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 :السمخص

في  حاج سياح بو فخنگ" سفخنامۀ "دراسة فشية لكتاب  تزسغ ىحا البحث
 ضػء نساذج مختارة.

"حاج   وقج عسجت الباحثة إلى دراسة الدسات السسيدة ألسمػب الخحالة اإليخاني
، حيث يذسل ذلظ الشػع مغ الجراسات بشية العسل األدبي ومكػناتو إلى سياح محبلتي"

 األخيخ.جانب أسمػب السؤلف وقج عشيت الجراسة بالذق 

 سسة وىي: عذخة خسذفي  الدسات التي تسيد بيا أسمػب السؤلفانحرخت و 

شعار، التأثخ بالمغة العخبية، استخجام الجسل الػصف، السػازنة، تزسيغ األ
الفعمية، استخجام الجسل الصػيمة، استخجام الجسل القريخة، التأثخ بالمغات األجشبية، 

االستصخاد، السبالغة في الػصف، التيكع والدخخية استخجام السحدشات البجيعية، الشقج، 
 سياب.اإل اوأخيخ  

بيا  يتسيدوتسثيبل لتمظ الدسات التي  اجاءت الذػاىج السدتخجمة تػضيح  و 
 أسمػب الخحالة خبلل تجويشو.
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Abstract:   

This chapter includes the stylistic features found in the writing 

of the Iranian Traveller "Haj Sayyah Mahlate" which was thought the 

selected models of his trip"  Safar- nama Haj Sayyah be Farang" 

These had included fifteen features which are: the dialogue, the 

description, the comparison, the including of the use of long sentence, 

the use of the short sentence influence of the stylistic and rhetorical 

devices, the critions represent and explain the characteristics that 

distinguish the style of his trips in the European countries involved in 

the study.   
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 السقدمة

عرخ الحجيث مرجاقيتو بسا يتستع بو مغ أسمػب يدتسج أدب الخحبلت في ال
 ، خاصة مع ضيػر الػسائل التكشػلػجية السختمفة.تعبيخيةأدبي وجساليات 

ساليب "أما الكيسة األدبية في الخحبلت فتتجمى فيسا تعخض فيو مػادىا مغ أ
سا يتدع م وعمى الخغع. إلى مدتػػ الخيال الفشي بووتخقى  ،تختفع بيا إلى عالع األدب
إلى  ،إلى الحػار ،شػع في األسمػب مغ الدخد القرريبو أدب الخحبلت مغ ت

السعتسج عمى الدخد  ،ما يسيده أسمػب الكتابة القرري بخزأفإن  ،يخهالػصف وغ
 .(1)بخػ..."السذػق، بسا يقجمو مغ متعة ذىشية ك

حيث ال يسكغ  ،ويدتػجب ذلظ دراسة الدسات الفشية السسيدة ألسمػب كل رحالة
 تجاىل ذلظ الجانب الحؼ يعج الدسة الخاصة التي يشفخد بيا كل رحالة عغ أقخانو .

مغ السخاحل نتيجة لعجم  بعجيج"ولقج مخت لغة وأسمػب الكتابة في أدب الخحبلت 
نػعا  بػصفوبأدب الخحبلت ونطختيع لو  األولىاعتخاف كبار األدباء في القخون اإلسبلمية 

مغ القرز ،حيث كانت المغة السدتخجمة في البجاية لغة بديصة وسيمة وسمدة ،ال 
تحاول صشعة وال تكمفا بل قخبت عشج بعس الخحالة مغ لغة الحجيث اليػمية ،ثع بعج ذلظ 
غمب عمييا التكمف والسحدشات الببلغية مثل بكية الكتابات األدبية حتى تجمى ذلظ في 
العشاويغ ،واستسخت ىحه الرشعة إلى بجايات العرخ الحجيث حيث ضيخت مثبل عشج 
رفاعة الصيصاوؼ ،وبعج ذلظ تخمرت الخحبلت  مغ التكمف ،واستعادت الحجيث السباشخ 

 .(2)وبة والجسال"عشج أكثخ الكتاب وارتفعت إلى العح

 "أما أسمهب الرحالة فيشقدم إلى صشفين هسا:
 نػع يحتخف األدب، أو لو عبلقة بو. -1
 "(3)نػع ليذ لو عبلقة باألدب، لكغ الخحمة تجفعو إلى الكتابة  -2
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سيتسكغ مغ تصػيع أسمػبو كيفسا شاء ليقجم مػضػع رحمتو بديػلة،  :األولالشػع 
 مسا يتيح أمامو الفخصة لمتأنق والتجػيج الذكمي عمى نحػ ال يزخ بالسزسػن.

كسا يعتسج ىحا الشػع مغ الخحالة عمى األسمػب القرري في عخض 
تدييغ رحبلتيع، ويحخص بعزيع عمى تػضيف ذخيختو األدبية أو الفشية أو الثقافية ل

الخحمة فيصعسيا ببعس األشعار أو اآليات القخآنية واألحاديث الشبػية أو األساشيخ 
 والحكايات الذعبية.

فدتطيخ عشجه عيػب  ،ىػ الحؼ دفعتو الخحمة إلى الكتابة :أما الشػع الثاني
أسمػبية نتيجة لعجم تسكشو مغ التعبيخ بديػلة، كسا يمجأ إلى تجارك تمظ العيػب بالتخكيد 
عمى السرصمحات السختبصة بتخررو ليبخىغ عمى تسكشو، أو يقػم بتعخيب األلفاظ 

 (4)األجشبية دون أن يكػن عمى دراية كاممة بالمغات التي تشتسي إلييا تمظ األلفاظ

، تزيف إلييا قيسة لمغة التي يدتخجميا كاتب الخحمةوا ،مػب الكتابةإذا فأس
 وجسال المفع، وحدغ التعبيخ، ،جما تدخخ الخحمة بالرػر الببلغيةأدبية، وبخاصة عش

 .(5)ا مغ الجقةا كبيخ  وبمػغو حج   ،وارتقاء الػصف
الحؼ  عمى السشيج التكاممي وىػ السشيج الجراسة اعتسجتمشهج الدراسة: 

  السقارنة.و  يتبلءم وأدب الخحبلت الشتسالو عمى الػصف والشقج والتحميل

  الهدف من الدراسة:
  الػقػف عمى الدسات التي تسيد بيا أسمػب حاج سياح خبلل سخده ألحجاث

 مغ دراسة وتحميل الذػاىج السحكػرة. ارحمتو، انصبلق  
 أسباب اختیار مهضهع الدراسة:

  في إيخان في العرخ الحجيث. الجراسات الستعمقة بالفشػن الشثخيةالسداىسة في إثخاء 
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  "بالجراسة عمى نحػ أكثخ  حاج سياح بو فخنگ" سفخنامۀ الخغبة في تشاول رحمة
شسػلية، حيث اعتادت الجراسات في ىحا السزسار عمى دراسة مزسػن الخحمة 

 دون التصخق إلى أسمػب تجويشيا.
   القاجخؼ.ا لمشثخ في العرخ دراسة نسػذج 

 حاج سیاح به فرنگ  سفرنامۀ الفشیة في كتاب  الدراسة 

 الهصف (2

ا فقج احتل مكانة كبيخة في الخحبلت ،التي كانت تسثل خص   ،"أما الػصف
ح الذخريات أو بسا يقجمو مغ رسع لسبلم ،فممػصف أبعاد جسالية مشيا، شػيل  

وسجمػا كل  ،وسسعػهالخحالة رصج كل ما شاىجوه حيث حاول  ،إضاءات عغ األماكغ
 والدكان والسخمػقات، ،اىج شتى تتعمق بالسدالظ والسسالظما تقع عميو أعيشيع مغ مذ

وما يتعاشاه الشاس مغ مختمف األنذصة والسشاسبات واألعياد والعادات والتقاليج ،ونقمػا 
 ذلظ إلى كل مغ حالت دون رحيميع األسباب والعػائق .

الػصف مغ التعبيخ عغ انصباعاتيع ،ورسع وقج تسكغ الخحالة عغ شخيق ىحا 
ويرفػنيا بحيث ترل إلى عالع  ،فيع يشقمػن األخبار واألحجاث يع،صػرا لذخريات

بحيث يزفي الخحالة عمى رحمتيع مغ  ،سات السجركة بالسذاىجة والدساعالسحدػ 
 .(6)مذاعخىع وعػاشفيع ويجعمػنيا تشبس بالحياة والحخكة "

ا كل الحخص عمى بجقة الػصف حيث كان حخير   ولقج تسيد أسمػب حاج سياح
ا، ا أكثخ مشو مقخوء  فجاء حجيثو مخسػم   ،اقام بديارتيا وصفا تفريمي   كافة التي وصف األماكغ

 ويطيخ ذلظ فيسا يمي : ،استحزارىاو  مسا ساعج عمى وضػح الرػرة في ذىغ الستمقي

مجيشة فييشا قائبل:" حيث وصف السقاىي وما بيا مغ وسائل تخفيو في رحمتو إلى 
دختخان و  در بديارؽ از گحرىا ،باغچو ىا وقيػه خانو ىاست کو شبيا در ايشجا زنان

مػسيقی می خػانشج ويکی نػازنج وبعج از خػانشجگی يکی از دختخان پذقابی در دست 
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جؽ بخ او پػشيجه بو ندد مخدم رفتو ىخکو ىخچو مقجور دارد در آن فيدستسال سو  گخفتو
خػد آنيا از صاحبان قيػه خانو ىا اجخت ماىانو عميحجه دارنج .ىع و  افکشجضخف می 

در آنجا اقدام آالت بازؽ وغيخه مػجػد است از قبيل ندد وشصخنج وکاغح بازؽ وانػاع 
 ."(7)بازييا کو آنجا معسػل است .الحق بديار جاؽ باصفا پاکيده مشطسی است

تقجيع العخوض التخفييية في وفي السثال الدابق يتزح وصف الخحالة لطاىخة 
ويخقرغ لمحرػل عمى األمػال مغ رواد تمظ  الفتياتحيث تغشي  ،مقاىي مجيشة فييشا

ع عمى صحغ وتقػمغ بتسخيخه أمام جسيع الدبائغ ليز مشجيبلحيث تزعغ  ،السقاىي
 ه ليغ.ءكل مشيع السبمغ الحؼ يخيج إعصا

ؽ اونجاست کو ويرف أحج السدارح في مجيشة جشػة حيث ذكخ :" تياتػر 
زميغ وستػنر از مخمخ وديػارش تحىيب شجه ،در ميان آن چيمچخاغی است کو 

از گاز روشغ می شػد .آنجا شر شبقو دارد وشبقو و  چيار اللو داردو  چيلو  يکرج
شذع از ىسو جا ارزانتخ می باشج کو مخدم بو پا می ايدتشج ،ويکرج وبيدت وچيار 

پانرج و  نياده انج .در آن تياتػر جاؽ دو ىدارغخفو دارد ،در صحغ نيد کخسييا 
مػسيكيان ىذتاد نفخنج کو نذدتو و  نفخ آدم مقخر است کو بو تساشا مذغػل می شػنج

 " (8)بو نػاىاؽ مختمف آلتياػ  گػنا گػن می نػازنج

وصف حاج سياح ألحج السدارح التي قام بديارتيا في  ىحا السثالويتزح في 
كسا الصػابق والغخف فيو،   وذكخ عجد ،اا دقيق  وصف   ومجيشة جشػة حيث وصف ترسيس

افي وصفو  تصخق   وصفوامتج ليذسل  إلى محتػيات السدخح مغ ثخيات ومقاعج. أيز 
 الستفخجيغ والفخقة السػسيكية.

اخبلل زيارتو لسجيشة باريذ وصف و  حيث قال ما  ،وبخا السػجػد بيامدخح األ أيز 
حتى نتستع بجػلة في  ليالتخجستو:" أحزخ صاحب الفشجق تحاكخ السدخحيات لعجة 

حيث تػجج فيو أوبخا  ،بالتجػل في قرخ غخنييو السعخوف األولىقسشا في الميمة و  السدارح،
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يزع عجة شػابق لسختمف الصبقات االجتساعية، كسا و  ىػ أول مدخح يذيج بياو  باريذ،
اليع و  ،مة لمخجمتػجج بو غخف مشفر اأزياء مخررة ليع، كسا يػجج ىشاك  أيز   أيز 

 ."(9)صشابيخ مياه جاريةو  حسامات بيا كل السدتمدمات مغ ورق مشاديل

ا في باريذ، حيث في السثال الدابق دقة حاج سياح في وصف األوبخ  يطيخو 
مشيا تختز قج أشار إلى أن كل فئة و  ما بو مغ قاعاتو  جداء السدخحأاشتسل وصفو ليا 

 .غيخهو  بصبقة اجتساعية معيشة، كسا وصف باقي محتػيات السدخح مغ حسامات

ا جسمو داخل کميديا شجم وصف إحجػ الكشائذ في رحمتو إلى أثيشا :" بال أيز 
بعج از لحطو اؽ کو چذع بيشا گخديج ديجم تابػت محىب مفزس  ،،تاريک بػد

  شکل صميبی در سيشۀ آنجدجؽ ممبػس بو لباس اىالی کميديا در ايغ است ،
صػرتی سياه شجه پارچو تػر  ،ؽ او نسػدارتخ از سايخ اعزا بػدآويختو ،دنجان ىا

 "(10)سياه نازکی بخ آن کذيجه کو تسام عزػ ولباس آن ضاىخ بػد

وفي السثال الدابق تطيخ الجقة في وصف حاج سياح لجثسان قذ كان قج 
حالة الجثسان ومبلمح الػجو شاىجه خبلل تجػلو في كشائذ أثيشا، حيث وصف 

 والسبلبذ التي البدػه إياىا والرشجوق الحؼ وضع فيو الجثسان.

