
  
 
 
  مقاالت  هچکید

  همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
  دانشگاه شهید بهشتی

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 1394اردیبهشت ماه  21و  20

  
  

 
  تهیه شده در

 قبادیانیدبیرخانه همایش حکیم ناصرخسرو 
   



  549  
 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

  
  ناصرخسرو قبادیانی حکیممقاالت همایش  چکیده

  
  1394اردیبهشت  21و  20دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، 

  دبیرخانۀ همایش
  

  پور ویراستار چکیده مقاالت فارسی: معصومه طوفان
  ویراستار چکیده مقاالت انگلیسی: عاطفه مرادیان 

  طراح جلد: علیرضا دربانی 
  آرا: سمیرا دهقان صفحه

  ناظر چاپ: صفر ممیزاد
  

  ناشر : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
  

   کلیۀ حقوق براي دانشگاه شهید بهشتی محفوظ است.

  ۱۰۰۱۷۳۴کد ناشر  
www.pub.sbu.ac.ir  

unipress@mail.sbu.ac.ir 
  

  ست و آنهابیانگر آراي نویسندگان ها  چکیده مقالهمطالب ارائه شده در 
 نیست. همایش این برگزارکنندگان هاي  کنندة دیدگاه منعکسلزوماً 

   

 : تهران) 1394همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی (
مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی/ دانشگاه شـهید بهشـتی، دانشـکدة ادبیـات، دبیرخانـه همـایش        چکیده    

 )1394ناصرخسرو.ـ  تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، 
 ).549 (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ :.ص 504     

    9789644572883 :ISBN                                                                                        
 ها. ها وخطابهق. ـ مقاله481-394. ناصرخسرو، 1
 ق.5. شعر فارسی ـ قرن 3ها. ق. ـ کنگره481-394. ناصرخسرو، 2

 همایش ناصرخسرو.  الف. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دبیرخانه
 ب. عنوان. 

 8فا  PIR    1 4765ه   8چ  7 1394
         22                                    /
 ن164س/  
   1394 

 کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی
 



 همایش هزاره حکیم ناصرخسرو قبادیانیشوراهاي اعضاي 
  اکبر والیتی دکتر علی ریاست عالیه همایش:

 دکتر محمدمهدي طهرانچیرئیس همایش: 
  دکتر احمد خاتمیدبیر علمی همایش: 

  دکتر نگار داوري اردکانیدبیر اجرایی همایش: 
  

  اعضاي شوراي علمی 
  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)استاد و دکتر احمد خاتمی (
  رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی)استاد و دکتر مهدي محقق (

  غالمرضا اعوانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)دکتر 
  دکتر اللهیار خلعتبري (استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)

  مدیر گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی) استاد و دکتر محمد ایلخانی (
    اهللا حسنی (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) دکتر عطاء

  شیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی)دکتر سهیال میرشمس شهشهانی (دان
  دانشگاه تهران)استاد دکتر حسن بلخاري (

  دکتر علی دهگاهی (رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی)
 دکتر محمد جعفر یاحقی (استاد دانشگاه مشهد)

  اصغر میرباقري (استاد دانشگاه اصفهان)  دکتر سیدعلی
  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی)معاون پژوهشی قهرمان سلیمانی (دکتر 

  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی)دانشیار و دکتر مجتبی دماوندي (
  شناسی)   دکتر عبدالمجید میردامادي (معاون تحصیالت تکمیلی بنیاد ایران

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)  معاون پژوهشیدانشیار و دکتر نگار داوري اردکانی (
  دکتر حجت رسولی (مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مدیر حوزه ریاست و امور هیأتها)

 
  شوراي اجرایی  اعضاي

  )دانشگاه شهید بهشتی دکتر نرجس خدایی (استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
  دستی و گردشگري) صنایعجلیل گلشن (سازمان میراث فرهنگی، 

  راد (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) دکتر حسن باستانی
  دکتر زهیر صیامیان (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) 

 المعارف پزشکی اسالم و ایران) دکتر فرید قاسملو (سرپرست و مجري طرح دائره
 انه ملی) دکتر محسن جعفري مذهب (عضو هیأت علمی کتابخ

 السادات حسینی (استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی) دکتر شکوه
  دکتر فرزانه کریمیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی)

  گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی)استادیار دکتر کیان سهیل (
  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی)استادیار ابوالقاسمی (دکتر سیده مریم 
  گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)استادیار تقی ( دکتر محمد حاجی

  فاطمه نظري (استادیار گروه زبان روسی دانشگاه شهید بهشتی)دکتر 
  گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی)استادیار دکتر رضا میرزایی (

  گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی)استادیار دمهدي طباطبایی (دکتر سی
  دکتر مریم جاللی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی)

 شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري) بهمن رحیمی (پژوهشکدة مردم
 و گردشگري)شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی  پرویز فیضی(پژوهشکدة مردم

  شناسی) فرشید شریعتمداري (بنیاد ایران
  العابدینی (استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی) دکتر محسن زین

  دکتر آرزو رسولی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) 
  حامد ایرج (مدیر اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

  
  دبیرخانه اجراییاعضاي 

  مریم مرندي، سحر نورمحمدي
 زاد زینب حاتممحسن اسماعیلی، 

  ، علیرضا دربانیسپیده پرویزي

 سه



  
  

    



  
  فهرست

 
  یکو بیست ............................................................ یتیوال اکبر یعل دکتر امیپ
  سهو بیست .................................................................................شگفتاریپ

 1 ............................... او یاجتماع ـ یاسیس يها دگاهید و ناصرخسرو روزگار) الف

 3 .................................................................... انفُس و آفاق ریس و خسرو ناصر

  یتیوال اکبر یعل
 4 ........................................... او یاجتماع -یاسیس يها  دگاهید و ناصرخسرو روزگار

 فرد ییموال مایش

 5 .......................................... او یاجتماع ـ یاسیس يها دگاهید و ناصرخسرو روزگار

 یحیذب رباب ،یبانیش عطا بایفر

 6 ............................................ یسلجوق و يغزنو عصر ينما تمام ۀنییآ ناصرخسرو،

  یبرج يدیوح شوکت
 7 ....................................................... ناصرخسرو سازان سرگذشتنامه يها زهیانگ

  يمعز میمر

 9 ............................................................................. یفلسف يها دگاهید) ب

 11 ...................................................... ناصرخسرو وانید در اریاخت و جبر یبررس

 يدیسع یعل ،يصفر ریجهانگ ،یهمت اعظم

 رریکاسـ  دگاهید اساس بر ناصرخسرو، کار در يتواز بر یمبتن استدالل ارزش و مفهوم یبررس
 12 ..................... )نیزادالمسافر کتاب يمبنا بر( ییعال ۀنام دانش در نایس ابن دگاهید و

  راه شاه یدالهی ایرو
 13 ........................ یانیقباد ناصرخسرو يشعر زبان در انسان و جهان داریپد دو لیتحل

 یخراسان هیعط فخراسالم، بتول دکتر

 14 ................................................................... یونانی لسوفانیف و ناصرخسرو

 پور مشتت نهیسک ،يکنار يخباز يمهد فرزادبالو،

 بعـد  خصـوص  در نظـران  صـاحب  يآرا بر يمرور و ناصرخسرو اشعار در فلسفه و خرد گاهیجا
  15 ................................................................................... او اشعار یفلسف

 ییدلو يریام یعل زاده، نیحس نسا رعرب،یم محدثه

 پنج



 16 ............. يعلو ناصرخسرو میحک دگاهید از عالم نشیآفر تیفیک ای خلقت یۀنظر به ینگاه

    جوان يدرود یمرتض
 17 ............................................................. ناصرخسرو آثار در ییخردگرا یتجل

 قوانلو عاطفه آذر، سالمت میرح

فْسِ و یقدس  عقل  18 ........................................... ناصرخسرو از ياه دیقص در یکلّ نَ

 فرهمندفر مسعود ۀترجم ،)2007 اکستر، دانشگاه( زونیلو لنرد ۀنوشت

 19 .......................................................... ناصرخسرو ماتیتعل در یشناس یهست

 زاده عیسم باباجان ،ينظر رمضان

 20 .................................................................. ناصرخسرو یلیتأو یفلسف کالم

 یشاهجوئ نیام محمد ترجمه  مروج، زیپرو

 21 .................................................................... خسرو ناصر نزد نید و فلسفه

  یلخانیا محمد
 23 ....................................................یاسیس متفکر و متأمل لسوفیف ناصرخسرو

 یالخول معروف محمد دکتر

 25 ......................................... یاسیالس والمفکر الحائر لسوفیالف ناصرخسرو بیاألد

  الخولى معروف محمد
 27 ........................................ خسرو ناصر »نیزادالمسافر« در یشناس معرفت مسائل

  نارشایفید یموس

 29 .................................................................................. ثیحد و قرآن) ج

 31 ............................................................. ناصرخسرو دگاهید از ثیحد و قرآن

  پوران يزدی اعظم
 32 ........................................................... ناصرخسرو شعر در البالغه نهج بازتاب

  يخضر یعل
 33 ...........................................ناصرخسرو شعر در ثیحد و قرآن اتیآ لیتأو ةویش

 يمحمد بهجت زاده،یعل جهیخد ،ییرضا مهیفه

 34 .................................................... ناصرخسرو وانید در قرآن ینامتنیب یبررس

  یرحمان میمر
 35 ..................................................... ناصرخسرو اشعار با قرآن تینامتنیب روابط

  یثبات سهینف

 شش



 36 ............................................................ ناصرخسرو شعر در البالغه نهج یتجل

  یآران چرخ خوشه یعل
 37 . البالغه نهج با آن ۀسیمقا و ناصرخسرو وانیدرد ایدن يها  يهمانندساز از يریتصاو یبررس

 توانچه زهرا فاطمه عرب، عباس

 38 ............................................................ ناصرخسرو اشعار در یقرآن ینامتنیب

 یقیصد کلثوم جابر، سادات نهیسک

 39 ...................... ناصرخسرو دیقصا در امبرانیپ و یقرآن يها  تیشخص يواکاو و لیتحل

  یسوداچ الهه

 40 .............. یانیقباد ناصرخسرو اشعار در یقرآن میمفاه و نیمضام حضور و یتجل یبررس

 يغفور محبوبه ،يدریرحیم السادات میمر

 41 ..................................................................ناصرخسرو أشعار در قرآن ریتأث

  نژاد يمحمد يمهد

 42 ....................................... یانیقباد ناصرخسرو اشعار در یاسالم ثیاحاد ییبازنما

 يباقر کلثوم ، ایرزادنیپ نایم

 43 .................................................................. ناصرخسرو آثار در قرآن بازتاب

  يمطهر نینسر دهیس

 44 .............................. محرم احمد و ناصرخسرو شعر در یقرآن تناص یقیتطب یبررس

 یچراغ وریز ا،یرزادنیپ نایم

 45 ........................................................ ناصرخسرو وانید در قرآن اتیآ انعکاس

  ییامرا آرش

 46 ......... يریحم دیس و یانیقباد ناصرخسرو شعر در) ع(یعل امام يمایس یقیتطب یبررس

 ییصحرا الهام ،يباقر کلثوم ا،یرزادنیپ نایم

 47 ........................................................ یانیقباد درآثارناصرخسرو ثیوحد قرآن

  رنجبر پرستو مانپور،یسل مهوش

 48 ........................................................ناصرخسرو آثار در ثیحد و قرآن بازتاب

  یحشمت بهزاد ،ییرضا ابوالفضل

 49 ......................... یانیقباد ناصرخسرو دیقصا در میکر قرآن یاخالق يها آموزه بازتاب

  نسب یاقبال هیسم

 هفت



 51 .............................................................................. یکالم يها دگاهید) د

 53 ........................................................ ناصرخسرو آثار در دوزخ و بهشت ریتصو

  زادهحسن رایالم
 54 .................................................................. ناصرخسرو شعر در معاد ۀمسئل

  یشعبان بهرام
 55 ....................... یانیقباد ناصرخسرو اشعار وانید در مطرح یکالم يها دگاهید یبررس

 ابوحمزه فاطمه

 56 ......................................... اشعار وانید در ناصرخسرو یکالم يها دگاهید یبررس

 پور یثمیم طاهره

 57 .................. )امتیق و معاد موضوع به ناصرخسرو نگرش يواکاو( ناصرخسرو زیرستاخ

 يباقر معصومه ،یقانون درضایحم

 اشـعار  وانید بر هیتک با( معتزله و اشاعره یکالم يآرا رد در ناصرخسرو يها استدالل و لیدال

  58 .................................................................................................. )او
 بردر ینلیز هرمز

  59 ..............هیامام ۀعیش در تیمهدو با آن ۀسیمقا و ناصرخسرو آثار در ئمقا امام و حجت
 یشاگشتاسب مولود بخش، تاج لیاسماع

 60 ..............................................ناصرخسرو یتیترب و یمیتعل ،یاخالق يها  دگاهید

 یماجانید فیگلنارشر

 61 .............................................امیخ و ناصرخسرو نظرگاه در ایدن یقیتطب یبررس

 بهروز بایز دهیس ،یانیطغ اسحاق ،يدآبادیرش هیزک

 62 ................................................................... مسلمان دانشمند: خسرو ناصر

  موبوراکشووا لتونیمارودس

 65 ...................................................... یلیتأو و یمیتعل ،یاخالق يها دگاهید) ه

 67 ............................. نید وجه برکتاب يکردیرو با ناصرخسرو یلیتأو دگاهید یبررس

 ینیام زهرا

 68 ........................................... موالنا و ییسنا ناصرخسرو، شعر در ییدورو با زیست

 زاده حسن کاظم پناه، کین منصور

 69 ......................................................یاخالق و یمیتعل شعر شگامیپ ناصرخسرو

 محسن محمد سعید محمد نفیسه

 هشت



 71 ...................................................... واألخالقى یمیالتعل الشعر رائد ناصرخسرو

  محسن محمد دیسع محمد سهینف
 73 ... یبلخ انىیقباد ناصرخسرو دگاهید از پند و دانش لیفضا و اخالقى شعر نیمضام لیتحل

  نیحس رفعت
 74 .................................................ییسنا و ناصرخسرو یاخالق يها آموزه ۀسیمقا

 ياکبر مهتاب تاك، آمنه
 75 ...... ییگرا جهان و يزیست جهان کردیرو با ییسنا و ناصرخسرو یاخالق يها  نگرش تفاوت

  یروزبهان دیسع
 76 ..................................................... ناصرخسرو از دهیقص ده در یمیتعل مسائل

 یقورچ آذر ،یرحمت افسانه نژاد، وسفی یعل وسفی
 77 ............................ يمعرّ ابوالعالء و یانیقباد ناصرخسرو شعر در یاخالق لیفضا یبررس
 مجره ياسد هیرق ،یگرگ سحر مجره، ياسد قهیصد

 78 .......................................... ناصرخسرو اشعار در يانتقاد ـ یمیتعل یشناس جامعه
  یرض يمنصور احمد ، ینیحس الیسه
 79 ...................................... ناصرخسرو نید وجه در ساختارگرانه ینیجهانب و لیتأو
  توکوهارا رویاسوهی

 80 ........................................... ناصرخسرو الحکمتین جامع در تأویل و عوالم موازنۀ
 یبناروان فهیخل بهمن

 81 ................................................................. یزبان يها یژگیو و هادگاهید) و
 83 ..................................................... ناصرخسرو يشعر سبک درباب یمالحظات
  ییغالمرضا محمد
 84 ................................... ناصرخسرو شعر در شاعرانه ریتصاو کاربرد لیتحل و یبررس
 محقق يمهد ،يمهرآباد نژاد یسلمان يصغر
 85 ................................ناصرخسرو اشعار در یرانیا یسنت یقیموس اصطالحات کاربرد

  يآخوند محمد ،یخالق برزگر محمدرضا
 است ریضم را سخن سوار( یانیقباد ناصرخسرو از »سخن سوار« ةدیقص یشناس سبک یبررس
  86 ............................................................................................. )دانیم

 یسنچول احمد

  87 .................................................... مهجور گان واژ یکشت يناخدا یزبان دگاهید
 يباد یغالم رضایعل

 نه



ـ  نقـد  براسـاس ( ناصرخسـرو  دیقصـا  در "خاك و هوا" دوگانۀ يها  تقابل در لیتخ اتحاد  یادب
 88 ................................................................................... )باشالر گاستون

  ینیام ایمیک رگران،یشمش سادات زهره ،یثان ینیام يمهر
 89 ......................................... ناصرخسرو اشعار در ییهجا و ییآوا اراتیاخت یبررس

  ییقشقا دیسع ،یپاباغ فاطمه ،يمحمود اله عزت
 90 ...................................................... ناصرخسرو اشعار در یعروض اوزان و بحور

  یپاباغ فاطمه ،يمحمود اله عزت
 91 .................................... ناصرخسرو اشعار در باستان رانیا رسوم و آداب يها جلوه

 يشکور میکر دیس ناو، يریظه ژنیب

 92 ................................................ ناصرخسرو وانید در ییگرا یباطن و غم ،يشاد

 يرصفریجهانگ وند، عبده يظاهر میابراه

 93 ................ناصرخسرو اشعار و فراست یل رابرت آثار در انهیخردگرا يها  شهیاند ۀسیمقا

  رستگارمنش بهناز
 94 ......................................... سمیسیکالس مکتب ۀنییآ در ناصرخسرو اشعار یتجل

 یقوام نهیسک ان،یمراد شاه کامران

 95 ............................. ژنت ژرار هینظر يمبنا بر زمان عنصر در ناصرخسرو يها  ينوآور

  رستا مونا
 96یعرب کهن منابع به استناد با ناصرخسرو وانید در حکمت و مثَل چند خاستگاه در جستجو

  زارع ناصر
 97 ............................................. ناصرخسرو وانید در ییسرا  هییشکوا یشناس سبک

 ییاسکو نرگس

 98 .................................................................. آهن میر دشنۀ ای آهن نرم دشنۀ

 معرفت الله معرفت، شهره

 99 ...................................................... ناصرخسرو وانید در عامه فرهنگ یبررس

 نژاد سهراب حسن یعل ،یبسطام دهیوح

رَد گر اضافت یفعل بدو هرگز مکن(« هجو و ناصرخسرو 100 ...................... ...!»)يدار خ 

  یعباس یمرتض ،یفشارک يمحمد محسن
 101 .............................................. ناصرخسرو دیقصا بر هیتک با کیدئولوژیا اتیادب

  نیرعارفیم سادات زهره

 ده



 و پهلوانـان  و شـاهان  بـر  هیـ تک بـا ( ناصرخسـرو  دیقصـا  در شـاهنامه  يهـا  تیشخصـ  بازتاب
  102 ...................................................................................... )ییخردگرا
 یفراهان ینیفرمه الهام ،يدریح حسن

 103 .......................................................... یانیقباد ناصرخسرو شعر در مفاخره

  اصل یمیابراه رسول
 104 ............................................ یانیقباد ناصرخسرو وانید در یعروض ۀنکت چند

 یرستم هیراض ،یاله اعظم بخش، الهام محمود دیس
 105 .........................یانیقباد ناصرخسرو وانید در وزن نیتأم جهت در کلمات فیتحر
  یرستم هیراض ،یاله اعظم بخش، الهام محمود دیس
 106 ................................................. یانیقباد ناصرخسرو شعر در ناآشنا باتیترک
  یفتح زهرا ،یعیشف رایسم
 107 .............................................. ناصرخسرو اشعار در غم و يشاد عناصر یبررس
 یمحسن منصوره ،يمختار مانیسل
 108 ...................................................... ناصرخسرو شعر در یکالم خشونت علل
  یوجدان دهیفر
 109 .............................. کالم يهنر وندیپ ـ  ناصرخسرو اشعار از ياه پار یشناس ییبایز

  یعرب زهرا
 110 ............................................................. ناصرخسرو شعر در یزندگ مفهوم

 زاهد ياریآقا رضا
 111 ............ ناصرخسرو اشعار در یبشردوست و يداریپا يها مؤلفه ،یفرهنگ ةمبارز لیتحل

 کوفرین سایپر ،یصادق لیاسماع ،یژنیبیآقاخان محمود
 112 ............................................ ناصرخسرو دیقصا در یقیموس اصطالحات کاربرد

  يعابد یعل
 113 ............................... ناصرخسرو دیقصا در دوزخ گاهیجا و آتش عنصر یلیتخ نمود

 مینیا ایمیک
 114 ......................................................... ناصرخسرو دیقصا در »سخن« گاهیجا
 یرهاشمیم طاهره ،یصباغ یعل
 115 ................................ يمنوچهر و ناصرخسرو دیقصا در مضمون و شهیاند ۀسیمقا
 یرزاخانیم دهیحم ،ییاسکو يمولو نیحس طراحان، پور يدریح جواد دیس

 116 ..................................................................... ناصرخسرو شعر در جناس

 یالدسوق میابراه محمد نبیز

 یازده



 117 ................................................................... ناصرخسرو شعر یف الجناس

 یالدسوق میإبراه محمد نبیز

نما ياسهیمقا یبررس ست ابوالفتح اشعار در یحکم يها هیب 118 ..... یانیقباد ناصرخسرو و یب 

  يجعفر فرزاد ،ییرضا رمضان
 119 ................................................... ناصرخسرو شعر در مظاهرآن و ایدن یبررس

 یاصفهان حسنزاده محبوبه زاده، صالح اکرم ،یاصفهان حسنزاده فاطمه

 120 ..............................................ناصرخسرو ۀسفرنام در طنز يکارکردها یبررس

 يدریح دجوادیس

 121 ......... یفردوس شاهنامه ۀباچید ۀیپا بر یانیقباد ناصرخسرو میحک از يادهیقص یبررس

  یرحمان هما
 122يالهور اقبال و ناصرخسرو شعر در مشترك نیمضام از یکی یبررس: الهور تا بدخشان از

 چیگرگ نیالد جالل زاده، خیش وسفی

 123 .......................... یانیقباد ناصرخسرو دهیقص ده در ییایقیموس يها یهماهنگ یبررس

 ییکهدو محمدکاظم ،ییکهدو فاطمه

 124 ................................................. ناصرخسرو اشعار نشیآفر در مخاطبان نقش

  يآباد کاظم یعل شاملو، یعل
 125 .................................................... ناصرخسرو شاعرانه الیخ در زمان ریتصاو

  ممدوح یمهربان فاطمه
 126 ..................................................................... ناصرخسرو شعر در مفاخره

 یعبدل زالهیعز ،ینیحس يبز محسن

 127 .......................... یالحمدان ابوفراس و ناصرخسرو شعر در هییشکوا یقیتطب یبررس

 یچراغ وریز ا،یرزادنیپ نایم

 128 ............................. یالمتنب بیابوالط و یانیقباد ناصرخسرو اشعار در فخر سهیمقا

 مرادزاده رهیسم ،ییصحرا الهام ا،یرزادنیپ نایم

 129 ............................ ناصرخسرو شعر در ها آن بازتاب و یخراسان سبک یلفظ عناصر

 خانلو کاظم ناصر ،يمحمود اله عزت ،یپاباغ فاطمه

 130 ......................... یشوق احمد و یانیقباد ناصرخسرو دگاهید از جهل و خرد روزگار،

  خانلو کاظم ناصر ،يمحمدگودرز ،یساک محمدرضا
 131 ............................... او اشعار وانید بر هیتک با ناصرخسرو، مفاخرات لیتحل و نقد

  انیدیرش دیمج ،یفیطا رزادیش

 دوازده



 132 .............................. ناصرخسرو وانید در» ریتحذ و اغرا« کارکرد لیتحل و یبررس

 ینیحس دیمروار ،ینافچ یسیرئ هیراض

 133 ........ )ییایجغراف اعالم بر تمرکز با( او يشعر ریتصاو در ناصرخسرو يجهانگرد بازتاب

 يخسرو یعل ،ییرضا ایرؤ

 134 .. گرامون یۀنظر یۀپا بر ناصرخسرو دهیقص سه در واجها ضربآهنگ و آواها ییالقا کارکرد

  يمطور سارا ،يدر نجمه
 135 ................................................... ناصرخسرو دیقصا یادب يها یژگیو یبررس

  يطاهر سادات فاطمه
 136 ............................. ناصرخسرو شعر در نیرنگ نیمضام از یبرخ به یاجمال ینگاه

  ينوبر نجار عفت
 137 .................................... ناصرخسرو وانید یقیموس يها ساز و اصطالحات یبررس

 زاد زنگنه یمجتب زاد، زنگنه زهرا

 138 .............. گفتمان لیتحل کردیرو با یانیقباد ناصرخسرو »کهن يسرا« ةدیقص لیتحل

 ینیام یدرعلیح ،ینعمت اله حیمس ،يدریح محمد

 139 ............................................. یانیقباد ناصرخسرو اشعار در يداریپا يها جلوه

 محمدزاده زهرا محمدزاده، بهمن  ،یفراهان یواشقان میابراه

 140 ............................................................. ناصرخسرو شعر در یاهیگ عناصر

  یبردستان رضا ،ییغالمرضا محمد
 141 ....................... يو وانید يمورد نمونه ناصرخسرو، اشعار در یزبان لیتعل يها ابزار

  يعبدالقو محمد غاده

 143 ................................ أنموذجا الدیوان ناصرخسرو شعر فى اللسانیۀ الحجاج وسائل

  يعبدالقو محمد غاده
 145 ........................................... یانیقباد ناصرخسرو اشعار یشناخت سبک یبررس

 یکاشان درزادهیح دهیحم

 147 .................................................. موالنا و خسرو ناصر یزبانشناس آراء ۀسیمقا

  يطاهر اهللا قدرت
 148 .................................... ناصرخسرو اشعار در ییافزا قاعده ندیفرا  کاربرد یبررس

 يدآبادیرش هیزک  ،یخاتم احمد

فه  149 .............................................. ناصرخسرو اشعار در يداریپا اتیادب يها  مؤلّ

 پورخسرو رضایعل باز، کمان رضایعل ،يمجوز محمد

 سیزده



 151 ..................................................... یفرهنگ یقیتطب مطالعات و سفرنامه) ز

 153 .......................... ناصرخسرو ۀسفرنام در شهرها یخیتار يایجغراف يراهبرد یبررس

  يمحمدیحاج محمود
 154 ............................ یقهستان ينزار سفرنامه و ناصرخسرو ۀسفرنام یقیتطب ۀمطالع

  يمباشر محبوبه
 155 .......................... بطوطه ابن و ناصرخسرو سفرنامۀ در حج يایجغراف یقیتطب یبررس

  یصادق رضا
 156 ............................................... ناصرخسرو ۀسفرنام و اشعار به بیعجا یابی راه

 يدر زهره ،یهاشم یمرتض

 یبررسـ : رانیـ ا يمعمـار  خیتـار  گـان  واژ يبـرا  یمنبعـ  مقام در یانیقباد ناصرخسرو ۀسفرنام
قام مفهوم با مرتبط گان واژ يمورد 157)ناصرخسرو یادب و یزبان يها  دگاهید محور با مرتبط( م 

  گلدار فاطمه
 158 ........ناصرخسرو سفرنامه مثال طور به است اسالم خیتار در یفارس منابع از ها سفرنامه

 یموس یموس فردوس

 159" نموذجاً ـ لناصرخسرو نامه سفر" اإلسالمى خیالتار فى ۀیفارس مصادر ـ   الرحالت أدب من

  موسى موسى فردوس

 160 .................................................. "ناصرخسرو ۀسفرنام" کتاب در مصر وصف

 ابوالجود احمد محمد دیالس احمد

 161 ............................................... ناصرخسرو ۀسفرنام در فرودست مردم يمایس

  یقاسم نیحس
 162 ................ )حج منظوم ۀسفرنام و ناصرخسرو ۀسفرنام اساس بر( ارتیز یقیتطب ۀمطالع

 یمانیسل هیمرض

 163 .......................................................... ناصرخسرو ۀسفرنام یقیتطب ۀمطالع

 زاده یمندن محبوبه

 164 ...................................................................... ناصرخسرو دگاهید از شهر

  یمیکر مهرداد
 165 ............................. احمد آل جالل قاتیم در یخس و ناصرخسرو ۀسفرنام در حج

 يدیمر نایم ،یشوهان رضایعل

 166 ....................................................... ناصرخسرو ۀسفرنام در مساجد يمایس

  سرچقا ییرضا یمجتب

 چهارده



 167 ........................... ژنت ژرار یۀنظر يمبنا بر سفرنامه در ناصرخسرو یزمان يها  ينوآور

  رستا مونا
 168 ....... فرارودان یفارس اتیادب در یسینوسفرنامه يها سنت تحول و ناصرخسرو ۀسفرنام

 )نوراف( نورزاد ینورعل

 169 ............................ بطوطه ابن و ناصرخسرو ۀسفرنام در حج ریتصو یقیتطب یبررس

 ییصحرا الهام مرادزاده، رهیسم ا،یرزادنیپ نایم

 170 ......................... )یلیتحل ينقد پژوهش( ناصرخسرو دید و منظر از مصر، نیسرزم

  احمد على سید اسامه
 171 ............................................... ۀیلیتحل ۀینقد دراسۀ ناصرخسرو ونیع یف مصر

  احمد على دیس أسامۀ

 172 ......... يانتقاد یسبکشناس کردیرو با» ناصرخسرو سفرنامۀ« یسبک يها یژگیو یبررس

 انیدریح يمهد کالت، فرخنده یعل
 173 .................................................. یسینو سفرنامه در ناصرخسرو یسنج نکته

  يخوانسار خسرو
 174 ...... کسوت شیپ شناسانسان کی ۀروزان يها ادداشتی ای یانیقباد ناصرخسرو ۀسفرنام

  یشهشهان الیسه
 175 ................................................ يگردشگر یرانیا يالگو ؛ناصرخسرو ۀسفرنام
 مذهب يجعفر محسن
 177 ........................ الدوله فیس و ناصرخسرو مکه يها  سفرنامه گفتمان يانتقاد لیتحل

 یاردکان يداور نگار ،یظهراب فاطمه
 أسـیا  ربـوع  در گردشـى : دوم جلـد  افندى ثابت محمد سفرنامه در ناصرخسرو سفرنامه تأثیر

 178 ........................................................................................... )نمونه(
 حسنین محمد النعیم عبد شیرین
 179 ...................................... ناصرخسرو سفرنامه یاسالم و یخیتار ۀجنب به ینگاه

  یعباس نیاسی شگفته
 180 ................... یسینوداستان منظر از سفرنامه در ناصرخسرو يپردازتیشخص یبررس
  موذن بهاره
 181 .......................... دواریام برادران بطوطه، ابن ناصرخسرو، دگاهید سه سفرنامه، سه

 ینیحس السادات شکوه

 182 ....................................................... ناصرخسرو سفرنامه در» توج« موقعیت

  خیراندیش عبدالرسول

 پانزده



 183 ........................................................ مدرن يها  سفرنامه در تیفرد و جهان

  يمنصور اریشهر دکتر
 کاربسـت ( وونیـ ل فـان  افـت یره چارچوب در ناصرخسرو سفرنامه در یاجتماع يها  کنش ییبازنما
 184 .................................... )یخیتار - یادب مطالعات در گفتمان يانتقاد لیتحل هینظر

  مقرب یشوکت هیسم ردهقان،یم ناز نیمه
 تیـ نامتنیب هیـ نظر کاربسـت  با ناصرخسرو اشعار در اجتماع و استیس بازتاب یچگونگ نییتب

  185 .......................................................................................... فرکالف
  مقرب یشوکت هیسم ردهقان،یم ناز نیمه

 186 ........................... یشناخت باستان مطالعات دگاهید از ناصرخسرو سفرنامه یبررس

 پور یول رضا دیحم نه،ینقش صادق ریام ،يریم نینگ

 187 .................................................... ییاروپا و یرانیا يسفرنامهها ةدربار یتأمل

  ییخدا نرجس
 188 .................................................................. کجاست؟ برید شمشیر آبشار

 صابرى توکلى محمدرضا

 189 ............................................................................. چیست؟  سنج نیل
  صابرى توکلى محمدرضا
 190 ......................................سفرنامه در طبیعى علوم و ناصرخسرو علمى شخصیت
  صابرى توکلى محمدرضا

 191 ................................................ناصرخسرو سفر مسیر مبهمات از بعضى شرح
  صابرى توکلى محمدرضا

 193 ........................................... ناصرخسرو آثار یالملل نیب بازنمود و ترجمه) ح
 مرتـورا  او ازآنـک  شیپـ  دل رگ از کـرد  دشیبا برون ،ینادان است ییرسوا خون( یرانیا نگاه
 195 ....................................................................................... .)کند رسوا
  یانیک میمر

 196 .....................................................همراه به قاره شبه در یشناس ناصرخسرو
  دیالرش نجم
 197 .................................................. قاره شبه یفارس يشعرا بر ناصرخسرو ریتاث
 دیفر محمد دیس
 198 ................................................. کیتاج معاصر اتیادب در ناصرخسرو يمایس

  دافیرسیم بهرام

 شانزده



 200)يالدیم ستیب سدة  40-30 يها سال( کستانیتاج در یانیقباد ناصرخسرو ةدربار ها مناظره

  زاداعظم سبحان
 201 ................................................. ناصرخسرو آثار یالملل نیب بازنمود و ترجمه

  یمعصوم الهه
 202 ............................................................. فرانسه در ناصرخسرو آثار بازنمود
 انیمیکر فرزانه
 203 ................................. نیچ نیسرزم در ناصرخسرو  شهیاند و آثار  بازتاب یبررس
 یپورنجف سادات ههیوج

 204 .................................................... عرب جهان در ناصرخسرو سفرنامه بازتاب
 ارازي الدین نجم رسولی، حجت
 205 ...................................................................... ناصرخسرو یجهان بازنمود
 احمدوند عباس ،یعباس محمد

 207 .......................................................... ناصرخسرو يانتقاد يها کردیرو) ط
 209 .............................................. ناصرخسرو شعر در يانتقاد يها کردیرو یبررس

  یمیابراه الهه ،یشوهان رضایعل
 مـر / زمیـ نر خوکـان  يپا در که آنم من( یانیقباد ناصرخسرو اشعار در اعتراض ادب به ینگاه
  210 .................................................................... )را يدر لفظ در یمتیق نیا

  يسازوار محمودرضا
  211 ............................................... ییسرا هیبهار و بهار به ناصرخسرو ۀنقادان نگاه

 ینافچ یسیرئ هیراض ،یبرات دکترمحمود
 212 ................................................. ناصرخسرو دیقصا در انتقاد و مدح يها جلوه

  ینجف ساسان ،یمدرس فاطمه
 213 .................................. ییسنا و ناصرخسرو اشعار در يانتقاد يها کردیرو یبررس

  یسلطان فاطمه
 214)بلوم هرولد "ۀخالقان یبدخوان "یۀنظر براساس( یخراسان سبک شاعران با ناصرخسرو تقابل

 زاده مدرس عبدالرضا
 215 ................................................. گرید يفکر يها مکتب با ناصرخسرو ۀمجادل
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  الیتیاکبر و پیام دکتر علی
  در بدو تأسیس دبیرخانه همایش در دانشگاه شهید بهشتی

عـالی انقـالب فرهنگـی، از بـدو تأسـیس تـاکنون،        شـوراي  کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
همواره کوشیده است که به هر طریق ممکن مفاخر فرهنگ و تمدن اسالم و ایـران را بـه عمـوم    

اساسی هاي   افراد جامعه، به ویژه جوانان معرفی کند، چرا که این کمیته معتقد است یکی از گام
سازي جوانان کشـور، بـا سـابقۀ درخشـان فرهنگـی و      براي مقابله با پدیدة تهاجم فرهنگی، آشنا

شود مگر با معرفی سابقۀ فرهنگ، دانش و معرفتی کـه   هاست. این موضوع محقق نمی تمدنی آن
یـاد شـده تـاکنون چنـد      ۀدر سایۀ دین جهان شمول اسالم پدید آمـد. بـر ایـن اسـاس، کمیتـ     
رانـی برپـا کـرده اسـت کـه      گردهمایی با محوریت معرفی هریک از بزرگان تمـدن اسـالمی و ای  
سـینا در دانشـگاه    الرئیس ابن گردهمایی بزرگداشت فیلسوف و پزشک بزرگ ایران و اسالم، شیخ

، 1393ها بود. در سـال   در تهران) آخرین آن 1392تربیت مدرس تهران (برگزار شده در مهرماه 
بادیـانی از جملـۀ   مقام بزرگداشت شاعر و اندیشمند بزرگ تمدن اسالمی و ایرانی، ناصرخسـرو ق 

هایی است که باید آن را به فال نیک گرفت. بـه ویـژه از آن جهـت     ها و کوشش دیگر بزرگداشت
که این گردهمایی در آستانۀ یک هزارمین سال حرکت ناصرخسرو براي آغاز سفر خـویش (کـه   
اثر گرانقدر سفرنامه حاصل آن است) برپا خواهد شد. شخصیت چند بعدي ناصرخسرو در مقـام  
شاعر، فیلسوف، متاله و جهانگرد این موقعیـت را پدیـد خواهـد آورد کـه در ایـن گردهمـایی از       

هایی از این دست باعث خواهد شـد تـا عمـوم     گوناگونی به او پرداخته شود و کوششهاي   جنبه
مختلف تأثیر ناصرخسـرو در جامعـه آشـنا شـوند و از ایـن      هاي   جامعه، از جمله جوانان با جنبه

گونـاگون مـورد بحـث و    هـاي   آید تا تمدن عظیم اسالم و ایرانی از منظر تی پدید میطریق فرص
  بررسی و البته معرفی قرار گیرد. 

جدیـدي از شخصـیت،   هـاي    ها و رویـه  در این میان، البته این فرصت نیز وجود دارد تا جنبه    
گیرد که در خصـوص  ناصرخسرو و براساس آن دیگر اندیشمندان تمدن اسالمی مورد توجه قرار 

هایی در ترجمـۀ مجموعـه آثـاري از عربـی بـه فارسـی از آن        ناصرخسرو، پرداختن او به کوشش
جمله است. امروزه کامالً به اثبات رسیده است که ناصرخسرو در مقام مترجم، مجموعه ادبیـات  

ایـن  مهمی به خصوص در حوزة فلسفه و تفکر شیعی را از عربی به فارسـی برگردانـده اسـت. از    
ناصرخسـرو هـم معرفـی شخصـیت جدیـدي از او، هـم       هـاي   منظر، پرداختن به آرا و دسـتاورد 

کوششی در جهت گسترش مطالعات مربوط به ترجمه در حوزة زبان فارسی و هـم کوششـی در   
  شناسی از جنبۀ ترجمه متون خواهد بود.   جهت گسترش مطالعات شیعه

کنند،  ی بزرگداشت مقام ناصرخسرو کوشش میاز همۀ کسانی که در جهت برپایی گردهمای     
به خصوص از اولیاي محترم دانشگاه شهید بهشتی کمال تشکر را داشته و براي این گردهمـایی  

  کنم.  آرزوي موفقیت می
  دکتر علی اکبر والیتی

  رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
  شوراي عالی انقالب فرهنگی

  1393ماه  فروردین
 یکوبیست



  
  

   



   پیشگفتار
اسالمی خاسـتگاه بزرگمردمـانی بـوده اسـت کـه حقیقتـاً سـزاوار         -فرهنگ و تمدن کهن ایرانی

تر هستند. پرواضح است که حیـات بـا نشـاط، پویـا و رو بـه       تر و معرفی شایسته شناسایی عمیق
ارزیابی هایی است آگاه از هویت خود و مجهز به خود  رشد و تعالی جامعه ما در گرو تربیت نسل

و دیگر سنجی منصفانه. آشنایی عمیق و دقیـق بـا حکمـاي جـامع االطـراف نوانـدیش و نـوآور،        
اسـالمی از جملـه عوامـل     -اللهجـه و منتقـد تمـدن کهـن ایرانـی      پرور، صـریح  نویسنده و سخن

ملی و دینی ماست. حکیم ناصرخسرو قبادیانی که امروز پس از بیش از ده قرن  بخش هویت قوام
پردازیم از زمره نوابغی است که به حـق پـژوهش    ندیشی آثار، احوال، تاثیرات و آراء او میبه باز ا
مند، ثمربخش و مداوم پیرامون او نیازمند تأسیس کرسی دائمی ناصرخسرو پژوهی اسـت   سامان

که به خواست پروردگار و با عنایت مسئوالن محترم دانشگاه شهید بهشتی تأسیس خواهد شـد.  
وین آثار ناصرخسرو موید روح پرسشگر و آرمانخواه این مسافر جستجوگر حقیقـت  مروري بر عنا

هـاي شـعر و    دارد کـه در همـه حـوزه    است. جوشش درونی احساس و شـعور در او، او را وا مـی  
شاعري و زبانوري، حکمت عقلی و نقلی، فلسفه خودي و دیگري، حساب، طب، موسیقی، نجـوم  

االخــوان،  الحکمتــین، خــوان زبــان فارســی و عربــی)، جــامع دو دیــوان (بــه دو[و کـالم و قــرآن، 
نشـان از   ]زادالمسافرین، گشایش و رهایش، وجه دین، سفرنامه، سعادت نامه، روشنایی نامه و ...

جوشش و غلیان سرمایه شور و شعور اوست. بی تردید جهد حکـیم ناصرخسـرو در سـفر هفـت     
نست کـه رنـج سـفر را در آن روزگـاران بـه جـان       اش را بتوان بازنمودي از روح مسافر او دا ساله
گرایانـه و   نوردد و مشاهدات سفر خود را به غایت واقع خرد و از مرو تا بلخ را با شکایت در می می

 نماید. به دور از هرگونه تخیل ثبت می
در کمیتـه   1393مـاه   فـروردین  16ایده برگزاري همایش حکـیم ناصرخسـرو قبادیـانی در    

نگ و تمدن اسالم و ایران شوراي عالی انقالب فرهنگی شکل گرفت و افتخار برگـزاري ایـن   فره
گیري شوراي علمـی و اجرایـی    شد. متعاقب شکل همایش به عهده دانشگاه شهیدبهشتی گذارده

چکیده مقاله در محورهـاي تعیـین شـده زیـر      400همایش و اعالم فراخوان، دبیرخانه همایش 
علمی همایش و تنی چند از اعضاي هیئت علمی دانشکده ادبیات و علـوم  دریافت نمود. شوراي 

چکیـده را بـراي دریافـت     200هاي رسیده، تعداد  انسانی  دانشگاه شهید بهشتی از میان چکیده
شـده، معـدود مقـاالتی بـراي ارائـه در       مقاله کامـل دریافـت   200مقاله کامل انتخاب نمودند. از 

ت برگزیده شدند و در لوح فشرده تنظیم و عرضه گشتند. الزم همایش و چاپ در مجموعه مقاال
محقق از کشورهاي تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان، مصر، سوریه،  30است اشاره شود بیش از 

سنگاپور، مجارستان، ژاپن، انگلستان و آمریکا به فراخوان همایش پاسخ داده و چکیده مقـاالت و  
  ارسال نمودند.مقاالت کامل خود را به دبیرخانه 

 سهوبیست



بخشی به مطالعات این حـوزه،  موجـب شـد دو     چنانچه اشاره شد ضرورت و اهمیت انسجام
بنـدي موضـوعی در محورهـاي اعـالم شـده       مجلد چکیده مقاالت و مقاالت کامل براساس طبقه
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 . حضور ناصرخسرو در فرهنگ عامه12
 )و طبیعی هاي علمی ناصرخسرو (علوم محض . دیدگاه13

بخشـی بـه حـوزه     ی بـه سـوي انسـجام   هاي مرتبط با ناصرخسـرو، گـام   طبقه بندي پژوهش
ها در هر حوزه و  مطالعات ناصرخسرو پژوهی است چرا که امکان ترسیم وضعیت موجود پژوهش

  آورد. آینده را فراهم می ها توسط پژوهشگران بالطبع تسهیل تداوم پژوهش
ر شوراي علمی همایش با تمرکز بر معرفی گسترش آثار ناصرخسرو انتشار چنـد اثـر را در دسـتو   

االخـوان، کتابشناسـی جـامع ناصرخسـرو،      اند: تصحیح انتقادي خـوان  کار خود قرار داد که از آن جمله
قصـیده ناصرخسـرو بـه زبـان      الحکمتین، تجدید چاپ ترجمه چهـل  ترجمه مقدمه هانري کربن جامع

  ناصرخسرو در دانشگاه فردوسی مشهد. 1353انگلیسی و نیز تجدید چاپ یادنامه 
هاي همایش عالوه بر کمیته فرهنگ و تمدن اسـالم و   در جریان برنامه ریزي و اجراي برنامه

هـا و نهادهـاي دیگـري نیـز همـراه مـا بودنـد. ایـن          ایران شوراي عالی انقالب فرهنگی سـازمان 
هاي اجرایی چنانچه اشاره شد پربـار و   هاي علمی همایش و چه در جنبه ها چه در جنبه همراهی
. سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مسیر سفر حکیم ناصرخسرو را به تصویر کشید پرثمر بود

و نمایشـگاه عکـس راه بیـداري بـه همـین مناسـبت تمهیـد و برگـزار شـد. بنیـاد ایرانشناســی           
نمایشگاهی از کتب ناشران آثار پیرامون ناصرخسرو تهیه و برگزار نمود. انجمن حکمت و فلسـفه  

چهل قصیده ناصرخسرو به زبان انگلیسی را اجابـت نمـود. سـازمان     پیشنهاد تجدید چاپ کتاب

 چهاروبیست



فرهنگ و ارتباطات اسالمی، همکاران اداره دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه، شـهرداري تهـران،      
هـاي دانشـکده    روابط بین الملل وزارت علوم از دیگر همراهان همواره مـا در برگـزاري همـایش   

دانم از همه این بزرگـواران   هشتی هستند. بر خود الزم میادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید ب
  و سروران سپاسگزاري کنم که بی همراهیشان این کار میسر نبود.

ریزي همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی متوجه شدیم کـه مقـاالت حـوزه     در جریان برنامه
است، به همین دلیل هاي مغفول  از حوزه "الملل بازنمود آثار و تاثیرات ناصرخسرو در سطح بین"

هاي خارجی ششگانه دانشکده پژوهش در این حوزه را در دستور کـار خـود قـرار     هاي زبان گروه
نشست همایش حکـیم   نشست همایش با عنوان نخستین پیش دادندکه حاصل آن برگزاري پیش

بود. در این نشست کوشش شد بازنمود این حکـیم در   18/12/93ناصرخسرو قبادیانی در تاریخ 
هاي انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، چینی و عربی جستجو و ترسـیم شـود. سـزاوار     متون زبان

است از سرکار خانم دکتر نرجس خدایی استادیار گروه زبان و ادبیات آلمـانی و سـایر همکـاران    
سزاوار است که از   دانشکده که در برگزاري این نشست به هر نحو سهیم بودند سپاسگزاري کنم.

آقاي دکتر والیتی و استادان همکار ایشان در کمیته فرهنگ و تمدن شوراي عالی انقالب  جناب
فرهنگی، رئیس دانشگاه شهیدبهشتی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و فرد فـرد اعضـاي   

گیري فکر برگـزاري ایـن    شوراي علمی و اجرایی همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی که در شکل
  ویژه سپاسگزاري نمایم. اختن این فکر مؤثر بودند بههمایش و محقق س

هاي اجرایی برگزاري همایش فرشتگان نـامرئی دبیرخانـه همـایش     ناگفته پیداست در بخش
هـا مـریم مرنـدي، سـحر      ویـژه خـانم   کوشش و جهد بسیار کردند که قـدردان همگـی آنهـا بـه    

صومه اربابی و آقایان محسـن  زاد، سپیده پرویزي، معصومه جندقی و مع نورمحمدي، زینب حاتم
  شیر خدایی، مهران فتحی و مهدي تبریزي هستم. اسماعیلی، حامد ایرج، جوان

زاده و  سپاس پایانی از آن انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، مدیر محترم آن جناب آقاي دکترفریـد 
  ت.سرکار خانم آذرمه سنجري و همکاران ایشان است که زبان قاصر از قدردانی از آنهاس

فرهنگـی در دو  -تر این شخصیت علمـی  تر و عمیق امید است این همایش منجر به معرفی دقیق
  المللی گردد. سطح ملی و بین

  
  نگار داوري اردکانی

  دبیر اجرایی همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
  و معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

  1394اردیبهشت 
   

 پنجوبیست
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 انفُس و آفاق سیر و خسرو ناصر
  1والیتی اکبر علی

  نگاهی به شرح حال و تاریخچۀ زندگانی حکیم ناصر خسرو
 ،یعنی در پنجمین سال سلطنت پرآوازة محمـود در قبادیـان مـرو    ق، 394ناصر خسرو در سال 

د شد (ناصـر  » بنهـاد مـرا مـادر بـر مرکـز اغبـر      / گذشته ز هجرت پس سیصد نود و چار ب: «متولّ
سالی را چون گیاهی که در کـوه   ردي تا بزرگهاي خُ سال ،از این پس ).507ص  ،1311خسرو، 

مرغکـی   »دانـش  بـی  بالنـده «گذارنـد؛   دانشی ندارد، بر رویش خود وقوف و روید اما، و دشت می
از آن  چـون کودکـان دیگـر،    ،در ایـن مـدت   بود. بهره بیکه از پرواز در آسمان معرفت بود پر  بی

گوینـد او   خواند امـا مـی   رفت و درس می خانه می به مکتب تحصیل داشتند، برايطبقه که مالی 
(لـوئیس، ص   خودسـاختگی او بـود   حاصـل اش  طور منظم تحصیل نکرد و دستاوردهاي علمی به

 چـون هـاي مختلـف    در زمینـه  یفراوان هاي آگاهیو  شدهدر جوانی دبیري فاضل که  تا آن )412
رسـد کـه او در    بـه نظـر مـی   دسـت آورد.   بـه  ... موسیقی و افکار یونانیان و ادبیات، طب، ریاضی،

 آموختــه بــوده اســت علــوم متــداول زمــان خــود رابخــش اعظــم مبــانی  کــودکی و نوجــوانی،
    ).10؛ اسعدي، ص 19، ص 1380 هانسبرگر،؛ 9 – 8، ص 1375 (غالمرضایی،

تـوان قلـم زد. بـر محققـان و      هـا مـی   در ذکر و شرح حال حکیم بزرگ، ناصر خسرو بیش از این
ب      جـپژوهشگران مستعد و فرهیختۀ ایران امروز است که به این مهم دسـت یازنـد و پـرده از ح

ار معارف  نهفته در آثار ارزشمند آن حکیم فخیم بردارند؛ باشد کـه جوانـان ایـران امـروز بـر      ستّ
قدشان ببالند. مفاخر فرهنگی دیرینه ایران بنازند و در سایه سار سرو 

  

                                                        
  رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شوراي عالی انقالب فرهنگی 1
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  اجتماعی او -سیاسیهاي   دیدگاه و روزگار ناصرخسرو
  1شیما موالیی فرد

از شاعران بسیار  ،ملقب به حجت ،مروزيحکیم ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی 
 يدر روسـتا ق ه. 394، در سال اوزبان فارسی است. ۀ سخنوران بلندمرتبتوانا و بزرگ ایران و از 

چشـم بـه جهـان     يثروتمندة ) در خانوادکنونیان بلخ (در استان بلخ در شمال افغانستان یقباد
 از طی مقامات ظاهري پس خسروناصر] 1[مگان بدخشان درگذشت. یدر  481گشود و در سال 

را گشت و با اقوام و ها  تحري حقیقت بسیاري شهر خطیر) در اندیشۀۀ خواج (ادیب، دبیر فاضل و
 یزنـدگ  يو برا گشترو  هبا حوادث گوناگون روب کیودکدر دوران علماي مختلف مجالست کرد. 

ـ  یسـال  کسلطان محمـود و خشـ   یطوالنهاي   آماده شد: از جمله جنگاي  هپرحادث سـابقه در   یب
ه کـ ن خطه یوبا در ا يماریوع بیز شیزد و ن نیشاورزان صدمات فراواکه به محصوالت کخراسان 
ل علوم متداول زمـان پرداخـت و   یبه تحص یجوان ياز ابتدااو از مردم را گرفت.  يادیزة جان عد

-به ياز جمله سلطان محمود و سلطان مسعود غزنو ،رانیرد. در دربار پادشاهان و امکقرآن را ازبر 
ان، یان از سـلجوق یست غزنوکاز ش. پس دیاشتغال ورز يریار دبکب و فاضل، به یاد يعنوان مرد
ز با عزت یرفت و در آنجا ن ی، برادر طغرل سلجوقگیب يمان چغریبه مرو و به دربار سل ناصرخسرو

 يمروز ناصرخسرون شهر به یدر ا یل اقامت طوالنیدل خود ادامه داد و به يریدبۀ رام به حرفکو ا
 اماپرداخت  می در پی کشف حقیقت با پیروان ادیان مختلف به بحث و گفتگو او ]2[افت. یشهرت 

ن یـ فـرار از ا  يشد و برا یرت و سرگردانیدچار ح ،افتیدست ناي  هجیه به نتکاز آنجا  گفته اند:
در  یدر سن چهل سالگ. آورد يرو یدوران جوانهاي   ياریامکو  يگساریبه شراب و م یسرگردان
خوردن از  یچند خواه«د یگو یاو را م یسکه کد یدر خواب د یشب، 437اآلخر سال يماه جماد

 يزیما چکح«پاسخ داد  ناصرخسرو» بهتر. یبهوش باش ند؟ اگرکل یه خرد از مردم زاکن شراب یا
ه مردم کرا  یسکم نتوان گفت کیح«مرد گفت » ا ببرد.یه اندوه دنکن نتوانستند ساخت یبهتر از ا
شیرا به ب د یپرس ناصرخسرو» .دیفزایه خرد و هوش را بکد یبا يزیرهنمون باشد. چ يخرد یو ب یه

 ناصرخسرورد. کو به سمت قبله اشاره » ابنده بودینده یعاقبت جو«گفت » جا آرم؟کن از یمن ا«
 یوانیدست شست، شغل د يویلذائذ دنۀ شد، از شراب و هم يرکن خواب دچار انقالب فیدر اثر ا
   ]3[».ش گرفتیرد و راه سفر حج در پکرا رها 

  .، مذهب و حقیقت، سبک خراسانیناصرخسروگو،  شاعر فارسی ادبیات فارسی، واژگان کلیدي:
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  اجتماعی او ـ سیاسیهاي   دیدگاه و روزگار ناصرخسرو
 2رباب ذبیحی، 1فریبا عطا شیبانی

عمـرش را   نیمی ازکه  بود دانشمندي فرزانه و ا در گفتارتوان میر، حکی، شاعري متفکخسروناصر
قیمتی زبان دري را به پاي خوکان نریخته و بر  او که در .در مبارزات سیاسی و اجتماعی گذراند

براي بیان حقیقت، مجاهـدت،   اي وسیلهشعر را ي و بیدار باش خرد و دانش کوبیده، طبل سحور
اید غـرّایش بـر حاکمـان جاهـل و     در قصـ . دادآزادي، حیثیت انسانی و عـدالت اجتمـاعی قـرار    

 بـه بـاد انتقـاد    ،انـد  مقام و جاه رسـیده  را که از مذهب ریایی بهها  آن گذران زمانه تاخته وخوش
زندگانی سراسر ناکـامی و   ةآوري که شاعر از نحو ، تصویر غمناك و رنجگیرد و از طرفی دیگر می

نـاقص  نشـانگر درك   ،داده ارائـه یمگـان   در درةاش  نامرادي خود در مبارزات سیاسی و اعتقادي
بـا   و ید. ایـن قصـیده سـراي بـزرگ    جو می که تنها به رحمت حق پناه ستمردم روزگارش از او

با تحول روحـی کـه بـر جـانش مسـتولی شـد       که در عرصۀ سبک خراسانی ظهور کرد، صالبت 
ناشـناخته مانـده   همچنـان   مقـام واالي او  ، اگرچهشگفت را در تاریخ ادبی ایران آفرید اي حادثه
در  ودانسـت   ، خود را مسئول بیدارسازي مردمانش میبه عنوان سخنوري آگاه ناصرخسرواست. 

و  ناصرخسـرو این مقاله به اجمـال بـه بررسـی روزگـار      شد.گذار نائل این راه نیز به توفیقاتی اثر
    است. پرداخته اي کتابخانهبه روش  اوسیاسی اجتماعی هاي   دیدگاه

  .، سبک خراسانی، سیاست، اجتماع، دیانتناصرخسرو واژگان کلیدي:
 

                                                        
  ، 4هاي آموزشی آموزش و پرورش ناحیه   . دکتراي زبان و ادب فارسی، دبیر زبان و ادبیات، مشهد، گروه1

  f. atasheibani@gmail.comایمیل: 
  robabzabihi@gmail.com، ایمیل: 4.  دبیر زبان و ادبیات فارسی، مشهد، آموزش و پرورش ناحیه 2
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 سلجوقی و يغزنو عصر ينما تمامۀ ، آیینناصرخسرو
  1برجی يوحید شوکت

ۀ عرصـ  بـه  پـا  يمحمود اقتدار و اوج دوران در ،پنجم قرناي خردگر قبادیانی، سخنور ناصرخسرو
 دبیر، خدمت عنوان به دربار دو این در او یافت. نما و نشو سلجوقی نابسامان عصر در و نهاد وجود

 يازسـو  وقـت  حاکمـان  آلود تعصبهاي  رفتار و سو یک از سیاسیهاي   آشفتگی. اما کرد دیوانی
 پشت خویشۀ زمان رایج مذهب به کرد که تنگ چنان جامعه آرام نا وجدان این بر را دیگر، عرصه

جامعـه،  هـاي   درد بـه  وآگاه بیدارگر مصلحی عنوان به یده اووگر اسماعیلیه آیین به درخفا وکرد 
 عزت برشمردن آلود، ضمن پرخاش و صریح بیانی با و خاست  پا به عصرش زورمداران بیداد علیه

ـ  و محمـود ۀ بربادرفت سیاسی جالل و  تاریـک  محـیط  ترسـیم  سـلجوقی، بـه   ترکـان  کفـایتی  یب

علمـی،   اصـطالحات  انواع ابداع با . وپرداخت سلجوقی و يغزنوۀ جامع پرستی خرافه و گرایی فرقه
ـ  رایـج  و متـداول علمـی  هاي   شاخهعلوم،  گونه دراین خویش تبحرۀ عرض ضمن  بـه  را اش هزمان

 بررسـی  بـه ، يا کتابخانـه و  توصـیفی  و تحلیلـی  روش با به طورکلی پژوهش گذارد. این  نمایش

در  سـلجوقی و  و يغزنو عصر ادبی و مذهبی، علمی و اجتماعی، دینی و سیاسی وضعیت اجمالی
 پردازد.  می ناصرخسرو شعر در آن انعکاس نهایت

  .گرایی ، فرقهيسلجوقی، بیدارگر و يغزنوۀ ناصرخسرو، جامع واژگان کلیدي:
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  ناصرخسروسرگذشتنامه سازان هاي  انگیزه
  1مریم معزي

یـا ناصـرالدین خسـرو؟ عـرب یـا ایرانـی؟        ناصرخسـرو یا حمیدالدین  ناصرخسروابو معین الیدن 
ستوده سادات شرق و غرب یا خراسانی مردي مزدا تبار؟ امیري در بلخ یا  دبیري تـرك خـدمت   
کرده، داعی پرشور فاطمیان یا سنی مذهبی پایبند به چهاریار؟ کیمیاگري آشنا بر علوم خفیه یا 

خراسـان پناهنـده بـه یمگـان؟     شاعر و فیلسوفی اسماعیلی؟ اسیري در دست باطنیان یا حجـت  
تـوان اسـتنباط کـرد.     مـی  که از منابع تاریخی درباره ناصرخسـرو اي  هست اطالعات پراکندها این

دهند. ایـن همـه تنـاقض از     می گوید و سرگذشتنامه نویسان روایتی دیگر سر می خودش چیزي
ایـن داسـتانها   کجاست و چراست؟ داستان پردازان نخستین چه کسانی بودند؟ چرا کوشیدند تا 

او بگسترانند؟ آیا همـان اشـخاص   هاي  و خود سرودهها  را، گفتاري و نوشتاري بجاي خود نوشته
نیز در سفرنامه مشهور وي دست بردند؟ دست خوردگی اي که همگان بـدان معتـرف هسـتند؟    

اسـت  پاسخ بیشتر آنان کوتاه بوده  اند. برخورد کردهها  تاکنون پژوهشگران بسیاري با این پرسش
و بر حسب دریافت خود تا کنون دو انگیزه و عامل: ناآگاهی دوستان و تعصب دشمنان، را مطرح 

خبري و دشمنی سرچشمه افسانه پردازي است اما نه تا بدان انـدازه   بی درست است که اند. کرده
 که بتوان از یک داعی پرشور فاطمی یک سنی متعصب ساخت یا حجت پرآوازه خراسان را اسیر

کوشـد تـا بـا اسـتفاده از حقـایق موجـود و روش تـاریخ         می اراده اسماعیلیان کرد. کار حاضر بی
  آنان معرفی کند. هاي  تحلیلی دیدگاهی دیگري را درباره جاعالن و انگیزه

  .ناصرخسرو، اسماعیلیه، فاطمی، بدخشان، یمگان، سرگذشتنامه واژگان کلیدي:
   

                                                        
  maryammoezzi@yahoo.comدانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد،  1
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  ناصرخسرودیوان  اختیار در جبر وبررسی 
  3علی سعیدي، 2جهانگیر صفري، 1اعظم همتی

چهـارم تـا     قـرن  ازعام اسـت کـه    معنايتشیع به هاي   شاخهترین  اسماعیلیه یکی از بزرگ ۀفرق
شاعران اسماعیلی مذهب اسـت کـه   جمله ناصرخسرو از  .یافته بودهفتم هجري اهمیت بسیاري 

. یکـی از موضـوعات   مانده است  باقیدینی  اخالقی، حکمی واجتماعی، هاي   آثاري از او در زمینه
مقولۀ اختیار است.  جبر و ۀاسماعیلیان نیز متأثر است، مسئل شعري این شاعر بزرگ که از عقاید

شـاعران   در آثـار ، کـه  نه تنها در شعر ناصرخسرو ،تناقضات گوناگون ها و تفاوت با ،اختیار جبر و
اختیـار از   انعکاس یافته است. این پژوهش بـه بررسـی جبـر و   ا ه آن نیز با توجه به مذهب دیگر

نبـوده اسـت،   ثیر تـأ  بی  شه مذهب شاعر در اعتقادات، با این فرضیه کپرداخته دیدگاه ناصرخسرو
 یافتـه  اختیار در شعر او جداي از تناقضات، به صورتی بینابین نمـود  ور اعتقاد به جب که درحالی

  است.

