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چکیده
بازتـاب آگاهیهـاي شـاعران از    یادکرد از مردمان و سرزمینهاي مختلف در شعر فارسـی، 

ن شـاعران  از روزگاران گذشته معموالً در میامردم و سرزمین اروپاموضوعات یاد شده است. 
اند. از حدود قرن ششم هجري شاعران ایرانی از اروپا و اروپاییان گوي نامی آشنا داشتهپارسی

اند. در این نوشته سعی با نامهاي مصطلح جدید، بویژه فرنگ و فرنگی در اشعار خود یاد کرده
قـرن  اي از تصورات مثبت و منفی شاعران ایرانی نسـبت بـه اروپائیـان از    شده است مجموعه

ششم تا دوازدهم هجري بررسی گردد.
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مقدمه
هاي مختلف هر یک در فرهنگ ایرانی و به تبع آن در شعر اقوام، ملتها و سرزمین

ادب این نمادها به صورت اصطالحات خاص در اند.نماد مفهوم یا مفاهیمی ویژهفارسی،
تواند شود. شناخت این گونه اصطالحات از آن جهت اهمیت دارد که میفارسی نمایان می

نشانگر نوع آگاهی و تصور مردمان ایرانی روزگاران گذشته از دیگر اقوام باشد . 
آهوي ختا، عقیق یمن و ... در ادب مشک تتار وختن،اصطالحاتی مانند صورتگر چین،

. از جمله بازگو کندبا ملل دیگر در گذشتهرا روابط ایرانیان تواند بخشهایی ازفارسی می
اند.اقوامی که نام و یاد آنها در شعر فارسی داراي جایگاه در خور توجهی است اروپائیان

شناخته فرنگی اینان از قرنها پیش تا روز گار معاصر، در میان ایرانیان عمدتاً با نام فرنگ و 
به مناسبت ،»تاریخ ادبیات در ایران«ن دکتر ذبیح اهللا صفا در پیش از این شادروااند.شده

از بازتاب فرنگ در شعر را بررسی اجمالی و کوتاهی بحث از شعر فارسی دوره صفویه،
) که بیشتر 59- 57صص ، 5، ج 1362(صفا ،یاد شده انجام داده است،ةشاعران دور

اي نو در به عنوان پدیدهراآنموضوع افزایش کاربرد اصطالحات فرنگ و فرنگی و مانند
آشنایی با «دکتر ناصر تکمیل همایون نیز در بخشی از مقالهگیرد.دربرمیشعر عصر صفوي

) که به مقوله کلی شناخت ایرانیان و 2531-2506صص ،1366(تکمیل همایون،»افرنج
ا که در آنها گوي راي از ابیات شاعران پارسیدیگر مسلمانان از فرنگ اختصاص دارد، پاره

باشد. بیان کرده است که عمدتاً همان موارد مورد اشاره دکتر صفا می،ذکري از فرنگ رفته
موارد سعی شده است موضوع یاد شده در محدوده این حاضر ضمن استفاده از ۀدر نوشت

تري یعنی از آغاز بازتاب چنین موضوعی در شعر فارسی تا پایان روزگار زمانی گسترده
ارزیابی و عالوه بر احصاي دقیقتري از ایماژهاي فرنگ در شعر فارسی و صفویه، 

تحوالتی که در شعر شاعران عصر صفوي در مورد این موضوع بندي موضوعی آنها،دسته
بررسی گردد.،رخ داده است
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اند.و آشنایی داشتهو بیش با بخشهایی از اروپا تماسایرانیان از روزگار باستان کم
آنگاه سرزمین امپراطوري روم بوده است. از یونان وپیرامون آن و،سرزمینهانخستین این 

یادکرد از اروپا به عنوان یک معموالً هاي ایرانی تا قرون نخستین اسالمی این رو در نوشته
گرفته است. اما از حدود قرن روم صورت میبیشتر تحت عناوین یونان و،واحد جغرافیایی

اروپاییان در میان مسلمانان واز ي جدید براي نامیدن اروپا واششم هجري بتدریج واژه
جمله ایرانیان ،مصطلح گردید. این واژه که همان کلمه فرنگ بود معموالً به صورت افرنگ 

