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 )بهار ادب( شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامه تخصصی سبک
 پژوهشی -علمی

 33شماره پیاپی -9315 پاییز -سوم شماره -منهسال 

  معرفی سفرنامه منظوم فرنگستان و ویژگی های سبکی آن
 (931-941)ص

 3نهاد اسدی محبوبه، 2، دکتر حسین کیا9دکتر محمد رضائی)نویسنده مسئول(
 9314پاییز  مقاله:تاریخ دریافت 

 9314زمستان  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
 

 چکیده
  ریکی از موضوعات اصلی نسخ و کتب خطی سفرنامه هاست که بخش وسیعی از آنها به عصر قاجا       

سفرنامه    صاص دارد.  شهایی ب اخت شمند و     ها گزار ستند که حاوی مطالب ارز شتگان ه جا مانده از گذ
خصوصا اگر با مهارت و هنرمندی به رشتۀ نظم کشیده شده باشد. در این صورت         میباشند خواندنی 

 .میشودارزش ادبی آن دو چندان 
شده و          ست که در این جا به معرفی آن پرداخته  سخ خطی ا ستان از جمله ن سفرنامه منظوم فرنگ

 شرح سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به اروپا است که شاعر آن را به نظم درآورده است. 
سخه در   ست ولی             29برگ و  64این ن شده ا سخه ذکر ن ست.تاریخ کتابت ن شده ا صفحه تنظیم 

 ه ق سروده شده است. 5921ر سال باتوجه به شواهد د
شاااعر این ساافرنامه منظوم فردی به نام عیوق می باشااد که با تمام جسااتجوها انی  چندانی در  

 مورد ایشان حاصل نشد.
شد که در           شمند دوره قاجار می با سخ ارز ستان یکی از ن سفرنامه منظوم فرنگ سخه خطی  ن

 رسیده است. به ثبت 5292در تاریخ  106کتابخانه ملی به شماره 
 

 سفرنامه، عیوق، ناصرالدین شاه قاجار، نسخه خطی سفرنامه منظوم فرنگستان :مات کلیدیکل
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 مقدمه 

سوم ملل و حوادث تاریخی و اماکن جغرافیایی       شنایی با آداب و ر یکی از منابع مهم جهت آ
شند سفرنامه ها   سفرنامه ها گنجینه های با ارزشی هستند که از گذشته      میبا   ها برای ما به یادگار. 

مانده اند. این نوشااته های پر رمز و راز می توانند دری ه ای به دنیای گذشااته برای ما و نساال های  
 آینده باشند.

سفرنامه بخشی از پیکره زبان فارسی است که از نریق آنها می توان گاه به واقعیت هایی از     
یافت که گاهی چنین انیعاتی را نمی توان اوضا  سیاسی و اجتماعی و ادواری از تاریخ مردم دست 

از کتابهای دیگر به دساات آورد.ساافرنامه املب مورد توجه همگان می باشااد زیرا حاوی نکات بکر و 
تازه ای اسااات و انیعات مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد به ویاه اگر با صاااور خیال            

 همراه شده و به رشته نظم کشیده شده باشد.
طالعه سفرنامه ها می توان با آراء و عقاید نویسندۀ اثر آشنا شد و هرچه این نویسنده نزد با م

صوص       شنایی با زندگی و عقاید او برای دیگران جذاب تر خواهد بود به خ شد آ دیگران معروف تر با
 اگر این شخص پادشاه یک کشور باشد.  

ستا     سفرنامه منظوم فرنگ سخه خطی  شود ن پرداخته در این مقاله به معرفی ن شاعر ای می ن . 
اثر  فردی است به نام عیوق که مأموریت می یابد تا سفرنامه ناصرالدین شاه به اروپا را که شخصا به       

 وسیله ناصرالدین شاه نگارش یافته بود به نظم درآورد.
درمیان شاهان و حاکمان ایران شاید پادشاهی به اندازه ناصرالدین شاه خانره و سفرنامه از        

سال        خو شاه قاجار که در  صرالدین  شد. نا شته با سید و در   5946د به یادگار نگذا شاهی ر ه ق به پاد
درگذشاات از مردان ساافردوساات روزگار خود بود. سااواری و شااکار و گردش در کوه و دره و  5252

دشاات، او را از پای در نمی آورد و خسااتگی بر او چیرگی نمی یافت. شااوق ساافر او را به ساافرنامه  
و سفرنامه نویسی کشانید، چون شنیدن و خواندن سرگذشت سیاحان و وقایع نوشته شده در   خوانی 