ا كحلظ وصف حاج سياح رحمتو إلى مجيشة جشػة  إحجػ الكشائذ  خبلل أيز 
حيث قال ما تخجستو:" أرضية الكشيدة  –حدبسا ذكخ  –بكشيدة سشت لخن  السعخوفة

سا تػجج في الكشيدة صػرة لديجنا عيدى " األبيس، كو  مدخخفة بحجخ السخمخ األسػد
تبلميحه االثشى عذخ، تخوؼ تمظ الرػرة قرة صمب ذلظ العطيع، كسا و  عميو الدبلم"

ايػجج في الكشيدة و  تػجج صػر لمسبلئكة، ىػ السكان الحؼ يعتخفػن فيو و  ،معتخف أيز 
 ."(11)يتػبػن مغ السعاصيو  بحنػبيع

 لمدخارف السػجػدة في الكشيدة الجقيق في السثال الدابق يطيخ وصف الخحالةو 
 تساثيل وغيخىا .و  األحجار السدتخجمة، كسا يرف محتػيات الكشيدة مغ صػرو 
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 :الحهار (0

 ،لتي يجب أن يدود بيا الخحال عسموالحػار مغ أىع العشاصخ ا عشرخايعج و  "
، فتعبخ عغ نفديا بشفديا اواضح  ا ذلظ أنو يتيح الفخصة لمذخريات لتطيخ ضيػر  

ػن ليحا ئوكثيخون أولئظ الحيغ يمج الخحبلت،،كسا يؤكج عمى الدسة األدبية لكتب 
ومجركيغ أنو فخصة  ،فاء الحيػية والػاقعية عمى كتبيعالعشرخ مجركيغ أثخه في إض

وألن قيسة  ؛كي يكذف عغ ذاتو ،وأن تشػع األسمػب يتفق وتشػع الحياة وتقمبيا خخلآل
شرخ عالية ،ومخاعاة لػجػب التػازن بيغ أجداء العسل يحدغ أن يدود الخحال ىحا الع

، بحيث يكػن ثخمجسػع األ ا يخاعي التشاسق والتشاغع العام بيغعسمو بشساذج مشو تدويج  
إنقاذ لمعسل مغ التخدؼ في شخك الحاتية السدخفة أو  ،وإيقاظ نقاذإعامل  الحػار

االستصخاد فيسا ال يفيج وإيقاظ لمقارغ وتشذيط لحىشو ، لسا يتزسشو الحػار مغ حيػية 
 ." (12)االنتباهوفكخ متعارض ،أو يججل يدتمدم 

نو إا في كثيخ مغ السػاضع ،إال وقج كان ىحا العشرخ في رحمة سياح جمي  
 كسا اتدع بالبداشة والبعج عغ التعقيج. ،ا بالدخدجاء مخمػش  

وضيخ ذلظ خبلل حػاره مع قبصان الدفيشة التي استقميا إلى بػدابدت حيث قال:" 
گفت: ما در ىسيغ لشگخگاه خػاليع بػد شسا تغييخ و  خػاستع بيخون بخوم ناخجا مانع شج

شب را مخاجعت کخده در ىسيغ کذتی و  مشدل نجىيج بخويج بو شيخ سياحت خػد را نسائيج
ابدخ بخيج ديگخ کخايۀ مشدل  گانو الزم نيدت واگخ می خػاىيج با ىع می رويع بو جج 

گخدش صبخ کخديع تا ىسۀ مخدم رفتشج، مغ وناخجا وزنر رفتيع بخانۀ ايذان، تا در خانو 
 (13)رفتع گفتع اکشػن خانو را می ششاسع وقت ديگخ خػاىع انجاخت."

السثال الدابق حػار حاج سياح مع قبصان الدفيشة التي نقمتو إلى  ويتزح في
مجيشة بػدابدت حػل إمكانية بقائو في الدفيشة وعجم استئجار مشدل  لمسبيت فيو، كسا 
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السجيشة، وقج اتدع أسمػب الحػار عخض عميو الكبصان التشده معو ىػ وزوجتو في 
 سعاممة بيشو وبيغ الكبصان.حيث يعبخ عغ صجق ال ،بيشيسا بالدبلسة والجاذبية

ء وقج فجا ،وكحلظ حػاره مع صاحب الفشجق الحؼ أقام فيو بسجيشة نابػلي
قترادية في السجيشة حيث قال:" روانو بو جانب تزسغ الحجيث عغ األوضاع اال

مشدل گذتو، بو صاحب مشدل شخح احػال نسػدم، گفت يقيغ کشيج کو وجو شسا نخػاىج 
يػروپ نيدت کو فخيادرس داشتو باشج، چشانچو اگخ  رسيج. ايغ شيخ بدان سايخ

چخا بايج مخدم ايشگػنو محتاج باششج. شسا ترػر کشيج مخمػقی کو شبيا در دادرسی بػد 
کميديا می خػابشج يا در کػچو ىا،مگخ ايشيا از جشذ آنيا نيدتشج، چخا بايج فکخؽ بحال 

پذ چو خػاىيج کخد؟ فيسيجم  انيا نذػد، بعج جػيا شج کو ديگخ چو دارؽ، گفتع ىيچ گفت
کو خيال خػد را بخوز می دىج، گفتع شسا آسػده باشيج کو مغ تا باحال مجيػن احجؽ 

 (14)ىخ قجر ىع بسانع پػل پير نجاده نخػاىع مانج."و  نسانجه ام ،حداب شسا را می دىع

ويتزح في السثال الدابق حػار حاج سياح مع صاحب الفشجق الحؼ أقام فيو 
خبلل فتخة تػاججه في مجيشة نابػلي حػل حادثة الدخقة التي تعخض ليا الخحالة وشخح 

مغ الخحالة  وفقالطاىخة، وقج صاحب الفشجق األسباب التي أدت إلى انتذار تمظ 
 سائخ مجن أوروبا.تسخ بيا السجيشة دون خبلل الحػار في تجديج األوضاع الديئة التي 

  :السهازنة (2

ولع يكتف سياح بالػصف وحجه ،بل حخص عمى عقج السػازنات بيغ األماكغ 
ا مػاشغ الذبو واألشياء التي شاىجىا في بمج ما وبيغ مثيبلتيا في بمج آخخ مػضح  

 .اواالختبلف بيشيس

في باريذ  ونطائخىاويطيخ ذلظ في مػازنتو بيغ الجدػر السػجػدة في لشجن 
بو ايغ مشػال پمياؽ بديار خػب ساختو بػدنج ،بيتخ از پمياؽ  پاريذ  حيث يقػل :" 

  (15)ليکغ آنيا پاکتخ نگاه داشتو بػدنج."
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ويتزح في السثال الدابق مػازنة حاج سياح بيغ الجدػر في لشجن ونطيختيا 
يذ مغ حيث البشاء حيث تتفػق جدػر لشجن في رأيو عمى الجدػر في بار  ،في باريذ

 والتذييج وتتفػق الجدػر في باريذ مغ حيث الشطافة.

يػازن بيغ أحج القرػر في ميػنخ وبيغ قرخ البمػر في لشجن حيث قال :" و 
کاخی شبيو بو کاخ بمػر لشجن بشا کخده انج مػسػم بو گبلس پبلس  ،تسام از بمػر 

 (16)وآىغ وفخش آن را از تختو فخاز سشگيا مقخر کخده انج."

في لشجن  الدجاجيالسثال الدابق يػضح الخحالة مجػ تذابو القرخ  وفي
 وميػنخ في الترسيع والسػاد السدتخجمة في البشاء.

مجيشة نابػلي حيث قال:" والو وحيخان آن  أىليػازن بيغ حال أبشاء وششو وحال و 
ايغ قػم وحخكات ايذان بػدم کو بو چو درجو شالب خػشحالی مخمػق ىدتشج ودر ضسغ 

عير تسام مخدم را تخبيت می نسايشج، ايشيا کيدتشج وما ىا کيدتيع ! درست مذيػر بػد 
 (17)خخمی دارنج ما ىا حدخت وانجوه با تخس."و  کو ايغ مخدم زنجگانی بو خػشحالی

الحيغ يدعػن وفي السثال الدابق يػازن حاج سياح بيغ أبشاء وششو وبيغ أىل الغخب 
 . إيخان يعيذػن كادحيغ ميسػميغ متػجديغإلى العير في سعادة وىشاء بيشسا أىل وششو 

ىل مجيشة أ خاصة و  اإليصالييغو  حاج سياح بيغ بشي جمجتو مػازنةكسا ضيخت 
خاصة و  حيث يقخ بتفػق اإليخانييغ عمييع في تمظ الرفة ،نابػلي مغ حيث األمانة

يخان شيخت إيارتو لشابػلي فيقػل:" در واليت لمدخقة خبلل ز بعج ما تعخض ىػ بشفدو 
 دارد کو ىخگاه در ايغ صفحات مالی از کدی درجائی بيفتج، روزىا بخ او می گحرد

احجؽ قجرت پخداختغ آن را نجارد تا صاحب اصمير پيجا شػد. بو خبلف ايشجا کو و 
خػد را حفع کشج  خػب است اعبلن کششج ىخ کذ بو دولت ايتاليا وارد می شػد مال

 (18)غيخه."و  از دست جيب بخ
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 :األشعار تزسين (4

 (19)بقرج تأكيج السعشى التزسيغ: ىػ إدراك كبلم الغيخ في أثشاء الكبلم،

احخص سياح  وقج عمى تزسيغ رحمتو أبياتا شعخية لكبار شعخاء إيخان،  أيز 
الفصخؼ لمذعخ وتقجيخه لمذعخاء  يغاإليخاني عذققج لعب و  مسا يعصي لخحمتو قيسة أدبية،

 دورا في استحزار ىحه األبيات .

ويطيخ استذياده بالذعخ في ذكخه لبيتيغ مغ أشعار الذاعخ الذييخ سعجؼ 
أثشاء رحمتو في لشجن، استحزخىسا عشج تحكخه لحجيثو مع أحج الحكساء  (20)الذيخازؼ 

 : ذكخقزاء عسخه في البحث عشو ، حيث و  عغ حب اإلندان لمسال
 چشج روزؽ کو در جيان باشی       زر بو چشگ آر در نذيسغ خاک      

 (12)گخ بسيخؽ ودشسشان بخػرنج              بو کو محتاج ديگخان باشی    

استحزخه خبلل  (22)الذيخازؼ  حافع لمذاعخ وذكخ في رحمتو بسجيشة روما بيتا
 حجيثو عغ اتخاذ القداوسة في روما لمجيغ ذريعة لبلحتيال عمى الشاس حيث قال :

 (12)کايغ ىسو قمب ودغل در کار داور می کشج  يا باور نسی دارنج روز داورؽ    گػ 

 :التأثر بالمغة العربیة  (2

تأثخه بالمغة ىي سياح ال يسكغ إغفاليا و  حاجضيخت سسة أخخػ في أسمػب 
 فيشاك تأثخ واضح بقػاعج المغة العخبية في الجسع ،مسا يؤكج إلسامو بيا ،العخبية

، كسا ضيخ لجيو عجم لمغة العخبية إجادتويعػد ذلظ إلى و  ،استخجام أدوات الخبطو 
االلتدام ببشاء الجسمة الفارسية متسثبل في البجء بالفعل وعجم إنياء الجسمة الخبخية 

 جسمة في المغة العخبية.بال" متأثخا  است"بالخابصة 
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حيث  ،خبلل رحمتو إلى مجيشة بػدابدت العخبيةويطيخ استخجامو لمسفخدات 
استخجم كمسة "مذخوبات" بجال مغ "نػشابو ىا"، وكمسة "سايخ" بجال مغ "ىسو" في 

 (24)قػلو:" شخاب وسايخ مذخوبات مدکخات فخاوان"

استخجامو لمسفخدات العخبية خبلل رحمتو لسجيشة جشػة في استخجامو  اتزحكسا 
مغ "ىسۀ  مغ "دريايى" " وكميع" بجال   بجال  مغ "زميشى" وكمسة "بحخػ"  لكمسة "بخػ" بجال  

 (25)حيث قال:" واسمحو است بخؽ يا بحخؽ کميع از آىغ وفػالد." ،آنيا"

عجم إنياء الجسمة بالفعل أو كسا ضيخ عجم التدامو ببشاء الجسمة الفارسية في 
الخابصة الخيخية حيث قال :" تا رسيجم بو ژانػ، کشار بخکۀ بديار پاکيده محجخ ومذجخ 

 (26)کػچو ىا تسام از سشگ مفخوش. کارخانو ىاؽ ساعت بديار."