تا پیش از قرن ششم نیز که رفته است. این نام افرنجه نیز بکار میافرنج وومعرب آن فرنج،
به معناي نامی معادل همه یا بخش ،یان شناخته شده بودجمله ایرانازدر میان مسلمانان و

به بخشهائی از رفت بلکه در آثار تاریخی وجغرافیایی مسلمانان صرفاًاعظم اروپا بکار نمی
) 137، 128، ،70صص،1370(ابن خرداذبه، گردید.اطراف آن اطالق میفرانسه کنونی و

اروپا به جز روم شرقی وۀنامیدن همرا ابتدا براياما از قرن ششم هجري مسلمانان آن
از قرن نهم هجري با از بین رفتن امپراطوري و پس از آن ظاهراًاندلس اسالمی به کار بردند

اخراج مسلمانان از اندلس قلمرو اروپاي مسیحی کالً روم شرقی به دست ترکان عثمانی و
.مشتقات آن شناخته شدنام واین نزد مسلمانان با 

دیگر مسلمانان را نام فرنگ بر غالب سرزمینهاي اروپایی در نزد ایرانیان وآغاز تعمیم
این واقعیت به احتمال قوي ناشی ظاهراً باید از اوایل قرن ششم هجري به این سو دانست.

فرانکها جنگها،این در بیشتر و از آغاز جنگهاي صلیبی در اواخر قرن پنجم هجري است 
قرن ششم هجري کمتر یادي از فرنگ در شعر فارسی تا.ندنقش اساسی داشت(فرانسویان)
شده، به ویژه شاهنامه فردوسی،آثار بزرگ شعر فارسی تا قرن یاددرخورد وبه چشم می

تنها در دو رباعی ،در میان شعر شاعران پیش از قرن ششمذکري از این نام نرفته است.
یادي از فرنگ دیده م و پنجم،عارف معروف قرن چهارمنسوب به ابوسعید ابوالخیر،
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توان اشعار می،شود که با تحقیقاتی که درباره ابوسعید در عصر ما به انجام رسیده استمی
انتساب آنان را به شاعر یادشده منسوب به وي را از جمله رباعیات سرگردان دانست و

دو ،راینبنابو) 105-1371،115(شفیعی کدکنی ،مقدمه اسرارالتوحید،مردود شمرد.
شاعر یا شاعرانی دیگر باید از آنِرباعی یادشده منسوب به ابوسعید ابوالخیر را نیز قاعدتاً

توانند متعلق به پیش از قرن ششم هجري نمی،دانست که بنابر آنچه در پی خواهد آمد
نیز نسبت شیخ بهائی،از دو رباعی مذکور به عالم معروف قرن دهم ویازدهم،یکی باشند. 

شده است:داده
رمن دارد شرف سگ اهل فرنگــبانی رنگ        ـمسلمزره نـدارم ــرچـهــب

گـاهل دوزخ را نندوزخ را ننگ ود از بـودن من         ـه باشـیهم کآن روسـ
)878تا،بی، بهائی،54، 1370(ابوسعید ابوالخیر،

شود.یان میکاربردهاي ویژه در ادب فارسی نماباواژة فرنگ از قرن ششم هجري 
اي اشاره به م با گونهأنخستین موارد کاربرد این نام در شعر شاعران قرن ششم تواتفاقاً

خاقانی شروانی شاعر معروف این قرن از جمله جنگهاي صلیبی در سرزمین فلسطین است.
اي در ستایش اتابک مظفرالدین قزل در قصیدهگوي است که نخستین شاعران پارسی

:کندگونه از فرنگ یاد میبدینارسالن ایلدگر. 
ســـگــبــانت شه فرنگ یابم                 دربــان شـــه عســقالن ببینم

)270ص تا،بی(خاقانی،

(از شهرهاي فلسطین) در » عسقالنشه «گویا منظور از شه فرنگ در اینجا، با توجه به 
گواه این معنی بیتی از نظامی گنجويیان صلیبی مستقر در فلسطین باشد.آن، فرمانروارکنا