 شعر ناصرخسرو.  ،اختیار، قضا و قدر، عدل خداوندجبر و  واژگان کلیدي:

                                                        
  aazam.hemmati@yahoo.com ، ایمیل:ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد کارشناسی ارشد زبان ودانشجوي . 1
  safari_j@lit.sku.ac.ir ، ایمیل:دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. 2
   saeidi6050@yahoo.com، ایمیل:علوم قرآن و حدیث يدکترا يدانشجو. 3
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، بـر  ناصرخسـرو بررسی مفهوم و ارزش استدالل مبتنی بر توازي در کـار  
عالیـی (بـر مبنـاي    ۀ نام اساس دیدگاه کاسیرر و دیدگاه ابن سینا در دانش

  )  زادالمسافرینکتاب 
  1راه رویا یدالهی شاه

 ةاو در دعـوتش، شـیو   ةآثارش همواره بر این نکته تأکید دارد کـه شـیو   ۀدر مجموع ناصرخسرو
هـاي   دهند و یکی از خطـا  آثارِ او را تشکیل می ةآوري و استدالل بخشِ عمد عقلی است و برهان

این است که مفهومِ خرد و استدالل را در آثارِ او، مشابه مفهـومِ   ناصرخسروغالبِ تحلیلگرانِ آثارِ 
کوشـیم بـا بررسـیِ یکـی از      گیرند. در این مقالـه مـی   مدرن در نظر می ۀدر اندیشها  آن امروزيِ
استداللیِ وي آن قدرها هم کـه  هاي   نشان دهیم که برخی شیوه ناصرخسرواستداللیِ هاي   شیوه

استدالل را روشن  ةهاست، مبناي خردپذیر ندارند و مکانیسمِ این شیو او مدعیِ حجیت عقلیِ آن
جا موضوعِ مورد بحث ما فرم یا صورت استدالل است و نه محتوا یا  ست که در اینکنیم. بدیهی ا

  ها. آناي  هگزارهاي  محتوا

                                                        
 zoryashahrah@gmail.comرسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل: دانشجوي دکتري زبان و ادبیات، فا .1
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  تحلیل دو پدیدار جهان و انسان در زبان شعري ناصرخسرو قبادیانی
  2عطیه خراسانی، 1دکتر بتول فخراسالم

از طریق فلسفه به محافل ادبی  ،مبتنی بر نظریات هوسرل، نگره پرداز آلمانی نقد پدیدارشناسانۀ
قـرار  راه یافته است. در پدیدارشناسی هوسرل تعامالت ذهنی انسان با جهان خارج مورد توجـه  

ت منحصـر   توان می عینیهاي   بر اساس محتویات ذهنی و دادهکه  گرفته است، آن چنان به ذهنی
نوینی را در ادبیات فارسـی  اي ه  افق ،. نگاه پدیدارشناختی به متون ادبییافت دست به فرد شاعر

. در پژوهش پیش رو به دنبال دسـتیابی بـه ایـن نکتـه ایـم کـه ذهـن        رساند میظهور ۀ به منص
قـاطعی  هـاي   تفـاوت متفـاوتش،  بینی شگرف و بنیان فکري  تیزبین ناصرخسرو با توجه به جهان

است؟ آیا بـه   رو روبهمیان او و شاعران ایران ترسیم کرده، با دو پدیدار جهان و انسان به چه نحو 
یابیم یا خیـر؟   می کردوکاري ویژه که محصول تعامالت ذهنی خاص شاعر با جهان خارج است، دست

ادب هـاي    پـژوهش  آن درهاي   نشانهست، ادر نقد ادبی  و جدیداز آنجا که نگاه پدیدارشناختی نگرشی 
را مـورد   خسـرو تحلیلـی اشـعار ناصر   ــ  فارسی بسیار کمرنگ است. از این رو بر اساس روش توصـیفی 

ی کـه جهان و انسـان  ؛دست یابیم شاعر به دو پدیدار جهان و انسان اقه قرار دادیم تا به نگرش یگانۀمد 
  ندند. م بهره از نمودگاري دوسویه، مرزي میان سپیدي و تاریکی اودر باور 

  ، پدیدارشناسی، انسان، جهان.  ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور. 1
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی. 2
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  و فیلسوفان یونانی ناصرخسرو
  3سکینه مشتت پور، 2مهدي خبازي کناري، 1فرزادبالو

ملیـت و   ،فراسـوي زبـان   انـد،  هدوسـت و متمـدن بـود    همواره ملتـی فرهنـگ  جا که ایرانیان از آن
ویژه فیلسوفان یونانی را مورد تفقد و تحسـین   هب ،ها دیگر ملتۀ دانشمندان و فالسف ،شان مذهب

ملی در آثار منظوم و منثور کالسیک فارسی ایـن امـر   با تورق و تأ چنان که آن اند. ادهخود قرار د
نویسندگان و فیلسوفانی است که هـم  از جمله شاعران، وضوح قابل مشاهده است. ناصرخسرو  هب

 غیـره  مختلف از سقراط و افالطون و ارسطو وهاي   هدر دیوان اشعار و هم در آثار منثورش به گون
سنت تحسین و تمجیـد   با فیلسوفان یونانی، رویاروییسنت رایج در  که اي هدر زمان. کند مییاد 
در تبیین مبانی هستی شـناختی و معرفـت شـناختی اقـوال و نظـرات       ناصرخسرو ،یید استو تأ

خـود بـه    اندیشۀ حکیمانـۀ و تصویبی در مبانی  یدیرا به عنوان تأها  آن گیرد و به گواهی میآنان 
 با رویکردي سـلبی بـا  ، گوید می از مراتب فضل و دانش خود سخن هنگامی کهاما  ؛گیرد می کار
 نهـد و بـر صـدر    مـی  خود را قـدر افکار و  دهد میو نداي هل من مبارز سر  شود میمواجه ها  آن
ناصرخسرو در مواجهه با فیلسوفان یونانی در  سلبی نشاند. در این نوشتار به رویکرد ایجابی و می

  پردازیم.   می اش منظوم آثار منثور و

 .ناصرخسرو، رویکرد سلبی، ایجابی، فیلسوفان یونانی واژگان کلیدي:

                                                        
  farzad_baloo@yahoo.comاستادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران، ایمیل: . 1
   mkenari@yahoo.comاستادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران، ایمیل: . 2
  n.moshattat@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، ایمیل: . 3
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ان نظـر  صاحبو مروري بر آراي  ناصرخسروجایگاه خرد و فلسفه در اشعار 
  در خصوص بعد فلسفی اشعار او  

   3علی امیري دلویی ،2ادهز نسا حسین ،1محدثه میرعرب

  ها تکبیرعلم عنوانش و نقطه    کن به خط طاعت خویشاي  هنام
ترین متفکران شـاعر ایـران در    بزرگ توان از جمله را میحکیم ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی 

 و بررسـی  به قدر کافی غـور هنوز در محتواي فلسفی اشعار او  دانست، اگرچهقرن پنجم هجري 
و بیــان آراي او . هـدف از ایــن تحقیــق بررسـی جایگــاه خــرد و فلسـفه در اشــعار    اســت نشـده 
ایـن  و جایگاه خـرد و فلسـفه در اشـعار     ناصرخسروان در خصوص بعد فلسفی اشعار نظر صاحب

از  ایـن فهـم  دانند یا خیـر؟   را فلسفی می اواق محققان اشعار شاعر است. آیا اکثریت قریب به اتف
ۀ بررسـی منـابع مختلـف و مطالعـ    ة بـه شـیو   و ر پژوهشگران برجسـته طریق تجزیه و تحلیل آثا

عقـل و   ناصرخسروگونه داوري جانبدارانه به انجام رسیده است. در اشعار  هر اي، فارغ ازکتابخانه
کـه برخـی    اي گونـه بـه   ،استاو تکرار شده   دویست بار در دیوان ده هزار بیتیترکیباتش حدود 
 زیست می اي زمانهدر  ناصرخسرودانند.  می اراي بار فلسفی و دینید ناصرخسروعقل را در اشعار 

با تأثیر از تعالیم داعیان اسـماعیلی بـه نـوعی     . اوکه فلسفه و دین در برابر هم قرار گرفته بودند
مختلف به زبان خاص خودشان سخن هاي   با گروه صراحت لهجهتوانست با  گرایش یافت وکالم 
او، تأکیـد بـر خردگرایـی و    هـاي   بـا ذکـر نمونـه بیـت    اسـت   شـده سـعی   در این مقالـه  بگوید.
ی دیـن  یرا خردگرا ناصرخسروبهتر است  ،نهاییۀ یافت کنیم. براساس دسترا بیان  اش مداري دین

 بینـی دینـی قـرار   جهانة زیرا همه نگاه او در یک کالم در دایر ،مدار بنامیم تا فیلسوف و حکیم
  گیرد.   می

   .، فلسفه و دین، خرد، دیوان اشعارناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رامیان و مدرس دانشگاه،   .1

   mirarab_mohadese@yahoo.com ایمیل:
  فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس و مدرس دانشگاه،    2.

   ho2015.homay@gmail.com ایمیل: 
  Ali.amirideloii@chmail.ir . فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر، ایمیل: 3
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 ناصرخسـرو خلقت یا کیفیت آفرینش عالم از دیدگاه حکـیم   نظریۀنگاهی به 
  علوي

  1مرتضی درودي جوان 

هاي   اندیشهترین  و هم با ژرف تعلق داردپربار ادبیات  ۀـ از آن رو که هم به گنجین ادبیات حکمی
فکـري بشـري   هـاي    دستاوردبیان واالترین  درـ همواره محملی مناسب   حکیمانه در پیوند است

رود. پژوهش در ایـن نـوع ادبـی بـه      ادبی به شمار می ۀهنرمندانهاي   در برترین و زیباترین قالب
کـه کشـف و برقـراري     شود، چنان زمان در دو قلمرو هنر و فلسفه محسوب می کاوش هم ۀمنزل

فرهنـگ یـک ملـت و نیـز      ۀخجسته در تحلیل و تبیین گذشـت  ثمراتی بستواند  میاین پیوند، 
علـوي از   ناصرخسـرو پربار و متناسب با آن پیشینه دربـر داشـته باشـد. حکـیم      اي آیندهترسیم 
رود. در جسـتار پـیش رو    پیونـد میـان ایـن دو قلمـرو بـه شـمار مـی       هـاي    ترین نقطـه  برجسته
ـ با نظر بـه   ترین موضوعات حکمی و معرفتی یاديـ چونان یکی از بن  نظریۀ خلقت راایم  کوشیده
مجمـل  اي  هآثار آن شاعر حکیم، مورد پژوهش قرار دهیم. خواننده در این جستار، مجموعـ  همۀ

خلقت خواهد یافـت کـه مـواردي     نظریۀمختلف هاي  از منظر را ناصرخسرو ياما جامع و مستند از آرا
صـدور سـایر    ةواجـب، نحـو   ۀوجود از ذات واجب الوجود، صدور عقل و نفـس از ناحیـ   ۀاز جمله افاض

گیـرد. مزیـت    میان کامل در فرایند خلقت را دربرمراتب وجود، تأثیر مدبرات در امر خلقت و نقش انس
و  اختصـار خسرو در خصوص خلقت به  ترین نظریات ناصر آن بر محوري شمولاین پژوهش،  نوآوريو 

اجمـالی بحـث    ۀآثار فارسی اوست. نتیج همۀبا تکیه بر مستندات دست اول برگرفته از  لخل بیایجاز 
از تـأثیرات فیلسـوفان یونـان     ــ  مذهبش دیگر هم مسلکان باطنیـ همانند  اگرچه اوچنین است که 

  خورد.   اش به چشم می  جاي اندیشه کالمی نیز در جاياما سیر اندیشۀ برکنار نمانده است، 

  ت، ناصرخسرو. مراتب وجود، عقل، نفس، خلق دي:واژگان کلی

                                                        
  mortezajawan@gmail.comایمیل:  . دکتراي زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی،1



  17    هاي فلسفی  دیدگاه) ب  

 

  ی خردگرایی در آثار ناصرخسروتجل
   2عاطفه قوانلو ،1آذر رحیم سالمت

بـه اهمیـت    خـود در آثار  است کهبه عقل و خرد  معتقد لمانکاز جمله شاعران و مت ناصرخسرو
 اختیار داشـتند ایی که اشاعره قدرت را در در دوره است. داشتهعقل در شناخت خداوند اشاراتی 

گاه ی، استادانه و ماهرانه جااش  ژهیو کبا زبان و سب ناصرخسرو تاختند، میگرایی  و بر عقل و عقل
را  یگرایـ  عقـل هاي  نمادها و سمبل ،در این پژوهش و به دفاع از آن پرداخت. عقل را تبیین کرد

ناصرخسـرو  ة ، بـه عقیـد  اسـاس  م داد. بـر ایـن  یشرح خـواه  بیان شده، ناصرخسروکه در قصاید 
 از ذات باري تعالی، خرد است و انسان خردمند را بـه گـرفتن خـرد فـرا    شده صادر امر نخستین 

روحـی و  هـاي   چون خور و خواب نباشد و نیاز ،حیوانی بشرهاي  خواند؛ خردي که در بند نیاز می
یابی بـه  ترین مفهوم در جهت دستعالینوان . حکیم چنین خردي را به عکندروانی او را برطرف 

داند که به همراهی دین و دانش موجـب سـعادت و رسـتگاري انسـان     اسرار و رموز آفرینش می
  .  شود می

  ، خرد، علم کالم، معتزله و قصاید. ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  دانشگاه پیام نور اردبیلگروه زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی . 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد سراب. 2
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ی در قصید عقل    1ناصرخسرواز اي  ه قدسی و نَفْسِ کلّ
ویزون رد ل نتر،  2نوشتۀ لکس3ترجمۀ مسعود فرهمندفر، )2007(دانشگاه ا  

ــه کوششــی   ــن مقال ــدة ای ــی،  در جهــت رمزگشــایی از برخــی تلمیحــات پیچی ــذهبی، کالم م
شـده    ترجمه اواز اي  ه . قصیداست ناصرخسروشناختی در شعر متافیزیکیِ  شناختی و روان کیهان

تفسیري کامل نوشته شده و مفـاهیم محـوري مشـخص      و  و براي چند مصراعِ منتخبِ آن شرح
فْس به ویژهاست:  شده رم (صورت)، که جملگـی در   نَ رد)، ذات (جوهر) و فُ (روح، جان)، عقل (خ

و دیگـر   ناصرخسـرو هـایی میـان    شـوند. قرابـت   بافت ادبی و فلسـفی خـاص خـود بررسـی مـی     
ف همچـون موالنـا   تصـو  سـماعیلی همچـون ابـو یعقـوب سیسـتانی و نیـز اهـالی       اندیشمندان ا

هـا، پیونـد فکـري میـان      . افزون بـر ایـن  شود میاشاره ها  آن به  الدین رومی وجود دارد که جالل
] و نظـام فکـريِ اندیشـمندان و شـاعرانِ نوافالطـونی همچـون فلـوطین        ناصرخسـرو اندیشۀ او [

وپ  قرار گرفته است.بررسی  نیز مورد [پلوتینوس]، و الکساندر پ    

 ، اسماعیلیه، موالنا، فلوطین. ، شعر صوفیهناصرخسرو ي:واژگان کلید
 
 

                                                        
1. Hierocosmic Intellect and Universal Soul in a Qasida by Nasir-I Khusraw 
2. Leonard Lewisohn  

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی.  3
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  ناصرخسروشناسی در تعلیمات  هستی
  زاده باباجان سمیع، 1رمضان نظري

 ایـن هاي  ویژگی از. کسب جدید پیدا میکند مدرن فلسفه در انسان و عالم وجود مشکل آموزش
هـاي   اسـتاندارد  آمیـزش  بـه  منجر اطالعات فضاي از بودن دسترس در و بودن باز مدرن فرهنگ
 بنـابراین، . شخصی است هویت بحران ایجاد اجتماعی، واقعیت و فرد هستی بین فاصله و اخالقی

 رخ فـرد  یـک  در نسبت که است هستی در فرهنگی و اجتماعی تغییرات از نتیجه یک عنوان به
 تـأمالت  زمینـه  در زمان، در عین. میباشد انسان وجود از جدید الگوي یک ایجاد براي الزم داده

هـاي   سیسـتم  از معمول انتقاد جستجوي هویت فرد رخ داد و اولیه اصول رد بیستم قرن فلسفی
 تایـپ  موضـوع  عنـوان  به تمرکز شده مردم شناسی بر که شناسی همچنان صورت گرفت، انسان
براي بازسازي تصـورات   ناصرخسرودارد. از این جا، آموزش هستی شناسی  وجود نظري گفتمان

شرق مسلمانی با تقاص از تصویر مودرن آن و استخراج ارزش فرهنگیی آن اهمیت خاصـه  مردم 
 شناسـی  انسـان هـاي   محـدودیت  وها  فرصت انتقادي بررسی از نتیجه یک عنوان به را دارا است.

 شناسـی  هسـتی  از شـناختی  روش و مفهـومی هاي  پایه تخریب از مدرن فلسفی تفکر در دانش
 کـه  جدید شناسی انسان روش پایه پژوهش فلسفه در است الزم ارتباط، این در. است شخصیت
 هسـتی  ریشه شخصیت وجودي، به دارد، وجود فلسفی دیکته سیستم به نظر تجدید درخواست
 انسـان  قطعا مفهوم باشد داشته اکتشافی و هوشمند پتانسیل بنابراین. شود نظر تجدید شناختی
و نظریـه  هـا   در مقاله مسایل مربوطه به آموزش هستی و مقولـه  .است روس متفکران از شناسی

در شناخت هستی مطرح میشوند که از مضمون زیر عبـارت    اساسیهاي  ها، ویژه گیها  و ارزش
، هستی و وجـود و بـدیش و هویـت و    ناصرخسروخواهند بود: خدا هدف اساسی هستی شناسی 
، نظریه وحدت ناصرخسرواساسی تعلیمات هاي  ذات و خلق و مخلوق و امثال آنها همچون مقوله

الوجود و ماهیت آن و عمومیت و فرقیت آن از نظریـه همنـام آن در تصـوف، نظریـه خلقـت در      
  ، نظریه مثل و ممثول در هستی شناسی متفکر.ناصرخسروهستی شناسی 

    

                                                        
  rnazariev@yahoo.com کستان، یتاج 1
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  1کالم فلسفی تأویلی ناصرخسرو
د امین شاهجوئی ، پرویز مروج 2ترجمه محم  

، هم مورد عالقه فرد متخصص در مطالعات اسالمی است، و هم شخص غیرمتخصص. متن حاضر
صرفاً اسماعیلی، نوافالطـونی و  هاي  یابد که مولفهاي را میفرد متخصص، در این جا نظام فلسفی

کند که هم تاریخ خردورزي عقیده اسماعیلی را روشن هایی اصیل را در کنار هم جمع میمولفه
اي از بنـدي اشـراقی  أصالت پدیدآورنده آن را. این متن براي خواننده عادي، صورتکند و هم می

دهـد. متفکـران   مسأله فراق، فراتر از بافت دینی و تاریخی آن در اختیار خواننده عادي قرار مـی 
میانی مانند ناصرخسرو و نصیرالدین طوسی، خود را تنها به عنوان متکلمـان  هاي  اسماعیلی سده
جانبـه کـه   اند، بلکه خود را به مثابـه متفکرانـی همـه   ن جامعه مذهبی خویش ندیدهو سخنگویا

-کنند، دیده) و درمان روحانی را به بشریت عرضه میphilosophical wisdomحکمت فلسفی (
ت یاد می ت    اند. آنها به بشری ل روحـانی انسـان از فعلیـدهند که رستگاري راستین در سایه تحو

ه اي است کهحیوانی اش کـه در مرتبـه فرشـتگان قـرار دارد.     جزئی از انسان است، به کمال بالقو
دهد، معرفتی که مشتمل بر علم طبیعت اسـت و  این دگرگونی در طریق معرفت عقالنی رخ می

اند. تفکر اسماعیلی به لحاظ صـورت  روحهاي  مثبت و ابزارهاي  اذعان دارد به این که ابدان، نماد
ــوعی ــاي من ــه روان      اش، اقتض ــراق را دارد ک ــأله کلّــی ف ــا مس ــر ب ــه ایــن تفک کــاوي واجه

)psychoanalysis) فلسفه وجودي ،(existentialism  يتـرین  ) و مارکسیسم معاصـر، آن را جـد
موضوع، فراتر از حوصـله ایـن مقدمـه    این کالنهاي  آورند. شرح گونهمسأله بشریت به شمار می

هگانهاست؛ مضمون کلّی این است که ما از بی بـریم و  خود رنج می شدن از حال صلح و وفاق اولی
  پارچگی و یگانگی دوباره، به آن بازگردیم.نیاز داریم که از طریق یک فرایند درمانی یک

   

                                                        
1. Knowledge and Liberation: A Treatise on Philosophical Theology, by Nasir 
Khusraw, a new edition and English translation of the Gushayish wa Rahayish by Faquir 
M. Hunzai, with an introduction by Parviz Morewedge entitled ‘Nasir Khusraw’s 
Hermeneutic Philosophical Theology’ and his commentary, London: I. B. Tauris in 
association with the Institute of Ismaili Studies, 1998, xii+132+92 (in Persian) pp. 

 استادیار دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی. .2
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  فلسفه و دین نزد ناصر خسرو  
  1محمد ایلخانی

ناصر خسرو را متکلم، عقلگرا و یا در خط شهاب الدین سهرودي جامع حکمت یونـان و حکمـت   
اسالمی، و به طور تلویحی طرفدار حکمت خالده، نامیده اند. هرسه سخن به دنبال یافتن نـوعی  

» تقابـل «اتحاد یا جمع در افکار او هستند. اما آنچه اساس تفکر ناصر خسرو را شکل مـی دهـد   
بین ظاهر و باطن. این تقابل در جهان عین و ذهن، و در دیـن و فلسـفه یافـت مـی      است. تقابل

شود. اما، او برخالف ثنویان که تقابل را ذاتی می پنداشتند و فرجام را در نابودي ظاهر در مقابل 
به گذر از ظاهر به باطن بود. او مسافر از ظاهر به باطن بود. مرکب ایـن  قائل باطن می دانستند، 

تأویل است. جهان، همانند دین و فلسفه، متنی است براي خوانده شدن. بـراي او دینـداري   سفر 
کشف رمز یا سر هستی است. ایمان نه احساس صرف است و نه عشق به معناي تصـوف. ایمـان   
نوعی معرفت است. با تأویل می توان به باطن که حقیقت هستی است پـی بـرد. در یـک قطـب     

فلسفه، در یک صفند و در قطب دیگـر ظاهریـان، دینـداران و فالسـفه،     باطنیان عالم، در دین و 
قرار دارند. نقطۀ اشتراك باطنیان، اهل فلسفه و اهل تأییـد، در ایـن اسـت کـه هـر دو نجـات و       
سعادت را در معرفت باطنی و کشف راز هستی می دانند. ایـن معرفـت در دو مرحلـه یـا در دو     

ر مقابل تفکر ثنوي قائل به دو متن نیسـت. متفکـر مسـافر    معنا به یک متن تعلق می گیرد. او د
درپی حقیقت با تأویل از ظاهر، عینی و ذهنی،  به باطن یعی حقیقت سـیر مـی کنـد. اگـر هـم      

بین فلسفه و دین صورت می گیرد، اساس دین است. دین حکمتی اسـت کـه پیـامبر و    » جمع«
د. ناصر خسرو یک داعی اسماعیلی است و وصی او از طرف خداوند در اختیار بشریت قرار داده ان

معتقد است حقیقت باطنی نزد امام است. اهل فلسفه گاهی به باطن حقیقـت نظـري افکندنـد،    
ولی هیچگاه همانند پیامبر و وصی او به کنه حقیقت پی نبردند. بدین ترتیب، عقلگرایی بـراي او  

قلی که بر مبناي منطـق حکـم   در دو مرحله است. در مرحلۀ نخست، عقل عرفی و رایج است، ع
می کند. این عقل مبنا و معیار داوري بین عقایـد اسـت. هـیچ اعتقـادي بـه صـرف اعتقـادبودن        
صاحب حق نیست. معیار گفتگو و ارتباط با دیگري عقل است. هر اختالفی کـه در ظـاهر، بـین    

ن عقل رهـایش  مذاهب و اهل فلسفه، رخ می نماید با عقل بر مبناي منطق قابل حل است. اما ای
انسان را به ارمغان نمی آورد. در مرحلۀ دوم عقل جهانشناختی اسـت کـه خـود را بـر پیـامبر و      

و » دیگـري «وصی او، یعنی امام، ظاهر می کنـد. ایـن عقـل بـاطنی اسـت. بـراي ناصـر خسـرو         
ی در ظاهر قرار دارد. تقابل بین ظاهري و باطنی است. او خود را با تمام باطنیـان یکـ  » اختالف«

می پندارد. حوزة ظاهر در دین و فلسفه و سیاست است و باطن نیز در همین حـوزه هـا اسـت.    
                                                        

  د گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتیاستا 1
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ناصر خسرو به تکثر دینی اعتقاد داشت و رهایش یا نجات را در تمام ادیان و فلسـفه هـایی کـه    
شناخته بود، پذیرفت. این ادیان با کتاب الهی در ارتباطند و خداوند باهیچ کس به طور متناقض 

ه اشتباه سخن نمی گوید. اگر اختالفی بین اینان است بر مبناي فهم ظـاهري اسـت. اگـر بـه     و ب
باطن رجوع شود همه یک سخن می گویند. او برخی از اهل فلسفه را نیـز از ایـن امـر مسـتثنی     
نمی کند. بدین ترتیب، ناصر خسرو کثرت یا پلورالیسم اعتقادي را مطـرح مـی کنـد. هـر کـس      

اي از حقیقت را دارد. ظاهري چه همکیش او و یا خارج از آن باشد، نزد او جایگـاهی نـدارد.    بهره
این سخن از یک داعی که به تبلیغ و اعتقاد خاصی می پردازد در نگاه نخست شاید اعجـاب آور  
باشد، اما براي او دیگري اهل ظاهر است و نه اعتقاد تاریخی دیگر به طور مطلق. پس، ناصرخسرو 

عقلگرا و خرد ورز به معناي امروزي است و نه متلکم به معناي رایج کلمه. او پیرو اشراقیان، که نه 
نظر به حکمت خالده داشتند، هم نیست. او داعی شیعۀ اسماعیلی است که دین را رمز گشایی از 

  داند و هر که در دین و فلسفه اینگونه باشد در این راه با او همسفر است. باطن می
  

ظاهر، باطن، مسافر، تأویل، اهـل فلسـفه، اهـل تأییـد، دیگـري، تکثراعتقـادي       ن کلیدي: واژگا
 رهایش بر مبناي معرفت.
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  و متفکر سیاسیمتأمل ناصرخسرو فیلسوف 
  1دکتر محمد معروف الخولی

  فهرست:
  مقدمه پژوهش

  آشنایی با ناصرخسرو
  او کیست

  فرار وي از بلخ
  ناصرخسرو در یمگان

  در میان دو مذهب شیعی و سنیسرگردانی ناصرخسرو 
  تألیفات ناصرخسرو، ادیب و فیلسوف

  اسلوب و روش ناصرخسرو ادیب
  ویژگی اصلی شعر ناصرخسرو

  هاي تاثیر پذیري ناصرخسرو از زبان عربی در خالل متون دینی گونه
  اثر پذیري واژگانی
  اثر پذیري گزاره اي
  اقتباس وتضمین

  تحلیل 
  مقدمه: 

هجـري و نیمـه اول     4دولت اسالمی یعنی ایران و عراق و شام در قرنوضعیت سیاسی در شرق 
هاي زیادي در آن تقسیم قدرت و حکم رانی کردند و با  بسیار آشفته بود. چرا که حکومت 5قرن

  هـ به بغداد کار خلیفه سنی مذهب به پایان رسید. 334سیطره احمد بویهی متولد 
یفه سنی مذهب شد. و در ایـن میـان خلیفـه دوم    و این چنین سلطان و پادشاه شیعی حامی خل

م بر قـاهره مسـتقر شـده بـود از فرصـت نـاتوانی رقیـبش         972هـ ق/  362فاطمی که از سال 
فرستاد تا سامانیان و غزنویان و آل بویه را بـراي از بـین بـردن     کرد و مبلغانش را می استفاده می

نونی بـر مسـلمانان تأییـد نماینـد. و تـا      خالفت عباسی تشویق کنند و او را به عنوان خلیفـه قـا  
ها پیوست ولی امیر  حدودي این فراخوان در خراسان موفق شد. پادشاه سامانی به دعوت فاطمی

نوح پسر سلطان در عزل پدرش موفق شد و آنگاه همه توان دولت را براي سیطره و پایـان دادن  
ي با ترکان کافر متمرکز کرد. او به دعوت فاطمی به کار گرفت و مردان جنگویش را براي درگیر

                                                        
  mohamedalkoly728@yahoo.com مصر، اسماعیلیه کانال سوئز دانشگاه 1
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موفق شد بر فعالیت خلیفه عباسی و مبلغینش در ماوراء النهر و خراسان مستولی شود. هر چند 
ها در فـارس و عـراق    ها به طور مخفیانه انجام میشد و مسأله تبلیغ فاطمی ها بعد که تبلیغات آن

هـاي   ی مـذهب بـود و فعالیـت   قوي تر بود، به جهت اینکه دولت خود آل بویه یک دولـت شـیع  
ها مخصوصا در سرزمین فارس خیلی نتیجه داد و موسی پسر ابی عمران در آنجا حجـت   فاطمی

در یـک خـانواده    394بود. در این اوضاع نابسامان سیاسی ودینی ناصرخسرو در قبادیان به سال 
  منحصر به فرد به دنیا آمد.
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  سیاسی  األدیب ناصرخسرو الفیلسوف الحائر والمفکر ال
  1محمد معروف الخولى

  الفهرس
  مقدمۀ البحث:

  أوال: التعریف بناصرخسرو
  من هو- 1
  فراره من بلخ- 2
  یمکان"ناصرخسرو فى 3

  ثانیا: حیرة ناصرخسرو بین المذهبین الشیعى و السنى
  ثالثا: إنتاج ناصرخسرو األدیب و الفیلسوف

  رابعا: أسلوب األدیب ناصرخسرو
  لشعر ناصرخسروخامسا: الخاصیۀ الرئیسۀ 

  سادسا: أنماط تأثر الشاعر ناصرخسرو باللغۀ العربیۀ من خالل النصوص الدینیۀ
  مقدمۀ

  )انى (التأثر بالکلمۀژگذیرى واپالنمط األول: اثر
  زاره اى (التأثر بالعبارة)گذیرىپالنمط الثانى: اثر 

  االقتباس و التضمین التحلیل
  لشرح و التفسیر)زارشى (التأثر باگذیرىپاثر النمط الثالث: 

  الترجمۀ -أ
 التفسیر -ب

  الهامى (التأثر عن طریق االستلهام) ذیرىپالنمط الرابع: اثر
  تصویرى(التأثر بالصور و األخیلۀ)ذیرىپالنمط الخامس: اثر 

                                                        
  باإلسماعیلیۀ مدرس اللغویات شعبۀ اللفۀ الفارسیۀ بقسم اللغات الشرقیۀ کلیۀ اآلداب جامعۀ قناة السویس. 1
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  الخاتـاتمۀ
 الهوامش المصادر و المراجع

 مقدمۀ 

إیران والعراق والشـام مضـطربۀ أشـد    کانت الحیاة السیاسیۀ فى الجزء الشرقی من الدولۀ اإلسالمیۀ،  
االضطراب فى القرن الرابع الهجري والنصف األول مـن القـرن الخـامس الهجـري فـإن دوال کثیـرة       
اقتسمت الحکم فیه و انتهى أمر الخلیفۀ السنى فى بغداد بـأن سـیطر علیـه و علـى عاصـمته أحمـد       

و کـان الخلیفـۀ    1لیفـۀ السـنى  م)و هکذا أصبح السلطان الشـیعى حامیـا للخ  945هـ= 334البویهى (
م ینتهز فرصۀ ضعف منافسه فیبعـث  972هـ ق/ 362الفاطمى الثانی الذى استقر فى القاهرة منذ سنۀ 

دعاته یدعون السامانیین و الغزنویین و البویهیین للقضاء على الخالفۀ العباسیۀ و االعتراف به خلیفـۀ  
خـل السـلطان السـامانى فـى     شرعیا على المسلمین،  فنجحت الدعوة فى خراسان إلى حد ما،  و د

الدعوة الفاطمیۀ و لکن األمیر نوحا،  ابن السلطان نجح فى خلع أبیه ثم حشد قـوى الدولـۀ جمیعهـا    
للقضاء على الدعوة الفاطمیۀ و آثر مقاتلۀ رجالها على محاربۀ الکفار من الترك و أفلح فـى القضـاء   

اسان،  و إن کانت دعوتهم استمرت سـریۀ  على نشاط الخلیفۀ الفاطمی و دعاته فیما وراء النهر و خر
فیما بعد،  و کان أمر الدعوة الفاطمیۀ فى فارس و العراق أشد قوة. ذلک أن الدولـۀ البویهیـۀ نفسـها    
دولۀ شیعیۀ،  و قد أثمر نشاط الفاطمیین فى إقلیم فارس خاصۀ أیما إثمار و کـان موسـى بـن أبـى     

ا ودینیا نشأ ناصرخسرو فقد ولد فى قبادیان عـام  . فى هذا الجو المضطرب سیاسی2عمران حجۀ فیها
   4فى أسرة لها شأنها 3م) 1003ه (394

                                                        
 . 149، ص 4هش، ج 1399الصفا تهران  روضۀمیر خواند :  -  1
 5مطبوعات البنک العربى الدولى للمعلومات، بـدون تـاریخ، ص   – ناصرخسرورحلۀ  - یحى الخشاب ( دکتور ) سفر نامۀ  -  2

  193 -  192وما بعدها , انظر أیضا : سیاست نامه، ص 
   9) سفر نامۀ ( ترجمۀ د یحى الخشاب ) ص  -  3
قبادیانى، مجله دانشکده ادبیـات فارسـى وزبانهـاى     ناصرخسروانتقادى  –حمود بشیرى ( دکتر ) برسى افکارسیاسى م  -  4

، نقـال عـن : سـفر    165هجرى شمسى ص 1377سال دوم، بهار  –اه عالمه طباطبایى تهران، شماره سوم گدانش - خارجى 
   1، ص 1356وار قبادیانى، به کوشش محمد دبیر سیاقى، تهران، ز ناصرخسرونامه 
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  ناصر خسرو 1»زادالمسافرین«شناسی در  مسائل معرفت
   2یفموسی دینارشا

  به نام خداوندي، که جهان آفریدست،
  ش نگینی همچو ایران آفریدست. میانه

  خداوندا! نگهبان باش تو این نگین را،
  تن و کین را.فز سرش بخل و بغض برانداز ا

  
ــانی (  ــونی 1004-ه.ق.394ناصــر خســرو قبادی ــان تاجیکســتان کن م. 1088-ه.ق.481-م.، قبادی

م.) اسـت. او  11.ق.( هام -5یومگان بدخشان) از بزرگترین فیلسوفان، شاعران و نویسندگان قرن 
رمشقت، پرتشویش و ناآرامش آثار معنوي زیـاد ارزشـمند تصـنیف کـرده      صرف نظر از زندگی پ

 جـامع «، »االخـوان  خـان «، »گشـایش و رهـایش  «، »دینالوجه «، » زادالمسافرین«است، چون 
 بســتان«، »العــالم لسـان «، »صــنعتلا   عجایــب«، »اختیاراالمــام و اختیاراالیمـان «، »الحکمتـین 

، »تفسـیر قـرآن  «، »هفت بـاب «، »الحقایق کنز«، »الحساب   الحساب و عجایب غرایب«، »لالعقو
اصول «، »رساله در دعوت روحانیان و تسخیر کواکب«، »ارشادالسالکین«، »رسالۀ آفاق و انفس«

رین دالیل«، »گهرریز«، »شش فصل«، »ادب دسـتور  «، »قانون اعظـم «، »ر اعظمثیاک«، »المتحی
هر یکی از این آثار شاهکاري ». سفرنامه«و » سعادتنامه«، »روشناینامه«، »اشعاردیوان «، »اعظم

و تشکّل اصطالحات  ندفلسفی، علمی، مذهبی و ادبی بوده، در عین حال در رواج زبان فارس دری
اي انجام یابد. ولی ما  ، که در بارة آنها گزارشهاي گستردهندعلمی آن سهم بارز دارد و شایستۀ آن

ت مهمتـرین اثـر فلسـفی او      گزارش خ و بیـان مسـائل   »  زادالمسـافرین «ود را با توصـیف ماهیـ
 1061ه.ق. ( 453را ناصر خسرودر سال » زادالمسافرین« نماییم. شناسی در آن محدود می معرفت

سـال سـپري    59م.) تألیف نموده است، که در این هنگام او در یومگان اقامت داشت و از عمر او 
در آن مرحلۀ حیات مؤلف نگاشته شده است، »  زادالمسافرین«معنی دارد، که  شد. این چنین می

ت جزیرة خراسان رسیده بود. همین امـر   وکه مذهب اسماعیلی را به کلّی پذیرفته  به مرتبۀ حج
ر ساخته است.» زادالمسافرین«مضمون و محتواي فلسفی و عقیدتی  را مقد  

  

                                                        
و  1338نامیده شده اسـت و زیـر همـین عنـوان سـالهاي      » مسافر-ال-زاد«در بعضی نسخسخاي خطّی این اثر  1

مۀ تحلیلی، توضیحاد و  1384 ه.ش. در تهران چاپ شده است. منّ این کتاب را به زبان روسی ترجمه کرده، با مقد
  ام.   ) به طبع رسانیده2007(دوشنبه، » پریپس پتنیکاو«فهرستهاي ضروري زیر عنوان 

 پروفسور علوم جمهوري تاجیکستان، دکتر فلسفه، عضو پیوستۀ فرهنگستان 2
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   ناصرخسرودگاه یاز د حدیثقرآن و 
  اعظم یزدي پوران

 سـه شـاعري  ، در زمرة و به همراه حافظ و رودکی قرن پنجم ه مذهباز شاعران شیع ناصرخسرو
 در شعرش استفاده کرده داثبات ادعاي خو جهتبوده و از آیات قرآن  از برکه کل قرآن را  است
از دیگر ، بیش گسترش عقاید دینیشعر نیز در راه  و دري گیر و جد در امور دینی سخت او. است 

در الهیات و آیات قرآن نظراتش قابل  که الهیحکیمی  است. ه کردهشاعران به قرآن و حدیث توج
براثـر آن از   کها در چهل سالگی خوابی دید ام. توجه است. ایام جوانی را در عیش و نوش گذراند

را آغاز کرد. اشاره  نوینیه روانه شد و زندگانی معنوي دست کشید و به سوي مک ناپسندهاي  کار
داستان حضـرت   ،داستان خلقت آدم و سجده نکردن شیطان بر او همچونقرآنی، هاي   به داستان

ه دارد و ظاهر و خواندن آن را بـه تنهـایی   توج به معنی و باطنبیشتر  یشها داستاندیگر نوح و 
بوي آن.  معنایش همچوننند مشک است و این باور است که سخن خداوند هما بر .داند نمی کافی
. اسـت ، ارزش و احترام قرآن نیـز در معنـاي آن   استطور که قدر و ارزش مشک به بویش  همان

روحـانی   ۀحرفـ  شـغل و  .است بو اي پسر خاکستر بی مشک ،مشـک باشد لفـظ و معنی بـوي او
فـاطمی   ۀاز طرف خلیفـ کرد که بصیرت فراوانی به قرآن داشته باشد، زیرا  ایجاب می ناصرخسرو

چنین مرتبه و  .داشتنیز  خراسان را ةر زمین شده بود و عنوان حجت جزیرمصر مأمور تبلیغ خاو
در  خسـرو داشته و به رموز آن آشنا باشد. ناصر که کتاب اهللا را از بر شود میبه کسی اعطا اي  هپای

در جهت تبیین، تثبیت و تأیید آرا و   آن آثار منثور خود، بیشتر به تأویل آیات و بیان معانی باطنی
گیـرد. از   از مجازها و تصاویر خاص قرآنی بهره می دپردازد، اما، در اشعار خو لیه میعقاید اسماعی

 را عنـوان حق جو و حقیقت طلب او  ۀیتوان روح می، خصی رویکرد خاص شاعر به قرآنیل شدال
تر  او دستاویزي محکمنیز شده بود. در این مسیر، اش  که موجب تحول روحیاي  ههمان روحیکرد؛ 

بـا   ناصرخسروتوانست پیدا کند.  رسیدن به هدایت و حقیقت نمی به آن جهتتمسک  از قرآن و
تـر، هـم در آیـات     تر و بـاطنی پروا بی اي گونهتأویلی اسماعیلیه همان کار را به  ۀاندیش تمسک به

که نام دیگر این فرقه، باطنیـه یـا باطنیـان     ، همچنانکرد متشابه و هم در آیات محکم دنبال می
امـا بـراي آن ظـواهر،     ،که کم و بیش اهل عمل به ظواهر احکام شریعت بودنـد با این ها آناست. 
جوي معانی نهانی تجس نیز، به صراحت، اهمیت تأویل و ناصرخسروویالتی قائل بودند. و تأ ها باطن

پوشیده  ايمعن بر دیگر جانداران در دانستن و فضل و شرافت آدمی را  دهد میشرح  شرا در آثار
تر است از امت که معانی کتاب  داند و معتقد است که: به خداي آن گروه نزدیک می  از ظاهر چیزها

  بداند.  شریعت رسول صلی اهللا علیه و آله وخداي 

  .تأویل، ناصرخسرو، اسماعیلیهحدیث، قرآن،  واژگان کلیدي:
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  ناصرخسرودر شعر  البالغه نهجبازتاب 
  1علی خضري

قبادیانی از شاعران نام آشناي ایرانی در قرن پنجم هجري است که در بلخ زاده شـد.   ناصرخسرو
امـا پـس از چهـل    کـرد،  را با خوشگذرانی و عشرت طلبی در دربار غزنویان آغـاز   او زندگی خود
، روي داداش  تحـولی کـه در زنـدگی   دي دیگر یافـت.  گردانی از تعلقات دنیوي تول سالگی با روي

به دنبال ایـن  شد. اش را موجب  تغییر داد و دگرگونی فکري و هنرينگرش او به زندگی را  نحوة
و به ذکر مناقب و فضـایل آن بزرگـواران در    یافتت خاصی به اهل بیت (ع) ل، عالقه و ارادتحو

 البالغـه  نهجها و گفتار امام علی (ع) در  تأثیر زیادي نیز از اندیشه ناصرخسروپرداخت.  ودشعر خ
 بازتاب یافته است. در این پژوهش بـرآنیم ، آن چنان که به نحو خاصی در شعرش پذیرفته است

. در کنیمرا بیان  البالغه نهجهایی از تأثیرپذیري این شاعر از  حلیلی، جلوهت ـ  با روشی توصیفی تا
چون دل نبستن به دنیا، فضیلت علـم و دانـش، پرهیـز از حـرص و طمـع،       موضوعاتیاین راستا 

هـا نشـان    گیـرد. یافتـه   مورد بررسی قرار می غیره نفس و توصیه به صبر و راستگویی و محاسبۀ
ش بـه  امـام علـی (ع) را در شـعر   هـاي    بسیاري از اندیشـه  ،البالغه أثیر نهجتحت ت اوکه  دهد می

   است. به کار بردهمنظور بیداري و آگاهی مخاطبانش 

  .، بینامتنیتالبالغه نهج، امام علی (ع)، ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  Alikhezri84@yahoo.Comزبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایمیل:  استادیار گروه. 1
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  تأویل آیات قرآن و حدیث در شعر ناصرخسرو شیوة
  3محمديبهجت ، 2خدیجه علیزاده، 1فهیمه رضایی

درست در تاریخ مسلمانان همواره مطـرح   گیري جهتحدیث به عنوان دو منبع شناخت  قرآن و
هـاي   ییـد اندیشـه  نیز در جهـت تأ اسالمی ۀ برجستهاي  دانشمندان، علما و شخصیت .است بوده

، فیلسـوف  ،اند. ناصرخسرو قبادیانیبهره برده به فراوانیسنگ خود در آثارشان از این منابع گران
دیگـر معاصـران خـود در     در مقایسـه بـا  ، از ایـن دو منبـع    شدهمتفکر و ادیب اسالمی شناخته 

را بـه کـار بـرده اسـت.      هـا  آنیید درستی افکار خود تأ کرده و در ة بیشتريهایش استفادنوشته
توسـط او بـود کـه در    برگزیدن مـذهب اسـماعیلی    ، به دلیلبر قرآن و حدیث خسروتأکید ناصر
گیري . این بهرهیافته استهایش نمود بیشتري گیري از احادیث و قرآن در نوشتهبهره نتیجۀ آن
بـه نقـش    ،کنـد  مـی قرآن و حـدیث آشـکار   ة را در حوز اواینکه تسلط و آشنایی عمیق  عالوه بر

ویـل بـاطنی   توجه مذهب اسماعیلیه به قـرآن و تأ نیز اشاره دارد.  او مذهب اسماعیلی در اندیشه
بـه   در آثار ادبی و علمی خود به این دو منبع اسالمی که ناصرخسرو شدادیث موجب آیات و اح

 موضـوع . در این پژوهش در پی بررسی ایـن  بجویداین مذهب تمسک هاي  عنوان یکی از حجت
 میـان اي  ه؟ چـه رابطـ  اسـت   داشـته بردي رچه کا خسروهستیم که آیات و احادیث در شعر ناصر

ناصرخسرو از قرآن و حدیث وجـود دارد؟ فـرض   ة اسماعیلیه و میزان استفادمذهبی هاي   اندیشه
به عنوان اندیشمندي اسالمی به اهمیت قرآن و حـدیث آشـنا    خسروتحقیق براین است که ناصر

 اسـت.  گرا به این منـابع اسـالمی توجـه کـرده    ویلدلیل وابستگی به یکی از مذاهب تأ بوده و به
مـوردي آیـات قـرآن و نقـل      نیـز مطالعـۀ   و نقد و تحلیل و اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

    است.حدیث دراشعار ناصرخسرو 

  ناصرخسرو، اسماعیلیه، قرآن، حدیث، تأویل.  واژگان کلیدي:
  

                                                        
  دانشگاه شهید بهشتی. 1
  دانشگاه شهید بهشتی. 2
  دانشگاه شهید بهشتی. 3
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  ناصرخسروبررسی بینامتنی قرآن در دیوان 
  1مریم رحمانی

مباحث جدید در نقـد ادبـی اسـت کـه بـا       جمله ازي زبان شناسی، بینامتنیت به عنوان رویکرد
بـا  هـا   آن چگونگی ارتباط یک متن با متون دیگر و تجزیـه و تحلیـل نـوع ارتبـاط    هدف بررسی 

مختلـف  هاي   کو سبها  ، در دورهگیري از آن گواهاز قرآن و پذیري  تأثیر گیرد. صورت مییکدیگر 
در شـعر شـاعران   پـذیري   اثـر  ایـن ة پی بـردن بـه شـیو    به منظور است. داشتهرواج  یادب فارس

قبادیـانی نیـز، از    ناصرخسرو. داشتپنهان متن هاي  الیه که کنکاشی در میانمختلف الزم است 
از جمله نفـی جزئـی و    ،مختلف بینامتنیتهاي  که به شیوه بود یادب فارس ۀاعران شعر زاهدانش

جوید. این جستار نیز اگرچـه  میخود بهره ۀ زاهدانهاي  بیان اندیشه درنفی متوازي از زبان قرآن 
پـذیري   تأثیرۀ هایی در زمینپژوهش از پیش این زیرا ،شود میمحسوب ن يپژوهش چندان جدید

هـاي   الیـه  عمـق  نفوذ در مقاله، اما از آنجا که هدف این انجام شده بوداز کالم وحی  ناصرخسرو
 .نباید از ضرورت بررسی آن غافل شد ،جدید نقد ادبی استهاي  اشعار ناصرخسرو براساس شیوه

هاي  ، به شیوهناصرخسروضمن بررسی جایگاه قرآن در شعر  شده است تابنابراین در مقاله سعی 
  گیري او از قرآن براساس رویکرد بینامتنیت نیز پرداخته شود. بهره

 .، بینامتنیت، شعر فارسیناصرخسروقرآن،  واژگان کلیدي:

                                                        
  gmail.com@maryam.Rahmani 2001دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایمیل: . 1
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  ناصرخسروا اشعار روابط بینامتنیت قرآن ب
 1نفیسه ثباتی

شناسـاندن  توانـد در   است کـه مـی   با اهمیتیاز مباحث متنی، د بینامتنی یا ارجاعات میانرویکر
که متون مختلف بـا   داشته باشد. از آنجا چشمگیريشعر شاعران تأثیر  شناسانۀزیباییهاي  جنبه
تـوان بـا شـناخت ایـن     می اند، پدید آمدهو با اثرپذیري از آثار پیش از خود اند  در تعامل یکدیگر

ت هنري و سـبک سـخنوري شـاعران را بهتـر شـناخت و      ثیرپذیري و روابط بینامتنی، شخصیتأ
در ایـن   قابل بررسـی  از جمله متونجایگاه ادبی آنان به دست آورد. ة اطالعات ارزشمندي دربار

قرآن و احادیـث سـروده   هاي  آیات، قصه بسیار زیاداست که تحت تأثیر  ناصرخسرو، اشعار زمینه
هرچـه   جهـت شـناخت  توانـد در   با آیات قرآن مـی  ناصرخسروتحلیل روابط و اشعار  است. شده

گشا باشد. از این رو، این مقاله کوششی  بیشتر و بهتر شخصیت هنري و ادبی این شاعر بزرگ راه
ادیـث براسـاس   با آیات قـرآن و اح  یشهاو تحلیل مشابهت ناصرخسرواست جهت بررسی اشعار 

  بینامتنی.   نظریۀ

  ، اشعار، بینامتنیت.  ناصرخسروقرآن،  واژگان کلیدي:

                                                        
  Sobati_nafiseh@yahoo.com ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور بابل، ایمیل:کارشناسی ارشد زبان و . 1
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  ناصرخسرودر شعر  البالغه نهج یتجل
   1یخوشه چرخ آران یعل

چهـارم و پـنجم هجـري    هاي   و سدهشکوفایی فرهنگ اسالمی  ةقیقت دوردر ح ناصرخسروة دور
زیرا در این دوره علم و فلسفه و معارف اسالمی بـه   آید؛ شمار می بهکلیدي فرهنگ اسالمی  دورة

از طریق برخورد آثار و عقاید کالمی پدیـد آمـد. از    نوینیهاي   و تجربه دست یافتاوج شکفتگی 
اخالقـی و   افکـار که شـعر را در خـدمت   اي  همیان شاعران قصیده پرداز فارسی، نخستین گویند

. بـود قبادیـانی   ناصرخسـرو ، حکـیم  به کار گرفـت  مکتبیهاي   اندیشهدر راستاي نیز اجتماعی و 
 ،. از دیگـر سـو  رساند به اثبات می، اسرار خلقت و حکمت را شکالم او بیدار کننده و با ابزار شعر

انیت، کتب شیعه و تجلی گاه عشق، شناخت، سیاسـت، انسـ  منابع اصلی از نیز  البالغه نهجکتاب 
 ،تطبیقـی در این مقالـه بـه شـیوة     ، کهستفصاحت و بالغت احکومت، عدالت، حکمت، عبادت، 

قـرار   بررسیمورد  ناصرخسرودر اشعار  البالغه نهجمفهومی  ـ مضمونیهاي   از مطابقت هایی نمونه
از اش  شود که آیا ناصرخسرو با توجه به اعتقـادات مـذهبی   پرسش پاسخ داده میو به این  گرفته
کـه قطعـاً در سـرایش     آید به دست میو در پایان این نتیجه  است تأثیرپذیر پذیرفته البالغه نهج

که بسـیاري از مضـامین    اي گونهبه  کامالً تأثیرگذار است،اعتقادات مذهبی او  ،ناصرخسرواشعار 
 موضـوعی و جزئـی مـورد اشـاره قـرار      شکلشعري او همان ترجمان کالم علی (ع) است که به 

  گیرد.   می

 .، دیوان، بیت، حدیثناصرخسرو، لبالغها نهجعلی (ع)،  واژگان کلیدي:

                                                        
  Khooshe14@yahoo.com، ایمیل: . مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل1
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دنیا دردیوان ناصرخسـرو و مقایسـۀ   هاي   همانندسازي ي ازبررسی تصاویر
 البالغه آن با نهج
  2زهرا توانچه فاطمه، 1عباس عرب

کـه  اي  هگستردهاي  به معنی پست و تعبیر» دناءت«یا  به معنی نزدیکی» دنو« ریشۀ واژة دنیا از
از ؛ اسـت  شـده نی موجـب  گوناگوهاي   اند، بحث از دنیا را در حوزه داشته عالمان و حکیمان از آن

 امـري  در حـوزة ادبـی و قلمـرو قدرتمنـدي چـون تشـبیه و اسـتعاره        موضوعواکاوي این  رو این
امـام علـی و شـاعري چـون     هـاي    . نمونۀ مناسـب ایـن تشـبیهات در آمـوزه    خواهد بودضروري 

زیسـته اسـت. شـیوة بررسـی      ایی فرهنگ اسالمی مـی در زمان شکوفظهور یافته که ناصرخسرو 
گـویی بـه    پاسـخ توانـد   مـی البالغـه و دیـوان شـعر ناصرخسـرو،      تطبیقی از طریق خـوانش نهـج  

او سرچشـمه گرفتـه و اینکـه    از دنیاآگاهی و دنیااندیشی فراهم کند که  ی رابنیادینهاي   پرسش
نگرشـی پویـا در مسـیر    تـا  ؟ اسـت   بودهدر یک بررسی تطبیقی چه ها  آن تشبیهات دنیا و وجوه

سـازي   بسیاري در خصوص سـیاهه هاي   مقالهها و  . تا کنون کتابممکن شوداخالقمندي جامعه 
دنیـا از نظـر ناصرخسـرو و تـأثیر      و نیـز البالغـه   ها و ارزش دنیا، بالغـت تشـبیه در نهـج    ویژگی
 خـاص، بیه و دنیا به طـور  تلفیق موضوع تش، اما است  شدهالبالغه در شعر ناصرخسرو نوشته  نهج

 ،شـود  مـی  عشق و ارادتی که از امام علی در دیوان این شاعر فاطمی دیـده  هاي   با توجه به نشانه
هـاي    حضور قدرتمند استعاره و تشبیه و تصویرسـازي  بااست. در این مقاله  قابل توجهپژوهشی 

کـه   کنـد  مـی  اثبـات  ایـن فرضـیه را    و نیز نگرش پر رنـگ و محـوري مـذهب    اقلیمی و خالقانه
اسـتقالل و   رغـم  علیها  خوردنی و آدمی، حیوانات، گیاهان از دنیا،ناصرخسرو در توصیفات خود 

 البالغه نیز بهره گرفته است از نهج اش، ذوق شاعرانه

  البالغه، دیوان ناصرخسرو.  تصویر، همانندي، دنیا، نهج واژگان کلیدي:

                                                        
  دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد. 1
  f.tavancheyahoo.com، ایمیل: الملل فردوسی مشهد دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی پردیس بین. 2
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 ناصرخسروبینامتنی قرآنی در اشعار 
  2کلثوم صدیقی ،1سادات جابر سکینه

کـه در  اسـت   ناپذیرانکار موضوعی ،ه قرآنژوی هب ،دینیهاي   ازآموزه گو پارسیتأثیرپذیري شاعران 
از این چشمه معرفت سیراب شده و به فراخور توان خود از آن نیز  ناصرخسرو ،شاعران میان این
 .  شده استبهره مند 
گرا و متشـرعی انعطـاف پـذیر در کـیش     متفکري خردا، شاعري قصیده سر ،قبادیانی ناصرخسرو

 کـرده اسـت.  معرفی  دشخصیت ادبی خوگیري  شکل پیشرفت و أقرآن را منشکه  اسماعیلی بود
 را ناصرخسـرو اشعار ، یفیتوص ـ یلیتحل روش با که است آن یپ در حاضر پژوهش ،منظور نیبد

ـ   شـان بـا  وندیپو  ینـامتن یب ۀدرنظری» بنیس محمد«براساس مدل  محـور   چهـار  در یمـتن قرآن
 کـه:  این سواالت پاسخ دهد بهو  کندن یی، تبیقرآنهاي   تیشخص و ی، مضمونیگان واژ، يساختار

کیفیـت و کمیـت   اسـت؟   کـرده از قرآن اسـتفاده   بیش از هر چیزدر اشعارخود،  ناصرخسروچرا 
در  ،از قـرآن  از آنجا که نحوة استفادة ناصرخسرو ؟است  بودهاز مضامین قرآنی چگونه استفادة او 

توان نتیجـه گرفـت کـه ناصرخسـرو      او همخوانی دارد، میفکري گیري  بیشتر قصایدش، با جهت
لیان توجه فراوانی به باطن قرآن داشـته و از معـدود   یدیگر اسماع همچون ناصرخسروهمچون.... 
قرآن را جزء منـابع مهـم اشـعار     که است آمده میشمار ادب فارسی به ۀ شعر زاهدان سرایندگان

قرآنـی در  هـاي    و هـم از مضـامین و شخصـیت   هـا   خود قرار داده تا جایی که هم از الفاظ و واژه
 شصفت خلـود ببخشـد و در قلـوب خواننـدگان     هایش سرودهو توانسته به اشعارش یاري جسته 

   چشمگیر داشته باشد.  تأثیري 

 .ناصرخسرو، ) از قرآن تأثیرپذیري( یتنقرآن کریم، شعر، بینام واژگان کلیدي:

                                                        
  سی مشهد،  فردو دانشگاهب شد مترجمی زبان و ادبیات عردانشجوي کارشناسی ار. 1

  jaber3423@gmail.comایمیل: 
  seddighi@ferdowsi.um.ac.ir، ایمیل: دانشیارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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  قرآنی و پیامبران در قصاید ناصرخسروهاي   تحلیل و واکاوي شخصیت
  1الهه سوداچی

قرآنـی، پیـامبران، بزرگـان    هـاي    شخصـیت   در دیوان ناصرخسرو، اسامی متعددي از جملـه نـام  
که هـر   شود میدیده اي  همشاهیر باستانی و اسطورتاریخی، رجال اسالمی و سیاسی، پادشاهان، 

هـاي    کتابدارد. در این مقاله، با مطالعۀ دیوان شاعر و  یکارکرد ویژه و جایگاه خاصها  آن یک از
خـواهیم پرداخـت و بـرآنیم تـا      هـا  آنقرآنی و تحلیل و واکاوي هاي   مرتبط، به بررسی شخصیت

و چه تصـویري    قرآنی بهره جستههاي   دریابیم که شاعر با چه اهدافی از نام پیامبران و شخصیت
 آله ـ   و  علیه اهللا   اکرم ـ صلی  ن خاندان رسول أشدربارة  پیشتر است. دادهرا از هر شخصیت ارائه 
پیـامبران و  هـاي    ون در زمینـۀ داسـتان  ، امـا تـاکن  اسـت  شدهنوشته اي  همقال در شعر ناصرخسرو

درخواهیم یافـت  پژوهش در این  است. چندانی انجام نشدهتحقیقی  مطالعۀقرآنی هاي   شخصیت
و  حکمی و دینـی  ،بیان تفکرات فلسفی به منظورقرآنی هاي   که شاعر از نام پیامبران و شخصیت

 گـاه بـه ابـراز    روند،در این  است. استفاده کرده نشاثبات حقانیت مذهب اسماعیلیه و رهبرا نیز
از نـام پیـامبران    بـدیع سیاسی خود پرداخته و بنابر اقتضاي کالم به خلق تصاویري هاي   اندیشه
در پـی دسـتیابی بـه اهـدافی نظیـر      ر استحکام کالم و مدعایش بیفزاید، ضمن آنکه تا ب پرداخته

    است. دهبوآموزي، پند و اندرز و...  مدح بزرگان، ذم مخالفان، عبرت

 .قرآنی، قصاید ناصرخسروهاي   تحلیل و واکاوي، پیامبران، شخصیت واژگان کلیدي:

                                                        
  ).jarideaseman@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  .1
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ـ ین و مفـاه یو حضور مضام یتجل یبررس در اشـعار ناصرخسـرو    یم قرآن
  یانیقباد
  2محبوبه غفوري، 1يدریرحیم السادات میمر

در ایـن میـان    .اسـت   بـوده ، عرفان و معارف دینی یم قرآنیمفاهگاه  یشعر فارسی از دیرباز، تجل
 کـرده ناصرخسرو به مباحث دینـی و مـذهبی توجـه     همچونتوان یافت که  کمتر شاعري را می

از  يریـ گل قـرآن و بهـره  یـ واو در فهـم و تأ  هکد یآین برمیاشعار ناصرخسرو چن یاز بررسباشد. 
امل و ک ییده و آشنایار ورزین (ع) اهتمام بسیمعصوم گر ائمۀیامبر (ص) و دیث و سخنان پیحد
ث یـ د و احادیـ ات قـرآن مج یـ آفراوانـی از  ناصرخسرو در اشعار خود بـه   است. داشته به آن یواف
و  یلیونامشهود، تـأ قرآن، به صورت  یهمتا و آسمانیب المکاو از  يبهره مند .ندکیاشاره م ينبو
و  یپـس از بررسـ   ،ن مقالـه یـ ادر است.  کردهرگذارتر یثتر و تأرا هنرمندانه کالمشآور، هامیگاه ا
ـ یوان او، موضـوعات و مفـاه  یـ در د وغور و تأمـل ر قرآن بر اشعار ناصرخسرو، یثل تأیتحل  یم قرآن

، جهان پس از مـرگ (معـاد،   خداونداوصاف ، قدرت و نشین آفریتحت عناوبرگرفته از اشعارش 
... قـدر، توبـه و  دگاه قـرآن، قضـا و   یقرآنی، انسان از دهاي   داستان جهنم و...)، پیامبران و ،بهشت
ه ناصرخسـرو در آثـار   کـ  دهد مینشان  ین بررسیا است. گرفتهل قرار یو مورد تحل يبندمیتقس

  گرفته است.  بیشتري  بهرة یم قرآنیات و مفاهین، آیها، مضامخود از چه سوره

  .یم قرآنی، مفاهیم، شعر فارسیرکناصرخسرو، قرآن  واژگان کلیدي:

                                                        
  شناسی و پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی،   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش. 1

  m.s.mirheidari@gmail.comایمیل: 
  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،  کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش. 2

  Ghafoori_mahboobeh@yahoo.comایمیل: 
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  ناصرخسرو أشعار در قرآن ریتأث
   1مهدي محمدي نژاد

 همـراه  بـه  ،بـود  و مبلغ قرآن مفسراست. او که  ناصرخسرون ارکان شعر یتر از اساسی یکیقرآن 
 نقـش  و تیـ اهم موضـوع  نیااند.  بوده قرآن حافظ که است يشاعر سه در زمرة یرودک و حافظ
در تـالش   پژوهشگر مقاله نیا . دردهد نشان می او شعر در اش را یتجل و شاعر دیعقا در را قرآن

 مصـرح پـذیري   ریتأث اند از ، که عبارتبپردازد قرآن از ناصرخسروپذیري  ریتأث گونۀ دو به است تا
پـذیري   ریتـأث و دیگر  است رفته کار به او شعارا در میمستق صورت به قرآن از یالفاظ ای اتیآ که
 وانیـ د تمـامی  یبررسـ  اسـت.  نمـود یافتـه   شـاعر  شـعار ا خـالل  در دیعقا با ابراز که مصرح ریغ

 ،وانیـ د کـل  یبررس ضمن مقاله نیا یول است، عرضه قابل مفصل کتاب کی حد در ،ناصرخسرو
کـرده   انتخاب ،دهد یم نشان قرآن از را شاعر تأثیرپذیري قصائد گرید از شیب که را دهیقص چند

  .  کند می هموار وانید کل یبررس و مسیر را در جهت

                                                        
  Mehdimohammad66@yahoo.comاستادیار دانشگاه گلستان و دکتراي ادبیات عرب. ایمیل:  .1
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  قبادیانی ناصرخسروبازنمایی احادیث اسالمی در اشعار 
  2کلثوم باقري ،1مینا پیرزادنیا 

شمار  بهجوشان معارف اسالمی ۀ دومین منبع و سرچشم ،احادیث و روایات اسالمی پس از قرآن
و  سـخنان، اعمـال  . توجه به احادیث به عنوان یکی از علوم مهم اسالمی که به کمـک آن  آید می

بسیار برجسـته و   گیرد، ها مورد بررسی و تعلیم قرار می با هدف پیروي از آناحوال پیامبر (ص) 
مسـتقیم در اشـعار   همـواره بـه شـکل مسـتقیم و غیر    است. این آفتاب حیات بخش  مدنظر بوده

دري نیـز   گویـان  است. پارسی داشتهشاعران آشنا به معارف و تعالیم اسالمی و زبان عربی تجلی 
بتداي پیدایش شعر دري، به احادیث نبوي بـه عنـوان یکـی از منـابع مهـم و فصـیح زبـان و        از ا

. در این میان گویندگانی کـه از دانـش زمـان و حکمـت روزگـار      اند داشتهفرهنگ اسالمی توجه 
از احادیـث و مضـامین و    ،خود عالمانه و حکیمانۀهاي  تبع اندیشه، به اند داشتهخود اطالع کافی 

تـوان نـام    را میقبادیانی  ناصرخسروجمله حکیم  آن از اند که برده بهرة بیشتريها  نآ موضوعات
و در  شـده ملقـب  » حجت«از شاعران و نویسندگان بزرگ قرن پنجم هجري است که به او  برد.

جوشـان و بیکـران قـرآن و    هاي  ها و آبشخورراستاي تبلیغ دین و مذهب اسماعیلی از سرچشمه
 قبادیـانی امـري   ناصرخسـرو حدیث بهره گرفته است. بازتاب مفاهیم احادیث اسـالمی در شـعر   

. در این مقالـه نگارنـده بـر    کند میآن را آشکار کامالً واضح و قطعی است که مراجعه به آثارش، 
 ناصرخسـرو اشعار  تأثیر و کاربرد چشمگیر احادیث اسالمی در ،براساس منابع موجود تاآن است 

   کند.بررسی را 

 قبادیانی، پیامبر (ص)، ائمه معصومین (ع).   ناصرخسرواحادیث اسالمی،  واژگان کلیدي:

                                                        
  pirzadnia@yahoo.comیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم، ایمیل: . استاد1
  kbagheri69@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، ایمیل: 2
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  ناصرخسرو قرآن در آثار بازتاب
  1ن مطهريیده نسریس

در  اسـت.  شـده تـدوین  » ناصرخسروآثار آیات قرآن در  بازتاب«ن مقاله با عنوان یمبحث اصلی ا
، ابیـاتی بـا   ناصرخسـرو این مقاله پس از ذکر مقدمه در باب زندگینامه و چگونگی انقالب فکري 

ناصرخسـرو و  «سپس مطـالبی بـا عنـاوین     ارائه شده است و اشاره به آیات قرآنی و توضیح آیات
 ،یحـب علـ  «، »یعل یقرآن و سنت و دوست«، »یو شرف نسب یعل حب«، »م صفات حسنهیرکت
    است. شدهبیان » والیت راستمرا«و » یشاعر فاطمگاه  هکیت

  .ناصرخسروقرآن،  واژگان کلیدي:

                                                        
    کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین (پیشوا). 1
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  بررسی تطبیقی تناص قرآنی در شعر ناصرخسرو و احمد محرم
  2زیور چراغی ،1پیرزادنیا مینا

 کـرده  نفـوذ  اتیـ ادب ژهیو به ،ها حوزه ۀهم در که استی اجتماع ـ یفرهنگي کردیرو، تینامتنیب
ـ  ،باشـد تـر   يقـو  آثـارش  در ینـ ید ۀجنب کهی بیاد هر است.  و قـرآن  از ثرأمتـ  بیشـتر  دیـ ترد یب
 از کـریم  قـرآن  است. داده نشان يبارزی شکل به دخو آثار در را آن واست  بودهی نیدهاي   آموزه

 اسـت.  نزدیکـی  ارتبـاط  و پیونـد در  آن بـا  شـاعران  از بسیاريهاي   سروده که است متونیجمله 
 ۀنظری براساسشاعرانی هستند که آن دسته شاعر مصري از  ،ناصرخسرو قبادیانی و احمد محرم

 ، ازدخـو  اهـداف  انیـ ب در جهـت ها  آن .اندداشته میکر قرآن به توجهی قابل شیت، گراینامتنیب
بـه ایـن    تـا انـد،  کارگرفته به را میکر قرآن الفاظ و نیمضام ،و... ی، اجتماعیاسیس اهداف جمله
 نـزد  پدیـده  این تاریخیۀ ریش بررسـی از این رو،. داشته باشند خواننده بر يشتریب تأثیر ترتیب

 الهـامات انواع بیان و اشعار این دو شاعر قرآنی در بینامتنی تشریح و و عربی، تبیین غربی ناقدان
 کـه  استبر آن  گواه اشعار این دو شاعر است. بررسی حاضرۀ مقال اهداف از ،کریم قـرآن ازها  آن
 بعضی از و در. اند داده قرار دخو الهام منبع را کریم قرآن از آیاتی یا آیه مفهوم و مضمون گاهها  آن

هـاي   شخصـیت  و حـوادث  به و گاه. اند  گرفته خـدمت به را قـرآنهاي   واژه یا مفردات خود اشعار
  ببخشند.  ماندگاري صفت خود ادبی به اثراند تا به این طریق  کرده اشاره قــرآنی

  ، احمد محرم، بینامتنیت.  ناصرخسروادبیات تطبیقی، قرآن کریم،  واژگان کلیدي:

                                                        
  pirzadnia@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم، ایمیل:  .1
  z.cheraghi93@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم، ایمیل: 2
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 انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو
   1آرش امرایی

راث بـدون  یـ ن میـ ا كتا دراست  شده آن موجب ینیدهاي   توب ما با آموزهکراث میم یختگیآم
 یوانیـ متـر د کد یشا رو، و از اینار دشوار باشد. یبس که نکرممیغ نهث اگر یبا قرآن و حد ییآشنا

بـا  اش  الفـت سـراینده  و  ییاز آشـنا  هایی عاري از نشانهه کافت یتوان  می زبان یاز شاعران فارس
، درآوردشاعرانی که شعر را در خدمت ترویج افکـار دینـی و مـذهبی خـود     جمله قرآن باشد. از 
، در شـعرش  مـذهبی رسالت پیشبرد این اهداف و به انجام رساندن  او در جهت .ناصرخسرو است

مؤیـد ایـن    ،ناصرخسـرو . حضور آیات در جاي جاي دیوان آراستاشعارش را به این آیات نورانی 
بـر   بجـا و با تسـلط   بود از کالم نورانی وحی دست یافتهاي  هواقعیت است که او به درك شایست

آیـاتی را چاشـنی اشـعار خـود      الزم،در شرایط  کالمش و اثربخشی بیشتر به منظورمفاهیم آن، 
گاه اصل آیه یـا بخشـی    اومتنوع است. داراي ناصرخسرو از آیات  استفادةهاي   . شیوهآورده است

سـعی   در ایـن مقالـه   رو آورده اسـت؛ از ایـن  از آن و زمانی مفهوم و معناي آیه را در شـعر خـود   
ناصرخسرو از قـرآن را نیـز    ةاستفادهاي   ، شیوهاز قرآن ایم تا ضمن استخراج ابیات برگرفته کرده

 شـده که تسلط ناصرخسرو برقرآن موجـب  یابیم  دست می نشان دهیم. و در پایان به این نتیجه
هـا   آن شایسـته اي  هبه شیو و ،کندلغات و عبارات عربی را به خوبی با ابیات فارسی مرتبط که او 

 نزدیک شود.   شبیشتر به اهداف تربیتی شعر طریق، گاهیکرده تا به این را وارد شعر خود 

                                                        
  amraei@kmsu.ac.irوه علوم پایه و دروس عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایمیل: . استادیار گر1
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قبادیانی و سـید   ناصرخسروبررسی تطبیقی سیماي امام علی(ع) در شعر 
  حمیري

   3الهام صحرایی، 2کلثوم باقري، 1مینا پیرزادنیا

 شزبان به مدح ،گوناگونهاي  که شاعران بسیاري از سرزمین ينظیرامام علی (ع) شخصیتی بی
تحـول   در پـی پس از آنکه  اواست.  این شاعران ۀجملاز قبادیانی  ناصرخسروحکیم  و اندگشوده

 ،به مذهب تشیع درآمد، ذکـر مناقـب اهـل بیـت (ع) و سـتایش آن خانـدان      اش  درونی و روحی
سـید   ،قرار داد. از دیگر شاعران در این زمینـه یکی از مضامین اصلی شعرش ویژه امام علی(ع)  هب

تمام نماي سیماي درخشان اهـل بیـت   ۀ مخضرمی است که اشعارش آیینشاعر شیعی  ،حمیري
 ،(ع) ویژه امام علی (ع) است. این دو شاعر با مزین ساختن اشعارشان به اسماء اهل بیـت  هب ،(ع)
مـدح صـفات    این دو شاعر بهاند. بخشیدهها  آن طراوت و زیبایی خاصی به ،ویژه امام علی (ع) هب

را در قالـب اشـعار   تقوا و... ، ایمان عدل، شجاعت، کرم، علم، ایثار، چونآن امام همواالي انسانی 
تحلیلی به ترسیم سیماي امام علـی (ع) در   ـ پژوهش حاضر با روش توصیفی اند. خود بیان کرده

  پردازد.  قبادیانی و سید حمیري می ناصرخسروخالل اشعار 

  .قبادیانی، سید حمیري ناصرخسروامام علی (ع)، اهل بیت (ع)،  واژگان کلیدي:

                                                        
   pirzadnia@yahoo.comیار رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم، ایمیل: استاد. 1
   kbagheri69@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب، ایمیل: . 2
   elhamsahraee@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب، ایمیل:  . 3
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  انییقباد ناصرخسروث درآثاریقرآن وحد
  2پرستو رنجبر ،1مانپوریمهوش سل

با  .ث بهره جسته استیاز قرآن وحد دآثار خو است که در همۀقرن پنجم  از شاعران ناصرخسرو
در آن زمـان بـه    داراي مـذهب فـاطمی بـود و    ان ویلیاز اسماع ناصرخسروه ک نکته نیتوجه به ا

ث و یـ بـا اسـتفاده از احاد   دري مـذهب خـو  کـ ن اصـول ف ییبه تب شده بود،حجت خراسان ملقب 
بـه   خسـرو اشـعار ناصر  ه درکـ ن اصـولی  یتـر  ی از مهمیکم پرداخته است. یرکقرآن و نیز ات یروا

در ر قـرآن  یثرو به مبحث تـأ  از این است.ائمه و قرآن نبوي  ن ویبه د او اعتقاد وضوح هویداست،
 ا ویـ ثباتی دن به بیاعتقاد  ن است ویسخن از د ،ناصرخسروشعر ایم.  ن شاعر بزرگ پرداختهیآثار ا

ن مقـام از لحـاظ   یداراي بـاالتر  حجت خراسان و ناصرخسرو .م الهیکسمان محیچنگ زدن به ر
هـر   جان اوست؛ کـه  اعماققت در یحق ناشی از حضور و تابش نور حق وویژگی ن یااست. نی ید
ن مقالـه بـه   یـ ا .مانـد  مـی  اثرش ماندگار نامش و کند،متصل  یات گرانقدر الهیبه آ خود راس ک

    است.پرداخته آثار ناصرخسرو ث در یی قرآن وحد  بررس

  .لیی، باطنی، اسماعناصرخسروث، یقرآن، حد واژگان کلیدي:

                                                        
  کرمانشاه ،. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی1
  کرمانشاه ،. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی2
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  قرآن و حدیث در آثار ناصرخسروبازتاب 
   2بهزاد حشمتی، 1یوالفضل رضایاب

ایرانـی بـه    ادیبـان  تأثیر آیات قرآن کریم و احادیث شریف نبوي در ادبیات فارسی و آثار نمود و
تضـمین و  مختلفـی همچـون اقتبـاس، استشـهاد،     هـاي    این تأثیر به شکل .روشنی نمایان است

از آیـات الهـی و   پذیري  اما سطح و میزان این تأثیري داردتلمیح در آثار ادب فارسی تجلی یافته 
. غالب آثار ادبـی کـه در قـرن چهـارم و     دارد یمتفاوتدرجات میان شعرا و ادبا  در وياحادیث نب

قرآنی و نبوي پررنگی دارند. شـاعر و حکـیم   هاي  پیونداند،  تحریر در آمدهۀ پنجم هجري به رشت
از  عمیقـاً اش  دوره است که آثـار و سـبک نویسـندگی   ناصرخسرو قبادیانی از شاعران این  ،بزرگ

 صـرفاً و کیفیـت،  پـذیري   این تأثیرم و احادیث پیامبر تأثیر پذیرفته، درحالی که ریآیات قرآن ک
، قرآن را از بـر داشـته   ناصرخسرو اش نیست. زمانهتصنعی محض و به پیروي از سبک ادبی رایج 

عشـق وعالقـه و صـداقت حقیقـی     و همچنـین   بودهاز داعیان مخلص اسالمی و حجت خراسان 
همچون اقتباس و تلمیح و... از آیـات قـرآن    ،مختلف ادبیهاي   سبب شده که به صورت اش دینی

 سرشـار  آثـار ادبـی او از روح قرآنـی و نبـوي    کند، آن چنان کـه  کریم و احادیث پیامبر استفاده 
پردازد. که به صورت مستقیم  می ناصرخسرو. این مقاله به بررسی و تحلیل آن بخش از آثار است
و بـا آوردن شـواهد قرآنـی و     اسـت؛  از آیات الهی و احادیث نبوي تـأثیر پذیرفتـه   مستقیمو غیر

  . دهد میمختلف این تأثیر را شرح هاي   حدیثی نمونه

  .تلمیح، اقتباس، ناصرخسرو، قرآن و حدیث واژگان کلیدي:
  

   

                                                        
 A.rezaei353@gmail.comگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایمیل:  استادیار . 1
 دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران. 2
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  قبادیانی ناصرخسرواخالقی قرآن کریم در قصاید هاي  بازتاب آموزه
  1سمیه اقبالی نسب

باشـد.  اخالقی قرآن کریم در قصاید ناصرخسرو میهاي  پژوهش حاضر تحت عنوان بازتاب آموزه
نگـرش اخالقـی در بخشـی از قصـاید(     هاي  در این راستا با روش تحلیل محتوا، مهمترین مؤلفه

بررسی و سپس تأثیر پذیري او در این زمینه از آیات قـرآن   ناصرخسرو) دیوان  50تا 1ي قصیده
مختلـف تـأثیر   هـاي   در قصـایدش از قـرآن در زمینـه    ناصرخسرومورد بررسی قرار گرفته است. 