سفرنامه های اروپائیانی را         شته بود تا مقداری از  شت، جمعی را برآن دا ست می دا سفرنامه ها را دو
سی برگردانده         سفر کرده بودند به فار سترالیا و آمریکا  صر، ا به  وکه به چین ، ژاپن، هند، آفریقا، م

خط خوش نوشاااته بودند و یا برای او می خواندند و یا خود آنها را می خواند. عیوه براین چون به           
زبان فرانسااه آشاانا بود شااخصااا بع اای گزارش های ساافر را به آن زبان خوانده و در حاشاایۀ آنها  

صور، نقاشی هایی از محل و موضعی       ه ک توضیحات و مطالبی نوشته و حتی درجاهایی، به خیال و ت
 (922:ص5241وصفش را خوانده نگاشته است.)افشار، 
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تأثیر موج ساافرنامه نویساای در زمان قاجار ساابب شااد تا ناصاارالدین شاااه که پادشاااهی     
سفرهای داخل وخارج خود را به صورت وقایع روزانه به رشته        سفردوست و خوش ذوق بود گزارش 

شته   سم رایج، او آثار و نو شت  های خوتحریر درآورد.به رمم ر سفرنامه و یاددا های روزانه د را از قبیل 
ها کمتر مداخله داشااتندب به همین دلیل  دید و مؤلفان دولتی در تهیه این نوشااته ،خود تدارک می

شت  ست.           یاددا شخص او ستخط  ست، به د ست ا سفرنامه هائی که از او در د دفاتر خانرات "ها و 
هجری  5202ی قمری آماز و در سال  هجر 5999شخصی او مشتمل بر هفت مجلد است و از سال      

سال    قمری پایان می شامل خانرات  ستین بخش آن ) ( به جای ترتیب 5911تا  5999های یابد. نخ
شاه به آن    ساس اماکن جغرافیایی که  شده   معمول تاریخی، برا سفر می کرده مرتب  شاه     ها  ست.  ا

 ایناست که مین دفاتر ثبت کردههای خارجی خود را نیز به دنبال خانرات روزانه خود در هسفرنامه
 (21-21:ص5210آل داوود ،) "بخش از خانرات او در دوران سلطنتش ویرایش و به چاپ رسید.

ناصااارالدین شااااه در خانراتش نام بسااایاری از اماکن و منانق شااامالی تهران را از جمله 
سان شمیران،   ستاها و مکان  لوا به همراه انیعات زیادی در مورد جغرافیای آن  البرزهای دامنه و رو

فیایی و جغرا شناسیهای دقیق مردماست. در برابر ثبت آگاهیمنانق با دقت بسیار زیادی ثبت کرده
سیار کم         شت و گذارهای دائمی او در منانق مختلف بود، وی در خانراتش ب سفرها و گ صل  که حا

سی و اجتماعی پرداخته      سیا سائل  سفرهای خارجی      به م ضمن گزارش  ست. به همین ترتیب در  ا
سران دول اروپایی حرفی به میان آورده        سی خود با  سیا صحبتهای  ست و به کمتر از مذاکرات و   ا

 (60-22همان:ص  است. )جزئیات دیگر با دقت بیشتر نگریسته
 معرّفی نسخه خطی

سخ خطی آثار      ست. ن سخ خطی ا یکی از منابع مهم مطالعات و پاوهش های علمی و ادبی، ن
سا که بعد از       میباشند ارزشمندی   شوند، چه ب که اگر مورد توجه قرار نگیرند و بازنویسی و تصحیح ن

سپرد   شی  صحیح     مدتی به فرامو ستفاده قرار نگیرد ولی با ت شوند و مطالب آنها نیز هیچ گاه مورد ا ه 
های بزرگان در گذشته را در اختیار این نسخ می توان جان دوباره ای به آنها بخشید و حاصل اندیشه

معاصران خویش قرار داد. در میان نسخ خطی، نسخه های خطی مربوط به دوره قاجار از نظر کثرت    
ر از دوره های دیگر اساات و ضاارورت دارد که این نسااخ مورد بازنگری و تصااحیح قرار و تنو  بیشاات

گیرند. از جمله موضااوعات مورد توجه در نسااخ خطی دوره قاجار که اندیشاامندان این عصاار به آن 
 توجه کردند، نوشتن سفرنامه است.