در شرف نامه است که به خوبی تالزم فرنگ با جنگهاي صلیبی ،دیگر شاعر معاصر خاقانی
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این شعر نظامی نیز در تصادفاًدهد.را نشان میسرزمین فلسطین (محل جنگهاي صلیبی)و
تابک خاندان ایلدگزي آذربایجان است:دیگر اابک نصره الدین،ــستایش ات

مومرهبان روم                 پـــذیــراي فرمان مهرش چوفـــرنــگ فلــسطین و
)1326، 1366(نظامی،

توان دید. از جمله درنیز آشکارا میشاعر قرن هفتم،،این واقعیت را در اشعار موالنا
ابیات زیر:

د رنـگ دارــک قـــدســت فــــمــل ديــت چو خوك دیــدر قــدس دل
)89، 2ج،1363(مولوي،

نـه قــدسی که افــتــد بـدسـت فرنگ دال مســت ـدرآن بـــزم قـــدسند اب
)144، 3ج(مولوي،

هاي یزدانی بر آن افرنگ هنگستینصرتز درون قدسرااسالم شه مالشکرهايکه
)241، 5، ج1363(مولوي،

ن رویاروئیهاي مسلمانان وفرنگیان صلیبی در فلسطین را در حکـایتی از  بازتابی از همی
،گلستان سعدي دیگر شاعر معاصر مولوي که نشانگر اسارت او بـه دسـت فرنگیـان اسـت    

بـدین ترتیـب نخسـتین تصـویر     ).79-78صـص  ،1379(سـعدي، توان مشـاهده کـرد.  می
پیشه از نوع کافران حربی است. از این مردمانی کافر،اروپائیان یا فرنگان نزد شاعران ایرانی

کـافري مطلـق در ادب   فرنگـی متـرادف کافرسـتان و   فرنگ و،رو گویا از همین روزگاران
بعید نیست در ادوار پس از فروکش کردن جنگهـاي صـلیبی نیـز،   فارسی به کار رفته است.

زده باشـد. رویاروئیهاي حکومت مسلمان عثمانی با اروپائیان بـه تـداوم ایـن تصـور دامـن     
توان دید:هایی از این برداشتها را در ابیات زیر مینمونه
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مولوي:
گر کافري می جویدت ور مومنی می شویدت           
افرنگ شوبروآن گووصدیق شواین گو برو

)13، 5ج،1363(مولوي،
نــود اصل دیــچــه افــرنگ عقلی که ب

دنگوي وـکآنردر درــه حلقه است بــچ
)3،144ج،1363(مولوي، 

اهلی شیرازي:
و آفتابــود به صیقل تیغت چـن شــروش

ا فرنگــن است تــر از در چیــگر زنگ کف
)482، 1344(اهلی شیرازي،

:صائب تبریزي
ترسار از آن خدا نــم بود کفــد رحــامی

رنگ می آیدـه رود از فــه کعبــکــه گــر ب
)1928، 4، ج1367(صائب،

ن بیگ تهرانی معاصر نصر آبادي،ضمن بکارگیري همـین مضـمون، سـرخ رویـی     حسی
):231، 1998(متی، کندیاد آوري می» الله رنگ«فرنگیان را نیز با اصطالح 

کــافــري از فــرنگ مــی آیــی مــی اللــه رنگ می آییتـــا ز
مـــی کشــی تــا به تنگ می آیی وــتنیـست یک ذره رحم در دل 

)206، 1361(نصرآبادي، 
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نمـا  قبلـه ،از اینکـه در کافرسـتان فرنـگ   ،دیگر معاصر نصـرآبادي مال واثق نیشابوري،
نماهایی از کشورهاي اروپایی گویا در آن زمان قطبشد ابراز شگفتی کرده است.ساخته می

نمائی هم بوده است:شده که داراي کاربرد قبلهبه جهان اسالم وارد می
نما ساختن اهل فرنگ استچون قبله عمل راهنماییاز عــالــم عاري ز

)315، 1361(نصر آبادي ،

حزین الهیجی :
د صفاـا دهـخــاك درت به کعبه دله التجاوــبه غبار تاي نـــور دیــده را

