و قد يك تركيب، يك. بودند كوچك آورد ميرزا تيمور است خان بابا خان قلوهاي[ دو[ كه بچه پسر دو«

  .)34 :1372شاه، ناصرالدين( » بودند نيمه و سال يك. بودند مزه با بودند،
  .)148: 1372 همان،( »است دوري راه بسيار رانديم، رانديم، خالصه«

  زبان مردم براي زيبايي كالماي اشعار و امثال رايج در درج پاره) ز
 اين هم بنده و داد مزبور چمن به تازه صفايي و نمود مرطوب را هوا الحق آمد، شديد باراني آفتاب غروب هنگام«
  .خوانم مي اخري بعد كرتاً را فرد دو

  است زار الله صحرا و كوه سراسر        است بهار ايام كه غافل مشو
  .)52: 1347شيرازي، ( »است آستين در ختن مشك صبا       است چين نگارستان رنگ جهان

 حـاكم  يعنـي  پيشـكار  ي خانـه  بابـا «:گفت» شده؟ چه بده جواب درست دهم مي قسم خدا به را تو! برادر«: گفتم« 
  ي خانـه  شـهر  حـاكم  و پيشـكار  كـه  شنيديم و ديده ايران مملكت درهر تاكنون«:گفتم»چاپيدند شهر اهالي را مملكت
  : گفت»چاپند مي را آنان  ي خانه اهالي كه است چطورشده حاال. چاپيدند مي را اهالي

  )135 :1ج ،1364 اي،مراغه( »پشت به زين وگهي زين به پشت گهي       درشت چرخ آيين است چنين
 قلـب  خود روزي دو و موقت منفعت اميد  به را مملكت متاع نداريم، نظر در ابداً را  عمومي و مليه منافع چونكه« 
  .)23 : 1ج همان،( »رسد نمي منزل به كج بار كه دانيم ونمي كنيم مي

  كاربرد صور خيال در حد كامالَ ابتدايي) ح
  .)128 :1،ج1364اي، مراغه( » الفديم گزافه و بافديم دروغ هم ذاكر« 
 هـاي  بوتـه  و الـوان  هـاي  گل و سبزه جا همه كند كارمي چشم تا. صفاست و نزهت با بسيار جاي چشمه اين سر«

 شفق را خود زمردي هاي برگ و زند مي برق آفتاب پرتو از ياقوت  سنبله چون هايش خوشه كه است، خودرو زرشگ
  .)78 :2536طالبوف تبريزي،(»اندازد مي خوشايند نيمرنگ

 خـدام  تمام با شام مقارن احتشام عين در حكيم شرف عزم به آورده بيرون جالل ي دريچه از سر جمال آفتاب آن«
  .)7: 2 ج موريه،( »شدند روان
 ام كـرده  بـاز  را خانم حجاب قفل بوسه كليد از اينكه قصد به نموده انگيزي فتنه چشمش فريب عابد نرگس بدواً«
 رسـانده  زلفـش  عنبـرين  سوسن به دست طالع مدد از كرد محبوسم زنخش چاه به نموده گرفتارم گيسويش كمند در

 ساختم، خود سپر را عارضش قرص ناچار نموده حمله عريان شمشير با ابرو هالل كشيدم، غبغبش ي سايه به را خود
  ).97: 3 ج همان،( »آمد در صدا به نموده مژگان آبدار خنجر به دست و خورد هم بر خواهي كين به لبش ياقوت

كلمـات و تركيبـات   اي ها كاربرد فعل به شكل وجه وصفي، وجـود پـاره  هاي مشترك اين سفرنامهاز ديگر ويژگي
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كالم از ذكر نمونـه   ياطالهپرهيز از  عربي و فرنگي ، توصيفات ملموس و عيني و  طنز و نكات ادبي است كه جهت
  .ايمخودداري كرده

 پيدا درخشاني نمود شاعران و نويسندگان از جامانده به مختلف آثار در مشروطه عصر در كه  نويسي ساده نهضت
 توان مي ها نوشته از بسياري در را آن پاي رد و است، كرده پيدا ادامه امروز تا كه بود مناسبي و جابه شگرد بود؛ كرده
 روانـي  و نويسـي  سـاده  مشـروطه،  عصـر  از بعـد  نويسندگان از مانده جا به آثار تمام در تقريباً معاصر دوران در. ديد

