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 معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  :کنندهاي خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می هاي زبانگروه
  

  نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی نخستین پیش
  همایش و اجرایی با حضور اعضاي شوراي علمی

  :بخش نخست
  سی و سفرنامه ناصرخسرونوی ها، سفرنامه سفرنامهمطالعات تطبیقی و 

 ردیف برنامه زمان

 13:00ـ  13:30
  هاي ایرانی و اروپایی تأملی دربارة سفرنامه

 1  )استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی(دکتر نرجس خدایی 

 13:30ـ  14:10

  هاي اروپاییتصویر ایران در سفرنامه
  )ت آلمانیدانشجویان زبان و ادبیا(هستی حیدري / مهربان حسینی واشکن 
  )دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه(نژاد  اسماعیل کرم

 )دانشجویان زبان روسی(ستاره استادولی / فریبا نادري 

2 

 14:10ـ  14:30
  هاي مدرن جهان و فردیت در سفرنامه

 3 )استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی(دکتر شهریار منصوري 

 14:30ـ  14:45
  یایی در ایران؛ ساختار گفتمانی دیگرگونهنویسان بریتان سفرنامه

 4  )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد(جویی  دکتر بهمن زرین

 14:45ـ  15:00

  سه سفرنامه، سه دیدگاه
  بطوطه و برادران امیدوار ناصرخسرو، ابن

 السادات حسینی دکتر شکوه
5 

  7 پذیرایی 15:00ـ  15:10
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  :بخش دوم
بازنمود آراء و افکار ناصرخسرو در ادبیات اریخی و مطالعات ت

  هاي خارجی زبان
 ردیف برنامه زمان

 15:10ـ  15:25
  هاي سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی  ترجمه

 1  )دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب(دکتر حجت رسولی 

 15:25ـ  15:40
  نقد لنرد لویزون بر اشعار متافیزیکی ناصرخسرو

 )دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات انگلیسی(دفر مسعود فرهمن
2 

 15:40ـ  15:55
  نگاهی تاریخی به سفرنامه ناصرخسرو

مدیر کل ارتباطات و نشریات معاونت فرهنگی و (اهللا اسماعیلی  دکتر حبیب
 )اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی

3 

 15:55ـ  16:30

  بازنمود آثار ناصرخسرو در ادبیات جهان
  )دانشجوي گروه زبان و ادبیات انگلیسی(ن علیزاده الدی غیاث

  )دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه(دکتر فرزانه کریمیان 
  )استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی(دکتر نرجس خدایی 

4 

  مروري بر تأثیر ناصرخسرو در میان تاجیکان چین  16:30ـ  16:45
  سادات پورنجفی  وجیهه

5  

 16:45ـ  17:00
  ختتامیها

  سفرنامه ناصرخسرو و گردشگري
 )کتابخانه ملیعضو هیأت علمی (دکتر محسن جعفري مذهب 

6 

  
  1393اسفند  18دوشنبه : زمان

  13:00ـ  17:00: ساعت
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی 215اتاق : مکان

  
  دکتر نرجس خدایی: نشست دبیر پیش

 :دبیرخانه همایش 
 www.naserkhosro.sbu.ac.ir 

naserkhosro@mail.sbu.ac.ir 
29902493  

http://www.naserkhosro.sbu.ac.ir
mailto:naserkhosro@mail.sbu.ac.ir
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  الیتیاکبر و پیام دکتر علی
  در بدو تأسیس دبیرخانه همایش در دانشگاه شهید بهشتی

ب فرهنگی از بدو تأسیس تاکنون همواره کوشیده عالی انقال کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شوراي
است به هر طریق ممکن مفاخر فرهنگ و تمدن اسالم و ایران را به عموم افراد جامعه به ویژه جوانان 

هاي اساسی براي مقابله با پدیده تهاجم  معرفی نماید، چرا که این کمیته معتقد است یکی از گام
سابقه درخشان فرهنگی و تمدنی آنان است و این موضوع محقق فرهنگی آشنا نمودن جوانان کشور با 

. شود مگر با معرفی سابقه فرهنگ، دانش و معرفتی که در سایه دین جهان شمول اسالم پدید آمد نمی
بر این اساس، این کمیته تاکنون چند گردهمایی با محوریت معرفی هریک از بزرگان تمدن اسالمی و 

سینا  الرئیس ابن مایی بزرگداشت فیلسوف و پزشک بزرگ ایران و اسالم شیخایرانی برپا نموده که گرده
در سال . آخرین آنها بود) در تهران 1392برگزار شده در مهرماه (در دانشگاه تربیت مدرس تهران 

مقام بزرگداشت شاعر و اندیشمند بزرگ تمدن اسالمی و ایرانی ناصرخسرو قبادیانی از جمله  1393
به ویژه از آن جهت که این . هایی است که باید آن را به فال نیک گرفت ها و کوشش دیگر بزرگداشت

که اثر گرانقدر (گردهمایی در آستانه یک هزارمین سال حرکت ناصرخسرو براي آغاز سفر خویش 
شخصیت کثیرالوجه ناصرخسرو در مقام شاعر، فیلسوف، . برپا خواهد گردید) سفرنامه حاصل آن است

هاي گوناگونی به او  گرد این موقعیت را پدید خواهد آورد که در این گردهمایی از جنبهمتاله و جهان
هاي  هایی از این دست باعث خواهد شد عموم جامعه، از جمله جوانان با جنبه پرداخته شود و کوشش

الم و آید تا تمدن عظیم اس مختلف تأثیر ناصرخسرو در جامعه آشنا شده و از این راه این فرصت پدید می
  . ایرانی از منظرهاي گوناگون مورد بحث و بررسی و البته معرفی قرار گیرد

هاي جدیدي از شخصیت، ناصرخسرو و براساس  ها و رویه در این میان، البته این فرصت نیز وجود دارد تا جنبه
به آن دیگر اندیشمندان تمدن اسالمی مورد توجه قرار گیرد که در خصوص ناصرخسرو، پرداختن او 

امروزه کامالً به اثبات رسیده . هایی براي ترجمه مجموعه آثاري از عربی به فارسی از آن جمله است کوشش
است که ناصرخسرو در مقام یک مترجم مجموعه ادبیات مهمی به خصوص در حوزه فلسفه و تفکر شیعی را از 

ردهاي ناصرخسرو هم معرفی شخصیت از این منظر، پرداختن به آراء و دستاو. عربی به فارسی برگردانده است
جدیدي از او، هم کوششی در جهت گسترش مطالعات مربوط به ترجمه در حوزه زبان فارسی و هم کوششی 

  . شناسی از جنبه ترجمه متون خواهد بود در جهت گسترش مطالعات شیعه
د، به خصوص از نماین از همه کسانی که در جهت برپایی گردهمایی بزرگداشت مقام ناصرخسرو کوشش می

  . نمایم اولیاي محترم دانشگاه شهید بهشتی کمال تشکر را داشته و براي این گردهمایی آرزوي موفقیت می
  

  دکتر علی اکبر والیتی
  رئیس کمیته فرهنگ و نمدن اسالم و ایران

  شوراي عالی انقالب فرهنگی
  1393 ماه فروردین
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   مشهد سیپیام قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردو
 

هایی نشاط  المللی سنت حسنه و دیرپایی است که توانسته است در دوره برگزاري مجالس علمی و بین
از طرف . هاي مربوط ایجاد کند ویژه میان استادان و دانشجویان رشته ها و به علمی الزم را در دانشگاه

امی که آسمان علم و ادب طور خاص بزرگان صاحب ن هاي ادبی و فرهنگی و به دیگر بزرگداشت چهره
تواند ضرورت استمرار روحیه علمی را در روزگار ما و  ایران کهن به نامشان مزین و ستاره باران است، می

یابی درستی ندارد،  شناسد و براي آینده هم جهت براي نسل حاضر، که با دریغ گذشتۀ خود را خوب نمی
  .خاطر نشان کند

با شرکت گروه زیادي از  ناصرخسرو قبادیانی بومعینالمللی حکیم ا همایش بین برگزاري
ها و پژوهشگران  ناصرخسروشناسان ایران و جهان، و همچنین دانشجویان ئحصیالت تکمیلی دانشگاه

جوان کشور و مهمانان خارجی، که قرار است در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 
در مسیر اعتالء مطالعات استادان و دانشجویان این دانشگاه از یک یقین خواهد توانست ه برگزار شود، ب

