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 مقدمه -1

هايی است كه در دورة قاجار ترين سفرنامهيکی از مهمترين و آموزنده السیاحهبستان

العابدين بن اسکندر شیروانی، مل،ب به زين ة اين سفرنامه میرزانوشته شده است. نويسند

الهی است و : شش(. وز از عارفان شهیر طري،ة نعمت1931علیشاه است )شیروانی، مست

هجرز در  1134بیشتر عمر  ود را در سفر گذرانده است. شیروانی در نیمة شعبان سال 

(. در پنج سالگی 312دنیا آمد )همان:  يک  انوادة اهل علم در واليت شما ی شیروان به

جا(. در آنجا دوازده سال از محضر به همراه  انواده به كربالز معال مهاجرت كرد )همان

( در اين روزگار بود كه به مصاحبت 319پدر و ساير علما، علوم رسمیه را آمو ت )همان: 

ر علیشاه اصفهانی رسید بزرگان طري،ة نعمت اللهی، از جمله سید معصوم علیشاه دكنی و نو

هاز مظفر علیشاه )معطر و وارد طري،ة ف،ر شد)همان: هفت(. در هفده سالگی، با توصیه

سال در  91( و 423 – 412: 1941سیاحت را آغاز كرد )همان، « تمکین»علیشاه( و به قصد 

امر (. تا اين كه در زمان قطبیت مجذوب علیشاه و به 311: 1931سیر و سیاحت بود )همان، 

وز و براز آماده شدن به منصب ارشاد، سفر را متوقف و در شیراز سکونت كرد. در سال 

هجرز موقع مهاجرت  1241(، به سال 319هجرز در شیراز تأهل ا تیار كرد )همان:  1291

هايش را غارت كردند و نوشتهاز شیراز به كربال، در راه قمشه، به دستور حاكم آنجا، دست

 1241كرد و آن را در سال  بستان السیاحهشروع به نوشتن كتاب  1241ل سوزاندند. در سا

هجرز به همراه همسر رهسپار سفر حج بود كه در  1219به اتمام رسانید. و باال ره در سال 

آفرين تسلیم كرد،  اكسپارز كه هر جا جان به جان -جده درگذشت و بنا به وصیت  ود 

العابدين شیروانی آثارز شد)همان: پانزده(. از میرزا زيندفن « امنّا حوا»در قبرستان  -شود 

از كوتاه در بیان المعارف )رسالهكشف -1اند از: نند به يادگار مانده است كه عبارت

السیاحه رياض -2ع،ايد نويسنده و شرح احوال  ود و عارفان دين و عالمان اهل ي،ین(. 

 1291روضه و بهار است و در سال است كه مشتمل بر يک  لد، نهار  نامه)سیاحت

از است، متشکل از يک بوستان، نامهالسیاحه )سیاحتحدايق -9هجرز نوشته شده است(. 

 21از است كه از نامه: سیاحتالسیاحهبستان -4بیست و هشت حدي،ه و يک گلستان(. 

 بیست(. -: نوزده گلشن و يک بهار تشکیل شده است.)ن. ک. همان
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سال، بخش اعظمِ قارة آسیا تا آسیاز دور و جزاير پايین  ط  91 شیروانی در مدت

هاز استوا، بخشی از اروپا و قسمتی از آفري،از شمالی را سیاحت كرد و بالد و سرزمین

فکرز از مذاهب مختلف اسالم، مسیحیت، زرتشتی، مختلف را ديد و با هر صاحب

كند از كه  ود نیز  اطرنشان میطورز هندويی، مزدكی و ... به مباحثه پردا ت و همان

السیاحه هايی است كه طی سفرهاز  ويش گردآورده بود، كتاب بستانمجموعه يادداشت

نمود و در هر سرزمینی، اهل احوال و اوضاع هر ديار را ضبط می»را تألیف كرده است: 

مع می شد، حاالت و م،االت او را به قید كتابت درآورده و جي،ینی و مح،،ی مالقات می

( ولی 919 – 911: 1941)همان، « كرد به قصد آن كه ... آن را ترتیب نموده، كتابی سازد

ها از در يورش مأموران حاكم قمشه به منزل وز، و غارت اموالش، بخشی از اين ياداشت

ها و آن نه در حافظة  ويش ضبط كرده بود، اين ماندة آن يادداشتبین رفت و از باقی

: نه(. اين كتاب كه در ح،ی،ت شرح سلوک معنوز 1931ته شد.)همان، ها نوشسفرنامه

اش معرفت حق و نفس است، به نام محمدرضا میرزا، از سالکی است كه مطلوب اصلی

 زادگان قاجار نوشته شده است)همان: هجده(.شاه

  ئلهبیان مس -1 -1

دهد تا با لعه قرار میالسیاحه را مورد مطاهاز سبکی كتاب بستانپژوهش حاضر ويژگی     

هاز اصلی اين اثر را مشخص، سپس كارآمدز هر يک بررسی دقیق آنها، نخست شا صه

ها نشان هاز انجام يافته، استنتاج كند. بررسیها را با توجه به تجزيه و تحلیلاز اين شا صه

 دهد كه شیروانی جهت مفید فايده بودن و جذابیت بخشیدن به اثر  ود، از انواعمی

 پردازيم. شگردها بهره برده است كه در اين م،اله به تحلیل و بررسی اهم آنها می

 پیشینۀ پژوهش -2- 1

دربارة  دهد كه صوص پیشینة پژوهش نشان می در يافتهانجام وجوهازجست     

ة محمودز از اين اثر بر اساس شش نسخة منیژ، غیر از تصحیح انت،ادز السیاحهبستان

 اين در كه ازنوشته تنهار ايران، تح،یق شايان توجهی انجام نگرفته است. شده دشناسايی

 1931، آذرماه 112است، كه در شمارة « السیاحهن،د كتاب بستان»آمد،  دست به زمینه

است از نشست « گزارشی»كتاب ماه ادبیات ناپ شده است. و اين نوشته نیز در ح،ی،ت 

ی شهر كتاب، با شركت مصحح، شهرام پازوكی، در مركز فرهنگ1931تیرماه  21سه شنبه 



 202 44شماره                                          نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

پردازند. با توجه به اين كه تا به حسین ابوالحسن تنهايی، كه به ن،د و بررسی اين تصحیح می

السیاحه از منظر سبک شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته، حال كتاب ارزشمند بستان

 شود.اهمیت انجام اين پژوهش مشخص می

 رورت تحقیقضروش و  -3 – 1

از مورد مطالعه قرار نگرفته تا به حال از هیچ جنبه السیاحهبستانبا توجه به اين كه كتاب          

 سعی است، ازتحلیلی و روش كتابخانه – توصیفی شیوة بر مبتنی كه تح،یق اين است، لذا در

 و بررسی مورد هاز سبکی اين اثر ارزشمند در سه سطح فکرز و زبانی و ادبی،شا صه تا شده

 در را كرده، سپس آنها هاز پربسامد را استخراجمصداق ابتدا كار اين براز گیرد و قرار تحلیل

 .ايمپردا ته  ود هازيافته تحلیل به سپس كرده، بندزطب،ه متفاوت هازگروه

 

 بحث -2
 معرفی مختصرکتاب و مؤلف-2-1 

توان العابدين شیروانی را نمیحاج زين یاحهالسبستان»نويسد: بهار در معرفی اين اثر می    

يک كتاب علمی  اص نامید، زيرا ب،درز مطالب متفرقه از تاريخی و روايات در آن 

هاز سنگی (. ناپ1921 /9: 1919)بهار، « انباشته شده كه حال جُنگ را پیدا كرده است

اثر شده، حاكی هجرز از اين  1911كه در بیش از يکصد و بیست سال پیش، يعنی در سال 

از اهمیت و مورد اقبال بودن آن دارد. اين سفرنامه كه حاصل سیاحت سی و هفت سالة 

میرزا زين العابدين شیروانی است، شامل يک سیر و بیست و هشت گلشن و يک بهار است. 