در حبش صفادر مرو،مروه کی شده و هرگز  ندیده است کسی کعبه در فرنگ
)65، 1378(حزین ال هیجی،

فرنگیـان صـلیبی، بـه صـورت     بـا  تلخ رویاروئیهاي سخت و طوالنی مسلمانان ةخاطر
ترین گرفتاریها، در شعر به عنوان نماد سختویادآوري سختیهاي اسارت در دست فرنگیان

گستردگی بازتاب یافتـه اسـت، در همـین کـاربرد اصـطالحاتی      با شاعران قرن هفتم به بعد 
زندان فرنگ ومانند آن به کار رفته است:ون قید فرنگ، بند فرنگ، اسارت فرنگ،همچ

سعدي :
ه به جاي دوست دشمن دیدنـه زآنکـبغل به گردن دیدن            )1(ـیــد فرنگدر ق

)622، 1379(سعدي ، 
اي:اوحدي مراغه

ــرنگ آورده ايکشم گوئی مـرا              بـا اســیـــران از فبــس جــهودي می
)367، 1340(اوحدي ،
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اسیرشودفرنگنبیند این همه خواري که ازتومن دیدم            مجــاهـدي که به شهر
) 208، 1340(اوحدي،

توان در اشعار شاعران روزگار صفوي به ویژه الح را میطبیشترین کاربرد این اص
د:شوهایی در زیر ذکر مینمونه.صائب تبریزي مشاهده کرد

صائب تبریزي:
داند که چیست    هر مسلمانی که در قید فرنگ افتاده استحال دل در حلقه آن زلف می

)568، 2، ج1365(صائب ،
فرنگانــدکی دارد خبـر از حال دل در بند زلف     هر مسلمانی که افتاده است در قید

)2518، 5، ج1368(صائب،
مـبـــاد هیـچ مسلمان اسیر قید فرنگ ـه قــیـــد رسم گرفتار شد دل صائببـ

)2522، 5، ج1368(صائب،
از قید خودداري مرابی خودي آزاد کرد داشت خودداري مرا یک چند در قید فرنگ

)93، 1، ج1364(صائب، 
اممن که از قید فرنگ عقل بیرون جسته چــون شود مانع مرا از سیر ،زنجیر جنون

)5،2549ج،1368(صائب،
سـیــري از کف اهـل فرنگ می گیردا کند آزادقــیــد عـقــل مرا هر که میز

)4،1829، ج1367(صائب، 
طرزي افشار:

ن حسنی پلنگیدن چرا؟ــتـو غزال گلش را؟ــبا من دل خسته اي دلدار جنگیدن چ
رنگیدن چرا؟ــبا گرفتاران مستضعف ف ه؟ــبــا مسلمانان مسکین کافریدن بهر چ

)7، 1338ي افشاري، (طرز
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میرزا محمد حسین نورس:
ان را به جانان ده نشانـجدل بــه جان، یــا رب از قـــیـــد فرنــگــم وارهان

)20، 2506ش(مجموعه منشآت و مکاتیب،

همین کافرکیشی فرنگیان در نظر مسلمانان و جنگهـاي سـخت دو طـرف بـا یکـدیگر      
با فرنگان به عنوان تمثیل مجاهده مسلمانان بـا کـافران   »غزا«باعث شد تا جهاد یا اصطالحاً

گوید:میدر شعر فارسی به کار رود. چنانکه سعدي در همین مضمون
رنگــاي در فـرگـز غزا کردهـتــو ه کــسی گــفتش اي یــار شــوریـده رنگ

)309، 1379(سعدي،

شود:گونه یادآور میاین معنا را بدینو کلیم همدانی (کاشانی)
ا فرنگستان چرا باید شد از بهر غزاــت کافرستان در درون داري سري در جیب کش

)1369،7(کلیم،

تنفرآمیز از فرنگ و فرنگیـان تصـاویري   مورد گفتگو در کنار تصویرهاي نوعاًةدر دور
هاي ظاهري اروپائیان تفاوت نژادي و ویژگی.یابدخوشایند نیز در شعر فارسی انعکاس می