  . ثر واقع شودؤطرف و قاطبه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور م
بین، که پایگاه بلند او در شعر و کالم و فلسفه و  انتخاب ناصرخسرو شاعر آزاده و جهانگرد نکته
ب نام قرار داده، براي موضوع این بزرگداشت االطراف و صاح نویسندگی وي را در جایگاه شخصیتی جامع

این . انتخاب بجایی است که ادبیات امروز ما به یادآوري و روي آوردن به امثال آن سخت نیازمند است
دست و استوارکار و  اي چیره رو که او شاعر و نویسنده نخست از این: مل استأنیاز از دو جهت سزاوار ت

آگاه بود که  منی دلؤو دیگر که وي انسانی آزاده و ثابت قدم و ماي مستقل است  صاحب سبک و شیوه
قیمتی در لفظ دري، را به خوبی شناخت و به همگان هم یادآوري «حرمت قلم را نگاه داشت و حریم 

  .کرد
وجود کسانی امثال ناصر خسرو در مسیر تاریخ سرفراز ایران سبب شد که در این سرزمین، فرهنگی به 

ها و تا همین اواخر تمدن جهانی خود را وامدار آن ببیند و امروز هم  کی برسد که قرنشکوفایی و شکفت
  .هاي دیرین آن را از یاد ببرد نتواند ارزش

آگاه خراسانی نخست چهار دهه ضرورت تجلیل از مقام علمی این متکلم بزرگ و شاعر و نویسندة دل
 1394برابر با ( 1353شهریور  28تا  23 پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد احساس شد و طی روزهاي

داشت هزارمین سال والدت حکیم نامدار قبادیان، در تاالر فردوسی دانشکده به مناسبت گرامی )قمري
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نخستین مجلس باشکوه علمی در گرامی داشت شخصیت 

ول از کشورهاي محتلف جهان برگزار شد و با ارائۀ هاي علمی طراز ا علمی و ادبی وي با حضور شخصیت
اي از  گزیده. هاي پر مغز ابعاد شخصیتی وي مورد تأکید و کندوکاو قرارگرفت مقاالت نغز و پژوهش

در  1355در سال » یادنامه ناصر خسرو«صفحه با عنوان   667مقاالت ارائه شده در آن همایش در 
ها در مراکز علمی و آموزشی  اه فردوسی به چاپ رسید که سالسلسله انتشارات دانشکده ادبیات دانشگ

  .کشور مورد استفاده استادان و دانشجویان قرار گرفته بود
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دانشگاه فردوسی مشهد مایۀ افتخار است که با یادآوري این » قطب علمی فردوسی و شاهنامه«براي 
پیش نایاب و دور از دسترس مشتاقان ها  تجربه گرانقدر و انتشار دوباره آن مجموعه مقاله، که از سال

بود، در برپایی این همایش بزرگ، که به سعی مشکور دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
خیز خراسان و دانشی مرد بزرگ و ترتیب دین خود را به سرزمین ادب این شود، مساهمت جوید و به می

  .  آزادة آن، حکیم تبعیدي درة یمگان، ادا نماید
درود و سپاس خود و شوراي علمی قطب را به مناسبت تحقق این رویداد علمی فرخنده به دانشکده 

دارم و براي مسئوالن و اعضاي محترم شوراي علمی همایش در  ادبیات دانشگاه شهید بهشتی اعالم می
  آستانۀ نوروز باستانی از درگاه دادار دانا کامیابی و نشاط آرزو دارم   

  
  

  اوالً و آخراًالحمد هللا 
  محمد جعفر یاحقی

  مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
  دانشگاه فردوسی مشهد
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   ادبیات دانشگاه اصفهان پیام قطب علمی 
  

ادبیات از مهمترین عناصر فرهنگی ملی ماست که از یک سو با فراهم آوردن میراثی گرانبها از آثار 
و از دیگر سوي تصویري زیبا و هنرمندانه از آن  گیري فرهنگ داشته پرمایۀ ادبی سهمی بزرگ در شکل

هاي بزرگ ادبی، هریک از دوره هاي مختلف با تحمل سختی ها و شدائد و  شخصیت. به دست داده است
بذل جان و وجود کوشیده اند با آفرینش آثار بدیع به زبان فارسی از حریم این زبان صیانت کنند و با 

هاي ادبی به بیان دراورند  هاي معنوي را در زیباترین قالب حانی و پیامالهام از فرهنگ اسالمی مفاهیم رو
بزرگداشت هریک از این سخنوران بزرگ ادب فارسی . و بر گستره و عمق این میراث بزرگ بیافزایند

انجام این کار، فرصت مناسبی فراهم . هاي پرمایۀ فرهنگ ماست گامی مهم براي شناخت گنجینه
ی، تحلیل و شناخت دقایق آرا و آثار آنها بکوشیم با تکیه بر سرمایه هاي معنوي سازد تا ضمن بررس می

  .ایرانی حفظ و صیانت کنیم –خود، متناسب با نیازها و اقتضائات روز از حریم فرهنگ اسالمی 
حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی در شمار شاعران و نویسندگان تاثیرگذاري قرار دارد که آثار مهم و 

وي به سبب تنوع آثار و شیوة بیان خاصه در شعر . به نظم و نثر از خود برجاي گذاشته است ارجمندي
فارسی از جایگاه مهمی برخوردار است و آثار او بر اهل ادب در دوره هاي بعد تاثیر زیادي بر جاي 

 ناصرخسرو به خوبی از ارزش سخن و کالم آگاه بود و به همین سبب سخن را گوهري. گذاشته است
تواند با آن مفاهیم و مضامین معنوي و غیبی را چون پیامبران  دانست که هرکس می پاکیزه و مجرد می

از این جهت وي گوهر لفظ دري را به پاي خوکان نریخت و کوشید از سخن به عنوان . الهی بیان کند
  .انجام رساندگوهري الهی براي بیان وعظ و حکمت و معتقدات خویش بهره جوید و رسالت خویش را به 

ــه   ــرادر گزافـــ ــمري اي بـــ ــر نشـــ   نگـــ
  هـــا اســت نیکــو نهـــاده   کــه ایــن پیشــه   

  دگــر گونــه راهــی و علمــی اســت دیگــر     
ــیکن    ــت ل ــق اس ــر دو نط ــن و آن ه ــی ای   بل

  

ــه شــاعري را       ــري و ن ــش دبی ــه دان   ب
ــدري را   ــت ایـــ ــدن نعمـــ   مرالفغـــ
  مرالفغــــدن راحــــت آن ســــري را  
  نمـــاد همـــی ســـحر پیغمبـــري را   

  

ان بزرگوار در دانشگاه شهید بهشتی را براي برگزاري همایش بزرگداشت همت بزرگ مسؤالن و همکار
هاي عالمانه و صادقانه در  نهیم و از آن بزرگواران به سبب کوشش حکیم ناصرخسرو قبادیانی ارج می

امید است این حرکت با ارزش علمی استمرار پیدا کند . ترویج زبان و ادب فارسی صمیمانه سپاسگزاریم
  .ریانی مستمر و سامان یافته به احیاء کامل میراث ارزشمند ادب فارسی انجامدو در قالب ج

  
  و آخر دعونا آن الحمدهللا رب العالمین
  سید علی اصغر میرباقري فرد

  دانشگاه اصفهان
  1393اسفند ماه 
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  یادداشت دکتر محمدرضا توکلی صابري
  

  مؤلف کتاب سفر برگذشتنی
  

  م ناصرخسرو قبادیانینشست همایش حکی برگزارکنندگان پیش
  همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانینشست  کنندگان در پیش شرکت

  دوستان عزیز
  

و از اینکه در جمع شما براي بزرگداشت این مرد رسانم  از آن سوي دریاها به همه شما سالم می
برگزاري این پیش همایش و گفتگو درباره شخصیت این . خورم بزرگ حضور ندارم حسرت می

اکنون بیش از . گویم رگ را که بسیار ناشناخته مانده است را به همه شما تبریک میمرد بز
امیدوارم این همایش در معرفی این مرد بزرگ و . مانند او نیازمندیمهایی  پیش به اسوه

  .هاي کنونی و آینده موفق باشد ناشناخته به نسل
  
  

  با تقدیم احترام و به امید دیدار
  محمدرضا توکلی صابري

  1393اسفندماه  16
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  :بخش نخست