كند و از مهاجرت  انوادة  ود به عتبات عالیات و شروع مؤلف در ابتدا  ود را معرفی می

كند و سپس وارد ، صحبت می«السیاحهبستان»و آغاز سیاحت  ود، سبب تألیف  به تحصیل

گانه، هر كدام به يکی از حروفِ ابتثی عربی هاز بیست و هشتشود. گلشنها میگلشن

در بین حروف عربی « پ، چ، ژ، گ»اند. با توجه به اين كه نهار حرف ا تصاص يافته

آورده شده « ب، ج، ز، ک»رتیب در اثناز حروف وجود ندارد، بنابراين، اين حروف به ت

هايی كه هاز مربوطه، به توصیف بالد و سرزمیناست و در ذيل هر يک از حروف و گلشن

هاز ها ديده، پردا ته است و در مورد موقعیت جغرافیايی، وابستگیدر طی سیاحت آن

ها و بان، جاذبهاقلیمیِ آن شهر، تلفظ دقیق آن، وجه تسمیه و اسامی قديمی بالد، ز
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محصوالت  اص، تاريخچه آن شهر، طوايف ساكن در آن شهر، مذهب مردم،  لق و 

هاز بزرگ علمی آن بالد و... پردا ته  وز، آداب و رسوم، اماكن تاريخی، شخصیت

 است.

هاز مختلف به آيات و ها، ضمن اين كه به بهانهنويسنده در اثناز ذكر بالد و سرزمین

گیرد، گاهی كند و از شعرِ شعراز مختلف بهره میشايخ و... استشهاد میاحاديث و كالم م

نیز موقع ذكر بالد، اگر آن شهر و سرزمین، شخصیت علمی و مذهبی و ادبی مشهورز 

پردازد، داشته، كه در قرون ماضی بوده، در اين صورت ف،ط به ذكر احوال آن افراد می

شود و در مورد مؤلف نزد ايشان شرفیاب میاند، ولی اگر آن افراد در قید حیات بوده

از و علمی كه آن شخص تبحّر داشته، با وز وارد بحث شده، يا از وز سوالی رشته

كند و مؤلف از اين طريق، پرسد و وز به شکل مفصل در آن  صوص صبحت میمی

: 1931هاز مختلف فلسفی و عرفانی)ن.ک. شیروانی، گاهی مباحث شاذز را در زمینه

(، طب )ن.ک. همان: 1111 – 1112و  1114 – 1119(، مذهبی)ن.ک. همان:  122 -122

(، 412 – 429(،  اصیت حروف)ن.ک. همان: 119 – 149(، نجوم)ن.ک. همان: 11 – 99

(، 1211 – 1212(، علم اعداد )ن.ک. همان: 1921 – 1921شناسی )ن.ک. همان: نهره

 – 1114ها غاُلت: )ن.ک. همان: قه(، اديان و فر1221 – 1291ا الق )ن.ک. همان: 

(، 411 -419(، زرتشتیان: )ن.ک. همان: 112 – 1/121(، عیسويان: )ن.ک. همان: 1111

كند كه در نوع  ود ( و... ثبت و ضبط می219 – 921مهباديان و سمراديان: )ن.ک. همان: 

 نظیر است.كم

ن  نیز مشتمل بر نهار شود كه آشروع می« بهار»گانه، هاز بیست و هشتبعد از گلشن

است؛ گلزار اول به تعبیر  واب ا تصاص دارد. مؤلف روزز در بندر اسکدار، « گلزار»

كند كه در فن تعبیر  واب و تأويل، يگانة روزگار بود و از وز شخصی را مالقات می

 واهد كه فصلی در مورد تعبیر  واب بیان كند. در اين قسمت نیز الفاظ بر اساس می

اند و اغلب تعبیرها از قول امام صادق )ع(، دانیال نبی، ابن سیرين، تثی تنظیم شدهحروف اب

اند. گلزار دوم به ذكر اسامی منازل ا تصاص دارد، در اين كرمانی و جابر مغربی، بیان شده

از م،دار فاصلة « فرسخ»بخش مؤلف فواصل بالد را از يکديگر بیان كرده است كه با واحد 

هاز واقع شده در شهرها، در ح،ی،ت تعداد آبادز« مرحله»كند و تعداد می بالد مشهور ياد
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كند. گلزار سوم به ا بار متفرقه و حکايات مختلف بر در بین آن دو شهر را مشخص می

 سبیل اجمال ا تصاص يافته است و نهايتاً گلزار نهارم در  تم كتاب است.

 

  های سبکیویژگی-2-2

شناسی، براز آنکه بتوانیم بر اجزاز متشکلة ون ادبی از لحاظ سبکدر تجزيه و تحلیل مت    

متن اشراف پیدا بکنیم، نظر منت،دان اين است كه متن را از سه ديدگاه فکر، زبان و ادبیات 

ترين و (. نظر به اين كه اين روش يکی از ساده119: 1914مورد مداقه قرار دهیم. )شمیسا، 

-شناسانة متون است، ما نیز با بهرهتجزيه و تحلیل سبک هازترين راهدر عین حال علمی

 پردازيم.السیاحه میهاز سبکی بستانگیرز از اين شیوه به بررسی ويژگی

 سطح فکری -1- 2-2

همانطورز كه امرسون  هاز اوست وكالم تجلیگاه جهان درونی نويسنده و طرز دريافت     

العابدين شیروانی موقعی (. زين11ان: )هم« سبک، صداز ذهن نويسنده است»گويد: می

گرفت و اگر آن هاز علمی و مذهبی را میرسید، سراغ شخصیتكه به بالد مختلف می

پردازد، كرد، در اين صورت به ذكر احوال آن افراد میعالم در قرون ماضی زندگی می

ر مورد شود، و داند، مؤلف نزد وز شرفیاب میولی اگر آن افراد در قید حیات بوده

از و علمی كه آن شخص تبحّر داشته، با وز وارد بحث شده، يا از وز سوالی رشته

كرد، شیروانی از اين طريق پرسیده، وز نیز به شکل مفصل درآن  صوص صحبت می

نظیر هاز مختلف ثبت و ضبط كرده كه در نوع  ود كمگاهی مباحث شاذز را در زمینه

السیاحه به شرح ذيل است ین غالب در كتاب بستاناست. بر اين مبنا موضوعات و مضام

 ( مراجعه شود(1)جهت مشاهدة فراوانی سطوح فکرز به نمودار شمار )

، سفرنامه السیاحهبستانبا توجه به اين كه  موضوع كتاب  جغرافیا و تاریخ: -2-2-1-1

د. بنابراين و تاريخ بالد  واهد بو ،است، از اين روز، قهراً موضوع اصلی آن ذكر جغرافیا