 داسـتان : جملـه  از ادبيـات  مختلف هاي زمينه در نويسي ساده اين و.دارد نمود كه است اي مشخصه ترين اصلي مطالب
  . شود مي ديده شعر و نويسي نامه نمايش رمان، نگارش نويسي، قصه نويسي،

 آن در كـه  هـايي  سـفرنامه  ويـژه  بـه  مشـروطه،  دوران  ي مانده جا به ساده آثار از تقليد به معاصر نويسان سفرنامه
  .اند كرده اتخاذ خود هاي سفرنامه نگارش براي ساده است،روشي يافته نگارش ي دوره

 اثبـات  بـه  و اسـت  واضح و آشكار آن رواني و سادگي كه بپردازيم هايي نمونه ذكر به كنيم ن بخش سعي مييدر ا
 معاصـر  دوران هـاي  سـفرنامه  سـبك  بر زيادي تأثير مشروطه، عصر هاي سفرنامه  ي ساده سبك كه بپردازيم نكته اين

  .است داشته

 خسي در ميقات

 كنـار  و گوشـه . بودنـد  آمـده  ها شرطه. كرد مي را كارش راحت كس هر. بود خلوت نسبتاً ضريح، دور هم طوافي«
. نكنـد  چـپ  نگـاه  شان سجاده ي گوشه به كسي اينكه مواظب سخت و گرفته؛ جا صف سر نماز انتظار به مردم حرم،
 يـارو . برگردانـد  را اي سجاده ي گوشه پايم و! نفهميدم يعني سفري چنين در حتي! آدميزاد اين جويد مي تعلقي عجب
 تسـبيح  گويـان  ذكـر  و نمـود  نمـي  عرب و بود پيرمردي. كردم نگاهش فقط. كنم چه درماندم كه پايم پشت زد چنان
  .)59-60: 1362آل احمد،( »كشيدم خجالت من كه. نشسته ددي چشمش در اما. گرداند مي

 سيمرغ صفير

 بـه  و برخاسـتم  سحر شب يك. شود مي پديدار نيشابور آسمان در عجيبي ي ستاره سحر هر كه بودند گفته من به«
. بـود  ايسـتاده  شـرق  جانـب  در و بـود  طاووس دم شكل به نورانيش ي دنباله. بود دار يدنباله  ستاره. رفتم آن تماشاي
 هـايش  تيغـه  و كشـيده  خيلـي  بـدنش  و باشد فروزان بسيار اش كله كه آمد نظر به اي تيغي جوجه مثل ديگر اي لحظه

 براقي و درشتي اين  به را آنها كه بود سالها. بودند شفاف همگي ها ستاره و نمود مي نزديك اندازه بي آسمان. نورافشان
  .)186: 1371اسالمي ندوشن،( »كنند تماشا را زمين تا بودند شده خم آسمان از اينكه مثل بودم، نديده

 سفر بياض

 شـهري . اسـت  ايـران  اصـفهان  حكم در. است ژاپن قديم پايتخت كيوتو. كردم حركت كيوتو به توكيو از دوشنبه«
 از اي عـده . ام گذرانـده  شـهر  ايـن  در گـذار  و گشت به كه است روز دو. تاريخ و هنر از اي مجموعه و تاريخي است
 بـزرگ  معابـد  طرح، خوش پادشاهي قصور دراندردشت، نظير كم هاي باغ. ام ديده را بازارها و ها باغ و قصور و معابد
 كيوتـو  بـراي  شـهرتي  سـبب  يـك  هر آن، محكم و گسترده دانشگاه شهر، سنتي و دستي هنرهاي شينتويي، و بودايي
  .)106: 1354افشار، ( »درخشان و دراز تاريخي ي گذشته با آن حوالي و كيوتو يعني حقيقي ژاپن عبارت يك  به. است

 پاريس تا پاريز از

 اسـت؟  گفتن بله موقع چه مار، زهر و بله: گفت يزدي غليظ ي لهجه با رسيد مي نظر به خشمگين كه حالي در پدر
باسـتاني  (» !باشي رانده را خرت هم و باشي خورده را نانت هم باشي، داده مرا جواب هم كه »هون«: بگو بله، جاي به

  .)338 :1367پاريزي،
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 بلوچ ديدار