نویسی و  ها، سفرنامه سفرنامهمطالعات تطبیقی و 
 سفرنامه ناصرخسرو
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  هاي ایرانی و اروپایی تأملی دربارة سفرنامه
  

  1دکتر نرجس خدایی
  استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی

  
ل دربارة خودي و هاي دیگر، تأمسفرنامه از دیرباز قالبی بوده است براي تبادل با فرهنگ

ـ  این پژوهش. شناسانهنگارانه یا فرهنگبیگانه، خودسنجی، خودآزمایی، و ثبت اطالعات قوم
دهد که کند و نشان میتحوالت فرم و مضمون این ژانر را در ایران و اروپا بررسی می

زندگی  هاي مدرن بر ، همگام با تحوالت اجتماعی و فرهنگی، و نیز با  سیطره رسانهسفرنامه
در سدة . انسان، سیر تکاملی چشمگیري را طی کرده و کارکردهاي جدیدي یافته است

هاي زیباشناختی آن افرایش  شمار که جلوه بیستم سفرنامه ژانري است گشوده بر امکانات بی
  .هاي ادبی دیگر تلفیق شده استیافته و با گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش ایشان بی. دکتر نرجس خدایی مدرك دکتري خود را در رشته زبان و ادبیات آلمانی از دانشگاه آلمان اخذ کرد 1

توان به بررسی  به چاپ رسانده است که از آن جمله میالمللی  از بیست مقاله در مجالت معتبر داخلی و بین
دکتر . ایرانی و آلمانی در قرن نوزدهم و حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان اشاره کرد هاي قی سفرنامهتطبی

 . تخدایی کتاب زبان و ادبیات در افق بینافرهنگی را تألیف نموده اس
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  هاي اروپاییتصویر ایران در سفرنامه

  
  آلمانیهاي  فرنامهنگاهی به س

  )دانشجویان زبان و ادبیات آلمانی( 3هستی حیدري/  2مهربان حسینی واشکن

 آدام اولئاریوس 

ت بازرگانی فردریک سوم فرمانرواي دوك نشین أآدام اولئاریوس دانشمند و عضو هی
در دانشگاه الیپزیگ الهیات، فلسفه، . هاي شمالی آلمان بود مینشلزویگ هول شتاین از سرز

ریاضیات و فیزیک را فرا گرفت ودر دربار فردریک سوم به سمت کتابدار و حسابدار منصوب 
  .شد

ي ابریشم بافی  مایل بود که براي توسعه بخش تحت فرمان خود، کارخانه فردریک سوم 
و چون با دولت عثمانی روابط چندان . م از ایران بودرو در فکر تهیه ابریش از این .دایر کند

. ت بازرگانی از طریق روسیه به ایران سفر کنندأخوب نبود، تصمیم بر آن شد تا هی
 سفیرانی به دربار روسیه فرستاده شد تا اجازه عبور ابریشم ایران از خاك روسیه منظور بدین

ام اولئاریوس هم از اعضاي آن بود، پس ت مربوطه که اول شالگر معروف به آدأهی. را بگیرند
سال بعد در اولئاریوس به  .از سفر به روسیه با جواب مساعد دوك بزرگ مسکو مواجه شدند

اي دیگر تحت  همراه گروهی متشکل از فلیپ کروزیوس وپاول فلیمینگ عضو دربار وعده
ت أر آن هیاولئاریوس د. ریاست اتوبروگ مان از هامبودگ به سوي ایران حرکت کردند

پس از ورود به ایران از مرز روسیه، دو ماه در اردبیل . نمایندگی سمت مشاور را داشت
اولئاریوس در این . مجبور به توقف شدند تا اجازه حرکت آنها از دربار اصفهان صادر شود

الدین اردبیلی  مدت فرصت را غنیمت شمرد و مطالعاتی در مورد اردبیل و آرامگاه شیخ صفی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حال حاضر و  استدانشگاه علمی کاربردي از رشته گرافیک  آموخته دانشسیده مهربان حسینی واشکن  ٢
اش  مهربان در کنار عالئق زبانی. دباش دانشجوي مقطع کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهید بهشتی می

به عنوان مدرس مشغول  1393از مهر  گرفته ودر انجمن فرهنگی سفارت اتریش فرا  1389زبان آلمانی را از سال 
 .استبه کار 

زبان آلمانی را . هستی حیدري دانشجوي مقطع کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه شهید بهشتی است ٣
در دبستان و در کشور آلمان فراگرفته و فراگیري این زبان را در ایران به مدت ده سال ادامه داده است و در حال 

 . ضر به تدریس زبان آلمانی نیز مشغول استحا
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پس از صدور اجازه از شهرهاي سلطانیه، قزوین، ساوه گذشتند و در چند . داد انجام
. ت ایرانی قرار گرفتندأکیلومتري شهر اصفهان در جلفا ساکن شدند و مورد استقبال هی

  . صفی آنها را به حضور طلبید چند هفته بعد شاه
شد و به خصوص به  اولئاریوس در مدت اقامت خود در ایران با ادبیات کالسیک فارسی آشنا

چند سال بعد که . اي از آن را با خود برد گلستان سعدي عالقه نشان داد به طوري که نسخه
تی نزد دوك هولشتاین فرستاد، اولئاریوس فرصت را مناسب دید و باکمک أشاه صفی هی

ت ایرانی به نام حق وردي، گلستان را به زبان آلمانی ترجمه کرد و در أیکی از اعضاي هی
توجه  این ترجمه بسیار مورد پسند و. منتشر کرد» گلستان ایران«با نام . م1654ال س

کتاب . اولئاریوس پس از این موفقیت بوستان سعدي را نیز ترجمه کرد. اروپاییان قرار گرفت
تصویر جالبی از زبان و  »1663 شرح مفصل مسافرت به مسکو و ایران، چاپ شلزویگ،«

دهد و در مجموع اولئاریوس  نیان در زمان صفویه به دست میفرهنگ ایران و رسوم ایرا
  . طرفانه به بیان رویدادها بپردازد سعی کرده تا بی

  
  فرانسههاي  نگاهی به سفرنامه

  )دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه(نژاد  اسماعیل کرم
  
  هاي روسی نگاهی به سفرنامه

  )زبان روسی دانشجوي(فریبا نادري 
  

هاي  توان یکی از زیرشاخه به دلیل گوناگونی و تنوع آنها، در بهترین تعریف، میها را  سفرنامه
ها در ایـن اسـت، کـه آنهـا بـه وسـیله        ارزش منحصر به فرد سفرنامه. گسترده ادبیات نامید

هـاي شـاهد عینـی یـک      ها مشـاهده  بیشتر سفرنامه. اند شاهدان عینی رخدادها نوشته شده
اي در  سازد بینش تازه آمیزد و خواننده را قادر می ی در هم میهایی عاطف حادثه را با توضیح

هـا،   بهتـرین سـفرنامه  . دسـت آورد  مورد گذشته تاریخی و جهان درونی موضوع موردنظر بـه 
  .کند نمونه است که تاریخ را کمتر کهنه و بیشتر آرایش می

روپایی معدودي بـه  در قرون وسطی مسافران ا. ها دارد ایران جایگاه مهمی در تاریخ سفرنامه
اما از قرن هفدهم، در دوره ثبات و آرامش سلسـله صـفویه ایـران بـه     . ایران مسافرت کردند

بیشتر مسافران آن دوره . ها تبدیل شد یکی از مقصدهاي پرطرفدار براي سفر در نزد اروپایی



  

15 
 

عداد پس از سقوط سلسله صفویه، ت. دادند را مبلغان مذهبی، تجار و ماجراجویان تشکیل می
بـه ایـن دلیـل کـه     . شد، به شدت کـاهش یافـت   هایی که در مورد ایران نوشته می سفرنامه

ثباتی قرار داشت، بـه موضـوع خطرنـاکی تبـدیل      مسافرت در ایران، که بیشتر در شرایط بی
  .شد

و در گیـر شـدن    1796در اوایل قرن نوزدهم، پس از استقرار سلسله قاجار در ایران از سال 
و تعـداد   کردنـد  هایی کـه بـه ایـران مسـافرت مـی      در امور ایران، تعداد اروپاییبیشتر اروپا 