اواستخجم  العخبية خبلل حجيثو عغ زيارتو لسجيشة لشجن في  الخوابط أيز 
استخجام الخابصة "كحلظ" بجال مغ "ىسچشيغ" حيث قال:" چػن پياده شجيع حساالن 

سخنػيذ بجست مغ داد و  نگخان، شخری پير آمجه گفت مشدل می خػاىيجو  مشتطخ
  (27)گخفتو ديجم ديگخؽ نيد دارد وکحلک."

  :التأثر بالمغات األجشبیة (2

األلفاظ األجشبية في متغ  ات البارزة في أسمػب سياح ورود بعسمغ الدس
قج قام الخحالة بحكخ تػضيح لسعشاىا بالمغة الفارسية الىتسامو بالقارغ و  ،الخحمة

ويخجع الدبب في ذلظ إلى اختبلط الخحالة وتعايذو مع شعػب الجول  ؛االيخاني
األوروبية فتخة زمشية شػيمة مسا جعمو يتأثخ بمغاتيع، فزبل عغ حخصو الجائع عمى 

 أسمػبو. فيتعمع ىحه المغات مسا انعكذ 

اويبلحع  استخجامو األبججية الفارسية عشج كتابة تمظ األلفاظ مسا يؤكج  أيز 
 الدسع في تجويشيا.اعتساده عمى 
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  La Gareوىي كمسة فخندية تكتب « الگار«وضيخ ذلظ في استخجامو لكمسة 
الخحالة أنيا تعشي محصة قصار حيث ذكخىا خبلل حجيثو عغ زيارتو لسجيشة  فقج ذكخ

ليػن الفخندية فقال:" چػن کالدکۀ عسػمی ىتل روانو بػد سػار شجه رو بو مخکد راه 
 (28)خاندو الگار می تػانج."آىغ نياديع کو بو زبان ف

ومعشاىا    wie gehtsوىي كمسة ألسانية تكتب « ويکيخ»كسا استخجم كمسة 
كيف الحال، وقج وردت خبلل حجيثو عغ زيارتو لسجيشة بخليغ حيث قال:" جد لفع 

 (29)ويکيخ کو بو معشی احػال شسا چگػنو است چيدؽ نفخمػدنج."

« گخگی يذ واسميذ ذػ الشيکذ» عبارة وخبلل رحمتو في مجيشة أثيشا ذكخ 
والتي أشار إلى أن معشاىا جخجذ ممظ اليػنان حيث قال:" نام پادشاه گخگ، يعشی 
جخجيذ وروؽ پػل ايذان ايغ سکو بػد گخگی يذ واسيميذ ذؽ الشيکذ يعشی 

 (30)جخجيذ پادشاه بػناندتان."

ا خبلل زيارتو « کاستيشيا قشدتغ تيدپل» كسا ذكخ عبارة   ،ثيشاألسجيشة أيز 
حيث قال:" از جسمو بو مغ ىع نػشتو اؽ  ،وذكخ أن معشاىا مزيفة القدصشصيشية

 (31)دادنج کو در آن نگاشتو بػد کاستيشيا قشدتغ تيدشپل يعشی مزيف قدصشصشيو."

 :استخدام الجسل الطهيمة (2

حجاث التي استخعت انتباىو عمى ل وصفو األماكغ أو األواعتسج سياح خبل
 الجسل الصػيمة مسا يريب القارغ بالسمل.استخجام 

مجيشة جشيف حيث قال:" پل ىاؽ  فيويطيخ ذلظ في وصفو الجدػر والصخق 
سشگی بخاؽ ىسػارؽ زميغ بدتو وپمو بدتار بخاؽ عبػر پياده ىا کو راىذان ندديک 

از زيخ پل ىا ىع راه بخاؽ و  بخاؽ کالدکو راه عخيس با پيچ وخع تختيب داده انجو  باشج
ر مخدم ساختو انجازه کو اسب وکالدکو بگحرد .پاره اؽ جاؽ ىا دو چذسو وسو عبػ 

 (32)خػاص ."و  کالدکو فخاوان است بخاؽ عػامو  چذسو است . عخاده
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ويطيخ في السثال الدابق حجيث حاج سياح السفرل عغ الصخق في جشيف 
وىشاك وتخريز كل شخيق لعبػر كل فئة، فالديارات ليا شخيق والسذاة ليع شخيق 

 شخق تتفخع إلى ثبلثة شخق.

اويقػل  في وصف حجيقة الحيػان في بخليغ :"وىسيغ راه مشتيی می شػد  أيز 
بو راه آىغ ىامبػرگ وتيخگاردن کو جشگل صفت ساختو وراه ىا را در آنجا ىسػار 
نسػده انج ودر آن انتيا باغ وحر دولتی مقخر است کو شخری در حجخه اؽ 

بو درون رود ده سيمبخ کخشغ گخفتو پخوانۀ دخػل می دىج نذدتو ىخ کو می خػاىج 
،دفتخ خانو مانشج جائی است .کتاب ىاؽ تحکخه ىا آنجا مختب می باشج ودر آن باغ 

در آن باغ و  بخکۀ بدرگی بخاؽ جائی است.کتاب ىاؽ تحکخه ىا آنجا مختب می باشج
يد بخاؽ بدرگ جيت شيػر ونو  بخکۀ بدرگی بخاؽ حيػانات آبی وقفذ ىاؽ کػچک

پمشگ وغيخه محبػس می و  شيخو  درنجگان حجخات مقخر داشتو کو در انيا خخس
باششج .جمػ در اشاق محجخ آىشی مقخر داشتو کو ىخ کذ بخػاىج سياحت آنجا را 

انيد جائی است بخاؽ چخنجگان کو بخاؽ ىخ حيػانی جائی و  می کشج گانو ساختو  جج 
 .رافو وگػر آفخيقا کو مانشج قاشخ استل وگخگ وز فيتشج واقدام حيػانات از قبيل 

ولی مشقر بدان زرافو وپمشک ،واقدام شػشيان را در قفدی کو بدان حجخه 
واز مفتػل مذبک داشتو انج وجاؽ ديگخ بخاؽ ميسػن ىا ومػش ىا بو اقدامو بشا 
کخده انج .ىع در ايغ باغ قيػه خانۀ بديار خػبی است کو انػاع مذخوبات ومأکػالت 

 (33)شػد." فخوختو می

ويتزح مغ السثال الدابق اإلشالة التي وقع فييا حاج سياح خبلل وصفو 
لحجيقة الحيػان في بخليغ، حيث لع يقترخ حجيثو عمى وصف الحجيقة بذكل عام بل 

وكحلظ الحجيث عغ  ،الصيػر ووصف حطائخىا وأقفاصياو  امتج ليذسل أنػاع الحيػانات
 كالسقاىي.األماكغ األخخػ السػجػدة في الحجيقة 
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 :استخدام الجسل القريرة (2

اكسا استخجم  ا الجسمة القريخة في مػاضع أخخػ ، فشجع عغ ذلظ نػع   أيز 
 ا.ا ومباشخ  حيث جاء حجيثو مخترخ   ،مغ اإليجاز والػضػح والتيديخ

حيث  ،ويتزح ذلظ في حجيثو عغ شيخة مجيشة ليػن بأنيا ممتقى لسمػك أوروبا
  (34)قال :" خيمی آنجا شيخت داشت کو سبلشيغ  يػروپ جسع می شػد "

يطيخ استخجام حاج سياح لمجسل القريخة في حجيثو عغ  ،وفي ذلظ السثال
 شيخة مجيشة ليػن بتجسع سبلشيغ أوروبا فييا.

اكسا اتزح  حيث قال": بعج از آن  ،خبلل حجيثو عغ الدياحة في مجيشة لشجن أيز 
 (35)مشدل امجه قجرؽ آسػديع باز بخ خاستو بو خيال سياحت خدانو روان شجيع ."سياحت بو 

بعج جػلتو في مجيشة لشجن الخحالة خبلل حجيثو عغ ما فعمو  وىشا اخترخ
 ا مغ الخاحة ثع استأنف التجػال مخة أخخػ.وأخح قدص   ،حيث عاد إلى السشدل

سياحت کشار بخکو آمجه وقال أثشاء زيارتو لسجيشة لػزان :" بعج از چيار روز 
 (36)سػار بو کذتی شجه روانو بو جانب ژنػ گذتع ."

عغ نياية رحمتو في مجيشة لػزان فبعج أن  ختراراوفي ىحا السثال تحجث ب
 غادرىا إلى جشيف. ،قزى أربعة أيام في السجيشة

اويطيخ  حيث  ،استخجامو لمجسمة القريخة خبلل زيارتو لسجيشة نابػلي أيز 
قال:" شب را صبح كخده ييػدئی را آورده ما يحتاج خػد را با ساعت بو پشج ليخه 

 (37)فخوختو عدم يػناندتان کخدم."

وفي السثال الدابق يطيخ استخجام حاج سياح لمجسمة القريخة خبلل ذكخه كيفية 
 حيث قام ببيع ساعتو ألحج الييػد في مجيشة نابػلي. ،تػفيخه لشفقات رحمتو إلى اليػنان
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 :السحدشات البديعیة (2

فمع يجشح سياح إلى استخجاميا بذكل مفخط يحجب  ،أما عغ السحدشات البجيعية
حيث أضفت عمى  ،بل جاءت عفػية بديصة وبعيجة عغ التكمف معو مزسػن الخحمة،

 السحدشات البجيعية في الخحمة وىسا:وقج ورد نػعان مغ  ،ا وجساال  األسمػب وضػح  

 الصباق: 

وضجه، أؼ معشيان متزادان . والغخض مغ الصباق  يءىػ الجسع بيغ الذ
 وضجه. يءنتباه لمذعشى وإبخازه وإثارة االتػضيح الس

 بسعشى مختفع ومشخفس، وبيغ« باال وپائيغ»وقج استخجم الخحالة  الصباق بيغ 
ل وصفو إلحجػ السسخات في مجيشة خبلبسعشى صعػد وىبػط « صعػد وندول»

ندول از محمو باالؽ و  حيث قال: " مخکد باال وپائيغ / راه آىغ کو صعػد ،بػدابدت
 . (38)کػه می کششج دو کاليدکو است "

حجيثو عغ السجارس في نفذ عشج « صغيخ وکبيخ»كسا استخجم الصباق بيغ 
 (39)دارنج ." کبيخو  صغيخ ۀحيث قال:"مجارس بديار سى وشر مجرس، السجيشة

« وضيع وشخيف» استخجم الصباق بيغ  ،وفي حجيثو عغ مجيشة جشػة اإليصالية
بسعشی كبيخ وصغيخ عشج حجيثو عغ « بدرگ وکػچک»و« وأعمی وأدنی» و

 ،حيث قال : " وضيع وشخيف ،الحجيقةاألشخاص السدسػح ليع بالجمػس عمى مقاعج 
 (40)" اعمی وادنی ،بدرگ کػچک بخ آن کخسييا می نذيششج

بسعشی ساخغ وبارد في حجيثو عغ  « گخم وسخد»كسا استخجم الصباق بيغ 
حيث قال : " در ىخ حجخه دو  ،صشابيخ السياه في أحج حسامات مجيشة ليػن الفخندية

 (41)ديگخؽ سخد"و  شيخ دارد يکی آب گخم
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 الترادف: 

اكسا تسثمت السحدشات البجيعية  في استخجامو لمتخادف الحؼ يفيج تقػية  أيز 
 السعشى وتأكيجه.

وكمتاىسا بسعشى الفخح « وجج وانبداط»لقج ضيخ ذلظ  في استخجامو لمفطتي و 
حيث قال:" تسام مخدم از  ،خبلل وصفو لخواد أحج السدارح في مجيشة نابػلي اإليصالية

 (42)"انبداط بػدنج.و  مخد وبدرگ وکػچک دست ىع را گخفتو در وججو  زن 

اوذكخ في مجيشة نابػلي  وكمتاىسا بسعشى متحيخ « والو وحيخان»لفطتي  أيز 
خبلل حجيثو عغ حالة الحيخة التي انتابتو جخاء ترخفات رواد السدخح سالف الحكخ 

حيخان آن و  حيث قال:" والو ،وكيفية استستاعيع بالحياة وحخصيع عمى إسعاد أنفديع
 (43)جو شالب خػشحالی  مخمػق ىدتشج."حخکات ايذان بػدم کو بو چو در و  قػم

 :الرهر البیانیة (22

يعتسج عمع البيان عمى ذكخ السعشى الػاحج في صػر مختمفة وتخاكيب متشػعة 
 في درجة وضػحيا، وتتجمى الرػر البيانية في االستعارة، التذبيو، الكشاية والسجاز.