توان به برخی اصول اخالقی اشاره نمـوده و تـأثیر پـذیري او از    پذیرفته است که از آن جمله می
هد، عدالت و عدالت خواهی، ستایش صـبر و بردبـاري،   کالم وحی را به تماشا نشست. توجه به ز

شکر نعمت، نیکی کردن به دیگران، نیکو و سنجیده سـخن گفـتن و پرهیـز از حـرص و طمـع،      
  بوده است. ناصرخسرواخالقی هستند که مورد توجه هاي  بخشی از آموزه

  .مضامین اخالقی، قرآن، ناصرخسرو، قصاید واژگان کلیدي:
 

   

                                                        
  Somaye.eghbali65@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،   1
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 ناصرخسرو آثار در دوزخ و بهشت تصویر
 1زاده حسن المیرا

 دیـدگاه  بررسی با. است انسان زوال و تباهی صورت حاکی از دوزخ و کمال صورت بیانگر بهشت

آگاه  بشر زوال و کمال نهایت باب در او دیدگاه از توان دوزخ، می و بهشت مورد در اندیشمند یک
 تصـویر  بررسـی  پژوهش، بـا  این در چیست؟ او يفکر نظام در مقوله ترین مهم که دریافت و شد

 و بهشـت  از او تأویـل  و توصـیف  چگـونگی  به دستیابی پی ناصرخسرو، در آثار در دوزخ و بهشت
هاي   بررسی از پس .ببریم پی او يفکر نظام در مقولهترین  اصلی و غایی هدف به تا برآمدیم دوزخ
 بهشت به اعتقاد و دوزخ، تأویلی و بهشت توصیف در ناصرخسرو رویکرد که شده، دریافتیم انجام

عد  دوزخ و مرتبـۀ  ،دوزخ و کلـی  عقل مرتبۀ به اتصال ،آثارش، بهشت اغلب در. است روحانیاز ب 

 کالم شیوة. شود می مشاهده مطلب فراخور به نیز يدیگرهاي   تأویل البته ؛است شده عنوان جهل

متکلمانـه،   منبـر  سـه  از مخاطـب  فراخـور  بـه  گویی و متفاوت دوزخ و بهشت باب در ناصرخسرو
 منبـر  از منثـور، بیشـتر   آثـار  در البتـه  .گویـد  مـی  سخن دوزخ و بهشت باب در مبلغانه و واعظانه
 دیـوان  در است، امـا   کرده استفاده مفاهیم این توصیف و تبیین در مبلغانه آن از پس و متکلمانه

 . است تر پررنگ ۀ اوواعظان رویکرد شاشعار

 .بهشت، دوزخ، ناصرخسرو، اسماعیلیه، تأویل واژگان کلیدي:

                                                        
  مشهد فردوسی دانشگاه از فارسی ادبیات ارشد کارشناس 1
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 معاد در شعر ناصرخسروۀ مسئل
  1بهرام شعبانی

قبادیانی از مفاخر فرهنگ و ادب ایران در قرن پنجم هجري است که در علوم  ناصرخسروحکیم 
داشـت.   رو حتی طب و موسیقی تبحمختلف زمان خود مانند حساب، نجوم، فلسفه، کالم، ادیان 

ساله، به انسانی عمیق و معتقـد بـه   مندي ظاهري و معنوي از سفري هفتبا بهره او ،عالوه بر آن
ایـن   بـه عمیـق   اعتقادبا  ،سالگیپس از پنجاهبه طوري که  متحول شد،اص اعتقادي خهاي  باور
ت«ها و با لقب یافته بـه ویـژه در شـعر بـا محوریـت شـعائر مـذهب         دبه تبلیغ عقاید خو ،»حج

 ناصرخسـرو ترین موضوع شعر توان اصلیاسماعیلی پرداخت. دین و تبلیغ موضوعات دینی را می
بـیم و امیـد در   هاي   محركمعاد به عنوان یک موضوع مهم دینی و نیز از ۀ آورد و مسئلشمار  به

سی است. تا کنون عالوه بر تحلیل آثار و شرح احوال رموعظه و تبلیغ، در شعر او قابل تأمل و بر
یحیت، مانند علوي بـودن ناصرخسـرو، نگـاه او بـه مسـیح و مسـ       یخسرو، موضوعاتو افکار ناصر

اطهار (ع) و پیشوایان فاطمی و... در اشعار او بررسی و تحلیـل   ئمۀبررسی شخصیت چند تن از ا
-به ویژه موضوعات مهم توحید، نبوت و معاد در شـعر او بررسـی   ،، اما اصول اعتقادياست شده
در قصایدش با بسامدي نسبتاً باال و با عناوینی ماننـد فـردا، آن روز، روز    ناصرخسرو است. شدهن

ن، هـول  شمار، روز حشر، محشر، قیا مت، روز حساب، روز قضا، روز نشور، معدن بقا، معدن پاداشَ
معاد پرداخته و با استناد به آیات قرآن و احادیـث، بـا   ۀ روز، مکان نعیم، یکی مستقر و... به مسئل

. میـزان کـاربرد و   دهـد  مـی نسبت به جزاي روز قیامت به خواننده هشـدار   هر چه بیشتر یشدت
بیان این موضـوع  ة ، اعتقاد او به معاد جسمانی یا روحانی و شیوناصرخسرواهمیت معاد در شعر 

  پردازیم.   می به آنمباحثی است که در این تحقیق  از جمله به لحاظ زبانی و محتوایی،

   .، شعر، معاد، زبان، محتواناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم. 1
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 قبادیانی ناصرخسروکالمی مطرح در دیوان اشعار هاي   بررسی دیدگاه
  1فاطمه ابوحمزه

 شیعی تواناي قرن پنجم هجري اسـت  ةشاعر و نویسند ،حکیم ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی
در معصـومین (علـیهم السـالم)     مـدح ائمـۀ  از جهت مباحثی چـون کـالم، وعـظ و     شاشعار که

ـ    ناصرخسـرو ل کالمـی در اشـعار   مسـائ ممتاز است. هاي  مرتب  غ مـذهب شـیعۀ  بـه عنـوان مبلّ
 آنقابل تأمل است که در ایـن مقالـه بـه بررسـی      ،در این حوزه اوبا توجه به دانش  و اسماعیلی

بـه   ، اوکاویده ناصرخسرودر اشعار  پژوهشگرپردازیم. از بیست عنوان موضوع کالم شیعی که  می
اینکـه از   یازده موضوع در اشعار خود پرداخته است. با این توضیح که بعضی از عناوین به دلیـل 

 ،جملـه  کـه از آن  انـد  شدهدر اشعار او مطرح اند، بر تفصیل بیشتري  اسی کالم شیعیمباحث اس
در  ناصرخسـرو . شـود  میها   هکالمی از دیگر فرق امامت سبب جدایی این فرقۀبحث امامت است. 

بـه تبیـین و شـرح ایـن      یمتفاوتهاي   بیش از سی قصیده به این موضوع اشاره کرده و از دیدگاه
امامـت بـا دیـدگاه اسـماعیلیه      هایی از دیدگاه امامیـه دربـارة   است. البته قسمتمسئله پرداخته 

 ازدر اشعار خود بـه بحـث    ناصرخسروپردازیم. هایی دارد که در این مقاله به شرح آن می تفاوت
مطرح در آن دوران بود و ارتبـاط آن را بـا جبـر و اختیـار     هاي   که از گفتمانپرداخته قضا و قدر 

: هـایی چـون   مقوله اشاره کردهها  آن به ناصرخسرواز دیگر مباحث کالمی که  است. دادهتوضیح 
یـد، جبـر و   و وع ه، خالفت، صفات خداوند، ذات خداوند، حادث بودن جهان، وعـد شفاعت، عدل

نپرداختـه،  هـا   آن بـه  ناصرخسـرو مباحث کالمی که و از جمله  است. ویلاختیار، قضا و قدر و تأ
 مربـوط  بـه کـالم امامیـه    هـا  آننام برد که برخی از  را رجعتو  قلی، بداءتوان حسن و قبح عمی
   نبوده است.و مورد پذیرش اسماعیلیه  است

 .، کالم، اسماعیلیه، امامیه، امامتناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
    Aboohamzeh@ut.ac.ir ایمیل: دکتراي زبان و ادبیات فارسی، .1
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  دیوان اشعار در کالمی ناصرخسروهاي   بررسی دیدگاه
   1پور طاهره میثمی

 وهـا   ینخود و در دفـاع از آیـ  دینی هاي  دلیل پایبندي به باور بسیاري از شعراي پارسی زبان به
 کهاند  بهره جسته شانعلم کالم در اشعار د از مقولۀترویج اعتقادات مذهب خو نیز و شانباورهای

 ،ایـن میـان   در، مولـوي، حـافظ و... اشـاره کـرد.     ناصرخسـرو به فردوسـی،   توان می از آن جمله
وکتمـان   گـري  بـاطنی تمایل این مـذهب بـه    به دلیل گرایش به مذهب اسماعیلیه و ناصرخسرو
در معـرض   هـا،  آنمسلمانان بـه   دیگربه دلیل حساسیت  و این فرقه  ي بودن فعالیتسرّ باورها و
و در عقالنـی  هاي  استفاده از ابزار بارو او  اعتقادي قرارگرفته است. از اینهاي   از سوء ظن بسیاري
 او درپرداخته اسـت.   اش باور دینی دفاع ازخود و بهمذهبی هاي   جدل و ها با بحثمی کال حیطۀ

فریاد  اش بر زمانهقاطع برجهل حاکم  اثبات مذهب خود با زبانی کوبنده و تشریح مسائل دینی و
 بایـد یش هـا  دیـدگاه  و ناصرخسرو توجه به مطالعات انجام شده دربارة این خصوص با زند. در می

در این مقالـه   است. شدهکمتر پرداخته  ناصرخسروکالمی  اذعان داشت که به پژوهش در حیطۀ
مسـائل علـم، حـق، توحیـد،      در مـورد مطـرح  هاي   پاسخ که بتوان به پرسش و استسعی برآن 
 و نقلـی پرداخـت   کالمی عقلی وهاي   با استفاده از استدالل ناصرخسرودیوان  و... در خلقت، بشر
اصـول   بـه اعتقـادات و   هـا  پایبنـدي  بـا همـۀ   ناصرخسروپاسخی یافت که چرا رسش براي این پ

متوسـل  گونـاگون  هـاي    مغلطـه  وهـا   ش در این زمینه به اهانتهای اندیشهبیان  در هبی خود،مذ
قبوالندن مـذهبش بـیش از حـد بـه اغـراق       ترویج و به منظورکه شاعر  نتیجه گرفت و شود می

 اسـتفاده از تأویـل و   بـا  ،وجـه دیـن  درکتـاب   ناصرخسروهمچنین باید گفت که  است. پرداخته
 را درمـوارد علـم کـالم نقلـی      بسـیاري از  در حقایق معـانی پرداختـه و   تفسیر به کشف رموز و

 سخن به میان آمده وبه اختصار دیوان ناصرخسرو از تأویل کامالً  رداست.  به کار گرفتهمباحثه 
تـأثیر   ،اراده ،اختیـار  ،مسـائلی همچـون جبـر   است.  شدهناي  هاشاراختیارات تأویل  به جزئیات و

 تـوان  مـی بـه طـور کلـی     است. مورد توجه قرار گرفتهاز دیدگاه کالمی  نیز سرنوشت و...افالك، 
 خردگرایـی و  پرداخته تعلیمی که به اشعار هدفمند و در نظرگرفت مذهبی غیمبلّ را ناصرخسرو

د به دین د و شرع درآمیختـه   مباحث عقالنی با . او از دیدگاهاشعار او به وضوح نمایان است رتقی
در ایـن زمینـه    . اوتازد جاهالن زمان می طاعت بر خرد و سه نیروي علم و با رو شده است، از این

   متحمل شد. را نیز فراوانیهاي   محرومیت ها و رنج

  .دینی، طاعت ، علم کالم، خرد، باورناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد يدانشجوي دکترا. 1
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 )قیامتموضوع معاد و  به ناصرخسرو (واکاوي نگرش ناصرخسرورستاخیز 
 2يمعصومه باقر، 1یحمیدرضا قانون

تغییـر و دگرگـونی    ۀاعران زبان فارسی است که به واسطترین ش ناصرخسرو قبادیانی از برجسته
 دهکربراي پژوهندگان فراهم را ادبی زمینۀ مطالعات مختلف ادبی و غیر ش،در اندیشه و اعتقادات

از . بدهنـد » حکـیم «لقـب   او تـا بـه   شـده دینی سبب   آگاهی کم نظیر او بر علوم و دانش است.
رویکـرد مـذهبی و دینـی اوسـت کـه در       سخنانشترین ویژگی موضوعی  همین رهگذر برجسته

ف او به آیین شیعی  .است شده، منعکس شها، باورها و اعتقادات یافته به صورت دست شکالم تشرّ
و بـا   بـه دسـت آورد  خود  زمانۀتري بر علوم عقلی و نقلی  تر و آگاهانه تا اشراف جامع شدهسبب 

بازگشت به جهان دیگر، معاد یـا   .دینی بپردازدهاي   اندیشهامعان نظر و دقت بیشتر به مباحث و 
دیـوان اوسـت    ترین موضوعات از برجسته ناصرخسرو، در نگاه با آن مرتبط عاترستاخیز و موضو

مصداق بارزي از انـس او   ،واکاوي این مضمون در دیوان شاعر شده است.که کمتر بدان پرداخته 
  شیعی روز گار اوست. هاي   با قرآن کریم و اتصال به دانش

 ناصرخسرو، رستاخیز، اشعار، تصویر، مرگ.  واژگان کلیدي:

                                                        
  h.r.ghanooni@gmail.com  :ایمیل ،استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد. 1
  پیام نورآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه دانش . 2
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 بـا ( معتزله و اشاعره کالمیي آرا رد در ناصرخسروهاي   استدالل و دالیل

 )او اشعار دیوان بر تکیه
  1بردر زینلی هرمز

مطرح بوده است  اسالمیهاي   ر میان فرقهد که است مباحثی دشوارترینجمله  کالمی، از مسائل
اش انجـام شـده    هدربـار اي  هگسترد تحقیقات و کرده جلب خود به را متکلمان از بسیاري ذهن و

هـاي    دیـدگاه  رد در ناصرخسـرو  کـه  اسـت  سـوال  این به گویی پاسخ دنبال به پژوهش این. است
 نشان آمده دست به ۀنتیج است؟  کرده مطرح را دالیلی چه، )مخالفان(  معتزله و اشاعره کالمی

 دالیل آوردن با ،کالمی گوناگون مسائل مورد در اش هگسترد علمی تسلط دلیل هاو ب که دهد می

 در و داده مـورد کنکـاش قـرار مـی     را ها ر فرقهدیگ متکلمان کالمی يآرا کامالً مشهود، و عقالنی
 کرده اسـت. از  تخطئه را مخالفان ،کالمی موضوعات دیگر و امامت ،جبر به اعتقاد مانند مواردي

 رافضی، قرمطـی چون  القابی درکردن او، به میدان از به منظور و عجز سر از مخالفانش رو همین

 عزلـت  بـه  واداراند، تـا جـایی کـه او را     فتوا داده خونش ریختن به و دادند می نسبت او به را... و

  کردند. یمگانة در در گزینی

  .معتزله ،کالمی، اشاعره يآرا ،ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  بجنورد مرکز نور پیام فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوي. 1
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 در آثار ناصرخسرو و مقایسۀ آن بـا مهـدویت در شـیعۀ    ئمحجت و امام قا
  امامیه

  2مولود شاگشتاسبی، 1بخش اسماعیل تاج

بـه ویـژه شـیعیان قـرار      ،ه مسـلمانان ة نخستین هجري مورد توجـ موضوعی که از سد ،مهدویت
فرقـه   کـه از آن جملـه   انـد  به اختالف سخن گفته اش رهدرباگوناگون اسالمی هاي   و فرقهگرفته 

نخسـت بـه مهـدویت     ایـن فرقـه  ة مهدویت عقاید خاصی دارد. پیروان درباراسماعیلیه است که 
و او را ایمان داشـتند  امام جعفر صادق(ع) و سپس محمد بن اسماعیل  تر بزرگاسماعیل، فرزند 

دانسـتند. مهـدویت در دیـدگاه     مـی س بشـریت  از تاریخ مقد دور ششمبخش امام هفتم و پایان 
بـه تفصـیل   شـان   داشته و در منابع کالمی، فلسفی و تاریخیپیوند استواري با اصل امامت  ها آن

سخنور بزرگ اخالق، دین و عقـل در   ،حکیم ناصرخسرو قبادیانی ت.اس شدهآن بحث  وي ةدربار
 توان میاین اندیشه را هاي   بود، به طوري که نشانهاز معتقدان به موعود نجات بخش  ،قرن پنجم
به عنوان  . تالش این پژوهش در راستاي واکاوي آثار ناصرخسرو قبادیانیکرد مشاهده شدر آثار

پیش از عالئم ، مذهب اسماعیلیه و بررسی دیدگاه او نسبت به امام قائمغان ترین مبلّ یکی از مهم
  آن با دیدگاه شیعۀ امامیه است.   و نیز مقایسۀ ئمظهور، روزگار عصر ظهور، نقش و اهمیت امام قا

    .امامیه، مهدویت خسرو، امام قائم، اسماعیلیه، شیعۀناصر واژگان کلیدي:

                                                        
  E. taj37@yahoo.com. دانشیار دانشگاه عالمۀ طباطبایی، ایمیل: 1
 .Shahgoshtasbiفارســی دانشــگاه عالمــۀ طباطبــایی، ایمیــل:   کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات ي. دانشــجو2

molood@gmail.com  
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  ناصرخسروی اخالقی، تعلیمی و تربیتهاي   دیدگاه
  1گلنارشریف دیماجانی

روح گیـرد.   مـی  خسرو مورد بررسی قـرار اخالقی، تعلیمی وتربیتی ناصرهاي   دراین مقاله دیدگاه
 کند یی نمیگو بیهوده او .دهد میدانش اهمیت  بیش از هر چیز به آموزشخسرو جستجوگر ناصر

روشـنگري  ، درحـالی کـه   کند میاز تکرار و طنز نیز استفاده  شتأکید و تأثیر بیشتر کالم دراما 
از مضـامین پرصـالبت عقلـی، مـذهبی،      سرشـار بسیار اهمیت دارد. دیوان اشعارش  برایشمردم 

عنوان پیشـتاز   هدر عقاید دینی خود بسیار استوار است. او ب ناصرخسرواجتماعی و سیاسی است. 
دینـی،  هـاي    ارزش دنیاپرستی از یک سو و بیانگري ها  یزشت هشداردهندة ،شعر دینی و اخالقی

کسـانی   کالم منتقد و آتشین ناصرخسرو همـۀ نوك پیکان . اخالقی و انسانی از سوي دیگر است
گرفت،  میبا حساسیت خاصی هدف اند  خود به حقیقت پشت کردهامیال دنیوي  در جهترا که 
دور از معرفـت دینـی و دانشـمندان     به تقوا و ثروتمندان که حاکمان فاسد و فقیهان بی چنان آن

کدام از تیررس نگاه نقاد و تیزبین او در امان  هیچ ،علم فروش و امراي سلجوقی و خلفاي عباسی
(ع) و خلفـاي   امـا پیـامبر(ص) و حضـرت علـی     نبـود اهل مدح و ستایش پادشـاهان   نبودند. او

 ناصرخسـرو  اسـت.  هت انتساب به حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) مدح کـرده فاطمی را به ج
او در بیـان   است. غدیر بسیار سخن گفته و واقعۀ (ع) در دفاع از والیت حضرت علی شدر اشعار

شایسته در بیان افکـار معترضـانه در   اي  ه نمایند جسور و به حقباك و  آرا و عقاید خود بسیار بی
جهت  و تالش نگارنده ناصرخسرودیوان  ،جستجوي این نوشتار حیطۀت. ادبیات کهن فارسی اس

مـردي   آثـار ناصرخسـرو را بـزرگ    ایـن  دیوان اوست. از دقت در بیان عقاید ناصرخسرو از دریچۀ
او ایمان و اعتقادش را زیـر پـا نگذاشـت.     ،دنیاییهاي   یابیم که هرگز براي رسیدن به خواسته می

مطیـع فرمـان خداونـد     فقـط و خـود را   نشـد قدرتی خم  یچ صاحباي هبود و بر امیر نفس خود
  جان باخت.  دسرانجام بر سر اعتقاد خو ؛ همچنان کهدانست می

  تعلیمی.  هاي   اخالقی، دیدگاههاي   ، دیوان اشعار، خلفاي فاطمی، دیدگاهناصرخسرو واژگان کلیدي:
  

                                                        
ــل:   .  1 ــانات. ایمیـ دانشـــجوي کارشناســـی ارشـــد زبـــان و ادبیـــات فارســـی دانشـــگاه پیـــام نـــور واحـــد لواسـ

Golnar_sharif_d@yahoo.Com  
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  بررسی تطبیقی دنیا در نظرگاه ناصرخسرو و خیام
   3سیده زیبا بهروز، 2اسحاق طغیانی، 1رشیدآباديزکیه 

انـد.   زیسـته  ترین شاعران زبان فارسی هستند کـه در یـک دوره مـی    ناصرخسرو و خیام از بزرگ
، شـود  هایی که در مضامین و زیربناي فکري این دو شاعر دیده می باوجود اختالفات و ناهمگونی

اگـر اشـعار    گـردد.  هـایی مشـاهده مـی    همسـانی هـا و   ها نسبت بـه دنیـا مشـابهت    در نگرش آن
شعر خیام نیز نتیجۀ اندیشۀ فلسفی و  ،ناصرخسرو را برخاسته از دنیاي ذهنی و فلسفی او بدانیم

گذرا به زندگی این دو شـاعر بـه   اي  هآن است پس از اشار روحیۀ انتقادي اوست. این پژوهش بر
ناصرخسرو و خیام در مورد دنیا، در کنـار  فکري هاي   ترین همسانی این سؤال پاسخ دهد که مهم

دهـد   مـی  کدام است؟ پیشینۀ پژوهش نشـان  ها وجود دارد، بینی آن هایی که در جهان ناهمگونی
 باره صورت نگرفته است. نتایج حاکی از آن اسـت کـه هـر دو    که تاکنون پژوهش مستقلی دراین

پرهیـز از مـدح    بـر گـردش روزگـار،   تسـلیم در برا  اعتباري دنیـا، شـکوه از دنیـا،    شاعر دربارة بی
صـورت تطبیقـی    ها به مشترکی هستند که در این پژوهش به آنهاي   وستایش و... داراي اندیشه

  شود.   پرداخته می

 .اشتراکات، خیام، دنیا ناصرخسرو، واژگان کلیدي:

   

                                                        
  zakihrashidabadi@yahoo.com  1 دانشجوي دکتري، مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد، 1
  استاد دانشگاه اصفهان2
  اصفهاندانشجوي دکتري تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 3
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  دانشمند مسلمانناصر خسرو: 
  1مارودسیلتون موبوراکشووا

تحلیل هاي انجام شده روي آثار معروف ناصـر خسـرو و مشـاهدات تجربـی حاصـله از       براساس
تحقیقات میدانی، مطالعه حاضر در صدد است که حکیم ناصر خسـرو را در زمـره پیـروان روش    
تحقیقی قرون وسطی قرار دهـد و نشـان دهـد کـه چگونـه وي ایـن روش را در میـان جوامـع         

کستان رایج داده است و از لحاظ نظري مورد استفاده آنهـا  اندیشمند ایالت هاي بدخشان و تاجی
قرار می گرفته است. به منظور نایل شدن به این اهداف تحقیقاتی، مطالعه حاضر بیان مـی دارد  
که روش تحقیقی قرون وسطی را نمی توان با استناد به تعریف غربی اش در آثـار ناصـر خسـرو    

)، از 2013) و اســتراس (1998)، مادگــان (1998و 1994یافــت، چــون کــه بــه گفتــه کــابزون(
محدودیت برخوردار است و تحوالت این روش تحقیقی را در نظر نمی گیـرد. در حیطـه فلسـفه    
اسالمی و ابراهیمی، گفته هاي سنت شـکن اسـتراس را مـی تـوان نقطـه آغـازي بـراي تعریـف         

نحصـر بـه فـرد    اسالمی از روش تحقیقی قرون وسطی در نظر گرفت که چارچوب هاي نظري م
خود را دارد. استراس تاکیید می کند که فلسفه ابراهیمی و تعریف اسالمی روش تحقیقی قـرون  
وسطی نباستی به عنوان خوانش ساده انگارانه از تعریف غربی و مسیحی این روش لحـاظ گـردد   

)Parens, 2012      چون که تعریف غربی و مسیحی از روش تحقیقـی قـرون وسـطی بـه صـورت .(
گسترده مطالعه شده اسـت، بسـیاري از اندیشـمندان مسـلمان و ابراهیمـی در تعـاریف        جامع و

خودشان از این روش، مدل ها و الگوهاي خوانش مربوط به تعریف غربی را در نظـر مـی گیرنـد    
)Parens, 2012: 204) معتقد است که خوانش بودایی از روش تحقیقـی قـرون   1998). کابزون (

غربی را نشان می دهد. او پیشنهاد می کند که ایـن روش بایسـتی    وسطی محدود بودن تعاریف
قیاسی طبقه بندي شده در نظر گرفته شود. این نکتـه بایسـتی لحـاظ     -به عنوان منطق تحلیلی

گردد که تعریف روش تحقیقی قرون وسطی بایستی هم به صورت محتـوایی و هـم بـه صـورت     
این روش به صورت همه جانبه ترسیم گردد.  ساختاري مد نظر گرفته شود تا نگاه یک مکتب به

)Muborakshoeva, 2013.(  
فلسفه قرون وسطی اي شالوده روش تحقیقی قرون وسطی می باشد. این فلسفه، روش آموزشی 

زمان در نظر گرفتـه مـی شـده     پژوهشیدانشگاه هاي این قرون بوده و به عنوان راهکار علمی و 
). در ایــن  http://www.philosophybasics.com/movements_scholasticismاســت (

                                                        
انگلستان، لندن، ( انگلستان، لندن، چهارراه کینگز موسسه مطالعات اسالمی مدرس دوره هاي تحصیالت تکمیلی  1

  )54باغستان جنوبی، خانه درونت، پالك 
  mmuborakshoeva@iis.ac.uk marodsilton@googlemail.com ایمیل:
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زمان، روش هاي تحقیقاتی و آموزشی جوامع، تمدن ها و فرهنگ هاي مختلف بـا هـم شـباهت    
داشتند و در عین حال تفاوت هاي بارزي در بین آنها وجود داشته اسـت. بسـیاري از ایـن روش    

فتـه انـد و بسـیاري دیگـر، از     ها، ریشه هاي فرهنگی و نظري خود را از جوامع باستان یونانی گر
سنت هاي غیریونانی متبلور شده اند. ماکدیسی ادعا مـی کنـد مسـلمانان پیـرو روش تحقیقـی      
قرون وسطی در ایجاد تعاریف التین از این روش نقش داشـته انـد. در فرهنـگ اسـالمی، عـوام      

و فتـواي   بایسیتی براي حصول جواب به مرجع تقلید یا مفتی مذهبی مراجعـه کننـد و دیـدگاه   
دینی وي را طلب نمایند. مفتی و یا مرجع تقلید بایستی براي یافتن جـواب مراجعـه کننـدگان    

 -تـالش علمـی  "نـام دارد کـه معنـاي     "اجتهاد"دینی -شروع به تحقیق کند. این تحقیق علمی
این حقیقت، اندیشمندان مسلمان همواره علوم آموزشی  براساسمی دهد.  "دینی غایی یک فرد

لی را ترجیح می دادند و از این رو، بنیان گذار مراکز آموزشی و مدارس عالی بـوده انـد.   و تحصی
بعدها در فرهنگ غربی و مسیحی، نقش فقیه، مفتی و مدرس اسالمی را کارشناس ارشد، اسـتاد  

). با در نظر گرفتن این حقایق، تعریف غربی و مسیحی در Makdisi, 1989و دکتر بازي کردند (
ارهاي تعلیمـی و علمـی و ایجـاد و تحـول موسسـات و مراکـز آمـوزش عـالی ماننـد          اتخاذ راهک

). مسـلمانان  Muborakshoeva, 2013دبیرستان و دانشگاه  وام دار اندیشمندان مسلمان اسـت ( 
بر خالف غرب تمامی مراکز تحصیالت عالی خود را به دانشگاه تبدیل نکردند و انعطـاف و تنـوع   

ــز    ــن مراک ــی را در ای ــد      آموزش ــظ کردن ــه حف ــک جامع ــاي ی ــازي نیازه ــرآورده س ــراي ب ب
)Muborakshoeva, 2013     بنابراین، یافتن شباهت میان پیـروان روش تحقیـق قـرون وسـطی .(

مسیحی و مسلمان امري بدیهی است. در عین حال، این شباهت ها به محققان یاري می رسـاند  
گی هر جامعه را رصـد کننـد.   پژوهشی و فرهنکه نحوه شکل گیري متمایز دستاوردهاي علمی، 

تحلیل و مطالعه آثار ناصر خسرو می تواند تفاوت ها و شباهت ها بین تعاریف اسالمی و غربی از 
  روش تحقیقی قرون وسطی را روشن تر سازد. 

)، کارهـاي ادبـی ناصـر    1998) و کـابزون ( 1998تعاریف مطرح شده توسـط مادگـان (   براساس
مربـوط بـه دوره اشـاعه روش تحقیقـی قـرون وسـطی اسـالمی        خسرو را می توان در زمره اثار 

دانست. البته کارهاي وي، به غناي ساختاري و محتوایی این روش نیز افـزوده اسـت. بـا تحلیـل     
ناصر خسرو، می توان به اتکاي وي به روش روشنایی نامه و جامع الحکمتین، گشایش و رهایش 

تحقیقی قرون وسطی پی برد. رجعت ناصر خسرو به ایـن روش، همـدلی وي بـا اندیشـمندان و     
دیدگاه هاي علمی مرسوم زمان را می رساند و از طرفی دیگر، منحصر به فرد بودنش را به اثبات 

خسرو هنوز بین مردمـان ایـران،   می رساند. نکته با اهمیت در این حقیقت است که میراث ناصر 
آسیاي مرکزي، افغانستان، نواحی شمالی پاکستان و شرق چین و پیروان مذهب اسماعیلیه زنده 
است. مشاهدات تجربی مطالعه حاضر اطالعات خود را از گزارشات کیفی جمع آوري می کنـد و  
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ذهب اسـماعیلیه  معتقد است که نمود احیاي شده روش تحقیقـی ناصـر خسـرو در میـان پیـروان مـ      
بیشترین رواج را دارد. این فرقه مذهبی بایستی در بدخشان و تاجیکستان مطالعـه گـردد تـا اهمیـت     
روش تحقیقی قرون وسطی به عنوان راهکار طبقـه بنـدي شـده تحلیلـی در عرصـه هـاي آموزشـی،        

ه، شـعر،  فرهنگی و دانشگاهی مبرم گردد. این راهکار طبقه بندي شده (بحی و جدل، جـواب، مباحثـ  
هـا   ادبیات، هنر، خوش نویسی، موسیقی و رقص) به ابزار آموزشی متمایزي تبدیل می گردد که نظریه

        ).Muborakshoeva, 2013(و دیدگاه هاي رایج مردم زمان را بیان می دارد 
  

ناصر خسرو، تعریف اسالمی از روش تحقیقـی قـرون وسـطی، ابـزار آموزشـی،       واژگان کلیدي:
  ، روش هاي آموزشی، روش هاي یادگیري، بدخشان، تاجیکستان.  آموزش سنتی
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  وجه دینبررسی دیدگاه تأویلی ناصرخسرو با رویکردي برکتاب 
  1امینی زهرا

فلسـفه و   ،کـالم  ،اصـول فقـه   ،حـدیث  ،تفسیر ،قرآنی و اصطالحی در علوم قرآنیاي  هواژ ،تأویل
و در اصـطالح  است  آمدهبه معناي توجیه  دهخدا نامۀ ت که در متون فارسی و در لغتعرفان اس
از معنـاي   يجـدا  ،چیزي است که این معنـا  جدا شدن از ظاهر و رسیدن به باطن هر به معناي

تفسیر است. یکی از نویسندگانی که با رویکرد تأویلی به برخـی از مباحـث دینـی توجـه کـرده،      
ــانی ــذهب اســماعیلیه و اســت. او  5 در قــرن ،حکــیم ناصرخســرو قبادی ــه م روش  در معتقــد ب

سـعی کـرده بـا     وجـه دیـن  جمله  از ،که در اغلب آثارش بود متأثر از اسماعیلیان اش گري تأویل
دیـن و   بـر  تأکید مسیر عمدتاً در اوتأویالت  .تأویلی به مباحث و مسائل دینی توجه کندرویکرد 

است تا به این پرسش اصلی پاسـخ دهـد کـه     حاضر بر آن پژوهش .ستاواثبات حقانیت مذهب 
بـر چـه مبنـایی     وجه دیـن رویکرد تأویلی ناصرخسرو نسبت به احکام و مناسک دینی در کتاب 

  .  ـ اسنادي استوار است اي کتابخانهمطالعات  بر پایۀو ؟ این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است  بوده

 .تأویل، ناصرخسرو، وجه دین، مذهب اسماعیلیه واژگان کلیدي:

                                                        
 Zahra_amini1385@yahoo.com. کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: 1
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 ستیز با دورویی در شعر ناصرخسرو، سنایی و موالنا
  2زاده کاظم حسن، 1پناه منصور نیک

 ،بارز در ادبیات فارسـی اسـت  هاي   جنبهگرایش شعراي فارسی به مبانی و اصول اخالقی یکی از 
ادبیات غنی و پاك جهـان بـه حسـاب     ئی ازجزتوان  از این منظر میکه ادب ایرانی را  اي گونهبه 
 تـوان  مـی از تعـالیم برتـر انسـانی و اخالقـی را در اشـعار فارسـی       اي  هکـه گنجینـ   تا جایی ،آورد
رذیالنـه و  اخـالق   اعمـال و . به همان نسبت بر حذر داشتن مخاطبان از ارتکـاب  کردآوري  عجم

ویژگـی در شـعر   اسـت. ایـن    شـده  از موارد اسـت کـه بارهـا بـر آن تأکیـد      ،به معاصی آلودگی
ـ     اوچراکـه   شـود،  مـی اثر او محسوب  وجه ممیز و برجستۀ ناصرخسرو غ بـه عنـوان مـتکلم و مبلّ
از  ، اوپردازد. بـا ایـن مقدمـه    می با صراحت و صداقت به ابراز عقیده و نکوهش مخالفان ،مذهبی

 کنـد، عارفـان   میورزد و دیگران را به مبرا بودن به صفت تشویق  می دوريهرگونه دورویی و ریا 
در  .نکردندایی فروگذاري از مبارزه با دورویی و ریا لحظه اند، آراستهایرانی نیز که به هنر شاعري 

و موالنـا و سـنایی را مـورد     ناصرخسـرو از دورویی در شعر  پرهیزریا ستیزي و  این مقاله روحیۀ
  دهیم.  می بررسی قرار

  .ریا، مولوي، ناصرخسرو، سنایی واژگان کلیدي:
  

                                                        
 m.nikpanah@ yahoo.comاستادیار مجتمع آموزش عالی سراوان، ایمیل:  .1
  کارشناس ارشد ادبیات و دبیر آموزش و پرورش .2



  69    هاي اخالقی، تعلیمی و تأویلی  دیدگاه )ه  

 

 پیشگام شعر تعلیمی و اخالقی ناصرخسرو
  1نفیسه محمد سعید محمد محسن

  اهمیت پژوهش
هجري بدان فـرا   5از قرن  ناصرخسرواخالقی نهفته که هاي  پندو ها  اهمیت پژوهش در نصیحت

خوانده است. چنانکه براي تمام زمان ها، حال، آینده، و دیروز مفید و سودمند است. به خصوص 
بعد از اینکه زندگی متمدنانـه  ، اخالقی نیازمند استهاي  در دنیاي امروز انسان بسیار به این پند

معنوي انسان را متزلزل سـاخته اسـت و در نتیجـه بشـر انسـانیت      هاي  و فرهنگ امروزین ارزش
آرمانی مانند مدینه فاضله افالطـون را میطلبـد و   اي  هجامع ناصرخسروخویش را گم کرده است. 

اخالقی را براي اصالح وضعیت انسـان و جامعـه ترسـیم میکنـد. بـر ایـن       هاي  عالی ارزشۀ نمون
ضـعیت بشـر از طریـق دعـوت بـه علـم و عمـل و        در دعوت به اصـالح و  ناصرخسرواساس عصر 

آراستگی به اخالقی شایسته و دست کشیدن از دنیاي فانی بر عصر خویش پیشی جسـته اسـت.   
افتد. شاید ارشادات و  می رحم به جان یکدیگر بی پس براي چه انسان به خاطر این دنیاي فانی و

کانی به گوش بشـر برسـد. شـعر    از طریق اشعارش در هر زمانی و م ناصرخسرواخالقی هاي  پند
تعلیمی و اخالقی اصطالحی است که از گذشته بر نوع خاصـی از شـعر اطـالق شـده اسـت کـه       

داد. مثـل الفیـه ابـن مالـک در نحـو،       مـی  موضوعات ویژه آموزش و تعلیم را تحت پوشش قـرار 
رش یافت با گذشت زمان معناي این اصطالح بسط و گستها  منظومه ظفرنامه در تاریخ. ولی بعد

و هر شعري را شامل میشد که تربیت و تعلیم را به معناي گسترده هدف قرار میـداد. چـه ایـن    
شعر به نوعی از علوم مثل فلسفه و پزشکی مرتبط باشد یا به مسائل و موضوعاتی بپردازد که بـه  

رفتاري مثل دعوت به تهذیب اخالق و کسب فضـایل اخالقـی و   هاي  منش و نوع زندگی و شیوه
ازداشتن از اخالق ناپسندیده مربوط باشد، یا تعلیم مسائلی را به مردم مورد هدف قرار دهد که ب

خاص مرتبط باشد. این نوع شعر بـه عنـوان فـن خاصـی از فنـون شـعري       اي  هبا مذهب یا عقید
 انـد.  محدود نمیشود. شاعران در قالب مثنوي و قصیده و رباعی این نوع شعر را به نظـم کشـیده  

اعري بوده است که نظم کلیله و دمنه به وي منتسـب گشـته و ایـن اثـر از نخسـتین      رودکی ش
هجري کسایی مروزي بـه منصـه ظهـور     5حکمی اخالقی به شمار میرود و در قرن هاي  منظومه

از وي تـاثیر پـذیرفت.    ناصرخسـرو اخالقی گـرایش پیـدا کـرد و    هاي  رسید که به موعظه و پند
علیمـی مـذهبی اسـت کـه در کنـار قصـائد طـوالنی در زمینـه         اولین پیشگام شعر ت ناصرخسرو

اخالقی وحکمت بعد از گرایش به مذهب اسماعیلی به سرودن شعر مذهبی روي آورد هاي  اندرز
                                                        

 "اللغۀ الفارسیۀ و ادابها"قسم اللغات الشرقیۀ  کلیۀ االداب جامعۀ اسیوط استاذ مساعد اللغۀ الفارسیۀ 1
  زبان فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی شرقی دانشکده هنر دانشگاه اسیوط مصر استادیار
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و عقاید دینی خود را شرح داد و روشنایی نامه و سعادت نامه را سـرود. در قـرن ششـم هجـري     
را به رشـته نظـم در آورد و معـانی عرفـانی      سنایی پا به عرصه ادبیات گذاشت و حدیقه الحقیقه

اخالقی را با هم در آمیخت، سپس بزرگترین شاعر شعر تعلیمی یعنی سـعدي  هاي  صوفی و پند
شیرازي در قرن هفتم هجري پا به عرصه گذاشت. ایـن نـوع شـعر در زمـان حکومـت صـفویان       

شـکوفایی ایـن نـوع     شکوفا شد. نشان و صبغه مذهبی حاکمیت از مهمترین عواملی است که به
شعر کمک کرد. در همین دوران صائب تبریزي درخشید و در قرن هفتم هجـري موالنـا جـالل    
الدین رومی چشم بر جهان گشود و در زندگی خود به عنوان یک واعظ و معلم درخشید سـپس  

بـه عنـوان    ناصرخسـرو به تصوف و نظم مثنوي معنوي روي آورد. اثر اخیر او با توجه بـه اشـعار   
آیـد. میبینـیم کـه موالنـا قسـمت اعظـم شـعر خـود را بـه           می عري اخالقی تعلیمی به شمارش

اخالقی اختصاص داده و انسان را نصیحت کرده است و به دین داري فراخوانـده و بـه   هاي  اندرز
  دنیاي فانی با چشم حقارت نگریسته است.
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  واألخالقى یمیرائد الشعر التعل ناصرخسرو
   1محمد محسند یسه محمد سعینف

  ه البحثیأهم
منـذ القـرن الخـامس     ناصرخسـرو هـا  یأن المواعظ و النصائح التـى دعـا ال   یه البحث فیمن أهمکت

وم فى أشد الحاجه لهذه المواعظ بعدما تسببت یوم و الغد، خاصه و اننا الیالهجرى, تصلح لألمس و ال
  ته.  یانسان االنسان ففقد نسان،ٳه للیم الروحیتزلزل الق یه فیالمدن

ـ رسـم المثـل العل  ینـه الفاضـله ألفالطـون، ف   یغـرار المد  یا علینشد مجتمعا مثالی ناصرخسروان ک ا ی
ـ    ناصرخسروون یکهذا  یالصالح حال االنسان و المجتمع و عل ـ   یقد سـبق عصـره ف  یالـدعوه ال

ا یلى عن الدنالعلم و العمل و التحلى بأخالق القران و التخ یق الدعوه الیه عن طریاصالح حال البشر
و نصائحه من خـالل   ناصرخسروهات یه، و لعل توجیا و حتام الوحشیالدن یالب علکه، فعالم التیالفان

  ان. کل زمان و مک یأشعاره تصل الى الناس ف
  دیتمه

تتناول المسائل  ین من األشعار التینوع مع یماً علیطلق قدیان کمصطلح  یواألخالق یمیالشعر التعل
ر أن هذا المصطلح قـد  یخ، غیالتار یالنحو ومنظومه ظفرنامه ف یف کۀ بن مالیالخاصۀ بالتعلم مثل ألف

ـ م بمعناه العام الواسع، سـواء  یالتعل یهدف إلیل شعر کأتسع مفهومه وأصبح المقصود به هو  ان هـذا  ک
 كاه مـن سـلو  یتتعلق بالح یا التیالقضا تناولیان کالفلسفه والطب، أو کالشعر متعلقاً بنوع من العلوم 

ـ یتساب األخالق الحمکب األخالق وایتهذ یالدعوة إلکاة یالح یوأسلوب ف عـن األخـالق    یده والنه
  .  2دةین أو عقیتتعلق بمذهب مع یم الناس المسائل التیتعل یهدف إلیان کمۀ، أو یالذم

ـ   ین من الفنون الشعریفن مع یقتصر علیوهذا النوع من الشعر لم  المثنـوى   یۀ، فقد نظمـه الشـعراء ف
تعد مـن أوائـل    یله ودمنه، و التیلکه نظم ینسب إلی يالذ 3ىکان الشاعر الرودک، ویدة والرباعیوالقص

                                                        
  "اللغۀ الفارسیۀ و ادابها"کلیۀ االداب جامعۀ اسیوطقسم اللغات الشرقیۀ  استاذ مساعد اللغۀ الفارسیۀ .1
  72م، ص  1981، بیروت، عام 2، ط فنون الشعر الفارسىانظر د/ سعاد قندیل: . ٢
رودکی سمرقندي: هو أبو عبد اهللا جعفر بن محمد من شعراء القرن الرابع الهجـري، عاصـر السـامانیین، ولـد فـی قریـۀ       . 3

  کلیه ودمنهرودك ونظم فی مختلف الفنون، ومن أثاره المهمه 
  38هـ ش، ص  1348خانهء زر، تهران،عام پاچ ادبیات فارسى دري گفرهـ(زهراي خانلرکیا: 
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ـ  يالذ 2المروزى یسائکظهر ال يالقرن الخامس الهجر یوف 1ۀیۀ األخالقیمکالمنظومات الح  یاتجه إل
  .  ناصرخسروالوعظ وتأثر به 

ـ     یالمـذهب  یمـ ید األول للشعر التعلالرائ ناصرخسروعد ی الـوعظ   ی، فـإلى جـوار قصـائده الطـوال ف
ـ نیوشـرح معتقداتـه الد   ینظم الشعر المـذهب  یإل یلیمۀ، اتجه بعد اعتناقه للمذهب اإلسماعکوالح ۀ، ی

  ى نامه وسعادات نامه)یفنظم (روشنا
ـ  یقـۀ الحق یونظـم (حد  یظهر الشاعر السنائ يالقرن السادس الهجر یوف ـ   یقـۀ)، الت  ین المعـان یامتزجـت ب

ـ  يرازیالش يوهو السعد یمیبر شعراء الشعر التعلکحۀ، ثم ظهر أیۀ والوعظ والنصیۀ الصوفیالعرفان القـرن   یف
مـن   یان طابع الدولۀ المـذهب کۀ، فقد یعهد الدولۀ الصفو یما ازدهر هذا النوع من الشعر فک، يالسابع الهجر

 يالقـرن السـابع الهجـر    یزى، وفیمن الشعر فظهر صائب التبر ازدهار هذا النوع یأدت إل یأهم العوامل الت
 يالتصوف ونظم المثنـوى المعنـو   یاته معلماً واعظاً تم اتجه إلیبدأ ح يالذ ین الرومیظهر موالنا جالل الد

ـ     ناصرخسروأشعار  یاً وبالنظر فیمیاً تعلیعد شعراً أخالقی يالذ الـوعظ   ی، نجده قـد نظـم معظـم اشـعاره ف
  ۀ  یا الفانین األحتقار للدنین، والنظر بعیالتد یواسداء النصح لإلنسان، والدعوه إل

    ناصرخسرونبذه عن 
ـ  یهـ ووجد طر394ان بلخ سنۀ یقباد ی، ولد فيمن شعراء وادباء القرن الخامس الهجر ناصرخسرو  یقـه إل

طال لمدة سبع سـنوات، زار خاللهـا مصـر     يهذا السفر الذ یالحجاز وف یۀ، ثم سافر إلیبالط الدولۀ الغزنو
فۀ الفاطمى المتنصر باهللا، و مال إلى هـذا  یمصر التحق بخدمۀ الخل ین والنوبۀ والسودان، وفیۀ وفلسطیوسور

ـ بـ (حجۀ خراسان ) و ناصرخسروى نامه وسعادت نامه )، لقب یالمذهب فنظم (روشنا ـ ک الً للحسـن  یان زم
    3یلید المذهب اإلسماعییتأ ین ) فیرتابه (زاد المسافکبن الصباح، وألف 

ث بهـا حتـى تـوفى، ومـن أهـم      که ومیهرباً من مخالف "ان گمی "نۀ یمد یالفرار إل یإل ناصرخسرواضطر 
ـ ب 000. 10ثـر مـن   کضـم أ یوان ید كما ترکتب الرحالۀ، کعد من أهم یأثاره (سفر نامه) وهو  ضـم  یت وی

مـا هـو معهـود،    کب یبدأها بالغزل والنشـ ینظم القصائد فلم  یۀ، وقد جدد فیۀ ومذهبیۀ وأخالقیأشعار فلسف
  ح والتغزل.  یۀ والمدیخلت من المحسنات اللفظ ک، لذلیأخالق یمین جعل هدفه من نظمها، هدف تعلکل

                                                        
  378هــ. ش، ص  1342، ط، تهران،عام اریخ ادبیات در ایرانتذبیح اهللا صفا: . 1
قـد   الکسائی المروزى: من کبار شعراء السامانییین، نظم مدح نوح بن منصور السامانی، کان یعتنـق المـذهب الشـیعی و   . 2

هـــ ش، المقالـه    1327، طبعه القزوینى،لیـدن، عـام   جهاز مقالهو فی اشعاره العروضى السمر قندي:  ناصرخسروأشار إلیه 
  28، ص الثانیۀ

  148هـ ش، صــ  1318ط، تهران،  سخنوران، سخن وبدیع الزمان بشرویهء خراسانى: . 3
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 ناصرخسـرو  از دیـدگاه د پن ل دانش ویفضا ن شعر اخالقى ویل مضامیتحل
  یانى بلخیقباد

   1نیرفعت حس

را کـه از ناصرخسـرو آورده بایـد کنتـرل شـوند. بـه جـز اینکـه          لف و اشعاريؤمتن قلمی این م
الفبایی فارسی (پ، چ، ژ، گ) استفاده کند، برخی جاهـا اشـعار را اشـتباه    هاي   نتوانسته از نشانه

به سیاق و اي  هتایپ کرده یا اشتباه نوشته است. این اصالحات باید ضمن آن انجام شود که لطم
  یر ایرانی است وارد نشود. دکتر باستانیدانی غ بیان قلم او که فارسی

اندوزى و  ل دانشیان فضایدر گسترش اشعار اخالقى و ب یار مهمینقشی بزرگ و بس ناصرخسرو 
رانـى از شـعر عـرب هنـر     یه شـاعران ا کـ نیرغـم ا  یپنـد و انـدرز داشـته اسـت. علـ     نیز پرورش و 

در شـعر فارسـى    اصـیل ن هنـر از هنرهـاى   یه اکد گفت ی، بااند به عاریه گرفتهپردازى را  دهیقص
انـد،   کـرده شعر فارسى ادبى پـس از اسـالم را نظـم     ،رانى از آغازیرا شاعران ایشود، ز یم شناخته

شـتر مطالـب   ین پـژوهش ب یـ فارسـی اسـت. در ا  هـاي   ین انواع شعرتر مهمقصیده از  درحالی که
 بسـیار قه ین سـل یـ ا .ردیگ یروحانى و اخالقى جاى مدح و وصف مى و معشوق و باغ و چمن را م

، ناصرخسرو داده است. شعر اخالقی، فضائل دانش، پند و انـدرز  به کالماي  هویژو رنگ  بوده مؤثر
در ایـن زمینـه ناصرخسـرو     کـه  دهـد  میو شواهد بیان شده نشان اند  سه محور اصلی این مقاله

  سرایی بوده است. سخن مبتکرپیشگام و 

 .ناصرخسرول، اشعار، اخالقى، دانش، پند، یتحل واژگان کلیدي:

                                                        
  مصر ،اه کانال سوئزگدانش علوم انسانى ادبیات فارسى دانشکدهء ادبیات و رئیس بخش زبان و استاد باز نشسته و. 1
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 اخالقی ناصرخسرو و سناییهاي   آموزه ۀمقایس
  2مهتاب اکبري ،1آمنه تاك

 يمعنـو  يریادگیـ  و شـود  یات جهان محسوب مـ یادب نوعن یتر  ياربردکجمله  از یمیات تعلیادب
از مـانع   مسـائل  یبرخ. امروزه آید شمار می بهانسان در طول زندگی هاي   آموزه ناپذیر جدایی جزء
، از طرفـی . کنـد  مـی غافل  شان یمتعال و یهدف اصل از ها را انسان ت شده ویبشر يامل معنوکت

هـاي    . متون و قالبنداردروح را در قالب پند و اندرز  بی تعالیم خشک و تاب شنیدن بشرامروزي
 ترویج بیشتر اخالق را فـراهم  ۀزمین و دارندت خاص خود تأثیر بیشتري برمخاطب جذابی ادبی با
شامل  هدفدار و اخالقی، آموزنده و تربیتی و اتات تعلیمی عالوه برآموزش موضوعادبی. کنند می

از ادبیـات در  . ایـن نـوع   استامثال آن  قبیل فلسفه، تربیت، اخالق و انسانی از معارف اسالمی و
ن مقالـه بـا نگرشـی بـه     یـ ا در نـد. ذهن تثبیـت ک  در امري را بیاموزد و رااي  هنکت تالش است تا

و همچنین دیوان سنایی  -از پیشگامان شعر اخالقی -ناصرخسرو وان اشعاریپژوهش کاربردي، د
ان یـ حاصـل ازآن درپا ۀ جـ یقرارگرفتـه ونت  یبررس مورد بحث و یاخالقهاي   ث آموزهیغزنوي ازح

 ۀاندیشـ  ةسـنایی در حـوز   تصویري جامع از مضامین اخالقی ناصرخسـرو و  ارائۀاست.  شدهارائه 
سـی آراي  این دو شاعر و برر اشعار اخالقی درهاي   بررسی همسانی آموزه نیز وعرفانی  اسالمی و
  است.ادبیات تعلیمی ازمباحث مطرح شده در این مقاله  ةعرفانی در حوز دینی و

  ، فضایل اخالقی، رذایل اخالقی، ناصرخسرو، سنایی.  یمیات تعلیانسان، ادب واژگان کلیدي:

                                                        
  دکتراي زبان و اربیات فارسی دانشگاه آزاد مشهددانشجوي . 1
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد. 2
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سـتیزي و   اخالقی ناصرخسرو و سنایی با رویکرد جهـان هاي   تفاوت نگرش
  گرایی   جهان

  1سعید روزبهانی

تـرین موضـوعات اخالقـی مـورد توجـه      ، بنیـادي ضمنترین و در زهدورزي و دنیاگریزي از مهم
و نیز حکیمان و عارفان » لمتعهد و مسئون ادبیات پیشگاما«عنوان شاعران زهدي به بسیاري از

مختلف و متناسـب بـا شـرایط حـاکم بـر جامعـه و       هاي   دورهتلقی از دنیا در اگرچه نحوة . است
کـه گـاه از    آن چنـان  اسـت.  بـوده چگونگی اوضاع سیاسـی و اجتمـاعی زمـان شـاعر، متفـاوت      

شـده و همـین    ات دنیـوي توجـه  تنعما تعدیل درجهت برخورداري از دنیاگریزي به دنیاگرایی ی
ی تفـاوت اسـت؛   نگرش، نوع نصایح و تعلیمات شاعران و گویندگان را نسبت به دنیا متفاوت کرده

ب خـاص و بـدبینیِ   در تعلیمات اخالقی ناصرخسرو به صورت خشونت همراه با تعص توان می که
رف در  پرهیز ازنرمش، ة به شیو و در سناییصرف  کـرد.   مورد دنیا مشـاهده تعصب و بدبینیِ ص

اخالقی ناصرخسـرو و سـنایی   هاي  ، بررسی نوع نگرششود می پرداخته به آنآنچه در این مقاله 
  است.   شاعر و تفاوت تعلیمات اخالقی این دو شهایمندي از دنیا و نعمتدر بهره

  اگرایی.  اجتماعی، دنیاستیزي، دنی -اخالقیهاي  ناصرخسرو، سنایی، اندیشه واژگان کلیدي:

                                                        
  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی، واحد سبزوار. 1
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  ناصرخسرو از دهیقص دهدر  یمیمسائل تعل
  3یآذر قورچ، 2یافسانه رحمت، 1نژاد وسفی یعل وسفی

ـ هاي   شاخهن یرتریاز فراگ یکی یمیات تعلیو ادب یمیمسائل تعل شـمار   بـه  یزبـان پارسـ   در یادب
انـد   را آورده یمـ یزیباترین مفاهیم تعل دن در متن آثار خوین سرزمیاز شاعران ا ياری. بسآید می

م ناصرخسـرو  کـی ت جامعـه اسـت. ح  یـ م و تربیاز تعلـ  ينمـاد  شـان به نحوي که گاه دیوان شعر
از آثار او را در بـر  اي  هعمد بخش یمیه مسائل تعلکاست  یاز شاعران بزرگ ادب فارس ،یانیقباد
در شـعر   یمـ یا ناصرخسرو به آوردن مسائل تعلیه آکن است یمقاله ا مطرح در رد. پرسشیگ یم
رده کـ اسـتفاده   شهای دهین مقوله در قصیزان از ایبه چه م ،است چنینو اگر  داشتهاعتقاد  دخو

 یمیات تعلیادب ی ازهای شاهد مثال ، به عنوانناصرخسرو از دهیقص ده یاست. در متن مقاله با بررس
د یدر قصـا  یمـ یات تعلیـ ادب يریـ هـا، فراگ  ل مـتن آن یـ ه و تحلیـ رده و پس از تجزکرا استخراج 

 یمیات تعلیاز ادب یعیخسرو به نحو وسرسد حکیم ناصر می . به نظرایم کرده یناصرخسرو را بررس
   ران در قرن پنجم است.یا یمیات تعلیادب يتمام نما نۀیید آیقصاد بهره برده و این در آثار خو

  .قرن پنجم ،قصیده ،ناصرخسرو ،ادبیات تعلیمی واژگان کلیدي:

                                                        
  . دکتراي زبان و ادبیات قارسی و  مدرس دانشگاه کوثر بجنورد1
  ثر بجنورد. دانشجوي کارشناسی ادبیات دانشگاه کو2
  . دانشجوي کارشناسی ادبیات دانشگاه کوثر بجنورد3
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  اخالقی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و ابوالعالء معرّيبررسی فضایل 
  3رقیه اسدي مجره، 2سحر گرگی، 1صدیقه اسدي مجره

هـا و  یهمگـون  ینقد و بررسـ به است که  یادبهاي  نوظهور پژوهشهاي  از شاخه یقیات تطبیدبا
ل ئترین مسـا اخالق از دیرباز یکی از مهماي  همسئلپردازد. ادبیات ملل مختلف میهاي  یگونمناه

. در اسـت  یبررس بحث و قابل یقیات تطبیادبة گستر که دراست  بودهزندگی بشر هاي  و دغدغه
تـرین رسـالت شـعري خـود     این میان، بسیاري از شاعران، پرداختن به فضـایل اخالقـی را مهـم   

 وازةبلنـدآ خسـرو قبادیـانی، از شـاعران    ناصراند. را به آن اختصاص داده دانسته و اشعار متعددي
ترین شاعرانی هستند که مفـاهیم  شاخصادبیات فارسی و ابوالعالء معرّي، شاعر نام آور عرب، از 
تحلیلـی   ـ اند. این پژوهش بـا روش تطبیقـی  و تعالیم اخالقی را سنگ بناي اشعار خود قرار داده

 کوشد تا بـه تحلیـل و بررسـی بازتـاب فضـایل اخالقـی در اشـعار ایـن دو شـاعر بپـردازد و           می
برآمـده از ایـن پـژوهش     نتیجـۀ دو شاعر را توضیح دهد. این بینی  موجود در جهانهاي   مشابهت
 هـا،  معارف بشري گوناگون است و هـر دو آن  ازاي  هاست که شعر هر دو شاعر مجموع آنگویاي 
ن یز از همنشـ ی، از جمله پرهنیکو و بسیاري از فضایل اند م اخالقی را با ادبیات خود آمیختهیتعال

 اند. کوکاري، قناعت و... را در اشعار خود گنجاندهید بر احسان و نیمان، تأکیبد، دعوت به ا

  .قبادیانی، ابوالعالء معرّي ناصرخسروادبیات تطبیقی، فضایل اخالقی،  واژگان کلیدي:

                                                        
    asadi_sedighe@yahoo.comي زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنانا. دانشجوي دکتر1
  . دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شیراز2
 کارشاس ارشد علوم تربیتی 3.



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     78

 

  انتقادي در اشعار ناصرخسرو ـ شناسی تعلیمی جامعه
  2رضی يمنصور احمد، 1 حسینی سهیال

 روزگـار  مسـائل در ادبی به نقد و تحلیل  شناسانۀ با بررسی جامعهکه حاضر آن است  هدف مقالۀ
 او را آغازگر ادبیات تعلیمی ،شاعر در زمانۀاخالقی  طاط فکري وبپردازد و با بیان انح ناصرخسرو

اي  هانتقادي شاخ ـ ساختار اشعارش را مورد تحلیل قرار دهد. ادبیات تعلیمی و انتقادي شناخته ـ
 بـا  و سـو  یـک  از و انـدرزي  پنـد  و انهزهد اشعار با را آن توان می که است تعلیمی هاي  اندیشه از

 ـ تعلیمـی هـاي    اندیشـه  بـودن  ثرمؤ براین اساس، فرضیۀدانست.  مرتبط دیگر سوي از اخالقیات
 حاکی پژوهشهاي   یافته. گیرد می قرار تحلیل انتقادي ناصرخسرو درتغییر ساختار قصیده مورد

اخالق جاي گرفته اسـت.   چهار اصل علم، عمل، دین و ناصرخسرو درهاي   اندیشه که است آن زا
 توضـیح  ناصرخسـرو را  روحی و فکري تحولهاي   مایه بن ،تحلیلی ـ توصیفی روش پژوهش با این
 و علـم  دنیا، اصالت انسان، ستایش دین، اخالق، موعظه، مذمت: چون مضامینی ذکر با دهد و می
را  او و زنـد  مـی  پیونـد  دینـی هـاي   باور با را او گراي عقل و حساس ذهن ،اجتماعی انتقاد و خرد
 آمیـز  اعتراض و انتقادي . نگاهکند میمعرفی  فارسی ادبیات در یاعتراض شعر نمایندة ترین جسور

ارتقا  واالیی جایگاه به را تعلیمی شعر و کشاند دیگر سمت و سویی به را شعر جریان ناصرخسرو
آن هستند که دریابند چه عواملی در نگرش انتقـادي   در پیاین اساس نویسندگان مقاله  . برداد

 و بحـث  ایـن مـوارد   شـواهد  ذکر باو  است بوده تحوالت عظیم صورت گرفتهموجب ناصرخسرو 
  .  شود میتحلیل 

 ادبیات تعلیمی، جامعه شناسی تعلیمی، جامعه شناسی انتقادي، انسان مداري، واژگان کلیدي:
  .، ناصرخسرویشعر اعتراض

  

                                                        
  گلستان، گرگان فرهنگیان استان دانشگاه. دکتراي زبان وادبیات فارسی، مدرس 1
  گلستان، گرگان فرهنگیان استان شناسی تاریخی، مدرس دانشگاه . دکتراي زبان2
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  ناصرخسرو وجه دیندر  نهساختارگرا و جهانبینی تأویل
   1یاسوهیرو توکوهارا

شناخته شده است. اگرچه بعضی از  باطنی تأویلهاي  شاهکار ی ازیک ناصرخسرو وجه دینکتاب 
 از ذهـن و دور «)، و تأویل در ایـن کتـاب را   بیان االدیانعلما محتواي این کتاب را کفر و الحاد (

خوانده اند، در اسماعیلیه شناسی معروف است که اسماعیلیانِ دوره فاطمیه نه تنها به » دلیل بی
شناختن معانی باطن امور دین گرایش داشتند، بلکـه بـر ظـاهر هـم بـه طـور مسـاوي اهمیـت         

 مکرراً بر پیوند ظاهر بـا بـاطن و ضـروریت عبـادات تأکیـد      وجه دیندر واقع، نویسندة  گذاشت.
اما، هنوز کسی در سطح تئوریکی تصریح نکرده است که ظاهر و باطن چطور با یکدیگر  کند. می

 در بارة پیوند باطن و ظاهر توضیح وجه دین،در این مقاله، با توجه به چند مقوله در  اند. پیوسته
کنـد کـه هنـوز در معـارف      می سخن خود را به کسانی خطاب وجه دیندهم. اول، نویسندة  می
مهارت ندارند و اهمیت عبادت را نمی فهمند. این پیش شرط بحث این کتـاب را تشـکیل    دینی

آن «و » ایـن عـالم  «. وي رابطۀ ناصرخسرومیدهد. دوم، جهانبینی ساختارگرانه و نشانه شناسانۀ 
را مانند رابطۀ مثل و ممثول، دلیل و مدلول دانسـت و آن را بـراي فهـم و توضـیح پیونـد      » عالم

، از دریافت علمـا و مفسـرین   وجه دینبه کار میاورد. این دریافت باطن و ظاهر در  ظاهر و باطن
سنی که تأویل باطنیان را با شدت انتقـاد کـرد متفـاوت اسـت. در سیسـتم هرمنوتیـک ناصـر،        

شرعی است. اینجاست که یـک خردمنـد   هاي ظاهر و فیزیکی کارهاي  به معنی جنبه» شریعت«
اعداد و سخن و حروف در قرآن و شریعت توجه داشته، سعی کند تـا   تواند به ساختار می عقلگرا

دهـم کـه در    مـی  به تأویل باطنی دالیل ریاضی بدهد. در نتیجه این مقاله، بدین نکته هم اشاره
  باشد. می این سیستم وجود امام به عنوان قرآن ناطق ضروري

   

                                                        
  tokuhara@toyo-bunko.or.jpپژوهشگر در تویو بونکو، کتابخانه شرق در توکیو،   1
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  الحکمتین ناصرخسرو   موازنۀ عوالم و تأویل در جامع
  1خلیفه بناروانیبهمن 

  )155الحکمتین: جامع»(این موازنه تأمل کند عاقل!«
ر پیروان اسماعیلیه، بر پایۀ تأویل است. بخش بزرگی از فرآیند تأویل، در تفکّـر شـیعی    بنیاد تفکّ
ی.   ي و حسـد، غیر از عالَم مادبر یک اصل دیگر استوار است: وجود عوالم متعد و اسماعیلی، خود

اساس، میان عناصر و اجزاء ایـن عـوالم متعـدد، پیونـد و مناسـبتی بنیادین(بـه تعبیـر        بر همین 
) برقرار است و در تشـریح موازنـۀ عـوالم و    مقارنت ناصرخسرو: مواصلت و مجانست و مشارکت و

کند. از شـرح و   بیان تطابقات اجزاء و ارکان آن عوالم با یکدیگر، فرآیند تأویل، خود را آشکار می
تعبیـر  تطابقـات  یـا   علـم میـزان  طه و نسبت این عوالم متعدد، در حکمت اسماعیلی، به بیان راب
از چنـدین عـالَم یـاد کـرده اسـت: عـالَم علـوي، عـالَم          الحکمتین جامعشود. ناصرخسرو، در  می

کبیر(عالَم افالك)، عالَم صغیر یا انسان، عالَم إبداع، عالَم أمر، عالَم سخن، عالَم دین و ... ؛ که هـر  
هاي این کتاب بررسی خواهد  یک را اصول و فروع و اجزاء و انواعیست. در این مقاله، همۀ موازنه

  شد و پیوند بحث موازنۀ عوالم، با مفهوم بنیادین تأویل نشان داده خواهد شد.
  