هـاي روسـی    سفرنامه. شد، به شدت افزایش یافت هایی که در مورد ایران نوشته می سفرنامه
دهنـده پیشـرفت و توسـعه روابـط      نشان  که پیش از قرن نوزدهم در مورد ایران نوشته شده

اولین سفرنامه روسی که در مورد ایران نوشته شده، به قلم . تایران و روسیه در این دوره اس
هاي روسی کـه در قـرن    سفرنامه. از شهر تور نوشته شد» آفاناسی نیکیتین«بازرگانی به نام 

اي از  نوزدهم و اوایل قرن بیستم در مورد ایران نوشته شد شامل منابع جدید و کشف نشـده 
هاي مستعمراتی روسیه و بریتانیـا در   جار، سیاستاطالعات دست اول در مورد ایران عهد قا

رقابـت بـین روسـیه و بریتانیـا بـراي      ـ » بازي بزرگ«مورد ایران و روابط ایران و روسیه در 
  .سلطه بر شرقاست

دکتـر الهـه کـوالیی،    : ترجمـه  -النا آندري یوا: تألیف» روسیه و ایران در بازي بزرگ«کتاب 
سـفرنامه روسـی را کـه     200ن کتـابی اسـت کـه    این کتـاب نخسـتی  . محمد کاظم شجاعی

ي ایران نوشته شده و در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منتشـر شـده اسـت، مـورد      درباره
. کند دهد و دریچه منحصر به فردي را به سوي تاریخ ایران عهد قاجار باز می تحلیل قرار می

وناگون زندگی ایرانی ها در قرن ها اطالعات گرانبهایی را درباره ي جنبه هاي گ این سفرنامه
هـا،   این اطالعـات شـامل توصـیف شـهرها و خانـه     . دهند نوزدهم و آغاز قرن بیستم ارئه می

زندگی روزمره و رسوم گروه هاي مختلف اجتماعی، مذهبی و قبیله اي، روابط خـانوادگی و  
  .باشد جایگاه زنان و اسالم شیعی و مناسک آن می

ـب ضـد ایرانـی      مانا توضیح این است که چرا سـفرنامه نتیجه منطقی این پژوهش ه هـا تعص
و  19قـرن  (دارند؟ و چگونه عنصر تعصب در آنها حقایق را تحریف می کنـد؟در ایـن دوران   

مسافر روسی از ایران دیدن کردند و به نوشـتن مشـاهدات    120در مجموع ) 20اوایل قرن 
نگاشته  1917ی می کند که تا سال این تحقیق سفرنامه هایی را بررس. خود همت گماشتند

این سـفرنامه هـا در بردارنـده اطالعـاتی ارزشـمند دربـاره تـاریخ ایـران در دوران         . شده اند
به دست آوردن هرگونه اطالعاتی درباره ي ایـن دوره تـاریخی   . زمامداري سلسله قاجار است
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ده اسـتعمار روس  در حقیقت قاجار گرفتار و مغلوب تهاجم هاي خردکنن. اهمیت بسیار دارد
اگرچـه  ( اما آنها توانستند تمامیت و استقالل صوري کشور را حفـظ کننـد  . و انگلیس بودند

  ).آنها بخش هایی از کشور را به روسیه باختند
ارزش اصلی سفرنامه هاي روسی معرفی شده در این اثر، این است که این منـابع تصـویري   

یخ قاجار به دست مـی دهنـد، امـا پیـامی کـه      تازه، هرچند در برخی مواقع جهت دار، از تار
چرا که به وسیله شاهدان عینی حوادث و کسانی که در . مسافران داده اند، پیامی ویژه است

نویسندگان سفرنامه ها نیز همگی، جز یکـی دو مـورد   . آنها نقش داشته اند، ثبت شده است
و بـا هـدف ارائـه گـزارش      مستشاران دولتی بودند که با مأموریت هاي دیپلماتیک یا نظامی
در میان مسافران می توان . هایی از اوضاع ایران به مسکو، به این کشور فرستاده شده بودند

، دیپلمـات هـا و   ) که البتـه بیشـترین مسـافران را تشـکیل مـی دادنـد      ( به افسران نظامی 
ه یا متوسط جامعـه بودنـد  . کارمندان کشوري اشاره کرد بسـیاري از  . اکثر آنها از طبقات مرفّ

البتـه تعـدادي انـدك از آنـان     . آنها دانش آموختگان مدارس و موسسات عالی نظامی بودند
در میان مسافران چندین تـن از  . اطالعاتی خاص درباره ي خاورمیانه یا زبان فارسی داشتند

  .متخصصان خاورمیانه، چند نویسنده و دانشمند نیز حضور داشتند
ثار معموال بر صـفات ناپسـند اخالقـی ایرانیـان و نیـز نکـات       می توان ادعا کرد که در این آ

ناخوشایند فرد ایرانی تأکید شده است، به گونه اي که جهل و بی سوادي گروه هاي مختلف 
اجتماعی اعم از اشراف و حاکمان، عقب ماندگی بهداشتی، و نیز بی ذوقی هنري ایرانیان در 

ن دالیلی مبنی بـر حقـارت آنهاارائـه مـی     موسیقی، رقص، نقاشی و معماري، همگی به عنوا
همانند بسیاري از جنبه هاي دیگر زندگی ایرانی، متفاوت بـودن بـا هنـر اروپـایی بـه      . شود

در بیشـتر ایـن   . معناي زشتی و بی اهمیتی آثار هنري ایرانی ها در نظـر گرفتـه مـی شـود    
رقابـل اعتمـاد   گزارش ها جامعه ي ایرانی در مجموع و اشخاص به طور خـاص ، فاسـد و غی  

آنهـا  . موضوع اسالم نیز بخش مهم دیگري از سفرنامه ها را شامل می شـود . معرفی شده اند
قوانین اسالمی را که با کلیشه هاي غربی مقایسه کرده، ایرانیان را از یک سو به تعصب و از 

در بسیاري از سفرنامه هـا بـه گونـه اي مفصـل بـه      . سوي دیگر به ریاکاري متهم می کنند
حتی برخی از نویسندگان بخش هایی از تعزیه را ترجمه و . راسم تعزیه پرداخته شده استم

چرا که بـه آنهـا   . پوشش زنان ایرانی، سفرنامه نویسان را می آزارد. در آثار خود گنجانده اند
این اجازه را نمی دهد که بتوانند زنان ایرانی و به معنایی خود شـرق را کنتـرل و مالحظـه    

ا عالقمند هستند که شرق را هماننـد زن مطیـع، ضـعیف و نـادان بنمایاننـد کـه       آنه. کنند
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نادیـده انگاشـتن ارزش هـاي ایرانیـان و     . طبیعتا تحت کنترل نیروي مردانه غرب قرار دارد
حتـی دز  . بدگویی از آنها بخش گیج کننده و کوبنده از سـفرنامه هـا را تشـکیل داده اسـت    

ه نکته ي مثبتی از زندگی ایرانی اشاره می کنند، بالفاصله برخی از موارد اندکی که در آن ب
  . توضیح می دهند که این نمونه یک استثناء است

انتقادهایی که مسافران روسی از وضع موجود در ایران داشتند، بسیار عجیب و حتی خنـده  
د می دار به نظر می رسد، چرا که نویسندگان سفرنامه ها از شرایطی در ایران به شدت انتقا

بـراي مثـال فقـر و    . کردند که خود روس ها در کشورشان دقیقا با همان ها رو به رو بودنـد 
آلودگی موجود در ایران که مورد تنفر و انتقاد بسـیاري از سـفرنامه هـا نویسـان قـرار مـی       

  .گرفتند، بدون شک با اوضاع بسیاري از روستاهی روسیه یکسان بود
تـر از   هـا را پسـت   هاي فرهنگی ایرانـی  ایان ، کلیه جنبهسفرنامه نویسان مانند همه شرق گر

زندگی روزمره، روابط خانوادگیف سـنت هـا و اخـالق، شـیوه رفتـار و      . خود نشان می دهند
ها مورد انتقاد و در بیشتر مواقع  وضعیت ظاهري، خوراك و پوشاك و مذهب، آموزش ایرانی

هـاي روس   ها از دید ولی نعمت ایرانی. اي مورد تمسخر قرار گرفته است رحمانه به صورت بی
  .خود قادر نبودند بر خود حکومت کنند و به توسعه دست یابند

انگیزه روس ها در تحقیر شدید ایرانی ها، تمایل آنها به مخفی کردن این حقیقت بـود کـه   
خود روسیه، همانند ایران دچار دشواري هایی بـود کـه اثـري از آنهـا در سـایر کشـورهاي       