سی قرار گرفته و نکات           سی مورد برر شنا سخه  ستان از نظرن ز آن زیر اسفرنامه منظوم فرنگ
 استخراج گردیده است:

 عنوان : سفرنامه منظوم            
 پدیدآور : عیوق
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 آماز:
 انجام:

 نااخسااااتاایاان باار زباااناام گشاااات   
 علااااااوم اولیااان و آخاااریاااناااناااد    

 

 جااری ساااپااس ذات پااک کردگااری     
ین انااد           ب گ ن فتااار شاااهااد ا گ    کااه در 

 

صات ظاهری :    شخّ سااطر کامل ، اندازۀ سااطور  59صاافحه ، هر صاافحه  29برگ ،  64 م
  560در  990،قطع  10در540

 نوع و درجۀ خط : نستعلیق خوش
 نوع کاغذ : ترمه

سرلوحه مذهّب زر و شنجرف و الجورد و سبز ، سر فصل ها با مرکب قرمز        تزئینات متن :
 :، دارای دو جدول

 آبی ( جدول دور سطور : زر و سیاه و قرمز و 5
 (جدول بیرونی : زر و سیاه ب میان مصر  ها : دو جدول زر و سیاه  9

 در پایین گوشۀ هر صفحه ابتدای بیت اول صفحۀ بعد نوشته شده است.
 نو  و تزئینات جلد : مخمل بنفش ، گل و بوته ، کوبیده ، مقوائی

 است .به ثبت رسیده  106این نسخه در کتابخانۀ ملی ایران با شمارۀ کتابشناسی 
موضو  سفرنامه منظوم فرنگستان دربارۀ سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا است.این مسافرت         

هجری قمری از تهران به قصااد اروپا از نریق  5920صاافر  95که پنج ماه به نول انجامید از تاریخ 
سوئیس ،ایتا       سه ، ستان ،فران اتریش و لیا ،بندر انزلی آماز شد و از ممالک روسیه ،آلمان ، بلایک ،انگل

که ساافرای کشااورهای  میشااودعثمانی دیدن کرده اند.در این نسااخه اشااعار ساافرنامه از آنجا آماز 
اروپایی به دربار ناصرالدین شاه آمده و از وی دعوت می کنند که برای بازدید به کشور تشریف فرما       

شورت می کند و به یکی از درباریان خو       شاه با وزیران خود م صرالدین  د مأموریت می دهد  شوند.نا
که به اروپا برود و در مورد نیت اروپائیان از این دعوت تحقیق و جساااتجو نماید و نتیجه را به دربار 
گزارش دهد.وی پس از اتمام مأموریت به شاااه گزارش می دهد که دعوت ایشااان از روی دوسااتی  

. شاااه پس از میباشاانداساات و مکر و حیله ای در کار نیساات و مردم اروپا چشاام انتظار شاااه ایران 
از  و میشود سپردن کشور به افراد معتمد خود در تاریخ یاد شده به همراه ملتزمین بسیار عازم اروپا     

شت و انزلی گذر           شم ،ر ستم آباد ،امامزاده ها شان ،ر سم آباد ،عبداآلباد ،قزوین ،لو شهرهای کرج ،قا
شون        سیه می  سپار خاک رو شتی از راه دریای خزر ره شهرهای      کرده و با ک سیه از  شور رو د.در ک

سیه در آن زمان بود دیدن می کنند.در این      سن پطرزبورگ که پایتخت رو سکو و  حاجی نرخان ،م
شنا        شان آ شاخانه ها دیدن می نمایند و با افراد مختلف و نرز تفکر ای سفر از اماکن و موزه ها و تما

 دیک دیدن می نمایند.می شوند و با پیشرفتهای این کشور در زمینه های مختلف از نز
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شاااعر این منظومه فردی عیوق نام می باشااد. با کمال تأسااف با تمام کوشااش و اهتمامی که جهت 
جستجوی نام  سرایندۀ این سفرنامه منظوم در کتابها و تذکره های دورۀ قاجار نظیر حدیقۀ الشعراء     

نۀ  لساالطنه، تذکرۀمدیتألیف سااید احمد دیوان بیگی شاایرازی،تاریخ منتظم ناصااری نوشااتۀ اعتمادا
االدب تألیف محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت ، تذکرۀ ریاض الشعراء تألیف علیقلی خان 
واله دامسااتانی ،تذکرۀ آتشااکدۀ آذر تألیف لطفعلی بی  بن آقا خان  بیگدلی شاااملو متخلص به آذر   

صر      شتۀ احمد گل ین معانی ،تذکرۀ انجمن نا سی نو ی و تذکرۀ مجدیه تألیف ،تاریخ تذکره های فار
 میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی انجام گرفت مطلب چندانی به دست نیامد.  