 
  

   

                                                        
  bkhalifeh@gmail.comدکتري زبان و ادبیات فارسی       1
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  ناصرخسرو يمالحظاتی درباب سبک شعر
  1محمد غالمرضایی

صـاحب سـبک کـه ظـاهراً بـه دلیـل        وشاعر اسماعیلی مذهب قرن پنجم،  ،ناصرخسرو قبادیانی
اسماعیلی مذهب بودن و دور از دسـترس بـودن دیـوانش، تـا چنـد قـرن پـس از او بـه سـبک          

و  شعر را به خدمت تبلیغ و تعلیم آیـین اسـماعیلی درآورد   اوکمتر توجه شده است.  اش شاعري
او  يعربه همین سبب واژگـان شـ   گرفت، تحقق این هدف به کار در جهتعناصر شعري را  همۀ

مفاهیمی چون کالم، فلسـفه، دیـن، زهـد، اخـالق، خـردورزي، سـخن       ها  آن واژگانی است که با
ه است. روحیۀ دینی و زاهدانۀ او نه تنها در الفـاظ بلکـه در وزن   شدنقد اجتماعی بیان  و ستایی
نمـود دارد. در ایـن گفتـار کوتـاه      اسـت    سـنگین هـاي    کـه متنـوع و متمایـل بـه وزن      او يشعر

واژگـان، اشـارات اسـاطیري و     زبـانی، حـوزة  هـاي    زن، قافیه، کهنگیمل در وکه با تأایم  کوشیده
  دهیم.او ارائه شعري و وجوه بالغی، دورنمایی کلی از سبک شعر هاي   ترین غرض داستانی، مهم

                                                        
  تهران  دانشگاه شهید بهشتی. استاد بازنشستۀ 1
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  بررسی و تحلیل کاربرد تصاویر شاعرانه در شعر ناصرخسرو  
  2محققمهدي  ،1نژاد مهرآبادي صغري سلمانی

بلنـد خـود را در قالـب شـعر     هـاي    اندیشـه  هجري، م بزرگ قرن پنجم، شاعر و متکلناصرخسرو
ـ  ،از تصـاویر بالغـی   ،بیان منطقی نظـرات خـود   سروده و ضمن ه ویـژه تشـبیهات و اسـتعارات    ب

نشـان از   ،درصد تصویرسـازي در شـعر ایـن شـاعر     43 است. وجود حدود متعددي یاري جسته 
انواع تشبیه هم از نظر معنوي و هم ساختار بیرونی یافـت  در شعر او توجه او به صور خیال دارد. 

کـه پـس از    ، چناناز نظر موضوعی قابل توجه استهمچنین عناصر تشبیه در شعرش . شود می
هـدف   اسـت.  دادهجان، عناصر مذهبی و فکري باالترین بسامد را بـه خـود اختصـاص    عناصر بی

خواهد توان خود را در این زمینه بـه  می مواردي کهعالوه بر  ،از آوردن تشبیهات نیز صرخسرونا
و ساده کردن مبانی اندیشه و تفکـرش   سازي شفافبکشد، در اغلب موارد به منظور  مخالفان رخ

  تصویر در خدمت اندیشه قرار گرفته است.  خسروناصر در شعر در واقع براي مخاطب است.

  .، دیوان اشعار، تشبیه، استعاره، عناصر تصویرسازناصرخسرو دي:واژگان کلی

                                                        
  . استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی1
  استاد دانشگاه تهران. 2
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    ناصرخسروکاربرد اصطالحات موسیقی سنتی ایرانی در اشعار 
  2آخوندي محمد، 1خالقی برزگر محمدرضا

 تفکیک و جداسـازي  اند که از دیرباز دو مقولۀ نزدیک به هم بوده یرانیل ایاص یقیات و موسیادب
. هر شاعري کـه  شود میدو حوزه  این عدم موفقیت در نقد آثار طراز اول هر یک از موجبها  آن

و دیگر مطالب مربوط به موسـیقی   نواهااصطالحات، سازها،  باشد با هنرمندي خود بهتر توانسته
را عرضـه   يرسـاتر و زیبـاتر   ،تـر  ن شعر یا نثر با ارزشیقیبه  د بگنجاند،کهن ایرانی را در اثر خو

اند یا  ن استفاده کردهی خود در آثارشایالعات موسیقاآیا شاعران بزرگ، آگاهانه از اط اماکند.  می
شـناس   ا موسـیقی یـ ا نه؟ آیداشته  یآگاه یرانیل ایاص یقیاز موس» ناصرخسرو«ا ین؟ آاز سر تفن

د شعر شاعران دیگر زبـانز هاي  ر؟ آیا دیوان شعر او، که در میان دفتریا خیبوده اي  هبه معنی حرف
نظـر   ،ر؟ بـه طـور کلـی   یـ ا خی، درخور توجه است یاز لحاظ کاربرد فرهنگ موسیقی ایران ،است

دیوان و بعضی از آثار شاعر  ؟ این مقاله با کندوکاو دراست  بودهناصرخسرو در مورد موسیقی چه 
  ست.  ها این سوال یافتن پاسخ بهآور خراسان، درپی  زبان

ات، سـازها و  یـ ران، ادبیـ و بعضی از آثار او، موسیقی سـنتی ا  ناصرخسرووان ید واژگان کلیدي:
   .اصطالحات موسیقی سنتی

                                                        
  )ره(خمینی امام المللی بین دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتراي. 1
  کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه آزاد تاکستان. 2
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از ناصرخسرو قبادیانی (سـوار  » سوار سخن«شناسی قصیدة  بررسی سبک
  سخن را ضمیر است میدان)

  1احمد سنچولی

هـا و تعیـین   مباحث بنیادین در شناخت دیـدگاه جمله ادبی، از  يشناسی اثربحث در باب سبک
ش از ناصرخسرو، قصیده جایگـاهی بـه منظـور    پی تا طح زبانی، فکري و ادبی صاحب اثر است.س
د. رنـگ شـادي دار   منـوچهري  همچـون کـه قصـاید شـاعرانی    چنـان ، ی طـرب و مـدح بـود   تجل

نفـی   است. کردهپردازي نفس بشر را دستمایۀ مضمونمربوط به ل ناصرخسرو در قصایدش مسائ
 اند از جمله مباحث فکري ،گرایی و تأویل قول به وعد و وعید، خرد شعقیدة رؤیت خداوند، پذیر
ل، از مختصات زبـانی ایـن شـعر    زبان سادة رو به تحو. کنند را تعیین می که سطح اندیشۀ شاعر

لی د و هـم بیـانگر تحـو   فارسی پیش از قرن چهارم هجري را دار ياست که هم صالبت زبان سر
 گیري است. کـاربرد صـنایع بـدیعی نیـز    ارسی در حال شکلکه به تدریج در زبان ف استنوپدید 

اسـت. در ایـن پـژوهش پـس از بیـان مقدمـه،        موجب نشـده در این قصیده  را دشواري چندانی
بینـی) و ادبـی   شناسی در سه سطح زبانی (آوایی، لغوي، نحوي)، فکـري (جهـان  سبکهاي  جنبه

ه با زبان شاعر، مؤلفۀ اصلی انتخاب ایـن  . پیوند محکم اندیششود میبررسی (بیان، معانی، بدیع) 
کـدام سـطح   پاسخ داده شود:  ی از این قبیلبه سؤاالت شده تا. در این تحقیق تالش استقصیده 
شناسی در این قصیده از ارزش باالتري برخوردار اسـت و نـوآوري شـاعر در کـدام بخـش      سبک
  است؟

  بی، ناصرخسرو قبادیانی. شناسی، سطح زبانی، سطح فکري، سطح اد سبک واژگان کلیدي:
 

                                                        
  ah_sanchooli@yahoo.Comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل، ایمیل: . 1
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  گان مهجور دیدگاه زبانی ناخداي کشتی واژ
   1علیرضا غالمی بادي

آن بـه صـید مرواریـد     اعمـاق که شـاعران صـیاد در    است کرانی زبان و ادبیات فارسی دریاي بی
از برانگیزانـد.  تا اشتیاق خواننـدگان را   اند آویختهگان نشسته و عقدي از صور خیال بر گردن  واژ

یمگـان اسـت کـه    ة دردمنـد در ة ناصرخسـرو قبادیـانی، آوار   ،ادان بنام در ایـن جرگـه  جمله صی
بـه  خصوصاً در قافیه  ،در ساختار قصیده کراتنوس، مشکل و مهجور را به وفور و به نامأهاي   واژه

گـان مهجـور و متـروك     گیـري واژ  به کـار  استاد بزرگاو را  توان میتا جایی که است  کار گرفته
ت زبانی سبک خراسانی مهـارت داشـته   مندي از مختصا آن چنان در بهره ،از طرف دیگر و دنامی

 .شود میایجاد نهیچ خللی که براي خواننده هنگام خوانش اشعار و دریافت مفاهیم شعري است 
را در جـاي جـاي قصـاید خـود     هـا   آن گـان،  در حقیقت او تندیسگر توانایی است که با تراش واژ

  .  شود میدر این جستار به دیدگاه زبانی شعر او پرداخته  توجه به اهمیت موضوع،. با نشاند می

 .گان مهجور، قصیده، ویژگی زبانی ، واژناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  Alirezagholamibady@yahoo.Comمدرس دانشگاه پیام نور اردستان و نطنز، ایمیل: . 1
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 ناصرخسـرو  قصـاید  در "خـاك  و هـوا "دوگانۀ هاي   تقابل در لتخی حادات
  باشالر) گاستون ادبی نقد براساس(

  3امینی کیمیا ،2شمشیرگران سادات زهره، 1ثانی امینی مهري

ـ . پیمایـد  مـی  را خود فرد منحصربه مسیر و استي سفر به دعوت ،ادبی اثر هر  سـفر  دةپدیدآورن
 و حکـیم ، ناصرخسـرو . رساند می اوج به تخیل با را خود وجودي "من"اسرارآمیز  اي گونه به ادبی

 شاعر ،لتخی نظر از و لاو نگاه در اش، فلسفی و حکمی بلندهاي   اندیشه سبب به که است شاعري

 در خیـال  نظـر  ازش شـعر  کـه  دهـد  مـی  نشـان  او دیوان در دقت اما ،رسد نمی نظر به يتوانمند
 بـه  شـعرش  در عنصـر را  چهـار  تخیل کارکرد ،طبیعت با او پیوند. دارد قرار اوج نقطۀ بلندترین

هـاي   نمـاد  و) خـاك  و آتش، هوا، آب( چهارگانه ارکانة گسترد کاربرد. دهد می نشان بارز طرزي
 و شـاعر  چهارگانه، درتخیل عناصر آیا :که دربرداشت را پژوهشگرانهاي   ترین پرسش اصلیها  آن

 چه براساسه، داشت نقش رشتصاوی درتخیل تأثیر این اگر ؟است بوده مؤثر اوهاي   اندیشه بازتاب

 ،باشـالر  گاسـتون  تفکـرات  به کمـک  یافت؟ دست ارتباط این چگونگی دریافت به توان می نقدي
 ، تقابـل او ادبی نقد ازشیوة استفاده با و تخیل نقد بنیانگذاران از و بیستم قرن ادبی نقد اصالحگر

 مـورد  بـود  نیامـده در وران اندیشـه  قلم به کنون تا که ناصرخسرو قصاید در "آخشیجان "تخیلی

 میـزان  بـه  بایـد  اصـیل  شـاعران  بازشناسـی  براي باشالر نظر به. گرفت قرار پژوهشگران بررسی

 توجـه  اثـر  یک در ارکان این چندگانگی حتی یا ،دوگانگی و عنصر چهار از شان دوري و نزدیکی

 و شاعر دیوان، به ویژه اي کتابخانه مطالعات برپایۀ و نظري پژوهش این اصلی پرسش پاسخ. کرد
هاي   تقابل، عنصر چهار این بین در که داد نشان ،باشالر از اثر سه و مرتبطهاي   کتاب و مقاله چند
 اتحاد نوعی با که است تر برجسته تنها نه ناصرخسرو سازندة تخیل در" خاك و هوا"عناصرۀ دوگان

 نگـرش  و فلسـفی هـاي    اندیشه بیانگر که کرده بیان را خود تفکرات اي گونه ر، بهدوعنص این بین

  است. زده نقباش  عروجی روان به و اوست "جهانی از ـ به" گریز یا پیوند در دنیا به او متضاد

 .ادبی و تخیل باشالر چهارگانه، هوا، خاك، ناصرخسرو، گاستون عناصر واژگان کلیدي:

                                                        
  Mehri. aminisani@gmail.Comفارسی، ایمیل:  ادبیات دکتراي . دانشجوي1
  نیشابور دختران فنی آموزشکده رئیس فارسی، ادبیات . دکتراي2
  فارسی ادبیات ارشد کارشناسی . دانشجوي3
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  بررسی اختیارات آوایی و هجایی در اشعار ناصرخسرو
   3سعید قشقایی ،2فاطمه پاباغی ،1اله محمودي عزت

، اختیارات شاعري به کار رفته ناصرخسرومهم و قابل بررسی در دیوان حکیم هاي   جمله جنبهاز 
شـاعر در بـه   دریافـت کـه    تـوان  مـی او، بزرگ است. با مطالعه در دیـوان   سرایندةدر اشعار این 

هـا و  سکتهبهره برده است.  یعروضی فراوانهاي   عروضی از اختیارات و ویژگیهاي بحر کارگیري
شـعر خردمندانـه و   ۀ الزمـ  کهضعفی در موسیقی شعر او نیست، ۀ عروضی نه تنها نقطهاي  وقفه

هـاي   بلنـد و سـکته  هاي  صالبت و سنگینی اشعار او در چینش هجا موجبزیرا  ،اوستۀ حکیمان
    است. شده عروضی

  .خسروویژگی آوایی، ویژگی هجایی، ناصر اختیارات عروضی، واژگان کلیدي:

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 2
  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 3
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  خسرودر اشعار ناصر بحور و اوزان عروضی
   2فاطمه پاباغی ،1اله محمودي عزت

بسیط، جدیـد، غریـب، طویـل،    هاي  توان دریافت که او در بحرشاعر، میاین با مطالعه در دیوان 
بحـر عروضـی    11از  ید، کامل، وافر، هیچ شعري نسروده است، درحالی کهمتدارك، مشاکل، مد

هزج، رمل، مضارع، متقارب، منسرح، سریع، خفیف، مجتث، قریب، رجز، مقتضـب و در مجمـوع   
ترین ربردپر کا او دارد.نشان از تنوع وزنی در دیوان همین نکته بهره گرفته که وزن عروضی  26

ترین وزن را در این بحر سروده و پر کـاربرد شعر  73بحر هزج است که  اوبحر عروضی در دیوان 
شـاعر بـه نحـو بسـیار     مفعولَ مفاعیـلَ مفاعیـلَ فعـولن (مفاعیـل) اسـت.      اش  عروضی در دیوان

از نظر نگارنده در این راه، یکه تـاز و   بحور عروضی سنگین چنان که گرفته، آنبه کار اي  هاستادان
  است.   بوده از خود قبلغیر قابل قیاس با شاعران قصیده سراي پیش و 

  . ناصرخسروعروض، بحر، وزن، موسیقی بیرونی،  واژگان کلیدي:

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 2
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  آداب و رسوم ایران باستان در اشعار ناصرخسروهاي  جلوه
   2سید کریم شکوري ،1ناو ظهیريبیژن 

آداب و رسوم ایران باستان در دیوان اشـعار ناصرخسـرو را مـورد بررسـی     هاي  در این مقاله جلوه
  ایم؛ به این ترتیب که ابتدا به عنـاوین برخـی از آداب و رسـوم رایـج در ایـران باسـتان       قرار داده

آداب را نوشـته و   ایـن  به هـر یـک از   ایم، سپس ابیات مربوطبر اساس منابع تاریخی اشاره کرده
، انگیزه و هدف ناصرخسرو از به کـارگیري ایـن آداب   پایانیۀ ایم و در مرحلمورد بحث قرار داده

س آتـش، نکـوهش قـرض و    اند از: تقـد . عناوین مورد بررسی عبارتایم را شرح دادهدر اشعارش 
خلعـت دادن پادشـاهان، بـار دادن    هـا،  ها و بـازي وام، تأثیر افالك بر سرنوشت انسان، سرگرمی

زرتشتیان، آالت موسیقی، طبقات اجتماعی، بنده و غالم و پیک. هاي  پادشاهان، اعیاد ایرانی، ماه
عالقـه بـه ایـران باسـتان بـه ایـن مباحـث         سـر دست آمده این است که ناصرخسرو از  هبۀ نتیج

. او از ایـن طریـق،   رداختـه اسـت  هـا پ  بـه آن گرایانه و تعلیمی  دیدگاهی عبرتبا بلکه  ،نپرداخته
جـور و  نیز را از پرداختن به لهو و لعب و زرق و برق دنیا و ها  آن مخاطبانش را خطاب قرارداده و
بـه انسـانیت و    بازگشـت دارد و به ترس از خدا و روز قیامت و ستم به همنوعان خود برحذر می

 خواند.  گیري از دنیا فرا میعبرت

 صرخسرو، آداب و رسوم، ایران باستان، شریعت زرتشتی. اشعار نا واژگان کلیدي:

                                                        
  )Zahirinav@yahoo.com. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی(1
  )skshakoori@yahoo.comگاه محقق اردبیلی(. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانش2
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  وان ناصرخسرویدر د ییگرا ی، غم و باطنيشاد
  2يجهانگیرصفر، 1وند عبده يم ظاهریابراه

 دي با توجه بـه مشـرب فکـري و اندیشـۀ    که هر اندیشمناند  غم و شادي، دو احساس مهم انسان
شاعرانی است که نگرش خـود  جمله . ناصرخسرو قبادیانی، از ستا پرداختهها  آن خود به بررسی

تواند نقش مهمی در شـناخت شخصـیت    بررسی دیدگاه او، می است. را در این زمینه بیان کرده
رسـد ناصرخسـرو شـاعري     داشته باشد. به نظر می بارهدیدگاه اسماعیلیه در این  نیزاین شاعر و 

تـاکنون تحقیقـی در ایـن     اینکـه ماعیلیه است. قابل ذکر شاد و در این زمینه متأثر از دیدگاه اس
 روحیۀ شادي داشـته اسـت  از اسماعیلی شدن  قبلناصرخسرو، پیش و  است. نگرفتهصورت  باره

  بودهحسی هاي  از نوع دنیوي و لذت شهایبا این تفاوت که پیش از اسماعیلی شدن شادي و غم
 اسـت.  دادهآفـرین اخـروي و لـذت معنـوي توجـه نشـان       اما پس از آن، بیشتر به عوامل شـادي 

لذت حسـی و لـذت علمـی     را به دو دستۀ ي، غم و شادییگرا شۀ باطنیناصرخسرو بر اساس اند
 منبـع ن جهـان،  یـ برسـد. ا  ين جهان، به شادیتواند در ای، انسان نماواز نظر  است. م کردهیتقس
در  فقـط ش اسـت و انسـان   یو آسا یحتنور و را سرچشمۀ، رنج و غم است. جهان آخرت، یکیتار

 از جملـه  گرایـی و خـرد،  دار برسـد. علـم، دیـن   یو پا یواقع يتواند به شادیآن جهان است که م
  کنند.  عواملی هستند که انسان را در آخرت شاد می

    .یی، غم، باطن گرايناصرخسرو، شاد واژگان کلیدي:

                                                        
  (گرایش ادبیات معاصر)،  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. 1

   zaheri_1388@yahoo.comایمیل:
   safari_706@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، ایمیل:. 2
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خردگرایانـه در آثـار رابـرت لـی فراسـت و اشـعار       هـاي    اندیشه مقایسۀ
  ناصرخسرو

  1بهناز رستگارمنش

در آمریکاسـت. اشـعار فراسـت داراي     1874نویسنده و شاعر آمریکـایی متولـد    ،فراستلیرابرت
، هویت زندگی انسان و حکمـت هسـتی را   است که نگري در اوج سادگیبینی و ژرف جهاننوعی 

 بـه بینـی او در بسـیاري از مـوارد،    . نوع نگـاه و جهـان  کند میبا تمثیل و نماد به مخاطب عرضه 
 این دو شاعر. تسلط شباهت داردایرانی  ةشاعر و نویسند ،قبادیانی ناصرخسروحکیم هاي  اندیشه
 را مشـابهی  مشـترکان دو،  آنخردگرایانه هاي  نظم و نثر و همچنین تطبیق اندیشههاي  به جنبه
اسـت  تا کنون مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه     ها آناز این منظر آثار  اما .دهد ها نشان می آندر آثار 

دو شـاعر و   هـر آرا و تفکـرات   این مقاله با مقایسـۀ . درحالی که شایستۀ تحقیقات بیشتري است
هـاي   باوردر اند، وجوه تشابه بوده یمتفاوت نویسنده که از نظر زمانی و مکانی در دو فضاي کامالً

خردگرایـی   کـه  دهـد  مـی را برشمرده است. نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش نشـان      ها آنیکسان 
یـک ریشـه    ، ازشود می اشارهآن  بهو آنچه امروزه با عنوان راشنالیسم در آثار فراست  ناصرخسرو

مشـابهی را  هاي  و در دو فضاي متفاوت سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، الگو اند سرچشمه گرفته
  اند. دنبال کرده

 .ت فراست، راشنالیسم، ناصرخسرو، خردگراییرابر واژگان کلیدي:

                                                        
  Behnaz. rastegarmanesh@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوي، ایمیل: 1
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  مکتب کالسیسیسم ۀدر آیین ناصرخسروی اشعار تجل
 2سکینه قوامی، 1کامران شاه مرادیان

 داشـته  یید طـوال یـ  یمـ یو تعل ید اخالقیه در سرودن قصاکاست  یاز جمله شاعران ناصرخسرو
ات و... یاکالت و حیه با استفاده از تمثکاست  یمیشعر تعل ۀن شاعران عرصیاز مشهورتر . اواست
 یمـ یات تعلیـ از آنجا کـه ادب  است. گشودهگر شعرا و سخنوران یدگان دینو در مقابل داي  هچیدر

ا هنـر اختصـاص   یـ فن  یکه به آموزش کاست  ییها العمل خاص خود مجموعه دستور يدر معنا
ه موضـوع آن اخـالق، عرفـان، مـذهب، مفـاهیم      کـ شود  یگفته م يعام به آثار يو در معنا دارد

مواره در ذهن ادب دوستان این سوال ه ،م استیمت و تعلکح ،، خردورزي، پند و اندرزیاجتماع
که شعر این سخنور حکیم در ذیل کـدام یـک از    مطرح استمندان به اشعار ناصرخسرو  و عالقه

از جملـه   ،ناصرخسـرو هـاي    اندیشـه  ةبـار ؟ بـا اینکـه در  شـود  مـی بندي  مکاتب ادبی جهان طبقه
موضـوع ایـن   امـا   ،اسـت   شـده اخالقی، خردگرایی و... مقاالت و آثـار فراوانـی نوشـته    هاي   آموزه
ن آثار اخالقـی  یاز ارزشمندتر یکیه کخسرو وان ناصرید است. مسکوت مانده، همواره بندي طبقه

بـه نحـو   م اخالقـی و خردگرایانـه را   ی، تعالآید به شمار می یادب پارسو زبان  ۀو تعلیمی در پهن
نـد. نگـاه   ک القـا   یو اغـراض خـود را بـه خـوب    ها  شهیاند تواند می آموزد و شاعر یماي  ههوشمندان
قابـل بـاور بـودن و     ،او به مقوالتی چون عقل، طبیعت، تعلیم و زیبایی، حقیقت نمـایی  ۀحکیمان

، گویاي این حقیقت است که اشعار این شاعر بـه معنـاي   او نزاکت ادبی در البالي اشعاري پرمغز
 شناخت مسیر مناسبی در جهتتواند ابزار  واقعی کالسیک است و اصول مکتب کالسیسیسم می

اشـعار   همۀویژه براي طرفداران غیر ایرانی اشعار و افکار او باشد. در  قدر به رانفکري این شاعر گ
 شـده  یان دارد. در این پژوهش سـع یگرایی جر م، اخالق و عقلیمال، تعلک ییجو قتیروح حق او

انطبـاق  از اشعار ناصرخسرو که با اصـول مکتـب کالسیسیسـم     هایی تا با نشان دادن نمونهاست 
در اشـعارش   را ت و...یـ ترب ،اخالق ،میتعل ۀها و نوع نگرش او در عرص دگاهید ،دیقاع ،، باورهادارد

   دهیم.قرار  یمورد بررس

 ، مکتب کالسیسیسم، اخالق، خرد، نزاکت ادبی.  ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، . 1

  Dr.Kamran51@gmail.com ایمیل:
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی. 2
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  ژرار ژنتناصرخسرو در عنصر زمان بر مبناي نظریه هاي   نوآوري
  1مونا رستا

بـه   با برادرش و غالمی هندو را ، شرح سفر حجخسرو قبادیانی مروزي در سفرنامۀ خود ناصر بن
ة دایـر ، از آنجـا کـه روایـت، تـوالی رخـدادها در بسـتر زمـان اسـت        تحریر درآورده است.  رشتۀ

محـدود بـه داسـتان و     داد، فقطشناسی مورد بررسی قرار  وان از منظر روایتتموضوعاتی که می
 گیريها نیز به کار برد. این پژوهش با بـه کـار   بارة سفرنامهتوان آن را درمی که، بلشود میرمان ن

 ه، بـه تبیـین عنصـر زمـان در سـفرنامۀ     شناسـان برجسـت   از روایـت الگوي پیشنهادي ژرار ژنت، 
ناصرخسـرو، سـه عنصـر زمـانی      در جهت تبیین عنصر زمان در سـفرنامۀ پردازد. می ناصرخسرو

کـه  اسـت   شـده رش و بسامد مورد بررسی قرار گرفته و نشـان داده  ژنت یعنی ترتیب، دی ۀنظری
    است. بودهداراي نوآوري  اش در به کارگیري عنصر زمان در سفرنامه ناصرخسروچگونه 

 .شناسی، ژرار ژنت، زمان، سفرنامه، ناصرخسرو روایت واژگان کلیدي:

                                                        
  آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطبایی دانش. 1
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ل و حکمت در دیوان ناصرخسرو با استناد به  جستجو در خاستگاه چند مثَ
  منابع کهن عربی

  1ناصر زارع

از جمله شاعرانی است که دیوانش به تصریح  ،ایرانیة شاعر پر آواز ،ق).هـ481-394( خسروناصر
 در اند شده اش خالقیت شعريۀ و نکات حکمی فراوانی است که دستمایها  مشتمل بر مثل اوخود .
چند مثلِ به کار ۀ سرچشم ،عربیاستفاده از منابع گوناگون قدیم  با و به فراخورِ توانایی مقالهاین 

 تـوان  میدر همین منابع کهن  با جستجو .اند قرار گرفتهو بررسی  او مورد کنکاشرفته در دیوان 
و هـا   که این مثلطرفه اینریشه و تبار ایرانی دارند. ها  و مثلها  دریافت که شماري از این حکمت

کـه جـز بـا جسـتجو در     انـد   و با زبان عربی درآمیختهاند  دور مانده خود چنان از اصلها  حکمت
  کاري دشوار و اغلب محال است.  شان الي متون کهن، پی بردن به خاستگاه ایرانی البه

   .ناصرخسروعربی، زبان ، ایرانی، و حکمتمثل  واژگان کلیدي:

                                                        
  naserezare@gmail.com. استادیار دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)، ایمیل: 1
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  سرایی در دیوان ناصرخسرو  شناسی شکواییه سبک
 1نرگس اسکویی

خود، از جهات گوناگون و در سطوح مختلف ادبی و فکـري،   ویژةبینی  ناصرخسرو به دلیل جهان
 منحصـر بـه فـردي و تمـایز    که موجب  کردهمختصات سبکی متمایزي را در شعر خود منعکس 

مـوج   سـمت و سـوي  بـر خـالف   شده است. او به طـور غالـب   در ادبیات فارسی  اوسبک شعري 
که زبـان بـه شـکوه و    جسته، بل دورينه تنها از مدح  است؛ حرکت کردهاش  در زمانهشعري رایج 
؛ بسامد شکواییه و انتقـاد در شـعرش   گشوده است هم حیات خود دورةل پیرامون انتقاد از مسائ

سرا و منتقد در ادب رسـمی فارسـی نامیـد.     توان او را نخستین شاعر شکواییه است که میچنان 
 بعـد رنگ و بویی منحصر به فرد و متمایز از شاعران پـیش و   سرایی در شعر ناصرخسرو شکواییه

از فلک، بخت، پیري، ضعف جسمانی یا مردمان روزگار و زمامداران او اگر چه  او را یافته است.از 
ب حـال و  بسـیار نـه حسـ   هـاي    گـري  از ایـن شـکوه   شبسـیار دارد، امـا قصـد   هاي   قدرت گالیه

اصـالح فــردي و اجتمــاعی اسـت. بــدین ترتیــب    اغلـب تعلــیم و ارشــاد و کــه ، نویســی عریضـه 
تـوان   یابد و از این لحاظ می می وار و نصیحت انهلحنی پندآموز ناصرخسرو معموالًهاي   گري شکوه

سـرایی   و شخصی دانست. در مطالعات متقدم در باب شکواییه نیز ویژة خودشاو را هاي   شکواییه
 انجـام شـده،   قدمعلی سـرّامی لیف ، تأاسالمیدانشنامۀ الشکوي در  که اغلب مبتنی بر مدخل بث

، اما اند بندي کرده دستهها را در پنج گروه فلسفی، عرفانی، شخصی، اجتماعی و سیاسی  شکواییه
گانـۀ   ، در تقسـیمات پـنج  این مضمون گشودهناصرخسرو و بابی که او در هاي   با تکیه بر شکواییه

ـ  سرا دربارة شکواییهباید وجه ششمی را  شکواییه ل شـد کـه همانـا وجـه     یی در ادب فارسـی قائ
سـرایی در ادب فارسـی،    بر مبحث شـکواییه اي  هپس از ذکر مقدم در این مقالهاست. آن تعلیمی 

ایم و در کنار آن، با تکیه بر تحقیقات قبلـی   ناصرخسرو پرداختههاي   به تجزیه و تحلیل شکواییه
مختلـف را  هـاي    هـا و دوره  مختلـف از سـبک  ناصرخسرو و شـاعران  هاي   یهشکوای ،در این زمینه

   ایم.  کردهمقایسه 

   .شناسی سرایی، سبک ناصرخسرو، شکواییه واژگان کلیدي:

                                                        
  noskooi@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی بناب، ایمیل: . 1
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  آهن   آهن یا دشنۀ ریم دشنۀ نرم
  2الله معرفت، 1شهره معرفت

. یافتن صورت صـحیح ایـن   است هنکیباتی کلمات و ترکتردید شعر ناصرخسرو سرشار از  بدون 
تري  تدریج صورت صحیح افزاید، به گان فارسی می ه بر دایرة واژکیبات، گذشته از آنکلمات و ترک

ه در شـعر ناصرخسـرو نیـاز بـه توضـیح دارد،      کـ یبـاتی  ک. از جمله ترکند را عرضه میاز شعر او 
بـا دشـنۀ    یـی : چون به حرب آاست  آمده چنین یب در بیت ذیلکاست. این تر» آهن دشنۀ نرم«
ق، ينویش ز سوهانم (میافل بندغ ين اکآهن؟ م نرم در » آهـن  نـرم «ب کی) تر197:1353، محقّ

عاً بر آهن از جنس دون و غ» (= آهن میر«، يچاپ تقو شـده شود) ضبط  یل اطالق میر اصیتوس 
، مراجعـه  آمـده ها  آن یب درکه این ترکهن ک یو عرب ین نوشتار، ابتدا به منابع فارسیدر ا است.
ـ هـاي    ، متـرادف »آهن نرم«ب کیح تریپس از توض ،در ادامه هشد ف یآن (= النرمـاهن، السـ   یعرب
ذ يد الطـر یـ ، الحدید األنثید المطاوع، حدین، الحدید اللیث، الحدیاألن ل، انیـف و سـاجون)،   ی، مـ
وة سـاخت آن  یآهـن و شـ   نایی آن، انواع نـرم کدر تقابل با آن، معناي موجود  تیباکلمات و ترک
و نادرسـتی  » آهـن  نـرم «یب، دالیل درسـتی  کپس از روشن شدن معناي این تر ه است.ر شدکذ
    است. آمدهدر این بیت » آهن ریم«

   .آهن آهن، ریم د، نرمیناصرخسرو، قصا واژگان کلیدي:

                                                        
  آموختۀ دکتراي دانشگاه خوارزمی دانش. پژوهشگر گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 1
  دانشجوي دکتراي دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی). 2
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 ناصرخسروبررسی فرهنگ عامه در دیوان 
   2نژاد علی حسن سهراب ،1یوحیده بسطام

سـت، فرهنـگ عامـه نیـز     واندیشه، تاریخ و... ملـت ا  فرهنگ،ة نمایند يشاعر هر جا که شعراز آن
واقعی ة چهرة فرهنگ عامه نشان دهند .دهد میرا تشکیل اي  هر ملت و جامعبخشی از فرهنگ ه

از قرون و روحی و ذوقی یک جامعه است و اعتقادات، خرافات، اساطیر و... مردم را هاي  و ویژگی
ارزشمندترین مواد و مطالب فرهنگ عامـه و کیفیـت و   . در این راستا، دهد مینشان  کهناعصار 

 توان به دست آورد. از این دیـدگاه را از آثار ادبی، به ویژه دیوان شاعران میها  آن میزان توجه به
خسرو قبادیانی از شاعران ناصرخسرو از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است. بدون تردید، ناصر

به خـوبی عصـري از روزگـار     اش توانسته است با مردم زمانه اش ویژهبه دلیل ارتباط  ،قرن پنجم
از  جهت فهـم و درك صـحیح  کوششی اندك در  . این مقالهکندمردم ایران را در دیوانش نمایان 

بندي و بسامد مواد دسته ،از فرهنگ عامه او و تعریفاین شاعر است که با معرفی  روزگارشعر و 
در  ،ایـن پـژوهش   مسـئلۀ تـرین  . اصلیدهد میبار نشان و مطالب فرهنگ عامه را براي نخستین 

بندي محتوایی مواد فرهنگ عامه از قبیل انواع آداب و رسوم، اعتقادات خرافـی و... در  واقع طبقه
خسرو تا چه حـدي بـه فرهنـگ عامـه و     سوال مطرح این است که ناصراست.  ناصرخسرودیوان 

تـا چـه   عامیانۀ روزگـارش  هاي  سرو به باورو میزان توجه ناصرخاست  داشتهآداب مردمی توجه 
را مد نظر داشـته و اعتقـادات و   در دیوانش فرهنگ عامۀ روزگارش  ناصرخسرو؟ است  بوده اندازه
  د.  در دیوانش بسامد باالیی دار عامیانههاي  باور

 .عامیانههاي  ، فرهنگ عامه، باورناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
 vahidehbastami@yahoo.com  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: .1
  Sohrabnejad23@gmail.com نور ایالم، ایمیل: استادیار دانشگاه پیام. 2
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  ...!»)ياضافت گر خرَد دار یفعلن هرگز بدو کم(«ناصرخسرو و هجو 
  2یعباس یمرتض، 1کیفشار يدمحسن محم

ناصرخسرو از زبان و لحـن تنـد و    يریگ و علل بهره ها که جنبهن بحث آن است یا هدف از طرح
دن بـه  یناروا بخشـ  ايمعن یش و برشمردن انواع ناسزاها و حتدینشاندن عقا یرسکبه  درگزنده 
آن را راه درست و راسـت   ه خود اوک یستند، در جهتین ییچنان معنا دیه ذاتاً مفک ها واژه یبرخ
را بـه گفـتن    کـی ه رودکـ  یه چـرا در حـال  کـ نی. اقرار گیـرد  یبررس مورد خواند یم "قتیحق"و 

ۀ سخنش را شـهروا  کرا مندرس و س ییساک يساکد، یستا یم سخنان زاهدانه و پند و اندرزگونه
ل بدانـد،  یـ گفـتن از بهـار و نـوروز را اباط    ، سخنکه مثالًشده  منجر به آن یپندارد؟ چه عامل یم

 کز شـ یـ اسـت؟ چـرا بـه همـه چ     كطربنـا  ،ن منظور سرودهیه به اکهاي  دیه وزن قصکحال آن
ـ کـ حـال آن زد، یـ آو یمـ  "چـرا "و  "چـون "را به دار ها  آن ند وک یم را  يگـر یچـون و چـرا د   یه ب
، ي، عنصـر ي، منوچهریخهه آن را به فریبر بدم سخن اوست، یدانست یه اگر نمکد؛ چندانیستا یم

ه کـ وشـد تـا از آنجا  ک ین مقالـه مـ  یم؟ ایدانست یمنسوب م يگریار دقه  يسرا حهیا هر مدی يانور
ز پرداختـه  یهجـوآم هـاي    الم ناصرخسـرو بـا واژه  کل التزام یو دل يور از سخن جنبهن یتر به امک

اش  هفرنامۀ او و آنچـه بزرگـان دربـار   وان و سـ یـ د مـتن عوامـل نهفتـه در    یبرخ ی، با بررسشده
را چنـان تنـد    یدن لحنـ یشاعر در گز یو روان یروحة زین چراها پاسخ دهد، و انگیبه ا ،اند گفته
ده شده و یتن سخنانشه در تار و پود ک او یتیه بر اساس آن، ابعاد شخصکن هدف یا اند، بایبنما

  شود.ار کآش ،است وابستهفهم آن بدان 

  ، زبان و لحن، هجو و هزل. یشناس کناصرخسرو، سب واژگان کلیدي:

                                                        
  ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان. عضو هیئت علمی گروه زبان و 1
  . دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان2
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  خسروبا تکیه بر قصاید ناصر ادبیات ایدئولوژیک
  زهره سادات میرعارفین

ت او نخست یاست. اهم یخراسان کژه در سبیو ، بهیان شعر فارسکاز ار یکییقین  بهناصرخسرو، 
و سپس بـه زبـان سـخته و اسـتوار      هردکدش وارد یه در قصاکاست  یمتفاوت یم و معانیبه مفاه

 یدر زبـان فارسـ   را يمتر شاعرک، یان بزرگان ادب فارسیاست. از م ندهه همچنان آموزک ستاو
؛ باشدرده کرا وارد  یو اجتماع یاصالحهاي   شهیاند به زبان شعراو در  توان یافت که همچون می
 ناصرخسـرو مهـم  هـاي    یژگـ یاسـت. از و  برآمـده  یه در مقـام پنـد و انـدرز اخالقـ    کـ آنجا  یحت
ه شـعر را  کش رفت ین راه تا آنجا پیدانست و در ا یه آن را حق مکاست  مسیريدر  یهندگیست

ضـمن  تـا  ده اسـت  یوشـ کحاضـر   نوشتار. دانست یل میمبارزه با باطل و اباط در جهت اي وسیله
ات یـ او را در ادب شـاخص بـودن  ناصرخسـرو،   یدتیـ و عق کیخـا  یمهـم زنـدگ   حـوادث توجه به 

فـرد  هاي   نوشتهمنظور از ادبیات ایدئولوژیک در این نوشتار، آن دسته از نشان دهد.  یکدئولوژیا
. اسـت  یآرمـان  گیـري  داراي جهـت نویسـنده قـرار دارد و    یدتیـ است که تحت تأثیر عوامـل عق 

ه کـ آن است  يرو ناروادا ی، جنبۀ سلبیکدئولوژیات این وجهۀ ادبیتر م، مهمیدان یم همچنان که
 دیـ عقاتـأثیر   نگارنده در پی آن است تـا از  ،ن رویخورد. بد ید شاعر به چشم میدر قصا یخوب به

 شا یز جهـان روحـ  یو ناو  یاجتماع تی)، موقعهیلیاو به اسماع شی(با توجه به گرا شاعر یمذهب
و شـعر بـر هـم دارنـد،     اي  هشـۀ فرقـ  یثري کـه اند و از تأثیر و تـأ  او دست یابدبه ادبیات شعري 

که روحیات نویسنده از یک سـو و شـرایط فیزیکـی و اجتمـاعی و محیطـی از       گیري کند نتیجه
  . گذارند سویی دیگر بر نوشتار و گفتار او اثر 

  متن.  یشناس روان، ایدئولوژي اتیادبه، یلیناصرخسرو، اسماع واژگان کلیدي:
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ه بـر شـاهان و   کی(با ت ناصرخسروشاهنامه در قصاید هاي   بازتاب شخصیت
  )خردگراییپهلوانان و 

   2یفراهان ینیالهام فرمه، 1يدریحسن ح

هـاي    سـال  به ایـن ترتیـب  است. همزمان  یفردوس یو پنج سالگ با شصتخسرو سال تولد ناصر
 پـس ایـن  اسـت.   بـوده  ش شاهنامهیل سرایمکتبا خسرو مقارن ناصر یاز جوان یو بخش ینوجوان

هـاي   و منطق یانزم یکین نزدی. ابا هم دیدار داشته باشنددو شاعر بزرگ وجود دارد که احتمال 
اگـر چـه   . نـد ک یمـ شـتر  یبرا  یفردوس ۀخسرو از حماسناصر يریپذریاحتمال تأث ،دو شاعر میان
هـاي    تیشخصـ اد یـ امـا نـام و    ،است یلیغ مذهب اسماعشاعر مبلّ کهسرا  حماسهنه خسرو ناصر

ه کـ م یهـ دپاسـخ  ها  ن پرسشیبه ا میخواه یمن جستار یدر ا .داردتاب زد او بایشاهنامه در قصا
و هـا   تیدام شخصـ کـ از  ؟اسـت  شـده اد یخسرو د ناصریشاهنامه در قصاهاي   تیشخصچگونه از 

اسـتفاده او   و نحـوة ها  آن دربارةخسرو دگاه ناصرید ؟است شدهشتر نام برده یپهلوانان شاهنامه ب
 نۀیشـ یبـه لحـاظ پ   ؟اس دو اثـر چگونـه اسـت   یـ شاعر درقن دو یا ییخردگرا ؟است  بودهچگونه 
 دهـد  یمن جستار نشان یا است. نگرفتهصورت  پژوهش مستقلی ن منظرینون و از اکق، تا یتحق
ـ  یو پهلواناي  هاسطورهاي   تیشخصاز اد افراد، یث بازتاب نام و یاز ح که هـاي    تیشخصـ ش از یب
گیري  حت و عبرتیپند و نص شاعر هم عمدتاً. هدف است شدهاد ی ناصرخسرود یدر قصا یخیتار
هـر دو   کـه  دهد یمنشان  ین بررسیردار آن بزرگان است. اما در بحث محتوا اکار و کوه و کاز ش

خـرد   کـارگیري  بـه هـر دو   ؛م دارنـد کـی دو لقب ح هر ؛ستا هستندخردگرا و خرد به شدتشاعر 
 زةشـتر در حـو  یب یفردوسـ  ییگرااما خرد دانند میکلید گشایش مشکالت بشر  را همراه با عدل

بیـان   یو عملـ  ينظـر مت ناصرخسرو در هـر دو بخـش   کحابراز شده درحالی که  يمت نظرکح
هـاي    او هدف ییستا و عقل ییگرا شتر مبارزه با جهل است و عقلیب ناصرخسرواست. تالش  شده
 جنبـۀ  شـتر یفراتـر از حـزب و مـرام اسـت و ب     یفردوسـ  ییدارد اما خردگرا یو اجتماع یاسیس

  دارد.   يو بشر یعموم

  .  یمت عملک، حيمت نظرک، حیی، خردگرايا اسطورههاي   تیشخص واژگان کلیدي:

                                                        
  دانشیار دانشگاه اراك. 1
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2
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  یانیقباد ناصرخسرومفاخره در شعر 
  1اصل یمیرسول ابراه

ن وجـود دارد، حتـی   شـاعرا  همـۀ هـاي    سـروده  سـم، در یسینارس ایـ  یفتگیخودشـ  و ییخودستا
 هنرمندان هک باشد آن از یناش دیشا امر نیندارند؛ اما ا يازین ییخودستا به هک یبزرگ سخنوران

است  یفارس شعر در جیرا نیمضام از ییخودستا ای مفاخره. باشند واقف خود قدرت و نبوغ به دیبا
ماننـد   گـر ید ياو بـرخالف شـعرا  . اسـت  مند بوده بهره ویژگی نیا از هم یانیقباد ناصرخسروکه 
نظـر   زنـد. از  دور مـی  حـول محـور اعتقـادات و مـذهبش     افتخـاراتش  ،يو معز ي، عنصرکیرود

افد و به کظاهر را بش رد، پردةیار گکه انسان عقل و خرد را به کفخر وشرف آن است  ناصرخسرو
ه شـعر او را بـه   کـ م است یاز جنس دعوت و تعل ناصرخسروند. مدح و تفاخر کا رسوخ یدرون اش

 بـه  اوۀ افتخارات هم ،یطور کل رده است. بهدر آو ینیو د یعقلهاي   از حجتاي  هصورت مجموع

 و خـود  کـار  اصـالت  بـه  شاعر کامل یآگاه رگنایمعمول، بهاي   يپرداز دروغ و ییگو گزافه از دور
 کخسـرو بـرخالف سـب   وان ناصریـ مفـاخره در د  کسب .است ین اخالقیمواز و اصول به يبندیپا

 امـور دن بـه  یرسـ  جهـت  اي وسـیله او نه تنهـا شـعر را   و منوچهري است.  یمانند رودک شاعرانی
د و یـ هـا، عقا  اهرم قدرتمندي در خدمت آرمـان  ، بلکه آن را به عنوان ابزار ودهد یمقرار ن يویدن
، در ، در موضـوع مفـاخره  انجام شدههاي   رد. براساس بررسییگ یکار م هق خود بیار بلند و عمکاف

نگـارش و   یاز نظر چگـونگ  ن پژوهشیا است. نگرفتهخسرو پژوهش مستقلی صورت دیوان ناصر
    است.ی لیتحل  ـ یفیق، از نوع توصیتحق موضوعپرداختن به  وةیش

   .یی، خودستاشعر، مدح، مفاخره، ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
   rebrahimi52@yahoo.com هاي آزاد اسالمی و پیام نور، ایمیل:  پژوهشگر و مدرس دانشگاه. 1
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 عروضی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی چند نکتۀ
  3راضیه رستمی، 2اعظم الهی، 1بخش سید محمود الهام

حکیم ابومعین ناصربن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، از شاعران و نویسـندگان بسـیار توانـا و    
قواعـد   رعایـت ع اوزان عروضـی قصـاید و   از نقاط قوت اشعار ناصرخسرو، تنـو بزرگ ایران است. 

دقیق هجاشناسی و آواشناسی در ابیات اوست که نقطۀ اوج انشـعاب عـروض فارسـی از عـروض     
 وزنـی قصـاید بسـیاري از شـاعران از     الگويو در طول تاریخ،  شود میمحسوب عرب در جزئیات 

ناصرخسرو از جمله شـاعرانی اسـت کـه بـراي مقولـۀ       است. بودهکهن تا دوران حاضر هاي   دوره
کـه آن را در   گذاشـت سعی خود را بـر آن   همۀو است  شدهقائل  بسیاريعروض و وزن اهمیت 
نشـدن  درجه برساند. با بررسی عروض محور اشعار ناصرخسـرو، رعایـت   هاي  اشعار خود به منت

ل و بررسـی  او دریافتیم که موضوعی قابل تأمـ ، البته براي رعایت وزن در اشعار را عروضی نکات
  است.  

ت» ن« بایددر مواردي که مطابق با قواعد عروض  بلنـد حـذف شـود، در    هاي  ساکن بعد از مصو
و » ت«قاعـدة حـرف   توان به حذف بیمین نکته را میدو. مانده است باقیبرخی ابیات این حرف 

ـ » د« نـدرت در برخـی از ابیـات او دیـده      هدر برخی هجاها اشاره کرد. یکی دیگر از مواردي که ب
ت ،شود می بلند به کوتاه براي رعایت وزن شعر اسـت. در ایـن پـژوهش    هاي  تخفیف برخی مصو

مورد بحث و بررسی قرار دهـیم   تر لاصرخسرو این موارد را مفصان اشعار نبرآنیم تا با بررسی دیو
و نشان دهیم که این شاعر بزرگ چگونه و چطور براي حفظ وزن عروضی اشعارش حتی حاضـر  

  از بعضی از قواعد عروضی چشم پوشی کند.  شود می

  وزن عروضی، دیوان اشعار، ناصرخسرو.  واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. .1
 elahiazam58@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد؛. 2
 rostami.raziye@gmail.comدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛ . .3
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  قبادیانی تأمین وزن در دیوان ناصرخسرو در جهتتحریف کلمات 
  3راضیه رستمی، 2اعظم الهی، 1بخش سید محمود الهام

آغاز  وزن، . ازشود میتأثیرگذاري بیشتر آن بر خواننده  موجبوزن از عناصر اصلی شعر است که 
شـاعران خـود را ملـزم بـه رعایـت آن       کـه اسـت   بـوده  یمهمـ هاي   شعر فارسی از جمله مقوله

اجـازه   گرفـت،  مـی  که شاعر در تنگنـاي وزن شـعر قـرار    هنگامیتا جایی که حتی  دانستند، می
تغییرات مجاز در تلفظ کلمـات شـامل   ظ کلمات یا وزن شعر ایجاد کند. داشت، تغییراتی در تلف

ت ت بلنـد بـه کوتـاه و       ها،تغییر کمیت و کشش مصو ت کوتاه به بلنـد و مصـو یعنی تبدیل مصو
شامل تسکین، قلـب و صـدر اسـت.     که یعنی اعمال اختیارات وزنی ،ز در وزن شعرتغییرات مجا

 بودهبراي مقولۀ وزن و موسیقی شعر قائل  بسیاريناصرخسرو از جمله شاعرانی است که اهمیت 
در تنگنـاي وزن   ، گـاه کنـد  میظ کلمات در شعر ایجاد تلفدر کنار تغییرات مجازي که  او است.

رت وزن در این تغییـرات کـه بـه ضـرو     آورد. وجود می نیز تغییراتی به ظ معمول کلماتبراي تلف
هـاي   نیـز ویژگـی   سبکی دوران شاعر است و گاههاي  یمربوط به ویژگ گیرد، گاهشعر صورت می

 شـده . در این پـژوهش سـعی   کند می اعمالزبان است که شاعر در شعرش اي  هو محاوراي  هلهج
نشان دهیم که بیشترین  بررسی کرده و در نهایترا انواع این تحریفات در شعر ناصرخسرو است 

پربسـامدترین نـوع    نیز است وانجام شده ظ کلمات در شعر ناصرخسرو، به چه طریق تحریف تلف
  است.   بودهبراي چه و در چه مواردي  ،آن، کدام

  شناسی، وزن، تحریف کلمه، ناصرخسرو.سبک واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. .1
  elahiazam58@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد؛ .. 2
 ROSTAMI.RAZIYE@GMAL.COMدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛. .3
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  قبادیانی   ناصرخسروآشنا در شعر ترکیبات نا
  2زهرا فتحی، 1سمیرا شفیعی

هـاي    قبادیـانی در پـژوهش   ناصرخسروترکیبات آشنازداي دیوان  مدنظر قرار نگرفتنبا توجه به 
، بـه  اي کتابخانـه و با روش » آشنایی زدایی« با تکیه بر نظریۀحاضر سعی دارد  انجام شده، مقالۀ
بپـردازد. نگارنـدگان ایـن مقالـه در پـی      خسرو قبادیانی ناصر عادت زداي اشعاربررسی ترکیبات 

که کدام جنبه از ترکیبات این شاعر به عادت زدایی بیشتر اشـعارش   اند پاسخگویی به این سؤال
در توضـیح آشـنایی زدایـی و زبـان،     اي  هبه ایـن منظـور، پـس از ذکـر مقدمـ      است. کمک کرده

شاعر مورد تحلیل و بررسی قرارگرفتـه اسـت. منظـور از آشـنایی      ترکیبات عادت زداي شعر این
ـ  دارد سـعی  هـا   آن ه ترفندهایی است که شاعر به واسطۀزدایی در شعر، مجموع ر مـتن را در براب

ریافت معنـاي مـتن توسـط مخاطـب بـه      ددیدگان مخاطب، غریبه جلوه دهد، که در نتیجۀ آن، 
ازتجزیـه وتحلیـل ترکیبـات آشـنازداي شـعر       .شـود  مـی  و مـتن ادبـی عـادت زدا   افتد  میخیر تأ

هـاي    : شاعر بیشتر با به کـارگیري گـروه  به نتایجی از این قبیل دست یافت توان میناصرخسرو، 
جهـت برجسـته کـردن     او درهـاي   از دیگـر ترفنـد   اسـت.  داشـته اسمی سعی در آشنایی زدایی 

ایـن   پیونـد  ،نوي است. از طرفیترکیبات، استفاده از این نوع نحو در غناي موسیقی درونی و مع
  از دیگر عوامل برجسته ساز ترکیبات شعري ناصرخسرو است.   ،شعريهاي  ترکیبات با ایماژ

 ناصرخسرو قبادیانی، آشنایی زدایی، ترکیبات، شعر قرن پنجم هجري.  واژگان کلیدي:

                                                        
   Shafiee.mjs@gmail.comدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ایمیل: . 1
  Fathizahra767@yahoo.com، ایمیل: ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي کارشناسی . 2
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  بررسی عناصر شادي و غم در اشعار ناصرخسرو
  2منصوره محسنی، 1سلیمان مختاري

عـزاداري،  هـاي    آیـین  ها، بازي ها، جشن که در ق فرهنگ عامه استیعناصر شادي و غم از مصاد
نمـود  مرثیه و...  همچونمذهبی هاي   آیینو ها  آداب و رسوم مربوط به جشن ها، سرگرمی ها، بزم

بسـیاري از ایـن   در طول تـاریخ  رند. یناپذ ییجدا جزئی از فرهنگ عامه و از آن همگی دارد که،
از هـاي   مجمـوع که فرهنگ عامـه،   . از آنجااند در عرصۀ فرهنگ عامه داشته مفاهیم حضور فعال

انـد. بررسـی    این عناصـر توجـه بسـیار نشـان داده     شاعران اغلب به ،مردم استهاي  آداب و باور
شادي و غم نشان دهـد و   توجه این شاعر را به مسئلۀ تواند شادي و غم در اشعار ناصرخسرو می

رانکه او شاعر غم نیز ای را. در این زمینه س به نتایج جـالبی دسـت یافـت     توان میست یا شادي س
بـه صـورت پراکنـده در     هم بـه آن تـوجهی شـده،   که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته و اگر 

را است. شدهاشعار ناصرخسرو بررسی  ست و مضـامین شـادي   در مجموع ناصرخسرو شاعر غم س
  م رنگ است.  بسیار ک شدر دیوان

 مصادیق شادي و غم، نوستالژي، تحلیل اشعار ناصرخسرو.  واژگان کلیدي:

                                                        
   soleiman.mokhtari@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: . 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی . 2
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  علل خشونت کالمی در شعر ناصرخسرو
  1فریده وجدانی

. که پس از گرویدن به مـذهب اسـماعیلیه   است ناصرخسرو شاعري بلندآوازه و حکیمی مسلمان
افکــار و  شقصــاید درگرفــت و در مقــام حجــت خراســان وظیفــۀ زعامــت خلــق را بــر عهــده  

 ،هـا  در ایـن سـروده   اوامـا رفتـار کالمـی     گـذارد.  هایش را با موافقان و مخالفان در میان  اندیشه
ی اگر حتگانی نیکو و پسندیده دارد و گاه کلماتی زشت و نکوهیده.  رفتاري دوگانه است؛ گاه واژ

 شو خشـونت در کالمـ    بپذیریم که ناصرخسرو به لحاظ وراثتی و سرشتی تندخو و بدزبان بـوده 
که پس از آشنایی بـا حقیقـت و بـاطن     وجود دارد انتظار شخصیتی اوست، اینهاي   جزء ویژگی

. نشـد را تغییـر دهـد؛ امـا چنـین     اش  ها کناره بگیرد و رفتار کالمی تندخوییدین اسالم، از این 
، در اوو خشـن   دتنبا رفتار کالمیِ  خسروعلمی، دینی و ادبی ناصر جایگاه برجستۀتعارض میان 

آورد کـه علـت    راند، این سـؤال را پدیـد مـی    گاه بر زبان می کنار سخنان نرم و مهرآمیزي که گه
بـی در  یل کلمات پست و پلشت چه آثار مخرخشونت کالمی او چیست و بر دفتر نشاندن این قب

 ــ  صـیفی مقالۀ حاضـر بـا اسـتفاده از روش تو   هاي   گذارد. یافته بر جاي می ششنوندگانِ سخنان
اسـت. او   ناپـذیر  انعطافقالبی و خسرو از انسان، برداشتی ناصر برداشتکه  دهد میتحلیلی نشان 

که وجود آدمـی لزومـاً بایـد سـودمند باشـد و ثمـر و فایـدة وجـود آدمـی را در           بودبر این باور 
منحصـر   داشـت  خـود بـدان بـاور   دین، آن هم قرائـت خاصـی از دیـن کـه او،     از  اش مندي بهره
کسـانی را کـه    کـرد و فقـط  رو مرزي استوار میان خودي و غیرخـودي ترسـیم    این از داشت. می
را کـه مـنش و کنشـی     دانست، درحالی که کسـانی  شایستۀ لطف و احترام می سو با او بودند هم

، او را بـه ورطـۀ هولنـاك    نـوع برداشـت متعصـبانه   این  پنداشت. میخود  داشت مخالفمتفاوت 
ایـن  هـاي    . آسـیبِ شـد کالمـی هویـدا   هـاي    لغـزش  لوايکه در  کشاند می توزي و خشونت کینه

او شـود   نمـی مردم روزگـار   ، صرفاً شامل گرفته خشونت کالمی که در مقالۀ حاضر مورد نقد قرار
 دورهرا هم که از آن  کسانی، بلکه ذهن و ضمیر سوزند تعصب و دوري از اعتدال می که در آتش

اسـت کـه جامعـۀ     خسـرو انگارانۀ ناصر بروز این رفتار، حاصل بینش تک آالید. ها دارند، می فاصله
  کوشد.  می اش گیري پندارد و در شکل را مطلوب می ییصدا تک

   .خشونت کالمیپیامد ناصرخسرو، خشونت کالمی،  واژگان کلیدي:

                                                        
  vejdani@znu.ac.ir. استادیار دانشگاه زنجان، ایمیل: 1
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  پیوند هنري کالم ـ  ناصرخسرواز اشعار اي  ه زیبایی شناسی پار
  1زهرا عربی

تـاکنون  . دارداز اشعار ناصرخسـرو اختصـاص   اي  هشناسی در گزید حاضر به تحلیل زیبایی مقالۀ
نوشته  به فراوانی  بدیع، وزن، استعارات و محتوا  ناصرخسرو در زمینۀ شناسی اشعار زیبایی دربارة
در  ناصرخسروگان و تصاویر اشعار  اما در این جستار، کوشش شده تا پیوند هنري واژ است. شده
پرسشی که در این مقالـه مطـرح شـده     کنیم. بررسیرا ها  آن هماهنگی صورت و معنا در جهت

سازي در اشعار خود بهـره بـرده اسـت.    و تصویرگان  این است که شاعر چگونه از پیوند هنري واژ
 بخش واکاوي شـود: شناسی شاعر در این دو  یمبناي نظري پژوهش بر این بوده که عناصر زیبای

 بـه برخـی از   فقـط فراوانی کـه  هاي   سازي. با توجه به نمونهتصویر )گان، ب هنري واژپیوند  )الف
نتیجه گرفت که ناصرخسرو در اشعار خود افزون بر اینکـه   توان می ،در این مقاله اشاره شدها  آن

داشته توجه نیز گانی اشعار خود  به پیوند واژ کرده،را بررسی و تحلیل اي  هارزند  مفهوم و اندیشۀ
مناسـب  هاي   او با گزینش واژه فاقد پیچیدگی است.هاي   ها و آرایه . اما این توجه به استعارهاست

تـر در ذهـن    را بهتـر و هنـري  تا مفاهیم مورد نظـرش   کوشد گذار میو خلق تصاویري زنده و اثر
  مخاطب ترسیم کند. 