 وقج ورد في رحمة حاج سياح نػعان مغ ىحه الرػر وىسا:

 التذبيو: 

آخخ أو صػرة  شيءا أو صػرة تذتخك مع "والتذبيو ىػ الجاللة عمى أن شيئ  
 (44)أخخػ في معشى أو صفة، ويتكػن التذبيو مغ مذبو ومذبو بو وأداة تذبيو."

حيث شبو الدفغ ومجاخشيا والسخسى الػاقعيغ  ،واتزح ذلظ في رحمتو إلى باريذ
عمى نيخ الديغ في شجة لسعانيسا بالسرابيح فقال:" يک شخف ديگخ رود سغ جارؽ، 

 (45)ديخکر ىسگی از چخاغ ساختو بػدنج."و  دودکرو  گػيا ششاب کذتی ىا
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ابتعاد صجيقو عشو  بخخوج روحو مغ جدجه بو وخبلل زيارتو لسجيشة لشجن ش
 (46)جسمو باالؽ بػدم کو گػيا روح از تشع مفارقت می نسايج."حيث قال :" بال

اكسا ضيخ التذبيو  حيث شبو شػارع  ،في زيارتو لسجيشة فخساؼ الفخندية أيز 
إحجػ الحجائق في تشاسقيا بقصع مغ السبلبذ مػحجة السقاس فقال:" خيابانياؽ باغ را 

 (47)مذاىجه کخديع، گػيا تسام انيا را خياشان بيک انجازه لباس دوختو انجازه."

شبو حاج سياح أرضية السبشى  ،وخبلل حجيثو عغ أحج السباني في الفاتيكان
قال:" اغمب جاىا آجخ را نخم کػفتو وبو زميغ ريختو انج  حيث ،في نعػمتيا بالقساش

 (48)کو گػيا يک پارچو است."
 الكشاية: 

 (49)إلى ذكخ ما ىػ ممدومو ." ذيء"والكشاية ىي تخك الترخيح بحكخ ال

خض ليا وقج استخجم سياح الكشاية لئلشارة إلى االستغبلل والدخقة التي يتع
حيث قال:" خانو ىاؽ عسػمی نيد فخاوان  ،في نابػلي األجشبي عشج استئجار مشدال  

است، ليکغ در يک اشاق ده تخت نياده انج، ىخکذ بخود بيدت سانتيغ می گيخنج 
اشبلع از وضع نجاشتو باشج و  کو بگحارنج شب را آنجا بسانج. اما اگخ غخيبی باشج

 (50)صبح در جيب وبغل ديشارؽ نخػاىج داشت."

 االستعارة السكشیة: 
مغ  ذيءاالستعارة التي ححف فييا السذبو بو )السدتعار مشو (، ورمد إليو بىي 

 (51)لػازمو.

ويطيخ استخجام حاج سياح لبلستعارة السكشية حيغ صػر العمع ببحرة تدرع 
وتجشى ثسارىا حيث قال خبلل حجيثو عغ إحجػ مكتبات مجيشة لشجن:" معمػم شج کو 

 (52)آنجا تخع عمػم را کذتو وثسخ می بخنج."



 الباحثة/ نذهى الشادي دمحم                                         « دراسة فشیة»حاج سیاح به فرنگ  سفرنامۀ 

 - 022 - 

 :الشقد (22

إن ما يسيد الخحال الرادق ىػ أنو يدتصيع نقج ما يخػ ،ىػ ال يكتفي 
بالسذاىجة والػصف ،ولكشو يتعجاىسا إلى الذخح والشقج . والحكع الرادر عغ الخحال 

 يشتج عغ تفاعل إيجابي بيغ خبختيغ ىسا :

 الخبخة الدابقة ) وتتسثل في كل ما اكتدبو الخحال قبل خخوجو (  .1

السزافة ) وتتسثل في كل ما اكتدبو الخحال مغ لجن شخوعو في الخبخة  .2
 (53)الخخوج.("

ولكشو لع يطيخ  ،حاج سياح في أكثخ مغ مػضع ػويمسذ الحذ الشقجؼ لج 
 ا النبيار الخحالة بالغخب وتقجمو مقارنة بػششو إيخان.نطخ   ؛شػال الخحمة

سيػلة قتميع و  األوروبيةويتسثل ذلظ في انتقاده الدياسة االستعسارية لمجول 
حيث ذكخ :" از  ،لمبذخ خبلل حجيثو مع شبلب السجرسة الحخبية في مجيشة فخساؼ

آنجا بو مجرسۀ حخبيو رفتو شبلب را بو نيايت آراستو ديجم ،چػن از عمع ايذان 
اشبلعی نجاشتع چيدؽ نپخسيجم .پخسيجنج مجارس واليت شسا بيتخ است يا ايشجا ؟ گفتع 

ب کخدنج ،گفتع تعجب نکشيج زيخا کو در واليات ما مجارس صمحيو واليت ما .تعج
ساختو انج ،ما مخدم آسيا خيمی شاکخيع از صشايع شسا مثل کبخيت وچخاغ گاز وسايخ 
صشايع ولی شسا اوقات را صخف کذتغ اندان می کشيج کو ىخ قجر زودتخ بکذيج 

ػد نو کذتو بيتخ است وما بخبلف در فکخ آنيع کو بخ فخض لدوم مجخوح  بذ
در جشگ اشخير چو قجر کذتو انج در دو  ووضع شسذيخ بخاؽ ىسيغ است ؛ مثبل  

ساعت .گفتشج عمع ىخ ؟چيد الزم است اگخچو فعمر بج باشج .گفتع ما عمع ادم کذی 
 (54)را نسی خػاليع ولفع قتل را بقجر امکان از زبان جارؽ نسی کشيع."
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لحخص الغخب عمى الجمار بل وتخبية  يطيخ انتقاد حاج سياح ،وفي السثال الدابق
الصبلب في السجارس الحخبية عمى نفذ األفكار الجامية واتخاذىع العمع ذريعة لمحخب وليذ 

 لمدمع، فكان نقجه بشاء مجعسا بالجليل الستسثل في استذياده بسا حجث في الشسدا.

كسا يطيخ نقجه البلذع ألحج األشخاص الحيغ قابميع خبلل زيارتو لسجيشة 
الحؼ قج و  حيث أساء ذلظ الذخز إلى اإليخانييغ واتيسيع بحبيع الذجيج لمسال ،نابػلي

حيث قال :"گفتع مػسيػ مغ  ،يجفعيع لقتل شخز آخخ في سبيل حرػليع عمى السال
کو نسی دانع ولی اگخ شخری را بو قػل شسا در ممک ما می کذشج ال محالو می 
ميخد وآسػده می شػد. اما شسا بجتخ می کشيج زيخا کو اگخ سخ مخا می بخيجنج بيتخ از 
آن بػد کو مثل شسا شخری مخا تکحيب کشج، اندان بو حدب شعػر وادب بخ تخؽ 

 (55)دارد."بخ سايخ حيػانات 

تيام أحج األشخاص في نابػلي لئليخانييغ اي السثال الدابق انتقج حاج سياح وف
بل واعتبخ الخحالة ذلظ الذخز ال يختمف عغ  ،بحب السال والصسع الحؼ قج يجفعيع لمقتل

 الحيػانات النعجام أدبو وشعػره، وتتجدج قػمية ووششية حاج سياح في ىحا الشقج.

اويطيخ  ترخيحو لحاكع اليػنان بػجػد خمل في  مجيشة أثيشا جخاء  الشقج في أيز 
حيث قال :"گفت در ، ثكشات العدكخية عمى حداب السجارسالتفػق العجدؼ لمكشائذ وال

ايغ دولت چو نقز بو نطخ شسا امجه ؟ گفتع چػن اذن فخمػديج ايغ کو سخبازخانو 
 (56)وکميديا از مجرسو افدون است "

الخحالة التفػق العجدؼ لمكشائذ والثكشات العدكخية  وفي السثال الدابق يشتقج
 في اليػنان عمى حداب السجارس بل واعتبخ ذلظ عيب في سياسة الشطام الحاكع.

 :االستطراد (20

حيث يتشاول في  ،كسا اتدع أسمػب سياح في أكثخ مغ مػضع باالستصخاد
بعيجة عغ  حجيثو معمػمة معيشة أو مػقف معيغ ثع يقصع حجيثو عشيا بسعمػمة أخخػ 
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و يتحجث عغ مػقف ما ثع يقصعو أالسعمػمة األولى ثع يعػد بعج ذلظ لمسعمػمة األولى 
بػصف مذاىجاتو ثع يعػد لحجيثو عغ ذلظ السػقف، وفي بعس األحيان يحاول 

 نو قج يريب القارغ عغ غيخإال إ الخحالة بحلظ إثخاء رحمتو بسديج مغ السعمػمات،
 القجرة عمى الخبط بيغ األحجاث .عسج بذيء مغ التذتت وعجم 

ويطيخ ذلظ في حجيثو عغ العخبات التي تجخىا الكبلب في مجيشة فييشا حيث يقػل 
عشيا في البجاية :" ديجم سگی را بو عخاده بدتو انج وصاحب عخاده سػاره می رانج .چشان 

 (57)."ده استپشجاشتع از مدخخه ىاؽ آن شيخ است واز جيت تحريل معاش ايغ کار را کخ 

ثع يقصع حجيثو عغ تمظ العخبات بالحجيث عغ امتيان فقخاء بعس السجن 
 األخخػ لعدف السػسيقى شمبا لمخزق حيث قال:" چشانچو در بعزی شيخىا ديجم

گجايان مػسيقی می نػازنج ودور کػچو ىا گخدش کشان تحريل روزؽ می کششج وىع 
 (58)می نػازنج."پشجخه ىاؽ خانو ىا ايدتاده و  در مقابل پيذگاه بدرگان

ثع يعػد لمحجيث عغ العخبات التي تجخىا الكبلب مع عامل إحجػ السقاىي 
فيقػل :" بو كخسئی نذدتو خادم را خػاستو با چشج کمسو اؽ کو زبان نسداوؽ آمػختو 
بػدم تکمع کخدم . مغ جسمو پخسيجم آيا فخاندػؽ ميجانی ؟ گفت : بمی ، چو خجمت 

عادت است کو ايغ سگيا بيچاره را بو ايغ عخاده ىاؽ  است .گفتع : اول بگػ ايغ چو
 سشگيغ می بشجنج ،آيا متعجد است يا ىسيغ يکشفخ بػد؟

گفت : بديار است ،حتی در خارج شيخ ىع ،چػن اعتقاد ما مخدم ايغ است 
ليچکذ نبايج عسخ خػد را بييػده صخف کشج .شسا گفتيج سگ بيچاره ،آيا سگ 

ايج بو قػت بازو يا بدحست رياضت تحريل لقسو نانی بيچاره تخ از اندان است کو ب
فخاىع آرد وحال آنکو سگ ليچگػنو زحستی نجارد ،مجام تشبل بی فايجه بگػشو اؽ 
می افتشج وىخ کدی لقسو نانی بو او می دىج يا کذتو می شػد .بارؽ در ايغ واليت 

ذغػل سگ ىع نام مفت نسی خػرد ،بی جيت بو سگ نان نسی دىشج ولی حاال کو م
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جان بو او خجمت می و  بو کار است ،فايجۀ او بو اندان می رسج واندان ىع از دل
 (59)از ىخ آفت حفع نسػده مشال ديػان ىع می دىشج ."و  کشج

عغ العخبات التي  ييعاد الخحالة ليتحجث مع عامل السق ،وفي السثال الدابق
فيدتفيجون  ،السالتجخىا الكبلب وكيف يدتخجم أىل السجيشة تمظ الحيػانات لكدب 

مشيا ويفيجوىا في الػقت ذاتو عشجما يقجمػن ليا الصعام بيشسا ىي في السعتاد تتدكع 
 في الصخقات ببل فائجة.

يدتصخد خبلل زيارتو لسجيشة فخساؼ في الحجيث عغ زيارة  ،وفي مثال آخخ
حيث يتحجث في البجاية عغ سساعو خبخ تمظ الديارة  ،مجسػعة مغ الدبلشيغ لمسجيشة

 (60)فيقػل :" گفتشج اليػم بديار خػب شيخؽ است وفخدا جسيع سبلشيغ آنجا ميسانشج."