ر نظر ایرانیان ازجمله شاعران ایرانی به عنوان خصوصیتی برجسـته کـه نمایـانگر زیبـایی     د
شود و اینـان بعنـوان نمونـه هـاي زیبـایی در شـعر فارسـی یـاد         متجلی می،فرنگیان است

بـه  که بیشترین نمود این واقعیت در شعر شاعران روزگار صفوي رخ نموده است شوند.می
باشد.در دوره یاد شده می،ش تماسهاي ایرانیان با اروپاییاناحتمال قوي ناشی از افزای

ذکـر فرنـگ و  افتد که سراسر یک قطعـه شـعر همـراه بـا    در این روزگار گاه اتفاق می
غزلی است از مال اسماعیل ذبیحی معاصـر نصـر   ،اي از این گونه اشعارفرنگی است. نمونه
آبادي با مطلع زیر:
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رنگیــو فوحــشــی تـر از آهوي نگاه ت دارم دلــی از چــشــم سیـاه تو فرنگی
)300-299، 1361(نصرآبادي،

هاي دیگر چنین یادکردي از فرنگیان در روزگار صفویان:و نمونه
صائب:

سازدخانه میاگر در کعبه رو می آورد بت ه می سازدـفرنگی طلعتی کز دین مرا بیگان
)1466، 3، ج136(صائب،

نصر آبادي):میرزابسمل (معاصر
شودهر که می خواهد بت خود را فرنگی می هست خاطر جویی معشوق شرط عاشقی

)110، 1361(نصر آبادي، 

میرزا سید علی سبزواري(معاصر نصر آبادي):
راـه داد رنگ تـبــه نــاز بــالش گل تکی فرنگ تراةنــمــود مــی شفقی چهر

)97، 1361(نصر آبادي، 

یر (معاصر نصر آبادي):زا جالل اسرمی
دـزار ما زنیـشــمع سبـزي بر سـر لوح م ایمرگسی تیر نگاهی خوردهـنفرنگی از 

)95، 1361(نصر آبادي، 

در اندکی پیش از روي کار آمدن صفویان گویا در حکمرانی آق قویونلوهـا بـر ایـران،   
اروپـا از جملـه   اي که رفت و آمـدهاي سیاسـی تجـاري میـان ایـران و بخشـهایی از       زمانه

بازرگانان اروپـایی متـاع جدیـدي را بـه ایـران      جمهوري ونیز ایتالیا رونق گرفته بود ظاهراً



75...از قرن ششم تا (از اروپا در شعر فارسی بازتاب آگاهیهاي تاریخی 

و سپس عینـک نامیدنـد . انعکاسـی از ایـن     » شیشه فرنگ«آوردند که ایرانیان آن را نخست 
توان دید . عبدالرحمن جامی از جملـه  رخداد را در شعر شاعران قرن نهم هجري به بعد می

)2(:کندخستین شاعران ایرانی است که از این رهاورد فرنگیان یاد مین

ـاگشـته چهارـه تشـی شـیـگـاز فــرن از دو چـــشـــم مــن نیاید هیچ کار
)109، 1376(جامی،

افزایش برخوردها و پیوندهاي ایرانیان با اروپاییان در عصر صفوي باعث شد تـا بـراي   
توجه مرتبط با فرنـگ و فرنگـی در شـعر شـاعران فارسـی      نخستین بار مضامینی نو و قابل

گوي این روزگار انعکاس یابد. افزایش این گونه اصطالحات وتنوع آنها در شـعر روزگـار   
هاي ایرانیان از مغـرب زمـین در دوران یـاد شـده     صفویه خود نشانگر افزایش نسبی آگاهی

ن زمان در شـعر فارسـی رایـج    است. از جمله چنین اصطالحاتی که براي نخستین بار در ای
این اصطالح پس از آمدن پرتغالیان بـه جنـوب   است. به احتمال زیاد» می پرتکال«،شودمی

،در جزایر و بنادر ایرانی خلیج فارس و آشنایی ایرانیان با آنهـا ،آسیا و از جمله استقرار آنها
مدح امام رضا(ع)اي بلند دروارد ادبیات عصر صفویه شده است. حزین الهیجی در قصیده