ها را به پردازد، سپس بالد و آبادزهاز هفتگانه میشیروانی در وهلة اول به تشريح اقلیم

كند. نويسنده به اين منظور، معرفی می« گلشن»ترتیب حروف ابتثی و طی بیست و هشت 

كند و سپس عراب آنها مشخص میابتدا تلفظ دقیق اسامی بالد را با مشخص كردن اِ

فیايی، آب و هوا، محصوالت عمده، زبان، تاريخ و اشخاص معروف و... را موقعیت جغرا
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به فتح میم، و زا مع الیا و نون مع االلف و »نويسد: می« مزينان»كند. مثال در ذكر بیان می

توأمان. قرب پانصد از است از قصبات  راسان و محلی است بهجتسکون نون ثانی، قصبه

انگیز. در ه مضافات اوست. آبش از كاريز و هوايش فرح انه در اوست و نند پاره قري

زمین هموار واقع و جوانب آن واسع است. از مضافات سبزوار. و مردمش مذهب امامیه 

 (.1111: 1931)شیروانی، « دارند. راقم مکرر ديده است

نظیر و قابل تأمل بی  ودشود كه در نوع از نظر تاريخی نیز گاهی مسائلی مطرح می    

گويند اصل  واجه »نويسد: ، داراالمارة تويسركان می«رودآور»ستند؛ مثال در ذكر ه

الدين حافظ شیرازز از آنجا بوده و در شیراز نشو نما يافته. اين رباعی را بر مدعاز شمس

  ود دلیل كنند:

 م،بـــول همـــه  ـــواص و مشـــهور عـــوام 

ــدام   ــت مـ ــام اسـ ــه نـ ــیراز بـ ــة شـ  در  طـ

 

 درِ تمـام حركـت، بـ  لهجـه و مـوزون   وش 

ــام  ــافظ نـــ ــد و حـــ  «رودآورز و محمـــ

 (139 – 131)همان:                        

(، محصوالت ممتاز بالد: مس 211نیز در مورد پیشینه و قدمت بالد )ن.ک. همان: 

( زاج سیاه 391(، پستة اشتران)همان: 1431(، شال گواشیر)همان: 1411كاشان)همان: 

 (.311وه )همان: (، انجیر و انار سا329قزوين )همان: 

الهی بود، با توجه به اين كه شیروانی از دراويش نعمتفلسفه و عرفان:  -2-2-1-2

اين  و فانی و فلسفی، عالقة وافرز داشتهبه مسائل عر لذا( 1921 /9 :1919)ر.ک. بهار، 

هاز سبکی آن حساب بسامد بااليی دارد و از مهمترين  صیصه السیاحهبستانانديشه در 

انیده و هر يک دشیخ ابوبکر كتانی م،امات و منازل اهل سلوک را صد اصل گر. »شودمی

« از آن اصل را متفرع نموده است بر ده ديگر كه مجموع آن اصالً و فرعاً هزار م،ام است

 واجه عبداله انصارز، »نويسد: (. يا در جاز ديگر می121 – 122: 1931)شیروانی، 

 «و هر يک از ده را بر اقسام ده ديگر متفرّع گردانیده... م،امات را بر ده باب قرار داده

، ورع، تبتّل، رغبت، رجا، سماع،  وف ه در مورد اصطالحاتی نون( و در ادام121)همان: 

دهد ، ذوق، ف،ر، غنا و... توضیح میتهذيب، تفويض، تفريد، بسط، سکر مراقبه، ا الص،

(، توصیف 1229 – 1229)همان: وحدت وجود »(. نیز ن.ک. 122 – 121)ن.ک. همان: 
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(، ذكر 149 – 141(، تشبیه، تعطیل، قدر، جبرو ا تیار )همان: 441 – 442شیطان )همان: 

(، تح،یق تفکر 1244 – 1293(، ذكر  فی )همان: 319 – 312هاز درويشی )همان: حل،ه

 ( و ...1219 – 1244)همان: 

، اطالعات مفیدز لسیاحهابستانيکی ديگر از سطوح انديشگانی مذهب:  -2-2-1-3

دهد. مثالً در هاز مختلف آنها به مخاطب میاست كه در  صوص مذاهب مختلف و فرقه

مذهب وهابی محدث نیست و نون ... محمد ابن »نويسد: مورد ح،ی،ت مذهب وهّابی می

اد عبدالوهاب آن طري،ه را رواج داد، الجرم بر زبان مردم ننین افتاد، واال تازه نیست... اعت،

معنی است و گنبد و بارگاه بر سر او اين است كه ... شفاعت انبیا و اوصیا و اولیا كالم بی

ذكر مذهب »(. نیز ر.ک. 1114 – 1119)همان: « قبور انبیا و اوصیا سا تن بدعت است...

و ( و... . 1114 – 1111)همان: « غالت و مذهب ايشان»(، 1341 – 1342)همان: « زيديه

(، 231 – 219)همان: « مهباديان»ها، از جمله: ها و سلسهنواع فرقهبحث در مورد ا

وهمیه و  یالیه( )همان: « )= سمراديان»(، 922 – 921جمشايی( )همان: « )= جمشاسیان»

« بکتاشیه»(، 941 – 949)همان: « ابلیسیان»(، 991 – 994)همان: « يزيديان»(، 911 – 922

 . ( و...112 – 112)همان: « ذهبیه»(، 419 – 412)همان: 

نايل شد و از وز سوال نمود « الدينمیان فیض»در كشور هند، به ديدار طب:  -2-2-1-4

كه ظهور علم طب از كیست؟ و ايشان به صورت اجمال در اين مورد توضیح داد و در 

 صوص دواز بر ی از امراض و داروها از جمله درمان نشم و بواسیر و مرهم رال و 

(  همچنین در جايی ديگر در مورد 11 – 91.. توضیح داد )ن.ک.همان: معجون مبهّی و.

 (.119 – 119گويد. )ن.ک. همان: به صورت اجمال سخن می« ا تالجات اعضا»

 واهد كه رسد، و از وز میمی« موالنا دانشمند»در آناطولی به حضور نجوم: -2-2-1-5

، فصل بیان دارد، و ايشان نیز به شکل از قواعد نجوم و ت،ويم، و ا تیارات ايام فرس و تازز

، «حروف جمل و مراتب اعداد و عدد بروج منط،ه فلک البروج»مفصل در  صوص 

، «شرف كواكب و مدت مکث آفتاب در بروج»، «كواكب سبعة سیاره و بیوت كواكب»

، «روزز و نسبت كواكب به ايام هفتهساعات شبانه»، «نظرات  مسه و اجرام سیارات»

 – 141دهد )ن.ک. همان: و... توضیح می« مر و ا تیارات ايام فارسی و عربیحاالت ق»

119.) 
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ترين مواردز است كه ساب،هاين موضوع يکی از شاذترين و كمشناسی: چهره-2-2-1-2