کوشند بـا ترسـیم    ها روس ها می در این سفرنامه. خورد بویژه بریتانیا، به چشم نمیاروپایی، 
هاي یک جامعه اسالمی، خود را در مقام یک دولت اروپایی قرار دهند که براي  ماندگی عقب

آنها تالش داشـتند  . بخشی است  هاي این مردم داراي رسالت نجات ها و فالکت رفع دشواري
  .    ان به آنها نیاز داردوانمد کنند مردم ایر
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  هاي مدرن جهان و فردیت در سفرنامه
  

  4دکتر شهریار منصوري
  استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

  
عنوان فراروایتی پیچیده و در عین حال منسجم ه حالتی کلی ب سفرنامه را می توان در

اجتماعی، فرهنگی  عنوان ناظري آگاه بر واقعیات تاریخی،ه فرض نمود که مسافر را ب
دهد تا ماحصل تجربیات خود را از بعد  پیرامون خویش معرفی نموده و به وي اجازه می

چنین روایتی در چهارچوب . مکان در جغرافیایی نو بصورت روایتی تازه بیان نماید/ زمان 
که در  باشد، حال آن بیان چرایی وقایع در جغرافیایی خاص می ثر ازأسنتی خود تنها مت

خصوص در التزام کلی این ه ادبیات مدرن این نوع روایت دستخوش تغییرات بنیادي، ب
هاي مدرن،  به بیان دیگر، در سفرنامه. سبک به چگونگی و نحوه بیان اتفاقات شده است

دیدگاه ثابت و جامعه محور جاي خود را به ناظري فرد محور داده که تغییرات و حوادث را 
نماید، لکن  سنجد و سپس بیان می محور میـ  و دیدگاه خود با سنگ محک فردیت

جایگاه هویت فردي . مایدن تشخیص نهایی و تجزیه و تحلیل مطالب را به خواننده واگذار می
الشعاع وجود تضادها و تنوع  طور کل تحته و فردیت راوي در سبک سنتی سفرنامه ب

قرار گرفته است و تبدیل به موضوعی  مکان/ هاي اجتماعی، فرهنگی در ابعاد زمان  زیبایی
تلقی  »اي بازتابنده آیینه« پرداز فرانسوي، ژرارد ژنت، آنرا فقط جنبی شده که نظریه

متفاوت از روایت  که سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی نه تنها تعریفی کامالً حال آن .نماید می
را با ظرافتی منطبق بر  دهد بلکه اصالت فردي راوي سفرنامه در اختیار خواننده قرار می

این مقاله . نماید عنوان بخش الینفک روایت سفرنامه معرفی میه اصول روایت داستان ب
هایی نهان از حضور راوي  سعی بر آن دارد تا با نگاهی نو به روایت سفرنامه و با توجه به الیه

تی و مدرن مطلع و هویت فردي در سفرنامه ناصر خسرو، تعامل و تقابل میان دو سبک سن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رلندیبا تخصص رمان مدرن ا یسیانگل اتیدر حوزه ادب يخود را در مقطع دکتر التیتحص يمنصور اریدکتر شهر 4
در حوزه  يا منطقهي ـ عنوان محقق افتخاره ب لیتحص يها سال یط. نمود افتیاز دانشگاه گالسگو انگلستان در

دوره  انیپس از پا يهمکار نیا. اشتد يهمکار رلندیا اتیبا سازمان مطالعات ادب يعمارمدرن و پسااست اتیادب
 يها از حوزه .افتی رییسازمان تغ نیدر ا رانیا یاسالم يجمهور ندهیعنوان تنها نماه و ب یبه عضو رسم يدکتر

مدرن، و  اتیادب ات،یر ادبفلسفه د ات،یدر ادب یمعاصر، روانشناس یبه نقد ادب توان یم يو قیمورد عالقه و تحق
 .کرد هاشار يپسااستعمار اتیادب



  

19 
 

ظاهر سنتی ه همچنین با بررسی ساختاري سفرنامه ب. از سفرنامه را مورد تفحص قرار دهد
ناصرخسرو و با رجوع به تعاریف مدرن از هویت فردي این مقاله سعی بر آن دارد تا سطوح 

 .نهان از راویت مدرن در سفرنامه ناصرخسرو را در بوته نقد قرار دهد
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  نیایی در ایران؛ ساختار گفتمانی دیگرگونهنویسان بریتا سفرنامه

  
  5جویی دکتر بهمن زرین

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
  

نویسان بریتانیایی در سفر به ایران،  تمرکز اصلی این بررسی بر روي اهداف سفرنامه
. باشد ونه میمثابه گفتمانی دیگرگ هایشان در به تصویر کشیدن ایران به ها و تفاوت شباهت

نکته مهم پرداختن به عناصر نهفته در گفتمان سفرنویسان بریتانیایی است که همچون 
. کنند کنند و این کشور را به مردم دنیا معرفی می بینی در دستان آنها به ایران نگاه می ذره

 دوازده روزتوان با مراجعه به سفرنامه ویتا سکویل وست تحت عنوان  در این راستا، می
 هاي بختیاري تأثیري دریافت چگونه و تا چه میزان این سفر کوتاه به سرزمین) 1928(

 سفرنامهاین نکته تا حدودي به تأثیر سفر در (بر دیدگاه نویسنده داشته است  شگرف
همچون فریا  نویسانی هاي سفرنامه عالوه بر آن، تصویرسازي). ناصرخسرو شباهت دارد

تحلیل ساختار چنین . ررسی قرار خواهد گرفتاستارك و رابرت بایرون مورد ب
کند تا گفتمان غالب غرب درباره  هاي کالمی به منتقدین کمک می ها یا شبکه تصویرسازي

به حداقل دو  نویسان بندي سفرنامه عبارت دیگر، با تقسیمه ب. ها را به چالش بکشند شرقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دکتري مدرك اخذ. بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه انگلیسی ادبیات و زبان استادیار جویی، زرین بهمن دکتر 5

تا  1374سابقه تدریس در دانشگاه از سال . 2006سال در آلمان کشور برلین دانشگاه از انگلیسی وادبیات زبان
 پلی دانشگاه انتشارات کنراد، جوزف از کوتاه داستان ترجمه "همزاد") 1( از عبارتند شده منتشر کتب.کنون

 نویسنده، همکار انگلیسی، زبان به "رمان مطالعه بر اي مقدمه") 2( 1378 انتشار سال کبیر،تهران، امیر تکنیک
 محل انگلیسی، زبان به ،"نفس تحول و ونبایر رابرت سفر،") 3( 1382 انتشار سال تهران، پسین، انتشارات

 سال چهارصدمین گلچین شکسپیر، ویلیام غزلیات ")4( 2006 انتشار سال آلمان، کشور برلین انتشاردانشگاه
) 5( 2010 و2009 انتشار سال سوئیس، کشور انتشار محل انگلیسی، زبان به نویسنده، همکار ،"2009- 1609

 آوریل انتشار سال میالن، مک پالگریو انتشارات چاپ زیر انگلیسی، زبان به نویسنده، همکار ،"جویس میراث"
 شامل کشور از خارج هاي همایش در شرکت. عدد 30 کشور از خارج مجالت در شده منتشر مقاالت تعداد. 2015

 3 کشور داخل هاي همایش در شرکت. عدد 8 عربی متحده امارات مالزي، چک، جمهوري هلند، آمریکا، استرالیا،
 جیمز شکسپیر، ویلیام استعمار، پسا ادبیات و فرهنگی مطالعات نویسی، نامه سفر پژوهشی، عالیق هاي زمینه. عدد

   .ادبیات در فلسفه و شناسی نشانه جویس،
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را در ) ر این خصوص ایراند(توان تصویري از شرق  دسته و با استناد به اهداف اشان می
اي ساخته شده توسط آرتور جیمز بالفور یا  آثارشان پیدا کرد که در مقایسه با تصاویر کلیشه

وِلین بارینگ کرومر در مورد شرقی د ا   . متفاوت است ها کامالً لرُ
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  سه سفرنامه، سه دیدگاه

  بطوطه و برادران امیدوار ناصرخسرو، ابن
  

  6یالسادات حسین دکتر شکوه
  
  