وفي ذلظ السثال يتحجث حاج سياح عغ سساعو لخبخ قجوم سبلشيغ أوروبا 
 إلى مجيشة فخساؼ وتجييد السجيشة لحلظ الحفل.

ثع يقصع حجيثو عغ قجوم الدبلشيغ بالتصخق إلى وصف مجيشة فخساؼ 
فييا حيث قال:" عخض راه تسام آبادؽ بػد. اغمب جاىا سياحان ووصف مذاىجاتو 

پياده می شجنج ولی ما پياده نذجيع تا رسيجيع بو مخکد پياده شجيع. دم در مثل سايخ 
ىخ جا. ما سػار بو کالدکۀ عسػمی شجه روانو و  جاييا کالدکو ىا بػد، از ىخ شيخ

سخاؽ سمصانی رسيجيع. بخاؽ بو شيخ شجيع. خيابانياؽ مشطع، کػچو ىاؽ وسيع تا بو 
 (61)رفت." تساشاؽ عسػم مخدم در آنجا باز بػد، ىخ کو می خػاست بو تساشا می

ويتزح في السثال الدابق انتقال الخحالة مغ الحجيث عغ زيارة سبلشيغ أوروبا 
 لسجيشة فخساؼ إلى الحجيث عغ  كيفية وصػلو إلى السجيشة ووصف مذاىجاتو فييا.

حيث  ،مػكب أولئظ الدبلشيغ واستكبال نابميػن ليع ثع يعػد ويتحجث عغ
ذكخ:" صبح تسام مخدم بو بازارىا امجنج کو اکشػن پادشاىان خػاىشج آمج ،سخبازان بو 
نطام تسام با لباس رسسی وحخبو ،مدتكيع ايدتاده ،مخاکد راه بدتو بػد از گل وتختو 
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 چو وبازار را سبد،گمياؽ بديار وشاخو ىاؽ درخت ىسيذو بيار فخاىع آورده ،کػ 
ريگ ريده و  خخم ساختو جيت آسػدگی عبػر عخاده کالدکو وغيخه ،در کػچو  ىاو 

الػاقع روز عيج بػد زيخا کو صشعتگخان ىع تخک کار خػد نسػده ىسگی بو  فيريختو .
اتساشا آمجه بػنج مگخ شباخان کو آنخوز روز کار وبازارشان بػد .بيخ جاؽ  گانو جج 

ت مذغػل بو عذخت مذغػل بػدنج .قجرؽ بو درگاه ايدتاديع بو عذخ و  می نػاختشج
بخاؽ تساشاؽ ورود سبلشيغ ديجيع قبل از ىسو ناپميػن با شکػه وشػکت تسام متمبذ 
بو لباس نطام  جيت پحيخائی سبلشيغ وارد شج ، پذ از ربع ساعت سايخ سبلشيغ 

اىخ يک بو کالدکۀ  از دنبال وكبل بو گانو وارد می شػنج وميسانجاران ايذان ىع جج 
 (62)کالدکو ىا سػار بػدنج."

وفي السثال الدابق يتزح عػدة الخحالة إلى الحجيث عغ مػكب الدبلشيغ 
ووضع الدىػر في الصخقات  ،وكيفية استكبال السجيشة ليع مغ خبلل التذخيفة العدكخية

 وعدف األلحان وغيخىا مغ مطاىخ حفاوة االستكبال.

 يثو عغ الجخان الحؼ يغصج سياح خبلل حجياستصخد حا ،وفي مجيشة لشجن
قع سخمو کذيجه، سبب پخسيجم انکار کخد چػن دقت فيحيث قال:"آمجيع ديجم ر ، السجيشة

نسػدم اکثخؽ را ايشگػنو ديجم، تعجب کخدم بخ آيشو نطخ نسػدم خػد را ىع مانشج 
 (63)بػد."ديگخان مبلحطو کخدم داندتع کو از ىسان دود است کو ديػارىا را سياه کخده 

وفي السثال الدابق يتزح حجيث الخحالة عغ الجخان الحؼ يغصي لشجن وكيف 
 تأثخ ىػ ورفاقو بو حيث غصى وجػىيع ومبلبديع.

حيث  ،ثع يقصع حجيثو عغ الجخان بالحجيث عغ زيارتو ألحج مرانع البيخة
قال:" صبح شج ششيجم از جسمو ديجنيياؽ ايغ شيخ کارخانو آب جػ سازؽ است. 

 (64)شجيع کو آنجا را تساشا کشيع." مرسع
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عغ تأثيخ الجخان في لشجن عمى زائخييا  خخآويتحجث في مػضع  ثع يعػد
حيث قال:" کػچو ىا خيمی دود داشت، اغمب مخدمانی کو وارد آن شيخ می شػنج 
مبتبل بو درد سيشو می گخدنج چشانچو خػد آن بيچاره اگخچو ساليا آنجا مدکغ داشت 

 (65)سيشو گخفتار بػد."ليکغ باز بجرد 

يتزح حجيثو مخة أخخػ عغ الجخان السشتذخ في مجيشة لشجن  ،والسثال الدابق
 وكيف يؤثخ سمبا عمى صحة أىل السجيشة والدياح ويربيع باألمخاض .

  :السبالغة (13

اضيخ  في أسمػبو بجانب الجقة في الػصف السبالغة في الػصف أحيانا  أيز 
 حيث كان يحكخ أشياء بجييية ال تدتػجب وصفيا وال تعج إضافة لمخحمة .

حيث تحجث بذيء مغ السبالغة عغ ارتياده  ،ا خبلل رحمتو لسجيشة فييشاويطيخ ذلظ جمي  
خ آمجه جػياؽ مشدل گذتع. شبقو إلحجػ الفشادق ليدكغ بيا فقال :" چػن در ىتل رسيجم، بو زي

اول ودو وسيع را مشاسب حال خػد نجيجم، در شبقو چيارم مغ مشدل گخفتع. خادم پير آمجه 
 (66)جػياؽ نامع شج وبو تحکخه نگخيدت، اسع مخا ونسخه حجخه را بجفتخ خػد ثبت نسػد."

وفي السثال الدابق تطيخ مبالغة حاج سياح في الحجيث عغ اختياره لغخفة 
الفشجق الحؼ سكشو في مجيشة فييشا، حيث حخص عمى ذكخ معمػمات ال شأن  في

 ا.لمقارغ بيا وال تزيف لو شيئ  

او  في مجيشة ليػن الفخندية يرف شخيقة تشطيف واجيات السحبلت بالسياه  أيز 
التفريل يرل إلى السبالغة حيث قال :" دکاکيغ را روزؽ دوبار می شػنج  ذيء مغب

يعشی با آالت اب می باششج کو ديػارىا از گخد شدتو شػد .آب بو تسام شيخ بو قجر 
لػلو سساوار بدرگ از چجن بخده انج وبو پيچ باز شجه آب می آيج وبخاؽ فػاره بو ىخ 

ديگخؽ را بجان وصل می کششج وآن لػلو بو سان انجازه کو بخػاىشج می جيج ونيد لػلۀ پيچ 
نی پيچ است ده درجو کمفت تخ وبخ سخ آن بدان سی نی پيچ چيدؽ از بخنج دارد چػن 
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با ىع جفت شج وپيچر را باز کخدنج بديار می جيج حتی ده ذرع وبو ىخ شخف کو 
 (67)"بخػاىشج اشاره می نسايج پاشيجه می شػد ىسو روز با آنيا شدت وشػ می کششج .

يتزح في ىحا السثال مبالغة حاج سياح خبلل حجيثو عغ كيفية تشطيف واجيات 
السحبلت في مجيشة ليػن، حيث ذكخ مخاحل تمظ العسمية واألدوات السدتخجمة وكيفية 
استخجاميا باستفاضة، في حيغ أنو كان مغ السسكغ أن يكتفي فقط باإلشارة إلى حخصيع 

 عمى تشطيف واجيات السحبلت .

ضيخ ذلظ خبلل حجيثو عغ زيارتو لسجيشة فخساؼ يتحجث عغ امتشاع ضيػف  كسا
نابميػن مغ السمػك عغ الحجيث أثشاء الصعام حيث قال :" زمان غحا خػردن ايذان کدی 
تکمع نکشج ومذغػل بو اکل شعام باششج چػن دست ودىان بو خػردن غحا اشتغال دارد 

 (68)شج گػش حع خػد را بيتخ می بخد ."زبان آزاد است ،زبان ىع کو مقيج بو استساع 

وفي ذلظ السثال ضيخت مبالغة حاج سياح في اإلشارة إلى امتشاع الدبلشيغ 
في مأدبة نابميػن عغ الحجيث خبلل الصعام لعجم تخكيدىع في الكبلم النذغال الفع في 

 مزغ الصعام ال الحجيث، فيحا األمخ ليذ بججيج أو مدتغخب حتى يتصخق لو.
 :والدخريةالتهكم  (22

اوقج ضيخت  ضفى روح أكع والدخخية في أسمػب سياح، مسا سسة التي أيز 
 الفكاىة عمى  حجيثو.

ويطيخ ذلظ في حجيثو عغ رجال اإلنجميد وكيف حسمتيع ندائيع عشج صعػد 
الجبل حيث قال: "بديارؽ از زنان انگميذ را ديجم کو دست شػىخشان را گخفتو بػدنج ودر 

 (69)مخدىا قجرت رفتغ نجاشتشج."و  شػىخشان را می بخدنجو  ی رفتشجکسال جخأت پير پير م

وفي السثال الدابق يتيكع حاج سياح عمى رجال اإلنجميد وعمى عجم 
 وكان ذلظ أولى بالخجال. ،شجاعتيع التي دفعت الشداء لحسميع خبلل صعػد الجبل
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مغ در وفي مجيشة نابػلي يدخخ مغ انعجام األمغ في السجيشة حيث قال:" چػن 
مذاىجه نکخدم، چشان پشجاشتع کو  فيبيابان ىاؽ يػروپ مکخر تشيا خػابيجه ام وابجا خبل

 (70)البتو امغ تخ خػاىج بػد."و  ايشجا شيخ است

وفي السثال الدابق يدخخ حاج سياح مغ انعجام األمغ واألمان في مجيشة 
لمشػم فييا وحيجا نابػلي إلى درجة جعمت الرحخاء القاحمة أكثخ أمشا مشيا مسا دفعو 

 وىػ مصسئغ عمى العكذ مغ نابػلي التي تعخض فييا لمدخقة.

كسا تيكع عمى أىل كػبشياجغ بدبب عجم وفائيع بالعيػد حيث قال:" وعجۀ 
شب گحشتو را بو کمی فخامػش کخده بػدم کو جشخال گفتو بػد، چػن خيمی کع ديجه 

 (71)بػدم کو آنجاىا کدی بو وعجۀ خػد وفا کشج."

في ىحا السثال سخخية حاج سياح مغ شيخة أىل كػبشياجغ مغ عجم الػفاء  يتزح
 بالػعج حتى أنو اعتبخ ذلظ مغ السدمسات وندى وعج الجشخال لو بتػديعو في السيشاء.

 :سهاباإل (22

كسا ضيخت سسة أخخػ في أسمػب حاج سياح أال وىي اإلسياب ، حيث يعسج 
نال إعجابو، ولكغ عمى نحػ مخالف يتدبب ذلظ في  شيءإليو عشج الحجيث عغ 

تذػير القارغ وشعػره بالسمل، وساعج عمى ذلظ عجم عشػنتو لؤلماكغ التي قام 
 بديارتيا داخل كل مجيشة.

وعمى سبيل السثال ال الحرخ ضيخت تمظ الدسة جمية في وصفو لحجيقة الحيػان 
في لشجن وما بيا مغ حيػانات حيث قال:" صبح بو تساشاؽ باغ وحر حخکت کخديع وبو 
باغ جيت اذن دخػل يک شيميغ داده از چخخ حداب کو سابقا ذکخ شج گحشتو داخل 

يج ساختو انج؛ در يکجا مجسع شجيع. وضع عجيب ونػعی خػش حيػانات آزاد را مق
گػرخخ وقاشخ وحذی بديار خػش خط وخال کو بجان خػشگمی حيػان چخنجه نجيجه 
بػدم، ونيد گػزنياؽ غخيب با شاخياؽ بديار بمشج، انػاع انيا را بو پاکيدگی حفع کخده، 
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ل کو در خذکی وآب ىخ فيل وزرافو وکخگجن وحيػانی ديگخ از جشذ فيدر جائی ديگخ 
دارد، شػيمو در خذکی بخاؽ او ساختو انج وحػضی ىع در ندديک او بػد کو  دو تعير

بو حػض می رفت وبو سان مخغابی سخ را زيخ آب فخود مى بخد واصبل بجنر مػؽ 
نجاشت، با آنکو اسيخ بػد وضع حسل می نسػد وتا امخوز ايغ حيػان را نجيجه بػدم. در 

شاىيغ کػچک وبدرگ وسايل جائی ديگخ شيػر از جشذ مخغان شکارؽ قخاقػش و 
 (72)شيػر بو اقداميا بخاؽ ىخ يک جائی معيغ نسػده بػدنج ."