با توجه به این توضیحات انی  چندانی در مورد تاریخ تولد یا وفات شاعر و زندگینامه و آثار 
 است:چنین آمده که  505عیوق حاصل نیامد.البته با دقت در بع ی ابیات این نسخۀ خطی همانند بیت 

 مااانااام عااایاااوق چااااکااارزادۀ شااااااه
 

 مااناام هااماات باالاانااد و بااخاات کااوتاااه   
 

شاعر          ست و احتماال یک  سته ا شاه می زی صرالدین  شاعر در زمان نا می توان فهمید که این 
 دربار قاجار بوده است.

صرالدین                    سفر اول نا ست ولی با توجه به تاریخ  ستی معلوم نی زمان تألیف این منظومه به در
هجری  5920شاااه به اروپا که شاااعر نیز در اثرش به آن اشاااره میکند، درمی یابیم که بعد از سااال 

 قمری می باشد:
 پااس آنااگااه شاااااهااریااار تاااجااداران    
 ماار آن روزی کااه عااازم در ساااافاار بااود 

 هااجاارت کااو بااه عااالاام هاام از تاااریااخ 
 کااه آن شاااااه جااهااانااگاارد یااگااانااه     

 

 باارون زد خاایاامااه در فصاااال بااهاااران   
بود            فر  هر صااا کم شااا ی بیساااات و  کااه 
کم       هزار ساااایصااااد و ده سااااال بااد 
 باااه اقااالااایااام اروپاااا شاااااد رواناااه 

 

.البته میشود  5920با توجه به بیت سوم،اگر از هزار و سیصد،ده سال کم کنیم ،همان سال       
 این سفرنامه منظوم دقیق تر اشاره می کند: شاعر در بیت دیگری به زمان سرایش

لی          جی چنااان شااااه بااا  کس   ناادیااده 
فت       یه چو اصااال خویش بی ج  بدان ساااا
که سااای سااااال    شااااه صاااااحبقرانی را 

 

 فاارشااااتااه صااااورتاای فاارخاانااده فااالاای  
 ساااپهرش هر زمااان صاااادآفرین گفاات        
 فاالااک در کااار او کاای کاارد اخاایل    

 

از بیت سوم می توان دریافت که در زمانی که عیوق در حال به نظم کشیدن سفر نامۀ منثور 
ست.با این                  شته ا شاه می گذ صرالدین  سلطنت نا سال از  سی  ست،  شاه به اروپا بوده ا صرالدین  نا

 ه ق می باشد.    5921تفاسیر می توان نتیجه گرفت که زمان به نظم درآوردن سفرنامه تقریبا سال 
سبب نظم کتاب بیان می کند .وی جهت    شاعر  سرودن این منظومه را خود در بخش  دلیل 

انجام خدمتی ارزنده به ناصرالدین شاه به دنبال داستانی نغز می باشد که آن را به رشتۀ نظم درآورد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


144 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی33- پاییز95 

وبه شاااه تقدیم نماید.در همین اثنا ،بخت به وی رو می نماید و مأموریت به نظم کشاایدن ساافرنامۀ 
 .میشودان شاه به او محوّل فرنگست

 درآمااد باار سااااافاارنااامااه ماارا فااال    
نه     ند زین شااایرین فسااااا  شاااادم خرسااا
 ماار ایاان دیااباااچااۀ مشااااک تااتاااری    
 ولاای بااایااد کااه ارباااب مااعاااناای       
 ماارا ایااراد شااااعااری کااو نااگاایاارنااد     

 

 دریاان اناادیشااااه بااخااتاام کاارد اقاابااال   
 کااه مااانااد ایاان باانااا تااا جاااودانااه      
 بااه گاایااتاای مااانااد از شااااه یااادگاااری  

 داناایکاانااد مااعااذورم اناادر نااکااتااه     
 ز راه عاافااو زیاان احااقاار پااذیاارنااد     

 

سفرنامه منظوم حاضر تنها سفرنامه ای است که سفر ناصرالدین شاه به اروپا را به رشتۀ نظم  
ست.این        سفرنامه منظوم عیوق برای نخستین بار مورد تصحیح وبازخوانی قرار گرفته ا ست. درآورده ا

ه آن یافت نشده است که بتوان نسخه    نسخۀ منحصر به فرد می باشد و تا به حال نسخه ای شبیه ب      
شعر در زمان قاجار           سبک نگارش  ستعلیق و  شنایی به خط ن صورت آ را با آن مقابله کرد. البته در 

سخه قابل خواندن   شند اکثر ابیات ن ست و      میبا شده ا سخه کامی محو  .ولی دو بیت از ابیات میانی ن
متن تصحیح شده ف ای مربوط به آن دو    چون نسخۀ دیگری برای مقابله با آن در دسترس نبود در   