 .سازيگان، تصویر ، پیوند واژناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان. دانش 1
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  شعر ناصرخسرومفهوم زندگی در 
  1رضا آقایاري زاهد

در ادب فارسـی بـا عنـوان     کـه سـبک خراسـانی    سـخنور از شاعران توانـا و   قبادیانی ناصرخسرو
. پـس از چهـل   گر دیـن و خـرد اسـت   شناخته شده است که ستایششاعرى بلندمرتبه » حکیم«

آن  بعـد از  .تغییرکرداش نسبت به زندگی و اندیشه شدکه دید، متحول  رویایی سالگی به دنباله
گرچـه بـه دلیـل    ا .اش تأثیر گذاشـت که بر زندگی دست یافتعمیق مذهبی هاي  باور بود که به
امـا   بـود، » یمگان«اي  هپایان عمرش به صورت تبعیدي در دراز جامعه طرد شد و تا  اعتقاداتش

ر ایـن مقالـه   د .دار زنـدگی کـرد  ي خردمنـد و دینـ  همواره با تکیه بر عقاید خود به عنوان شاعر
زندگی اجتماعی و شخصی شاعر، عقاید خـاص او در زنـدگی و دیـدگاه و نگرشـش بـه مفهـوم       

کـه   دهـد  مـی بررسی نشان این نتایج  .زندگی با توجه به اشعارش مورد بررسی قرار گرفته است
بـا  در اندیشۀ او مفهوم زندگی  ؛به زندگی داردنسبت خردگرایانه و عارفانه  یناصرخسرو دیدگاه

 یکـامل انسـان   ،که هر کس این سه را باهم داشته باشداست آمیخته  چنان در خرد و دینعلم، 
باید تعلقات مادي را کنار گذاشت کـه از ایـن    ؛بنابراین نباید دلبستۀ زندگی جهانی شد شود می
   است. شدهسو  عارفانه همهاي  دیدگاهش با اندیشه منظر

  د، دین. ناصرخسرو، زندگی، خر واژگان کلیدي:

                                                        
  . استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر1
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دوسـتی در اشـعار   پایـداري و بشـر  هـاي   لفـه تحلیل مبارزة فرهنگی، مؤ
  ناصرخسرو

  3پریسا نیکوفر، 2اسماعیل صادقی، 1بیژنیمحمود آقاخانی

و  مداري دوستی، صلحانسانی است که همواره سعی در ایجاد وحدت، نوعهاي  ادبیات یکی از هنر
پایداري هاي  لفهان ایران زمین در اشعار خود به مؤشاعر است. داشتهها انسان میانترویج آن در 

کننـد  پردازند و تالش مـی دوستی میهمچون ستایش آزادي، بیزاري از جنگ، ترویج صلح و نوع
از جمله شاعرانی ها ترویج دهند. ناصرخسرو دوستی را در میان انسانمحوري و بشرصلح، عدالت

فریبان و ریاکاران، مبارزه با ظلم، ستم، استبداد و مبارزه با عوامها از جمله لفهاست که به این مؤ
د غزنـوي، جهـل و نـادانی    سراي دربار محمـو هحیعباسی، مبارزه با شاعران مد خلفايعدالتی بی

سـعی  و اسـت   داشتهاي  همحوري در جامعه توجه ویژعدالت و(ع)،  بیتبه اهلورزي  مردم، عشق
ن پژوهش، تحلیـل چگـونگی مبـارزة    ی. هدف اعرضه کندها را لفهمؤ نای دتا در اشعار خوداشته 

هـاي   فـه عرضـه و تـرویج مؤل  فرهنگی و دعوت به مقاومت با استفاده از نیروي قلـم و چگـونگی   
هـا بیـان   لفـه ؛ همچنین دالیل توجه بـه ایـن مؤ  دوستی در اشعار ناصرخسرو استپایداري و بشر

خسرو توجه هـر  است. در اشعار ناصرانجام شده  یلیتحلـ  یفیروش توص شده است؛ کاري که به
. شـود  مـی محـوري  ترویج صلح و عـدالت  منتج بهدوستی پایداري و بشرهاي  فهل چه بیشتر به مؤ
ایـن عوامـل در   . دارد اسـتقامت و مبـارزه بـا کفـر    ، ریشه در قدرت، صـبر ها، لفهتوجه به این مؤ

  .  شود میتحرك و پویایی جامعه  بموج د وبرمیمجموع مقاومت جامعه را باال 

  محوري.   عدالت دوستی،بشر مبارزة فرهنگی، پایداري،هاي  لفه ناصرخسرو قبادیانی، مؤ واژگان کلیدي:

                                                        
  ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شهرکرد، (نویسندة مسئول) دانشجوي کارشناسی. 1

    aghakhani46@yahoo.comایمیل:
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. 2
  دانشجوي کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. 3
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 ناصرخسروکاربرد اصطالحات موسیقی در قصاید 
  1علی عابدي

از زبـان،  اند. بسیاري از شـاعران فارسـی   شعر و موسیقی از دیرباز با هم ارتباطی تنگاتنگ داشته
هـا   آن اند و این آشنایی در اشعارگذشته تا کنون با موسیقی و مبانی و اصطالحات آن آشنا بوده

از شاعرانی است که در اغلـب   ،قرن پنجمۀ حکیم و شاعر برجست ،خسروناصراست.  داشتهبازتاب 
اسـت،   شتهداعلوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل طب، نجوم، فلسفه، کالم، موسیقی و... تبحر 

از جمله موسیقی است. اصـطالحات   مختلف،از علوم اش  آن چنان که دیوان او شاهدي بر آگاهی
هـا،   از قبیل نام آالت موسیقی و شکل آن یگوناگونهاي   به صورت ناصرخسروموسیقی در دیوان 

خنیـاگران  مطربـان و  ۀ که غالباً با انتقـاد از طبقـ  است  شده ابرازنام الحان و نغمات موسیقی و... 
ادبی از قبیل انواع جنـاس همـراه   هاي  همراه است. گاه نیز ناصرخسرو این اصطالحات را با آرایه

افـزوده اسـت. در ایـن مقالـه کـه بـه روش       طریق بر زیبایی و تأثیرگذاري شعرش و بدین  کرده
 رفتـه به کار اصطالحات موسیقی که است  بر آنسعی  ،شدهو تحلیل محتوا نگاشته  اي کتابخانه

  تبیین شود.  ها  آن مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط میان ناصرخسرودر دیوان 

  .مطربان و خنیاگران، اصطالحات موسیقی، شعر، ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
1 ali.abedi.md@gmail.com  
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  ناصرخسرو قصاید در دوزخ جایگاه و عنصر آتش تخیلی نمود
  1مینیکیمیا ا

 ند.ا   هیدورز شمنید او مراوا و اخد با نیاد ینا در که ستا انکافر و نابکاران هجایگا جهنم یا دوزخ
 لکما و امعناگر هبامذ و لهیا نیاادمــــۀ ه در. ستا سوختن و تشآ اش شکنجه ناکیدرد غالب
 به داشپا بـــــۀ مرت و هجایگا مقابلدر رانبدکا ابعذ يابر جایگاهی و یگرد جهانی رحضو ،طلب
 مولد قدما دعتقاا به و گانهرچها نکاار از یکی تشآ عنصر مطرح شـده اسـت.   یوتمتفا يها گونه
 و كخا و دبا خشیجآ سه رکنا در مختلف معلو يسواز اي  هدگستر تتحقیقا در که ستا نجها
 بیاد ـ  علمی ففیلسو ،رباشال نگاستو ستااش شــــده  ي نیـــز دربـــاره  جدید يها سیربر ،آب
 به شمع لـــــۀ شع و تشآ يونکاروا"در که دارد مینهز ینا در يدمتعد تمقاال و کتب ،ينسوافر
 انچند آنقر و شرقی غنی فرهنگ با او گرچه. ستا ختهداپر آن يها هجلو و تشآ به خـاص  رطو
 را نوینی يهاوردستاد نداتو می او نـۀ گاهاآ و نهامنددخر محصول فکري نهما ماا، شتهاند یکیدنز
 را متعـددي  نمحققا زیرباد از وناصرخسر رثاآ و ها ندیشها چنین هم .آورد نمغاار به عرصه ینا در
بـه منظـور   . ستا در ایـن زمینـه پدیـد آمـده     يشمندارز رثاآ، آن چنان کـه  دهکر جلب دخو به

ــخ ــویی پاس  و تأمل ،شاعر يدعتقاا ـ  يدبنیا لتحو در آن ثیرأت و تشآعنصر بتازبا چگونگی به گ
 تشآ ازجسمانی  و حانیرو کیفر از ناشی ستر و آنقردر  ابعذمربــــوط بــــه  تیاآ در او تفکر
 و يمنددخر و حکمت عظیم ةگستر ینا از يا گوشه به ختنداپر فهد با رو پیش رجستا ،دوزخ

 مختلفهـاي    پنهانی همراه بـا تجلـی   يها ندیشها گوییزبادر او تخیل رتقد از بخشی نشناساند
 در ملأت و يا کتابخانه روش؛ کـاري کـه بـه    شد منجاا ناصرخسرو قصاید در چهارگانه عناصر این
 ماا دنبو شاعر غالب بـراي  تخیل آتش عنصر ،همدآ دست به نتایج در. به ثمر رسید تحقیقی نمتو

هایی  نشانه و کند می تثبیت او قصایدرا در  ییاگردخر ةیژو هجایگا عنصر ینا يباال نسبتاً بسامد
 تشآ عنصر هجایگا و ابعذ تیاآ دهد. تاکنون دربـارة  می ننشا را... و جسمانی دمعا به هعقید از
ــیچ وناصرخسر رثاآ در آن مختلف دبعاا در دوزخ و ــه بررســی ه  ینا که میدا .دبو هنشد منجاا گون
 يعنصر غالب و انشاعر یگرد تخیل درچهارگانـــه  عناصر ارسرا کشف در جهـــت هیرا هشوپژ
    .باشد مختلفهاي   ها در جهت آن

  .رباشال ،تخیل ،دوزخ ،تشآ ،وناصرخسر واژگان کلیدي:

                                                        
  aminiimik@yahoo.comر، ایمیل: نیشابور نو مپیا سیرفا تبیاادشد پذیر ار . دانش1
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  د ناصرخسرویدر قصا» سخن«گاه یجا
  2یرهاشمیطاهره م، 1یصباغ یعل

ۀ ی. فرضـ کنـد ن یـی ف و تبیـ د ناصرخسرو تعریگاه سخن را در قصایوشد تا جاک یجستار حاضر م
سرودن شعر متعهد و خردجـوش نسـبت بـه     در نتیجۀه ناصرخسرو کاست  آنش رو یپژوهش پ

ن گفتار یه در اک ییها و نقادانه دارد. پرسش ، خردمحوریکدئولوژیا یگاه و ارزش سخن نگاهیجا
ع یوسـ  ياربردکـ در شعر ناصرخسرو » سخن«ف یه چرا موتکن است یا شود میپرداخته  ها به آن

سـت؛  یاز انـواع سـخن چ   اوف یشود و تعر یم میتقس یدارد؛ از نظر ناصرخسرو سخن به چه انواع
و   صـد یکهـا   ن پرسشیپاسخ به ا يرارده است. بک یابیارز ییها كسخن را با چه مال ناصرخسرو
ه کـ  یاتیـ و اب قرار گرفت یبررسمورد  ییاستقرا وةیوان ناصرخسرو به شین دیدة آغازیپنجاه قص

مـورد   یلـ یـ تحل  یفیتوصـ  وةیق پرداخته شده بـود اسـتخراج و بـه شـ    یبه موضوع تحقها  آن در
ه ناصرخسـرو را بـر آن   کـ  عاملین یتر ه عمدهکدهد  یجۀ پژوهش نشان میقرار گرفت. نت یبررس

ن یا یلیاسماعهاي  بپردازد، نگرش و باور» يسخن و سخنور«ف ید خود به موتیداشته تا در قصا
بـه سـخن ارزشـمند و سـخن      ،ید ناصرخسرو سخن به اعتبـار جنبـۀ ارزشـ   یشاعر است. در قصا

. شـود  یم مـ یتقسـ  یبـاطن  ايو معنـ  يظـاهر  معناي يبه سخنِ دارا ،ییث معنایارزش و از ح یب
(ص) و  امبریـ ، گفتـار پ ینیدهاي   با آموزه مطابقتش ،ن ارزش سخنییزان شاعر در تبیو م كمال

  ت است.  یاهل ب

 ف، سخن، انواع سخن.  ید ناصرخسرو، موتیناصرخسرو، قصا واژگان کلیدي:

                                                        
  a-sabaghi@araku.ac.irاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك، ایمیل: . 1
 fr. mirhashemi@gmail.com زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك، ایمیل:  دکتراي. 2
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  اندیشه و مضمون در قصاید ناصرخسرو و منوچهري مقایسۀ
  3یرزاخانیده میحم، 2ییوکاس ين مولویحس، 1سید جواد حیدري پور طراحان

و  یافـق زمـان   کیـ در  بـاً یکـه تقر انـد   یسبک خراسان ۀدو شاعر برجست يو منوچهر ناصرخسرو
اما  .شود دهیدشان در شعر یمشترکات فراوانکه رود  می جهت انتظار نیو بداند  هزیست می یمکان
انـد،   کـرده  میکـه دو شـاعر ترسـ    یو جهـان  شهیو چه در اند يدو چه در مضمون پرداز نیشعر ا
 تـا بـه ایـن    میمقاله بر آن نیاست. در ا یو بررس قیباهم دارد که در خور تحق یاساسهاي   تفاوت

 دهیـ سـبک د  عصر و هـم  دو شاعر هم نیهمه تفاوت در شعر ا نیچرا ا. 1 :میدو پرسش پاسخ ده
 يو مضـمون بـر شـعر منـوچهر     شـه یناصرخسـرو در اند  يشـعر  يبرتـر  یعلت اصل. 2 ؟شود می
نگاشته شـده و   ياریو آثارشان مقاالت بس سندهیدو شاعر و نو نیبه حال در احوال ا تا ست؟یچ

 ایاما گواست  شدهمقاله منعکس  نیدر اشان ار و نظراتاز آث یکه برخاند  سخن گفته زین یبزرگان
و  نید رسد نظر می بهاست.  مطلبی نگفتهدو پرسش  نیبه اگویی  با هدف پاسخ یتا به حال کس

 يدر شعر منـوچهر  متأسفانه شعر ناصرخسرو است و یاصل ۀیما برخاسته از آن که بن ینیب نجها
 يشعر ناصرخسرو را بر شعر منوچهر ویژگی نیو همباشد تفاوت  نیا یاصل عامل شود مین دهید

، خصوصـیتی  دانـد  مـی  از ناصر بیش و رمز و راز آن را يشعر عیصنا اوبا آنکه داده است،  يبرتر
  قابل مالحظه است.   یدو به خوب نیآثار ا سۀیدر مقا که

  مضمون.  و  شهیشعر، اند، يناصرخسرو، منوچهر واژگان کلیدي:
  

                                                        
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند. 1
  . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 2
  کارشناس علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوي. 3
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  ناصرخسروجناس در شعر 
  1زینب محمد ابراهیم الدسوقی

  سپاس خداوند جهانیان را و سالم و صلوات بر اشرف مخلوقات و اما:
بالغـی هماننـد علـم    هـاي   در پژوهش سه گانه علم بالغت استهاي  علم بدیع که یکی از شاخه

معانی و علم بیان چه در زبان عربی و چه در زبان فارسی مورد توجه واقع نشده اسـت، ایـن بـه    
رغم ارزش و اهمیتی است که در مقایسه با دو حوزه بیان و معانی به علم بـدیع اختصـاص دارد.   

بدیعی به صورت ارتجالی و بـدون  به ویژه ارتباط آن با مطابقت مقتضاي حال. و این که اگر نوع 
تکلف مورد استفاده قرار گیرد این از سبک و سیاق جمله است که این نوع از فـن بـدیعی را بـه    
همان صورت ارتجالی و بدون تکلف، طلبیده است. بنابرین این پژوهش به بررسی و تحلیل یکی 

ایـن آرایـه    پـردازد،  مـی  شاعر قرن پـنجم  ناصرخسرولفظی بدیع در شعر هاي  از مهم ترین آرایه
جناس است که در بیست قصیده اول از دیوان وي مورد بررسی قرار گرفتـه و بـه عنـوان شـاهد     
مثال آمده است و تالشی شده است که نشان داده شود، شاعر فن جناس را تا چه حـد بـه کـار    

ه اسـت یـا   برده است و آیا در به کار بردن آن به عنوان یکی از محسنات بدیعی موفق عمل کـرد 
 ناصرخسروخیر! از میان فنون بدیعی تنها جناس مورد بحث قرار گرفته چرا که این فن در شعر 

بیشتر مشاهده شده است و دلیل انتخاب این موضوع از سوي اینجانب عالقه ام به علـوم بالغـی   
باالخص فن بدیع است. چنانچه این پژوهش بالغی در شعر فارسی هـم نـادر و انـدك اسـت بـه      

لفظی بالغی. شیوه پژوهش حاضر نقد و تحلیل از خالل توصیف این فن بالغـی و  هاي  ویژه آرایه
  د شعري و نقد آن است. این بحث شامل موارد زیر است:تحلیل شواه

  تألیفات و موضوعات شعر او.» ناصرخسرو«از معرفی شاعر اي  همقدم -
  ناصر خسر و محسنات لفظی -
  تعریف علم بدیع و اقسام آن -
  مهمترین محسنات بدیعی در شعر او -
  ناصرخسروجناس در شعر  -
  تعریف جناس از نظر لغوي و اصطالحی -
اقسام جناس (جناس تام، جناس ناقص، مرکب، زایـد، مطـرف، جنـاس مکـرر، جنـاس خـط،        -

  جناس لفظ، جناس مضارع یا الحق، جناس اشتقاق
  خاتمه که شامل مهمترین نتایج پژوهشی است. -
    منابع و مآخذ -

                                                        
  dosokyz@yahoo.comدانشگاه االزهر مصر،   1
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  ناصرخسروشعر  یالجناس ف
  1یم الدسوقینب محمد إبراهیز

 ن، و بعد:یوالسالم على أشرف الخلق أجمعن والصالة یالحمد هللا رب العالم

ـ   یلم  ـ  وهو أحد فروع البالغۀ الثالثۀ  -ع یفإن علم البد ـ الدراسـات البالغ  ینـل اهتمامـاً ف علـم  کۀ ی
ـ ۀ بالرغم ما لهذا العلم من قـدر وأهم یۀ أو الفارسیالعرب یان، سواء فیوعلم الب یالمعان ۀ ال تقـل عـن   ی
ـ الم لمقتضى الحـال،  کمطابقۀ الن، خاصۀ ارتباطه بین اآلخرییالفرع  یعیإذا جـاء اللـون البـد    کذلک
هدف هذا البحـث  ی کاق والمقام هو من تطلب استدعاء هذا اللون. لذلیه، وإنما السیلف فکاً ال تیعفو

أحد شـعراء القـرن    "ناصرخسرو"شعر یۀ فیۀ اللفظیعیل أحد وأهم المحسنات البدیإلى دراسۀ وتحل
وان واالستشـهاد مـن   یالد یدة األولى فین قصیمن خالل دراسۀ العشر الخامس، أال وهو فن الجناس

ـ       ينرى إلى أ کیمحاولۀ ل یف کخاللها. وذل  یمدى قد استخدم الشـاعر هـذا الفـن، وهـل وفـق ف
   ؟د أم الیل جکبش یعیمحسن بدکاستخدامه 

ـ و، ناصرخسروشعر  یثر مشاهدة فکره؛ ألنه هو األیدون غ یعیوقد اخترت هذا الفن البد  ان سـبب  ک
مـا أن مثـل هـذه الدراسـۀ     کع خاصۀ، یلعلوم البالغۀ عامۀ وفن البد یلهذا الموضوع هو حب ياریاخت

  ۀ. یۀ اللفظینادرة وخاصۀ المحسنات البالغ یالشعر الفارس یۀ فیالبالغ
 یهذه الدراسۀ من خالل وصـف هـذا الفـن البالغـ     یف يالنقد یلیهذا وقد استفدت من المنهج التحل

  شتمل البحث على هذه النقاط:یۀ ونقدها. ویالشواهد الشعرل یوتحل
  ومؤلفاته وموضوعات شعره "ناصرخسرو"ف بالشاعر ید عن التعریتمه. 1
  ع وأقسامهیف بعلم البدیالتعر .3ۀ یعیوالمحسنات البد ناصرخسرو. 2
  ناصرخسروشعر  یالجناس ف .5شعره  یۀ فیعیأهم المحسنات البد. 4
  أقسام الجناس .7واصطالحا  ف الجناس لغۀ یتعر .6
الجنـاس   )الجناس المطرف و) الجناس الزائد ه )ب دکالجناس المر )الجناس الناقص ج )الجناس التام ب )أ

  جناس االشتقاق.   )يالجناس المضارع أو الالحق  )جناس اللفظ ط )جناس الخط ح )رر زکالم
  الخاتمۀ و بها أهم نتائج البحث .8
    ثبت المصادر والمراجع. .9

                                                        
  dosokyz@yahoo.com ایمیل: ،مدرس اللغۀ الفارسیۀ وآدابها ـ جامعۀ األزهر بالقاهرة. 1



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     118

 

ـ  ن اي  هبررسی مقایس سـتی و     هـاي   مایـه بـحکمـی در اشـعار ابـوالفتح ب
  ناصرخسرو قبادیانی

  2فرزاد جعفري، 1ییرمضان رضا

خراسان در قرن چهارم و پنجم هجري مرکز علم و ادب بوده و دانشمندان و حکیمان و شـاعران  
سـتی و ناصرخسـرو     ،از آن میـان، دو شـاعر حکـیم    .انـد بسیاري در آنجا پرورش یافته ابـوالفتح ب

اخالقی و حکیمانـه و  هاي  مشترك زمانه و زندگی، از نظر مشابهتهاي  عالوه بر تجربه ،قبادیانی
ابوالفتح  اشعار حکیمانۀاند. تأمل و مقایسه پند و اندرز و حکمت، بسیار شایستۀاشعار مشتمل بر 

ستی زبانزد خاص و عام ب به دو زبان عربـی   او است. شدهها تدریس خانهها در مکتب وده و سالب
از میـان رفتـه    اش برجا مانـده و دیـوان پارسـی    اواما فقط اشعار عربی است  و پارسی شعر گفته

کـه   کنـد  مـی زبان عربی و پارسی و با اینکه خـود اذعـان    تسلط براست. ناصرخسرو نیز با اینکه 
بیـان   شـیوة جاي مانده اسـت.  او به دیوان اشعار پارسی  فقطاما ، داشتهدیوانی نیز به زبان تازي 

هر دو شاعر بسیار تأثیرگذار، حکیمانه و عمیق و از نظر معانی مشتمل بر مفاهیم عالی اخالقی و 
وجـه اشـتراك اشـعار     ،پند و اندرز است. ایجاز بلیغ از نـوع الفـاظ انـدك و معـانی بسـیار و واال     

انـدوزي و جهـل سـتیزي،    یمانه چون خردسـتایی و خردگرایـی، دانـش   هاست. مفاهیمی حک آن
ت و آزادگـی و  بردباري، وفاي به عهد و ستایش عزدنیاگریزي، یاد مرگ، قناعت و حرص، صبر و 

شـده، از جملـه   توصـیفی بـدان پرداختـه     ـ تحلیلی گیري از شیوة ر این مقاله با بهرهغیره که د
   اصلی آن است.  هاي   مایه بن

ستی.  واژگان کلیدي: شعر فارسی، شعر عربی، حکمت، ناصرخسرو، ابوالفتح ب  

                                                        
 drr_rezaei@yahoo.com. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1
 . پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.2
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  بررسی دنیا و مظاهرآن در شعر ناصرخسرو
  زاده اصفهانیمحبوبه حسن، زاده ، اکرم صالح1زاده اصفهانیفاطمه حسن

فیلسـوفی پیـرو    ،بیشـتر متـأثر از عقایـد اسـماعیلیان اسـت      شناصرخسرو متکلمـی کـه کالمـ   
دنیـا را   اگرچـه او  دانـد. که اولین آفریده را عقل کل و دومین را نفس کل می است نوافالطونیان

نسبت به دنیا فیلسوفی که توان گفت داند؛ اما میآخرت، خوان یزدان و طفیل هستی می مزرعۀ
 845 ر دیـوانش د او است. اسامی و صفات متعددي براي دنیا برگزیده که بدبین و اپیکوري است

همچون اهریمن، جـادو، جـافی، دیوانـه،     منفیبا صفات  همراه جهان، دنیا، گیتیهاي  بار از واژه
تیره، زال، سـراب  خراب، زندان، آبۀ بنیاد، خانسستۀ خان ،پرغدر، پرباد طرار، بدخو، سفله، کافر

بـار   21 دیو؛ة بار از واژ 24منزل؛ خانه، سرا و هاي  بار از واژه 33است. همچنین کردهو... استفاده
ن و مار؛هاي  از واژه دنیا اسـتفاده  به قالدر اطآسیا بار  14 دام و بار 16بارگنده پیر؛18 اژدها، تنی 
 است. زن، عروس، گرگ، کفتار، نهنگ، گربه، اسب، عقاب، مسلخ، چاه، بازار، خیمه، آیینـه  کرده

صـفات و نگـرش   این وسعت و تعدد اسـامی،  است. دنیا  براي مورد استفادة اوو... از دیگر اسامی 
ق پرداخته شود تا علـل  در دیوان ناصرخسرو به تأمل و تعمتا بیشتر  هخاص او به دنیا سبب شد

   شود.و عوامل این نگرش و بسامد اسامی و صفات انتخابی براي دنیا مشخص 

   .ناصرخسرو، دیوان اشعار، دنیا، مظاهر دنیا واژگان کلیدي:

                                                        
  F.hasanzade@tvu.ac.irاي؛ وادبیات فارسی دانشگاه فنی و حرفه. مدرس زبان 1
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  ناصرخسرو ۀطنز در سفرنامهاي بررسی کارکرد
  1سیدجواد حیدري

موجـود بـه زبـان فارسـی اسـت کـه عـالوه بـر ارزش         هاي   ناصرخسرو از اولین سفرنامه ۀسفرنام
برخـوردار  زبانی و ادبی نیز   ارزش از ،زبانی مختلفهاي  با کارکرد تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی

اسـت  اي  هدور ثمـرة ناصرخسرو  ۀسفرنامکارکرد طنز است.  ،یزبانهاي  یکی از این کارکرد است.
همین امر اهمیت تأمل و بررسی طنز در این کتـاب   و خورد چندان به چشم نمیطنز که در آن 
 تـا طنز در سفرنامه چگونه است؟ این مقاله کوشـیده  هاي  کارکرداما اینکه . کرده استرا بیشتر 

تحلیلـی در ایـن اثـر مـورد      -توصیفی ةطنز را به شیوهاي  برخی کارکرد ،با پاسخ به این پرسش
  بحث و بررسی قرار دهد. 

  ناصرخسرو، کارکرد طنز، نثر، جامعه.  ۀسفرنام واژگان کلیدي:

                                                        
  ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندادانشجوي دکتر. 1
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 شـاهنامه  ناصرخسرو قبادیانی بر پایۀ دیباچـۀ از حکیم اي  هبررسی قصید
  فردوسی
    1هما رحمانی

درخشان ادب فارسی در سدة پـنجم هجـري اسـت    حکیم ناصرخسرو قبادیانی، یکی از ستارگان 
ف شـاعران فیلسـوف   ردیـ بینی خاص و عالقۀ وافر به عنصـر اندیشـه و خـرد، او را هـم    که جهان
یک سده  ،فردوسی، حکیم خردمند خراسانی است. دادههمچون ابوالقاسم فردوسی قرار  خردگرا

د، بلکـه در  اثـر خـو   ر دیباچـۀ خرد پرداخته و نه تنهـا د  پیش از ناصرخسرو به ارج و بزرگداشت
اما وجوه شباهت ایـن دو شـاعر نامـدار     است.  داد خرد را به شایستگی ادا کرده ،شاهنامهاسر سر
از خـالل  کـه  . از این رو، ایـن پـژوهش بـر آن اسـت     شود میبه خرد و خردگرایی محدود ن صرفاً

هـا و  از شـباهت ، بـه برخـی   شـاهنامه  یکـی از قصـاید ناصرخسـرو بـا دیباچـۀ      بررسی و تطـابق 
و تـا حـد    کنـد فکري و حتی لفظی این دو شاعر بلندپایۀ سـبک خراسـانی اشـاره    هاي   همسانی

امکان علل این تشابهات را دریابد. حاصل تحقیق، نشان از تطابق تـام بیـانی و اندیشـگانی دارد.    
، »دان؟نبر جانور و نبات و ارکان/ ساالر که کردت اي سخ« در سرایش قصیدةگویی ناصرخسرو 

را » نخستین فطرت پسین شمار/ تویی خویشتن را به بازي مدار«به ویژه بیت  ،شاهنامه دیباچۀ
 ،در نهایـت  است. دادهبرداري و سپس شرح پیش روي خود گذارده و مفاهیم آن را با دقت گرته

بینی همسان میان این دو شاعر سـبک خراسـانی بـه سـبب فضـاي      شاید عواملی همچون جهان
ها، تقـدم زمـانی    به آن» حکیم«اختصاص عنوان  ،اجتماعی حاکم بر جامعۀ آن روزگارو  سیاسی

 بتوان و آشنایی حکیم بلخی با اثر جاویدان فردوسی را شاهنامهفردوسی بر ناصرخسرو و شهرت 
  قلمداد کرد.  آن دو در الفاظ و مفاهیم تشابهاز علل اصلی این وجوه 

  سبک خراسانی، خرد، حکیم، ناصرخسرو، فردوسی.   واژگان کلیدي:

                                                        
  Rahmanihoma65@gmail.comدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل: . 1
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 ناصرخسـرو از بدخشان تا الهور: بررسی یکی از مضامین مشترك در شعر 
  و اقبال الهوري

  2الدین گرگیچ جالل ،1زاده یوسف شیخ

در واقـع،   .شعرایی است که نظرات دقیقی در مورد شعر دارد ۀقبادیانی از جمل ناصرخسروحکیم 
عصران اوست. از سویی، بسیاري از  اشعار هم ۀ، نقد دقیق و موشکافاناصرخسرونبسیاري از قصاید 

میان  در که اند. مختلف بودههاي   فکار او در زمینه، به شدت تحت تأثیر اناصرخسروشاعرانِ پس از 
خسرو را در جاویدنامه بـه  روحانی با حکیم ناصر دیدار ،باید از اقبال الهوري یاد کرد. اقبال ها آن

 اسـت.  بوده دیوان ناصرخسرو را مطالعه کرده که او دهد میتصویر کشیده است. این شعر، نشان 
با کلیات اشعار اقبال در  ناصرخسروتا به بررسی مشترکات دیوان  درصددندنگارندگان این پژوهش 

ران، سخن گفـتن از شـعر   نقد شعر بپردازند. این موضوع در محورهایی چون نقد شعر دیگۀ زمین
  گیرد.  این دو اندیشمند در مورد مطلقِ شعر مورد بررسی قرار می اتراستین و نظر

  .خسرو، اقبال الهوري، نقد شعر، شعر راستینناصر واژگان کلیدي:

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، . 1

  yousefsheykhzade@yahoo.comایمیل: 
  jalal.gorgij@gmail.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل: . 2
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  قصیده ناصرخسرو قبادیانی دهموسیقیایی در هاي  بررسی هماهنگی
  2محمدکاظم کهدویی، 1فاطمه کهدویی

هـا، مقاصـد و    بیـان اندیشـه   در جهتشاعران و سخنوران بزرگ، از جمله ناصرخسرو، از دیر باز 
هـا در بیـان    انـد. آن  مختلف بشـري بهـره جسـته   هاي  فکري خود، از علوم و دانشهاي  دستاورد

و در القاي هرچـه بهتـر و بیشـتر     اند کردهبه موسیقی معنوي و لفظی توجه شان،  محتواي سخن
مقـدماتی  هـاي   بـا بررسـی   در اشعار ناصرخسرو نیـز  اند.از آن بهره جستهد نظر خود مورمفهوم 
ن شاعر از انـواع  یبرخوردار است. ااي  هموسیقیایی از اهمیت ویژهاي  که هماهنگی شود میمعلوم 
ه) و... در جهت ی(قاف ينارک یقی، موسیدرون یقی)، موسیرونیب یقی(موس ی، وزن عروضیقیموس

ن مقالـه، ضـمن   یـ رده است. در اکن نحو استفاده یم مورد نظر خود، به بهتریو مفاه یالقاي معان
، نشـان  اوو محتوا در شعر ناصرخسرو، در ده قصیدة منتخـب از   یقیموس یپرداختن به هماهنگ

 است. داشته ها آن يرگذاریثو تأ ییبایدر ز یدر شعر، چه نقشهاي  ن هماهنگییه اک شود میداده 
 ،همچنین در این مقاله به دو پرسش پاسخ داده خواهد شد که: آیا بین موسیقی لفظی و معنوي

وجود دارد؟ و اینکه ناصرخسرو در بیان مقصود خـود، تـا چـه حـد بـه      هماهنگی در بیان محتوا 
ه از کهایی  ییبایشعر و ز يو تناسب اجزا یموسیقیایی توجه داشته، و در هماهنگهاي  هماهنگی

   القاي هرچه بهتر مفهوم، از آن بهره گرفته است.نیز شود، و یجاد میق ایرن طیا

 ، القاي مفاهیم.  ناصرخسروکناري، محتوا،  یقیموس واژگان کلیدي:

                                                        
  kahdouei1301@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ . 1
 mkka35@yahoo.com. دانشیار دانشگاه یزد؛ 2
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  ناصرخسرونقش مخاطبان در آفرینش اشعار 
  2علی کاظم آبادي، 1علی شاملو

ترین عامـل  را به عنوان مهم» خواننده«، »متن«و » نویسنده«جاي  به تا کوشد می نقد ادبی نوین
متن را » خوانش مخاطبان«و همچنین » مخاطبان«آفرینش اثر معرفی کند و توجه نویسنده به 

طـب  مخا« هـاي   در شـیوه و شـگرد   ناصرخسرو سرایشقرار دهد. از این دیدگاه، هنر  نظر  مالك
و از این لحاظ شـگردهایی   گرفته از متن، مورد بازکاوي قرارش ي او و خوانش مخاطبان»محورانه

یابد. این مقاله از  میاي  هویژاهمیت  گرفته جهت ارتباط با خوانندگانش به کار در که ناصرخسرو
ۀ رابط تا کوشدپردازد و میاشعار ناصرخسرو می» زبان«ۀ به مطالع» پدیدار شناسی«دیدگاه علم 

به شناسـایی مخاطبـانی کـه     متن و خوانندگان شعر او را بررسی کند و همچنین» هرمنوتیکی«
  از این متن بپردازد.  ها  آن اند و خوانشمورد نظر او بوده

 .، مخاطب، پدیدار شناسی، هرمنوتیک، شعرناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  alishamlo_66@yahoo.co. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك، ایمیل: 1
  kazemabadiali@yahoo.comآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، ایمیل:  . دانش2
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 تصاویر زمان در خیال شاعرانه ناصرخسرو
  1فاطمه مهربانی ممدوح

ناصرخسـرو بـه آن   همچـون  موضوعاتی اسـت کـه هـیچ شـاعري      جمله آن ازهاي  زمان و جلوه
بالغـی اشـعار ناصرخسـرو    هـاي   گونـاگونی بـه بررسـی جنبـه    هـاي   نیندیشیده اسـت. پـژوهش  

تـاکنون  اند، اما پژوهش مستقلی که به بررسی زمان از جنبۀ صورخیال پرداختـه باشـد،    پرداخته
نقش و این پژوهش که با هدف بررسی علت توجه فراوان ناصرخسرو به زمان،  است. انجام نشده

شاعر انجـام شـده، بـه ایـن نتیجـه       زمان و ارتباط صورخیال با اندیشۀ جایگاه تصویر در توصیف
 ر دربـارة دینـی شـاع   وع زمـان و گـذر آن، ریشـه در اندیشـۀ    یابد که پرداختن به موضدست می

، اسـتفاده از  نیـز  از جهت ارتباط آن با صور خیال. اهمیت زمان و نقش آن در زندگی انسان دارد
اندکی کنایه، نقـش  تشبیه معقول به محسوس و همچنین استفاده از استعاره و  به ویژهتشبیه و 

  ند.دینی شاعرهاي  تصاویر شاعرانه دارند و ابزاري در خدمت بیان اندیشه در ارائۀاي  هعمد

  زمان، تصویر، ناصرخسرو، خیال شاعرانه.   واژگان کلیدي:

                                                        
  فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشجوي دکتراي زبان و ادبیات . 1
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 ناصرخسرو شعر در مفاخره
 2عبدلی عزیزاله، 1حسینی بزي محسن

 مفاخره باشد، بناي نپرداخته آن به که است شاعري کمتر و شعريهاي   مایه درون از یکی مفاخره

 و خود مناقب و مآثر آن در شاعر که است شعري و پهلوانی اعمال ذکر و نیکو صفات در اغراق بر
 از یکـی . کنـد  مـی  مباهـات  و فخـر  هـا  بـدان  و شـمارد  مـی  بـر  را اش قبیله و قوم برتري یا اجداد

 قبادیانی شد، ناصرخسرو قائل فردي سبک توان می او براي که زبان فارسی شاعران ترین برجسته

 قالـب  به که نوینی تجلی بخشیده فرم در را خود فردي سبک ازاي  هعمد بخش شاعر این. است

 همانند مفاخرهش اختصاص دارد. اشعار خاص محتواي به آن دیگر بخش هر و ؛است  داده قصیده

 مذهبی، بیشترین مفاخرة است، به نحوي که مذهب تأثیر تحت او دیوان در، يشعر عناصر همۀ

 محتـواي  و شـعر  به مذهب، مفاخره به مفاخره از پس .شود شامل می او شعر در را مفاخره حجم

 مـذهب  اسـماعیلی اي  هنویسـند  و شاعر از آنجا که او. دارد قرار است گونهاندرز و پند که شعرش

 دنیا به مفاخره از اثرياو  شعر در جهت این از و درآورده اش عقیده خدمت در را خود است، شعر

 تفاخر بر را خود همت وجهۀ شود، درحالی که دیده نمیباشد،  آن با مرتبط آنچه هر و مادیات و

   است. گذارده اخالقیات نیز و نظرات خود بیان و شعر در

  .ناصرخسرو، قصیده، مفاخره کلیدي: واژگان

                                                        
  mohsen3bazi@yahoo.com فارسی، ایمیل:  ادبیات و زبان ارشد کارشناس. 1
  hadiabdoli44@yahoo.com فارسی، ایمیل:  ادبیات و زبان ارشد کارشناس. 2
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  یه در شعر ناصرخسرو و ابوفراس الحمدانییبررسی تطبیقی شکوا
  2زیور چراغی ،1مینا پیرزادنیا

پـردازد و  یه یکی از انواع ادبیات غنایی است که شاعر در آن به بیان نامالیمات زندگی مـی یشکوا
. کند میشکایت  …اجتماعی و سیاسی وهاي  از روزگار، بخت و اقبال، پیري و ناتوانی، نابسامانی

آن بیـان  ۀ خود را به وسیلهاي  یه نوعی بیان ذاتی است که شاعر هم و غمیشکوا ،به عبارت دیگر
 انـد. در . در شعر عربی و فارسی، سرایندگان مشهوري در این زمینـه بـه شـهرت رسـیده    کند می
یه به وضـوح در اشـعارش یافـت    شکوایشاعرانی است که ۀ ناصرخسرو از جمل ،ادب فارسی حوزة
عباسـی در ایـن زمینـه از    ة در ادبیات عربی نیز، ابوفراس حمـدانی، شـاعر معـروف دور    ؛شود می

هـاي   تـرین گونـه  مهمکه دنبال پاسخ به این سوال است  هدیگران پیشی گرفته است. این مقاله ب
ند؟ و به ایـن نتیجـه   ا دو کدام یه در شعر ناصرخسرو و ابوفراس الحمدانی و تفاوت میان آنیشکوا

وفـایی و  قـرار داده و از بـی  هجوم روزگار و فلک را مورد ، در اشعار خودکه دو شاعر  دست یافته
رفته و مسـائل و مشـکالت    شانپس از جامعه و فلک به سراغ خودها  آند. نگله دارآن بدعهدي 

، بـه  انـد د را قبـول نداشـته  د و از آنجا که حاکمیت زمان خونکنشخصی زندگی خود را بیان می
این پژوهش برآن است تـا بـر اسـاس    . اند ها پرداخته آندینی و فسق سرزنش حاکمان و بیان بی

چارچوب ادبیات تطبیقی به بررسی و تحلیل تطبیقی مضـمون و سـاختار مشـترك یـا متفـاوت      
مضـامینی از   ،این دو شـاعر  ۀییشکواهاي  این دو شاعر بپردازد. مضمون بیشتر شعرهاي  یهیشکوا

  قبیل شکوه از بدعهدي روزگار، از پیري، از غربت و تنهایی، از فسق و فجور حاکمان و... است.  

  یه.  اصرخسرو، ابوفراس الحمدانی، شکوایادبیات تطبیقی، ن واژگان کلیدي:

                                                        
  pirzadnia@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل:  .1
  z.cheraghi93@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم، ایمیل:  .2
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 مقایسه فخر در اشعار ناصرخسرو قبادیانی و ابوالطیب المتنبی
  3سمیره مرادزاده، 2ام صحراییاله، 1مینا پیرزادنیا

 بـوده اسـت کـه    مشترك انسان در طول روزگـار هاي  شعر به طور ویژه حامل بسیاري از اندیشه
مشـترك در  هاي  مایه یکی از درون است. بودهها یکسان ها و زمانزبانۀ در هم اغراض آن تقریباً

انسـانی از جملـه مـواردي    احساسـات مشـترك   ة شعر، فخر یا خودستایی است. این مضمون زاد
مشـترك تـاریخی و فرهنگـی از    هاي  است که از دیرباز در ادبیات فارسی و عربی به لحاظ پیوند

به  ،تأثیر محیطفرد و تحت به منحصرهاي  شاعران با ذهنیت است. بودهبرخوردار اي  هجایگاه ارزند
یابی بـه  مهـم در جهـت دسـت   اند و از ایـن   فخر دست یازیدهۀ بدیع در زمینهاي  مضمون آفرینی

تحلیلـی ضـمن    ـ  حاضر سعی دارد بـه روش توصـیفی  ۀ مقال رو از ایناند. اهداف خود سود جسته
گوي شاعر پارسی ،خسرو قبادیانییاد شده در اشعار ناصرمضمون ۀ بررسی ماهیت فخر به مقایس

ان از آن دارد چهارم هجري بپردازد. نتـایج نشـ  ة زبان سدشاعر عرب ،پنجم هجري و متنبیة سد
پنداري خود، فخر به فضائل اخالقـی ارزشـمندي چـون    عالوه بر بزرگاین شاعران،  که در اشعار

    نیز ابراز شده است.تعلقی به دنیا، پاکی سخن، علم و دانش و... بی

 ، متنبی، فخر. ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
   pirzadnia@yahoo.com. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل: 1
  elhamsahraeei@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل: 2
 . دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم3
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  در شعر ناصرخسروها  آن عناصر لفظی سبک خراسانی و بازتاب
   3ناصر کاظم خانلو، 2اله محمودي عزت ،1فاطمه پاباغی

سبک خراسانی قـرار دارد. اشـعار او    شناسی، در زمرةبندي سبکقصاید ناصرخسرو از نظر تقسیم
توان گفـت  از نظر زبان، مختصات سبک خراسانی را دارند، اما از نظر فکري، محتوایی و ادبی، می

هاي فـردي و شخصـی اسـت. ایـن پـژوهش از نـوع بنیـادي و بـا شـیوة           که داراي سبک و شیو
هـاي لفظـی سـبک خراسـانی پرداختـه اسـت.         تـرین ویژگـی   ـ تحلیلی به بررسی مهـم  توصیفی

ویـژه در حـوزة بررسـی     همچنین تعیین جایگاه ناصرخسرو در میان شاعران سبک خراسانی، بـه 
هاي وزنـی و اختیـارات شـاعري از اهـداف ایـن پـژوهش اسـت. نتیجـۀ           تموارد مربوط به ضرور

دهد که مسائل کهن عروضی، خزم، خروج از وزن عروضی، الف اطالق،  اجمالی پژوهش نشان می
  هاي لفظی(زبانی) سبک خراسانی در اشعار ناصرخسرو است.   ابدال، اماله و... از جمله ویژگی

  انی، عناصر لفظی، قصاید. ناصرخسرو، سبک خراس واژگان کلیدي:

  

                                                        
  pabaghifateme@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، ایمیل: . 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا. 2
  Pnu. khanloo@yahoo.comاستادیار دانشگاه پیام نور همدان، ایمیل: . 3
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  روزگار، خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی
   3ناصر کاظم خانلو ،2محمدگودرزي ،1محمدرضا ساکی

 خود و گرة کار فروبستۀ شود میدرمانده ها  نابسامانیگاه که در برابر مشکالت زندگی و  آدمی آن
بازتـاب  چنان که   آنداند.  می غدار را گناهکار دهر یا زمانۀیند، روزگار، آسمان، ب نمی را گشایشی

کـم نیسـتند   دیـد. در واقـع    تـوان  مـی این باور را در شعر و سخن شـاعران بـزرگ بـه روشـنی     
اند. همچنین دعوت به خردورزي و سـتایش   سر داده ستم روزگار داد سخن ةسخنورانی که دربار

. در دریافـت  تـوان  میو ادبیات اقوام و ملل مختلف خرد، براي رسیدن به زندگی بهتر را در شعر 
مصري ـ کـه اشـعار     ةاین میان ناصرخسرو ـ شاعر بزرگ ایرانی ـ و احمد شوقی ـ شاعر بلند آواز

چـه بـه دو فرهنـگ و    ، اگرانـد  تهدو کشور داشۀ ثري در ادبیات و جامع، نقش مؤو تفکرات هر دو
هـایی   در پرداخت و بیان برخـی مضـامین، دیـدگاه    امادو زمان متفاوت تعلق دارند،  نیز تمدن و

و  هازنـدگی متفـاوت در زنـدگی هـر دو شـاعر و سـفر      ة شبیه بـه هـم دارنـد. گذرانـدن دو دور    
 اسـت.  شدهموضوع مورد بحث  گیري مشترکاتی در موجب شکل ها، با دیگر فرهنگ شان آشنایی

، با این تفاوت کـه در شـعر   نهند می دانند و خرد را ارج می هر دو شاعر دنیا را همچون گذرگاهی
از تعصـب نیسـت. در    اثريدر شعر شوقی  درحالی که ،شود میدیده  يخسرو تعصب شدیدناصر

خـرد و جهـل ـ کـه در      روزگـار،  دربـارة خسـرو، را بـا احمـد شـوقی،     ناصر  دیدگاه این پژوهش،
بررسـی و   تطبیقـی  اي گونـه ـ بـه   ماندگی یا پیشرفت و توسعۀ کشورها نقش اساسی دارند عقب

  ایم.  تحلیل کرده

  .، احمد شوقیناصرخسروروزگار، خرد، جهل،  واژگان کلیدي:

                                                        
  r. saki_33@yahoo.comعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، ایمیل: . 1
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد. 2
  pnu. khanloo@yahoo.comاستادیار دانشگاه پیام نور همدان، ایمیل: . 3
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  ، با تکیه بر دیوان اشعار او  ناصرخسرونقد و تحلیل مفاخرات 
  2مجید رشیدیان، 1یفیرزاد طایش

مفـاهیم دینـی را بـا     کـه  زمـین اسـت   ترین شـاعران ایـران  حکیم ، از جملهقبادیانی ناصرخسرو
ورزي آمیزد و پیوسته بر ناپایداري جهان، ارزش اخالق و دیـن هم میفلسفی خود درهاي  اندیشه
-توجهی به جایگاه شعر و شاعري، شاعر چیرهکم ضمنخسرو در ناصر. داردمداري تأکید و آیین

آزمایی کرده و خوش درخشـیده  مختلف لفظی و معنایی شعر طبعهاي  دستی است که در حوزه
شایان توجه در دیوان او، مفاخرات در معناي عام و خـاص  هاي  مایهوعات و بناست. یکی از موض

و بر اساس مطالعات اسـنادي   ناصرخسروایم با تکیه بر دیوان رو، کوشیدهاست. در پژوهش پیش
از  ناصرخسـرو گیري از روش اسـتقرایی، ضـمن توجـه و تأکیـد بـر اهـداف       و بهره اي کتابخانهو 

بپردازیم؛ مفاخراتی کـه گـاهی مطـابق رسـم      اوبندي و نقد و تحلیل مفاخرات مفاخره، به طبقه
داشت و تکـریم  همراه است؛ گاهی در جهت پاس "از خود گفتن و به خود ختم کردن"زمانه، با 
یا به قول خود او حـب   ـ  گري شاعر به واسطۀ اسماعیلی ایگاه خرد و حکمت است و گاهو ترفیع پ

    داشته است.  نقش درخور توجهی  اش در تکوین سبک شخصی ـ  رسول(ص) و اهل بیت او

 ناصرخسرو، دیوان، مفاخره، اسماعیلیه، سبک شخصی.   واژگان کلیدي:

                                                        
  sh_tayefi@yahoo.com، ایمیل: دانشیار دانشگاه عالمۀ طباطبایی. 1
   rashidianmajid@ut.ac.irدانشجوي زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ایمیل: . 2
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  ناصرخسرو در دیوان» اغرا و تحذیر« و تحلیل کارکرد بررسی
  2مروارید حسینی، 1ینافچ رئیسی راضیه

هـاي    تـرین مقولـه   جمالت است. معمـول ی، اغراض ثانوي یکی از مباحث مهم و اساسی علم معان
به ترتیـب   خبري، پرسشی، امري و تعجبی است که عمدتاًهاي   دنیا جملههاي   دستوري در زبان

امـا در کنـار    .رونـد  می منظوري خبر، سوال، فرمان و شگفتی به کار ـ  معناییهاي   بیان مقوله در
ـ اغرا و تحذیر در خود هستند نیز از  ةجمالتی که در بردارندآن دسته از این نوع جمالت،   ۀمقول

شـاعر   ،. ناصرخسـرو دنشو میاستفاده  .بیان شگفتی، هشدار، فرمان و. به کرات درکه  اند جمالتی
بالغـی  هـاي    بـه شـیوه   که همواره در پی بیان افکار و عقاید خـود  نیزخردگراي سبک خراسانی 

اسـت. ایـن شـیوه در     پرداختـه  مختلـف  مفاهیم و معانیدر بطن هر بیت به بیان مختلف است، 
در واقـع غـرض حکـیم از بیـان ایـن نـوع       . شـود  مینیز دیده ند تحذیر و اغرا حاوي که جمالتی

جایگـاه کلـی و   بـه بررسـی    ، نخسـت است. در این پـژوهش  بوده جمالت، معنا و منظوري دیگر
ایـن مطالعـات    اسـاس پرداخته و سپس بر در نگرش نحویون و بالغیون عمومی این نوع جمالت 

در دسـتور   هایی چنین جملهجایگاه  از زاویۀ وري این نوع جمالت در دیوان ناصرخسروآ به جمع
 دهـد  میحاضر نشان  ایم. مقالۀ پرداختهها  آن منظوري ـ معناییهاي   کشف نقش جهتدر زبان، 
ـ یکی از نست. معنایی به کار رفته ا ۀمورد بررسی، یازده مقولابیات  در که ایـن   توجـه ل کات قاب

(عبرت و تنبـه آدمیـان، شـگفتی، تشـویق از طریـق تحـذیر، نـدا،        ی های مقوله چنیناست که از 
ـ  ،مخاطب، نفی مؤکـد، اغتنـام فرصـت، امـر و حقـارت)      مالمت، امید، اظهار ضعف و عجز  ۀمقول

 اسـت؛  بـه کـار رفتـه   هـا   از دیگـر مقولـه   ي بـیش و امر با بسـامد  شگفتی، عبرت و تنبه آدمیان
توجه شاعر به اغرا و تحذیر مخاطبانش در جهـت پیشـبرد هدایتشـان بـه      که نشان از موضوعی

  دارد.  مذهبی  ـ  سوي افکار و عقاید اخالقی

  .خسرور، اغراض ثانوي، ناصراغرا و تحذی واژگان کلیدي:

                                                        
   razyehreiisi@gmail.comآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، ایمیل:  دانش. 1
  mrd.hsni@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شهرکرد، ایمیل: . 2
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شـعري او (بـا تمرکـز بـر اعـالم       بازتاب جهانگردي ناصرخسرو در تصاویر
 جغرافیایی)
   2سرويعلی خ، 1رؤیا رضایی

هـاي   دسـتاورد هـا، مقاصـد و    از دیرباز تا کنون، براي بیان اندیشـه  سرایان بزرگشاعران و سخن
که به کمک دانش جغرافیـا  اند؛ از جمله این  لفی بهره جستهمختهاي  فکري خود، از علوم و دانش

منـابع آفـرینش   ها و به طور کلی اعالم جغرافیـایی، بـه عنـوان یکـی از     استفاده از نام مکان با و
انـد. در ایــن میـان، ناصرخســرو، شــاعر و   پــردازي و تصویرسـازي پرداختــه بــه مضـمون  ،سـخن 
دور و دراز خـود، اطالعـات وسـیعی در شـناخت شـهرها و کشـورها،       هاي که با سفراي  هنویسند

هـاي    گیري از دانـش جغرافیـا، شـیوه    مختلف اندوخته، توانسته است با بهرههاي  اقالیم و فرهنگ
ها با اعالم جغرافیـایی، کـه در آثـار    . این تصویرآفرینیگیرددر شعر خود به کار را اي  هالغی ویژب

 سـازي ، در آشنااسـت   شـده چنان موجب خلق مضامین زیبـاي شـعري   او نیز همشاعران پس از 
جغرافیایی نیز نقـش بسـزایی دارد. بسـیاري از ایـن اسـامی و اعـالم را       هاي  با مکان شمخاطبان

 چنان در ساخت تشبیهات و استعارات و کنایات شعري خوداما دیده یا نادیده،  خود ناصرخسرو،
انگیزد. هدف این مقالـه بررسـی    را برمیاي  هبرده که تحسین هرخوانندبه کار  ها را یی آنزیبا به

ة با اعالم جغرافیایی در شعر ناصرخسـرو، نماینـد   انجام شدهبالغی هاي  ها و شگردسازيمضمون
اشـعارش  ۀ جهـانگردي او در آیینـ  هاي   تجربههایی از سبک خراسانی به منظور نشان دادن جلوه

چنین با نگاهی بسامدي به صنایع ادبی ساخته شده با اعالم جغرافیـایی، بـه تجزیـه و    هماست. 
  .  شود میتحلیل موضوع مورد نظر پرداخته 

   .سازي، تصویرآفرینیاعالم جغرافیایی، سبک خراسانی، ناصرخسرو، مضمون واژگان کلیدي:

                                                        
دانشــجوي دکتــراي زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان (نویســنده مســئول)، ایمیــل:          . 1

royarezaee4@gmail.com  
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك. 2
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ـ  کارکرد القایی آواها و ضربآهنگ واج  ۀها در سه قصیده ناصرخسرو بـر پای
  گرامون ۀنظری

   2سارا مطوري، 1نجمه دري

القـاگر  تواند ي موریس گرامون زبان شناس فرانسوي، تکرار هر آوایی در کالم میي نظریهبر پایه
-ها را بر اساس تأثیرگذاري به درخشان، روشن و تیـره دسـته  اندیشه و احساسی باشد؛ وي واکه

تواننـد مفـاهیم   ها نیز بر مبناي نوع تلفـظ و واجگـاه مـی   بندي کرد. از دیدگاه گرامون همخوان
غیـر  گوناگونی را تداعی و القا کنند. ناصرخسرو از نخستین شاعرانی است که براي شعر رسالتی 

ي غنـایی و موسـیقی قائـل شـد؛ ولـی ایـن موضـوع باعـث نشـد بـه کلـی از            از زیبایی، اندیشه
 ناصرخسـرو ظاهري و موسیقایی شعر رویگردان شود. از نکات قابـل توجـه در شـعر    هاي   ویژگی
هاست. تکرار واج، واژه و هجا صرف نظر گیري وي از ارزش آوایی و القایی حاصل از تکرا واجبهره

سزایی دارد. این جستار بـر   ایجاد موسیقی در انتقال احساس و مفهوم موردنظر شاعر تأثیر بهاز 
آن است که به بررسی آوایی سه قصیده از ناصرخسرو بپردازد. بررسی انجام شـده نشـان داد، در   

رود  وزن عروضی بـا محتـوا هماهنـگ نیسـت،     که گمان میاي  هحتی در قصید ناصرخسروشعر 
  ي شاعر باشد.ي احساس و اندیشهاست القاگر و تداعی کنندهها توانسته تکرار واج

  آرایی، آواشناسی.  ناصرخسرو، موسیقی شعر، گرامون، واج واژگان کلیدي:

                                                        
  drdorri_3415@yahoo.com  هیات علمی دانشگاه هرمزگاندانشیار و عضو  1
   saramatoori@yahoo.com دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(نویسنده مسئول) 2
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  خسروادبی قصاید ناصرهاي   بررسی ویژگی
 1فاطمه سادات طاهري

 توجـه قرارگرفتـه  از نظر محتوا و مضمون موردبیشتر شعر ناصرخسرو  ،ادبیات فارسی در گسترة
اوست که بیشتر با رنـگ   مذهبی و اخالقی بودن شعراین شاعر، شعري  ترین مشخصۀ مهم .است

و بـا هـدف   گونـه  اعتـراض هاي  موعظه، حکمت و فلسفه در هم آمیخته و با زبانی انتقادي و شیو
تـا حـدي هنـر    که همین اهمیت موضوع سبب شده  ؛است  شده سرودهاصالح جامعۀ روزگارش 

این مضـامین دشـوار و گـاه    تا کوشیده  او کهدرحالی مورد غفلت قرار بگیرد،اعري ناصرخسرو ش
هم افزوده، بـه  گاه به سنگینی شعرش نیز ناهموار را در لباس شعر و در قالب اوزان عروضی، که 

ـ  تا شاید این سخنان از جـان برآمـدة   ها بیارایددهد و به زیباترین آرایه بهترین شکل جلوه ر او ب
ادبـی  هـاي   نگـري در ویژگـی  با ژرفکه کوشد این مقاله می نگارندةدل خواننده بیشتر بنشیند. 

هـاي   پـی و بجـاي آرایـه   دربه این نتیجه برسد که ناصرخسرو توانسته با به کارگیري پـی  اوشعر 
ونشر، لفالصفات، علی العجز، تکرار، تنسیقآرایی، ردالصدر چون انواع جناس، واجلفظی و معنوي، 

آن هم از نـوع بلیـغ و تـا     ،ویژه تشبیه هب ،استشهاد فراوان به آیات و روایات و... و با توسل به فنون بیان
خـود پیشـی گیـرد، بلکـه بـا برخـی از بهتـرین         هم دورةنه تنها از بسیاري از شاعران  ،حدي استعاره

    ارگیرد.قر طراز همنیز  هستندگرایی صنعت از دورة شاعران سبک عراقی که بحق

 معنوي و تشبیه. هاي  لفظی، آرایههاي  ناصرخسرو، قصاید، آرایه واژگان کلیدي:

                                                        
  taheri@kashanu.ac.irاستادیار دانشگاه کاشان، ایمیل: . 1
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 خسرودر شعر ناصر نگاهی اجمالی به برخی از مضامین رنگین
  1عفت نجار نوبري

از شـاعران و   ،»حجـت «ملقـب بـه    ،حکیم ابومعین ناصر بن خسرو بـن حـارث قبادیـانی بلخـی    
ب علوم عقلی و نقلی زمان خود تبحر داشت، بـه  نویسندگان توانا و بزرگ فارسی است که بر اغل

. شعر او سـحر حـالل اسـت و در    شود میادب فارسی محسوب هاي  که آثار او از گنجینه اي گونه
ـ   می او که خود چنان ؛ع و گوناگون سخن رانده استها از موضوعات متنو آن رم وگـه  گوید: گـه ن

ر به اختصـار از مضـامین رنگینـی کـه د    مقاله پند است نهان و آشکارم. در این  درشت چون تیغ
  سخن خواهیم راند. شعر این حکیم بزرگ به کار رفته، 

  .ناصرخسرو، ادب فارسی، مضامین رنگین، پند و اندرز واژگان کلیدي:

                                                        
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  . 1
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 ناصرخسرو دیوان موسیقیهاي  ساز و اصطالحات بررسی
 2زاد زنگنه مجتبی، 1زاد زنگنه زهرا

 ارتبـاط  هم با که هنري دو اند؛ بشري احساس با و زیباهاي  هنر جمله از ،موسیقی و شعر هنر دو

 وهـا   واژه هنر، حضـور  دو این ارتباط میزان سنجشهاي  معیار از یکی دارند. نزدیکی و تنگاتنگ
 آن گـواه  ،تاصطالحا این کاربرد ،یکم و کیفی بررسی. تشعراس دیوان در موسیقی تاصطالحا

 و سـازها  نـام  تـا  دارد سـعی  مقالـه  ایـن . تاسـ  بـوده  آشنا موسیقی حد با چه تا شاعر که. تاس
 راهـا   آن از اسـتفاده  چگونگی و میزان و نیز ناصرخسرو دیوان در شده وارد موسیقی تاصطالحا
 و عناصـر  از ناصرخسـرو  کـه  تاسـ  آن نشـانگر  تحقیـق  ایـن هـاي    یافتـه  دهد قرار بررسی مورد

 تمثب موسیقی مورد در نظرش است، گرچه کرده استفاده متداول، بسیار موسیقیایی تاصطالحا
 موسـیقی  در ناصرخسـرو  دانش ونشان از مهارت  موسیقی تاصطالحا از استفاده واقع در. تنیس

 دانـش  ازکـه ایـن اصـطالحات ناشـی      اي گونـه بـه   ت.نیسـ  موسیقی به او عالقۀ دارد اما دال بر

 تاصـطالحا  و سـازها  ، اسـامی شدیـوان  سراسر در تا شده باعث که تاس ناصرخسرو موسیقیایی
 .گیرد کار به چشمگیري طرز به را موسیقی

 .ساز ،موسیقی تاصطالحا ،موسیقی ،ناصرخسرو اشعار واژگان کلیدي:

                                                        
  zangeneh4@gmail.com فارسی، ایمیل:  ادبیات و زبان ارشد . کارشناس1
  فارس ادبیات و زبان ارشد . کارشناس2
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خسـرو قبادیـانی بـا رویکـرد تحلیـل      ناصر» سراي کهـن « ةتحلیل قصید
  گفتمان

   3حیدرعلی امینی ،2مسیح اله نعمتی ،1حیدريمحمد 

بـا رویکـرد   نگاه معناشناختی است. این مقاله بر آن است تا  ،نگاه عمومی به ژانر شعر ،در ادبیات
اگرچه محققـان  حکیم ناصرخسرو قبادیانی بپردازد. از » سراي کهن« تحلیل گفتمانی به قصیدة

بـه  کـه  اسـت  ، اما سعی بـرآن  پردازند میظوري مناي  هاندازو تا  در تحلیل شعري به کنش بیانی
صورت فرامتنـی، موضـوعیت شـعري     این بحث به رو از اینشود.   سطح کنش تأثیري نیز پرداخته
. نوع نگاه شاعر به دنیا و دین، جایگـاه و موضـع شـاعر از    دهد میناصرخسرو را مورد بررسی قرار

اند، همچنان کـه   ، همگی حائز اهمیتطبنظر قدرت، نفوذ اجتماعی و میزان اثرگذاري او بر مخا
ایـدئولوژیک نادیـده گرفـت. ایـن تحلیـل بـا       هاي   نباید در پذیرش تحمیلنیز موضع مخاطب را 

در نتیجه شرط تعهدي به خویشتن شاعر را بـه تغییـر    است. شدهنگرش شرایط اقتضایی مطرح 
    است. روال زندگی مجاب کرده

   .فرامتنی، ایدئولوژیک، موضع قدرت، شرایط اقتضایی واژگان کلیدي:

                                                        
  mheydary71@gmail.com شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل: . دانشجوي کارشناسی ارشد زبان1
  ma. nemati@stu.um.ac.ir شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل: زبان. دانشجوي کارشناسی ارشد 2
  aliamini1348@stu.um.ac.irشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایمیل:  . دانشجوي کارشناسی ارشد زبان3
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  خسرو قبادیانیپایداري در اشعار ناصرهاي   جلوه
   3دزاده، زهرا محم2دزادهبهمن محم  ،1ابراهیم واشقانی فراهانی

 ادب پارسـی هاي   قلهناصرخسرو قبادیانی، شاعر و نویسندة نامور ایرانی در قرن پنجم هجري، از 
 اي زمانـه ادبیات پایداري پارسی است. او در  در زدنی برجسته و مثالهاي   از نمونه ،و افزون بر آن
زیست که ایران هنوز خاطرات سلطۀ خلفاي اموي و عباسی را فراموش نکرده بـود و   پرآشوب می

هـاي    عقیـدتی، انحطـاط ارزش  هـاي   ها و کشتار تعقیببا دورانی تازه از سلطۀ بیگانگان را همراه 
بیگانـۀ غزنـوي و   هـاي    اجتماعی در قالب حکومـت هاي   گذاري و وارونگی ارزش انسانیاخالقی و 

کرد. ناصرخسرو در چنین اوضاعی، از جایگاه واالي اجتماعی خویش کـه بـه    سلجوقی تجربه می
و بـا ایجـاد تغییـرات عمیـق و وسـیع در       کنـاره گرفـت  سبب خدمات دیوانی در اختیار داشت، 

عقیـدتی و اخالقـی عامـه    هـاي    ارباب قـدرت و کـژي  هاي   کاري ن زشتاش به نقد عریا زندگانی
پرداخت. بر این اساس، شـناخت شـعر ناصرخسـرو، شـناخت فصـلی درخشـان از ادب پایـداري        

هاست. در این  ها و بدکرداري پارسی و نموداري از مبارزات همیشگی نخبگان ایرانی در برابر بدي
مورد بررسی قرار گیـرد. روش   ناصرخسروایداري در شعر پهاي   است که جلوه آنمقاله تالش بر 

ادب هاي   یزاده و یافتن تجل خۀ سید حسن تقیبر اساس نس ناصرخسروکار، واکاوي دیوان اشعار 
  است.   اوپایداري در دیوان 

  .، شعر، ادبیات پایداريناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور. 1
  گاه پیام نوردانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش. 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور. 3



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     140

 

  خسروشعر ناصرعناصر گیاهی در 
  2بردستانیرضا ، 1د غالمرضاییمحم

 ـ  ق)ه 394-481ت (باکنیدي ابو معین و ملقب و متخلص به حجحکیم ناصربن خسرو قبادیانی 
 شک یکی از شـاعرانِ  بدون ـ   برده بود یکه از ابتداي جوانی در تحصیل علوم و فنون و ادب رنج فراوان

بـه   ،نقلی آن زمـان علوم عقلی و  همۀداشت و تقریباً در برقرآن را از  اوبزرگ زبان فارسی است. 
قلیـدس و طـب و موسـیقی و    ۀ ویژه علوم یونانی از ارثماطیقی و مجسطی بطلمیـوس و هندسـ   اُ

تبحر یافتـه بـود.    گذشتگانفلسفه و همچنین در علم کالم و حکمت  ،نجومویژه علم حساب،  به
اثبـات  بـه  را  به این علوم و مقام عظیم فضـل و دانـش او   خسروناصرۀ تواند احاط می اشاراتی که

، آیـد  مـی بـر   ر اوآن چنان که از آثا است. آمدهبه کرّات  شدر خاللِ آثار منظوم و منثور ،برساند
، دیـوان  و وجه دین، سفرنامهاز اشارات او در  داشته است،دیگر نیز هاي  ، سفرشجز سفر معروفب

تان را نیز دیده هند و ترکس ،سند ،مولتانود که غیر از خراسان و ماوراءالنهر، الهور، ش می معلوم
را متأثر کـرده   او ابعاد شخصیتیاش، همۀ  اسماعیلی شاعر به علومِ مختلف و مذهبۀ است. احاط

هـا در قصـاید    نـادرِ رسـتنی  هـاي    از جمله گیاهانِ دارویی و دیگر گونـه  ،گیاه بود. درخت، گل و
هـاي    از ویژگـی توانـد   مـی کـه   ـ  د. فراوانی کاربرد ایـن عناصـر  ندار توجهیخسرو نقش قابل ناصر

ـ  می بررسیِ موضوع را جالب توجه ـ آیدسبکیِ شعر او نیز به شمار  حاضـر نقـش و   ۀ کند. در مقال
جا که بررسی شده است. از آن ناصرخسرو گوناگونِ عناصرِ گیاهی در بخشی از قصایدهاي  کارکرد

ها  در بیانِ این گونه اندیشهرا  یتبلیغی و زاهدانه است و عناصر گوناگون ،نگاه ناصرخسرو مذهبی
بـه  مهمِ عناصرِ گیاهی همانند دیگر مفاهیم علمی در شعرِ او هاي  یکی از کاربرد ،گیرد می به کار
بیان و القاي همین مفاهیم است و بر خـالف بسـیاري از شـاعران دیگـر توصـیف صـرف        منظور

عامیانـه و مصـارف   هاي  ویی، باورخواص دار ها، نبوده است. ظواهر، ویژگی اوشاعرانه مورد توجه 
گاه  ،مذهبیِ شاعرهاي   درخت و گیاهانِ دارویی در خدمت بیانِ مقاصد و آموزه ،گیاه ،متنوعِ گل
    دارند. می که خواننده را به شگفتی وا گیرند قرار میآن چنان 

  .اسماعیلی گیاهی، عقایدهاي  درخت، گل و گیاه، دارو واژگان کلیدي:

                                                        
  تهران  . استاد بازنشستۀ دانشگاه شهید بهشتی1
  rezabardestani50@gmail.com. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 2
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 ، نمونه موردي دیوان ويناصرخسروتعلیل زبانی در اشعار هاي  ابزار
  1غاده محمد عبدالقوي

پـردازد.   مـی  ناصرخسرواین پژوهش به تحلیل عوامل داللتی و تعلیلی زبان در شعر شاعر بزرگ 
لّی در آن است و همچنـین نکـاتی کـه بـه      به منظور آنکه ساختار زبانی و آنچه که از امکانیات ع

خطابی را پیشگویی میکند مورد بررسی و جسـتجو قـرار گیـرد. همچنـین     هاي  واسطه آن پیوند
این پژوهش سعی دارد تا به بیان نیروي داللتی شعر بپردازد و این نیروي تعلیلی ترکیبی اسـت  

قرار میدهد که در مورد آن صحبت اي  هکه از معناي آن جدایی ناپذیر است. و شاعر را در هنگام
ه سخنش جنبـه تعلیلـی میدهـد. و ایـن جنبـه همـان اسـت کـه بـراي          میکند و بدین ترتیب ب

موجـود درسـاختار   هـاي   تعلیلی که بین سـاختار هاي  پژوهشگر پایه و اساس قرار میگیرد. پیوند
وجود دارد در گروي محتواي خبري سخن و یا در گرو هر گونه ساختار اسـتداللی  ها  زبانی گفته

  .ساختگی و خارج از نظام زبان نمی باشد
  دالیل انتخاب این پژوهش:

پـردازد از   می فکري و شعري اوهاي  وارزش ناصرخسروبسیاري که به هاي  خالی بودن پژوهش -
  بررسی لغوي متن.