کند:گونه از می پرتکال یاد میبدین
ال کهنه بهار ختن شودــتــا ایــن سف ســاقــی بـه جرعه ریز می پرتکال را

)115، 1378(حزین ، 

گـوي  حزین گویا در سرودن این بیت نظري به بیت زیر از غنی کشمیري شاعر پارسی
مقیم هند داشته است:

الل راــک شب هه یــاز بـماه تمام س ســاقــی بـه جام ریز می پرتکال را
)2523، 1366(تکمیل همایون،
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انـد کـه در   یاد کرده» تیغ فرنگی«نیز شاعران عصر صفوي از اصطالح اي موارددر پاره
مشـکالت  «از جمله قدسی مشهدي در مثنوي بلندي بنام )3(است.اصطالحی نوشعر قاعدتاً

گوید:میچنین»راه کشمیر و کوه پیر پنجال
رنگیــبـه تـنـدي چــون دم تـیـغ ف رهـی پـیـچـیـده تـر از مـوي زنـگی

)780، 1375(قدسی مشهدي،

(قمـی، نام یکی از اقالم هفتگانه نقاشی بوده اسـت ،در دوره صفویه همچنین»فرنگی«
شعر فارسی روزگـار یـاد شـده    با ایهام به معنی اخیر درگاهیرواز این. )132ص ، 1352

»عمارت و باغ سعادت آباد قزوین«ي بیگ شیرازي در شعري راجع به بکار رفته است. عبد
گوید:میدر عهد شاه طهماسب اول چنین

رــداخت صبــرانــدل بـیـنـنـده باز )4(کــار گــل و اللـه بـر آمـد بـه ابـر

5ـانـــالمـیـــرنــگی زده اســراه فـ سـاخـتـه صد شاخچه نقـش از میان
)32، 1974روضه الصفات، ،(عبدي بیگ شیرازي

در قزوین بکار بـرده  » باغ بهرام میرزا و خانه شروانی«همو این مضمون را در توصیف 
است:

ت اصلـو سپهري است در او هفــهمچ ل در او فصل فصلــت اصــنـقـش به هف
کـــرده خطـــاهــاي فــرنگی عیـان )5(رونـــق اســـالمـــی اســــالمیـــان

)50، 1974روضه الصفات، گ شیرازي،(عبدي بی

اند کـه برتـري نقاشـی فرنگـی و     شاعران عهد صفوي همچنین نخستین شاعران ایرانی
آل را در کنار نقاشی چینی که پیشـتر ایـده  آلی آن را در اشعار خود متذکر شده آنجنبه ایده

روزگار صـفویان در اثـر  شود که در این واقعیت از آنجا ناشی میاند.قرار داده،ایرانیان بود



77...از قرن ششم تا (از اروپا در شعر فارسی بازتاب آگاهیهاي تاریخی 

آمدهاي اروپاییان به ایران، ایرانیان با نقاشی اروپایی آشنا شدند . بازتـابی از  افزایش رفت و
توان مشاهده کرد:ها را در ابیات زیر میاین آشنایی

اهلی شیرازي:
و اي دلبر آینهـکند به توي چه میــدع چون قصه مصور چین و فرنگی است

)1344،506،(اهلی شیرازي

عبدي بیگ شیرازي:
رنگود آب وـکــز ایشــان جهان را ب رنگـدگــر ســحـــر ســازان ملک ف

ا کس سخنـحیـــرت نــگوینــد بز ـویــر شان جان ندارد به تنــه تصـک
ن می کنندـکــه گــویــی بـه آدم سخ نــدانــم به صـورت چه فـن می کنند

)104، 1977آئین اسکندري،(عبدي بیگ شیرازي،

:قدسی مشهدي
ورت از دیار فرنگـنیــاورنــد دگر ص نـچــنین بماند اگر حسن شاهدان چم

)197، 1375(قدسی مشهدي،

همچنین براي نخستین بار، اما به ندرت، در شعر شاعران صفوي اصطالحی بـه چشـم   
باشد.می،خورد که نشان دهنده آگاهی ایرانیان از صنعت چاپ، که صنعتی اروپایی استمی

قلـی  . علـی انـد یـاد کـرده  » قالـب زنـی  «آنان از این صنعت با اصطالح کمتر شناخته شـده  
د مکـرر در آثـار منثـور    ـــ جدیداالسالم کشیش و مبلغ پرتغالی که در ایران به اسالم گروی
)36، 1375االسـالم ، (جدیدفارسی خود این اصطالح را به معناي چاپ بکار بـرده اسـت.  