سر بزرگ دلیل همت عالی است و سر  ُرد »شده است. مثال:  اشارهدر اين كتاب به آن 

. يا: گردن كوتاه دلیل ع،ل است و مکر و عیارز است (1921)همان: « ع،لی استدلیل كم

 (1921 – 1921(. نیز )ن.ک. همان: 1929)همان: « و گردن باريک دراز دلیل حماقت است

  اصیت حروف و اعداد نیز همانند مبحث نهرهخاصیت حروف و اعداد: -2-2-1-7

است و در علوم شناسی، از جمله مباحث شاذز است كه در اين كتاب به آن پردا ته شده 

غريبه از جمله سحر، جادو، طلسم، رمل، جفر و... كاربرد دارد. شیروانی در شهر بُرسه، 

كند كند و از وز در  صوص  واص حروف سوال میشیخ امین الدين افندز را ديدار می

( مثال در 429 – 412كنند. )ن.ک. همان: و ايشان فصل مشبع در اين  صوص بیان می

اگر كسی  واهد كه از غايب  بر يابد، ششصد »نويسد: می« خ»ف  صوص  اصیت حر

(. 422)همان: « بار بخواند و به آن جانب دمد كه غايب آنجاست، به زودز  بر وز برسد

اگر كسی  واهد كه از میان دشمن به سالمت »نويسد: می« ط»يا در مورد  اصیت حرف 

ر اثناز نوشتن ده بار به يک نفس رود، بايد كه به هر نا ن  ود اين حرف بنويسد و د

(. نويسنده در سفر قاهره نیز به ديدار شیخ محمد بن 421)همان: « بخواند، به سالمت گذرد

كند و ايشان نیز شود و از وز در باب علم اعداد )جفر و رمل( سوال میشیخ قاسم نايل می

مثال در  (1212 – 1211كند. )ن.ک. همان: فصلی مستوفی در اين  صوص بیان می

اگر حاصل نام طالب و مطلوب را در آن درج كنند، مطلوب به »نويسد:  واص مخمس می

 (.1213)همان: « جانب طالب مايل گردد و محبت پیدا كند

با توجه به اين كه  واب در زندگی عرفا تاثیر بسزايی دارد و  تعبیر خواب: -2-2-1-2

دانند، از اين روز، شیروانی مخاطبان یهاز پیامبرز ماين طايفه  واب را يکی از شا ه

نصیب نگذاشته است و وقتی كه در بندر اسکدار، شخصی كتاب  ود را از اين علم نیز بی

 واهد كه فصلی كند كه در علم تعبیر  واب يگانة روزگار بود، از وز میرا مالقات می

دانیال نبی، ابن سیرين،  در مورد تعبیر  واب بیان كند. اغلب تعبیرها از قول امام صادق)ع(،

دانیال گويد كه »(. مثال: 2214 – 1391اند. )ن.ک. همان: كرمانی و جابر مغربی بیان شده

حضرت »(. يا: 1391)همان: « آفتاب در  واب، پادشاه باشد و دلیل كند بر بزرگی و  لیفه
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زنی توانگر  صادق)ع( فرمايد كه پشم، مال حالل باشد و اگر بیند كه از پشم، بسترز  ريد،

 (.1319)همان: «  واهد

كه كمتر كسی در علم -را « الدينمیان سیف»شیروانی در گجرات موسیقی:  -2-2-1-9

 واهد كه در  صوص مخترع كند، و از وز میمالقات می -رسیدموسی،ی به برابرز او می

.. توضیح هاز موسی،ی، اصل و منشأ آن، آواز  وش و سماع و..ها و دستگاهموسی،ی، پرده

اند مخترع آن فیثاغورث بود... بعد جمعی گفته»(. مثال: 1414 – 1491بدهد )ن.ک. همان: 

از فیثاغورث جمعی زياده كرده، دوازده پرده سا تند به عدد دوازده برج ترتیب دادند... 

 – 1499)همان: « آن دوازده دستگاه او محتوز است بر دوازده گوشه و م،ام و شعبه...

1491.) 

با توجه به اين كه شیروانی حدود سی و هفت سال در اقصا شناسی: مردم-2-2-1-10

هايی كرده بود، ن،اط كرة  اكی سفر كرده بود و با مردمان بالد مختلف نشست و بر است

از اين روز با آداب و رسوم،  لق و  وز، شیوة زندگی، زبان و... آنها آشنايی كامل يافته 

 زند.پردازد، به اين موارد نیز گريزز میصیف بالد میبود، لذا وقتی كه به تو

مردم آنجا را عادت ننان »نويسد: در ذيل ذكر اردستان میآداب و رسوم: -2-2-1-11

است كه شغال را از مأكوالت به رسم باج نیزز دهند. اگر ندهند، ثمرات بساتین و باغات 

و غیره دهند، باغات از اذيت  را ن،صان فاحش رساند. نون نیزز از مأكوالت مانند جگر

در عجايب المخلوقات »نويسد: (. يا در ذيل ذكر ارس می229)همان: « سالم و محفوظ ماند

مذكور است كه اگر معلول به علت رشته... از آن رود بگذرد، به شرط آنکه پايش تا زانو 

 (.212)همان: « در آب باشد، همان لحظه...آن علت زايل گردد

، ذيل ذكر بالد، به اقوام ساكن در آن بالد و زبان رايج در نويسنده : زبان-2-2-1-12

...« زبان و به غربا مهربان همگی ترک: »نويسدكند، مثالً در ذكر قونیه آنجا اشاره می

 (. و... .1919)همان: 

مذهب و مردمش همگی شیعه»نويسد: در ذكر نشابور میخلق و خوی:  -2-2-1-13

افعال، و از فسق و فجور به غايت احتراز دارند و از معاصی كبیره احوال و ستوده وش

همگی سفیدنهره و »نويسد: (. يا در ذيل ذكر شکّی می1113)همان: « اجتناب الزم شمارند

 (.391)همان: « اندجمال بابهرهاز متاع حسن 
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از است از طوايف نام طايفه»نويسد: ذيل ذكر شکارز میشیوۀ زندگی:  -2-2-1-14

نويسد: ( يا در  صوص زرقان می393)همان: « اندعرب و ساكن فارس و صحرانشین

« مذهب، و  الی از مردمی نباشند و بیشتر ايشان مکارز و جواله باشندمردمش شیعه»

 (.321)همان: 

شیروانی در اين  صوص يا در مـورد ظرايـف   ذکر عجایب و علوم غریبه:  -2-2-1-15

(، علـم نیـرنج و   191 – 192مثال: اكسیر و كیمیا )ر.ک. همان: دهد. علوم غريبه توضیح می

(، يا در مورد اتفاقات عجیـب و نـادرز كـه بـه وقـع پیوسـته و       221 – 222طلسمات )همان: 

شیروانی به نشم  ود ديده، و يا از شخص موث،ی شنیده، توضیح داده است. مثال: آتشکدة 

، 111، 212، 229(، نیز )ن.ک. همـان:  999(، ذكر الوند )همان: 919 – 911بادكوبه )همان: 

311 ،322 ،329 ،

313.)

 
(: فروانی سطح  فکری1نمودار شماره )  

 سطح زبانی: -2-2-2

از است و از سطح كونکتر آوايی، لغوز و نحوز، قابل سطح زبانی، م،ولة گسترده    

سطح لغوز و از نظر آوايی م،ولة قابل طرحی ندارد، لذا دو  السیاحهبستانبررسی است. 