يتزح في السثال الدابق إسياب حاج سياح في حجيثو عغ حجيقة حيػان 
بخليغ حيث تحجث عغ أنػاع الحيػانات والصيػر والحيػانات السائية بيا ووصف شكل 

وتحجث عغ سمػكياتو والصعام الحؼ كل حيػان وشكل السكان السخرز إلقامتو بل 
، وقج بمغ يقجم لو والفخق بيغ كل حيػان والحيػانات األخخػ التي تتبع نفذ الفريمة

 (73)حجيثو عغ تمظ الحجيقة ثبلث صفحات

 تكرار األلفاظ:  (22

ىي تكخار و  ضيخت سسة أخخػ في أسمػب كتابة حاج سياح لخحبلتو، أال
 سمة واحجة.استخجام لفطة معيشة اكثخ مغ مخة في ج

 اخذى تشاسي األول، فيعيج ثاني  و  ويمجأ السؤلف إلى التكخار، إذا أشال الكبلم،
 (74)لعيجه. اتججيج  و  تصخية لمحجيث

وقج ضيخت تمظ الدسة خبلل حجيث حاج سياح عغ الفقخة االستعخاضية التي 
شاىجىا في إحجػ مدارح باريذ حيث كخر الزسيخ "او"  خبلل حجيثو عغ تقجيع أحج 

قج و  كان الزسيخ ىشا يعػد عمى السجربو  األشفال لحخكات بيمػانية برحبو مجربو
 حخص عمى تكخار الزسيخ  لزسان التفات الستمقي إلى أن الحجيث عغ السجرب

ليذ عغ الصفل حيث قال:" گاىی راست  ستػن مانشج بخ دوپاؽ او می ايدتاد و 
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 اميج يک پاؽ بخ سيشۀ او گاىی بدان ميدان، چػن ستػن بخ پاؽ او قخار گخفت شفل
 (75)خػد را باال کذيجه مانشج گخبو از ستػن باال رفت."و  يکپاؽ بخ پشجو پاؽ اوو 

كسا كخر كمسة "گخه"  بسعشى عقجة، خبلل حجيثو عغ فقخة أخخػ في نفذ 
العخض سالف الحكخ  كانت تقجمو العبة مغ البلعبات باستخجام الكخة حيث قال:" 

بخ گخه دست و  ا گخه کخده بجست چؼ گمػلو را بمشج نسػددختخ دوباره دست راست ر 
 (76)راست گحاشت باز از گخه رقز کشان بو بشج دست اورد."

وفي السثال الدابق حخص حاج سياح عمى تكخار تمظ المفطة لخسع صػرة 
 جحب انتباىو.و  مجدسة أمام القارغ 

ج" أثشاء حجيثو وضيخ خبلل زيارتو لسجيشة نابػلي اإليصالية تكخاره لمفعل "گفتش
قج و  التي دفعتو إلى التػجو صػب مخكد الذخشة،و  عغ واقعة الدخقة التي تعخض ليا

حخص مغ خبلل ذلظ التكخار تقخيخ مػقف الذخشة تجاه الػاقعة حيث لع يفعمػا لو 
ىػ نفذ ما فعمػه مع قبصان يػناني تعخض ىػ اآلخخ و  الحجيثو  سػػ القػل شيء

يطيخ ذلظ في و  ى مداعجتو في استعادة أمػالو السدخوقةلمدخقة  دون أن يقجم أحج عم
قػلو:" بالجسمو چػن فخدا شج ىسان جػاب را کو بو ناخجاؽ يػنانی گفتشج بو مغ دادنج. 
قجرؽ تساشاؽ جيب بخيجه ام را نسػدنج، بعزی گفتشج دروغ می گػيج، پاره اؽ گفتشج 

 (77)قشدػل خػد." راست می گػيج. جػياؽ تحکخه شجنج، نسػدم. گفتشج بخو ندد
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 :الخاتسة

 : يتزح مغ الجراسة الدابقة
 تسيد أسمػب حاج سياح بسجسػعة مغ الدسات التي تحقق مغ خبلليا البعج األدبي لخحمتو"  .1

 حاج سياح بو فخنگ". سفخنامۀ
اتبيغ   .2 أن حاج سياح كاتب يجيج فغ الػصف، وعمى الخغع مغ غمبة الػصف عمى رحمتو  أيز 

ما يعقج السقارنات  اإال أنو استعان بعشرخ الحػار إلضفاء حيػية عمى الخحمة، كسا كان دائس  
بيغ أشياء شاىجىا في بمج ما وبيغ أشياء شاىجىا في بمج آخخ، وكحلظ اعتسج عمى أمل القريخة 

 يمة تارة أخخػ.تارة  والجسل الصػ 
تسكغ حاج سياح مغ التعبيخ عغ شخريتو وذاتيتو مغ خبلل استخجامو لمشقج والدخخية، ما  .3

 أفدح أمامو السجال لتخك برستو عمى الخحمة.
حخص حاج سياح عمى تصعيع الخحمة بعجد مغ السحدشات البجيعة والرػر البيانية التي لعبت   .4

 دورىا في تدييغ حجيثو عغ رحبلتو.
غمبة القػمية اإليخانية عمى اليػية اإلسبلمية عشج حاج سياح مغ خبلل تزسيغ حجيثو تسثمت  .5

بعس األشعار لكبار شعخاء إيخان لتػضيح فكخة معيشة أو التأكيج عمييا دون االستعانة بآيات 
 قخآنية أو أحاديث نبػية.

الدستان أثخا  يؤخح عمى حاج سياح وقػعو في االستيخاد واالسياب خبلل حجيثو، حيث تخكت تمظ .6
 سمبيا عمى األسمػب تسحػر في إصابة القارغ بالسمل والتذػير.
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 والسراجع الههامش
، الذخكة السرخية العالسية لمشذخ، األولىنقبل عغ د/ حديغ نرار، أدب الخحمة، الصبعة ( 1)

 .130، ص1991الجيدة، 
 .127،126نفذ السخجع ،ص( 2)
د/ ناصخ عبج الخازق السػفي، الخحمة في األدب العخبي ) حتى نياية القخن الخابع اليجخؼ(، ( 3)

 .77، ص 1995، دار الشذخ لمجامعات السرخية، القاىخة، األولىالصبعة 
 .78السخجع الدابق ،ص( 4)
 .8، ص1991مكتبة غخيب، القاىخة ، ،د/ سيج حامج الشداج ، مذػار كتب الخحمة ( 5)
ال عبج الخحسغ الذػابكة / أدب الخحمة األنجلدية والسغخبية حتى نياية القخن التاسع د. نػ ( 6)

 .279 / ص2008/ دار السأمػن لمشذخ والتػزيع / األردن /  األولىاليجخؼ / الصبعة 
يػجج بالسجيشة كثيخ مغ السسخات تعج بالحجائق والسقاىي التي تغشي فييا الشداء والفتيات ( 7)

ن، وبعج االنتياء مغ الغشاء تسدظ إحجػ ىحه الفتيات برحغ وتغصيو بسشجيل ويعدفػن األلحا
أبيس وتسخ عمى الدبائغ فيزعػن فيو الشقػد كل حدب قجرتو إضافة إلى ذلظ يتقاضيغ مغ 
أصحاب السقاىي راتب شيخؼ، كسا يػجج ىشاك أنػاع مختمفة مغ األلعاب وغيخه كالشخد 

خخػ معخوفة لجييع، وحكيقة األمخ السكان غاية في اليجوء والذصخنج واأللعاب الػرقية وأنػاع أ
 (.95حاج سياح بو فخنگ ،ص  سفخنامۀ(والشطام والشطافة. 

ا في السجيشة مدخح شيجوا أرضو وأعسجتو مغ السخمخ وججرانو محلبة وفي وسط ذلظ ( 8) يػجج أيز 
ء بالغاز ويتكػن ذلظ السدخح تػجج ثخيا بيا مائة وأربع وأربعػن شسعة مػضػعة في زجاجة وتزا

حيث يتخجل فيو  ،السدخح مغ ستة شػابق والصابق الدادس أكثخ بداشة مغ سائخ السدخح
ا،  الستفخجػن، ويتكػن السدخح مغ مائة وأربع وعذخيغ غخفة، وقج وضعػا مقاعج في الرالة أيز 
حيث يدتػعب السدخح الفيغ وخسدسائة متفخج يذاىجون العخوض، وجمدت فخقة مػسيكية مكػنة مغ 

 (.131گ، ص حاج سياح بو فخن سفخنامۀ(ثسانيغ مػسيكيا يعدفػن ألحانا متشػعة بآالت مختمفة.
 تياتػرىا را گخفت وما نيد سياحت نسػديع. شب اول در سيخ گاه ۀشب صاحب ىتل تحکخ چشج( 9)

مػسػم بو گخان اوپخا کو اوليغ تياتػر پاريذ می باشج. شبقات مختمفو قيست حجخات وغخفو ىا  
اجيت خجام وغيخه  دتخاح گانو، خجمو را لباسی معيغ، مبالياؽ بديار خػب با آب جارؽ ومجج 

 (161حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀ با ممدومات کو کاغح وآب باشج.)
برخ األشياء السػجػدة في أوكانت مطمسة وبعج لحطة بجأت  ،دخمت الكشيدة الخبلصة( 10)

الكشيدة فخأيت تابػتا مغ الحىب والفزة مدجى بو جدج يختجؼ مبلبذ الخلبان وعمق عمى 
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ا مغ سائخ أعزاء جدجه وكان وجيو أسػد مغصى وضػح  صجره الرميب، وكانت أسشانو أكثخ 
 سفخنامۀ(بقصعة مغ القساش األسػد الشاعع، كسا كانت تبجو جسيع أعزائو ومبلبدو واضحة.

 (317حاج سياح بو فخنگ، ص 
ج مشقر. صػرت فيبو نػع خيمی خػب مشقر ومػضػع زميشر از سشگ مخمخ سياه وس (11)

يادت آن بدرگػار واشکال مبلئکو واعتخاف خانو اؽ حزخت عيدی )ع( ودوازده مقاماتر وش
حاج سياح بو  سفخنامۀ کو در آنجا بو گشاه خػد اعتخاف می نسايج واز گشاه تػبو می کششج.)

 (129فخنگ، ص
 .79، مخجع سابق،صالخحمة في األدب العخبي ،د/ ناصخ عبج الخازق السػافينقبل عغ  (12)
الكبصان ذلظ قائبل: سشطل في ىحا السيشاء فبل داعي لتغييخ مكانظ، أردت الخخوج لمتشده فسانع  (13)

اذىب أنت إلى السجيشة وتشده وعج ليبل وامكث في الدفيشة فبل حاجة لظ أن تدتأجخ مشدل 
ذىب الشاس جسيعا ومزيت أنا   مشفرل وإذا ما أردت فمشحىب سػبا لمتشده، وانتطخنا حتى

صمت إلى باب السشدل قمت ليع: اآلن أنا عخفت مكان والكبصان وزوجتو إلى مشدليع، ما أن و 
 (88حاج سياح بو فخنگ ،ص  سفخنامۀ السشدل وسأعػد في وقت الحق.)