سفر به عنوان عنصري مهم و مؤثر در زندگی بشر همواره بخشی از هویت شخصیتی او را 
اند،  هاي مختلف پاي در سفرهایی دور گذاشته تشکیل داده، بسیار کسان که به انگیزه

  .اند خاطرات خویش را به اشکال مختلف در قالب سفرنامه برجاي گذارده
ها، تحلیل گفتمان حاکم بر  آن، تاریخی برخی سفرنامه هاي ادبی، و باالتر از فارغ از ارزش

تواند تأثیري بسزا در سنجش گفتمان حاکم بر بستر  این متون و مقایسۀ آنها با یکدیگر می
مکانی متونی داشته باشد که در تاریخ ادبیات یک کشور به عنوان سفرنامه ثبت  –زمانی 

  .اند شده
و  ابن بطوطه، ناصر خسروتمان سه سفرنامۀ نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل گف

هایی بعضا مشابه و در شرایطی کامال  ، که در سه برهۀ زمانی با انگیزهبرادران امیدوار
را با یکدیگر مقایسه نماید و   متفاوت صورت گرفته است، گفتمان حاکم بر این سه سفرنامه

  .بسترهاي فرهنگی هرکدام را بازشناسد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دکتر شکوه السادات حسینی فارغ التحصیل رشتۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه دمشق، رسالۀ دکتري خود را در  6

سیر تحول داستان کوتاه ایران و سوریه در نیمۀ نخست قرن حاضر نگاشته است و عمدة  زمینۀ بررسی تطبیقی
وي عالوه بر مقاالتی به زبان . هاي علمی و پژوهشی او در زمینۀ مقایسۀ ادبیات معاصر ایران و عرب است فعالیت

 . عربی و فارسی، پنج مجموعه داستانی ادبیات مقاومت را به فارسی ترجمه کرده است
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  :بخش دوم
العات تاریخی و بازنمود آراء و افکار ناصرخسرو مط

  هاي خارجی در ادبیات زبان
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  هاي سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی ترجمه

  
  7دکتر حجت رسولی

  دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
  

  8الدین ارازي نجم
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی 

  
 ناصرخسرو مشاهدات حاصلاین کتاب . مهمترین اثر ناصرخسرو قبادیانی سفرنامه وي است

با توجه به اینکه  .است مسافرت به حج و عبور از شهرهاي مختلف سال هفت یط در
باید  به احتمال فراوانهاي مختلف عربی است،  موضوع سفرنامه ناصرخسرو، وصف سرزمین

این پژوهش به معرفی و تحلیل آثار . مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران بوده باشد
اي خود به سفرنامه ناصرخسرو اشاره ه نویسندگان و پژوهشگران عرب زبانی که در کتاب

هایی از  هاي کامل سفرنامه ناصرخسرو و ترجمه بخش همچنین ترجمه. پردازداند، میکرده
تحلیلی مقاالت و  ـ کوشد با روش توصیفی این مقاله می. اند آن در جهان عرب معرفی شده

نظرات و  اند را بررسی کرده و ضمن تحلیلهایی که در این زمینه نگاشته شده کتاب
کوشد تا از این رهگذر به دریافتی از میزان توجه جهان عرب، هاي صاحبان آثار می اندیشه

  . نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان آن به سفرنامه ناصرخسرو برسد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاله در مجالت  50ایشان بالغ بر . دکتر حجت رسولی دکتراي زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه تهران اخذ نمود ٧

و ه بطوط بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامه ابنتوان به مقاله  که از جمله می اند معتبر به چاپ رسانده
اند  ایشان در تألیف و ترجمه هشت اثر سهم داشته. اشاره کرد زبان و ادبیات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر

 . به اسطوره متن بینافرهنگی اشاره کردتوان  تألیفاتشان میکه از جمله 
ایشان . زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه تهران اخذ کردمدرك کارشناسی  1385الدین ارازي در سال  نجم ٨

الشاهنامه  المقارنه بین« نامه پس از اجراي پایان 1388مدرك کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی را  در بهمن 
 از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران گرفت و هم اکنون دانشجوي دکتري» للفردوسی و الشاهنامه للثعالبی المرغنی

  .هاي ایشان ادبیات تطبیقی، نقد و بالغت عربی و ترجمه است حوزه فعالیت. دانشگاه شهید بهشتی تهران است
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  نقد لنرد لویزون بر اشعار متافیزیکی ناصرخسرو
  

  9مسعود فرهمندفر
  نگلیسیدانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات ا

  
فْسِ کلّی در قصیده عقل «در مقالۀ  رد )2007(» اي از ناصر خسرو قدسی و نَ نپروفسور ل ،

ویزون، استاد دانشگاه اکستر انگلستان، می کوشد از رهگذرِ رمزگشایی از برخی تلمیحات  ل
شناختی در شعر متافیزیکیِ ناصر خسرو، نظام  شناختی و روان غامضِ مذهبی، کالمی، کیهان

دار قرآن و حدیث است و هم متأثر از افالطون  که هم وام-ندیشۀ متافیزیکی اسماعیلیِ او راا
گیري از رویکردي تطبیقی، به بررسی پیوند  لویزون با بهره. تشریح کند-و ارسطو و فلوطین

فکري میان اندیشۀ ناصر خسرو و نظام فکريِ اندیشمندان و شاعرانِ نوافالطونی همچون 
وپ می] ینوسپلوت[فلوطین  عقل، )روح، جان( نَفْسپردازد، و مفاهیم کلیدي  و الکساندر پ 

رد( ادبی و فلسفیِ شعرِ ناصر خسرو بررسی ) صورت( فُرمو ) جوهر( ذات، )خ را در بافت
  . کند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دانشگاه شهید  1390ماه  مسعود فرهمندفر کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در بهمن 9

پسااستعماري از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد و در حال حاضر ر حوزه مطالعات نامه خود د بهشتی با اجراي پایان
هاي  هاي اخیر موفق به تألیف دو کتاب درسی با عنوان او در سال. دانشجوي دکتري دانشگاه شهید بهشتی است

اثر  ششبه توان  این پژوهشگر می 90هاي دهه  از فعالیت. مکاتب ادبی و تاریخ ادبیات انگلیسی شده است
و فلسفه و زبان شناسی  ، سبکهاي شعر شناسی، تفکر نقادانه، نظریه هاي شرق ي اضافه کرد که در حوزها ترجمه

ترجمه مقاله چاپ شده در مجالت معتبر فرهنگی و ادبی است و شش فرهمندفر داراي سه مقاله و . متمرکز است
 . بر به چاپ رسیده استمعتالمللی  در باب هویت از ایشان در یک مجله بیناي  مقاله
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  نگاهی تاریخی به سفرنامه ناصرخسرو

  
  10اهللا اسماعیلی دکتر حبیب

  نگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمیمدیر کل ارتباطات و نشریات معاونت فره
  
  

هایی  از  از سفرنامه ناصرخسرو و مقایسه آن با نمونه در این گفتار کوتاه، با آوردن شواهدي
نیستند، » توصیف«ها در مقام  گرفت که سفرنامه  دیگر، این مدعا را پی خواهیم هاي سفرنامه

 .  کنند ، ظهور و بروز پیدا می»زتجوی«جهت سفرنامه را نشان داده و در مقام  »تم«بلکه 

 . اند ها متونی برساخته سفرنامه .1

گرد آمده و سامان  )اي کالن نشانه( اي کانونی ها بر مدار نقطه اطالعات سفرنامه .2
 .اند یافته

 .کنند ها معطوف به عملند و هدفی کاربردي دنبال می دانش جاري در سفرنامه .3

درآمد کارگاه مورد نظر،  مثابه پیش ادشده  بهدر کوتاه سخن خود، با تشریح سه ویژگی ی 
  . ایی آموزشی در نوشتن سفرنامه توضیح داده خواهدشد نکته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسان   دکتري تاریخ خود را با اجراي رساله تجددخواهی به روایت تعدادي از سفرنامهاهللا اسماعیلی  دکتر حبیب 10

اي ایران فرهنگی، اندازه به چشمتوان  کتاب است که از آن میان می 9اسماعیلی داراي . ایرانی و تاجیک اخذ نمود
مقاله چاپ شده در مجالت  16ایشان . نوین و چندین تصحیح و تحشیه اشاره کرداري نگ جستاري در تاریخ و تاریخ