کند:ن اواخر صفویه نیز از این اصطالح چنین یاد میمیرزا صدرا از شاعرا
زند دایم فرنگی نقش عیسی رابه قالب می کشند ارباب صورت اهل معنی رابه ظاهر می

)111، 1361آبادي، (نصر
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نتیجه
دهنـد نشـانه   گوي از اروپا تحت عنوان فرنگ به دست میتصویري که شاعران پارسی

یق و مفصل آنان از سرزمین و مردمان قاره یاد شده است.نه دقهاي کلی و مجمل وآگاهی
ثیر وقوع جنگهاي صلیبی میان اروپاییان مسیحی و مسلمانان با أتصویري که از آغاز تحت ت

کیش ترین مردمان کافرةبود و براساس آن فرنگیان از زمرآمیختهاي ابراز تنفر شدید درگونه
هایی دیگر از فرنـگ نیـز   جلوه،خوشایندناةاین چهر. به تدریج در کنار آمدندبه حساب می

آنگـاه  اخیر فرنگ ابتدا به عنوان موطن خوبرویان وة. در این چهردر شعر فارسی رخ نمود
اوج چنـین تصـاویري از اروپـا    .فنون مفیـد قلمـداد گردیـد   هنرها و،سرزمین برخی امتعه

.باشداروپا میران ومربوط به روزگار صفویه است که دوران گسترش مناسبات ای

یادداشتها
اي قید (غل ،دستبند یا به عنوان نام مصطلح گونه» قید فرنگ«در میان ایرانیان گویا -1

.)3307ص،4جراج،آنندفرهنگ شاد،(:ر.ك.) منسوب به فرنگستان نیز بوده استبندپاي
.)116ص،ایران وجهان،نوائی(: باره ر.كبراي بحثی در این-2
صـفویه بـه مرغوبیـت    ةجغرافـی نویسـان ایرانـی پـیش از دور    رخی از ار بــدر آث-3

،اخبارالعبـاد وآثار البالد،قزوینی(: به عنوان نمونه ر.ك.رنگی اشاره شده استــتیغهاي ف
.)214-213ص ص،2ج

.)132ص،گلستان هنر،قمی(: ر.ك. نام یکی از اقالم هفتگانه نقاشی استابر-4
سالمی یا اسلیمی که از اقالم هفتگانه نقاشی است. ایهامی است به قلم ااسالمیان -5

.)همان،قمی(: ر.ك



79...از قرن ششم تا (از اروپا در شعر فارسی بازتاب آگاهیهاي تاریخی 

منابع
:کتابها-

،چـانلو ترجمه دکتر حسین قـره ،المسالک و الممالک.ابوالقاسم عبیداهللا،بهابن خرداذ
.1365،تهران،بی ناچاپ اول،

صحیح سعید نفیسی،به ت،سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر.فضل اهللا،بوسعید ابوالخیرا
.1370،تهران،کتابخانه سنائی،چاپ چهارم

بـه تصـحیح سـعید    ،کلیات اوحدي اصفهانی.رکن الدین)،اوحدي اصفهانی (مراغی
.1340،تهران،کبیرامیر،ینفیس

،تهران، کتابفروشی سنایی،، به کوشش حامد ربانیدیوان اهلی شیرازي.اهلی شیرازي
1344.