ذىبت إلى السشدل وشخحت ما حجث لراحب السشدل فقال: تأكج أن أمػالظ لغ ترل إليظ ىحه ( 14)
ذا يحتاج الشاس إلى السجيشة ليدت كدائخ أوروبا يػجج بيا مغ يغيثظ فمػ كان ىشاك قاض فمسا

ا يشام الميالي في الكشيدة أو األزقة أليذ ىؤالء السداكيغ مغ ىحه األفعال، ترػر أن ىشاك إندان  
جشذ أولئظ األغشياء فمساذا ال يفكخ أحج في حاليع، بعج ذلظ سألشي: ىل لجيظ نقػد أخخػ؟ 

تصسئغ حتى اآلن أنا قمت: مصمقا فقال: وماذا ستفعل؟ ففيست أنو يفكخ في اإليجار فقمت: فم
دفع لظ أث فييا بالسجيشة إذا لع ا ألحج، سأدفع لظ حدابظ وشػال السجة التي سأمكلدت مجيػن  

 حاج سياح بو فخنگ( سفخنامۀ السشدل.) ضل في أا فمغ الحداب مقجم  
اا متسيدة كانػا قج شيجوا عمى ىحا الشحػ جدػر  ( 15) حيث أنيا أفزل مغ جدػر باريذ، لكغ  جج 

 (197حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀالجدػر في باريذ تبجو أنطف مشيا. )
ولقج شيجوا قرخا يذبو قرخ البمػر في لشجن يعخف بقرخ الدجاج وكمو مغ البمػر والحجيج ( 16)

 (467حاج سياح بو فخنگ ، ص سفخنامۀ(وأرضيتو مغصاة بألػاح حجخية بارزة .
ػن جسيع ا ئاحتخت مغ أمخ ىؤالء القػم ومغ ترخفاتيع فإلى أػ درجة يحخصػن عمى الدعادة ويشذ (17)

فسغ ىع ومغ نحغ فالسعخوف أن ىؤالء الشاس يعيذػن حياتيع في فخح وسعادة  ،ضسغ ىحه األجػاء
 (.291حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀونحغ نعير حياتشا في حيخة وغع وخػف .)
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مغ السعخوف في إيخان أنو أيشسا تدقط نقػد مغ شخز في إحجػ األماكغ تسخ عمييا أيام وال ( 18)
يستمظ أحج القجرة عمى حسميا حتى يطيخ مالكيا األصمي وعمى العكذ ىشا فسغ األفزل أن 

 سفخنامۀ يعمشػا أن عمى كل شخز يأتي إلى إيصاليا أن يحسي أمػالو مغ المرػص وغيخىع.) 
 (.302نگ، ص حاج سياح بو فخ 

، األولىاإلتقان في عمػم القخآن، تحقيق: شعيب االرنؤوط، الصبعة  جبلل الجيغ الديػشي،( 19)
 .598م، ص2008مؤسدة ناشخون، لبشان، 

شاعخ وكاتب إيخاني مذيػر، يعخف بأفرح الستكمسيغ، ولج في مجيشة شيخاز في أسخة متجيشة ( 20)
بغجاد والتحق بالسجرسة الشطامية، اختمفػا حػل تاريخ وتمقى تعميسو األول بيا ثع سافخ إلى 

.ق، وتػفى بيغ عامي  ل606- 571نو ولج بيغ عامي أيبلده وتاريخ وفاتو، ولكغ يحتسل م
 .ق، ومغ أشيخ أعسالو بػستان وگمدتان. ل690-695

ول، چاپ سػم، أميخ كبيخ، تيخان، أغبلم حديغ مراحب، دائخة السعارف فارسي، جمج 
 .1296ص .ش، ل1381

 تقزي في الجنيا كثيخ ا مغ األيام ** فتحفخ مئات األميال وتشقب عغ الحىب في أعساق التخاب . (21)
حاج  سفخنامۀولػ تسػت ويقزي عميظ األعجاء ** أفزل مغ أن يكػن لظ حاجة عشج اآلخخيغ.)

 (215سياح بو فخنگ،ص
وتعمع  ،األسخار، ولج في مجيشة شيخازىػ شاعخ ايخاني كبيخ، ممقب بمدان الغيب وتخجسان ( 22)

 القخآن واألدب العخبي والعمػم اإلسبلمية، مغ أشيخ أعسالو ديػان حافع.
 .827غبلم حديغ مراحب، دايخة معارف فارسي، جمج أول، ص 

وكأنيع ال يؤمشػن بيػم القراص ** يػم يخزع جسي الرادقيغ والسخادعيغ ألمخ ( 23)
 (281فخنگ ،ص حاج سياح بو سفخنامۀ(الخالق.

حاج سياح بو فخنگ،  نامۀسفخ  تتػاجج الجعة وكافة السذخوبات الكحػلية في السجيشة بكثخة.)( 24)
 (90ص

 (130حاج سياح با فخنگ، ص سفخنامۀ وىشاك أسمحة بخية وبحخية جسيعيا مغ الحجيج والفػالذ.) (25)
وبيا أشجار كثيفة، وجسيع ما أن وصمت إلى جشيف حتى وججتيا تقع بجػار بحيخة جسيمة  (26)

حاج سياح  سفخنامۀ األزقة بيا مخصػفة بالحجارة، كسا يػجج بيا الكثيخ مغ مرانع الداعات.)
 (250بو فخنگ، ص

ني أحجىع وقال ىل عشجما تدلشا مغ الدفيشة وججنا الحساليغ مشتطخيغ الخكاب وقمقيغ وجاء (27)
 سفخنامۀ  (آخخ لجيو عشػان آخخ وىکحا. ال  يت حساأخحتو ور أا ف؟ وأعصاني عشػان  تخيجون مشدال  

 (194حاج سياح بو فخنگ، ص
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عشجما جاءت الديارة إلى الفشجق ركبشا واتجيشا صػب محصة القصار والتي كانت تدسى  (28)
 (152حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀ بالفخندية الگار.)

 (461حاج سياح بو فخنگ ،ص  سفخنامۀ ا سػػ لفطة ويكيخ التي تعشي كيف الحال.)لع يقل شيئ   (29)
ا فػق عسمتيع گخگی يذ واسميذ ذؽ الشيکذ اسع السمظ گخگ، يعشي جخجذ وكان مدكػك  ( 30)

 (323حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀ يعشي جخجذ ممظ اليػنان.)
اعمى كل أعصػني أنا  (31) ورقة كان مكتػب فييا كاستيشيا قشدتغ تيدشپل ومعشاىا مزيفة  أيز 

 (.316حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀ القدصشصيشية. )
كسا يػجج سبللع كثيخة مغ أجل عبػر  ،يشة جدػر حجخية ألن األرض مدصحةيػجج بالسج (32)

االسذاة لتقريخ الصخيق عمييع وشخيق عخيس بو مشحشيات لعبػر عخبات الحشصػر  وأسفل  أيز 
ن وثبلثة االحشصػر، وبعس األماكغ بيا شخيق الجدػر يػجج شخيق لعبػر السذاة وكحلظ عخبات

 (.251حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀشخق.)
يشتيي ىحا الصخيق بسحصة قصار ىامبػرج وحجيقة تيخجاردن التي شيجوىا كغابة وىيئػا الصخق  (33)

حيث يجمذ أحج األشخاص في حجخة وكل مغ  ،مةفييا، وفي نيايتيا تػجج حجيقة حيػان عا
يخيج أن يجخل إلى الحجيقة يأخح مشو عذخة كخشغ فزة ويعصيو ترخيح دخػل وىحه الغخفة 
عبارة عغ مكتب تحاكخ تػضع فيو مصبػعات التحاكخ، وتػجج في تمظ الحجيقة بخكة مياه كبيخة 

المحيػانات البخمائية وأقفاص صغيخة وكبيخة لمصيػر، و  تػجج غخفة مخررة الحيػانات  أيز 
حيث يحبذ فييا الجب واألسج والشسخ وغيخىع، وثبتػا أمام ىحه الغخف سػر حجيجؼ  ،السفتخسة

الحساية كل مغ يخيج أن يذاىج ذلظ السكان، ويػجج ىشاك  حيث أنيع أعجوا  ،مكان الجواب أيز 
ل والحئب والدرافة والغػريبل ومغ أنػاع ىحه الحيػانات الفي ،عغ اآلخخ مشفربل   الكل حيػان مكان  

وكانت تمظ األماكغ مديشة برػر لمدرافة والشسخ، كسا وضعػا انػاع  ،األفخيكية التي تذبو البغل
الببغاوات في قفز عمى شكل حجخة بيا أسبلك معجنية معقػدة وشيجوا أماكغ أخخػ لمقخود 

اجيج  ييويػجج في ىحه الحجيقة مق ،والفئخان  بات والسأكػالت بأنػاعيا. )تباع فيو السذخو  جج 
 (495،460حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀ

حاج سياح بو  سفخنامۀ اشتيخت ىحه السجيشة بأنيا ممتقى لدبلشيغ وحكام أوروبا .)( 34)
 (149فخنگ،ص

ا واتجيت لديارة خدنة رجعت إلى السشدل بعج تمظ الجػلة واستخحت لفتخة ونيزت مججد  ( 35)
 (198سياح بو فخنگ،ص حاج  سفخنامۀالسجيشة.)
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ا واتجيت نحػ بعج أربعة أيام مغ ىحه الشدىة عجت بالقخب مغ حافة البحيخة واستقميت قارب  ( 36)
 (250 حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀجشيف.)

جاء الرباح وذىبت ألحج الييػد وبعت لو الداعة بخسدة ليخة لتػفيخ احتياجاتي ثع عدمت ( 37)
 (298حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀالتػجو صػب اليػنان.)

يػجج مخكد لرعػد وىبػط السارة مغ مكان في أعمى الجبل عغ شخيق عخبتيغ مغ عخبات ( 38)
 (89حاج سياح بو فخنگ،ص  سفخنامۀالحشصػر إحجاىسا لمرعػد واألخخػ لميبػط .)

ايػجج بالسجيشة ( 39) وكبيخة. الكثيخ مغ السجارس يبمغ عجدىا ستة وثبلثيغ مجرسة صغيخة  أيز 
 (89حاج سياح با فخنگ،ص سفخنامۀ)

 سفخنامۀوالكبيخ والرغيخ عمى تمظ السقاعج.) يالعالي واألدن ،ػضيع الذخيفكان يجمذ ال( 40)
 (130حاج سياح بو فخنگ،ص

حاج سياح  سفخنامۀيػجج صشبػريغ في كل غخفة أحجىع لمساء البارد واآلخخ لمساء الداخغ.) (41)
 (150بو فخنگ، ص

ظ جسيع الشداء والخجال والكبار والرغار أيادؼ بعزيع وكانػا في حالة مغ الػجج أمد( 42)
 (219حاج سياح بو فخنگ ،ص  سفخنامۀ واالنبداط.)

 كشت والو وحيخان مغ أولئظ القػم وترخفاتيع  فإلى أؼ درجة ىع أناس يبحثػن عغ الدعادة.)( 43)
 (291حاج سياح بو فخنگ، ص  سفخنامۀ

كامل السيشجس، معجع السرصمحات العخبية في المغة واألدب، الصبعة الثانية،  مججؼ ولبة /( 44)
 .99،ص1984مكتبة لبشان، بيخوت، 

وفي الشاحية األخخػ يجخؼ نيخ الديغ وكأنيع كانػا قج شيجوا خط الدفغ والسجاخغ والسخسى بو ( 45)
 (158حاج سياح بو فخنگ،ص  سفخنامۀ مغ السرابيح.)

حاج سياح بو  سفخنامۀ كشت في حالة وكأن روحي تفارق جدجؼ) :الخبلصة( 46)
 (211فخنگ،ص

حاج سياح بو فخنگ ،ص  سفخنامۀ شاىجنا شػارع الحجيقة وكأنيا قج حاكيا الخياشػن بحجع واحج. )( 47)
171). 

 وكأنيا قصعة مغ القساش.) ،معطع األماكغ شيجت مغ اآلجخ حيث كانت األرض ناعسة( 48)
 )283اح بو فخنگ،صحاج سي سفخنامۀ

 .310معجع السرصمحات العخبية في المغة واألدب، مخجع سابق،ص ( 49)
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االسشازل العامة متػفخة ( 50) لئليجار، لكشيع يزعػن في الغخفة الػاحجة عذخة أسخة ويتقاضػن  أيز 
، وإذا كان الذخز غخيب وليذ عمى دراية بأحػال السجيشة فمغ امغ كل مدتأجخ عذخيغ سشت  

 .289حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀ معو ديشار واحج في الرباح.)يتبقى 
د/دمحم التػنجي، د/ راجي األسسخ، السعجع السفرل في عمػم المغة، الجدء االول، دار الكتب ( 51)

 .37م،ص2001العمسية، بيخوت، 
اح بو حاج سي سفخنامۀ ومغ الػاضح أنيع زرعػا بحرة العمع ويجشػن الثسار في ذلظ السكان.)( 52)

 (.172فخنگ،ص
، دار الشذخ األولىد/ ناصخ عبج الخازق السػافي، الخحمة في األدب العخبي، الصبعة ( 53)

 .56،ص1995لمجامعات، القاىخة، 
كغ أوألنشي لع  ؛ورأيت الصبلب بيا في غاية األناقة ،ذىبت مغ ىشاك إلى السجرسة الحخبية( 54)

ني عسا إذا كانت السجارس في ببلدنا أفزل مغ فدألػ  شيءعمى دراية بعمػميع لع أسأليع عغ 
ىشا، فأجبت في ببلدنا أفزل فجىذػا ،قمت ليع ال تشجىذػا ففي ببلدنا السجارس لمدمع والتعمع 

ولكشكع  ،خخػ بخيت ومرابيح الغاز والرشاعات األسيػيػن نذجع صشاعاتكع مثل الك،نحغ اآل
 ،خع كان أفزل عمى عكذ عقيجتشا نحغوكمسا كان ذلظ أس ،وقاتكع في دمار البذخيةأترخفػن 

فمػ فخضت عميشا الحخب تكػن اإلصابة أخف وشأة مغ إزىاق الشفذ ويكػن الديف لشفذ الفكخة 
 شيءعمى سبيل السثال في حخب الشسدا كع شخز قتل في ساعتيغ؟ فقالػا العمع ضخورؼ لكل 

السعخفة غاية لقتل البذخ عمى الخغع مغ أن نتيجتو تكػن سيئة فقمت ليع نحغ ال نخيج أن تكػن 
 (.171حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀوال ندتخجم لفع القتل قجر اإلمكان .) 