علل و «و » گذشته علیه گذشته«، »حافظه تاریخی ایرانیان«معتبر علمی دارند که برخی از آنها عبارتند از 
هاي پژوهشی  یتدکتر اسماعیلی عالوه بر فعال. »هجري 5و  4شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در قرون هاي  زمینه

و در حال حاضر مدیر کل ارتباطات و  اند داشتههاي چشمگیري  ترده در امر مدیریت پژوهش و اجرا موفقیتگس
 .باشند نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی می
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  بازنمود آثار ناصرخسرو در ادبیات جهان
  

  بازنمود آثار ناصرخسرو در ادبیات انگلیسی
  الدین علیزاده  غیاث

  11)دانشجوي گروه زبان و ادبیات انگلیسی(

  در ادبیات آلمانیبازنمود آثار ناصرخسرو 
  دکتر نرجس خدایی 

  )استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی(

  بازنمود آثار ناصرخسرو در ادبیات فرانسه
  دکتر فرزانه کریمیان 

  12)دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه(

خود که  ۀاول با سفرنام. ناصرخسرو در فرانسه بیشتر از دو جهت مورد توجه قرارگرفته است
اري جهات براي غربیان اهمیت دارد و بااهمیت یافتن نوع ادبی سفرنامه اهمیت از بسی

دوم به جهت قرار گرفتن در جریان منسوب به اسماعیلیه و خلق آثاري . بیشتري یافت
سفرنامۀ . کنند که به فهم این جریان کمک می جامع الحکمتینو  وجه دینفلسفی مانند 

به فرانسه ترجمه و در ) Charles Schefer( »رفشارل ش«توسط  1881ناصرخسرو در سال 
ة ادبیات عرفانی و حوزدر  ناصرخسروي دیگر ها نوشتهاین کتاب و . پاریس به چاپ رسید

کوربن . ي بعد در آثار هانري کوربن بیشتر انعکاس یافتندها سالي اسماعیلی در ها شهیاند
سه ترجمه و با همکاري دکتر را به فران ناصرخسرو جامع الحکمتینکتاب  یی ازها قسمت

ي مقدماتی به دو زبان فارسی و ا بامطالعهآن را، همراه  ة فارسیشد حیتصحمعین، متن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی شده، پس از ادبیات انگلیسی موفق به ورود به دانشگاه شهید بهشت در رشته زبان و 1384علیزاده در سال  ١١

در همان دانشگاه  ، در همان سال در مقطع کارشناسی ارشد رشته مزبور و1388اتمام دوره کارشناسی در سال 
 .باشد اکنون دو سال است در مقطع دکتري مشغول به تحصیل می پذیرفته شده و

ت فرانسه خود را از مدرك دکتري زبان و ادبیا دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی 12
است که المللی  دکتر کریمیان داراي بیست مقاله چاپ شده در مجالت معتبر بین. دانشگاهی در فرانسه اخذ نمود

        .ادبیات شرقی و ایرانی در آثار موریس بارس اشاره کردبخش  به بررسی نقش الهامتوان  از آن جمله می
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، باالخره کتاب 1990در سال . در تهران و پاریس به چاپ رسانید 1953فرانسه در سال 
به چاپ ) Isabelle de Gastines( »ایزابل دو گاستین«در فرانسه و با ترجمۀ  جامع الحکمتین

گاستین در ترجمۀ خود متن تصحیح شدة دکتر معین و هانري کوربن را اساس قرار . رسید
این کتاب نیز با مقدمۀ . داد و در بسیاري موارد به نقل قول از ترجمۀ کوربن پرداخت

هاي فکري اسماعیلیه و جایگاه ناصر خسرو در این  مبسوطی،  ناصرخسرو، آثارش و بنیان
 ازجملهي کوربن و شاگردانش ها نوشتهتا پایان قرن بیست . کند می جریان را معرفی

هایی از  و نقل قول ناصرخسروهمواره به آثار فلسفی )  Christian Jambet( »کریستیان ژامبه«
  .او اشاره دارند
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  مروري بر تأثیر ناصرخسرو در میان تاجیکان چین
  

  13سادات پورنجفی وجیهه
  یعضو هیأت علمی گروه زبان چین

  
تا  هاي جدي مواجه گردید با نا مالیمات و چالش زندگانی خود ناصرخسرو در فراز و فرود

مجبور به ترك زادگاه خود شد و در دره یمگان بدخشان افغانستان پناه گزید و به  آنجا که
همراه شاگردان و همکاران خود، سید حسن ضرابی، سید سهراب ولی، سید جالل بخارایی و 

در میان مردم ترکستان چین آغاز  به فرقه اسماعیلیه راتوانست دعوت شاه  جهان ملک
آنها . ناصرخسرو در دید مردم تاجیکستان چین، از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است. نماید

هاي مذهبی و دیگر  بسیاري از فعالیتنامند، در  می »پدر الهی«و  »راهنما«، »پیر«که او را 
  . اند هاي وي الهام گرفته زهخود از آمومراسم روزمره 

با وجود فرهنگ سوسیالیستی خاص حاکم بر کشور چین که بر مسایل عقیدتی و مراسم 
هاي پامیر در  ثیرگذار بوده اما باز هم اسماعیلیان محصور در کوهستانأتشریفات اجتماعی ت

وجه  غرب چین مانند سایر اسماعیلیان آسیاي مرکزي داراي آیین و باورهایی هستند که
آنچه که مربوط به آیین و مراسم تشریفات . کند تر می تمایز آنها با سایرین را برایمان روشن

ها شاید بیشتر به صورت  ها و محرومیت شود و به دلیل محدودیت مذهبی اسماعیلی می
شفاهی نسل به نسل و سینه به سینه گشته، از نظر سبک و سیاق و محتوا با سنت 

ثیرات ناصرخسرو بر آداب و أت. هماهنگی قرار است) و حسن صباح(هاي ناصرخسرو  آموزه
جهانگردي  زندگی روزمره، که در دیده و قلب تاجیکان کوهساربه عنوان فیلسوفی توانا،

  :توان در چند مورد زیر خالصه کرد شود، می ادیب و شاعري نامور ارج نهاده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وي . باشد روه زبان و ادبیات چینی دانشگاه شهید بهشتی میوجیهه سادات پورنجفی عضو هیأت علمی گ ١٣
الملل از دانشگاه پکن است و مطالعات خود را در زمینه روابط چین و ایران با  التحصیل رشته روابط بین فارغ
در گروه زبان و ادبیات چینی به  1391او از سال . هاي سیاسی و فرهنگی و فلسفی متمرکز کرده است نگرش

ان و فرهنگ چین پرداخته و در این راستا بر روي ارتباط خط تصویر نگار چینی با فرهنگ و تمدن چین تدریس زب
  .هایی انجام داده است پژوهش
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مذهبی به نام خلیفه که شخصیت هاي چین از طرف شخصیت  مراسم ازدواج تاجیک: ازدواج
. است، اجرا می شود »پیر«دوم روحانی و عامل مراسم عقیدتی در میان اسماعیلیان بعد از 

. خواند شود، می شناخته می »کتاب ازدواج«را که با نام  »نیکنامه«او در مراسم، کتابی به نام 
واج به نگارش درآمده طور خاص در باب ازد شود که این کتاب توسط ناصرخسرو به گفته می

شامل مواردي از قبیل خانواده، زندگی اجتماعی، تربیت و اصول  است که محتواي آن عمدتاً
شود به عروس و  در هنگام عقد شخصی که پدر ازدواج خوانده می. اخالقی و فلسفی است

 اي براي در کنار دهد که نشانه اي از آب شور و سپس مقداري گوشت و نان می داماد کاسه
  .هم ماندن  همیشگی عروس و داماد است

این مراسم از اهمیت بسیاري برخوردار . افروزند تاجیکان در مراسم تدفین چراغ می: تدفین
طبق سنت . است و محتوا و آداب اجراي آن نیز رنگ و بوي مذهبی بسیار قوي به خود دارد

 »چراغ روشن«یز خلیفه ها در شب اول قبر باید چراغ روشن شود که در این مراسم ن تاجیک
سنت چراغ روشن عنصر مرکزي مراسم تدفین و تکفین را در . می خواند »چراغ نامه«یا 

در انتساب کتاب چراغ نامه به ناصر خسرو در بین . دهد میان اسماعیلیان تشکیل می
آن را وابسته ) شاه خمارف خاور شناس تاجیکی( برخی. پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد

اورشناس روس و از خ( دانند اما  پروفسور برتلس ین مهرپرستی قبل از اسالم میبه آی
 ناصرخسرو و اسماعیلیان« در کتاب) يترین کارشناسان ادبیات ملل آسیاي مرکز برجسته

هاي اطراف آن با سنت چراغ روشن را نادرست  پرستی مردم بدخشان و منطقه ارتباط آتش«
اریخی مبنی بر رواج این سنت با حضور ناصرخسرو در شواهد ت از طرف دیگر،. داند می

اش در گسترش دعوت اسماعیلی در دست  بدخشان به منظور پیشبرد رسالت عقیدتی
هایی را در میان پیروان ترتیب و تنظیم  اما باید دانست که ناصرخسرو نشست. نیست

که آن مجالس  شدند و برخی بر این باور هستند نمود که با نام مجالس دعوت یاد می می
اما تاجیکان  .»دعوت بعدها به مجلس چراغ روشن تبدیل شدند و تا به امروز ادامه یافت

چین را باور و تعبیر و تفسیر بر آن است که معرفی سنت چراغ روشن توسط پیر ناصرخسرو 
 24کریم نیز در سوره  و بازتاب نمادین معرفت و نور خداوندي در زمین است که در قرآن

از آن ذکر شده است و ناصرخسرو جهت تبلیغ و ترویج جهت فراخوانی به دین و  35آیه 
» دعوت ناصري«دراین مراسم دو دعوت بقا و فنا  که به نام . کار برده است آیین باطنی به

شود و هدف  دعوت بقا که در زمان حیات شخص انجام می. گیرد نیز یاد می شود انجام می
استغفار و اتصال به عالم بقا که عالم  انسان از طریق توبه وآن تزکیه نفس و روح و روان 



  

31 
 

و دعوت فنا هم مادامی که با این ) 52پیکار ( .باشد روحانی و آسایش جاویدان است، می
گیرد تا  کند، جهت آمرزش روح و روان شخص متوفی صورت می جهان فنا تودیع می

باورند که خواندن چراغ نامه  هاي چین بر این تاجیک) 51پیکار ( .آسایشی نصیبش گردد
  . خطر خواهد کرد و موجب آرامش او خواهد شد سفر متوفی را به عالم برزخ  بی

در بین تاجیکان چین اگر مهمانی از راه دور آمده باشد باید با قربانی کردن : آداب پذیرایی
همان قرار داده کار میزبان ابتدا گوسفند را در جلوي می براي این. گوسفند از او پذیرایی کرد

نکته جالب آن است . کنند از وي کسب رضایت کرده و بعد از خواندن قرآن آن را ذبح می
فرستند که این  سالم و درود می آورند و بر او را بر زبان می »جد ناصرخسرو«که در آخر نام 

  .نیز ریشه در تعلیمات ناصرخسرو و پیوند قلبی آنان با وي دارد
هاي مربع شکل  هایی با سقف به صورت خانه ها معموالً هاي تاجیک خانه: ها طراحی خانه

بزرگ  ها نسبتاً این خانه .نامند می »لن گی لی« ساخته شده از خاك وچوب است که آن را
ها به سه  داخل خانه. شود بوده و اغلب پنجره ندارند، اما در وسط سقف یک پنجره باز می

شود که به سمت  نوان پادري در محسوب میشوند که قسمت وسط به ع قسمت تقسیم می
  .گیرد نور بوده و گوشه دیوار سمت چپ قرار می

و اطراف آن  بلند قسمت میانی نسبتاً. شود ها براي تابش نور استفاده می سقف این خانه
هاي  مراسم شادي و عزاي تاجیک. کوتاه است که براي جاري شدن آب باران مناسب است

گونه طراحی را  معتقدند که این ها عموماً تاجیک. شود رگزار میها ب چین در همین خانه
طول، عرض و ارتفاع و همچنین . پیرشان ناصرخسرو براي آنها به میراث گذاشته است

ها برخوردار بوده و با  ها همگی از مضمون خاصی در ساختن خانه بسیاري از ابعاد و اندازه
ها هفت  به عنوان مثال طول و عرض اتاق. ندتفکر فلسفی اسماعیلیه ارتباط تنگاتنگی دار

از طرف دیگر منازل . دهنده هفت امامی بودن اسماعیلیه است متر است و این نشان
تن  پنج«دهنده بینش حضور نمادین  گانه است و بازتاب هاي پنج مسکونی بر بناي ستون

ا باید اظهار ام. که همواره در مراسم مختلف حضور نمادین و سمبولیک دارند. است »پاك
هاي سید  کرد که آنچه که در باورها و اعتقادات آنها نهفته شده است با تعلیمات و راهنمایی

  .شاه ناصرخسرو در هم تنیده است
ثیر بسیار أو اشعارش از ت  »وجه دین«و  »نامه روشنایی«، »سفرنامه«آثار ناصرخسرو از قبیل 

ها با عنوان  بدان حد که از این کتاب زیادي در بین مردم تاجیک چین برخوردار است تا
بسیاري از اشعار و سخنانش اکنون دیگر جزیی الینفک از ادبیات . کنند کتب مقدس یاد می
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سبب نیست که وي را پیر و پدر مقدس  بنابراین بی. آید مردم تاجیک به حساب می
همواره با در تاشگورگان در هر گوشه و کناري نام ناصرخسرو شنیده شده و . خوانند می

انتخاب اسم ناصر براي فرزندانشان نیز گواه . شود شنیدن نام وي بر او درود فرستاده می
  .رود شمار می دیگري براي بزرگداشت مقام او در بین تاجیکان چین به
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  الگوي ایرانی گردشگري: سفرنامه ناصرخسرو
  

  14محسن جعفري مذهب
 رانعضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ای

 
. تردید ناصرخسرو از سـتارگان قـدر یکـم آسـمان فرهنـگ و ادب ایـران اسـالمی اسـت         بی
تردید دیگر سخنرانان این همایش از ارزش فکري او در ادب و شـعر و کـالم و فلسـفه و     بی

اما این نگارنده گمان دارد اگر ناصرخسروي ادیب و شـاعر  . سخنان خواهند گفت... اخالق و 
و معلم را از فرهنگ ایران اسالمی کنار بگـذاریم، کمتـر آسـیبی بـه آن     و متکلم و فیلسوف 

ها  فرهنگ وارد خواهد شد، زیرا فراوان فرزانه داریم که جاي ناصرخسرو را در همه آن زمینه
  . پرکنند

کید فراوان این نگارنده بر جنبه فرهنگ گردشگري ناصرخسرو از آنـروي اسـت کـه، اگـر     أت
روي ادب و شعر و کالم و فلسفه و اخالق ایرانی همچنان حفـظ  بفرض، بدون ناصرخسرو، آب

اگـر ناصرخسـرو   . ماند است، بدون فرهنگ گردشگري او، آبرویی براي گردشگري ایرانی نمی
ها  یکی از قلل درخشان فرهنگ ایرانی است، اما شاید بلندترین آن در هیچ یک از آن زمینه

و مـا بایـد   . ایران و اسالم، بلکـه جهـان اسـت    اما او نه تنها بلندترین قله گردشگري. نیست
تالش کنیم تا این جنبه انحصاري و پنهان ناپذیر زندگی او را روشنتر و نمایانتر به جهانیـان  

در واقع جنبه گردشگري ناصرخسرو تاریخ مصرف دارد و به بهانه هـزاره سـفرنامه   . بنمایانیم
هـاي   ه ناصرخسرو داشت، اما دیگر جنبههاي فراوانی در جلب نظر جهانیان ب توان فعالیت می

شود و بـه   شخصیتی ناصرخسرو تاریخ مصرف ندارد و اگر امروز بدان پرداخته نشود دیر نمی
     .همین دلیل از جاذبه کمتري برخوردار است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او دکتراي خود را در . دکتر محسن جعفري مذهب عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است 14

شتی اخذ نمود و تاکنون در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهرا، در رشته تاریخ از دانشگاه شهید به 1385سال 
عالقه پژوهشی او به تاریخ ایران در دوره مغوالن و . ها تدریس نموده است دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه

ست و تیموریان، آسیاي مرکزي، نسخ خطی است وي با مراکز پژوهشی کشور نیز مرتبط بوده و همکاري داشته ا
 .در نشریات مختلف مقاالت متعددي چاپ کرده است