دهیم. )جهت مشاهدة فراوانی سطوح نحوز را در اين قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می

 ( مراجعه شود.(2به نمودار شمار ) زبانی 

يکی از مهمترين و پربسامدترين شگردهاز زبان در اين اثر ترکیبات بدیعی:  -2-2-2-1

هاز ه يکديگر و سا ت تركیبالعابدين شیروانی با پیوند زدن الفاظ بآن است كه زين
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فرماز)همان: هنرز گوناگون، زيبايی و ادبیت  اصی به اثر  ود داده است. مثال: فرمان

بیان نشان و معرفت(، بالغت11دثار )همان: (، شجاعت19سمات )همان: (، صدق941

تخمیر )همان: (، معرفت29نسبت )همان: معنی(، بی21اساس )همان: (، جهالت29)همان: 

مصیر (، معرفت14مصیر )همان: (، حکمت192شعار )همان: دثار و معرفت(، حکمت91

-(، فضیلت111احتشام )همان: (، گردون14مصیر )همان: ،(، فضیلت143، 119، 99)همان: 

(، 919مطاف )همان: (، بهجت192مآب )همان: (، رسالت119طراز )همان: طراز و بهجت

-(، صفوت312اساس )همان: ، قدمت(329بنیان )همان:(، قصبه991ن:طراز )هماح،ی،ت

-(، مسرت1113، 1211(، مهرتنوير )همان: 1211مشام )همان: (، بهجت1223تخمیر )همان: 

(، قمراعتال 1113موفور )همان: (، بهجت1113توأم )همان: (، معرفت1211طراز )همان: 

(، 919(، ثريام،ام )همان: 221انباز )همان: (، بهجت114قرين )همان: (، بهجت1223)همان: 

شعار (، بالغت142(، حسدانديشه )همان: 121نیوش) (، معرفت212آيات )همان: معرفت

 و ... . (191و 991موفور )همان: (، مسرت411سماط )همان: (، معرفت119)همان: 

مخاطبی را يکی از كارهاز ارزشمندز كه در اين اثر توجه هر شناسی: ریشه-2-2-2-2

شاهسون[ نام »]شناسی اسامی بر ی از بالد و اقوام است. مثال: كند، ريشهبه  ود جلب می

حرامان بهجمعی از گروه نمک ...از است كه در زمان شاه عباس ماضی ظهور يافت. طايفه

قزلباشیه بر شاه عباس  روج كرده، پاز جرأت و جسارت پیش نهادند. شاه عباس فرمود: 

يعنی هر كه شاه را دوست دارد، بیايد. لهذا از هر فرقه آمده، طاغیان « ون گلسونشاهی س»

( يا در ذكر ايروان 394)همان: « سون نام نهادشاه را شکست دادند. پادشاه آن جماعت را

نخور سعد نیز او را گويند. نه كه در شیب و گودز واقع شده، و نخور در »نويسد: می

، اتک: 141، دنزلی: 211( نیز )ن.ک. اصطخر: 993مان: ه«)لغت ترک شیب را گويند

 و...(. 121، 141، تاشکند: 991، اوژكند: 119

توان آن را السیاحه، بسامد بااليی دارد و مینوادر لغات در بستاننوادر لغات: -2-2-2-3

هايی هستند كه هاز سبکی نويسنده تل،ی كرد. اين لغات، اغلب واژهيکی از  صیصه

(: 1119شود. مثال: دُسوم)همان: نها در آن برهة زمانی، غرابت استعمال شمرده میكاربرد آ

(: 1111: 1931: ذيل همین مد ل(، پرگنه )شیروانی، 1911ها، نربی)دهخدا، نربش

: ذيل همین مد ل(، 2: ج1992دهات، زمینی كه از آن مال و  راج گیرند )داعی االسالم، 
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، ذيل همین 1، ج1992ولکه، سرزمین، وطن )داعی االسالم، (: ا1111: 1931اُلکا )شیروانی، 

: 1: ج1931(: جمعِ هِرَم، اهرام مصر )داعی االسالم، 1329: 1931مد ل( هَرمان )شیروانی، 

( يیالق و 1211و  311، 321: 1931ذيل مد ل هرم(، يیالمشی و قشالمشی )شیروانی، 

لوار: جمعِ لُر )داعی االسالم، : ذيل مد ل قشالمیشی(، ا1931َقشالق كردن )دهخدا، 

(: به راست 392 – 313: 1931: ذيل همین مد ل(، تیامن و تیاسر)شیروانی، 1: ج1992

: ذيل همین مد لها(، شنبر: بیوت محیطه 2، ج1992رفتن و به نپ رفتن )داعی االسالم، 

(، 213: 1931آزار )شیروانی، (، زندبار: كشتن حیوان بی1214: 1931هر لوح )شیروانی، 

(: بويیدن، بو شنیدن 1222تندبار: كشتن حیوان سباع و ضارّ )همانجا(، شمیدن )همان: 

(، 231 - 234: 1931:ذيل همین مد ل(، و شور: پیغامبر )شیروانی، 1تا، ج)رامپورز، بی

 . سیمپارز: رمزگوز )همانجا( و...

شرق آسیا  شیروانی مدت مديدز دربا توجه به اين كه های هندی: واژه-2-2-2-4

هاز هندز در بوده، نشست و بر است با مردم آنجا سبب شده كه تعداد زيادز از واژه

كند، از آن كلمات در ذهنش رسوب كند، و وقتی كه در مورد آن نواحی صحبت می

« )= آقا( سهراب، حاكم آن جاست... میان»... كالمش استفاده نیز استفاده كند. مثال: 

متصدز انبار  :مُودز: (941نمود. )همان: اشتغال می گرزمودزشغل به »... (، 132)همان: 

(، جتان: روستايیان )همان: 941آبارز: مرتاض)همان: هاز ديگر: پونمثال غالت و حبوب.

(، سِنک: شیر )همان: 912(، سِنکان: مريدان )همان: 941(، سدهان: اوتاد، پیران )همان: 941

پندق: عالم و دانا، و ركیسر: مرتاض و مجاهد و كامل (، 142(، تانده: قريه )همان: 919

 (.121(. پركنه: ناحیه و بلوک )همان: 329است )همان: 

نحو يعنی طرز قرار گرفتن اجزاز جمله. وقتی اجزاز جمله را پس نحو زبان: -2-2-2-5

معنی كلی جمله تغییر نکند، ولی مسلمّا تاثیر بالغی جمله  احتماال هرنندو پیش كنیم، 

(. پربسامدترين كاركردهاز 34 - 39: 1912گرگون  واهد شد )ن.ک. شفیعی كدكنی، د

حذف اركان  - 2پیش و پس كردن اجزاز جمله،  -1السیاحه عبارتند از:نحوز در بستان

 كاربرد سا تار قديمی افعال. -9جمله، 

-دهاز است فر نمیامی[ قريه»] ذکر صفتِ مسند بعد از فعل ربطی: -1 – 5 - 2- 2-2

 (.1119)همان: « نیل[ نام رودز است مشهور»](، يا: 1192: 1931)شیروانی، « پی
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از است در آنجا به رود تکیه» ذکر متمم قیدی بعد از فعل ربطی: -2 -5 - 2 - 2-2

  912، 929، 932، 299، 431، 924، 921، 932، 422(. نیز )ن.ک. همان:111)همان: « متصل

 .و...(

منصوره[ »] صفت مسند و متمم قیدی بعد از فعل ربطی: ذکر  -3 – 5 - 2- 2-2

-شیراز[ شهرز است مسرت»]( يا: 111)همان: « از است معموره از مداين كشور مصرمدينه

، 124، 1111، 1992، 1114، 921، 124(، نیز )ن.ک. همان: 339)همان: « طراز از اقلیم سوم