  ناصرخسروموجود بودن اسباب تاثیر و اقناع در نزد  -
ر گونـاگونی د هاي  بدان رسید که نقشها  جایگاهی که شاعر به عنوان مبلغ دینی یکی از فرقه -

اسماعیلیه بود که بر برهان به عنوان یکی از مهمتـرین  ۀ سیاسی ایفا نمود و این همان فرقۀ زمین
  ش در جذب پیروان تکیه داشت.های ابزار

نظریه تعلیل در زبان چارچوب نظري و راهبردي این پژوهش را براي ما مشخص میکند و این  -
صوتی و صـرفی و  هاي  تعلیل را از خالل پدیدهپردازد که وظیفه  می نظریه از ابتدا به مسأله زبان

حـاکم بـر سلسـله    هاي  معجمی و ترکیبی و داللی بر عهده دارد تا قواعد داخلی خطاب و قاعده
پیشـرفت و تـدریجی آن را دنبـال کنـد. و از ایـن رو وظیفـه       اي  هاقوال را روشن سازد و با شـیو 

  ی رود.برقراري ارتباط وظیفه اساسی و یگانه زبان به شمار نم
زبـانی نیسـت و   هـاي   معجمی، ترکیبی، و داللـت هاي  هدف از بررسی وسائل، جستجوي ویژگی

  داللتی آن است.هاي  تنها براي زبان وظیفه داللتی و روشن ساختن برخی کاربرد
  این پژوهش : هاي  محور

زبـانی را در بـر میگیـرد و عوامـل تعلیلـی      هاي  برهان زبانی در پیوندهاي  رویکرد نظري که ابزار
دیـوان  هـاي   رایج و چشمگیر است. جنبه علمی که در بررسی گلچـین  ناصرخسروبسیار در شعر 
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پردازد و  می شاعر تجسم یافته است و به توصیف متن از جهت تعلیلی و فلسفی به طور همزمان
 بسیاري از عوامل و وسایل تعلیلـی نثري و خطابی را که به ارائه هاي  این جنبه بسیاري از ویژگی

پردازد، شامل میشود. همان عوامل تعلیلی که کمتر در دیوان شـاعر دیگـر از قبیـل شـعراي      می
قدیم و جدید یافت میشود و لذا ما تالش خواهیم کرد تا بر مهمتـرین و بـارزترین ایـن وسـایل     

  داللی تعلیلی در نزد شاعر بپردازیم.
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  الدیوان أنموذجا ناصرخسروفى شعر  اللسانیۀوسائل الحجاج 
  1غاده محمد عبدالقوي

، بغیۀ سـبر األبنیـۀ   ناصرخسرووسائل الحجاج اللسانیۀ فی شعر الشاعر الکبیر تتناول الدراسۀ تحلیل 
اللغویۀ وما فیها من إمکانیات حجاجیۀ والبحث فیما تتکهن به من عالقات خطابیـۀ. کـذلک تسـعى    

عر من قوة حجاجیۀ تمثل مکونا أساسـیا ال ینفصـل عـن معنـاه یجعـل      الدراسۀ لبیان ما یتضمنه الش
الشاعر فی اللحظۀ التى یتکلم فیها یوجه قوله وجهۀ حجاجیۀ ما، وهـذا التوجیـه هـو الـذى یشـرع      
للباحث فی الترابطات الحجاجیۀ الممکنۀ بما أن مسوغاتها موجودة فی البنیۀ اللغویۀ لألقوال، ولیست 

  للقول وال رهینۀ أى بنیۀ استداللیۀ صناعیۀ من خارج نظام اللغۀ. رهینۀ المحتوى الخبرى
  التالیۀ: لألسبابهذه الدراسۀ ل ىویرجع اختیار

  من دراسۀ لغویۀ نصیۀ.وقیمته الفکریۀ والشعریۀ  ناصرخسروتناولت  الدراسات العدیدة التى خلو -
 .ناصرخسرولدى  واإلقناعتوفر وسائل التأثیر  -

السیاسـیۀ   األصـعدة عدة على  اًلواحدة من الفرق التى لعبت ادوار یۀبلغها الشاعر کداعالمکانۀ التى  -
  .المریدین جذبحدى آلیاتها المهمۀ فى کإالحجاج اعتمدت على والتى  اإلسماعیلیۀوهى 

  .ناصرخسروإبراز الجوانب الحجاجیۀ فی شعر -
ا البحث وتنطلق هذه النظریـۀ  إطارا نظریا ومنهجیا لهذ "الحجاج فی اللغۀ"وقد تبنینا نظریۀ  

من مبدأ أن اللغۀ تحمل وظیفۀ حجاجیۀ من خالل ظواهر صوتیۀ وصرفیۀ، ومعجمیۀ وترکیبۀ، وداللیۀ 
بغیۀ الکشف عن القواعد الداخلیۀ للخطاب والمتحکمۀ فی تسلسل األقوال وتتابعهـا بشـکل متنـامى    

  ألساسیۀ والوحیدة للغۀ.وتدریجى، فهى ال تعتبر أن الوظیفۀ التواصلیۀ هى الوظیفۀ ا
ولیس الهدف من دراسۀ الوسائل بحث جوانبها المعجمیۀ والترکیبیۀ والداللیۀ وإنمـا الوظیفـۀ الداللیـۀ    

  لها وإبراز بعض االستعماالت الحجاجیۀ لها.   
  وتتمحور الدراسۀ فی:

امل الحجاجیۀ البعد النظرى ویتضمن عرضا للوسائل الحجاجیۀ اللسانیۀ الواضحۀ فی الروابط والعو -
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  .ناصرخسروالتى تشهد حضورا وشیوعا فی شعر 
البعد اإلجرائی ویتمثل فی دراسۀ مختارات من دیوان الشاعر بوصفه نصا حجاجیا وفلسفیا فی آن  -

واحد، یحمل کثیر من الخصائص النثریۀ والخطابیۀ یزخر بفیض وافـر مـن هـذه الوسـائل واآللیـات      
وان شاعر آخر سواء فی القدیم أم فـی الحـدیث، وسـوف نحـاول     الحجاجیۀ التى قلما تتوافر فی دی

  .الوقوف على أهم وأبرز هذه الوسائل الحجاجیۀ عند الشاعر
  

   



  145    هاي زبانی  ها و ویژگی دیدگاه )و  

 

 بررسی سبک شناختی اشعار ناصرخسرو قبادیانی
   1حمیده حیدرزاده کاشانی

شیوه  و روش و طرز خاصی است که هر کدام از آثار ادبی براي خـود   ،سبک در اصطالح ادبیات
ها  پدیده ،سبک محصول احساس و ادراك و تشخیص اثر است که بر اثر نگاه  او به  طبیعت .دارند

اجتماعی ، البته این نگاه در مقاطع گوناگون بر اثر تحوالت سیاسید، گیر می و جهان اطراف شکل
نویسندگان   رسد  دیدگاه  می آن چه در این زمینه مهم  به نظر .)1375:14،شمیسا( کند می تغییر

متفاوت زمانی است که هر یک هاي  گوناگون  سبکی در دورههاي  و  شاعران  ادب فارسی در جلوه
ة بیانی هر دورهاي  از آنها بیانگر شکلی خاص از شخصیت هر کدام از آنها و نیز آشکار شدن شیوه

و آداب و هـا   باشد که این در نوع خود  کمک  قابل  توجهی  به شناخت ویژگـی تواند  می سبکی
ش با سبک و سیاق امروزي و نیز تفاوت  در هنجار زبان  های تاریخی  و بیان تفاوتهاي  سنن  دوره

پی آمد  دیگري  که  به دنبال دارد، تغییـرات و   ها  رسیدن به این تفاوت. معیار امروز خواهد بود
آورد  و به  می را که از گذشته تا به امروز در ساختار زبانی رخ  داده است  به نمایش درتحوالتی 
در تحوالت زبانی رسید و از صعود و نزول هنجـار زبـان اطـالع و    اي  هتوان به نتیج می آنۀ واسط

صاحب  اثر و نیز عصري که  وي  در آن هاي  ویژگیة کند تا  دربار می سبک کمک .آگاهی یافت
ة حال اگر این بررسی به صورت جزیی و دقیـق  دربـار   م؛کند اطالعاتی به دست آوری می یزندگ

و اگر در رابطه با  یک  قرن یا یـک دوره تـاریخی     »سبک شخصی«شخص صورت بگیرد به آن 
اکنون  .گویند می »سبک ادبی«ارزش ادبی یک اثر باشد به آن ة و دربار» سبک دوره«انجام شود 

توان به  مصادیق  گوناگون سبک دست یافت؟ آن چه که در   می آید که چگونه می این سوال پیش
 این انس گیري سبب «رسد چیزي جز انس با یک اثر ادبی نیست.  می پاسخ این پرسش به ذهن

به  ها  آن  با دیگر آثار و دورهۀ شود تا  در  یک اثر به  نکات و ظرایفی دست  یافت  که با مقایس می
رسید  که آن را سبک آن اثر و گاه سبک شخصی  یک  نویسنده و شاعر هایی  تفاوت نتایج  کلی و

اصول مکتب سبک شناسی تکوینی  .کنند می در عصر خود  دانست که از آن به ویژگی سبکی یاد
سـبکی گونـاگونی   هـاي   ادبیات فارسی نیز دوره) 150شمیسا، همان :»(بر این رفتار استوار است.

پیش روي خود داشته است کـه شناسـایی و نزدیـک    ... . هندي ، بینابین ،عراقی ،چون خراسانی
ـ   .شدن به هر کدام از این ادوار سبکی ارزش و اعتبار تحقیقـی خـود را دارد   حاضـر  ۀ امـا در مقال

سـبکی اشـعار    هـاي   ادب فارسـی ویژگـی    بازگشـتی  بـه تـاریخ   با نگارنده سعی کرده  است تا  
  .دناصرخسرو قبادیانی را مطرح کن
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  شناسی ناصر خسرو و موالنامقایسۀ آراء زبان
  1قدرت اهللا طاهري

اگرچه تأمل در باب زبان و مطالعۀ علمی آن در سدة اخیر به ویـژه بعـد از فردینـان دو سوسـور     
هاي متعدد آن به وجود آورده است، پیش را با شاخه» شناسیِ جدیدزبان« شتاب گرفته و دانش
رات پارهاز این سده نیز زبان  اي از فالسفه و اندیشـمندان قـدیم   به صورت محدود، در مرکز تفکّ

هـاي  در فرهنـگ » پیشاسوسـوري «هـاي زبـانیِ   تردید، شناسایی و تحلیل اندیشـه بوده است. بی
هـاي یکسـونگرانه را تعـدیل    اي از دیدگاهتواند بر غناي مطالعات زبانی بیفزاید و پارهمختلف می

هـایی را بـه   ان ایرانی، ناصر خسرو تقریباً در همۀ آثار فلسفی خود، بخشکند. در بین اندیشمند
انگیزي بـا  مطالعۀ زبان اختصاص داده و نظریاتی دربارة آن مطرح کرده است که همسانی شگفت

شناسان عصر جدید از جملـه سوسـور، فـرکالف و بـارت دارد. ناصـر خسـرو پـیش از        آراي زبان
-نطق/النگ) و صورت بالفعل آن (قول/پارول) تمایز قائـل مـی  سوسور بین توانش فطري زبانی (

کند. همچنین، مفهوم کـالم در نـزد وي   هاي زبانی تصریح میبودن نشانه» قراردادي«شود و بر 
کنـد نیـز در نظریـۀ زبـانی     تعبیر می Discourseهمان چیزي است که نورمن فرکالف  از آن به 

اي که روالن بارت در عصر حاضـر از آن بیشـتر   شود؛ نظریهوي گفتار بر نوشتار ترجیح نهاده می
ا موالنا اگرچه فیلسوف زبان نیست، ولی در بیان اندیشه هاي فربه و تجـارب  سخن گفته است. ام

الي مباحـث  بهشود و در الهاي آن درگیر میشهودي خود به ناچار با زبان، امکانات و محدودیت
-کند که قابل مقایسه بـا نظریـه  یحیِ زبانیِ مهمی مطرح میهاي تلوکالمی خود نظریه -عرفانی

رسـد  هاي زبانی ناصر خسرو از یک سو و زبانشناسان عصر جدید از سوي دیگر است. به نظر می
هاي زبانی مولوي را باید در آثار ناصر خسرو یا میراثی که اسـماعیلیان بـه   ریشۀ بعضی از نظریه

هاي ناصرخسرو و مولوي در بـاب زبـان   وجود این، بین نظریهوجود آورده بودند، جستجو کرد. با 
شود. موالنا، ضمن اینکه به دو عالم پیشازبانی (جهان امر هاي چشمگیري نیز مشاهده میتفاوت

-واقع) و عالم زبانی (نظم نمادین) قائل است،(چنانکه ژاك لکان در دورة جدیـد از ایـن تقسـیم   
بـرد و ضـمن اینکـه    ان در تبیین جهان امر واقع پی میبندي سخن گفته است) به نابسندگی زب

دانـد، در  پذیرد و مانند هایدگر خروج از زبان را نـاممکن مـی  اقتدار و تسلّط زبان را بر آدمی می
گریزد و در این عـالم، امکـان   عالم کشف و شهود و فرورفتن در عالم ناخودآگاه از اقتدار زبان می

  ند.کرا تجربه می» زبانبیانِ بی«
  

  شناسی، ناصر خسرو، موالنافلسفۀ زبان، زبان واژگان کلیدي:
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 بررسی کاربرد  فرایند قاعده افزایی در اشعار ناصرخسرو
 2،  زکیه رشیدآبادي1احمد خاتمی

آفرینی و خلق کالم هنري  شود که موجب زیبایی قاعده افزایی ازجمله عوامل مهمی محسوب می
شـود. در   شناسی جدید و نقد ادبی محسـوب مـی   موضوعات مهم سبکشود و ازجمله  و ادبی می

گردد.  سازي در متن ادبی می شود که موجب برجسته این شگرد قواعدي بر زبان معیار افزوده می
در فرایند قاعده افزایی، شاعر با افزودن قاعده بر سطوح گوناگون زبان ازجملـه آوایـی، معنـایی،    

ا برجسته ساخته و از این طریق معنـاي خاصـی را بـه خواننـده     واژه، زبان خود ر نحوي و ساخت
داننـد. قصـاید    گیري اثر ادبـی مـی   گرایان روس، آن را عامل شکل رو صورت کند. ازاین منتقل می

توان رد پاي فرایند قاعده  شود که می ناصرخسرو ازجمله آثار کالسیک شعر فارسی محسوب می
وهش سعی بر آن دارد تـا بـه روش تحلیلـی در چـارچوب     افزایی را در آن مشاهده نمود. این پژ

نظریۀ لیچ فرایند قاعدة افزایی را در سطوح تحلیلی آوایی و واژگانی، موردبررسی قـرار دهـد تـا    
دهندة جریان فکـري شـاعر اسـت، تـا      مشخص شود که این شگرد ادبی، که ازجمله عوامل نشان

سـازي شـود. پـس از کنـدوکاو در      رجسـته چه اندازه توانسته است در شعر ناصرخسرو  موجب ب
کـارگیري مطلـوب تـوازن آوایـی و      خوبی توانسته با بـه  اشعار ناصرخسرو مشخص گردیده وي به

تـر شـدن کـالم خـویش گـردد،       سازي و آهنگین واژگانی در حیطه قاعده افزایی موجب برجسته
 موضوعی که تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است.

  سازي، نظریۀ لیچ. فزایی، ناصرخسرو، برجستهقاعده ا واژگان کلیدي:
   

                                                        
 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران 2
 zakihrashidabadi@yahoo.com ،دانشجوي دکتراي تخصصی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران 1
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  هاي ادبیات پایداري در اشعار ناصرخسرو    مؤلّفه
   3، علیرضا پورخسرو2باز ، علیرضا کمان1محمد مجوزي

کشـند و   پایداري، واکنش طبیعی و ذاتی انسان در برابر نیروهایی است که او را بـه چـالش مـی   
یابـد   اندازند. این واکنش به انواع گوناگون تجلی می هاي او را به خطر می  موقعیت، منافع و ارزش

صرخسـرو  آیـد. نا  شمار مـی  اي از ادبیات به که ادبیات پایداري، شیوة بازتاب آن در ادبیات و گونه
تـوان یافـت. در    هاي ادبیات پایداري را در اشعارش می  قبادیانی از جمله شاعرانی است که مؤلفه

ـ تحلیلی سعی شده است تا در قالب ظلـم سـتیزي،    کارگیري شیوة توصیفی پژوهش حاضر با به
هـاي    تـرین مؤلفـه   عنـوان مهـم   مبارزه با نفس، نوستالژي بازگشت به زادگاه و پیروزي موعود، به

ادبیات پایداري در اشعار این شاعر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجۀ این پژوهش 
هاي پایـداري، توصـیف گـرایش      حاکی از آن است که هدف اساسی ناصرخسرو از انعکاس مؤلفه

ها در ادبیات، موجـب   قومی به صلح و عدالت محوري و ترویج آن بوده است و مجموع این مؤلفه
  شود.   ویت روحیۀ مقاومت، تحرك و پویایی جامعه میتق

  هاي پایداري، آزادي، ناصرخسرو.   ادبیات پایداري، مؤلفهواژگان کلیدي: 
   

                                                        
 Momojavezy@yahoo.com. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل. 1
 kamanbaza@yahoo.com. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل. 2
 Alireza.sepid@gmail.com . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل.3
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   ناصرخسرو سفرنامۀ در شهرها تاریخی يجغرافیا يراهبرد بررسی
 1يمحمد حاجی محمود

هـاي    زمینـه  در شـهرها  جغرافیـایی  موقعیـت  ازاي  هارزنـد  العـات اط ناصرخسـرو هاي   گزارش در
 که آنجا از. کاربرد به ها را آن شهرها ةامروز يراهبرد مدیریت در توان می که دارد وجود یگوناگون
 پیشـبرد شـان، جهـت    حـال  بـه  تـا  گذشـته  از شـهرها  بازشناسی در تواند می تاریخی يجغرافیا

، جغرافیـایی،  يفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادهاي   زمینه دري شهر هر يراهبردهاي   برنامه
 پژوهشی چنین ضرورت ،سفرنامه این در موجود العاتاط از ي، برخوردارباشد سودمند... و نظامی

 بازشناسـی  در منبعـی  توانـد  می چگونه العاتاط این که برآنیم جستار این در. کند می ایجاب را

 حـل  و بهبـود  در تـوان  می آیا اینکه و باشد؟ امروز تا گذشته ازها  آن و خیز افت و رشد و شهرها

 شـان  گذشـته  العاتاط بر تکیه و يبرخوردار با شهرها این کنونیهاي   چالش و مشکالت از برخی
 پژوهشگرانی توسط گوناگونهاي   جنبه از ناصرخسرو سفرنامۀ یافت؟ دست سودمند يراهبرد به

 يراهبـرد  رویکـرد  با تاریخی يجغرافیا حوزة در مستقلی پژوهش تاکنون اما، است  شده بررسی
 تا شده تالش رو از این است. نگرفته صورت

 بررسـی  ضـمن  توان می ،سفرنامه در موجود العاتاط به استناد باو  تاریخی يجغرافیا رویکرد با

 توان می ها بررسی این نتیجۀ از. کرد بررسی نیز را ها آن کنونی گذشته، شرایط در شهرها وضعیت

 مـدیریت  رسـد  مـی  نظـر  به. کرد هارائ راهکارهایی شان کنونی مشکالت و ها چالش از برخی يبرا

 آگاهی زیرا ها دارد، آن جغرافیایی و تاریخی گذشتۀ العاتاط و منابع از يبرخوردار به نیاز شهرها

 تواند گوناگون، می مشکالت برابر در نشانساکناهاي  راهکار و شهرها گذشتۀ وضعیت و موقعیت از

 . باشد داشته مشکالت ساماندهی و شهرها ادارة بهبود در يراهبرد تأثیر

 .  يشهر تاریخی، مدیریت ي، سفرنامه، جغرافیاناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  Haji357@gmail.comقزوین، ایمیل:  واحد اسالمی آزاد دانشگاه . استادیار1



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     154

 

  خسرو و سفرنامه نزاري قهستانیمطالعۀ تطبیقی سفرنامۀ ناصر
  1محبوبه مباشري

منظـوم نـزاري قهسـتانی مـورد      سـفرنامۀ قبادیـانی و   ناصرخسروثور من سفرنامۀ در این پژوهش
پیـرو   نیز قرن پنجم و شاعر و نویسندة ناصرخسروآنجا که بررسی و مقایسه قرار گرفته است. از 

شاعر قـرن هفـتم و تـداوم بخـش سـنت و       همغ مذهب اسماعیلیه است و نزاري قهستانی و مبلّ
زمانی دو قرن نگارش  تطبیق و مقایسۀ این دو سفرنامه که در فاصلۀ است،بوده آیین اسماعیلی 

به خوبی نشـان  را از موارد اي  هها در پار یافته، وجوه اشتراك در بعضی اعتقادات و تفاوت دیدگاه
چشمگیري میان این هاي   تفاوتو نزاري قهستانی،  ناصرخسرومیان ها  ا وجود مشابهت. بدهد می

کـه ناشـی از خلـق و خـوي، اسـتعدادها و نیـز اوضـاع و احـوال و          شـود  میمشاهده  ها سفرنامه
از ذکر هر گونه مباحـث تعلیمـی    خود در سفرنامۀ ناصرخسرواست.  شاعر مقتضیات سفر آن دو

کـه  کرده است، حـال آن بسنده ها  طبیعی و اجتماعی از مکان ،یف عینیو به توص کردهخودداري 
در شـیوة تحقیـق   پـردازد.   می دینی و اخالقیهاي   اندیشهنزاري بیشتر به تعلیم و تبلیغ عقاید و 

  است.   اي کتابخانهتحلیلی و به روش  ـ  این پژوهش، توصیفی

  .تطبیقی مطالعۀ ، نزاري قهستانی، سفرنامه،ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء (س) . 1
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 بررسی تطبیقی جغرافیاي حج در سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن بطوطه
  1رضا صادقی

 ياقتصـاد  و یاسـ ی، سی، مـذهب ی، فرهنگیاجتماع احوال که هستند یمنابع جمله ها، از سفرنامه
هـا   آن یزنـدگ  پنهـان  يایـ زوا از پـرده  و کننـد  یمـ  ارائـه  شـکل  نیبهتر به را ها تمل و ها تمدن
 چراکـه  دارند؛اي  هژیو گاهیجا بطوطه ابن سفرنامۀ و ناصرخسرو ان، سفرنامۀیم نیا در. دارند یبرم
پنجم  قرن دو از يارزشمند اطالعات و روند یم شمار به یعرب و یفارسهاي   سفرنامه نینخست از

 ،دارد یخاصـ  یبرجسـتگ  سـفرنامه  دو نیـ ا در کـه  یموضـوعات  از. کنند یم ارائه يهجر و هشتم
هـاي    مسـافرت  از مسـلمان  جهـانگرد  دو نیـ ا یاصـل  هـدف  که است حج ضۀیفر شرح و فیتوص
 ایـن  در حـج  يایجغراف یقیتطب یپژوهش، بررس نیا یاصلشان بوده است. موضوع  هسال  نیچند
 فقـدان پـژوهش،   انجـام  ضـرورت . اسـت  یقـ یتطب اتیـ ادب ییکایآمر شاخۀ براساس هسفرنام دو
 هـدف : چـون  یاشتراکات کردن آن، برجسته از حاصل جۀینت و است نهیزم نیا در جامع یقیتحق

 یاختالفـات  نیهمچنـ  حـج، و  سـفر هـاي   ریمسـ ، حج دفعاتتعداد حج،  موسمهاي   سفر، گزارش
  .  است حج گزارش و فاتی، توصي، اعتقاديساختارهاي   یدوگانگ: چون

 ناصرخسرو، ابن بطوطه، ادبیات تطبیقی، سفرنامه، جغرافیاي حج.   واژگان کلیدي:

                                                        
  ی، فرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه یفارس اتیادب و زبان ارشد یکارشناسدانشجوي . 1

  Reza.s.bidar@gmail.comایمیل: 
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  خسرو  یابی عجایب به اشعار و سفرنامۀ ناصر اهر
  2زهره دري، 1مرتضی هاشمی

از عناصـر ملمـوس و   اي  همجموعـ  کنـد،  می متون ادبی در آن رشدبسیاري از فضاي شگفتی که 
ادبـی کـه   هـاي    . یکی از این مـتن گیرد را در برمی اي، خیالی، نمادین و واقعی اسطورههاي  جوهر

. ، بـه ویـژه سـفرنامۀ اوسـت    خسـرو ، آثـار ناصر عناصر عجیب و خیالی در آن قابل مشاهده است
تبیین و آشـکار   را دور اي زمانهاقوام مختلف در هاي  و باور ها آییناز  هایی گوشه ،بررسی عجایب

سـازد. بررسـی    مـی  بـدین گونـه امـور را روشـن     توجـه و پـرداختن  هاي   انگیزهو علل و  کند می
. شـود  مـی تلقی  با اهمیتچنین از دیدگاه مطالعات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی هم ها شگفتی
مقاله بر آن است که این عناصر شگفت را استخراج و تمایز واقعیت با غیر واقعیـت را در   نگارندة

و بحـر جغرافیـاي اقـالیم     بررسی عجایـب بـرّ   ،لهاهداف در این مقا از دیگراین آثار ارزیابی کند. 
. روش تحقیق در شوند میخیالی، نمادین و واقعی تقسیم  عجایب در این آثار به سه دستۀ. است

    است.برداري  و به صورت تحلیل محتوا و فیش اي کتابخانهاین پژوهش 

 خسرو. ، سفرنامۀ ناصرنویسی نامه عجایبعجایب،  واژگان کلیدي:

                                                        
   bluelagoon@nh.yahoo.com ایمیل: استادیار دانشگاه اصفهان،. 1
    zohreh.dorry@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، ایمیل: . 2
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گان تـاریخ معمـاري    ناصرخسرو قبادیانی در مقام منبعی براي واژسفرنامۀ 
گان مرتبط بـا مفهـوم مقـام (مـرتبط بـا محـور        ایران: بررسی موردي واژ

  زبانی و ادبی ناصرخسرو)هاي   دیدگاه
  1فاطمه گلدار

تـرین متـون    متعلق بـه قـرن پـنجم هجـري و از برجسـته      ،سفرنامۀ ناصرخسرو قبادیانی مروزي
شــیوا و فصـیح خــاطرات ســفر  نخسـت اســالمی اســت. ناصرخسـرو چنــان   هــاي   فارسـی ســده 

ها همچنان یکی از  پس از گذشت قرن درحال حاضر،او  سفرنامۀرا تحریر کرده که اش  ساله هفت
توجه  قابلاز موضوعات  یکی رود. میشمار  زبانی و ادبی فارسی بههاي   بررسی درترین منابع  مهم

و بناهـایی   هـا  هـا، راه  و توصیف شهرها، آباديبه دقت به شرح  او است. بودهناصرخسرو معماري 
گـان و   از واژ او انباشـته  ۀسـفرنام است؛ به همین سبب که در مسیر سفر مشاهده کرده پرداخته 

ناصرخسـرو از   سـفرنامۀ شتار متن . در این نواست اصطالحات مرتبط با معماري و تاریخ معماري
کار رفتـه   معماري بههاي   از واژهاي  هنام ؛ پیش از این واژهاست  شدهگان معماري بررسی  منظر واژ

گـان مـرتبط بـا     ها به واژ بررسی ، اینگان به سبب گستردگی واژاما  است. شدهتهیه  سفرنامهدر 
این طریق با نشان دادن توجـه   به است. شدهراهی و شهري و روستایی محدود  بینهاي   اقامتگاه

کار رفته در بررسی  گان به معماري و نیز دقت و تنوع واژهاي  ها و فضا و دقت ناصرخسرو به مکان
قام، گوش ؛ شـود  مـی در حوزة تاریخ معمـاري ایـران آشـکار     سفرنامهاز اهمیت این اي  هموردي م

ناصرخسرو  سفرنامۀحات معماري در گان و اصطال تخصصی واژهاي   گرچه همچنان مجال بررسی
  باقی است.  

قام سفرنامه، ناصرخسرو، متون فارسی قرن پنجم، واژ واژگان کلیدي: گان معماري، م.  
  

                                                        
 دانشجوي دکتراي معماري در دانشگاه شهید بهشتی .1
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از منابع فارسی در تاریخ اسالم است به طـور مثـال سـفرنامه    ها  سفرنامه
    ناصرخسرو

  1فردوس موسی موسی

شـود و جایگـاه   در آن مـنعکس مـی  هـا   ملـت  است که اندیشه و فرهنگاي  هادبیات پیوسته آین
ادبیات جهانی هاي  است که در مقایسه با شاهکارها  ادبیات فارسی در این بین مانند دیگر ادبیات

سرشار از آثار شکوهمند است. هر کس ادبیات قدیم و جدید ایرانی را ورق بزند آن را سرشـار از  
 ادبیات جهانی با سـربلندي قـد علـم   هاي  شاهکاریابد که در برابر  اي می هآثار ارزشمند و برجست

هـاي   کند. و اگرچه این فرصت به طور کافی براي خواننده عرب فراهم نیست که بر این گـنج  می
شرقی به ویژه ادبیـات  هاي  متخصصین در پژوهش–غنی اطالع یابد، این تالش متواضع ما عربها 

تا دریابنـد   ،سوي مشرق زمین است براي جهت دهی بخشی از تالش فرهیختگانمان به -فارسی
فکري و ابداعات فنـی اسـت کـه در برابـر میـراث فکـري غـرب        هاي  که شرق سرشار از گنجینه

بالد سربلند است، بلکه همچنین در خواهند یافت که مرجع بسیاري از آنچه غرب امروز بدان می
شته حد و مـرزي را  گذهاي  گردد. شرق و غرب سرزمین جهان اسالم در طی دورهبه شرق برمی

بین خود نمیشناخت و هر مسلمان در هر نقطه از آن بـدون هـیچ گونـه روادیـد ورود و خـروج      
خواست در هر سـرزمینی   می میتوانست به هر نقطه از جهان اسالم سفر کند، بلکه هر چقدر که

اقامتش سـؤال  جهان اسالم اقامت گزیند، بدون اینکه از او در مورد علت آمدن و هاي  از سرزمین
جهـان اسـالم سـفر کـرده و     هـاي   بینیم بسیاري از علماي مسلمان به شهر می شود. براي همین

بدون هیچ گونه قید وشرطی آنجا ساکن شده اند که در بـین ایـن گردشـگران تعـداد زیـادي از      
به ثبت خاطرات و احساساتشـان نسـبت بـه    ها  شاعران و نویسندگان ایرانی بودند و برخی از آن

  هرهایی که مشاهده کرده اند چه عجوالنه و یا با تفصیل و تفسیر، مشتاق بودند.ش
    

                                                        
  salafarm52@yahoo.comدانشگاه عین الشمس مصر،  1
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 ــ  ناصرخسـرو سفر نامه ل"خ اإلسالمى یۀ فى التاریمصادر فارس ـ  من أدب الرحالت 
   "نموذجاً 

  1فردوس موسى موسى

شـأنه فـى   ر وثقافۀ الشعوب، واألدب الفارسـى  کها فیس علکنعیان األدب ومازال هو المرآة التى ک
ومن  .ۀیست بروائع اآلداب العالمیإذا قر من األعمال الشامخۀ یثکزاخر ب ،شأن اآلداب األخرى کذل
ـ مـۀ المتم ید من األعمال القیجده زاخراً بالعدی ،ثهیمه وحدیرانى قدیتصفح األدب اإلی زة التـى تقـف   ی

ـ افکسـنح بصـورة   انت الفرصۀ لـم ت ک، وإذا )1ۀ (یأمام روائع اآلداب العالم مرفوعۀ الهامۀ ۀ للقـارئ  ی
المتخصصون فـى   ـ  نوز الزاخرة، فهذا هو جهدنا المتواضع نحن العرب کطلع على هذه الیى کالعربى ل

ه جزء مـن جهـدهم صـوب مشـرق     ینا بتوجیلدفع مثقف ـ  رانى یۀ وخاصۀ األدب اإلیالدراسات الشرق
قف شامخ الرأس أمام تراث الغـرب  یۀ وإبداعه الفنى الذى یرکنوزه الفکاً بیجدوا الشرق غنیاألرض ل

ـ انـت د کفاخر به الغرب اآلن، مرجعه إلى الشـرق.  یراً مما یثکتشفون أن یکبل س ،رىکالف ار العـالم  ی
ان المسلم فـى  کنها، ویب مایود فیاإلسالمى شرقه وغربه خالل القرون السابقۀ ال تعرف الحدود وال الق

ـ سفر إلى أى رع الیستطیأى بقعۀ منها  ـ ن مـن أر ک ح بالـدخول أو  یان العـالم اإلسـالمى دون تصـر   ک
سأله یۀ دون أن یع اإلقامۀ ما طاب له البقاء فى أى مصر من األمصار اإلسالمیستطیان کالخروج، بل 

ن قـد سـاحوا فـى بلـدان العـالم      یراً من علمـاء المسـلم  یثکئه أو بقائه. لهذا نرى یأحد عن سبب مج
ـ بکن عـدد  ین هؤالء السائحیان من بکود، ویۀ قیدون أ كنا وهنااإلسالمى وأقاموا ه ر مـن الشـعراء   ی

ل خواطرهم وانطباعتهم عن البالد التى زاروها سواء یقد حرص بعضهم على تسج تاب الفرس، وکوال
  ل وإسهاب. یفى عجالۀ أو بتفص

                                                        
  جامعۀ عین شمس جمهوریۀ مصر العربیۀ ـکلیۀ اآلداب . 1
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 "خسروناصر سفرنامۀ"اب تکدر  وصف مصر
 1الجودبواحمد اد محمد یحمد السا

بـه شـمار    یات فارسـ یـ ن آثـار ادب یتـر  از مهم ،سفرنامه ،تابشک ران ویر بزرگ اکمتف ،خسروناصر
از  یدربارة بعضـ  مستدلی ق ویاطالعات دق يکه حاو ت داردیجهت اهم آنتاب از کن یرود. ا یم

خسـرو بـه   وصف مصر در کتاب سفرنامۀ ناصر است، از جمله مصر ،شهرهاى مختلف جهان اسالم
 ران وکـ ان متفیـ مـؤلفش م  و یان آثـار فارسـ  یـ دارد که جایگاه این کتاب در ماین دلیل اهمیت 

بـه همـۀ    و ردکـ  یباً سه سال زندگیشور مصر تقرکدر  ناصرخسرورفیع است.  یرانیدانشمندان ا
وصف مصـر در   رو از اینرد؛ ک می منتقد نگاه ر وکه در مصر وجود داشت به چشم متفک ییزهایچ
ه وصـف  کـ  درصدد برآمدیمن جهت یاز ا .است  آمدهمفصل  يا حدت ق ویصورت دق هتاب بکن یا

از ایـن قـرار اسـت:    نشان دهیم. در این پـژوهش، مـوارد بررسـی     سفرنامهتش را در یاهم مصر و
، يشـاورز ک هـاى  جنبـه ف یتوصـ  مصـر در آن دوره؛ هـاي   از وضـعیت شـهر   خسـرو توصیف ناصر

 ،يف معمـار یعـالوه بـر توصـ    دوره؛یل وضـعیت اجتمـاعی مردمـان آن    تحل و ی، صنعتياقتصاد
تحلیـل   )؛تحلیل وضعیت سیاسی آن دوره از جهت صفات حاکمـان و عمـال دولتـی، ارتـش و...    

  .  شود میبیان به دست آمده وضعیت آموزشی و فرهنگی آن دوره و در نهایت نتایج 

  . یان، صنعت، بازرگانیمصر، فاطمسفرنامه، ناصرخسرو،  واژگان کلیدي:

                                                        
  ، مصر ها وترجمه دانشگاه االزهر زبانة دانشکد زبان و ادبیات فارسی ۀرشتمدرس در . 1

    abulgood@yahoo.com ایمیل: 
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  سفرنامۀ ناصرخسروسیماي مردم فرودست در 
  1حسین قاسمی

هـاي   . یکـی از دشـواریی  داراي موانع بسیار زیادي استنگارش درآوردن تاریخ اجتماعی ایران به
-تاریخ اجتماعی، توجه اندك پدیدآورندگان متون برجاي ویژه مورخان در بررسی تاریخ ایران، به
بـه سـبب حضـور مورخـان و      ست اسـت. ایـن امـر احتمـاالً    مانده به مردم طبقات پایین یا فرود

و  مـرتبط بـا دربـار   هـاي   رخـداد  در نتیجه است. بودهپادشاهان و حاکمان هاي  منشیان در دربار
؛ چراکه ثبت وقایع مربـوط بـه   است  داشتهیشان اهمیت بیشتري مردم طبقات باال و فرادست برا

توانسـته   رار داشته و زندگی مردم عـادي نمـی  در دستور کار مورخان و مورد سفارش ق قشراین 
هـا بـه جهـت اینکـه     . سـفرنامه کنـد چندان جذابیتی داشته باشد و ایجاد دغدغۀ خاطر برایشان 
، بیشـتر  پرداختنـد  می و اغلب خودجوشانه به تألیف لزوما وابسته به دربار نبودندها  آن نگارندگان

دانسـت کـه    آنتـوان در  ل دیگر این امر را مـی اند. دلیبه زندگی و احواالت مردم عادي پرداخته
اغلب در طـول   اوآید و وارد میزندگی مردم عادي یک منطقه، بیشتر به چشم یک مسافر و تازه

شخصـیتی   جنبـه ناصرخسرو از این  ،و سروکار دارد. در تاریخ ایران حشر و نشرسفر با این گروه 
و هـم در عرصـۀ مسـائل عقیـدتی و     اسـت   شـده هم در عالم ادبیات شناخته  اوتوجه است. قابل

او، به بررسـی انعکـاس    سفرنامۀنوشته با نگاهی متفاوت به  حال در اینسیاسی زمان خود؛ بااین
کـه   . ازآنجـا شـود  میفرهنگی، اقتصادي و اجتماعی پرداخته هاي  زندگی مردم فرودست از جنبه

، وجـوه تشـابهات   شـده هم کشیده کنونی آن روز و ایران هاي  او به خارج از مرزهاي  سفر حیطۀ
  توجه باشد. تواند تا حد زیادي قابل همجوار نیز میهاي  فرهنگی میان ایران و کشور

 .مردم فرودست سفرنامۀ ناصرخسرو،ناصرخسرو،  واژگان کلیدي:

                                                        
  hosein.ghasemi@alumni.ut.ac.irایمیل: . کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه تهران،  1
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  )منظوم حجسفرنامۀ و  ناصرخسرو سفرنامۀ(بر اساس تطبیقی زیارت ۀ مطالع
  1مرضیه سلیمانی

 فریضـۀ ترین  به موضوع زیارت، به ویژه حج، مهم یگوناگونهاي   نویسان ایرانی از دریچهسفرنامه 
فردي و اجتماعی بسـیار   اند؛ که داراي آثار سازندة مختلف پرداختههاي   در دورهدینی مسلمانان 

اند. از جملـه آثـار ارزشـمند در ایـن      تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی عرضه کردههاي   است و داده
 اسـت، زیـرا  صـفویه  ة در دور سفرنامه منظوم حجغزنویان و ة در دور ناصرخسروۀ سفرنامینه، زم

 اسـت.  نگرفتـه ها از زوایاي گوناگون صورت  زیارت در این سفرنامهمقولۀ بین اي  هتاکنون مقایس
سـفر، مشـکالت    انگیـزة  و از زوایاي مختلفی نظیـر،  داردسفر زیارتی و اعمال حج ابعاد گوناگون 

 آب و هوا، نیـاز مـالی و امنیتـی، بیمـاري)، امـاکن زیـارتی       ی، ناسازگاري(محدودیت زمان زائران
و مناسک زیارت (احرام، طواف،  )خداۀ ، خانزیارت عامه، انبیا و ائمه علیهم السالم و نوادگانشان(

وق وصـل،  دعـا، شـ   سعی صفا و مروه، رمی جمره... ) و آثار زیارت (حاالت روحانی، شـکرگزاري، 
تـوان بـه نکـات     تطبیقی در این موارد مـی ۀ با مطالعسوگواري) قابل بررسی است، به طوري که 

دست یافت. پژوهش حاضر بـا روش توصـیفی، تحلیلـی نگـارش یافتـه اسـت.        یمشابه و متفاوت
صره، اصفهان، بهاي  که شهر اند بودهکه، هر دو سفرنامه نویس ادیب و از خاندانی ممتاز حاصل آن

معرفـت   ها بوده است. اما ناصرخسرو که بـا انگیـزة   آنحلب، مکه و مدینه از نقاط مشترك سفر 
زیارتی بسیاري را هاي   مکانکاروان به زیارت رفته،  با جویی، چهار بار بدون ملزم بودن به حرکت

 آن، از آثار زیارت و مشـکالت انـدك   و فارغبا توصیفات دقیق جغرافیایی و میدانی  ،قالب نثر در
و ناتوانی مالی نسبت به بانوي شاعر که قالب مثنوي را برگزیده و به تفصیل  ینظیر محدودیت زمان

   است. داشتهمسیر سخن گفته، بیان هاي   فاصلهاز مشکالت گوناگون سفر زیارتی، آثار زیارت و 

  نظوم حج. م سفرنامۀ ناصرخسرو، سفرنامۀزیارت،  واژگان کلیدي:

                                                        
  m_soleimani1440@yahoo.com. ایمیل: 1
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    ناصرخسرو نامۀسفر تطبیقی مطالعۀ
 1زاده محبوبه مندنی

. روش اسـت از دیـدگاه ادبیـات تطبیقـی     خسـرو سـفرنامۀ ناصر ، بررسـی  پژوهش حاضر هدف از
 بوده است. از آنجا که اي کتابخانهو بر اساس مطالعات  یلی، تحلیفیتوص ،ژوهش  ن پیا در قیتحق

ه و تصـویر آن از نگـاه   بررسـی فرهنـگ عامـ    ،ادبیات تطبیقیة حوز در نوینهاي  یکی از رویکرد
شـناخت ملـل مختلـف     در جهـت از جمله اسناد مهم ها  سفرنامهو با توجه به آنکه  دیگران است

در اختیـار  هـا   شـئونات مختلـف فرهنـگ عمـومی ملـت     ة را دربـار اي  ههستند و اطالعات ارزنـد 
تحقیـق در ادبیـات تطبیقـی    هاي   با تکیه بر روش ناصرخسرو سفرنامۀدهند،  می پژوهندگان قرار

توصـیف  بینی خاص خود  آنچه را که دیده با دقت و باریک در این اثر مورد بررسی قرار گرفت. او
حساسیت و وسواسی که در خصوص توصیف و ترسیم مفصل  اضافه کرد کهاما باید  ،است کرده

ي، نظـام زراعـی،   اسی، ساختار اقتصـاد اماکن مذهبی، اماکن زیارتی، سبک معماري، ساختار سی
اش  در سـفرنامه منـاطق   ت جغرافیـایی و شـرایط آب و هـوایی   اي، موقعی وضعیت شغلی و حرفه

آنچه مسـلم   .شود میمشهود است، در تشریح ساختار فرهنگی و آداب و رسوم مناطق مشاهده ن
ه البتـه در ایـن   کـ  اوسـت ثیر این سفر بر عقاید شخصی و انتخاب مضامین شعري است اینکه تأ

    است. شدهتحقیق به آن پرداخته ن

  .، ادبیات فولکلورناصرخسروادبیات تطبیقی، سفرنامه،  واژگان کلیدي:

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 1
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  ناصرخسرو دگاهید از شهر
  1یمیرک مهرداد

گونـاگون،  هـاي    نیسـرزم  بـه  یبخشـ  تیـ هو مهم عوامل از یکی و تمدن گاه یتجل عنوان به شهر
هـاي   شـهر هـاي    یژگـ یو و بیان داشته مسافران و جهانگردان سفر طول در ویژه یگاهیجا همواره
 فیتوصـ  مورد توجه بـوده اسـت.   مانده يجابه هاي   سفرنامه در وستهیسفر، پ ریمس در ای مقصد
ت، بـه  شـده اسـ   انجام یگوناگونهاي   دگاهید وها  روش ، باییایجغراف آثار وها  سفرنامه در شهرها
، یخیتـار هـاي    یژگـ یو بـا  ییآشـنا  بـه  کمـ ک ردها، ضـمن یکرو نیا یبررس و مطالعه هک طوري
 اطالعـات  نیـ ا از ياربردک استفادة راهکاري در جهتمختلف، هاي   نیسرزم یانسان و ییایجغراف

 يبـرا  ژهیـ و ، بـه یتمدنهاي  ساختار و یزندگ کسب آموزش و يگردشگر همچون یهای نهیزم در
 از هـدف . است یفرهنگهاي   نهیزم و یانسان علوم مطالعۀ و پژوهش به مندان عالقه و انیدانشجو

 ناصرخسـرو  دیـ بازد مـورد هـاي    نیسـرزم هاي  شهر وصف و نگرش نوع یمقاله، بررس نیا نگارش
 و او از مانـده  يجـا به  سفرنامۀ در يهجر پنجم قرن مسلمان و یرانیا ، جهانگرديمروز یانیقباد
 ریگر، نظید مسلمان دانان یجغراف و جهانگرداناز  یبرخ دگاهید با شهای فیتوص یقیتطب سۀیمقا

 دگاهیـ د گونـاگون هـاي    جنبـه  تـا  است نیا بر تالش. است بطوطه ابن و ، ابودلفیمقدس عبداهللا

 يریتصو و شده یرده، بررسک گذرها  آن از ایکرده  سفرها  آن به هک ییشهرها دربارة ناصرخسرو
هاي   نیسرزم و شهرها یفرهنگ و یتمدنهاي  ساختار دربارة مسلمان جهانگرد نیا مطالعۀ روش از

، ناصرخسـرو  چـه  اگـر  هکـ  دارد آن از تیـ اکح مقالـه  نیا یانیپا جۀینت. شود دش ارائهیبازد مورد
 از هکـ  چـه نآ ، امـا داشـته  خود دیبازد موردهاي   نیسرزم و شهرها به انهیگرا لکش و یلک ینگاه

 يهوشمند و نظر دقت ده، بایبرگز شتریب فیتوص يبرا یاجتماع و یفرهنگ و یتمدنهاي  ساختار
 قابـل  و مطلـوب  يریتصـو  جهانگرد، توانسـته  و مسافر یک عنوان به مجموع در و کرده نشیگز

 مشـاهده،  و فیتوصـ  روش نیـ ا. کند میترس سفرش ریمسهاي  شهر ازیک  هر طیشرا از مشاهده
 پـژوهش، مطالعـۀ   روش. باشـد  زیـ ن کنـونی  جهانگردان و مسافران يبرا یمناسب يالگو تواند می

  است. یقیتطب سۀیمقا همراه به ییمحتوا لیتحل و اي کتابخانه

  .  يگردشگر ،، سفرنامهیاسالم مسلمان، شهر ، جهانگردانیانیقباد ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  mehrech@yahoo.com، ایمیل: کارشناسی و کاردانی مقاطع در انسانی علوم و گردشگري رشتۀ مدرس. 1
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  جالل آل احمد خسی در میقاتو  ناصرخسروۀ سفرنامدر  حج
  2مینا مریدي، 1علیرضا شوهانی

 کـه اسـت   هایی است که به آنجا سفر کردهعات و تجربیات نویسنده از مکاناطالسفرنامه شامل 
آن را به انواع مختلفـی چـون واقعـی، خیـالی و     و دیرینه دارد اي  هدر ادبیات ایران و جهان سابق

ی واقعـی در ادبیـات فارسـ   هاي  سفرنامهنخستین از  ناصرخسروۀ سفرناماند. تمثیلی تقسیم کرده
اشاره دارد و الگوي سفرنامه نویسان بعدي همچون جـالل   آن به مناسک حج است که بخشی از

و  ناصرخسـرو ۀ سـفرنام در  تا موضـوع حـج   شدهدراین جستار تالش  است. قرار گرفتهآل احمد 
هـا یـا   بیانی و بینشـی بررسـی شـود تـا بتـوان شـباهت      هاي  آل احمد از جنبه خسی در میقات

  از هم بازشناخت.   در مورد حج رانویسی کالسیک و معاصر این دو اثر سفرنامههاي   تفاوت

  ، جالل آل احمد.  خسی در میقاتواقعی، ناصرخسرو، ۀ سفرنام واژگان کلیدي:

                                                        
  Ar_shohani@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم، ایمیل:  .1
  mina_moridi@yahoo.comي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: . دانش آموخته2
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  ناصرخسرو سفرنامۀمساجد در  يمایس
  1سرچقا ییرضا یمجتب

 ،مساجد در جهان اسـالم  يژه در بنایو هب ،یخیتارهاي  بنان و کدر اما یتبلور هنر و تمدن اسالم
کـه  اي  هعمـد اگر نـه بخـش    ـ  ه دست به قلم برده ک ياست. هر گزارشگر یار نشدنکان موضوعی
 سـفرنامۀ در  اسـت.  دادهاز نوشتار خود را به وصف مساجد آن شهر اختصاص اي  هم گوشک دست
درهم  ضمنه کم یخور یمساجد جهان اسالم بر م ي ازرینظ مکهاي   فیم ناصرخسرو به توصکیح
ردهـا و اصـل   کارکسـازه، محمـل    ي، سازه و محتـوا يو معنو يها، از نظر ماد داده میان یدگیتن
ه کـ توان هر آنچه را  یچشم برهم نهادن ماي  هلحظشود. با  یده مید يرینظ مکر یردها تصاوکارک

نظـر و    دقـت  یوشش شده تا ضمن بررسـ کن مقاله یرد. در اکناصرخسرو گفته، در ذهن مجسم 
ه بـا  کـ بل ،انـد  ه مساجد نه تنها مشاهده شـده کشود  این نکته تبیینناصرخسرو، هاي   عتبار دادها

، جامعـه  یخیتـار  ين سفرنامه به عنوان اثـر یاهاي   ش بر ارزشیش از پیاند و ب نه شدهیدقت معا
ن پـژوهش  یصحه گذاشته شود. ا یعلوم انسانة در حوز ینینیز آیو  یو فرهنگ ی، مذهبیشناخت

  است.   انجام شده اي کتابخانهبراساس منابع و  یلیتحل ـ  یفیروش توصبه 

  .خسرو، مساجدسفرنامه، ناصر واژگان کلیدي:

                                                        
  شناسی پژوهشگر و عضو هیئت علمی بنیاد ایران.  1



  167    سفرنامه و مطالعات تطبیقی فرهنگی  )ز  

 

  ژرار ژنت نظریۀزمانی ناصرخسرو در سفرنامه بر مبناي هاي   نوآوري
  1مونا رستا

، شرح سفر حج خود با برادرش و غالمی هنـدو  ن خسرو قبادیانی مروزي در سفرنامۀ خودناصر ب
بنـابراین،   ،از آنجا که روایت، توالی رخدادها در بستر زمان استرا به رشته تحریر درآورده است. 

محـدود بـه   صـرفاً  شناسی مورد بررسی قرار گیرند توانند از منظر روایتموضوعاتی که میة دایر
این پـژوهش بـا   ها نیز به کار برد. در مورد سفرنامه توان آن رامی، بلکه شود میداستان و رمان ن

ه، بـه تبیـین عنصـر زمـان در     شناسان برجست  از روایتالگوي پیشنهادي ژرار ژنت، به کارگیري 
 نظریـۀ سه عنصـر زمـانی    ،سفرنامه این تبیین عنصر زمان در درپردازد. می خسروسفرنامۀ ناصر

کـه چگونـه   اسـت   شدهرار گرفته و نشان داده ژنت یعنی ترتیب، دیرش و بسامد مورد بررسی ق
    پرداخته است.نوآوري اش به  به کارگیري عنصر زمان در سفرنامهخسرو در ناصر

  .شناسی، ژرار ژنت، زمان، سفرنامه، ناصرخسروروایت، روایت واژگان کلیدي:

                                                        
  آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطباییدانش. 1
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ـ  اتیادب در یسینو سفرنامههاي   تسن لتحو و ناصرخسرو ۀسفرنام  یفارس
    فرارودان

  1)نوراف( نورزاد ینورعل

ـ  و ینـ یزم مشخصات باها  آن وندیپ و وقایع و حوادث يریفراگ رب هیتک در قیتحق اهل ۀ او و زمان
ـ اذعان شـود کـه    اگر اند. کرده يبند دسته یالیخ و یواقع به را ها سفرنامه ،لیتخ واندیشه   نیاول
 مـرور  یانـدک  گـاه  ، آناست ناصرخسرو ۀسفرنام ما یفارس اتیادب قلمرو در یواقع ۀسفرنام ۀنمون
 یاصـل  اریـ مع و محک، مـدار  که کند ییرونمایی را برایمان بایز قتیحق تواند می آن يمحتوا در

 محسـوب  حـج  مناسک انجام و خدا ۀخان ارتیز به ادب اهل مسافرت اتیادب در سفرنامه نگارش
 مطلـب  نیـ ا و اسـت  ناصرخسروادیبی چون  ۀسال هفت مسافرت محصول اثر نیا شود. اگرچه می
 تشـرف بـه   ،نخسـت  ۀسـال  هفـت  سفر و مهاجرت نیا یاساس هدف اما،  شده هاشار هم کتاب در
 از تـر  مهـم . بوده اسـت  یاسالم تمدن قلمرو بالد و هاشهر از دیبازد ادامۀ آن در و اهللا تیب ارتیز

ـ هاي   سفرنامه ۀستبرج ۀنمون عنوان به ناصرخسرو ۀسفرنام دراینکه  همه  واقعیـات  ،یفارسـ  یادب
 معرفـت  و اتیـ ادب در آن مقـام  و ارزش کـه  شده ده، ثبتیشن و دهید او آنچه هر و دور ۀبرجست
 نیـ ا پدیـد آوردن  بـا  ناصرخسـرو  ،نیا بر فزونا. است تیاهمبسیار قابل توجه و با  زین آن نکات

 و سـفرنامه  ریتأث تا شود می یسع مقاله نیا در را موجب شد. یادب نوع کی يریگ شکل، سفرنامه
 در یسـ ینو سـفرنامه  خاصهاي   وهیش و یادبهاي   سنت تحول در -روسخناصر -آن ةسندینو مقام
 ریسـ  شـده  انجـام  قـات یقحت براساس. گیرد قرار پژوهش و یبررس مورد پس از او یفارس اتیادب
 در ناصرخسـرو  گـاه یجا پس از او، با یـادآوري ی فارس اتیبدا در سفرنامهی ادب نوع تحولی خیتار
مـورد   کمتر کنون تا که گیرد؛ موضوعی قرار پژوهش مورددورة کنونی  تا او زمان از ،انیجر نیا

   است. قرار گرفته یعلمی بررس و توجه

 تحـف ، عیالوقـا  عیبـدا  ،یسینو سفرنامه ، سنتينگار ، واقعهسفرنامه، ناصرخسرو واژگان کلیدي:
  . ادداشت، روزنامهی، بخارا اهل

                                                        
   nurali74@mail.ru ، ایمیل:کستانیخجند، تاج یدولت دانشگاه یفارس اتیادب گروه ریمد. 1
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  بطوطه   ناصرخسرو و ابنۀ تطبیقی تصویر حج در سفرنامبررسی 
  3الهام صحرایی، 2سمیره مرادزاده، 1مینا پیرزادنیا

شناخت بسـیاري از   دري ناپذیر  پایانهاي   حج، در چارچوب اسناد تاریخی، گنجینههاي   سفرنامه
در تواننــد   و مـی شـوند   مـی ل دینـی، فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و تمـدنی محسـوب       ئمسـا 

در مطالعـات علمـی   از ایـن رو،  متنوع، منابعی مورد توجـه و قابـل اعتمـاد باشـند.     هاي    موضوع
 اسـلوب  و دقـت  زانیـ وصـف، م  دقیـق  تیـ فکیچنین بـه دلیـل   همیابند. جانبه میاهمیتی همه

ـ  فن یک عنوان به ها نوشته گونهنیا تا شده موجبها  آن در روان و ساده یداستان  مسـتقل  یادب
 ناصرخسـرو  سـفرنامۀ . آید شمار به یداستان اتیادب از یجزئ و شود ، مطرحياسفرنامه اتیادب در

ـ  و یفارسـ  میقـد  اتیـ ادب در آثار گونه نیا هـ) از 8بطوطه (قرنهـ) و ابن 5قبادیانی (قرن   یعرب
 آنچرا که در اند،  ز اهمیتئدبیات تطبیقی بسیار ارزشمند و حاکه از دیدگاه اشوند یم محسوب

مهـم شـناخت   هـاي   بررسی فرهنگ عامه (فولکلور) و تصویر آن از نگاه دیگـران، یکـی از محـور   
تحلیلـی بـه بررسـی      ـ پژوهش حاضر با روشـی توصـیفی  . با یکدیگر استها  آن ۀها و مقایسملت

بیـانی و  ة در دو سفرنامه و میزان دقت و شـیو  یادب کسب و محتوا تطبیقی این موضوع از جهت
 غالبـاً توان دریافت که ناصرخسـرو  پردازد. با اندك تأملی می می گرفته از آناصلی نشأت ۀ اندیش

ه و وصف او بیشتر حسـی و دقیـق   ها پرداختبا زبانی ساده و روان به گزارش جغرافیایی موقعیت
ه بطوطـ علمی داراي اهمیت خاصی است. ابنهاي  از لحاظ اعتبار استناد کهنگارشی ۀ وجهاست؛ 

 بـوده و تصویر او با انـدك صـورخیالی همـراه     داشتهتوجه اش   به انسان بیش از محل جغرافیایی
آورد، که این امر از دیدگاه و رویکرد متفـاوت  بیشتري سخن به میان میهاي  از شاخصاو  .است

  .  شود میهر یک از آن دو ناشی 

  .، ابن بطوطه، سفرنامه، حج، وصفناصرخسرو واژگان کلیدي:
  

                                                        
  pirzadnia@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل: . 1
  mouradzadeh.samireh@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل:  2
   elhamsahraeei@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم، ایمیل: 3
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 (پژوهش نقدي تحلیلی) ناصرخسرورزمین مصر، از منظر و دید س
 1اسامه سید على احمد

  مقدمه
ایـن اقامـت   هـاي   سه سال و سه ماه از عمر مصر مدتی است کوتاه و اندك ولی نتایج و دستاورد

در مصر سپري کرده است هرچنـد ایـن    ناصرخسروبسیار بزرگ است. این همان مدتی است که 
طالیی مصر اصال قابل مقایسه نیست. بـدون وارد شـدن بـه    هاي  مدت کوتاه با کل دوران و عصر

تـوقفی  هـا   و نیز دور از اسباب و عوامل و حوادث اتفاق افتـاده در ایـن دهـه   ها  بحث از این سال
در مصر اقامت نموده تـا آن   وناصرخسرخواهیم داشت هر چند اندك در برابر این چند سالی که 

را توصیف کند. پژوهشی که ما هم اکنون در صدد آن هستیم در مدار موضـوعی واحـد اسـت و    
ي وي است. نکاتی که در آن در خالل مطالعه کتاب سفرنامه ناصرخسروآن مصر از منظر و دید 

بعـد از  اتفاقات سفر خویش را به صورت روزانـه توصـیف میکنـد آن هـم بـه صـورت مسـتقیم        
 4سال از آن دور بوده است و از میان آن سه سـال در مصـر و    7بازگشتن به خراسان که حدود 

را بـه   ناصرخسـرو سال دیگر هم در لبنان، فلسطین و عربستان گذراند و از اینجا میتوانیم سـفر  
بـا   هــ برابـر   437سه مرحله تقسیم کنیم: مرحله اول آن اقامت در مرو از ماه ربیع الثانی سـال  

م،  1047آگوسـت   4هـ برابر با  439صفر سال  7م آغاز شده و با ورود به قاهره در  1045اکتبر 
هجـري تـا    439صـفر   7پذیرد. مرحله دوم دوره ایست که در مصر، سـپري نمـود و از    می پایان

به م، به پایان میرسد. مرحله سوم با بازگشت او  1050هـ برابر اکتوبر  442اواخر جمادي الثانی 
اکتـوبر   26هــ برابـر بـا     444جمادي الثـانی   26شود و در  می بلخ از مسیر حجاز و بصره شروع

در  به چندین زبان ترجمه شده اسـت و مـا   ناصرخسرورسد. کتاب سفرنامه  می م به پایان1052
این پژوهش به نسخه عربی آن که توسط دکتر یحیی خشـاب ترجمـه و از سـوي انتشـارات دار     

صـفحه،   183)، چاپ شده است، تکیه نمودیم. ایـن کتـاب شـامل    1938(بیروت  الکتب الجدید
) را بـه  110تـا   76صـفحه (از   34حاوي فهرست، منابع و مآخذ است و بحث از سرزمین مصـر،  

  خود اختصاص داده است.
 م، 1050هــ/  442هــ تـا    439مدار این پژوهش بر مرحلـه دوم از سـفر اسـت کـه در مصـر از      

  است که آن را مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار دادیم.اي  همان دورباشد. این ه می

                                                        
  اإلسماعیلیۀ جامعۀ قناة السویس داب والعلوم اإلنسانیۀوعمید کلیۀ اآل أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیۀ 1

  کانال اسماعیلی سوئز دانشگاه و علوم انسانی دانشکده هنررئیس و  تمدن اسالمی استاد تاریخ و
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  ۀیلیۀ تحلیدراسۀ نقد ناصرخسروون یع یمصر ف
  1د على احمدیأسامۀ س

  مقدمۀ
المدة  یه کتل ـرة  یبکانت کن نتائجها کرة ولیمده قص یثالث سنوات و ثالثۀ أشهر من عمر مصر ه

عمـر   یلۀ ال تقدر بـزمن هـ  یمصر زائرا إذا ما قورنت بعقود و عقود طو یف ناصرخسروقضاها  یالت
دا عن األسباب واألحدث خالل هـذه  یث عن هذه العقود و بعیالحد ی. ودون الخوض فیقیمصر الحق

  . صفهایمصر ل یف ناصرخسروها یث فکم یلۀ التیالسنوات القل کال أمام تلیالعقود نتوقف ولو قل
 ناصرخسروون یع یدور محوره حول موضوع واحد وهو مصر فینحن بصدده اآلن  يوالبحث الذ   

ومـا بعـد   یوما بیحوادث رحلته  ناصرخسروه یوصف ف يتاب الذکتابه (سفرنامۀ ) هذا الکمن خالل 
ـ    یخرسان مباشرة هذا وقد غاب عنها سبع سنوات قض یعودته إل مصـر و   یمنها ثالثـۀ سـنوات ف

ـ ن و الجزینان و فلسـط زار خاللها لب يأربعۀ أخر ـ رة العربی ع ان نقسـم رحلـۀ   یۀ و مـن هنـا نسـتط   ی
ـ یتبدأ بق یثالث مراحل المرحلۀ األول یإل ناصرخسرو ـ رب یامۀ من (مرو) ف  \ 437ع اآلخـر سـنۀ   ی

  م 1047أغسطس  4 \ 439صفر  7 یالقاهرة ف یبوصوله إل یم و تنته 1045توبر کأ
 یالثـان  يأواخـر جمـاد   یإل 439صفر  7قضاها بمصر و تبدأ من  یالفترة الت یۀ و هیوالمرحلۀ الثان

  م 1050توبر کالموافق أ \هـ  442
ـ  یق الحجاز ثم البصرة و تنتهی(بلخ) عن طریتبدأ بعودته إل یالت یالثالثۀ فه .أما المرحلۀ      26 یف

  م  1052توبر کأ 26الموافق  \هـ  444اآلخر سنۀ  يجماد
ـ یعدة لغات و اعتمدنا نحن على النسخۀ العرب یإل تاب سفرنامهکوقد ترجم      قـام بترجمتهـا    یۀ الت
ـ  کقـع ال ی، و1983روت سنۀ ید ,بیتب الجدکالخشاب و قامت بطباعتها دار ال ییحیتور کالد  یتـاب ف

هـا اربعـۀ وثالثـون    یخص مصر فیمائۀ وثالث وثمانون صفحۀ شاملۀ الفهارس والمصادر والمراجع، 
  صفحۀ مائۀ وعشر.  یحت صفحۀ من صفحۀ ست وسبعون

ۀ ) مـن  یتعرف (بالمرحلۀ الثان یثنا خالل هذه الدراسۀ على هذه الصفحات التینصب حدیوسوف     
 یم فه1050هـ / الموافق 442 یهـ حت439مصر من سنۀ  یف ناصرخسروقضاها  یالت یرحلته وه
   ل.یها الضوء بالدراسۀ والنقد والتحلیتهمنا سوف نسلط عل یالفترة الت

                                                        
  أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیۀ و عمید کلیۀ اآلداب والعلوم اإلنسانیۀ جامعۀ قناة السویس اإلسماعیلیۀ. 1
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شناسی با رویکرد سبک» سفرنامۀ ناصرخسرو«سبکی هاي  بررسی ویژگی
  انتقادي

   2مهدي حیدریان ،1علی فرخنده کالت

هـاي    جنبهکه تا کنون بارها از  مهم منثور در قرن پنجم هجري است آثار از ناصرخسرو مۀسفرنا
غیر زبانی هاي  جنبه جغرافیاي تاریخی وهاي  از جنبه يمختلف مورد بررسی قرار گرفته است. جدا

جا که از آن است. شدهشناسی سنتی تجزیه و تحلیل سبکهاي  دیگر، این اثر به دفعات با رویکرد
هـا در  ذهنی تکیه دارد، بسیاري از این تحلیلهاي  سبک شناسی با این رویکردها بیشتر بر روش

ـ  شنگارندگانهاي  سلیقهاي  شخصی و قضاوتهاي  سطح برداشت بنـابراین  اسـت.   دهمتوقف مان
شناسی مورد تجزیه و تحلیل  جدید در دانش زبانهاي   به دیدگاهکه این اثر با توجه  ضرورت دارد

سعی دارد این مقاله  شوند. بررسی می يترعینیهاي  قرار گیرد، زیرا در این رویکردها آثار با روش
شناسی انتقادي تجزیه و را بر اساس رویکرد جدید سبک سفرنامۀ ناصرخسروسبکی هاي  ویژگی تا

و نیز توسـعۀ   تر از این اثرگرایانهتر و واقعتحلیل کند. هدف اصلی مقاله دستیابی به درك عمیق
اسـت کـه    آناساسی این تحقیـق  هاي  علمی در تحلیل متون ادبی کهن است. پرسشهاي   روش

ایـدئولوژي   را دریابد. اینکهسبکی این اثر هاي  ویژگی و نیز سفرنامۀ ناصرخسروگفتمان غالب در 
، و ارتباط بـین گفتمـان ناصرخسـرو و    داشتهنویسی او ناصرخسرو چه تأثیري در سبک سفرنامه

شناسی از رویکرد سبکهاي  پیشین ،سبکی سفرنامۀ او چگونه است؟ در ابتداي مقالههاي  ویژگی
تأثیرگذار  آثاره همین منظور به صورت گذرا به نظرات و . بشود میانتقادي در جهان و ایران ارائه 

. سـپس  شـود  مـی مایکل هلیدي، راجر فاولر، پاول سیمپسون، لزلی جفریز و مـریم درپـر اشـاره    
. بر این اسـاس پـس از   شود بررسی میاي  هبر مبناي این رویکرد، با روش الی سفرنامۀ ناصرخسرو

ی، کاربردشناسی و... مورد تحلیل گان واژنحوي، هاي  یهبررسی الیۀ بیرونی و بافت موقعیتی اثر، ال
. شود میرایج در زمان نگارش اثر بررسی هاي  ها در رابطه با گفتمانگیرد. سپس این الیهقرار می

 پایانقدرت در این متن کشف و ارائه شود. در  روابطچگونگی بازنمایی شده تا همچنین کوشش 
زیرا پس از  ،دارداي  هی در این اثر اهمیت ویژگان واژاین است که الیۀ  آید به دست میکه  اي نتیجه

پنهـان در  هـاي   تـوان بـه ایـدئولوژي   می ،موجود در آنهاي  ها و رمزگانو ترادفها  بررسی تقابل
و ناصرخسـرو  اسـت  زهدگرایی و خردگرایـی  ها  آن ترین سفرنامۀ ناصرخسرو دست یافت که مهم

  را بسط و توسعه دهد. ها  آن ست یابد کهبه گفتمانی د تا شدهکو
  

 .ناصرخسرو، سبک شناسی انتقادي، ایدئولوژي، روابط قدرت واژگان کلیدي: 

                                                        
 زبانــان، دانشــگاه فردوســی مشــهد، ایمیــل: کارشناســی ارشــد آمــوزش زبــان فارســی بــه غیــر فارســیدانشــجوي . 1

Alifarkhondeh@stu.um.ac.ir  
ــه غیــر فارســی  . 2 ــان فارســی ب ــل:  دانشــجوي کارشناســی ارشــد آمــوزش زب ــان، دانشــگاه فردوســی مشــهد، ایمی زبان

heidaryan17@yahoo.com  
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  خسرو در سفرنامه نویسینکته سنجی ناصر
  1خسرو خوانساري

رود. ایـن   مـی  ادبی قرن پنجم هجري به شـمار هاي  به عنوان یکی از شاهکار ناصرخسرو سفرنامۀ
را  ناصرخسـرو شـاید   به طوري کهاین سفر هفت ساله است  در اواثر بازتابی از ذهن جستجوگر 

سبب شده  ناصرخسروخود دانست. نگاه ژرف و عمیق دورة ترین سیاحان جمله کنجکاوبتوان از 
نکـات  دلنشین، هاي   براي ایرانیان محسوب شود. حکایتها  ترین کتاب که سفرنامۀ او از خواندنی

از امـاکنی کـه بازدیـد     او انتقادي و اجتماعی و پند و اندرز در البالي متن کتـاب فـراوان اسـت.   
بـافی   از مسـافران خیـال  و برخالف برخـی   دهد می ارائهبسیار دقیق و جالبی هاي   توصیف ،کرده

 . همچنین از طرز معیشت و آداب و اخالق اقوام مختلف اطالعات تفضیلی و روشـنی در کند مین
آن باشد کـه نثـرش، همـان    ناصرخسرو  ترین خصوصیت سفرنامۀ شاید مهماست.  کردهاثر خود 

، از جملـه  ناصرخسـرو هـاي   موجـود در تصـویر  هـاي    بینـی  ظرافـت و نکتـه   ،واقعیت است. دقـت 
که در مسیر دشوار و پرفراز و نشـیب خـود برخـی    این. شود میناب سفرنامه محسوب هاي   ویژگی

، خـود گویـاي نکتـه سـنجی     و به برخی دیگـر کمتـر پرداختـه    وصیف کردهشهرها را به خوبی ت
مل اسـت. ایـن   ش در طول سفر داشته نیز قابل تأهای از مالقات اشاراتی که ،اوست. از طرف دیگر

و بـا اقبـال    شـود ، اثري ماندگار اندکشبا وجود حجم  خسروسفرنامۀ ناصرب شده که همه موج
را مورد مطالعـه   ناصرخسروعمومی مواجه شود. در این مقاله برآنیم که نکته سنجی و دقت نظر 

مقالـۀ حاضـر بـه    از دقایق و ظرایف موجود در سفرنامه اشـاره کنـیم.    هایی و به نمونه قرار دهیم
  پردازد.   می شده یاد به بررسی موضوع اي کتابخانهتحلیلی و با استفاده از منابع  ـ  فیتوصی شیوة

  .خسرو، نکته سنجی، دقایق و ظرایفسفرنامه، ناصر واژگان کلیدي:
    

                                                        
  drkhonsari@yahoo.comایع دستی و گردشگري، ایمیل: . پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صن1
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شـناس   یـک انسـان   ۀروزانهاي   خسرو قبادیانی یا یادداشتناصر ۀسفرنام
  پیش کسوت
   1سهیال شهشهانی

  کند:   می مطالبی از این دستما را متوجه  خسرومۀ ناصرسفرناتوجه دقیق به 
 است.مشاهدات دقیق روزانه طی هفت سال سفر  ، نتیجۀمتن •
مانند نظام اجتماعی موضوعات و سیاست بیشتر از دیگر  ،اقتصاد ،هنر ،معماري ،محیط زیست •

 اند. مورد توجه نویسنده بوده
فکري نویسنده نیـز وارد  هاي  و جستجو اند به میزان حداقلاحساسی در متن هاي   العمل عکس •

 .شوند مین آن
در مکانی غیـر از محـل زنـدگی    باید الاقل یک سال انسان شناس در محقق ونی، روش علمی کن

. به محقق حتـی  شود او محسوب میخود زندگی کند و دفتر روزانه یکی از نتایج تحقیق  معمول
هـاي    تا آگاه به مسـائل و دیـدگاه   قرار گیردروانی  مورد مشاورةقبل از سفر که  شود میپیشنهاد 

پرسـش و   او نتیجـۀ کـار   او نشـود. بقیـۀ  وارد نگارش  دسته از مسائل او و اینشخصی خود شود 
او  پس از آنکـه  .کند می است که محقق در یک چارچوب موضوعی و نظري گردآوري هایی پاسخ

سـفرنامه کـه    ایـن  به متن نهـایی برسـد. مـتن    تواند داد میمورد بررسی قرار  همۀ این نکات را
 یادداشـت روزانـه   است، با توجه بهمختلف هاي  ا و روستاخسرو بین شهرهرکت ناصرمربوط به ح

ایـن مـتن منبـع     امـا  ؛متفاوت اسـت  به مکان دیگر نوشته شدهاز یک مکان  که براساس حرکت
  :بسیار خوبی براي

گـذاري دانشـگاهی آن در    هپایـ  ازسال قبـل   750 مربوط به علمی پیشکسوت یک رشتۀ طرح •
 اروپا.