 ي حاشـيه  هـاي  شهرسـتان  در. آورد مي برايم هم اي تشكچه.نيست دلگير اصالً دكانش، جلوي من نشستن از بقال«
 ما سبزوار در. نشينند مي ها دكان بعضي جلوي ها بعضي ها، غروب كه است اين بر رسم -هم ديگر جاهاي شايد كوير
  )71: 2537دولت آبادي، ( »ام كرده خوش جا هم من حاال. نشستند مي ها دكان بعضي جلوي ها بعضي. بود همينجور هم

 جهان نصف اصفهان

 هـم  بسـته  چشم اگر كنم مي گمان. شود مي شناخته دور از و نيست پرسش به الزم آن كردن پيدا براي شاه مسجد«
. بـودم  شـنيده  زيـاد  را وصـفش  و بـودم  ديـده  زيـاد  را عكسـش  چـون . شناختم مي را آن كردند مي پياده آن جلو مرا

  )26: 1311هدايت، ( »است آن معرف و نشان بهترين دارد هايش مناره و گنبد با  آن؛ درِ سر كه قناسي مخصوصا

  گيري نتيجه
. آمد مردم ميان به و بريد ي دربار طبقه ويژه به خاص اي دسته و طبقه از كه زمان آن از اخير دوران در پارسي نثر
 پيـدا  راه نثـر  به بسياري عوامل اثر در سادگي اين كه است آن سادگي كرد، پيدا كه اي ويژگي بارزترين و ترين اصلي
 بـراي  بسـياري  پيامـدهاي  اروپـا  بـه  ايرانيان آمد و رفت و شد زياد شاه ناصرالدين زمان از غرب با ايران ارتباط. كرد

 بـيش  را جديـد  بياني و زبان به نياز قاجار، عصر اواخر از ايران اجتماعي -سياسي تحوالت. داشت ما ادب و فرهنگ
  .كرد آشكار پيش از

 يعنـي  آنهـا  اصـلي  مخاطبان و نويسندگان و شعرا استقبال مورد بسيار كه بود بابي فتح نويسي ساده به گرايش اين
 دوران آن از مانـده  جـا  به ي ساده ازآثار بسياري نيز امروزه و كرد پيدا ادامه بعدها كه شد نهضتي و گرفت قرار مردم

 خاصي اهميت از نيز نويسان سفرنامه نقش ميان اين در. است كرده پربار و غني پيش از بيش را ادب و شعر ي گنجينه
  .است برخوردار

 بـراي  فرصـتي  مسـافر  آنكـه  دليـل  به و -سفر امر در تعجيل – يعني مسافر خاص موقعيت دليل به ها سفرنامه اين
 تقريباً و دارند ساده بياني ندارد؛ معني بي و زائد هاي نويسي مغلق و سازي سجع ثقيل، هاي پردازي عبارت به پرداختن

 اسـلوب  وصـفي،  هـاي  فعـل  كاربرد بيان، صميميت جمالت، كوتاهي: قبيل از مشتركي هاي ويژگي داراي آنها ي همه
  .اندتازه لغات و تركيبات تعدادي همچنين و پارسي نغز  اشعار و ها المثل ضرب اي پاره درج تكرار، محاوره،

 و زبـان  از استفاده جز اي چاره اينان مردمند؛ عامه نويسندگان و شاعران اصلي مخاطبان دوره اين در اينكه دليل به
 بـود،  داده دسـت  از را خـود  شـناختي  زيبـايي  كـاربرد  كه گذشته ادبي كهنه هاي شكل با زبان اين .ندارند ساده بيان

 بيـان  براي نويسندگان برخي رو همين از. برآيد مهم ي اين عهده از بتواند تا بود تازه شكلي به نياز و نبود پذير امكان
 راه ترين مستقيم و ترين ساده از پيام انتقال بيشتر اينان اصلي هدف كه چرا جستند بهره روان و ساده بياني از مطالبشان

 »تخاطـب «  ي شـيوه  نـام  به آن از كه است اي شيوه بر مبتني نويسان سفرنامه كار بنيان. فروشي فضل و اظيلفّ نه بود
   .شود مي ياد

 موضـوع  بـه  خواننـده  انحـراف  قصـد  كـالم  ايراد از نويسنده و شوند مي بيان مستقيم و سريع معاني شيوه اين در
 در انديشـه  كـه  را كلمـاتي  و يـرات تعب نخسـتين  البداهـه  فـي  اينان. ندارد معني درك جز ديگري مقصد يا و ديگري

 را جمـالت  چناني آن تنسيق و تنظيم و گزيني به و انتخاب فرصت بنابراين كردند، مي نثر وارد گذاشت مي اختيارشان
 تنهـا  نه نويسان سفرنامه اين. است روان و ساده كامالً يعني حسي توصيفات بر مبتني عمدتاً هايشان نوشته و نداشتند