 .و...( 1211، 129

هاز با بسامد باال، آن است كه نويسنده ی از حذفيک حذف مسندالیه: -4- 5 - 2- 2-2

-جمله است، حذف می« مسندالیه»موقع ذكر بالد در اول جمله، نام بالد را كه در ح،ی،ت 

همان: «)مرعش[ شهرز است دلکش از شهرهاز شام»]نويسد: كند. مثالً در ذكر مرعش می

، 1211، 1191 .ک. همان:(، نیز )ن1912)همان: « قندهار[ شهرز است  لدآثار»](، 1122

 و...( 1114، 911، 419،932

از شهر »ها گاهی با قرينه است، مثال: اين حذف حذف فعل اسنادی: -5 – 5 - 2 -2-2

و »(، يا: 124)همان: « باغاتش قلیل و غالتش موفور است افسوس يک مرحله دور ]است[ و

و گاهی بدون ( 141همان: « )در علم رياضی، دانا ]بودز[ و ]در[ فن نجوم، توانا بودز

آبادة ديگر در راه كرمان و به طرف يمین و كنار بُحَیره واقع شده]است[ سمت »قرينه؛ مثال: 

 (.119جا موفور ]است[... )همان: شمالش م،دار نیم فرسخ دور و جنگل آن

ز فعلی نیز گاهی با قرينه لفظی هاحذف شناسه حذف شناسۀ فعلی: -2 – 5 - 2 -2-2

(،گفت كه به 1234)همان: « اندمذهباش قوم عرب]اند[ و اكثر مالکیو سکنه»ل: ت، مثااس

(. و گاهی بدون قرينة 1299ام )همان: تواتر استماع نموده]ام[ و از بسیارز ث،ات شنیده

جويم كه تو امروز با فنا رفیق شده]از[ و با نیستی طريق مداهنه و  وشامد نمی»لفظی؛ مثال: 

 .(12)همان: « صحبت ما را از نظر اندا ته]از[ درسا ته]از[ و حق

شیروانی در جاهاز زيادز : کاربرد صورت قدیمی ماضی استمراری -7 -5 - 2- 2-2

استمرارز(، براز سا ت ماضی استمرارز استفاده كرده « ز»از فرمول: )ماضی ساده + 

)قرن نهارم است، حال آن كه اين نوع سا ت، مربوط به دورة رشد و تکوين زبان فارسی 

( و بعد از آن دوره، 32و  14و  11: 1912تا اوايل قرن هفتم( است)ن.ک. ناتل  انلرز، 
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در ترويج شريعت م،دسه و »شود. مثال: معموال از قاعدة )می + ماضی ساده( استفاده می

. و بودزو در تربیت مريدان و تکمیل ناقصان وحید زمانه  فرمودزطري،ت مطهّره سعی بلیغ 

(، نیز )ن.ک. همان: 241: 1931)شیروانی، « نمودزح،ايق و شرح دقايق يد بیضا  در كشف

 و ...(. 1144، 1112، 419 -412، 211

در اصطالح، آوردن الفاظ بسیار است براز معنی اندک، بنابر  اطناب: -2 -2- 2-2

(. 12: 1913زاده، )علوز م،دم و اشرف« م،تضاز حال مخاطب و م،ام و موضوع كالم

شود. و شیروانی با اشراف به اين ب هم همانند ايجاز موجب بالغت و رسايی كالم میاطنا

هاز  اص  ود استفاده كرده السیاحه از اين شگرد هنرز، به شیوهجاز بستانامر در جاز

 مثال:است 

 تودر آن زمان كه با »در اين مثال: « تو»مثل تکرار ضمیر  تکرار واژه: -1 -2 - 2- 2-2

بود و هر كس طريق  تونمودم، هنگام شباب و ريعان را اطاعت و فروتنی می توبودم و 

در آن وقت قدرت كامله و قوت شامله داشتی و كسی مخالف راز  توپیمود. و می توان،یاد 

سیر  توگیر و همراهان از صحبت دل تواكنون پیر شدز و رفی،ان  توقدمی نگذاشتی و  تو

 .(9: 1931)شیروانی، « شدند

به اين شکل كه وقتی نويسنده براز امرز مثال ذكر  ها:توالی مثال -2 – 2 - 2- 2-2

آورد كه به كند، بلکه نندين مثال به صورت متوالی میكند، به يک مثال اكتفا نمیمی

اگر فی المثل داوود باشی و زبور مودّت براز ما  وانی، »انجامد. مثال: اطناب كالم می

از. و اگر سلیمان گردز و به زبان مرغان حرف گويی، باد پیمودهآهن سرد كوبیده، و اگر 

و ...  ان كه در تیه صحبت ما سرگردانی.مانند موسی در طور وداد تورات  وانی، ي،ین د

فَس تو با ما كارگر نخواهد وار احیاز اموات كنی و معدوم را موجود سازز، نَاگر مسیح

 (. 19 – 12)همان: آمد و ... 

-اين شیوة اطناب، پربسامدترين نوع اطناب در بستان ذکر مترادفات: -3 – 2 - 2- 2-2

السیاحه است كه بر همه صفحات كتاب سايه افکنده است. آوردن متردافات گاه به شکل 

 معنی. مثال:مفردات است و گاه به صورت جمالت هم

 حتجبمتوارز و مبه حجاب غیب »مثال:  ذکر مترادفات مفرد: -1- 3 – 2 - 2- 2-2

(. نیز ر.ک. جبال راسیه و 994)همان: « نخواهد بود مخفی و پوشیده(. يا: 21)همان: « گشت
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(، اهل دنیا و ابناز روزگار 12و فنا و نیستی )همان:  ،  لوت و انزوا(1421تالل عالیه)همان: 

( ،  رسند و مسرور،  زاين وافره و دفاين 1و رنج و عنا )همان:  محنت و بال(، 11)همان: 

متکاثره و آالت جنگ و جدال و اسباب حرب و قتال اركان دولت و اعیان مملکتی )همان: 

 . ( و...11

هاز در صحبت من اوقات سال»مثال:  تکرار جمالت مترادف: -2 – 3 – 2 - 2- 2-2

با فنا دوستی نون »( يا: يا: 1)همان:  هاز مديد انیس و جلیس من بوديد.مدتو  گذرانیديد

با فنا ما را طاقت ديدن آن نیست كه اين گونه  سپارز،ستی راه اتحاد میبا نیو  دارز

 با نیستی محبتیو  با فنا الفتی. ما را بر روز نیستی ابواب مصاحبت گشايیو  مصادقت نمايی

، 141، 911، 22، 2، 1913، 1223، 313، 329، 193(. نیز )ن.ک. همان: 12همان: «)نیست

 و ...(. 992، 113، 111

 

 
( : فروانی سطح  زبانی2دار شماره )نمو  
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 سطح ادبی -3- 2-2

شیروانی براز تأثیرگذارز بیشتر سخنان  ود بر مخاطب از شگردهاز هنرز مختلف،    

بهرة كافی برده است، جهت پرهیز از اطالة كالم در اين قسمت به پربسامدترين آنها اشاره 