 .استعمار و یافتن یک منطق وجودي انسانی براي این رشتهجدا کردن اهداف این رشته از  •
ن یـا توجـه بـه    ماننـد جهـانی شـد    ،نوین در قرن پنجم جامعۀهاي   ویژگییافتن ریشه برخی  •

 بهینه از آب.محیط زیست و استفادة 
 است. برقرارعدالت ها  آن یافتن جوامع ایده الی که در •
 راي حفظ حیات همگان.دیدن رفتار سردمداران در زمان فجایع طبیعی ب •
  اهل علم در مناطق مختلف. روابط نانوشتۀ •

                                                        
  دانشگاه شهید بهشتی. دانشیار 1
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  يگردشگر یرانیا يالگو ؛ناصرخسرو ۀسفرنام
  1مذهب يمحسن جعفر

د یـ ترد یب و است. یران اسالمیم آسمان فرهنگ و ادب ایکد ناصرخسرو از ستارگان قدر یترد یب
اخـالق و ... سـخنان   ، فلسـفه  ،المک، شعر، او در ادب يرکش از ارزش فین همایگر سخنرانان اید

لسوف و معلـم  یف، لمکمت، شاعر، بیاد ين نگارنده گمان دارد اگر ناصرخسرویخواهند گفت. اما ا
را یـ بـه آن فرهنـگ وارد خواهـد شـد، ز     یبیمتر آسـ کم، ینار بگذارک یران اسالمیرا از فرهنگ ا

ن نگارنده ید فراوان اکیأد. تننکپرها  نهیآن زم ۀرا در هم ناصرخسرو يه جاکم یفراوان فرزانه دار
 يفرض، بدون ناصرخسرو آبرو هه اگر بکاست  يرو ناصرخسرو از آن يفرهنگ گردشگر ۀبر جنب
او،  ياسـت، بـدون فرهنـگ گردشـگر     محفـوظ همچنان  یرانیفلسفه و اخالق ا، المک، شعر، ادب
ـ یدرخشان فرهنگ اهاي   قلهاز  یکیماند. اگر ناصرخسرو  ینم یرانیا يگردشگر يبرا ییآبرو  یران

ران یا يگردشگر ۀن قلیاو نه تنها بلندتر نباشد.ها  نهیاز آن زم یکچ ین در هید بلندتریاست، شا
ر یو پنهـان ناپـذ   يانحصـار  ۀن جنبـ یا ما بر این باشد کهد تالش یبا و ه جهان استکو اسالم، بل

ناصرخسـرو   يگردشـگر  ۀجنبـ . در واقع عرضه کنیمان یتر به جهان انیتر و نما او را روشن یزندگ
ان یـ در جلب نظـر جهان  یفراوانهاي   تیتوان فعال یسفرنامه م ةهزار ۀخ مصرف دارد و به بهانیتار

خ مصرف نـدارد و اگـر امـروز    یناصرخسرو تار یتیشخصهاي   گر جنبهیبه ناصرخسرو داشت، اما د
تـا دو سـه   برخـوردار اسـت.    يمترک ۀاذبل از جین دلیشود و به هم یر نمیبدان پرداخته نشود د

 در طـول  اروپا و غرب و جهان بود. یسیو سفرنامه نو يجهانگرد يوپولو الگوکفقط مار قبل ۀده
 ابـن بطوطـه را مطـرح کردنـد و بـا پـول       يها از خواب برخاسـتند و الگـو   گذشته عرب ۀدو ده
هـا و   وطـه، هتـل  ابـن بط هـاي   حساب نفت توانستند او را در مقابل مارکوپولو علم کنند. تـور  بی

م ابـن  یعظـ  یینمایلم سـ یمستند ابـن بطوطـه، فـ    ۀابن بطوطه، مجموع اي هریزنجهاي   رستوران
تـا در مـراکش شـهر     دادنـد وود یج فـارس بـه هـال   یخل ثروتمند را حاکمان اش هزینهبطوطه که 

 يابـن بطوطـه و هـزاران کـاال    هـاي   د کنند. پاسـاژ یتول جالم را در آنیمکه بسازند و ف ي ازدیجد
سـوم چنـان چشمشـان بـا ابـن       ةن بطوطه. فرزندان عرب متولد هـزار نام اب هب یو مصرف يدیتول

ـ انـد   توانسته هم ترکان یآورند. حت نمی ادی هبطوطه آشناست که مارکوپولو را ب و  بیاینـد خـود   هب
را مطـرح   یسـ یسـفرنامه نو  یترکـ  يو الگـو  انـد  برآمـده  یا چلبـ یاول ۀنام احتیدنبال س هاکنون ب
 ندثبت رساند هو بکونسیدر  یا چلبیتولد اولگذشته از سال  400 ۀرا به بهان 2011اند. سال  کرده

وپولو و کمار ۀهم مانند سفرنام هالبته آن سفرنام در این باره انجام دادند.را  فراوانیهاي   فعالیتو 
ه در یـ ر حکومـت ترک ید اخران است. راهبریخ ایتار يبرا یار مهم و ارزشمند، حتیابن بطوطه بس

کرده بااهمیت شان یشدت برا هرا ب یو ترک یشرقهاي  از به الگوی، نین خالفت اسالمینو يبازساز

                                                        
  . عضو هیئت علمی کتابخانه ملی 1
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آثار او بـه   ۀها و ترجم کتاب پدیدآوريو ها  ها و مجموعه لمیبا ساختن ف اًریاخ به طوري که است.
ضـرورت   بـه ایـن   ایـ سـم دارنـد. آ  یر بـازار تور یدر تسـخ  ی، سـع یژه عربیو هب، گوناگونهاي   زبان

ـ هـاي   را در برابـر الگـو   یتر فارس کهن يالگو ایم که رسیده ـ  یغرب م؟ یارائـه کنـ   یو ترکـ  یو عرب
 ییمـاجراجو نیـز  و  يگردشـگر  یکنون يشناسند؟ الگو یناصرخسرو را م تا چه میزانفرزندان ما 
بـا  م؟ یـ ا فکر کـرده  یفرهنگهاي   و جاذبه يگردشگر يت اقتصادیست؟ چقدر به اهمیجوان ما ک
صـد سـاله و    هفـت  ۀطرا در مقابل مارکوپولو و ابن بطو یرانیا لۀهزارسا يناصرخسرو یچه جرأت

گونـه   نیـ م کـه ا یهزار ساله دار يم؟ مگر چند الگویگذار یتنها م صد و پنجاه سالهیس یا چلبیاول
 ینگیکیو وا یو روس ینیچ یجهانهاي  د منتظر الگویم بای؟ اگر نجنبکنیم پوشی می پروا چشم یب

ش ببـرد خـوب اسـت. البتـه     یهر بخش کار را پـ  ،د. هرکسید جنبیم که بر ما غلبه کند. بایباش
 یونیزیتلو ۀک، نشان از حضور شبيا ماهوارههاي   هکبه شب ینگاه موجب خنده شود.که  یصورت هب
اسـت.   یسـت یو تور يگردشـگر هاي   ه مشغول پخش برنامهکوپولو دارد کمار يگردشگر ییایتالیا

ه دسـت  کـ دارد  یستیتور یابیقدر ارزش جذب گردشگر و بازار ان آنییایتالیا يوپولو براکنام مار
م. یا دهینشن چیزي ابن بطوطه يگردشگراز  یعرب یونیزیتلو ۀکبزنند. هنوز از شب يارکن یبه چن
د یرا (شا یچلبا یاول يگردشگر کیتر یونیزیتلو ۀکز شبیم و نینیآن را هم بب يست بزودید نیبع

ه کـ دهد  یدر شرق تهران نشان م "اتورینیبوستان م"گذرا به  یدانم!؟). نگاهیهم هست و من نم
اتور) یـ نیگانـه (م یب یما، با نام یخین تارکاما کوچکهاي   ان و جوانان با مدلکودک ییآشنا یحت

نون مطرح کهم اسش را یشنهاد تأسیه پکدر بوستان ناصرخسرو ( مثالًتوان  یا نمیهمراه است. آ
 ۀر و نقشـ یماننـد مسـ   يریمانده از زمان ناصرخسرو را در مس يجا هب یخیآثار تار ۀنم)، همک یم
ن یـ ا جـز ا یـ د؟ آیشکانه یر سفر در خاورمیمسهاي  شورک ۀرخ هم هت ناصرخسرو ساخت و بکحر

خواهـد  ننـدگان  یت ناصرخسرو، تا به ابد در ذهن گردشگران و بکحرهاي   دهیر و دیه مسکاست 
در  يگـذار  هین سـرما یتـر  ه بـزرگ کـ م یدار يگردشگر يبرا یرانیا ییاز به الگوینون نکماند. ما ا

 ةم و هنـوز درمانـد  یـ دار يادیـ هنـوز خوشـبختانه نفـت ز    اگرچهاست.  کنونیجهان بدون نفت 
ــا از نظــر فرهنگــ ؛میســتین يدر گردشــگر يه گــذاریســرما ــ یام  ۀازمنــد ســفرنامیشــدت ن هب
و  ییو مـاجراجو  یقهرمـان هـاي   به الگو یرانیان و جوانان اکودکدر نگاه  یتعمق ایم. تاسروناصرخ
وس، تـور،  ی، پرسـ یسـن یس، والت دیکپاتر، آستر يه جوانان ما هرکنشان از آن دارد  يگردشگر

ار، فرامرز، یژن، اسفندیشتر از بیو جابز، ... را بیه، استکشیگنج ک، جكوال، ژاندارکن هود، درایراب
هـاي   مـدرس  یدرسـ هاي   تابکشناسند. اگر نبود  یآرش و رستم م یار و ... حتیع کسورنا، سم

ز یـ از آنـان را ن  يارینام بسـ  ياریط اختید در شرایبخوانند، شا ها را آن آموزان مجبورند ه دانشک
 ۀسـفرنام . داریـم ن موضـوع  یـ ا يبـرا  یدر سطح جهـان  ییالگو به ازینون نکدند. ما هم ایشن ینم

  امروز ماست. تیو فو يفوراز ین ناصرخسرو
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  الدوله سیفناصرخسرو و مکه هاي   تحلیل انتقادي گفتمان سفرنامه
  2اردکانی نگار داوري، 1فاطمه ظهرابی

متنی غنـی اسـت کـه از ابعـاد گونـاگون قابـل بررسـی و پـژوهش اسـت و           ناصرخسروۀ سفرنام
بـا ایـن حـال تحلیـل      انـد.  مختلف پرداختههاي   پژوهشگران بسیاري به تحلیل این متن از جنبه

متون کالسیک امري مسبوق به سابقه طوالنی در میان زبانشناسان نیست. با توجه به جامعیـت  
شخصیت ناصرخسرو و بازنمود بالتردید این امر در آثار او و به ویژه متن سفرنامه که نسـبت بـه   

و سفرنامه تمان این اثر گف این مقاله به تحلیل انتقادي، سایر آثار او جنبه تخصصی کمتري دارد
 پـردازد: در سـطح توصـیف بـه     مـی  روش فـرکالف در سـه سـطح    بـا الگـوگیري از  الدولـه   سیف

شـناختی و کاربردشـناختی پرداختـه خواهـد      زبانشناختی متن شامل عناصر معنیهاي   مشخصه
کاربردشناسـی و  هـاي   شد. در سطح تفسیر با در نظر گرفتن بافت موقعیت و مفـاهیم و راهبـرد  

متن مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفـت.  الدوله  و سیفعصر ناصرخسرو  تعوامل بینامتنی
رابطه مشخصات زبانشناختی و مشخصات بافتی و کمیت و کیفیت انطباق ایـن  ، در سطح تبیین

. دشـگویی و بهگـویی دو مولفـه زبانشـناختی و بـازنمود      شود می جستجو دو سطح خرد و کالن
براین این پژوهش است. در انتقادي مورد تمرکز  -در زبان دو مولفه گفتمانیایدیولوژي و قدرت 

واژگـان  از منظـر   سیف الدوله سلطان محمدبا سفرنامه  ناصرخسروهایی از سفرنامه  نمونه اساس
اي، روابط مفهـومی، انـواع کـاربرد فعـل و ضـمیر و تقابـل معنـایی، بافـت          و غیرهستهاي  ههست

 گرایی و رویکرد انتقادي مـورد مقایسـه قـرار    کمیت و کیفیت واقعها،  موقعیت هریک از سفرنامه
چون: کعبه، مکه، حاج اي  هآید که هر دو سفرنامه در واژگان هست از نتیجه چنین برمیگیرد.  می

دهنـده بعـد مسـافت و     کـه نشـان  اي  هاند گرچه باید متذکر شد که هر دو از واژ بهو مسجد متشا
و در » فرسـنگ «انـد کـه در اثـر ناصرخسـرو      کرده استفادهاي  هزمان بوده نیز به عنوان واژه هست

است. بیشترین ضمیر و فعل مـورد اسـتفاده ناصرخسـرو (آن) و فعـل مضـارع      » ساعت«دیگري 
و فعـل مضـارع    الدولـه ضـمیر متصـل (ش)    عل مورد اسـتفاده سـیف  ساده و بیشترین ضمیر و ف

انـد و نـوع جمـالت توصـیفی      هردو از وجه پرسشی دراین بخش استفاده نکرده .استمراري است
دربار حکومتی زمـان   الدوله ازآن روست که هردو جزئی از است. علت مقایسه ناصرخسرو و سیف

ي و سـلجوقی، سـیف الدولـه نیـز از معـدود      خود بودند، ناصرخسـرو شـاعر و دبیـر دربـار غزنـو     
شاهزادگان فاضل و شاعر دوره قاجار است که هردو مورد غضـب شـاهان دوره خـود بودنـد و از     

 .در متن مقاله مورد بحث قرار گرفته است اتاین موضوعمنصب حکومتی خود خلع شدند. 

  .فرکالف ،سیف الدوله ۀسفرنام ،ناصرخسروۀ سفرنام ،گفتمانانتقادي تحلیل  واژگان کلیدي:
                                                        

     fateme.zohraabi@gmail.com  همگانی دانشگاه شهیدبهشتی ارشدزبانشناسی  دانشجوي کارشناسی 1
   n.davari@yahoo.comدانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی   2
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جلـد دوم:   در سـفرنامه محمـد ثابـت افنـدى     ناصرخسـرو تأثیر سفرنامه 
  در ربوع أسیا (نمونه)   گردشى

  1شیرین عبد النعیم محمد حسنین

اولین سفرنامه نوشته بشمار مى آید، تأثیرى را در سفرنامه هاى فارسى  ناصرخسروسفرنامه 
وعربى بعدى میدارد. این کتاب شامل اطالعات جغرافیائى وتاریخى کشورها وشهرهاى هفت 

 "ردشى در ربوع آسیا گ "این بررسى درباره جلد دومى که بنام  است. ناصرخسروساله سفرنامه 
رى در صفت کشورها وشهرهاى اسالمى در آسیا باتوجه به ر مصگردشگاست. بررسى روش این 

ونسبت تأثر  –برسبیل نمونه  –حوادث واطالعات جغرافیائى وتاریخى در صفت زمین عرب 
انینامه مختصر هردو خسرو گذشته زندگتوضیح میکند، از این  ناصرخسرونویسنده بسفرنامه 

ازبراى حمایت دین اسالمى ومعرفى وافندى، ونیز سبب سفر هر دو به این کشورهاى اسالمى 
نسبت تأثر سفرنامه افندى به سفرنامه خسرو در بیشترین آن،  تمدن کشورهاى اسالمى.

تمدن اسالمى از  گذار در سفرنامه هاى بعدى ونیز فرهنگشخصیتى تأثیر  ناصرخسروو
  مهمترین نتایج این بررسى میباشد.

    

                                                        
 مصر عین شمس دانشگاهدانشکده ادبیات  رئیس بخش زبانهاى شرقى سابق و استاد زبان وادبیات فارسى 1
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  ناصرخسرونگاهی به جنبۀ تاریخی و اسالمی سفرنامه 
  1شگفته یاسین عباسی

قبادیانی شاعر و نویسنده چیره دست قرن پـنجم هجـري اسـت. اگرچـه تمـام آثـار        ناصرخسرو
از جهت زبان ساده و روان و اطالعـات   ناصرخسروحایز اهمیت بسیاراند ولی سفرنامه  ناصرخسرو

اصالً قابل مقایسـه  فراهم شده درین کتاب از جایگاه خاصی در ادبیات فارسی برخوردار است که 
نه فقط ذکر مکانهایی که سفر کرده بود آورده  ناصرخسروبا آثار بقیه اش نیست. درین سفرنامه، 

بلکه وضع جغرافیایی آن زمان و نرخ و مقیاس هر مکان را دقیقاً نوشته است. جالب اینجا اسـت  
دان ازجملـه  ضمن مطالعه نه فقط اسم شخصیات مهمی چه از شـاعران، نویسـندگان و دانشـمن   

خورد بلکه وي کوشـیده اسـت کـه توسـط      می قطران، ابن سینا وغیره به چشم دقیقی، منجیک،
ذکر انبیاء و پیغمبران وقایع مهم تاریخ اسالمی را نیز براي خوانندگان عرضه کنـد و بـه همـین    

شود که شـوق و عالقـه مـا را نسـبت بـه ایـن        می علت یک فهرست مفصل انبیاء و عارفان دیده
المعارف مختصر اسالمی نامیـد.   هدائرتوان  می افزاید و به همین خاطر این سفرنامه را می رنامهسف

در مقاله حاضر سعی شده است که با آوردن ذکر انبیاء و شخصیات مهم اسالم، اهمیت تـاریخی  
  و اسالمی سفرنامه مذبور براي خوانندگان روشن شود. 

    .اهل علم، بایزید بسطامی، شب معراج، بیت المقدسزیارت، سفر، سنگ خارا،  واژگان کلیدي:
    

                                                        
     yasinshagufta@yahoo.comهاي نوین،اسالم آباد  استادیار گروه فارسی دانشگاه ملی زبان 1
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  نویسی از منظر داستان در سفرنامه ناصرخسروپردازي  بررسی شخصیت
 1موذن بهاره

مشتمل بر صد بخش است که نویسنده در آن چگونگی آغاز حرکت خـود و   ناصرخسروسفرنامه 
 سیر تحول و تکامل شخصیت از فردي شرابخوار به نایب امام و حجت سرزمین خراسان را نشان

صراحت و دقت نظر در جزییـات از   ،رواییهاي  کاربرد گونه ،دهد. وجود حکایات نغز و ظریف می
اوست که سـاختار کلـی آن را نـه بـه طـور کامـل بلکـه تـا          منحصر به فرد سفرنامههاي  ویژگی

و عناصر خاصـی دارد کـه وجـود    ها  هر داستان ویژگی دهد . می حدودي به داستان وارگی سوق
گردد .از شاخص ترین عناصر سازنده داسـتان   می هر یک به تنهایی سبب استحکام و انسجام اثر

حـول محـور آن شـکل میگیـرد شخصـیت       که نقش کلیدي در پیشبرد حوادث دارد و رویدادها
مختلف آن از دیدگاه صاحب نظران درجات مختلفـی دارد  هاي  است . پردازش شخصیت و شیوه

مختلف شخصـیت پـردازي بـا توجـه بـه      هاي  کهدر این پژوهش براي تبیین موضوع، ابتدا شیوه
ده در ایـن  نام برهاي  موجود در سفرنامه بررسی گردید و سپس به تحلیل شخصیتهاي  شاخصه

اگـر چـه مجـالی    ، ناصرخسرو، دهد که در این اثر می نتایج پژوهش حاضر نشان اثر پرداخته شد.
نهفتـه در  هـاي   براي پرداختن به شخصیتها ندارد اما گاهی با ارائه اطالعـاتی فراتـر از شخصـیت   

ذهـن مخاطـب را متوجـه     ،درونـی و برونـی شخصـیتها   هـاي   متن، و نشان دادن برخـی ویژگـی  
ملموس و زنده براي خواننـدگان بـه   اي  هچهرها  کند و از آن می بازسازي و شکل دادن شخصیتها

تفاوت باشـند و از   بی کشد به نحوي که خوانندگان نمی توانند نسبت به آن شخصیتها می تصویر
ایـن   ،فرنامهپرداختن دقیق به آن در سـ  ،آن جا که شخصیت عامل اساسی داستان پردازي است

  کرده است. داستان نویسی امروزي نزدیک ترهاي  را هر چه بیشتر به معیار اثر

  .  سفرنامه ،ناصرخسرو ،شخصیت پردازي ،شخصیت واژگان کلیدي:
    

                                                        
 تحقیقات تهران علوم واحد فارسی ادبیات و زبان دکتري 1
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  ، ابن بطوطه، برادران امیدوارناصرخسرو سه سفرنامه، سه دیدگاه
  1شکوه السادات حسینی

زنـدگی بشـر همـواره بخشـی از هویـت شخصـیتی او را       سفر به عنوان عنصري مهم و مـؤثر در  
انـد، خـاطرات    مختلف پاي در سفرهایی دور گذاشتههاي   تشکیل داده، بسیار کسان که به انگیزه

ادبی، و بـاالتر  هاي   فارغ از ارزش اند. خویش را به اشکال مختلف در قالب سفرنامه برجاي گذارده
فتمان حاکم بر این متون و مقایسـۀ آنهـا بـا یکـدیگر     ها، تحلیل گ از آن، تاریخی برخی سفرنامه

مکانی متونی داشته باشـد کـه    –تواند تأثیري بسزا در سنجش گفتمان حاکم بر بستر زمانی  می
نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت کـه بـا        اند. در تاریخ ادبیات یک کشور به عنوان سفرنامه ثبت شده

در سه برهۀ زمـانی بـا   و برادران امیدوار، که ، ابن بطوطه ناصرخسروسه سفرنامۀ تحلیل گفتمان 
هایی بعضا مشابه و در شرایطی کامال متفاوت صورت گرفته است، گفتمان حـاکم بـر ایـن     انگیزه

  فرهنگی هرکدام را بازشناسد.هاي  را با یکدیگر مقایسه نماید و بستر  سه سفرنامه

  .  نامه، تحلیل گفتمان، ابن بطوطه، برادران امیدوار، سفرناصرخسرو واژگان کلیدي:
    

                                                        
  دکتراي ادبیات تطبیقی دانشگاه دمشق 1
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  ناصرخسرو در سفرنامه »توج«موقعیت 
  1خیراندیش عبدالرسول

قبادیانى در مسیر بازگشت خود از سفر حج به خراسان از خلیج فارس گذشته و قدم  ناصرخسرو
در ایـن قسـمت از   او  جا به ارجان و سـپس بـه اصـفهان بـرود.     نآبه بندر مهروبان گذاشته تا از 

نـواحى   ،که به طرف جنوب مى رفـت  ،در سمت راست مسیرشکه متذکر مى شود  شا سفرنامه
مى شود  »توز« یا» توج«و کازرون واقع شده است. در این گزارش اشاره به توه مربوط به » توه«

بـا   اى مشهور در متون جغرافیایى سده هاى نخستین اسالمى به شمار مى أیـد.  که شهر یا ناحیه
را مى توان از معدود مواردى دانست کـه کمـک مـؤثرى بـه      ناصرخسروزارش کوتاه گ ،این حال

نشـان دادن   ،رافیایى توج مـى کنـد. در اغلـب متـون جغرافیـاى تـاریخى      غشناخت موقعئیت ج
موقعیت توج بدین ترتیب است که مى نویسند در گرمسیر فـارس و در مسـیر رود شـاپور قـرار     

 به ناصرخسرو ترتیب بدین .داند مى کوهستانى عیتموق داراى را آن ناصرخسرو سفرنامه امادارد. 
ن ارائه مـى کنـد   آمنحصر بفرد از موقعیت  گزارشى ،شده آشنا توج با نزدیک از که کسى عنوان

 در لیث یعقوب حضور از جا همین در که هم گزارشى چنان که،. است بومى دانش برکه مبتنى 
 مـى  نشان مواردى جنین .شود نمى دیده هم سیستان تاریخ در حتى 'دهد مى دست به مهروبان
اسـت و  بـوده  ه واجد اهمیت انداز چه تا او سفرنامه مطالب گیرى شکل در بومى نگرش که دهد

  مورد توجه قرار گیرد. گزارش سفر ناصرخسرومى تواند در سنجش اعتبار 

  ، سفرنامه، توج.ناصرخسرو واژگان کلیدي:
    

                                                        
  شیراز دانشگاه علمى عضو هیئت 1
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  مدرنهاي   جهان و فردیت در سفرنامه
  1دکتر شهریار منصوري

عنوان فراروایتی پیچیده و در عـین حـال منسـجم فـرض     ه حالتی کلی ب توان در می سفرنامه را
عنوان ناظري آگاه بر واقعیات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی پیرامون خـویش  ه نمود که مسافر را ب

مکـان در   دهـد تـا ماحصـل تجربیـات خـود را از بعـد زمـان /        معرفی نموده و به وي اجازه مـی 
ثر أجغرافیایی نو بصورت روایتی تازه بیان نماید. چنین روایتی در چهارچوب سنتی خود تنها متـ 

که در ادبیات مدرن این نـوع روایـت    باشد، حال آن بیان چرایی وقایع در جغرافیایی خاص می از
خصوص در التزام کلـی ایـن سـبک بـه چگـونگی و نحـوه بیـان        ه دستخوش تغییرات بنیادي، ب

مدرن، دیدگاه ثابت و جامعه محور جاي خـود  هاي   تفاقات شده است. به بیان دیگر، در سفرنامها
ـ   را به ناظري فرد محور داده که تغییرات و حوادث را با سـنگ محـک فردیـت و دیـدگاه خـود     

نماید، لکن تشخیص نهـایی و تجزیـه و تحلیـل مطالـب را بـه       سنجد و سپس بیان می محور می
ـ  ن ر میخواننده واگذا طـور  ه ماید. جایگاه هویت فردي و فردیت راوي در سبک سنتی سـفرنامه ب

اجتماعی، فرهنگی در ابعاد زمان / مکـان قـرار   هاي   الشعاع وجود تضادها و تنوع زیبایی کل تحت
 پـرداز فرانسـوي، ژرارد ژنـت، آنـرا فقـط      گرفته است و تبدیل به موضوعی جنبی شده که نظریه

قبادیانی نـه تنهـا تعریفـی     ناصرخسروکه سفرنامه  حال آن نماید. تلقی می »بازتابندههاي  آیین«
دهد بلکـه اصـالت فـردي راوي را بـا      متفاوت از روایت سفرنامه در اختیار خواننده قرار می کامالً

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

، تعامل و تقابل میان دو سبک سنتی و مـدرن  ناصرخسروراوي مطلع و هویت فردي در سفرنامه 
ـ     ظـاهر سـنتی   ه از سفرنامه را مورد تفحص قرار دهد. همچنین با بررسـی سـاختاري سـفرنامه ب

به تعاریف مدرن از هویت فردي این مقاله سعی بر آن دارد تا سطوح نهان ناصرخسرو و با رجوع 
    از راویت مدرن در سفرنامه ناصرخسرو را در بوته نقد قرار دهد.

                                                        
 اتیـ در حـوزه ادب  يخـود را در مقطـع دکتـر    التیتحصـ  يمنصـور  اریدکتر شـهر استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی  1
عنـوان محقـق   ه ب لیهاي تحص  سال ینمود. ط افتیاز دانشگاه گالسگو انگلستان در رلندیبا تخصص رمان مدرن ا یسیانگل

 نیـ . ااشـت د يهمکـار  رلنـد یا اتیـ با سـازمان مطالعـات ادب   يمدرن و پسااستعمار اتیهاي در حوزه ادب منطقي ـ  افتخار
 رییـ سـازمان تغ  نیـ در ا رانیا یاسالم يجمهور ندهیعنوان تنها نماه و ب یبه عضو رسم يدوره دکتر انیپس از پا يهمکار

 اتیـ ادب ات،یـ فلسفه در ادب ات،یدر ادب یمعاصر، روانشناس یبه نقد ادب توان یم يو قیحقهاي مورد عالقه و ت  از حوزه .افتی
 کرد. هاشار يپسااستعمار اتیمدرن، و ادب
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ی در سفرنامه ناصرخسـرو در چـارچوب رهیافـت    اجتماعهاي   کنش ییبازنما
  تاریخی) - گفتمان در مطالعات ادبی انتقادي تحلیل نظریه (کاربست لیوون فان
  2سمیه شوکتی مقرب، 1ناز میردهقان مهین

زبان فارسی اسـت. نویسـندگان ایـن    هاي  ترین سفرنامهسفرنامه ناصرخسرو قبادیانی از برجسته
شـده در سـفرنامه ناصرخسـرو، در پـی آن     سیاسـی بیـان  -سطور، با تمرکز بر مفاهیم اجتمـاعی 

لیـوون  فـان » اجتمـاعی هاي   بازنمایی کنش«ها را از رهگذر کاربست رویکرد هستند تا این گزاره
دهـد   لیوون از بازنمایی کنشگران اجتماعی این امکان را مـی  مورد واکاوي قرار دهند. خوانش فان

روابـط بـازیگران اجتمـاعی را فراچنـگ آوریـم. بـه بـاور        هاي   صورتی تحلیلی برخی از گونهتا به
هایی دارد که ناصرخسـرو در طـول    سرزمینتحلیلی به -نگارندگان، این سفرنامه نگاهی توصیفی

ساله خود دیـده اسـت. از سـویی، شـناخت ناصرخسـرو نسـبت بـه مسـایل سیاسـی،           سفر هفت
شناختی و... و حضور او در دربار و نمودي که این امر در آثار او چـه سـفرنامه و    اقتصادي، جامعه

د آثـار او را در چـارچوب   گـران بتواننـ   آورد تـا پـژوهش   چه شعر دارد ایـن امکـان را فـراهم مـی    
بررسی نمایند. با توجه به گستردگی این نظریه، اثـر  لیوون  مطرح شده در رویکرد فانهاي   تقابل
پـردازد؛   سازي به تحلیل سفرنامه ناصرخسـرو مـی   سازي و غیرفعال رو از دیدگاه تقابل فعال پیش

شـود. تحلیـل    ی بازتاب مـی رانی بازیگران اجتماع دیدگاهی که در آن چگونگی دربرگیري و برون
-لیوون امري است که براي نخسـتین  ویژه رویکرد فانشناسی و به آثار ناصرخسرو از دیدگاه زبان

انـد   گرانی که در ایـن عرصـه فعالیـت داشـته     شود و پژوهش بار در این اثر پژوهشی کاربردي می
یـانگر آن اسـت کـه در    اند. نتـایج تحقیـق نما   اي استفاده نکردهتاکنون از چنین چارچوب نظري

سـازي شـده و    اجتماعی گاه برجسته -سیاسیهاي  سفرنامه ناصرخسرو کنشگران، برمبناي بستر
سیاسـی،  هـاي   گاه به حاشیه رانده شدند. ناصرخسرو بازیگران سیاسی زمان خود را برمبناي باور

نـوعی   تـوان بـه   بنـدي کـرده و در آثـار او مـی     اجتماعی و دینی خود در نوشتار خویش صـورت 
  رانی پی برد.  دربرگیري و برون

سـازي و  اجتمـاعی، فعـال  هـاي    تحلیـل انتقـادي گفتمـان، بازنمـایی کـنش      واژگان کلیـدي: 
    لیوون.   سازي، سفرنامه ناصرخسرو، فان غیرفعال
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با کاربسـت   تبیین چگونگی بازتاب سیاست و اجتماع در اشعار ناصرخسرو
  نظریه بینامتنیت فرکالف

  2سمیه شوکتی مقرب، 1میردهقانناز  مهین

 -عمیق سیاسـی هاي  ناصرخسرو قبادیانی در زمره شعرا و نویسندگانی است که آثارش درونمایه
نحوي فزاینده در آثار وي به پیش رفته است. مضامین شـعري کـه   اجتماعی دارد. این موضوع به
سـال  از گذشـت هفـت   داد با مضامینی کـه پـس   خود ارایه میهاي  ناصرخسرو پیش از آغاز سفر

تـوجهی داشـته اسـت.    شـایان هـاي    عرضه کرده از نظر نوع نگاه به مسـایل پیرامـون، دگرگـونی   
است که شعر ناصرخسرو چـه نگـاهی بـه مسـایل      شود این پرسشی که در این نوشتار مطرح می

منظور پاسـخ  اجتماعی آن عصر دارد و چه تحوالت مضمونی داشته است؟ نگارندگان به -سیاسی
گیرنـد.   به این پرسش از ابزار تحلیل گفتمان و رویکرد تحلیل بینامتنی نورمن فرکالف بهره مـی 

وگوي اجتماعی ریشـه دارد.   شود این است که یک متن در گفت چه در این رویکرد مطرح می آن
توانـد در   کند که می وگویی میان متن، نویسنده و خواننده معرفی می فرکالف بینامتنیت را گفت

هـا   کند. تحلیل بینامتنی اغلب به بخشی از مـتن  آشکار و پنهان جلوه هاي   سطح و به صورتدو 
وگووار دارد؛ این بدان دلیل است که بر معنـاي گفتـه خاصـی تاکیـد      پردازد که صورت گفت می

خیـزد. بـه دیگـر     تنها عالم انتزاع برمـی اجتماعی و نههاي  ها و کنش دارد که از روابط میان گفته
وگوها است. بر این پایه نگارنـدگان درپـی    ، بینامتنیت، زمینه، فرایند و برایند متون و گفتسخن

ویژه قصاید او را در قالب این ابزار و برمبناي اندرکنشی که بـا  آن هستند تا شعر ناصرخسرو و به
سیاست، اجتماع و ادبیات آن عصر دارند، واکاوي نمایند. نتـایج پـژوهش نشـانگر آن اسـت کـه      
ناصرخسرو میان عرصه سیاست، اجتماع، متن و خواننده ارتبـاط برقـرار کـرده و مـتن براسـاس      

  سیاسی و اجتماعی خود تفسیرپذیر است.  هاي  ازاي بیرونی از ساختار مابه

تحلیل انتقادي گفتمان، متن و زمینه، بینامتنیـت، اشـعار ناصرخسـرو، نـورمن      واژگان کلیدي:
    فرکالف. 
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  از دیدگاه مطالعات باستان شناختی ناصرخسروبررسی سفرنامه 
  3حمید رضا ولی پور ،2امیر صادق نقشینه ،1نگین میري

یکی از اهداف مهم باستان شناسی، باز سازي شیوه زنـدگی جوامـع پیشـین در تمـامی ابعـاد و      
وجوه آن است؛ بر اساس این رویکرد منابع و متون تـاریخی، حـاوي اطالعـاتی هسـتند کـه بـه       

ة در زمـر هـا   کنند. سفرنامه می باستان شناختی در باره جوامع گذشته کمک شایانیهاي  ارزیابی
ادبـی، معمـوالً دربردارنـده    هـاي   تاریخی هسـتند کـه عـالوه بـر ارزش     -آن دسته از متون ادبی

مختلف تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، مردمشناسـی و باسـتان   هاي  اطالعات گوناگونی در زمینه
یکی از این دست منابع است که حاوي اطالعـاتی مفیـد از    ناصرخسروفرنامه شناسی هستند؛ س

نیز همچون  ناصرخسروتاریخی در قرن پنجم ه.ق. است. البته هاي  وضعیت برخی از بناها و شهر
خـود پرداختـه اسـت و از نـواحی     ة بیگانه و نادیـد هاي  اغلب سفرنامه نویسان بیشتر به سرزمین

از آنها گذشته است کمتـر گـزارش داده اسـت، ولـی زمـانی کـه بـه         مختلفی که در داخل ایران
 مفصـل تـري ارایـه   هـاي   دیده، اطالعات و توصـیف  می مناطقی رسیده که آنها را براي اولین بار

آن نیز، همچون هـر  هاي  از سفرش و نگارش رویدادها و دیده ناصرخسروکند. انگیزه و هدف  می
 ش تأثیر گذاشته است.  های و توصیفها  گزارشسفرنامه نویس دیگري، در نوع توجه و 

  .  ، باستان شناسی، متون تاریخیناصرخسروسفرنامه،  واژگان کلیدي:
 

   

                                                        
  استادیاران گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی  1
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  هاي ایرانی و اروپایی  تأملی دربارة سفرنامه
  1نرجس خدایی

پردازد ها و تحوالت فرمی و مضمونی ژانر سفرنامه در ایران و اروپا مینقد ویژگیپژوهش حاضر به
دهد. تکاملی آن را در ارتباط تنگاتنگ با جریانات اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار میو سیر 

هـا و  ي است گشوده بر امکانات فراوان: تأمل دربارة خودي و بیگانه، بیان تجربـه اسفرنامه عرصه
هاي فرهنگ بومی و آشنایی با فرهنگهاي تازه، نقد اجتماعی و فرهنگی، نگاه انتقادي بهدیدگاه

هـاي دور سـفر کـرده و اطالعـات     سـرزمین دیگر. هرچند سیاحان اروپایی در قـرون وسـطی بـه   
بودند، اما ژانر سفرنامه تا سدة هفـدهم مـیالدي رونـق    اي دربارة اقوام بیگانه ثبت کرده  پراکنده

تـدریج شـکوفا شـد و    چندانی نداشت، بلکه با رشد تبادالت سیاسی و اقتصادي و بینافرهنگی به
 مندي بهگونۀ نظامبعد، سیاحان غربی بهتري یافت. از سدة هفدهم به هاي متنوعها و فرمضمونم

 هـاي بیگانـه پرداختنـد و   هاي خویش دربـارة فرهنـگ  بندي مشاهدات و یافتهگردآوري و طبقه
شناسی هاي شرقشناسی مدرن را بنیان گذاشتند. برخی از ایشان، گفتمانشناسی و قومفرهنگ
هـاي  روزآمد کردند. از نیمۀ دوم سدة هجدهم، در سفرنامهچالش طلبیدند و یا  ن خود را بهدورا

تدریج ها بههمان نسبت که سفرنامهشود، و بهاي مشاهده میهاي ادبی فزایندهگیري اروپایی جهت
هـا  هـاي زیباشـناختی آن  دهنـد، جلـوه  شناسانۀ خود را از دست مینگارانه یا فرهنگکارکرد قوم
شوند. نویسی تلفیق میهاي ادبی چون رمان یا خاطرهیابد و بیش از پیش، با سایر گونهافرایش می
صورت نثر و نظم، و هاي گوناگون، هم بهنویسی در ایران نیز سابقۀ طوالنی دارد و در قالبسفرنامه

اند ن نثر پارسی بودهها جزو اولین متونامهحکایت و افسانه تجلی یافته است. سیاحتهم آمیخته به
تأثیر نبوده است. سفرنامۀ ناصرخسرو کـه در  ها، بر ادبیات فاخر بیگرایانۀ آنو زبان ساده و واقع

زبان را در خود جمع دانان و سیاحان عربهاي متون جغرافیقرن یازدهم میالدي، عناصر و سنت
شود. اما ایـن ژانـر در   ب مینویسی محسوکرده و تکامل بخشیده، نقطۀ عطفی در تاریخ سفرنامه

صورت هنجارمندي تثبیت نشده است. انسجام کافی برخوردار نبوده و بهایران نیز، از پیوستگی و 
نویسی رونق در سدة نوزدهم میالدي، همگام با تحوالت اجتماعی و تاریخی دوران قاجار، سفرنامه

مونی و فرمـی، تحـولی بسـیار    هاي مضرغم تمام کاستیچشمگیري یافت. متون این دوران، علی
اند و از بزرگ در عرصۀ فرهنگ، یعنی چگونگی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم اروپایی را ثبت کرده

  شوند. رو جزو اسناد مهم تاریخ ایران محسوب میهمین

                                                        
. دکتر نرجس خدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مقاالت متنوعی دربارة ادبیات معاصر آلمان، 1

 مدت سه سال عضو علمی پروژةشناسی، و فلسفۀ ادبیات نوشته است. ایشان بهمتون بینافرهنگی و شرق
بررسی "پژوهشی با عنوان  1391در دانشگاه پادربرن آلمان بوده، و در سال  "نامهآنتروپولوژي فرهنگ و سیاحت"

چاپ دانشگاه هایدلبرگ به "ادبیات تطبیقی"در مجلۀ  "هاي ایرانی و آلمانی در قرن نوزدهمتطبیقی سفرنامه
را به عهده داشته که "هادر تفاهم فرهنگ نقش سفرنامه"مدیریت همایش  1390رسانده است. همچنین در سال 

مدت دو هفته در دانشکدة هاي آلمانی و فارسی، بهشناسی دانشگاه بامبرگ آلمان، و نیز گروهبا همکاري گروه ایران
  ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است. 
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 آبشار شمشیر برید کجاست؟
  1محمدرضا توکلى صابرى

ناصرخسرو پس از ارجان  به قصد رفتن به اصفهان به سوى لردگان راه مى افتـد و مـى نویسـد:    
و به راه کوهستان روى به اصـفهان نهـادیم. در راه بـه کـوهى رسـیدیم، دره تنـگ بـود. عـام         «

ایـن   »مى گفتنـد.  »شمشیر برید«گفتندى این کوه را بهرام گور به شمشیر بریده است و آن را 
 ؟ و امروز چه نام دارد؟آبشار کجاست

با توجه به مسیر کلى ناصرخسرو، شکل آبشار، و محل جغرافیایى آبشارهایى که در ایـن منطقـه   
وجود دارند به یقین مى توان گفت که آبشار شمشیر برید همان آبشار بهرام بیگى اسـت کـه در   

  کیلومترى شهر یاسوج قرار دارد. 95حد فاصل شهرستان پاتاوه و لوداب در 
 

 ناصرخسرو، آبشار شمشیر برید، بهرام بیگى، پاتاوه، لوداب، یاسوج: واژگان کلیدي
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 نیل سنج  چیست؟
 1محمدرضا توکلى صابرى

و به شهر مصـر مقیاسـها و نشـانها سـاخته انـد. و عـاملى       « ناصر خسرو در سفرنامه مى نویسد: 
. واز آن روز که زیادت شـدن  باشد، به هزار دینار معیشت، که حافظ آن باشد، که چند مى افزاید

گیرد منادیان به شهر اندر فرستد که ایزد، سبحانه و تعالى امروز در نیل چندین زیادت گردانید، 
و هرروز گویند چندین اصبع (انگشت) زیادت شد. و چون یک گز تمام مى شود آن وقت بشارت 

است یعنى هروقت کـه   مى زنند و شادى مى کنند تا هجده ارش برآید. و آن هجده ارش معهود
از ین کمتر بود نقصان گویند و صدقات دهند و نذرها کنند و اندوه و غم خورند، و چون از ایـن  
مقدار بیش شود شادیها کنند و خرمیها نمایند. و تا هجده گز باال نرود خراج سـلطان بـر رعیـت    

د چیستند که نگهبان ). این مقیاسها و نشانهائى که ناصرخسرو از آنها صحبت مى کن1»  (ننهند
آنها حقوق هزار دینارى (که در آن زمـان مبلـغ  زیـادى بـوده اسـت) مـى گیـرد و محـل آنهـا          
کجاست؟ چرا هجده ارش حد تعیین شادى و اندوه مصـریان و معیـار پـرداختن مالیـات اسـت؟      

ل ناصرخسرو در سفرنامه هیچ توضیحى در باره این  مقیاسها و نشانها نـداده اسـت. احتمـاآل نیـ    
سنج ها چنان رایج و عمومى بوده اند که نیازى به توضیح آنها نمى دیده اسـت. در ایـن جـا بـه     
شرح دو نیل سنج و طرز کار آنها مى پردازم که از آنها بازدید کرده ام.  یکـى در شـهر قـاهره و    
دیگرى در شهر اسوان است . به احتمال زیاد ناصرخسرو هـر دو را دیـده اسـت. زیـرا عـالوه بـر       

وضیح در مورد اندازه گیرى افزایش سطح آب نیل توسط این نیل سنج ها، به بعضى مکانهـائى  ت
که در نزدیکى این ساختمانها قرار دارند رفته و به توصیف جزیره هائى که این نیل سـنج هـا در   

   آنها قرار دارد پرداخته است.
  

   اهره، آسواننیل سنج،  مقیاس النیل، مالیات، منیل الروضه، ق :واژگان کلیدي
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  شخصیت علمى ناصرخسرو و علوم طبیعى در سفرنامه
   1محمدرضا توکلى صابرى

از شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، و جهانگرد پارسى ناصرخسرو قبادیانى مروزى بـه جـز سـفرنامه و    
دیوان شعرش کتابهاى متعددى در زمینه  اخالق و دین و فلسفه به جاى مانده است. او مطالـب  
علمى جالبى در سفرنامه،  جامع الحکمتین،  و گشایش و رهایش دارد که نشان مى دهد که  به 

در این  مقاله به شخصـیت علمـى و   . آخرین اطالعات علمى زمان خودش دسترسى داشته است
مى پـردازم    (natural and  physical science) دیدگاههاى او نسبت به علوم طبیعى و فیزیکى

ه آمده است ونظریه او را در مورد اثر جاذبه ماه و خورشید و اثر آنها بر جزر و مـد  که در سفرنام
نگـاه    (rationalist) و یک خردگـرا  (scientist) توضیح مى دهم. من به او به عنوان یک دانشورز

مى کنم. ناصرخسرو خصوصیات یک دانشورز امروزى را به کمال دارا بود و بـا معیارهـاى امـروز    
خوبى براى همـه آنهـایى اسـت کـه در علـوم        (role model) رز برجسته بوده و اسوهیک دانشو

خصوصیات و صفات ناصرخسرو به طورى کـه از   .تجربى دست اندرکار پژوهش و تحقیق هستند
  سفرنامه، اشعار و کتابهاى دینى و فلسفى اش استنباط مى شوند. از این قرارند: قدرت مشاهده

(observation)¡  در گزارشـگرى صـداقت  (sinceritiy in reporting) .  کنجکـاوى (curiousity) 
، و آموزش و یادگیرى  (exactness) ، دقت (rationalism)، خردگرایى( perseverance) گیرىیپ

   .((continuing education مداوم
  

 ناصرخسرو دانشورزى،  علوم طبیعى، مشاهده، صداقت، کنجکاوى، پى گیـرى،  :واژگان کلیدي
  خردگرایى، دقت، آموزش مداوم
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 شرح بعضى از مبهمات مسیر سفر ناصرخسرو
 1محمدرضا توکلى صابرى

در مسیر سفر ناصرخسرو به حج با توجه به نقشه هاى امروزین مبهمـاتى وجـود دارد، بعضـى از    
شهرها از میان رفته اند، بعضى ها نامشان عوض شده است، بعضى جاده ها به کلى از بین رفتـه  

سیر هاى جدیدى که کوتاهتر و یا حتى طوالنى تر است ایجاد شده است. نقاط مبهم مسـیر  و م
وسـطان، میافـارقین،   -سراب، وان-شمیران، شمیران -سفر ناصرخسرو عبارتند از: مسیر خزرویل
قوص، عیذاب، طایف بـه  -قیروان، اخمیم-صالحیه، قاهره-جندقنسرین، عرقه، عکه=طبریه، تنیس

لوردغان. نویسنده که این مسـیر را رفتـه اسـت، بـا     -مهروبان، ارجان-ه، بصرهبصر-لحساء، لحساء
توجه با نقشه هاى امروزین بعضى شهرها و روستاهها را پیدا کرده و مسیرى را کـه ناصرخسـرو   

 رفته است مشخص  کرده و بعضى نکات مبهم را روشن مى کند. 
  : ناصرخسرو، سفرنامه، مسیر راه واژگان کلیدي
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  المللی آثار ناصرخسرو ترجمه و بازنمود بین) ح
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، برون بایدش کرد از رگ دل پـیش  ی است نادانیایخون رسونگاه ایرانی (
  .)نک او مرتورا رسوا کندزآا

  1مریم کیانی

متقدم شعر سیاسی که از یک سو بر اغلب علـوم عقلـی و نقلـی    هاي   از شاعران و شخصیتیکی 
از جمله طب، حساب، فلسفه، کالم و... احاطه داشته و از سویی دیگر به همراه حافظ  ،زمان خود

او در خسـرو قبادیـانی اسـت.    ناصرداشته کل قرآن را از بر و رودکی جزء سه شاعري هستند که 
کننـد. نگارنـده بـر     مـی  که از آن به عنوان دوران طالیی فرهنگ اسالمی یـاد  زیست می اي زمانه

سیاسـی و  هـاي    و بازبینی چند مقاله و کتاب به بررسی دیـدگاه  اواساس تحلیل بعضی از اشعار 
ست که در نبرد میـان دو خـط   ااو از جمله شاعرانی  پرداخته است. اجتماعی این ادیب فرهیخته

آورد و واکـنش در    روي به بازیافت ایرانی بـودن گرایی  نی عرب مآبی و ایرانیع ،دورة خودفکري 
و در دیوان اشعارش نفرت از خالفت بغداد و  نیاوردرا تاب ها  آن و خشونتها  برابر حکومت ترك

 تـا حـد  دیگـري نیسـت کـه     پـس از فردوسـی بـزرگ، گوینـدة    . کند میرا بیان  انحکومت ترک
حقیقـت گرایـی در   گرایی انسان و اعتقاد و  اشته باشد. خرد و کمالگرایش به ایران د خسروناصر
در  اود. در این مقاله ضمن نقد و تحلیل شخصیت سیاسی و جایگـاه شـعري   زن موج می او اشعار

ادبیات سیاسی ایران، به تحلیل روزگـار سیاسـی و اجتمـاعی ایـن شـاعر بـزرگ پرداختـه و بـه         
بـا روح   کـه آمیختـه   پردازیم مییعنی نگاه ایرانی این شاعر بزرگ  ،موجود ادبی دیدگاهترین  تازه

  .  است پرستی گرایی و ایران باستان

    .  طلبیبی، ایران گرایی، حقیقت گرایی، کمال عرب مآ واژگان کلیدي:

                                                        
دانشـــجوي کارشناســـی ارشـــد ادبیــــات، گـــرایش کـــودك و نوجـــوان دانشــــگاه پیـــام نـــور تفــــت،         . 1

  m_kiani777@yahoo.comایمیل:
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  شناسی در شبه قاره به همراه ناصرخسرو
 1نجم الرشید

شـعر و آوازه اش در ایـران محـدود     هاز برجسته ترین شاعران زبان فارسـی اسـت ك   ناصرخسرو
اسـت  هایی  دیگر شیفتگان و پیروانی یافته است. شبه قاره از سر زمینهاي  نمانده و در سر زمین

بدان رسید و بر ادبیات فارسی آن تاثیر گذاشـت. بسـیاري از سـرایند گـان      ناصرخسروکه اشعار 
انـد. آثـار    هد آنهـا را در نظـر داشـت   خـو هـاي    هو در سرود هبهره برد ناصرخسروشبه قاره از اشعار 

و هـا   انتخـاب  هـا،  هنگ نامهو فرها  اند و شرح هرسید چاپ هچندین بار در شبه قاره ب ناصرخسرو
خطـی آثـار او در کتـاب    هـاي    هاست. نسـخ  هانجام گرفت ناصرخسروگوناگون از آثار هاي  هترجم
ـ  هـاي    هشبه قـاره در تـذکر  نویسان  هشود. تذکر می داريهمختلف شبه قاره نگهاي  هخان  هخـود ب

 هو مقاالت مفیدي دربـار ها  اند. دانشمندان و نویسندگان معروف کتاب هپرداخت ناصرخسرواحوال 
  نگارش در آوردند.   هب ناصرخسرواحوال و آثار 

  . ها، مقاالت ها، کتاب هخطی، تذکرهاي  هشناسی، شبه قاره، نسخ ناصرخسرو واژگان کلیدي:
    

                                                        
  punajam@gmail.com، دانشیار گروه زبان و ادب فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب، الهور. پاکستان 1
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  بر شعراي فارسی شبه قاره ناصرخسروتاثیر 
  1سید محمد فرید

یعنی تقریباً هزار سال زبان رسمی در این ها  زبان فارسی در شبه قاره از دوره غزنوي تا انگلیسی
و سـبک شـاعران   هـا   ادیبان و شاعران شبه قاره از آغاز تـا اکنـون از اندیشـه    -منطقه بوده است

یکـی از شـاعران و ادیبـان     ناصرخسرو -کردند می آنها پیروياز  فارسی زبان ایران روحیه گرفته،
افکار افالکی وي سـر چشـمه   -نامدار فارسی است که در شبه قاره از آن بسیار پیروي شده است

شاعران شـبه قـاره اوزان و بحـور     -فیض براي ادبیان  و شاعران فارسی زبان شبه قاره بوده است
خواستند که در شعر سراي تسلط قابل  می کردند و با امر می را با افتخار تقلید ناصرخسرودشوار 
تتبـع   ناصرخسـرو دارند. از دوران قدیم تا امروز شماري از شـاعران از سـبک و اندیشـه    اي  هتوج

  شود. می کردند و آنها را در مقاله با تفصیل بررسی

  . ناصرخسروشبه قاره، ادبیان، افکار افالکی، اندیشه  ،شاعران ایران ،ناصرخسرو واژگان کلیدي:
 

    

                                                        
  faridpu@gmail.comپاکستان،  - استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب الهور 1
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  در ادبیات معاصر تاجیک ناصرخسروماي یس
  1بهرام میرسیداف

 ناصرخسـرو در جمهوري تاجیکستان روزگـار و آثـار شـاعر، ادیـب، متفکّـر و فیلسـوف معـروف        
شناسـان و فیلسـوفان زیـادي پیرامـون      جانبه مورد تدقیق قرار گرفته است. ادبیات قبادیانی همه

توان از  در این ردیف می اند. ها تألیف نموده گوناگون نظم و نثر این چهرة او اثر و مقالههاي   جنبه
دخاجه عالمان ناظر عرب بدالواحـد  یـف، ع  زاده، موسی دینارشایف، کامل بیکزاده، احمدجان محم

شماالو، ناصرجان سلیماو و دهها پژوهشگران یـاد کـرد، کـه توسـط رسـالها و تـدقیقات علمـی        
مشـغول   ناصرخسـرو فلسـفی، ادبـی، اخالقـی و دینـی آثـار      هاي  خویش به شرح و توضیح پهلو

مهمتـرین رسـالۀ جـامع علمـی را دایـر بـه روزگـار و آثـار و تعلیمـات ایـن حکـیم             اند. گردیده
شناسی او را همـوار و   معرفت جهانهاي   زاده نوشته، راه و وسیله تر ناظرجان عربزمین دک مشرق

هـاي   از پنج باب عبارت بـوده، هـر بـاب شـامل فصـل     » ناصرخسرو«دسترس کرده است. رسالۀ 
علمـی  هـاي    اندیشـه  مختلف است. در باب نخستین مسائل زمان زندگی، شـرح احـوال و آثـار و    

 عنـوان دارد، مسـائل توحیـد، آفـرینش عـالم،      » هیـات اال«م، کـه  بررسی گردیده باشد، بـاب دو
اکی، ظاهر و باطن، تأویل  ت و امامت را در بر می»قرآن«شکّ گیـرد. بـاب سـوم موسـوم بـه       ، نبو

»ه و صـورت  «بوده، از بررسی موضوعاتی، چون » هستی ايمعم ت جسم و مـاد اعـراز  «، »جوهری
ت نفـس. شـرح    «و » در سلسلۀ مراتب هسـتی مقام انسان «، »هستی: حرکت، زمان، مکان ماهیـ

نام داشته، به تشـریح معرفـت   » معرفت هستی«عبارت است. باب چهارم » مسئلۀ پسیخافیزیکی
معرفت و راسیونالیزم شاعرانه نگرانیده شده است. بـاب آخـرین   هاي   عالم، جریان معرفت، واسطه

و » انـدرز حکیمانـه  «هاي  وف فصلعنوان گرفته، در این قسمت فیلس» تعلیمات اخالقی«کتاب 
ت. مناظره با ابوبکر راضی« هـاي    اندیشـه  زاده  ناظرجـان عـرب   نجایش داده است.گرا »  معنی لذّ

بـا تعلیمـات عالمـان یونـان باسـتان، چـون افالطـون و ارسـطو،           را در مقایسه ناصرخسروعلمی 
سـنجی فیلسـوفان اروپـا،    دانشهـاي   دانشمندان شرق فارابی و سینا، اینچنین بـر مبنـاي معیـار   

حکمتپژوهـی عـالم   هـاي   شناسی علمی روسیه و با نظرداشت فضاي معنوي دیگـر مکتـب   جهان
ق یادشده از آفریده نماید. بررسی می در «به این روش اسـت:   ناصرخسروعلمی هاي   خالصۀ محقّ

. آورد تفکر فلسفی و حکمت الهی ظاهر و باطن یـک حقیقـت را فـراهم مـی     ناصرخسرونظریات 
ناپـذیر دارنـد. فیلسـوف     بینی او با هـم پیونـد جـداي    عقل و ایمان و علم و اعتقاد در نظام جهان

، 1» (کـرد  هایش هم حکم عقل،  هم طلـب شـرع را برابـر رعایـه مـی      اندیشه اسماعیلیمزهب در 
میالدي در تاجیکستان  2003با قرار یونسکو سال  ناصرخسروبرگزاري جشن هزارسالگی  ).168

                                                        
  (تاجیکستان)فوراف خجند اباجان غاستاد دانشگاه دولتی آکادمیک ب  1
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ر هر چه بیشتر دسترس مخلصان گردد. از این رو، در حاشیهامکان د این   اد، که میراث این متفکّ
ه جشنواره ها بـه   هعها، مجمو علمی، فصلنامههاي   ها صدها مقاالت علمی روي کاغذ آمده، در مجلّ

: دیـروز،  ناصرخسـرو «طبع رسیدند. بزرگترین مجموعۀ علمی به این مناسبت نشرگردیده کتاب 
قان کشور 80عنوان داشته، نزدیک » رداامروز، ف بریتانیـا، کنـده،   هاي  فشردة مقاالت علمی محقّ

فدراسیون روسیه، جمهـوري اسـالمی ایـران، پاکسـتان، افغانسـتان، اسـرائیل را پیرامـون افکـار         
گیـرد. در محـیط ادبـی     شناسی، دینی، ادبی و اخالقی این متفکّـر را در بـر مـی    فلسفی، طبیعت
  سـاله اینجانـب ادامـه    قبادیـانی چنـد ده   ناصرخسروق و بررسی علمی و بدیعی تاجیکستان تدقی

شناسـی ایـن دانشـمند بـراي اهـل معرفـت بـاز         کلیدي جهانهاي   داشته، برابر نشر آثار او نکته
قـان و هـم     ناصرخسـرو گردند. مهم آن است، که به تفکر دینی و فلسفی و حکمـی   می هـم محقّ

کنند. باعث خوشنودیسـت،   تاریخی و ارزش ادبی و علمی نگاه میهاي  خوانندگان تنها از دیدگاه
متوسطه و عـالی تاجیکسـتان بـه طـور     هاي  که حاصل تفکر علمی و ادبی و اخالقی او در مکتب

اي تاریخ باشوکوه عجم بـه امروزیـان حکمـت     مفصل تعلیم داده می شوند و امروز این چهرة مجلّ
  آموزد. اصیل و اخالق نکو را می
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  40-30هـاي    (سـال  در تاجیکسـتان  قبادیانی ناصرخسرودربارة ها  مناظره
    سدة بیست میالدي)

  1زاد سبحان اعظم

 40-30کننـد، در سـالهاي    شناسی شوروي تاجیکی ثابـت مـی   همچنان که مطالب تاریخ ادبیات
بـراي  -دورة جوشش بحث نظري و پیوندجوي و پیوندسازي فرهنگ نـوین شـوروي  -سدة بیست

تـاجیکی، از جملـه   -روزگار و آثار و افکار نماینـدگان برجسـتۀ ادبیـات گذشـتۀ فارسـی     تحقیق 
ابوعبداهللا رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابوعلی ابن سینا، شیخ سـعدي شـیرازي، حـافظ شـیرازي،     
کمال خجندي و غیره جایگاه خاص و زمینۀ مناسب فراهم آمـد.* بـه خصـوص، در ایـن راسـتا      

ر بزرگ سدة یازده ناصر خسرو قبادیانی یـک قطـار   راجع به مقام نویسنده،  شاعر، حکیم و متفکّ
؛ 17؛ 16؛ 9جویهاي علمی تهیه گردیده، در این اساس سلسلۀ آثار علمی به وجـود آمدنـد (   چاره
اندیشۀ علمی، ویژگیها، ارزش و اهمیت، اصول و سبکهاي تحقیـق در   ). مطالعۀ محتوا، افکار، 30

لبندي تفکر دورة نو دگرگونیهاي اجتماعی جامعـه بـه روشـن کـردن     این آثار، نقش آنها در شک
ت تاریخ ادبیات صحیفه مسـاعدت خواهـد کـرد.      شناسی تاجیک در آسـیاي میانـه   هاي جالب دقّ

کنـد، کـه نقـد و     شناسی در آن مرحله به درك این حقیقت مسـاعدت مـی   مطالعۀ تاریخ ادبیات
تاجیکی بیشـتر بـر پـاي شـناخت مفکـورة      -سیتحلیل جایگاه کلّ سخنوران دورة کالسیکی فار

دورة نو انجام یافته، نام و کار آنها سندي براي کشمکشهاي ادیاالگی قـرار گرفتنـد: در تألیفـات    
مربوط به رودکی، فردوسی، دقیقی، ابن سینا، ناصر خسرو، عبید زاکانی، نظامی، سعدي، حـافظ،  

 ریم.میرزا بیدل و... به این شیوة تحقیق و بررسی برمیخو
  

                                                        
  abdufattoh12@mail.ru، ایمیل: آکادمی باباجان غفوراف، تاجیکستان، دانشگاه دولتی خجند 1.
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  ناصرخسرو آثار المللی بین بازنمود و ترجمه
  1الهه معصومی

اند، بـه  شتر موردتوجه بودهیمنحصر به فرد بهاي  یژگیاز آثار به علت و یشه برخیات همیدر ادب
آن دسـت  ۀ بـه ترجمـ   کسـانی و اسـت   شـده جلب ها  آن يبه سو یتوجه جهان یه حتک اي گونه
 یژگـ   ین ویـ آثار ناصرخسـرو از ا مندي  ، بهرهشاندهکق ین تحقیانجام اه ما را به کاند. آنچه دهیازی

 او که توجه هرچه بیشتر دانشمندان شرق و غرب، ضرورت تحقیـق و مطالعـه در آثـار    است و این
ـ   ناصرخسـرو ۀ . سـفرنام کند میآشکار  را که ارزش جهانی دارد، اش همچون سفرنامه ن یجـزء اول

از  ییهـا  ن مقاله به نمونـه یا است. شدهترجمه  یمختلفهاي  زبانجهان است که به هاي  سفرنامه
و مورد توجـه   برجستگیة نشان دهند در نهایته کپردازد یمها  آنۀ سیموجود و مقاهاي  ترجمه

   اوست.بودن آثار 

  .ناصرخسرو در جهان ، سفرنامۀترجمهناصرخسرو، سفرنامه،  واژگان کلیدي:
  

                                                        
1 . masoumielahe67@gmail.com  



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     202

 

  در فرانسه ناصرخسروبازنمود آثار 
 1فرزانه کریمیان

خـود کـه از    ۀناصرخسرو در فرانسه بیشتر از دو جهت مورد توجه قرارگرفته است. اول با سفرنام
بسیاري جهات براي غربیان اهمیت دارد و بااهمیت یافتن نوع ادبـی سـفرنامه اهمیـت بیشـتري     

وجه یافت. دوم به جهت قرار گرفتن در جریان منسوب به اسماعیلیه و خلق آثاري فلسفی مانند 
کننـد. سـفرنامۀ ناصرخسـرو در سـال      که به فهم این جریان کمـک مـی   جامع الحکمتینو  دین

) به فرانسه ترجمه و در پاریس به چـاپ رسـید.   Charles Schefer( "رفشارل ش"توسط  1881
اسـماعیلی در  هـاي    شـه یاندة ادبیـات عرفـانی و   حوزدر  ناصرخسرودیگر هاي   نوشتهاین کتاب و 

جـامع  کتـاب   یی ازهـا  قسـمت بعد در آثار هانري کوربن بیشتر انعکاس یافتند. کوربن هاي   سال
ة فارسـی  شـد  حیتصـح را به فرانسه ترجمه و با همکاري دکتر معین، متن  ناصرخسرو الحکمتین

در تهـران   1953مطالعۀ مقدماتی به دو زبان فارسی و فرانسه در سال اي  همطالع باآن را، همراه 
در فرانسه و با ترجمـۀ   جامع الحکمتین، باالخره کتاب 1990و پاریس به چاپ رسانید. در سال 

) به چاپ رسـید. گاسـتین در ترجمـۀ خـود مـتن      Isabelle de Gastines( "ستینایزابل دو گا"
تصحیح شدة دکتر معین و هانري کوربن را اساس قرار داد و در بسیاري موارد بـه نقـل قـول از    

ناصرخسـرو، آثـارش و     ،اي هصـفح  60ترجمۀ کوربن پرداخت. این کتاب نیز با مقدمۀ مبسـوط  
کند. تا پایـان قـرن    در این جریان را معرفی می ناصرخسروجایگاه فکري اسماعیلیه و هاي   بنیان

)  همواره Christian Jambet( "کریستیان ژامبه" ازجملهکوربن و شاگردانش هاي   نوشتهبیست 
  هایی از او اشاره دارند. و نقل قول ناصرخسروبه آثار فلسفی 

  .جامع الحکمتین، اسماعیلیه، سفرنامهناصرخسرو، بازنمود آثار،  واژگان کلیدي:
   

                                                        
 f_karimian@sbu.ac.ir دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی   1
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  ناصرخسرو در سرزمین چین  بررسی بازتاب  آثار و اندیشه
  1سادات پورنجفی وجیهه

دانسـت. وي کـه در    آسیاي مرکزي در اسماعیلیه آیینبنیانگذار توان  شک می ناصر خسرو را بی
هاي جدي مواجه گردید مجبـور بـه تـرك     فراز و فرود کارکردهاي تاریخی با نامالیمات و چالش

حلقه همراهـان خـود   زادگاه خود شد و در دره یمگان بدخشان افغانستان پناه گزید و به همراه 
اسماعیلی در میان مـردم ترکسـتان چـین آغـاز نمایـد.      شیعی را در قالب مکتب توانست دعوت 

ن اندیشمند شیعی به ویـژه در  براي ایجایگاه بسیار واالیی  مجموعه این تعلیمات منجر به ایجاد
مراسـم  میان جمعیت تاجیکان چین شده است و بسیاري از ساکنان نواحی غربی چین حتی در 

هـایی   با این وصف تاجیکان چـین از جملـه اقلیـت   اند.  هاي وي الهام گرفته خود از آموزهروزمره 
است و به استثناي هاي میدانی در مورد آنها صورت گرفته  هستند که کمترین نگارش و پژوهش

چند اثر محدود در زمینه زندگی آنها تقریبا هیچ اثري به زبان اویغوري یـا زبـان دولتـی کشـور     
هـاي دولـت چـین در جهـت محـدود کـردن        چین وجود ندارد. افزون بر این با توجه به سیاست

ی هاي مذهبی شاید دشوار باشد تـا تصـویر دقیقـی از هویـت عقیـدتی و اجتمـاع       فعالیت اقلیت
جیانگ  ارائه کرد. به بیـان بهتـر بـا وجـود      تبار اندیشه ناصرخسرو در منطقه شین پیروان تاجیک

فرهنگ کمونیستی خاص حاکم بر کشـور چـین کـه بـر مسـایل عقیـدتی و مراسـم تشـریفات         
هاي پامیر در غرب چـین داراي   اجتماعی تاثیرگذار بوده اما باز هم ساکنان محصور در کوهستان

کند. از این منظر، آنچه کـه   تر می ایی هستند که وجه تمایز آنها را با سایرین روشنآیین و باوره
هـا و   شود و به دلیل محـدودیت  مربوط به آیین و مراسم تشریفات مذهبی ساکان این مناطق می

ها شاید بیشتر به صورت شفاهی و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده اسـت از   محرومیت
گیرد. بـر   هاي فکري ناصر خسرو در هماهنگی قرار می و محتوا با سنت آموزهنظر سبک و سیاق 

این اساس، تاثیرات اندیشه ناصر خسرو بر آداب و زندگی روزمـره تاجیکـان چـین را بـه عنـوان      
تـوان در مـوارد متعـدد     شـود، مـی   فیلسوفی توانا،جهانگردي ادیب و شاعري نامور ارج نهاده مـی 

گیري از مطالعات میدانی و بررسی معدود آثار مکتـوب بـه زبـان     ا بهرهمشاهده کرد؛ این مقاله ب
هـاي ناصرخسـرو را در ایـن      کوشد تا بازتـاب  آثـار و اندیشـه    چینی در غرب سرزمین چین، می

  منطقه نشان دهد. 
  