 بیت خالی گذاشته شده است.
جهت انی  از صحّت و درستی مطالب ، رویدادها ،اسامی اشخاص ،تواریخ و توضیحاتی که       
شخص               سط  ستان که تو سفر نامه فرنگ صل  سخۀ خطی با ا ست ن شده ا در این کتاب منظوم بیان 

ابله شااد.هم نین با ساافرنامه سااالور که نوشااته ناصاارالدین شاااه به رشااتۀ تحریر درآمده اساات ،مق
عبدالصاامد میرزا عزالدوله برادر صاالبی ناصاارالدین شاااه می باشااد نیز مقابله شااد. عزالدوله یکی از 
همراهان ناصرالدین شاه در این سفر بوده است و خانرات خود را به رشته تحریر درآورده است.عیوق 

 ان یکی از ملتزمین شاه نام می برد:            در سفرنامه منظوم خود از این شخص به عنو
 نااخسااااتاایاان بااود عااز الاادّواالااه هاامااراه  

 

 جاانااابااش باا د باارادر بااا شااااهاانشاااااه    
 

پس از این مقابله مشاااهده شااد که تمامی مطالب و رویدادها در کمال صااحت و درسااتی و  
سخه را دو        شده اند که این ویاگی ، ارزش این ن شیده  ستی  به نظم ک بدون کوچکترین کای و نادر

 چندان می کند.  
یر مسبا مطالعۀ این سفرنامۀ منظوم عیوه بر لذ ت خواندن اشعار ،می توان به ان یعاتی چون 

حرکت کاروان شاهی ،اماکن جغرافیایی و آب وهوایی،اتفاقات و حوادث پیش آمده در سفر ،اشخاص    
و مقام ایشااان در دربار ،آداب و رسااوم مردم شااهرهای مختلف روساایه ، روابط دربار ایران با دربار   

 روسیه و آشنایی با پیشرفت وتمدن اروپائی دست یافت.
 ویژگی های سبک شناسی نسخه   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


معرفی سفرنامه منظوم فرنگستان و ویژگی های سبکی آن / 145

رنامه منظوم عیوق به بحر هزج مسدس محذوف سروده شده است .شاعر در سرودن این       سف 
بیت می باشد هم ون دیگر شاعران عصر قاجار به شاعر مثنوی سرای قرن   5019مثنوی که بالغ بر 

 ششم هجری ، نظامی گنجوی نگاه ویاه ای داشته است. 
ساافرنامه منظوم مانند املب مثنوی ها قبل از شاارو  داسااتان به مباحی دیگری می پردازد 

 که به قرار زیر می باشد: میشود.اشعار این کتاب نیز به چندین فصل تقسیم 
 ( آماز کتاب، حمد و ستایش ذات پاک پروردگار بی همتا  5
 ( مناجات نامه ،راز و نیاز به درگاه اله بی نیاز9
 رت رسول )ص( و اشعاری در معراج ایشان( نعت ح 2
 ( مدح ح رت امیرالمومنین ) (6
 ( مدح ح رت صاحب االمر )عج(1
 ( مدح خدیو صاحبقران ،ناصرالدین شاه4
 ( سبب نظم کتاب گوید9
 ( اول داستان گوید       1

پس از این فصل شاعر با آمدن رسوالن فرنگستان به درگاه ح رت ظل الل هی اصل داستان         
 ماز می نماید.را آ

شاعر املب با            ست. سادگی و روانی آن ا سفرنامه منظوم عیوق  سته ترین ویاگی زبانی  برج
بهره گیری از تعابیر و الفاظ لطیف و روشاان به وصااف مناظر نبیعی و شااخصاایت های مختلف و   

راد ابزارآالت گوناگون می پردازد. او در توصاایف مجالس و آداب و رسااوم مردم و دید و بازدیدهای اف
 به خوبی از عهدۀ این کار برآمده است.

 عیوق با انتخاب واژگان خاص و وزنی شاد،موسیقی نرب انگیزی به شعر بخشیده است.
 دقت عیوق در نقل مطالب و حفظ اصالت داستان ، نشانی از مهارت و صداقت اوست. 