 ( مراجعه شود(.9ودار شمار )كنیم: )جهت مشاهدة  فراوانی سطوح ادبی به نممی

السیاحه، بسامد بسیار از بین انواع صور  یال، تشبیه در بستان صور خیال: -1 -3- 2-2

هاز سبکی اين اثر تل،ی كرد. و نظر به هدف اين توان آن را جزو  صیصهبااليی دارد و می

ه به اين كه السیاحه است، و با توجهاز سبکی پربسامد بستانجستار، كه بررسی ويژگی

كنیم استعاره و كنايه و مجاز، در اين اثر كاربرد كمی دارند، از بررسی آنها صرف نظر می

 پردازيم.و به بررسی تشبیه می

برد، قريب به اتفاق همه از نوع بلیغ اضافی هستند. و تشبیهاتی كه شیروانی به كار می

سرو دانش و شمشاد بینش و گل »ال: شود. مثها ديده میبههايی نیز در استخدام مشبهتازگی

حکمت و سنبل معرفت در آن  یابان به طرز رعنا و قسم زيبا غرس كن. و اشجار معارف و 

هاز ح،ايق و رياحین دقايق به طور دلکش در او بنشان. و از  س و در تان لطايف و گل

 ،19. همان: (. نیز )ن.ک19)همان: «  ار اغالق و اغراق و كذب و نفاق پاک و مصفّا نما

 ..(.، و.119، 912

ها و شگردهايی هستند كه به كارگیرز آنها سخن را شیوه»صنایع بدیعی:  -2 -3- 2-2

(. و به دو دستة لفظی و معنوز ت،سیم 29: 1919)راستگو، « سازدتر و دلپذيرتر میآراسته

شده است.  گیرزالسیاحه از هر دو شیوه، به شکل گسترده بهرهشوند. در كتاب بستانمی

 مثال:

هايی هستند كه وابسته به زينتها و زيبايی»منظور از آن  صنایع لفظی: -1 -2 - 3- 2-2

)همايی، « الفاظ باشند و ننانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر دهیم، آن حسن زايل گردد

ن ( و شامل روشهايی نو24:  1919(. بديع لفظی بحثی موسی،یايی است )شمیسا، 91: 1914

السیاحه تسجیع و تجنیس به اشکال گوناگون، شود. در بستانتسجیع و تجنیس و تکرار می

 پردازيم.بسامد بااليی دارد كه در ذيل به بررسی آنها می
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منظور از تسجیع آن است كه سخن را با سجع بیاورند و  تسجیع: -1 -1 – 2 - 3- 2-2

« رف روز يا هر دو موافق باشندها، در وزن يا حسجع آن است كه كلمات آ ر قرينه»

 (. كه به ترتیب سجع متوازن، مطرف و متوازز نامیده میشوند. 42: 1914)همايی، 

آن است كه دو ركن سجع در وزن و حرف  سجع متوازی: -1-1 -1 –2 - 3- 2-2

-ها در بستانروز موافق باشند. )همانجا( و ارزش موسی،یايی بااليی دارد. اين گونه سجع

تخمیر و بر ضمیر فضیلت سیرپیراز دانايان بر راز معرفت»، بسامد بااليی دارد. مثال: السیاحه

، 141  ( نیز )ن.ک. همان:113: 1931)شیروانی، « مخفی  ... نخواهد بود  بردانشمندان 

 و...(. 311، 329، 193

آن است كه الفاظ در حرف روز يکی، و در وزن : »مطرف -2 -1 -1 -2 - 3- 2-2

ها بعد از نوع متوازز در ردة دوم قرار (. اين نوع سجع42: 1914)همايی، « باشندمختلف 

 (. 11: 1931شیروانی، «)... همگی با او بودمتکاثرهو دفاين  وافره زاين »دارد. مثال: 

آن است كه كلمات قرينه در وزن متفق و در حرف » متوازن: -3- 1 – 1 – 2 - 3- 2-2

(. اين نوع سجع ارزش موسی،یايی نازلی دارد و در 49 :1914)همايی، « روز مختلف باشند

پايان سیاحت بی فوايدسیر فراوان و  منافع»السیاحه استعمال بسیار كمترز دارد. مثال: بستان

« و قتال... با او بود اسباب حربو جدال و  آالت جنگ(.  »99: 1931شیروانی، «)است

 (.11)همان: 

آن است كه اسجاع متوازز حداقل در دو جمله در  ع:ترصی -4 – 1 -1 – 2 - 3- 2-2

(. شیروانی عالوه بر اين كه در اثناز كالم  ود 42: 1919)شمیسا، « م،ابل هم قرار بگیرند

ها از اين شگرد هنرز به جاز جاز از اين ترفند هنرز بهره برده است؛ در آغاز همة گلشن

عاقل به گفتار »ا مرز شعر ارت،اء داده است. السیاحه را تنحو احسن استفاده كرده و نثر بستان

سیاح ديار معارف، و (. »311: 1931)شیروانی، «  ود مغرور، و جاهل به كردار  ود مسرور

 (.99« )طايف بودسبّاح بحار ل

آن است كه اسجاع متوازن و مطرّف، حداقل در دو  موازنه: -5- 1 – 1 – 2 - 3 - 2-2

(. اين شگر هنرز نیز همانند ترصیع، 44:  1914همايی، جمله در م،ابل هم قرار بگیرند.)

« عارف معارف دين و عارج معارج ي،ین بود»بسامد بااليی در بستان السیاحه دارد. مثال: 

 (.1191)همان: « سالک مسالک عرفان و عارج معراج اي،ان بود(. »1429: 1931)شیروانی، 
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بتنی بر نزديکی هر نه بیشتر م»: روش تجنیس يا جناس، تجنیس -2- 1 -2 - 3- 2-2

هاست، به طورز كه كلمات همجنس به نظر آيند يا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر واک

(. اين شگرد هنرز نیز يکی از اسباب غناز موسی،ی كالم است و 43: 1919)شمیسا، « شود

، بهره برده السیاحه به شکل وسیع از انواع اين شیوهشیروانی براز ارت،از موسی،یايی بستان

 مثال:است. 

آن است كه يکی از دو ركن جناس نسبت به  جناس ناقص: -1- 2 – 1 – 2 - 3- 2-2

ديگرز در واكی متفاوت باشد. و بر سه نوع ا تالفی، افزايشی و حركتی است.  نظر به اين 

گیرز ندارد، از اين السیاحه كاربرد نشمكه جناس تام و جناس ناقص حركتی در بستان

 پردازيم.هاز ناقص ا تالفی و افزايشی میبه بررسی جناسروز 

آن است كه دو ركن جناس در  جناس ناقص اختالفی: -1- 1 – 2 – 1 – 2 - 3- 2-2

: 1931)شیروانی، « سا تند باغیو  ياغیاهل هرات را »واكی باهم متفاوت باشند. مثال: 

(، دهور و شهور )همان: 99ان: (، سبّاح و سیّاح )هم132(. نیز: مرور و كرور)همان: 1139

(، بشارت و اشارت )همان: 139(، طعن و لعن )همان: 22(، رياست و سیاست )همان: 212

 (.19(، اغراق و اغالق )همان:22

آن است كه يکی از دو ركن  جناس ناقص افزایشی: -2 – 1 – 2 – 1 – 2 - 3- 2-2

 عارجعرفان و  مسالک لکسا»جناس نسبت به ديگرز واكی بیشتر داشته باشد. مثال: 