 ايـن  گـواه  و دادنـد  قـرار  تأثير تحت كامالً نيز را بعد هاي دوره نثر بلكه بودند، نويسي ساده جمرو خودشان عصر در
  .اند برده  بهره آن از آثارشان نگارش در اخير نويسان سفرنامه كه است رواني و ساده نثر مطلب
 دور نظر از نبايد را نكته اين اما بود؛ فارسي نثر براي درخشان اي ي آيندهدهنده بشارت نويسي ساده ذوق چند هر
 پختگـي  و كمال به يكباره نثر طبيعتاً است، نثر سادگي ي زمينه در ادبي رستاخيز سرآغاز چون  دوره اين در كه داشت
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 كـم  كـم  را نثـر  كه است متعدد فرودهاي و فراز سرنهادن پشت و زمان گذر بلكه كند، نمي پيدا دست خود ي شايسته
 نمودهـاي  از يكـي  عنوان به نيز ها سفرنامه مورد در قاعده اين كه است مسلّم. دهد مي سوق الزم شايستگي سمت به
 آثـار  ساير كنار در نيز، ها اما در هر حال سفرنامه باشند، مستثني قاعده اين از توانند نمي ها سفرنامه و دارد مصداق نثر

 كـه  چـرا . رهانيـد  گذشـته  هـاي  دوران پيچيدگي و تكلّف از را نثر و شد نويسي ساده رونق باعث نويسندگان و شعرا
 ندارد، شاعرانه دراز و دور هاي پردازي لفظ براي فرصتي است، وي كار چاشني تعجيل آنكه دليل به سفر در نويسنده

. پـردازد  مـي  است كرده درك حس پنج رهگذر از كه هايي شنيده و ها ديده وصف به ساده و روان كلماتي قالب در و
 وقـايع  شرح به روان و ساده بسيار است، نشده لتخي ي مقوله وارد و دارد سروكار گانه پنج حواس با چون همچنين

 ادب و زبان ي خزينه به هايي گنجينه هم و كرد كمك ما  ي جامعه فرهنگي غناي به هم ها سفرنامه اين. پردازد مي سفر
  .افزود فارسي

  هاپي نوشت
الـف ليلـه   سه تفنگدار، پتر كبير، كنت مونت كريستو، ژيل بالس،  :توان به آثار زير اشاره كردهاي موفق مياز جمله اين ترجمه

  و ليله
  .ايماند بسيارند اما ما مبناي كار را بر چند اثر برگزيده قرار دادههايي كه در اين عصر نوشته شدهتعداد سفرنامه
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The Influence Of Itinerary in mashruteh Period 
 On Simplicity Of Persian Prose 

ABSTRACT 
The farsi prose, form the start till present, has developed variously, and form the standpoint of 

simplicity and complexity, has passed different stays. So that we can draw its curve from simplicity to 
complexity, And then for complexity to simplicity. The prose changes have ins pried considerably by 
socio- political of each era. Tendency or propensity to simple writing in different stays of prose 
development has been considered by writers and men of letters. It is one of the most important 
characteristics of different kinds of prose in contemporary aye. This tendency to simple writing, from 
the end of Qajar era has been paid attention by some writers and reporters. It was the glorious 
development implication, which occurred in Iranian society. Different factors have been effective or 
impressive in this development, which the most important of them are as follows: 

The spread or development of press industry, the expansion of journalism. The establishment of 
polytechnic institution, translation of books and familiarity with the new world and finally the spread 
of travels account writings:  

Each of the above- mentioned factors, apart from causing the entrance of manifestations of 
European civilization, directly or indirectly, generaled the prose towards simple writing. However, the 
travels account, are particularly outstanding or influential, Not only because their writers, by printing 
some subjects in frame- work of these travels account, have contributed to the awakening of people's 
mentality, but on account of this travels account, in constitution age. Have been motivated simple 
prose writers, by taking advent age of a simple and fluent language, have interpreted or explained their 
own seen and heard, and so have smoothed the passage, which had been paid attention in former tines, 
and in fact it was nothing but simple writing, these writers, in addition to cause to develop the prose 
and presented and excellent method to the posterities, so that the writing or penmanship of 
constitutional age. Has been under the influence of these travels account which have been written up 
simply and fluently.  

 