سفرنامۀ او دارای       صی دارد و  سفر به آرایه پردازی نیز توجه خا شاعر عیوه بر گزارش  عیوق 
 . ودمیشویاگی های بیمی است که به برخی از آنها که در این مثنوی بسامد باالیی دارند پرداخته 

 . بیشترین عناصری  میشود از میان صور خیال ،تشبیه و استعاره در این منظومه فراوان دیده    
صر              ک شاعر از دیگر عنا ست.البته  صر برگرفته از نبیعت ا ست عنا شعری عیوق ا صاویر  سازندۀ ت ه 

سانیری و جز آن چه در           صر تاریخی و ا سان ،حیوان ،عنا شیاء ،ان صر مربوط به ا صویرساز چون عنا ت
تشبیه و چه در استعاره مکرر استفاده کرده است.املب تشبیهات به کار گرفته شده حسی به حسی          

 باشد. مانند ابیات زیر:می 
 زجااان و دل بااه خاادماات رو نااهااادنااد  
 چااه پاایااری از رخااش ماای تااافااتاای نااور

برپااای ایساااتااادنااد          همااه چون شااامع 
 لبش چون خ ااار و مویش هم و کااافور          
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 نسااایم صااابح چون مشاااا انااه نیناات       
 باادی آن کشاااااتاای الااباارز پاایااکاار    

 

 عااروسااااان چااماان را کاارده زیااناات    
حر اخ اااار               ب می در  ظ ع م هر   چو شاااا

 

 :میشودگاهی اوقات در ابیاتی تشبیه میر حسی به حسی نیز دیده 
 هاامااای هاامااّتااش آن پااایااه دارد      
 گاال نشااااکاافااتااه ام پاااماارده گشااااتااه 
 وزآن پااس نااوناای ناابااعاام دگاار بااار  

 

 جااهاااناای را بااه زیاار ساااااایااه دارد    
مم از سااار گااذشاااتااه          ییب  نم سااا  م
تان سااااازی شاااکرخوار     شاااود در داسااا

 

 خوریم:در برخی ابیات نیز به تشبیهات مرکب برمی 
حر            ب بود در  تی شاااتااابااان  می کشااا  ه
 بااه صاااایااداناادازی و گشاااات و تاافاار ج 

 

 چااو چاار  باای ماادارا اناادر ایاان دهاار    
به هر برج      که سااایر آرد  یدی   چو خورشااا

 

صرحه و         ستعاره م شبیه جایگاه ویاه ای در این اثر دارد.از هر دو نو  ا ستعاره نیز هم ون ت ا
 استعاره مکنیه نمونه های بسیاری به چشم می خورد.

 نمونه هایی از استعاره مصرحه:
 هاامااه مشاااااکاایاان ماازاالن تااتاااری    
 هااماای در ره ناامااودنااد دیااده باااناای    
فتااه                ه ین ماااه دو  ک گفاات  می  کی   ی

 

یر شااااکاااری        قبااال آن شاااا ت  بااه اساااا
نی           خورشاااایااد ثااا لع شااااود  گر نااا  م
 کااجااا ماای بااود تااا اکاانااون نااهاافااتااه   

 

نو  دیگر استعاره مکنیه می باشد که شکل برجستۀ آن ،امروزه به تشخیص معروف است و         
روح خاصّی به سخن شاعر بخشیده است.از جمله ابیاتی که شخصیت بخشی در آن به روشنی دیده           

 ابیات زیر در وصف بهار است : میشود
بر گاال          یمااان داد  پ نفشااااه دساااات   ب
ن ااه ز شااااادی             م بود  خناادان  می   ه

 بوی نساااترن بساااات    شاااقااایق دل بااه  
 همی گفتااا شاااکوفااه کااار شااااد هیچ          

 

بل           یار سااان ته نرگس  تان گشااا  به بسااا
 کاه ماا را شااااد باه ساااوسااان اتحاّادی     
 گل ساااوری دل ساااوسااان همی خسااات  
 که نیااالاااوفااار مااارا گردیاااد پااااپااایاااچ  

 

 .دمیشوپس از تشبیه و استعاره ، صورت های خیالی دیگر، کنایه و مجاز نیز در این منظومه فراوان دیده 
 ابیات زیر نمونه هایی از کنایه هستند:
 مااناام گاار ماام کشاااایااده دا  باار دل   
 بااه اردو اناادر آمااد شاااااد پاایاااده    
پوشاااایااد           ب نی را  جهااا  چنااان عاادلاات 
فت       چه خوش سااا بد درّ معنی را   ساااپه

 

 مااناام ماااناانااد ماار  ناایاام بسااااماال     
موسااای گشاااااده           کف  م ون  ه خش   ر
نور خورشااایااد          کردن  توان رخنااه  ن  کااه 
گفاات           ین  فر بر ر ی او صااااد آ  ملااک 

 

 ابیاتی که در آن مجاز به کار رفته است:
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 جااهاااناای درهاام و اناادر هاایاااهااوی     
 هااماای گاافااتاانااد حااوران فاارنااگاای      

 

بدین ساااوی        ید شااااه پ رسااای   که می آ
 گشاااااده داشااااتاای باار مااا خاادنااگاای   

 