 (.99(. هم سفر و هم سفره )همان:1191)همان: « اي،ان بود معارج

آن است كه در اثناز جملة نثر يا نظم، » جناس مزدوج: -2 – 2 – 1 – 2 - 3- 2-2

)همايی، « كلماتی را پیوسته يا نزديک به يکديگر بیاورند كه در حرف روز موافق باشند

(، يا: 1294: 1931)شیروانی، « اكابر و بزرگان در آن ديار بسیار...قبور »( مثال: 41:  1914

، 13، 19،  1139، 22، 213(، نیز )ن.ک. همان: 22)همان: « بدين بشارت اشارت نمود»

 و...(  11، 239، 139، 212

آن است كه حسن و تزيین كالم مربوط به معنی باشد » صنایع معنوی: -2 – 2 - 3- 2-2

« ه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر بدهیم بازهم آن حسن باقی میماندنه به لفظ، ننانک

آفرين لفظی )انواع جناس و بر الف صنايع موسی،ی السیاحهبستان(. 91: 1914)همايی، 
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سجع( و تشبیه، كه در حد اعلی از آنها بهره برده است،  از صنايع معنوز، جز نند شگرد 

 مثال:تلمیح، بهره شايانی نبرده است.  هنرز، از جمله تناسب، تضمین، درج و

هاز آن وقتی است كه بر ی از واژه»: و )مراعات النظیر( تناسب -1 – 2 – 2 - 3 -2-2

)شمیسا، « كالم، اجزائی از يک كل باشند و از اين جهت بین آنها ارتباط و تناسب باشد

 شاهِ»ر اين مثال (. مثل تناسب موجود بین اصطالحات شطرنج، بوستان و نرد د121: 1919

 ردِ ايشان در  وزيرِنموده،  پیادهتع،ّل معانی  اسبمستِ نادانی از  فیلادراک ايشان را 

و در تفکّر روحیات  ماتسوده و در تصرّف مجرّدات  رخدرک ح،ايق بر زمین عجز  بساط

يشان جود دقايق ااند. الجرم نه از تح،یق عالم ح،ايق ايشان را  برز و نه از تدقیق وهیهات

اند. شمیده گلیح،ايق،  گلبنو نه از  اندنیده ثمرزحکمت الهیه  نهالاز  است. نهرا اثرز

حواس آنها را  دو پنجِانديشه و  دو ششغفلتشان اندا ته كه  ششدردنیا ننان در  انة  نرّاد

اول، عالم معنی را  داوروز و شب مشغول سا ته. بلکه اكثر دانايان ايشان در  كعبتینبه 

 (. 1222 – 1133:  1931)شیروانی، « انددربا تهله جم

از، از آيه: آن است كه در اثناز كالم به داستانی، اسطورهتلمیح -2 -2 – 2 - 3- 2-2

اگر داود باشی و زبور مودت براز ما  وانی، آهن سر »حديثی و... اشاره كرده شود. مثال: 

 – 12)همان: « ازگويی، باد پیمودهكوبیده، و اگر سلیمان گردز و به زبان مرغان حرف 

19 .) 

: پربسامدترين امرز كه در بستان السیاحه، توجه هر استشهاد -3 -2 – 2 - 3- 2-2

، احاديث معصومین )ع(، سخنان آيات قرآنیكند، استفاده از مخاطبی را به  ود جلب می

به شکل  كه در ذيل اين بحث مشايخ، امثال و حکم عرب و اشعار شاعران ماضی است.

 پردازيم.گذرا به آن می

: آن است كه نويسنده و يا شاعر، مصرعی يا بیتی از تضمین -1- 3 – 2 – 2 - 3- 2-2

(. شیروانی از 149: 1911شعر ديگرز را طی ابیات يا اثناز كالم  ود بیاورد.)شمس العلما،

ه كرده و در اين شیوه به شکلی گسترده )بیش از دوهزار بیت( در بستان السیاحه استفاد

ها گاهی با ذكر نام جاز جاز كالم  ود به اشعار شاعران استشهاد كرده است. اين استعمال

و...  و  1192، 111، 1241، 1212، 441، 293 :1931شاعر همراه است )ن.ک. شیروانی، 

و...(  1219، 414 ،942، 11، 12، 41، 42گاهی بدون ذكر نام شاعر، )ن.ک. همان:  
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كند. )ن.ک. هاز عربی با بسامد باال استفاده میاديث و سخنان مشايخ و مثلهمچنین از اح

 ، و...(.1112، 1231، 322، 124، 112، 941، 249، 192همان: 

عین آية شريفه را  ،: آن است كه در اثناز كالم  وددرج -2 – 3 -2 – 2 - 3- 2-2

آيات قرآنی استشهاد كرده  السیاحه حدود نندين هزار بار بهذكر كنیم. شیروانی در بستان

 و...(. 191، 431، 121، 19، 1، 122، 113، 1491، 1439، 942، 999است.)ن.ک. همان: 

 
( : فروانی سطح  ادبی3نمودار شماره )  

 

  گیرینتیجه - 3

 گیريم كه: هايی كه به عمل آمد ننین نتیجه میبا بررسی

ر نوشته شده، و در آن زمان گرايش السیاحه در عصر قاجابا توجه به اين كه بستان -1

عمومی به سوز بازگشت ادبی بود، اين اثر نیز در اغلب موارد، سبکی نزديک به سبک 

هاز شیروانی در استعمال تركیبات بديعی، به بازگشت ادبی دارد، با اين وجود، نوآورز

ک هندز هاز هندز، آن را به نويسندگان سبكارگیرز نوادر لغات، و بسامد باالز واژه

 كند.نزديک می

المعارف است كه موضوعات زيادز از قبیل در سطح فکرز، اين اثر شبیه يک دايره -2

هاز فکرز، جغرافیا و تاريخ، طب هاز مختلف دينی و نحلهفلسفه و عرفان، مذهب و فرقه
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شناسی و شناسی، جامعهو نجوم، موسی،ی،  اصیت حروف و اعداد )علوم غريبه( نهره

 گیرد.اسی، تعبیر  واب و... را در برمیشنمردم

السیاحه با توجه به نحو زبان، يعنی به كارگیرز صورت در سطح زبانی، بستان -9

جايی اركان جمله، حذف اجزاز مختلف جمله و... همانند قديمی ماضی استمرارز، جابه

ديگر  اغلب آثار دورة قاجار، گرايش زيادز به دورة بازگشت ادبی دارد، و از طرفی

هاز هندز و نوادر لغات و اطناب،  آن را به سا ت تركیبات بديعی و تازه، استعمال واژه

 گرداند.سبک هندز نزديک می

ها، جنبة از منظر ادبیت، بسامد باالز انواع سجع و موازنه و ترصیع، انواع جناس -4

الز تشبیهات بديعیِ موسی،یايی اثر را در اغلب موارد به پاية شعر نزديک كرده، و بسامد با

هاز زيبا، موجب انسجام و گیرز از تناسبانگیزز آن گرديده، بهرهاضافی، سبب  یال

هاز زيادز كه از اشعار شاعران ادوار مختلف السیاحه شده است. تضمیناستحکام نثر بستان

كرده، كتاب را شبیه به يک جُنگ ادبی گردانیده و استشهاد به آيات شريف قرآن و 

 السیاحه شده است. گذارز بیشتر بستانرات، باعثِ گیرايی و تأثیرمأثو
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