 عمع لكغ لػ ىشاك عمى حج قػلظ إندانا يقتمػه في بمجنا فبل محالة سيسػت ويدتخيح،أ نا ال أسيجؼ ( 55)
فيحا أفزل مغ أن يكحبشي شخز مثمظ فاإلندان يتسيد  ،أما انت فأسػأ مشيع ألنظ لػ قصعت رأسي

 (.296حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀدب .)عغ سائخ الحيػانات باإلحداس واأل
سأل ما ىػ العيب في الشطام السمكي مغ وجية نطخك، فأجبت إذا أذنت لي فإن العيب في ىحا ( 56)

 (.323حاج سياح بو فخنگ،  سفخنامۀرس )الشطام ىػ وجػد فالثكشات العدكخية والكشائذ تفػق السجا
رأيت ىشاك كمب مخبػط في عخبة يقػدىا سائق، فطششت أنيا مغ وسائل التخفيو في تمظ ( 57)

 (.92حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀالسجيشة، ولكشيا كانت وسيمة لكدب العير.)
األزقة لكدب العير كحلظ رأيت الذحاذيغ في بعس السجن يعدفػن السػسيقى ويتجػلػن في ( 58)

حاج سياح بو فخنگ  سفخنامۀ ويقفػن أمام مشازل األغشياء وأمام لشػافح وىع يعدفغ السػسيقى.)
 (.92،ص
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جمدت عمى أحج السقاعج وناديت عمى العامل، تكمست معو ببزع كمسات مغ المغة الشسداوية التي ( 59)
نعع أؼ خجمة أقجميا لظ، ففمت: قل لي أوال  :كشت تعمستيا وسألتو :ىل تعخف المغة الفخندية؟ فأجاب

ىل ىي عادة عشجكع أن تقيجوا ىحه الكبلب السدكيشة في ىحه العخبات الثقيمة، وىل ىشاك كثيخون 
إنيع كثخ وحتى خارج السجيشة يقػمػن بيحا الفعل  :يفعمػن ىحا األمخ أم أنو شخز واحج فقط، فقال

فيل  ،نت ذكخت أن الكمب مدكيغأ ،زيع عسخه سجػإيسانا مشا أنو ال يشبغي عمى أؼ شخز أن ي
اإلندان، فاإلندان يكدب لقسة عيذو بقػة ساعجه وحخكتو الجائسة بيشسا  ىشاك ما ىػ مدكيغ أكثخ مغ

ا كدػل يجمذ في ركغ واآلخخ يغجق عميو بالصعام أو يقتل فيػ دائس   ،الكمب ليذ لجيو ما يتعبو
وليحا ال يعصػن الكبلب شعاميع  ؛شعاميع دون مقابل في الػالية ال يحرمػن عمى :خبلصة القػل

ا يحخص عمى خجمتو وبحسيو مغ  ،ببل سبب، ولكشيع يعسمػن  وبحلظ ىػ يفيج اإلندان ، واإلندان أيز 
حاج سياح بو  سفخنامۀكل مكخوه، كسا تعصي الجولة صاحب الكمب مشحة بأسمػب مشطع لحلظ. )

 (.93فخنگ ،ص 
االيػم جسيمة  وقال أىميا أن السجيشة( 60) ، ففي الغج سيحل جسيع الدبلشيغ ضيػف بيا ) جج 

 (.170حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀ
ا وكان أغمب الدائحيغ متخجميغ بيشسا لع نتخجل نحغ حتى وصمشا إلى كان الصخيق كمو مسيج  ( 61)

وسط السجيشة، وكانت ىشاك سيارات عمى مذارف السجيشة مثمسا ىػ مػجػد في كل مكان، 
فاستقميشا عخبة مغ الشقل العام واتجيشا نحػ مجيشة فخساؼ بدخعة فخأيشا الذػارع بيا مشطسة 

ا لتشده عامة الشاس وكل مغ والحارات واسعة حتى وصمشا إلى القرخ الدمصاني الحؼ كان مفتػح  
 (.170حاج سياح بو فخنگ، ص  سفخنامۀ كان يخيج أن يحىب لبلستستاع بسذاىجتو.) 

ح جاء كل أىالي السجيشة إلى األسػاق حيث وقف عدكخ التذخيفة بالدؼ الخسسي في في الربا( 62)
حيث وضعت  ،غمق الصخيق بالدىػر والحػاجد الخذبيةأ و  ،لة انتباه مشتطخيغ تذخيفة السمػكحا

الشباتات الشزخة، كسا ىيئػا األزقة واألسػاق وزيشػىا بالخزخة الكثيخ مغ األزىار = = وأغران 
ى الدعادة وتديل مخور سيارات السمػك وغيخىا، كسا نثخوا حبيبات الخمال في التي تبعث عم

ألن العسال تخكػا أعساليع وجاءوا  ؛حيث كان ىحا اليػم بالشدبة ليع بسثابة يػم عيج ،الحارات
لسذاىجة ذلظ السحفل، إال الصباخيغ فكان في ذلظ اليػم عسميع ومػسسيع، وكانت األلحان 

سيع وتبعث عمى الدعادة والدخور، فػقفت عمى مذارف الدػق لسذاىجة تعدف في كل مكان لمج
حيث دخل نابميػن قبل الجسيع بعطسة وىيبة في كامل ىيئتو  ،لحطة وصػل السمػك والدبلشيغ

 (.172حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀ ( الخسسية لمتخحيب بالزيػف 
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 ،امعشت الشطخ تسام  أوكأنو تكحل سألتو عغ الدبب فأنكخ وعشجما  ،عجنا إلى السشدل ورأيت رفيقي( 63)
فبلحطت أنشي مثل اآلخخيغ فأدركت أنو  ،فتعجبت ونطخت إلى السخآة  ،رأيت األغمبية عمى ىحا الشحػ

 (.197حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀنفذ الجخان الحؼ كان قج غصى الججران بالمػن األسػد.)
مغ جسمة األماكغ الججيخة بالديارة في ىحه السجيشة مرشع الجعة،  بدغ الرباح وسسعت أن( 64)

 (.197حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀ فعدمتا التجػل ىشاك.)
كانت األزقة مميئة بالجخان، وكان أغمب الػارديغ إلى السجيشة يرابػن بآالم صجرية، كحلظ ( 65)

ا كان شو ىػ صاحب السشدل نفدو عمى الخغع مغ أنو يدكغ ىشاك لدشػات لك أيز 
 (.198حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀا)مراب  

ولع يشاسبشي غخف  وعشجما وصمت إلي باب الفشجق ندلت مغ الديارة وسألت عغ غخفة لمدكغ،( 66)
الصابق األول والثاني والثالث فحجدت غخفة في الصابق الخابع ثع جاءني مػضف االستكبال وسأل 

حاج سياه بو فخنگ  سفخنامۀسجل اسسي ورقع الغخفة في دفتخه.)عغ اسسي ونطخ إلى التحكخة، ثع 
 (.92،ص 

ا بسعجات السياه وتغدل الججران مغ األتخبة عغ يشطفػن السحبلت السػجػدة بالسجيشة مختيغ يػمي  ( 67)
 ،حيث يقػمػن بثشييا فتفتح السياه وتشجفع بقػة الشافػرة ،نبػب بخاد كبيخأشخيق أنابيب حجيجية في حجع 

ا مغ الشطافة يػصمػنيا بأنبػبة أخخػ مشحشية، وىحه األنبػبة تذبو الشاؼوع لكشيا  ،شجما يخيجون مديج 
وعشج فتح  Cبدسظ عذخ درجات أو أكثخ حيث تثبت بإحكام مع األنبػبة األصمية التي تذبو حخف 

 .(149حاج سياح بو فخنگ، ص سفخنامۀالسياه ترب مغ جسيع فتحاتيا ويشطفػنيا بيا كل يػم.)
ألن أيجييع وأفػاىيع مذغػلة بالصعام  ؛وكان مغ آداب الحفل أال يتحجث أحج عشج تشاول الصعام( 68)

حاج  سفخنامۀستساع.)شاء األكل والمدان يكػن مقيج باالفالتحجث يمدمو التحخر مغ قيػد الصعام أث
 (.173سياح بو فخنگ، ص 

الجدارة  ييأزواجيغ ويتقجمغ في مشتبأيجؼ مغ الديجات اإلنجميديات يسدكغ  كثيخ ارأيت ( 69)
حاج سياح بو بفخنگ ،ص  سفخنامۀويحسمغ أزواجيغ والخجال ليذ لجييع القجرة عمى الديخ.)

253.) 
في صحارؼ أوروبا فمع أشاىج جخيسة واحجة واعتقجت أن ىحه  كثيخ اوألن نػمي بسفخدؼ تكخر ( 70)

 (.296سياح بو فخنگ ،ص  حاج سفخنامۀا .) السجيشة ومغ السؤكج ستكػن أكثخ أمش  
كشت قج نديت وعج الجشخال ليمة أمذ وما قالو، فقمسا يػجج شخز ىشاك يفي بػعجه .) ( 71)

 (.496حاج سياح بو فخنگ ،ص سفخنامۀ
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في الرباح مزيشا لسذاىجة حجيقة الحيػان ودفعشا شيميغ عشج الحجيقة لمحرػل عمى تحكخة ( 72)
فة الحكخ، ودخمشا فػججناىع قج احتفطػا بأنػاع رائعة مغ فعبخنا مغ بػابة الجخػل سال ،الجخػل

الحيػانات الصميقة عمى نحػ غخيب ويػجج في الحجيقة مكان جسعػا فيو الحسار السخصط والبغل 
ا=الػحذي وفي أجدادىع خصػط ونقط جسيمة  كغ قج رأيت مغ قبل حيػانات بحلظ أحيث لع ، جج 

االجسال، وىشاك  اا قخون شػيمة نػع مغ الغدالن لي أيز  حافطػا عمى سبللتيا، كسا خررػا  جج 
مكان آخخ بالحجيقة لمفيل والدرافة ووحيج القخن وحيػان اخخ مغ فريمة الفيل يعير في اليابدة 

اوفي الساء عمى حج سػاء حيث شيجوا لو حطيخة في اليابدة وكان بالقخب مشو  حػض  أيز 
الساء مثل البط ولع يكغ ىشاك شعخ عمى لمسياه فكان يحىب إلى الحػض ويشدل رأسو تحت 

رأيت ىحا  ولع أكغ قج ،جدجه وعمى الخغع مغ ذلظ كان مدتكيغ ويبجو أنو في حالة حسل
حة مثل العقاب ا مغ نػع الصيػر الجار وفي مكان آخخ وضعػا شيػر   ،الحيػان حتى ذلظ اليػم

حاج  سفخنامۀ). مشفربل  ا نيع خررػا لكل شائخ مكان  إكسا  ،خخ صغيخآوصقخ كبيخ الحجع و 
 )205سياح بو فخنگ ،ص ،

حاج سياح بو فخنگ،  سفخنامۀ لبلشبلع عمى السثال كامل كسا جاء في متغ الخحمة انطخ ( 73)
 (207،206،205ص

 .553جبلل الجيغ الديػشي، شعيب األرنؤوط، مخجع سابق، ص( 74)
وأحيان ا أخخػ عمى شكل ميدان وعشجما كانت العرا تدتقخ عمى قجميو أحيان ا كأنيا عسػد مدتكيع ( 75)

ووضع قجم عمى صجر الخجل والقجم األخخػ عمى  ،استقخت عمى قجمو بذكل عسػد ثع جاء الصفل
، 168حاج سياح بو فخنگ،ص سفخنامۀ قبزة قجم الخجل وصعج كأنو قصة صعجت عمى العسػد.)

169.) 
وقامت بإعادة المعبة مخة أخخػ ورفعت أشبقت الفتاة يجىا اليسشى مخة أخخػ عمى يجىا اليدخػ ( 76)

 حزختيا مخة أخخػ مغ يجىا السغمقة إلى مفرل يجىا.)أعمى يجىا اليسشى و  وضعتياالكخة و 
 .168حاج سياح بو فخنگ، ص  سفخنامۀ

وقالػا لي في مخكد الذخشة نفذ الجػاب الحؼ قالػه لمكبصان اليػناني وضمػا  ،جاء الغج :الخبلصة( 77)
في جيبي السسدق وقال البعس يكحب، وقال البعس اآلخخ، يرجق، وأضيخت ليع لفتخة يحسمقػن 

حاج سياح بو فخنگ، ص  سفخنامۀ ) تحكختي التي سألػا عشيا، ثع قالػا اذىب الى قشرل دولتظ .
296.) 
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