نکته دیگری که در بررسی جنبه های بیمی سفرنامه منظوم عیوق درخور توجه است،میزان    
صنعت ها     ستفاده از انوا   شاعر به ا ست. مبالغه یا   توجه  ی لفظی و معنوی بدیع )آرایه های ادبی ( ا

امراق ،ت اااد ،تناسااب یا مراعات نظیر از صااناعات ادبی این ساافرنامه منظوم هسااتند که بیانگر این 
شاعر به آرایش کیم و خوش آهنگی واژه ها و هماهنگی آنها با هم که موجب     شد که  واقعیت می با

شعر     سیقی  شود تقویت مو شتیاق   می شعر این نکته را      ا شان می دهد.وجود تمثیل ها در  صی ن خا
یادآوری می کند که شاااعر به جنبه های تعلیمی اثر نیز توجه داشااته اساات. از سااوی دیگر وجود  

 است.تلمیحات فراوان در این اثر حاکی از آگاهی شاعر از وقایع تاریخی و نگاه ویاۀ وی به اسطوره ها 
 ادبی در زیر آورده شده است. نمونه هایی از انوا  آرایه های

 تمثیل:   
که بنشاااسااات        کالسااا فت در  گه ر  پس آن
چناا         می بااا دف و  قی بااده   بیااا سااااا
 زخاایاال قااافلااه وامااانااده باااشااااام      
 خنااک آنکس کااه این فن را بیاااموخاات         

 

که از شاااسااات       روان شاااد آن نان تیری 
 حاانااای کااس ناادارد در جااهااان رناا   
 چو مهمااانی کااه خود ناااخوانااده باااشااام 

خود را           هرۀ  چ لی  ی فروخاات    ز ساااا  برا
 

 مراعات نظیر یا تناسب :
 تااوئاای چشاااام و چاارا  پااادشاااااهااان   
 بااه هاانااگااام مااروب آن شااااه درآمااد   
 رخاش ناور و باود آیایانااه خاورشاااایااد      
 چااو پااای عاادل را باافشاااارد آن شاااااه 

 

چون ماااه تااابااان             جم  تخاات  بر  ئی   تو
 فاارو شاااااد آفااتاااب و مااه باارآمااد    
خور درخشاااایااد          هرۀ شااااه  چ کس  ع  ز
 ز عااالاام گشاااات دساااات جااور کااوتاااه 

 

 ت اد :
 ین منصاااب همی شاااایساااتۀ اوسااات که ا

 چاانااان پااای عاادالاات رانااده در پاایااش  
 هااماای بشااااناایاادم از آن پاایاار گاافااتااار 

 

من و دوساااات             هر دشاااا یز آرناادۀ م  ت
یش          م گرگ بااا  خوانااده گشاااتااه   برادر 
بیاادار       خواب  تم از آن   کااه ناااگااه گشاااا

 

 مبالغه یا امراق :
 چاانااان بااگااریسااااتااناادی در ره شاااااه  
مانوار         کنسااا به حکم اساااات  قادر  نان   چ

 ماااه پاارویاان  چااه درگاااهاای ماایمااش  
یوان          ک هش شااااد بااه  کوه بااارگااا  شاااا

 

 زاشاااک دیده شاااان گل گشااات شاااهراه     
 ق ااااا باار درگااهااش آمااد بااه زنااهااار   
 بود از شاااااااااه عالم ناصاااااااارالدیاااااان 
یوان            بودش بااه ا خوان  طبااه  خ  عطااارد 
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 تلمیح :
 چااو یااونااس رفاات اناادر کااام ماااهاای   
 بااه روز جااناا  تاایااغااش باارق آسااااا   
 فااینااون بااناادۀ عاالاام تااو باار در      

کماات و آصاااف        ح طو  یری   ارسااا م  ضااا
 

 فرو بگرفاااااات عالاااااام را سااااااااایاهی  
 عاادو بالاعایااد چاون ثاعابااان ماوساااای        
کناادر            کر ف اااالاات ساااا ینااه چااا م  ک
هاااااااری             م ج باااااااوذر خردان  ب  بگاااه 

 

 
 جناس:

 مثال بی مثالااااااااااااش را بااااااه دوران  
 

 ندیااااده کااااس بااااه جااااز آیینااااه داران 
 

 واج آرایی:
پر ز اللااه       حرا  کوه و صاااا  سااااراساااار 
 همااه دساااات ادب بر ساااینااه بساااتااه     

 

 بااه اللااه چااون پاایااالااه   پاار از ژالااه   
می ایسااااتاااده شااااه نشاااسااااتااه       تمااا

 

عیوق در خلق اثر خود دقت، ظرافت و صااداقت را تو مان به کار بسااته اساات تا اثری قابل    
 قبول از خود به یادگار گذارد.