بـه کوشـش   ،کلیـات اشـعار وآثـار فارسـی    .ء الدین محمد عـاملی شیخ بها،بهائی
بی تا.جا،بی،کتابفروشی محمودي،غالمحسین جواهري

.1376، نشرنی، تهرانتصحیح زهرا مهاجري،،سالمان وابسال.عبدالرحمن،امیج
بـه کوشـش رسـول    ،سیف المومنین فـی قتـال المشـرکین   .علی قلی،جدیداالسالم

.1375،قمانتشارات انصاریان،،چاپ اولجعفریان،
،به تصحیح ذبیح اهللا صاحبکار،دیوان حزین الهیجی.علیشیخ محمد،حزین الهیجی

.1378تهران،،نشر سایهچاپ اول،
به کوشـش دکتـر   ،دیوان خاقانی شروانی.افضل الدین بدیل بن علی،شروانیخاقانی

.بی تا،تهران،کتابفروشی زوار،ضیاء الدین سجادي
بـه کوشـش بهاءالـدین    ،کلیـات سـعدي  .الـدین مصـلح بـن عبـداهللا    مشرفسعدي،

.1379،تهران،انتشارات دوستان،چاپ دوم،خرمشاهی
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،کتابخانه خیـام ،زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی،فرهنگ آنندراج.محمد پادشاهشاد،
.1336-1335،تهران

انتشـارات  ، 2ج ،چـاپ اول ،ترجمـه محمـد عباسـی   ،سیاحتنامه شاردن.ژان،شاردن
.1349تهران،کبیر،امیر

انتشارات ،، به کوشش محمد قهرماندیوان صائب تبریزي.علیمحمدصائب تبریزي،
.1368-1364تهران،،فرهنگیعلمی و

،مترجمـان ایـران  لفان وؤشرکت م،چاپ اول،تاریخ ادبیات در ایران.ذبیح اهللاصفا،
).1بخش ،5(ج،1362،تهران

،کتابفروشی ادبیهچاپ دوم،،تصحیح محمد تمدن،دیوان طرزي افشار.افشارطرزي
.1338،تهران

با مقدمـه ابوالفضـل   ،آیین اسکندري.العابدین علیزین،ي)(نویدعبدي بیگ شیرازي
م.1977مسکو،،انتشارات دانشهاشم اوغلی رحیموف،

صحیح ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف، انتشارات ت،روضه الصفات.ــــــــــــــ
م.1974،مسکو،انشد

انتشـارات  ،تصحیح محمد قهرمـان ،دیوان قدسی.حاجی محمد جان،قدسی مشهدي
.1375،مشهددانشگاه فردوسی،

،ترجمه محمد مـرادبن عبـدالرحمن  ،واخبارالعبادآثار البالد.زکریا بن محمدقزوینی،
.1373،تهران،انتشارات دانشگاه تهرانج، 2،ديتصحیح دکتر محمد شاهمرا

بنیـاد فرهنـگ   به تصحیح احمد سـهیلی خوانسـاري،  ،گلستان هنر.قاضی احمدقمی،
.1352تهران،،ایران



81...از قرن ششم تا (از اروپا در شعر فارسی بازتاب آگاهیهاي تاریخی 

،تصـحیح محمـد قهرمـان   ،دیـوان کلـیم همـدانی   .ابوطالبکلیم همدانی (کاشانی)،
.1369،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي

کتابخانـه مجلـس شـوراي    2506نسـخه خطـی شـماره    ،کاتیبممجموعه منشآت و
گـردآوري یـا بـه    ظاهراً، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران2224اسالمی (میکرو فیلم شماره 

رضا واقعه نویس)قلم میرزا محمد
فـر، به اهتمام بـدیع الزمـان فروزان  ،کلیات شمس تبریزي.جالل الدین محمد،مولوي

.1363تهران،،چاپ سوم، امیرکبیر
تصـحیح دکتـر   ،اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـی سـعید  .محمدبن منور،میهنی

.1371،تهران،ت آگاهانتشارا،رضا شفیعی کدکنیمحمد
چـاپ  با تصحیح وحید دسـتگردي، ،تذکره نصرآبادي.طاهرمیرزا محمد،نصرآبادي

.1361سوم، انتشارات مروي،
تهران،نشر هما،چاپ اول،،ول تا قاجاریهجهان از مغایران و.عبدالحسیننوائی،

1364.
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