 نتیجه گیری
تصحیح و بازخوانی نسخه خطی سفرنامه منظوم فرنگستان این امکان را برای ما فراهم کرد      

 که بتوانیم شاعری گمنام از دوره قاجار را به جامعه ادبی کشور معرفی کنیم.  
عیوق شاعری است که در عصر ناصرالدین شاه می زیسته است و تمام تیش خود را به کار          

ست تا بتواند به درب  شاره         گرفته ا سفرنامه خود ا شود. عیوق به این نکته در  شاه وارد  صرالدین  ار نا
صرالدین            ست. از آن جا که عیوق از جانب نا ستوده ا شاه را  صرالدین  شعار خود نا ست و در ا نموده ا

شاه به فرن             صرالدین  سفرنامه نا شیدن  شاید یکی از درباریان مأمور به نظم ک شو شاه یا  می   دمی
ه وی شاعری مقبول و مورد اعتماد بوده است. با بررسی این سفرنامه منظوم  و       توان نتیجه گرفت ک

 برد.ویاگی های سبکی آن نیز می توان به مهارت و چیرگی عیوق در سرودن اشعاری از این دست پی 
ست ولی نکته ای که           شمند ا ست ارز شته نظم درآمده ا سفرنامه عیوق از این نظر که به ر

 می کند صداقت شاعر و صحت اشعار آن می باشد.ارزش آن را دو چندان 
سته از آثار موثر           شد در حفظ و نگهداری این د سته با سخه توان صحیح این ن ست که ت امید ا

 واقع شده باشد.
 فهرست منابع

 (،از صبا تا نیما ،چاپ هشتم،تهران : زوار5219آرین پور، یحیی ) (5
 یس،تهران: دانش(، ناصرالدین شاه خانره نو5210آل داوود، سید علی ) (9
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(، تاریخ منتظم ناصری ، با تصحیح   5249اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان صنیع الدوله)    (2
 محمد اسماعیل رضوانی، چاپ اول، تهران: دنیای کتاب

 (، چهل سال تاریخ ایران، جلد سوم، تهران: اسانیر5241افشار، ایرج ) (6
(،آتشااکده آذر،با تصااحیح 5229آذر)بیگدلی شاااملو،لطفعلی بی  بن آقا خان متخلص به  (1

 حسن سادات ناصری، تهران: امیر کبیر
سید احمد)    (4 شیرازی، سین نوائی ،      5244دیوان بیگی  صحیح عبدالح شعراء، بات (،حدیقۀ ال

 تهران: زرّین. 
(،ساافرنامه اروپا، باتصااحیح مسااعود سااالور،چاپ  5296سااالور،عبدالصاامدمیرزاعزالدوله) (9

 اول،تهران: نامک
 (،سبک شناسی شعر،چاپ چهارم،تهران: فردوس5291شمیسا ،سیروس) (1
 (،تاریخ تذکره های فارسی،تهران:دانشگاه تهران5210گل ین معانی،احمد) (2
ضوی بنیاد پاوهش         5242مایل هروی،نجیب) (50 ستان قدس ر شهد:آ صحیح متون،م (،نقد وت

 های اسیمی
مجدیه ، ( ،تذکرۀ انجمن ناصااری و تذکرۀ 5242مدایح نگار تفرشاای، میرزا ابراهیم خان) (55

 باکوشش ایرج افشار، تهران: بابک
(،مدینۀ االدب، تهران:کتابخانه، موزه 5294مصااحبی نائینی، محمدعلی متخلص به عبرت)  (59

 و مرکز اسناد مجلس شورای اسیمی
سیدمرت ی)     (52 شمی،  ششم، چاپ     5211میرها شقانه از آماز تا قرن  (، منظومه های کهن عا

 دوم، تهران:چشمه
(،ساافرنامه ناصاارالدین شاااه قاجاربه اروپا، با مقدمۀ عبدا   5262ناصاارالدین شاااه قاجار) (56

 مستوفی، اصفهان: اندیشه
(،ریاض الشااعراء، با تصااحیح ابوالقاساام رادفر و گیتا  5225واله دامسااتانی،علیقلی خان.) (51

 اشیدری، تهران: پاوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 ،چاپ اول،تهران: اختران ( ،سفرنامه های خطی فارسی5211وهومن، هارون.) (54
 (،مجمع الفصحاء ،به کوشش مظاهر مصف ا، تهران: امیرکبیر5260هدایت، رضا قلیخان.) (59
 (،فنون بیمت و صناعات ادبی،چاپ شانزدهم، قم: هما5291همایی، جیل الدین.) (51
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