  ناصرخسرو، چین، تاجیکان کوهسار، تشیع اسماعیلی  واژگان کلیدي:
   

                                                        
 V_pournajafi@sbu.ac.irعضو هیات علمی گروه زبان چینی،  1
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 عرب  بازتاب سفرنامه ناصرخسرو در جهان 
  2، نجم الدین ارازي1حجت رسولی

مهمترین اثر ناصرخسرو قبادیانی سفرنامه وي است. این کتاب حاصل مشاهدات ناصرخسـرو در  
طی هفت سال مسافرت به حج و عبور از شهرهاي مختلـف اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع        

یـد مـورد توجـه    سفرنامه ناصرخسرو، وصف سرزمینهاي مختلف عربی است، به احتمال فراوان با
 -1نویسندگان و پژوهشگران عرب بوده باشد. سوالهاي طرح شـده در ایـن پـژوهش عبارتنـد از     

چه کسانی اقـدام بـه    -2سفرنامه ناصر خسرو چه بازتابی در کتابها و مقاالت عربی داشته است؟ 
نویسـندگان، پژوهشـگران عـرب چـه      -3انـد؟  ترجمه سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربـی کـرده  

و سفرنامه وي داشته اند؟ این پژوهش ضمن پاسخگویی بـه ایـن    دیدگاهی نسبت به ناصرخسرو
سواالت به معرفی و تحلیل آثار نویسندگان و پژوهشگران عرب زبانی کـه در کتابهـاي خـود بـه     

هاي کامل سفرنامه ناصرخسـرو و  پردازد. همچنین ترجمهاند، میسفرنامه ناصرخسرو اشاره کرده
ایی از آن به زبان عربی که توسـط مترجمـان و محققـان در جهـان عـرب صـورت       ترجمه بخشه

تحلیلی، مقاالت و کتابهـایی   -کوشد با روش توصیفیاند. این مقاله میگرفته است، معرفی شده
هـاي صـاحبان   اند، بررسی کرده و ضمن تحلیل نظرات و اندیشهرا که در این زمینه نگاشته شده

ایـن رهگـذر بـه دریـافتی از میـزان توجـه نویسـندگان، پژوهشـگران و          کند تا ازآثار، سعی می
  .مترجمان جهان عرب به سفرنامه ناصرخسرو برسد

  
  ناصر خسرو، سفرنامه، جهان عرب، ترجمه هاي عربی واژگان کلیدي:

   

                                                        
   h-rasouli@sbu.ac.irدانشیار دانشگاه شهید بهشتی   ١
 n_arazi@sbu.ac.irشهید بهشتی  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه ٢
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  بازنمود جهانی ناصرخسرو
د عباسی 2عباس احمدوند، 1محم  

)  از مشهورترین شخصیتهاي علمـی  ناصرخسرو(مروزي قبادیانی  بن خسروابومعین ناصر حکیم 
هاي چهارم و پنجم هجري قمري است. ناصرخسرو در ایام امارت چغـري بیـگ داود   و ادبی سده

بن میکائیل  بر خراسان، در دستگاه دیوانی سلجوقیان مشغول به کار شد. سپس از امور دیـوانی  
ذاهب پرداخت، سرانجام در مصر فاطمی کناره گرفت و به سیر و سفر و گفتگو با ارباب ادیان و م

مبلّغ دینی اسماعیلیان دست یافت. ناصرخسرو » / حجت«به مذهب اسماعیلی گروید و به مقام 
یی مانند اخالق، کالم و اصول عقاید مذهب اسماعیلیه صاحب آثار ارزنـده اي اسـت؛   در حوزه ها

ربـاره اوضـاع جغرافیـایی، اجتمـاعی،     که حاوي اطالعات باارزشـی د  سفرنامهاما از میان  آثار او، 
او شهرت بیشـتري پیـدا    دیوان اشعاراقتصادي و فرهنگی شرق و غرب جهان اسالم است و نیز  

ت و نیز اسماعیلی بودن وي، توجـه خاورشناسـان را    سفرنامه ناصرخسرو کرده است. ظاهرا اهمی
ر ف نسوي، در اواخر قرن نـوزدهم  ، خاورشناس فرا3به او و آثارش جلب کرد؛  نخستین بار شارل ش

سفرنامه را به فرانسوي ترجمه کرد . پس از شـفر پـژوهش دربـاره ناصرخسـرو، زنـدگی، آثـار و       
اندیشه هایش رونق یافت. از این رو، برخی پژوهشگران شرقی نیز به تصـحیح  و ترجمـه آثـار او    

لیسی، آلمانی، روسی، ژاپنـی،  او پرداختند. سفرنامه به زبانهاي انگ دیوان اشعارو  سفرنامهبه ویژه 
اردو، عربی و ترکی نیز ترجمه شده است. پژوهش حاضر بـر آن اسـت دالیـل گونـاگون  توجـه      
مستشرقان به ناصرخسرو و نیز بازنمود جهانی  وي را بر مبناي آثار علمی، ادبـی و مـذهبی اش   

  نشان دهد.
  

  ، خاورشناسان.  ان اشعاردیو، سفرنامه: ناصرخسرو قبادیانی، اسماعیلیه، واژگان کلیدي
   

                                                        
  m.abbasi@rch.ac.ir. عضو هیأت علمی بنیاد دائرة المعارف اسالمی  1
 a_ahmadvand@sbu.ac.irی . عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسالم 2

1. Charles Schefer.  
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  انتقادي ناصرخسروهاي  ) رویکردط
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  انتقادي در شعر ناصرخسروهاي  بررسی رویکرد
  2الهه ابراهیمی، 1شوهانی علیرضا

پروا به طـرح   ، گاه در اشعار و آثار خود، چنان بیاند به زعم اهل ادب، مصلحان جامعهکه شاعران 
ـ     پردازند که بیشتر اقشار جامعه از آن در امان نمی انتقادات می ه نـوعی  ماننـد. ناصرخسـرو کـه ب

هـاي   اسـت، بـه طـرح انتقـاد      ر خـود بـوده  جامعـه عصـ  هـاي    عـدالتی  وجدان بیدار و فریادگر بی
بررسی اشعار این شـاعر   است. از جامعه، سالطین، فقها و شاعران زمان خود پرداختهاي  هگسترد

بزرگ، بیانگر آن است که او با انتقاداتش در پی اصالح جامعه بر مبناي عقایـد اسـماعیلی خـود    
رو،  از ایـن . گفت که بیشترین خاستگاه انتقادات ناصرخسرو، درد دینی اوست توان می است. بوده

بیند. ایـن   دین می بازگشت به قرآن وانتقاد به آن هجوم آورده، ۀ که با تازیاناي  هامعراه نجات ج
بـا عقایـد   ها  آن ناصرخسرو، به پیوندهاي  گوناگون انتقادهاي   جنبهبا بررسی  کهمقاله برآن است 

  مذهبی این شاعر بپردازد.  

   .انتقاداتدینی، ۀ ادبیات تعلیمی، شعر، ناصرخسرو، اندیش واژگان کلیدي:

                                                        
  ar_shohani@yahoo.comاستادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم، ایمیل: . 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم. 2
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ناصرخسرو قبادیانی (من آنم کـه در پـاي    نگاهی به ادب اعتراض در اشعار
  خوکان نریزم/ مر این قیمتی در لفظ دري را)

  1محمودرضا سازواري

اجتمـاعی  هاي  توان به برخی وقایع و ویژگیبا بررسی مضامین اجتماعی موجود در آثار شعرا می
 صرا مشـخ  بر مضـامین اجتمـاعی عصـر خـود     يشاعرآن شاعر پی برد و میزان تأکید هر زمان 
چیزي است کارگیري شعر و قدرت شاعري در اعتراض و نکوهش از  مراد از ادب اعتراض به. کرد
بسیاري در ظهور ایـن   اناندیشمند تاکنوندر جامعۀ آن روز سزاوار نکوهش و اعتراض است.  که
ا آن دسـته از شـاعران و نویسـندگانی کـه بـه      ، اماندبان فارسی سهیم بودهادبی در ز صنعت نوعِ

داري ایـن هنـر   شک سـهم بیشـتري در طالیـه   بی ،انددر ادب اعتراضی آفریده را صراحت آثاري
خـود  ت اجتمـاعی دوران  ن سبک خراسانی در اشعارش از وضـعی دارند. ناصرخسرو در بین شاعرا

به بزرگان و صـاحبان  زیادي است. ناصرخسرو اعتراضات بسیار  را بیان کرده نظراتش اعتراض به
رو  از ایـن  .اسـت  خوار، دنیاداران زورمند زرمدار و... داشتهفروش، فقیهان رشوهدولت، عالمان دین

به شرح و تبیین این اعتراضات در خالل اشـعار ناصرخسـرو    نگارندة این مقاله درصدد برآمده تا
  بپردازد.  

  .شناختی، ناصرخسرو، اعتراض، ادب اعتراض جامعه واژگان کلیدي:

                                                        
. اســــتادیار گــــروه زبــــان و ادبیــــات فارســــی دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحــــد تهــــران شــــرق، ایمیــــل:  1

Dr.Rezaszvari@Yahoo.com 
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  ناصرخسرو به بهار و بهاریه سرایی نگاه نقادانۀ
  2راضیه رئیسی نافچی، 1دکترمحمود براتی

 بـوده همواره مورد توجـه شـاعران    بوده کهبهاریه سرایی، سنتی در شعر فارسی از آغاز تا اکنون 
شاعر خردگراي سبک خراسانی نیـز همچـون دیگـر شـاعران متقـدم و       ،خسروحکیم ناصر است.
به بهار و بهاریه سرایی با نگرش دیگـر   اونگرش  اماعصر خود به بهاریه سرایی پرداخته است؛  هم

. در این آید میی به شمار او استثنای در واقع در این زمینه .شاعران سبک خراسانی متفاوت است
 ـ  پـردازیم. روش تحقیـق در ایـن پـژوهش توصـیفی      مـی  و رویکرد تحقیق به این تفاوت نظرگاه

 شدههمراه با تحلیل محتوایی انجام و ناصرخسرو هاي   آوري بهاریه جمعاز  پستحلیلی است که 
ناصرخسرو به این نتـایج دسـت یـافتیم کـه نگـرش شـاعران سـبک        هاي   با بررسی بهاریه است.

ناصرخسـرو دیـده   هـاي    نگـرش در بهاریـه   نـوع  ایـن  واقعی و آفاقی اسـت، امـا  خراسانی به بهار 
مـورد  هـا   عصر خود را به دلیل سرودن بهاریه . همچنین ناصرخسرو شاعران متقدم و همشود مین

پرداختـه  هـا   بهاریـه توصیف فصل بهار و که خود با نگرشی متفاوت به درحالی مؤاخذه قرار داده 
بـه بیـان   هـا   از طریق سرودن بهاریـه  تا کردهاست. او شاعر خرد، موعظه و مذهب است و تالش 

مذهبی و همچنـین تـرویج و تبیـین مـذهب اسـماعیلیه بپـردازد. بیـان        ـ  افکار و عقاید اخالقی
هـاي    بهاریه از جمله مباحث اولیۀتوحید، زودگذري عمر و ناپایداري روزگار، رستاخیز و قیامت... 

در کـاربرد عناصـر کلیـدي     ، کهنها در محتوا. این نگرش متفاوت حکیم نه تشوند میاو را شامل 
و شـراب،   مـی  او عناصر کلیدي همچون کاربردهاي   در نتیجه در بهاریه .استآشکار نیز ها  بهاریه

شـاعران سـبک خراسـانی برجسـته      بسـیاري از هاي   نوروز، عشق، معشوق و شادي که در بهاریه
  .  شود میدیده نشده 

  .بهاریه، سبک خراسانی، ناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
 mbk@ltr.ui.ac.irایمیل:  دانشیار دانشگاه اصفهان،. 1
  razyehreiisi@gmail.comکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، ایمیل: . 2
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  خسرومدح و انتقاد در قصاید ناصرهاي  جلوه
  2ساسان نجفی ،1فاطمه مدرسی

مهم ادبیـات فارسـی بـه    هاي  مایه ، اما هر دو از درونندمدح و انتقاد، با اینکه در تضاد با یکدیگر
ـ  داراي  هنیز جایگاه ویژ ناصرخسروآیند. این مضامین در قصاید  شمار می  حاضـر سـعی  ۀ نـد. مقال

مدح و انتقاد در قصاید ناصرخسرو بپردازد. هدف اصلی پژوهش تعیین هاي   جلوهۀ دارد به مطالع
بتـوان  اند، تا به طور ضـمنی  مورد مدح یا انتقاد قرار گرفته ناصرخسرومصادیقی است که توسط 

پیرامون اي  هرا بهتر شناخت. در این مورد هیچ پیشین اوـ اجتماعی  از این رهگذر دیدگاه سیاسی
فاطمیـان، فرزنـدان علـی(ع)،     مدحشـان کـرده شـامل    اوکـه   کسـانی را ناصرخسرو یافت نشد. 

گشـوده   شـان و مـواردي کـه او زبـان بـه انتقاد     شـوند  می مستنصر، امیر بدخشان و اهل یمگان
و  فالسـفه هـان، دینـداران دروغـین،    ند از مردم جاهل، وضع زمانه، خلفـاي عباسـی، فقی  ا عبارت

انی کـه مـدح   از شـاعر  اوبـا توجـه بـه انتقـاد      کـه  دهد میگویند. نتایج نشان شاعرانی که مدح 
خسـرو از پادشـاهان   عنایت به شواهدي کـه بـه مـدحِ ناصر   و همچنین با  گویندپادشاهان را می
پادشـاه   از اینکه پاداش ناصرخسرو در مدح پادشاهان بیش که توان احتمال دادمربوط است، می

اده، کـه احتمـاالً   را مـورد توجـه قـرار د    اوانسـانی  هاي  را در نظر داشته باشد، خصایص و ارزش
    است. بودهتأثیر ندر این امر بیاش نیز  اعتقادات مذهبی

 ، مدح، انتقاد، اعتقادات مذهبی. ناصرخسروقصاید  واژگان کلیدي:

                                                        
  fatememodarresi@yahoo.com ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ایمیل:استاد زبان و . 1
  sasan_najafi12@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ایمیل: . 2
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  سنایی و ناصرخسرو اشعار در انتقاديهاي  بررسی رویکرد
 1سلطانی فاطمه

 ،خراسـانی  سـبک  شـاعران  میـان  در. اسـت  هزمان اوضاع از انتقاد ،فارسی شعر موضوعات از یکی
 سـبکی هـاي   شاخصه از یکی که چنان ،است فرد به منحصر جهاتی از و بارزاي  هچهر ناصرخسرو

 از مذهبی، بخشی اختالف جمله از و دیدگاه اختالف علت به او. اوست شعر انتقادي وجۀ او شعر
 در عباسـیان  ویـژه  بـه  عصـر  حـاکم  طبقات و مخالف مذهب سران متوجه را خود انتقادي اشعار
. اسـت  تأمـل  قابل حیث این از نیز غزنوي سنایی آثار است. کرده خراسان در سلجوقیان و بغداد
 قـرار  توجـه  مـورد  را سـنایی  و ناصرخسـرو  اشعار انتقاديهاي  رویکرد دارد تا سعی پژوهش این
هـاي    جنبـه  از برخـی  در سـنایی  کـه  دهد می نشان حاضر جستار ،رویکردها این بررسی با. دهد
 بیـان  در جهت غیرمستقیم و مستقیم شیوة دو از شاعر دو هر. است ناصرخسرو پیرو اش يانتقاد
 بـر  دلیـل هـا   آن درشـت  و تلـخ  زبان آنچه مشخص است اینکه .کنندمی استفاده خودهاي  انتقاد
 اسـت؛  اجتمـاعی  مفاسد با رویارویی جهت در بلکه ،نیستها  آن شخصیت تزلزل و شخصی کینۀ
  .  شود می نزدیک هجو به سنایی زبان و عفیف ناصرخسرو زبان که تفاوت این با

  . ، سنایی، انتقاد، نکوهش، فسادناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  f-soltani@phd.araku.ac.ir دانشگاه اراك، ایمیل: فارسی ادبیات و زبان آموختۀ. دانش1
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بـدخوانی   "(براسـاس نظریـۀ  تقابل ناصرخسرو با شاعران سبک خراسانی 
  هرولد بلوم) "خالقانۀ

  1زاده عبدالرضا مدرس

کردي مذهبی و پنجم هجري به سبب روی ةرسی در سدشاعر نامدار ادب فا ،ناصرخسرو قبادیانی
 شـده  اش شـناخته  دورهدارد، شاعري متفاوت از دیگر شاعران هم  بازتابفلسفی که در اشعارش 

برآمده از همین تفاوت شخصیت اوست.  نیزتا جایی که نگاه شاعران و ادیبان پس از ناصر  ،است
جـز  اي  هچـار  خـود واالي مذهبی و فلسفی هاي   اندیشه هنرمندانۀبیان  در جهتخسرو که ناصر
 سـن اي داشته باشد کـه در   آوایی مشابه شاعران درباريخواسته  نمی ، داشتهمندي از شعر ن بهره

 خسـرو ناصر هوشیارانه و عامدانـۀ هاي  وعه رفتارمجم .بود شدهروي گردان ها  آن از چهل سالگی
 با قصاید مدحی و دربـاري  اش يفضاي شعرسازي  شاعران درباري و در متفاوت ازگیري  در کناره

شـاعر متـأخر از شـعر شـاعر متقـدم جـاي گیـرد        » بدخوانی خالقانۀ«ذیل روش  تواند میها  آن
در مقالـۀ حاضـر    است. مطرح کرده» اضطراب تأثیر«بلوم آن را ذیل عنوان که هرولد طور  همان

هـاي    شـباهت  کـاهش ناصرخسـرو در   تـار هنرمندانـۀ  بلوم، به بررسی رف ضمن تبیین این نظریۀ
  پردازیم.   می سبک خراسانیدر خود با شعر شاعران مطرح  يشعر

  .أثیر، هرولد بلومناصرخسرو، سبک شناسی، سبک خراسانی، اضطراب ت واژگان کلیدي:

                                                        
  فارسی واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمیدانشیار زبان و ادبیات . 1
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  فکري دیگرهاي  با مکتب ناصرخسرومجادلۀ 
 2سید امیر جهادي، 1حمیدرضا خوارزمی

فکري خـود بهـرة   هاي  اندیشمند هنرمندي است که از هنر شعري براي بیان اندیشه ناصرخسرو
دسـت، از  زیادي برده است. او در همۀ آثار خود از شعرگرفته تا نثر، به صـورت هماهنـگ و یـک   

زمـان انتقـاد کـرده اسـت.     رایج آنهاي  و در مقابل عقاید خود، از اندیشه عقاید خود سخن گفته
و بـراي   پرسش اصلی این پژوهش این است که اندیشۀ آرمانی و ریشۀ بحثی این شاعر چه بـوده 

ي هـا  است که از عقاید خود در برابـر اندیشـه  و آیا توانسته پیروان خود چه راهی را انتخاب کرده
دیگر دفاع کند؟ براي رسیدن به این مهم به همۀ آثار این اندیشمند مراجعه شد و موارد جـدال  

ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل شـد کـه ناصـر بـا     فکري او با سایر نحله
کالمی، فلسفی، دینی و مـذهبی مبـارزه   هاي  آمیز سعی کرده که با همۀ اندیشهروحیۀ مسالمت

کند، با حکمت خاص خود پاسخ گوید. نـوع  و تشکیکی را که در مورد اندیشۀآنان مطرح می کند
بـا  آوري گردیـده و سـپس   گـرد  اي کتابخانـه پژوهش در این نوشته بنیادي بـوده، کـه بـا روش    

  است.مورد تجزیه و تحلیل عقالنى قرار گرفته ،هاى مختلف استدالل روش

  .جدال فکري اسماعیلیه،مکتب  ناصرخسرو، واژگان کلیدي:
  

                                                        
 hamidrezakharazmi@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  1
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 2
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  : دو جایگاه، دو دیدگاهناصرخسرو
  1زاده داوري محمود تقی

هــ .ق) دو دسـته ادبیـات مـدح و      481-394در آثار ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزي (
اي، از سالطین بـه   شود. در دسته عصر او دیده می ها و حاکمان هم قدح، تمجید و تقبیح حکومت

اي دیگـر، همـان    کند، و در دسـته  برد و دستگاه و دربار پرشکوه آنان را تحسین می مینیکی نام 
کند. حال سؤال این اسـت کـه    گوید و از مظالم و مفاسد آنان شکوه می سلسله را سب و لعن می

ک بـه نظریـه      شوند؟ این دو لحن و دو گفتار چگونه با هم جمع می نویسنده این سطور بـا تمسـ
»تارتباط ذهنی هاي ناصرخسرو در هـر مرحلـه از زنـدگی بـا      بین آراء، افکار ودیدگاه» ت با عینی

اي کـه وي در درون آن جامعـه احـراز کـرده،      موقعیت، منصـب و جایگـاه اجتمـاعی ـ سیاسـی     
هاي اجتمـاعی متفـاوت او    ارتباطی وثیق دیده و مواضع فکري و سیاسی متّضاد وي را به جایگاه

در مرحله اول زندگی او با جایگـاه نسـبتاً مهـم     ناصرخسروکارانه  افظهربط داده است. مواضع مح
اش در حمایت از فاطمیان  اش در دستگاه غزنویان و سلجوقیان و همچنین مواضع انقالبی دبیري

و در انتقاد از سلجوقیان و عباسیان با موقعیـت ممتـاز نماینـدگی ویـژه او در دسـتگاه خالفـت       
ه تفسیر روشنی یابد.تواند ب فاطمیان مصر، می ا این نظری 

  

                                                        
  davari@Qom.ac.ir دانشیار دانشگاه قم،   1
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 بررسی دیدگاه ناصرخسرو دربارة ابوالعالي معرّي
  1راحله فرجی

ت     فـی شخصـی سیاسـی و    ـعلمـی   هـاي   سفرنامۀ ناصرخسرو به جهاتی از جمله بـه جهـت معرّ
ت اسـت. ناصرخسـرو در حـین سـفر سـعی داشـته تـا ضـمن مالقـات بـا              فرهنگی حـائز اهمیـ

ت ت   اي گونهآنها را بهمحلّی، هاي   شخصی هـایی کـه   که درمی یابد معرفی کند. از جملـه شخصـی
ت   449 – 363ناصرخسرو در سـفرنامه از آن یـاد کـرده، ابـوالعالء معـرّي (      ه.ق) اسـت. شخصـی

ب   ا تعجـ تی ممتاز و سیاسی، اجتماعی و علمی است. امابوالعالء بنا به گزارش ناصرخسرو شخصی
و یاد ابوالعالء که از قضـا در   النعمان تنها به ذکر نامز ورود به معرهجاست که ناصرخسرو بعد اآن

قید حیات بوده، پرداخته و اقدام به دیدار، که رسم معهود ناصرخسروست، نکـرده اسـت. مقالـۀ    
ت ناصرخسرو و ابوالعالء احتمـاالتی را دربـارة    حاضر می فی وجوهی از شخصی کوشد تا ضمن معرّ

به این سؤال پاسخ دهد کـه چـه عـواملی     اي گونهعدم مالقات ناصرخسرو با ابوالعالء مطرح و به 
  ممکن است ناصرخسرو را از دیدار با ابوالعالء برحذر داشته است.   

  النعمان. ابوالعالي معرّي، معرهناصرخسرو، سفرنامه،  واژگان کلیدي:
  

   

                                                        
 المی واحد تهران مرکزکارشناس ارشد و مدرس دانشگاه آزاد اس 1



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     218

 

  
  



219 

  

  آثار و تأثیرات ناصرخسرو) نقد افکار، احوال، ي
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  دردانگیز در دیوان ناصرخسروهاي   و نکوهش آمیز مبالغههاي   ستایش
 مهدوي دامغانیمحمود 

آمیـز از   مبالغـه هاي   : ستایشکند آشکار میقبادیانی دو نکته را  ناصرخسرونگاهی گذرا به دیوان حکیم 
هـاي    پنداشـته و نکـوهش   دانسته و پیشـواي خـود مـی   را سزاوار هرگونه ستایش می ها آنکسانی که 

دیـوان  در انـد.   او سـر سـازگاري نداشـته    آمیز افراطهاي  از کسانی که به هر جهت با اندیشه مندانهدرد
؛ بـه  حـاکم فـاطمی اسـماعیلی مصـر اسـت      ،ابوتمیم مستنصـر  ها دربارة ناصرخسرو بیشترین ستایش

  گوید: رساند که می را به آنجا می اوآمیز از  ناصرخسرو مدح مبالغه طوري که
  یاز عالم جسمان يزدیرض اغ    تو شده حاصل فیشر بیبه ترک يا

مسـلمان کسـی    یک فرداز دیدگاه که آیا  کند میچنین مدایحی این پرسش را در اذهان متبادر 
سزاوارتر از حضرت ختمی مرتبت وجود داشته و دارد؟ گویا حکیم قبادیان نشـنیده بـوده اسـت    

در  ،از سـوي دیگـر  ». فی وجـوه المـداحین   التراب احثو«اند  که آن حضرت مکرر دستور داده و فرموده
خورد که گاه از محدودة ادب اسالمی و انسـانی   غریب به چشم میهاي   هایی از نکوهش نمونه او دیوان
شمرد؛ راسـت اسـت کـه     شگفتا که ناصرخسرو گاه مخاطب خود را خوك و سگ می .است رفتهفراتر 
دیده و رنج غربت کشیده است، با این همـه آیـا شایسـته اسـت کـه مخـالف خـود را         ستم خسروناصر
خطـاب کنـد. در ایـن مقالـۀ کوتـاه      » زنراه«و » گوساله«، »غول بیابانی«، »دیوان«، »انیسگ کهد«

شـود. نگارنـده بـا پاسداشـت مقـام      هایی از هر دو مورد بررسی مـی گرامی نمونه براي آگاهی خوانندة
است که اظهار کند اي کاش آب زاللی کـه در دیـوان    آنبر  ،ناصرخسرو ،حکیم فرزانه شعريعلمی و 

  داشت. کند به همین اندازه هم آالیش نمی ناصرخسرو تشنگان مکارم را سیراب می
  شود. هایی از هر دو مورد بررسی مینمونه ،کوتاه براي آگهی و داوري خوانندگان گرامی در این مقالۀ
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  خسرو در دیوان اشعارناصرهاي   اندیشهتناقضات 
  2آتنا ریحانی، 1یمحسن یرتضم

کـه از طرفـی نهضـت     زیسـت  مـی از زمـان  هاي  عنوان متفکر دنیاي اسالم در برهناصرخسرو به 
گرایی را بر سـاحل جامعـه کشـانده بـود و از      امواج تعقل ،یونانیهاي   اندیشهآشنایی با  ترجمه و

عرفـانی را در جامعـه   هـاي    گـرایش لـزوم افـزایش    ،طرفی دیگر سنت و بافت فرهنگی و سیاسی
در چنـین فضـایی مضـامین دیـوان      کـرد.  مـی را تضـعیف   خردگرایـی و مواضع  کرده بودایجاب 

که به عنوان کالم مخیل مورد توجه شاعر باشـد، نقـش ابـزار مخاطـب     آنناصرخسرو که بیش از 
در بستر آمیز  توانست بازتاب بسیاري از مفاهیم تناقض میو  بودمحور و تعلیمی آن مد نظر ناصر 

کیفـر و   نیـز  توحید، نگـرش بـه جهـان و   ۀ گیرد. این تناقضات در سه مقول جامعه و مذهب قرار
بخشـی از ایـن تناقضـات را     ،که با توجه به قراین تاریخیاست  دادهپاداش اخروي خود را نشان 

با توجه به علل فرهنگی و اجتماعی زمان ناصرخسـرو توجیـه کـرد. تناقضـاتی کـه بـه        توان می
بینـی دینـی بـا     ذاتـی جهـان  در تناقضـات  و ریشـه  گردد  میبازو توحید  تعالی وم ذات باريمفه
شـاعر دیـده   هـاي    اندیشـه بینی فلسفی یونانی دارد. تناقضاتی که در نگرش بـه جهـان در    جهان
و  گـردد  بـازمی یعنی دوران گذار قرار دارد،  خاصی که جامعه در آنۀ و بره اوۀ به جامع ،شود می

 و عقـوب ۀ را در زمینـ  اوهـاي    اندیشهبخشی از علل تناقضات  گري باطنیزوم تأویل و سرانجام ل
به عنـوان حکیمـی ایرانـی     ناصرخسروکه  دهد مینشان  ها تحلیل است. شدهاخروي منجر   ثواب

    است. بودهو کاست آراي اسماعیلیه مردد  کم بیش در پذیر

  نگرش به دنیا، کیفر و پاداش.   ناصرخسرو، تناقضات منطقی، توحید، واژگان کلیدي:
  

                                                        
  mohseni@umz.ac.ir. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران  1
 . دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران   2
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  مروارید درخشان در رشته جواهر معرفت ناصرخسرو  
  1الما محمد

  هستی با همه مخلوقاتش شبیه ترین چیز به انسان است.
سرزمین فارس (ایران) صاحب تمدن قدیمی است که از اسالم اسـتقبال کـرده اسـت، بـا زمـین      

  معرفت، با رد قاطعانه فراموش کردن عقل.
  جزییات پژوهش:

  ناصرخسرو -
  اثبات نسب وي، تولد و رشد و کردارش. -
  علت دور شدن از کارش و سفرهایی که هفت سال به طول انجامید. -
  دیدار وي از قاهره و آشنایی اش با امام مستنصر باهللا فاطمی. -
لغـین  گرویدن به مذهب اسماعیلی و دستیابی اش به مرتبه حجت کـه از بـاالترین مراتـب مب    -

  است.
بازگشت وي به خراسان با حمل پرچم دعوت فاطمی و فرارش بـه بدخشـان از تـرس ظلـم و      -

  ستم مخالفینش.
، رسیدن دعوت فاطمی به مغرب و پس از آن در زمینـه  ناصرخسرومسالمت آمیز بودن از نظر  -

  سیاسی
  شق بود.هیچ نقشی بازي نکرد و بلکه مورد عنایت امام عزیز باهللا فاطمی پس از دم -
  نظریات فلسفی و دینی پراکنده وي در شعر و ادبیاتش.  -
  سر سپردگی وي به آل بیت نبوت و اعتقادش به امامت فاطمی ها -
  گرایی و توانایی آن بر درك حقایق و رسیدن به یقین. ایمان وي به عقل -
  رساند. می دنیا سراي عمل است و در آن انسان انسانیت خود را به اثبات -
  شرق زدگی و نقش آن در به منصه ظهور رساندن فکر و ادب اسالمی به مرحله وجود -
معرفتـی آن و نیـز پـذیرش آن در    هـاي   انسانی گوناگونی آن و داللـت  ـ پایان: اندیشه اسالمی -

  فرهنگ عربی و جهانی.
 

                                                        
 almaalmohamad@gmail.comسوریه،  1



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     224

 

  سمت جواهر المعرفۀ   یاقوتۀ الالمعۀ فیال ناصرخسرو
  1الما محمد

 ء باإلنسان.  یمخلوقات هو  أشبه شه من یون وما فکال

ب ییۀ مع رفض قاطع لتغیاستقبلت اإلسالم على أرض معرف یمۀ التیبالد فارس صاحبۀ الحضارة القد
  العقل. 
 ل البحث   یتفاص

 ناصرخسرو

 إثبات نسبه، مولده و نشأته وعمله. 

 رحلۀ دامت سبع سنوات  یه عن عمله، وسفره فیسبب تخل -

 . یوتعرفه إلى اإلمام المستنصر باهللا الفاطم ارته إلى القاهرةیز -

 من أعلى مراتب الدعاة. یوحصوله على مرتبۀ الحجۀ و ه یلیاعتناقه المذهب اإلسماع -

 ه.  یۀ وهربه إلى بدخشان خوفاً من بطش مخالفیعودته إلى خراسان حمالً لواء الدعوة الفاطم -

دور بعـد   يۀ إلى المغرب، ولم تلعـب أ یفاطممنطلق الدعوة ال ـ ناصرخسرونظر  یف ـ یۀ هیسلم -
 بعد دمشق.   یز باهللا الفاطمیانت محط أنظار اإلمام العزک، بل یاسید السیعلى الصع کذل

 شعره و أدبه  یۀ المنثورة فینیۀ والدیآراؤه الفلسف

 ن.  ییت النبوة و اعتقاده بإمامۀ الفاطمیوالؤه آلل ب -

 ن.  یقیالحقائق والوصول به إلى ال كمانه بالعقل وقدرته على إدرایإ -

 ته.  یثبت اإلنسان إنسانیها یا دار عمل وفیالدن -

 ز الوجود.  یو أدبه إلى ح یر اإلسالمکإخراج الف یاالستشراق ودوره ف

  الخاتمۀ 
   ۀ.یۀ والعالمیالثقافۀ العرب یۀ و قبوله فیتنوعه و دالالته المعرف یاإلنسان یر اإلسالمکالف

                                                        
   almaalmohamad@gmail.com، . سوریه1
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 خسروناصر  دیوان حکیمجدید  نقد و بررسی چاپ
  حبیب صفرزاده، رویا رستگار، هادي اکبرزاده

ز این ا است. شدهاست که در قرن پنجم هجري سروده   از آثار مهم شعر فارسی ناصرخسرودیوان 
استاد مجتبی مینوي و دکتر «چون استادان بزرگی   متعددي به تصحیحهاي   دیوان تا کنون چاپ

 شرح سـی قصـیده  دکتر جعفر شعار،  از خسروگزیدة اشعار ناصر، »نصراهللا تقوي«، چاپ »محقق
بـا   خسـرو سـی قصـیدة ناصر  و همچنـین   خسروهفده قصیده از ناصر گزیدةق، دکتر مهدي محق

زمینه شرح تمام کتابی که در این   اما اولین است. شدهانتخاب و توضیح علی اصغر حلبی منتشر 
متنی انتقادي همراه با شـرح و توضـیح     است که خسرودیوان حکیم ناصر ،گیرد دیوان را دربرمی

انتشارات پیام امروز با تصحیح و شرح دکتر جعفر شعار و دکتر کامل احمدنژاد به   و از سوي است
دن صـمیمانه از  و ارج نها ضمن سپاس و تشکر از آن استادان بزرگوار و فاضل است. چاپ رسیده
در این جستار نظر خود را در مورد شـرح بعضـی از    ،فرساي آن دو محقق ارجمند زحمات طاقت

  . رسانیم می نظر صاحبدوستان ابیات به استحضار شارحان محترم و دیگر ادب

  .نقد و بررسی، شرحخسرو، دیوان، ناصر واژگان کلیدي:
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  خسروشناختی ناصر تحلیل روان
  1صفورا سلمانیان

ـ   نقد ادبی، نقد روانهاي  ترین شیوه ضمن جذاببحث برانگیزترین و در  ه شناختی است. ایـن گون
رود و ناقـد ادبـی در آن زمـانی کـه بـا       مـی  جدید نقد ادبی بـه شـمار  هاي   حوزهجمله نقد، از  از

شناسـی   شناسی نوشتن یا واکنش در برابر ادبیات سر و کار دارد، بر اساس اصـول علـم روان   روان
تحلیـل  به کار بـرد:   توان میشناسانه را به سه شیوه  پردازد. نقد روانبه نقد و تحلیل اثر ادبی می

 و اثـر) هـاي    نقد خود اثر (شخصـیت  ؛اش جا مانده براساس آثار بهشناختی نویسنده یا شاعر  روان
و شناسـی شخصـیت در اشـعار ناصرخسـر     نقد تأثیر اثر بر خواننده. پژوهش حاضر بـه نقـد روان  

ـ    نظریۀنقد، ة پردازد. در این شیو می شناسی یعنی مورد اول نقد روان ،قبادیانی ۀ سـطوح سـه گان
کـه بـا بررسـی ایـن سـه سـطح و بیـان         شود میمطرح » نهاد، خود و فراخود«شخصیتی فروید 

در سـاختار شخصـیتی ناصرخسـرو بـه عنـوان       آنو نقـش مهـم   ها  آن کشمکش و تعارض میان
ایـن پـژوهش اسـت. همچنـین بـا      ة از نتایج به دسـت آمـد   ،دیگر سطوح شخصیتی او گر هدایت

متوجـه نقـش بسـیار     ،بررسی دیوان ناصرخسرو و با توجه به لحن خشک و جدي او در اشعارش
 ؛شـویم ، تا مرز خـودي دیکتـاتورمنش و زورگـو مـی    خسرودر ساختار شخصیتی ناصرخود قوي 
از نتـایج دیگـر    اسـت.  شدهاشعارش به خوبی منعکس  در زندگی شاعر و درکه خود قوي  همان

خسرو براي رهایی از فشار روانی روانی متعددي است که ناصر ـ دفاعیهاي  این پژوهش مکانیسم
تنهـایی پایـان    نیـز  زمـانش و ۀ نسبت به جامعـ  اش نبرد میان این سه سطح شخصیتی و بدبینی

  . براي رسیدن به آرامش روانی به کار برده است ،عمرش

  ، نهاد، خود، فراخود.  ناصرخسروتحلیل، روانشناختی،  واژگان کلیدي:

                                                        
  مربی کانون پرورش فکري کودك و نوجوانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، . 1
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فکريِ سنایی  ل روحی وتحوۀ (مقایس ازثنایی تا سنایی، ازحیرت تا حجت
  و ناصرخسرو)

 2زاده یوسف شیخ، 1نوید دهواري

یک یـا چنـد بـار     شان جریان زندگی که دراند  کسانی بوده ،جوامع بشري همۀدر طول تاریخ در 
ایـن   .اسـت  شـده ل و دگرگونی شـدید  دچار تحوها  آن اخالق ت و، شخصیمشی یا روش زندگی

ایـن افـراد برجسـته در    اسـت و  درسـت  تا چـه انـدازه    ها ن آمسئله که روایات مربوط به زندگی 
، انـد  تـأثیر گذاشـته  چـه انـدازه    خـود معاصران و اخـالف   برشغلی و اجتماعی  فکري،هاي   زمینه
مختلـف تحـول   هاي   جنبهتا  سعی داریم در این مقالهمختلف بررسی شود. هاي   جنبهتواند از  می

خسـروي قبادیـانی و   ناصر ،حب سبک ادبیـات فارسـی  صاعصر و  هم تی دو شاعرروحی و شخصی
ل و بازتـاب  علت یا علل تحـو  ل،مانند زندگی قبل از تحو یمختلفهاي   جنبهسنایی غزنوي را از 

 ثار آیندگانآدر  ها آنة ترسیم چهر نیز ول تحوواکنش مردم عصر در مقابل این ، آثارشانآن در 
نقطه عطفی در ادبیات ایـن  اند  ؛ زیرا چنین اشخاصی توانستهمقایسه قرار دهیم مورد بررسی و را

، به است بودهمردم  ةحتی تود همیشه مورد توجه تذکره نویسان و شان سرزمین باشند و زندگی
 شـده  هـا  آنی در زنـدگی حقیقـ   هـایی  تحریف اغراق، غلو و موجبکه گاه همین مسئله  طوري
 ،گونـه  افسـانه هـاي    با ذکر برخی از این حکایات و سرگذشـت  تا شدهدر این جستار سعی  است.

ایم که  و در پایان چنین نتیجه گرفتهرا گوشزد کنیم ها  آن ضرورت تأمل بیشتر در پذیرش یا رد
دگردیسـی  در طی یـک  باره نبوده، بلکه  دراین دو شاعر به احتمال قوي به یکل ایجاد شده تحو
شان نمایان مؤثر بوده و در شعرها  آن تیفکري و شخصیهاي   جنبه و در همۀ شدهدار ایجاد  زمان
    است. شده

    .، سناییناصرخسرول روحی، تحو واژگان کلیدي:

                                                        
   navid.dh59@yahoo.com. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ 1
   yousefsheykhzade@yahoo.com؛. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی2
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در » ناصرخسـرو «سیماي ، شناخت »ناصر از چشم ناصر«یا » آینه در آینه«
  »ناصرخسرو«اشعار و سفرنامه 
  2محمدآخوندي، 1محمدرضا برزگر خالقی

تاریخ ادبیات، شرح زندگانی شعرا و بزرگـان ادب فارسـی    یاتذکره هاي   کتاباز دیرباز در  اگرچه
، اشاراتی به ا که شاعر یا نویسنده در اثر خوداما هرج ،است  شدهبه صورت مبسوط یا موجز ارائه 

مواردي از قبیـل تولـد، زنـدگی     .باشدبهترین منبع براي شناخت او تواند  همین میخود داشته، 
هـا، هنرهـا و...    زندگی، عشق، آگاهی ۀو روی فکري خانوادگی، احوال و آثار، عقاید، تغییر و تحول

ناخواسته در اثر خـود  خواسته یا  شاعرو  است. شدهوشنی بیان به رها  آن در شعر و دیگر آثارکه 
 کند. میفراهم  اوبهترین زمینه را براي شناخت سیماي کلی ، به این گونه موضوعات اشاره کرده

رفته؟ دیـدگاهش در   چه جاهاییکیست؟ از کجا آمده؟ به  دشاز چشم و نگاه خو »ناصرخسرو«
خـود را چگونـه   رفتار و آثارش چیست؟ از دیدگاه خود چگونه زندگی کرده؟  ،اخالق ،مورد افکار

سنجد؟ آیا خود را موفـق، نـاموفق، صـادق، خـوش زبـان، عـارف، عابـد،         می در ترازوي نقد خود
آور  شـاعر بـزرگ و زبـان    له با کندوکاو در دیوان و سـفرنامۀ داند؟ این مقا دانشمند یا هنرمند می

ا از چشـم  ر» ناصر«سنجش و یافتن این سواالت است تا بتواند در حد توان خود  خراسان، درپیِ
  کند.  نظاره» ناصر«

و بعضـی از آثـار او، اطالعـات: (فـردي، علمـی، سیاسـی و        وان ناصرخسـرو یـ د واژگان کلیدي:
 .اعتقادي...)، طرح سیماي ناصرخسرو

                                                        
  دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). 1
  دانشگاه تاکستان فارسی ادبیات و کارشناس ارشد زبان. 2
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در شـعر ناصرخسـرو   » دیگـري «و » خود«بررسی و تحلیل تعامل و تقابل 
  قبادیانی

 2علی صباغی، 1مهرداد اکبري

اسـت.   شـده علوم انسانی انگاشته  نهمواره از مفاهیم بنیادی از دیرباز» دیگري«و » خود«مفهوم 
ي بـدون در نظـر گـرفتن مفهـوم     »خـود «بر این اندیشه استوار است که هـیچ   این مفهومبناي 
گیـرد، گـاه   که میان این دو مفهـوم شـکل مـی   اي  هیابد. رابطي امکان وجود و بروز نمی»دیگر«

بـه هـر صـورتی کـه شـکل      اي  هو تعارض. چنین رابط» تقابل«است و گاه بر » تعامل«مبتنی بر 
دهـد  این نوشتار بر آن است تـا نشـان   . شود می» خود«هاي  مرز سوگیريشکل  منجر بهبگیرد، 

یابـد، تحـت   ي که در شعر او نمـود مـی  »خود«در جایگاه فاعل شناسا و  ناصرخسرو» خود«که 
با اي  هع رابطچه پیوندهایی با هم دارند و چه نو اند وهایی پدید آمدهتأثیر چه ساختارها و زمینه

ذکـر اسـت کـه تـاکنون پژوهشـی بـا ایـن روش دربـارة شـعر           کنند. قابـل  ي برقرار می»دیگر«
در ایـن زمینـه    ینرسد کـه ایـن نوشـتار، پژوهشـی نـو      و به نظر میاست  شدهناصرخسرو ارائه ن

از طریـق   فقـط در این پـژوهش،  است که فاعل شناسا . ذکر این نکته نیز ضروري شود محسوب 
و » بازنمـایی «از ایـن رو،   .شـود  مـی ناصرخسرو و متـون پیوسـته بـدان شـناخته     هاي  متن شعر
نـه   است  شدهجهت تحلیل و شناخت در نظر گرفته  در سازندة آن به عنوان پایگاهیهاي   زمینه
ن پـژوهش حاصـل   تـرین نتـایجی کـه از ایـ     متن. مهمهاي  ف، در جایگاه مرجع نهایی داللتمؤل
 »مشـترك «و » جمعـی «ي »خـود «، ي که در این اشعار نمود یافتـه »ودخ« آنکه، یکی شود می
خود دارد و در این مسیر، به جاي آنکه راه تعامـل در پـیش   هاي  که سعی در گسترش مرز است

آن  فقـط ناصرخسـرو،  » خود جمعی«گیرد. با این نگرش، گیرد، بیشتر، مواجهۀ تقابلی را پی می
ایـدئولوژیکی  هـاي   داند کـه مبنـا  ها را با خود و راه خود همراه و در پیوند می»دیگري«ه از دست

مفهومی است که در تقابـل بـا او قـرار    » دیگري«یابد. در غیر این صورت، میها  آن مشترکی در
رانـده  » حاشـیه «و به  شدهگوناگون در شعرش سرکوب هاي  گیرد و به همین دلیل، به شیوهمی
سیاسـی، اجتمـاعی،   هـاي   سـاختار  آنکـه  ،دهد می ارائه. نکتۀ مهم دیگري که این نوشتار شود می

» خود«یابی این گیري و موقعیتشکلهاي  زمینه ،ها آن نوع پیوند با نیز فرهنگی و ایدئولوژیک و
  اند.  تأثیر بسیار داشته» دیگران«و » دیگري«اند و در تعامل یا تقابل او با را پدید آورده

 خود، دیگري، ایدئولوژي، تقابل و تعامل.  ژگان کلیدي:وا

                                                        
  Akbari593@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك، ایمیل:  1.
  a-sabaghi@araku.ac.ir، ایمیل: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك. 2
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    ياگریو خن یقینگرش ناصرخسرو به موس
   1درزاده سردرودیحسن ح

شـاعران در   بسـیاري از  هکـ و با وجود آن یقیشعر و موسمیان ق و چند جانبه یوند عمیبا وجود پ
نگاه  ناصرخسرواند، در شعر  ردهکاد ی یآن به خوب اندرکاران دستآالت و  ،یقیاشعار خود از موس

در  یقیناصر بـه موسـ   یآن وجود ندارد. نگاه منف مالزماتو لوازم و  یقیبه موس یمثبت و موافق
عالمـان و عمـوم مـردم بـه جهـت      او از امـرا،  هاي  نقد و نیز یقیموسهاي   رد آالت و دستگاهکادی

ن نگـاه مخـالف در   یـ ا ،گـر سـو  ی. از دیافته استاق به مطربان نموده ینه و داشتن اشتیصرف هز
 شـان  عالقهران از ید. سرزنش پینما می ف قرار دادن مطربان با مسخرگان و شرابخواران رخیرد هم

ن نگـاه مخـالف   یـ ق ایگـر مصـاد  یو لهو) از د ی(مطرب یقیمت و موسکن حین بیبه مطربان، و تبا
، مخالفـت بـا   یلیماعغنـا در فقـه اسـ    ینه ،شدهو ا در ین نگرشیچنموجب آنچه در واقع است. 

ز مـنش خـاص   یـ مجالس لهو و لعـب و ن  يدر برگزار یمان محلکو حا یعباس يخلفا يرو ادهیز
  است.  بوده خسرو) ناصریو هرزگ یت (به دور از سستیخردگرا و جد

 ه.  یلی، اسماعياگری، خنیقی، موسناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  hasanheidarzadeh@gmail.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ایمیل: . 1
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رفـع   جهـت  دربررسی دو تصحیح از دیوان ناصرخسرو و پیشـنهادهایی  
  ابهام برخی ابیات

  1دمهدي طباطباییسی

 1304ـ   1307هـاي    را سیدنصراهللا تقوي، بین سال دیوان ناصرخسرونخستین تصحیح علمی از 
اکبر دهخـدا و مجتبـی مینـوي     زاده، علی از سیدحسن تقی هایی پیوستانجام داد که با مقدمه و 

با همکاري مجتبی مینوي و مهدي محقـق، بـین    پس از آن، تصحیح دوم این دیوانمنتشر شد. 
از ایـن   شـده   تصحیح انجـام  ترین غلط بی درحال حاضرانجام گرفت که  1348ـ 1352هاي   سال

دیـوان  هـاي    نـویس  بـا دسـت  ها  آن متن مقایسۀو  بررسی این دو تصحیح. آید میشمار  دیوان به
هـا،   گـان، ترکیـب   زینـی برخـی واژ  گ بهینـه  که مصححان این اثر، در  دهد مینشان  ،ناصرخسرو

، موضوع اصلی این آنبررسی و برجسته کردنِ که اي  هاند؛ نکت ها و ابیات دچار اشتباه شده مصرع
و  اي کتابخانهو با استفاده از امکانات  ياسناد به صورت قیروش تحق. دهد میپژوهش را تشکیل 

بایسـتگیِ  . جایگـاه ناصرخسـرو در شـعر فارسـی و     سـت ها بندي داده و طبقه ل محتوایتحل ةویش
و نتیجۀ حاصـل از آن، رفـع    کند میص مطالعه در خصوص او، اهمیت و ضرورت تحقیق را مشخ

گـان،   شـدة واژ  نوشـته  از طریـق شـکل    دیوان ناصرخسـرو ابهام ساختاري و معنایی برخی ابیات 
مچنـین پیشـنهاد انجـام تصـحیح     دیـوان او و ه هـاي    نویس ها و ابیات در دست ها، مصرع ترکیب

    کند. او را مطرح میمجدد یا بازنگري در تصحیح دیوان 

  دیوان ناصرخسرو. هاي   نویس ، دستدیوان ناصرخسروناصرخسرو، تصحیح  واژگان کلیدي:

                                                        
  M_Tabatabaei@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایمیل:. 1
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 حکیم ناصرخسرو  هاي   بازتاب اخالقیات زردشتی در اندرز
  2فرهاد اصالنی، 1نفیسه مرادي

اخالقـی  هـاي    این موضوع دارد که حکیم ناصرخسرو در بیـان دیـدگاه  این مقاله سعی در تبیین 
اخالقـی  هـاي    ، از آمـوزه دریافـت تـوان   مـی یش را بیش از همـه در انـدرزها  ها  آن که نمود خود

از ادبیات فارسی میانه و آیین زردشتی، محـدود بـه    اوزردشتی تأثیر پذیرفته است. تأثیرپذیري 
، در سـاختار زبـانی و   او و نیـز ، بلکه رسوب این مضامین در کنـه ضـمیر   بودهاخالقی نهاي  اندرز

فکري آثارش نمود یافته است. در این پژوهش با توجه به ضرورت بررسی تـأثیر زبـان و ادبیـات    
پهلوي بر آثار شاعران و نویسندگان قرون نخستین اسـالمی و اهمیـت ایـن تـأثیر در خـوانش و      

فکـري و زبـانی ادبیـات    هـاي    که نفوذ زمینـه ون دورة اسالمی و با توجه به اینمت تر تحلیل دقیق
به بررسـی   ،است شدهپژوهشگران نادیده گرفته فارسی میانه در آثار دورة اسالمی، غالباً از سوي 

حکیم ناصرخسرو و متون اخالقی زردشـتی بـا تکیـه بـر مـتن کتـاب ششـم        هاي   تطبیقی اندرز
 مـوارد مشـابه  پرداخته شده و با تحلیل  زرتشتی استهاي   چکیدة اندرزنامه که در واقع دینکرد،

اخالقـی، بـه ایـن نتیجـه دسـت      هـاي    این دو اثر در دستگاه فکري و فلسفی و در بیان دیـدگاه 
، تحـت تـأثیر و وامـدار ادبیـات و آیـین      یشایم که حکیم ناصرخسرو، در سـرایش انـدرزها   یافته

    است. بودهزردشتی 

  .ناصرخسرو، دینکرد، اخالق زردشتی لیدي:واژگان ک

                                                        
  nafiseh.moradi@gmail.com. دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، ایمیل:1
  farhadaslani98@gmail.com. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران، ایمیل: 2
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  انسان ساالري ازدیدگاه ناصرخسروهاي   بازتاب جلوه
   2ارک م خطیمر، 1ناصر کاظم خانلو

دیگر آثار او  مظاهر هستی در سراسر دیوان ناصرخسرو و همۀوپادشاهی انسان بر  موضوع سلطه
آن میـان  کـه از  گوناگونی سخن رانـده  هاي   زند. حکیم یمگانی در بحر دیوانش از گوهر می موج

هـاي    راز آفرینش انسـان را از جلـوه   ناصرخسروساالري جلوه و نمود خاصی دارد.  انسان و انسان
 ناصرخسـرو کائنات اسـت. از دیـدگاه   ۀ آغاز تکوین مجموعي که سرخرد ؛داند می خرد خداوندي

بیکـران  کسب فضایل بـر جهـان    سخن گفتن و است که با قدرت تدبیر وجهانی کوچک  ،انسان
، گوهر معنوي اوسـت کـه   کردهخسرو معتقد است آنچه انسان را ساالر زمین ناصرراند.  می حکم

برخـوردار  اي  هانسان از جایگاه ویـژ  ،فالسفه در میان حکما و است. شدهمشتق  ياز علم خداوند
 خسـرو ناصرگیـرد.   می رارجانشینی خداوند ق اللهی و خلیفۀۀ که انسان در مرتب اي گونهبه  ،است

 انسـان و هـاي    بدیل خود این مقام را به تصویر کشیده است. در این پژوهش جلوه نیز در آثار بی
محوري، زعامت انسان بر دیگر جانوران و... محور بحث قـرار گرفتـه و     مانند انسانانسان ساالري 

    قرار گرفته است.نظر مدان مسائل مانند جبر و اختیار و روح انس دیگرارتباط این موضوع با 

  .املکساالري، انسان  محوري، انسان ، انسانناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
  Pnu.khanloo@yahoo.comاستادیار دانشگاه پیام نور همدان، ایمیل: . 1
  maryamxatkar@gmail.comآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی، ایمیل:  دانش. 2
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  ناصرخسرو و رویکرد نوستالژیک
   2فرهاد کاکه رش، 1سولماز مظفري

 تنگـی یـا دل شناسی است که در فارسی به حسـرت   نوستالژي یکی از مباحث مطرح در نقد روان
شـیرین و تقابـل زمـان حـال بـا گذشـته،       هـاي    حسرت گذشـته  است. شدهبازگردانی  سروده و

. غم غربت و دوري از وطـن، یـادکرد مـرگ، حسـرت دوران کـودکی و      شود مینوستالژي نامیده 
شـهر از   گرایـی و آرزومنـدي آرمـان    یـاد دوران باشـکوه تـاریخ، باسـتان     جوانی، جدایی معشوق،

و ابعـادي از   اشـکال نیـز  قبادیـانی   ناصرخسـرو رونـد.   می جمعی و فردي آن به شمارهاي   لفهمؤ
است. پژوهشگران بر ایـن باورنـد    گذاردهتنگی را در شعر خود به نمایش دردمندي، حسرت و دل

گ، یـاد گذشـته، یـادکرد دوران    همچـون غربـت و دوري از وطـن، یـادکرد مـر      هـایی  لفهمؤکه 
گرایـی   ه تاریخ و اسـطوره یاد دوران باشکوجمعی همچون ة آمیز کودکی و جوانی و خاطر حسرت

هـاي    لفـه به مؤتوصیفی و تحلیلی در رویکرد نوستالژیک  این مقالۀیافت.  اودر قصاید توان  میرا 
   کند.ات هریک را تبیین تا تجلیو در صدد برآمده  داشتهلی جمعی و فردي تأمة خاطر

  .جمعیة فردي، خاطرة ناصرخسرو، شعر، نوستالژي، خاطر واژگان کلیدي:

                                                        
  s_mozafari8673@yahoo.comمدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز (نویسنده مسئول)، ایمیل: . 1
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد . 2
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 حیطـۀ  (در کارگیري انواع صور خیـال  اندیشه و اعتقادات شاعر با به رابطۀ
 با تأکید بر قصاید ناصرخسرو علم بیان)
  1فر سیما رحمانی

و در بـرد  از زبـان بهـره مـی    اي گونـه خـود، بـه  هاي  بیان و تبیین اندیشه به منظورهر سخنوري 
سـبک و شـگرد خـاص خـود را دارد.      از زبان،اي  هشکنی زبانِ هنجار و درواقع کاربرد ویژارساخت

آن عوامـل  دهـی  در انتخـاب و شـکل   کـه  ویژه از زبان اسـت  به کارگیري نوعیصور خیال نیز به
محیط جغرافیایی، مسـائل سیاسـی، اجتمـاعی، اعتقـادي، تـاریخی، روحیـۀ       اند.  گوناگونی دخیل

مسـائل  کارگیري انواع صـور خیـال در شـعر نـو کـه      هفردي و مانند آن از عوامل تأثیرگذار در ب
عنوان شاعري متعهد که شعر همچون ترینِ این عوامل است. ناصرخسرو بهمهم جمله اعتقادي از

بـه  تواند در این زمینه، انتخابی مناسب  ، میبودهتبلیغ و ترویج باورها و عقایدش  جهت اي وسیله
بـه ایـن پرسـش اصـلی پاسـخ       تا حقیق سعی داردمطالعۀ موردي باشد. نگارنده در این ت منظور

است و  اي گونهدر شعر ناصرخسرو به چه» بیان«گوید که بسامد انواع فنون بالغی در حوزة علم 
 آن که ناصرخسرو قصد دهد میتحقیق نشان هاي  ؟ یافتهدارداي  هچه رابطبا اعتقادات این شاعر 

بـار  مخاطب پس از یک دهد میترجیح  بلکهکند  خواننده را درگیر الیۀ اولیۀ شعر خود که ندارد
رو از از این شود.خواندن شعرش، آنچه دریافتنی است را دریابد و وارد مرحلۀ تأثیرپذیري و آگاهی 

 اوترین صنایع بالغی یعنی تشبیه، بیشترین استفاده را برده است. همچنین ترین و توصیفیشفاف
   بخشد.گري وضوح و غناي بیشتري میاین توصیفگوناگون به هاي  با استفاده از شگرد

  .ناصرخسرو، تشبیه، استعاره، کنایه، صور خیال واژگان کلیدي:

                                                        
 simarahmanifar@gmail.comتهران، ایمیل:  دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتراي . دانشجوي1
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واکاوي غم غربت در شعر ناصرخسرو قبادیـانی و جمیـل صـدقی زهـاوي     
  (پژوهش تطبیقی)

 2زینب رضاپور، 1عباس یداللهی

در شعر ناصرخسرو قبادیانی  غم غربتگیري  این پژوهش به بررسی و تحلیل علل و اسباب شکل
پردازد. این گفتـار   می در چارچوب ادبیات تطبیقی ـ شاعر معاصر عراقی ـ و جمیل صدقی زهاوي

تـالش دارد تـا پدیـدة غربـت و حـس      هـا   آن شـعري هـاي    دیـوان  ویژهبا تکیه بر منابع ادبی به 
مشترك فکـري،  هاي  مختلف آن را در شعرشان بررسی کند. وجود جلوههاي   نوستالژیک و جلوه

مشترکی هستند که لزوم انجام ایـن پـژوهش   هاي  مایه گی، سیاسی و اجتماعی، از جمله بنفرهن
ند از: مـراد از مفهـوم غـم غربـت در     ا این پژوهش عبارتهاي   ترین پرسش . مهمکند میرا تبیین 

غـم  گیـري   شـکل  موجبچه عواملی  اند؟ کداممختلف آن هاي   شعر این دو شاعر چیست و جلوه
؟ از میان عوامل مؤثر در ظهور غم غربت، کـدام عامـل از تـأثیر و    است  شده ها آن غربت در شعر

ایـن احسـاس   گیـري   ها در روند شـکل  اهمیت بیشتري برخوردار است؟ آیا سقوط و ظهور دولت
اشـاره کـرد:   توان به مـواردي از ایـن دسـت    ترین نتایج این پژوهش می ؟ از مهماست  بودهمؤثر 

منظور از غم غربت همان احساس شاعر نسبت به تنهایی و انزوا در جامعه و بیان نـوعی تـنش و   
مهم غم غربـت در شـعر   هاي   ناهمگونی میان او و عادات و رسوم حاکم بر جامعه است. از بازتاب

به غربت مکانی، فکري، سیاسی و روحانی اشاره کـرد. عوامـل مختلفـی در     توان میاین دو شاعر 
بـه   تـوان  مـی هـا   آن ترین که از مهم بودهسهیم  ها آن این احساس در اندیشه و شعریري گ شکل

تـرین عامـل،    نابسامانی اوضاع فکري، اخالقی و سیاسی حاکم بـر جامعـه اشـاره کـرد. امـا مهـم      
هر دو شاعر به کفر و زندقـه مـتهم شـوند. بـا     موجب شده که که در نهایت  هسیاست و دین بود
 بـه مسـائل دینـی و اجتمـاعی     کم در روزگارشـان دسـت نشـانده و    حاهاي   تتوجه به آنکه دول

هـاي    بـا مؤلفـه  هـا   آن تضاد و تقابل آشـکاري را میـان شـعر و اندیشـه    توان  می ند،ا هبود توجه بی
غـم  گیـري   در رونـد شـکل   ییهـا  دولـت  چنینکه  نتیجه گرفت توان میو  کرد سیاسی مشاهده
    اند. داشتهاحساس غربت سیاسی تأثیر فراوانی ویژه به  ها آن غربت در شعر

  .  یقیات تطبی، ادبيزهاو یل صدقی، جمیانیقباد ناصرخسروغم غربت،  واژگان کلیدي:

                                                        
  yadollahi_a@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز، ایمیل: . 1
  zeinabrezapour@gmail.com. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایمیل: 2
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  خسرو و ابونواسناصر ۀبررسی تطبیقی اشعار زهدگرایان
   2فائقه نکیسا، 1زهرا بهشتی

در پی یـافتن حقیقـت بـا پیـروان ادیـان مختلـف از جملـه مسـلمانان، زرتشـتیان،           ناصرخسرو
در مـورد   هـا  آنو از رهبـران دینـی    پرداخـت  میمسیحیان، یهودیان و مانویان به بحث و گفتگو 

دست نیافت دچـار سـرگردانی شـد و     اي نتیجهاز آنجا که به  کرد، میحقیقت هستی پرس و جو 
در سن چهل سالگی به دنبال . اما گساري روي آورد می نی به شراب وبراي رهایی از این سرگردا

و بـه زهـد روي آورد. ابونـواس از شـعراي      کناره گرفتذ دنیوي یلذا ۀشد و از هم منقلبخوابی 
و در دربـار عباسـی بـه     گذرانـد گسـاري   هبه مستی و باد اش را عباسی بود که جوانی دورةنوآور 

مـرگ خـود را   که پیري  ۀبه هنگام بود، اماپرداخت که به خمریات مشهور  میسرودن شعرهایی 
ایـن وجـه   و از لهو و لعب جوانی دوري کرد و به سرودن اشعار زهدگرایانه پرداخت. ، نزدیک دید

است.  موجبات ضرورت بررسی تطبیقی اشعار آن دو را فراهم کرده ،مشترك در زندگی دو شاعر
و  شـده بـر اسـاس مکتـب فرانسـوي ادبیـات تطبیقـی نوشـته         حاضـر  اساسی مقالـه هاي  محور
  در ادب فارسـی و عربـی چگونـه اسـت؟      زاهدانـه شعر  ) پیشینۀالف ند از:ا عبارت آنهاي   پرسش

هاي  مضامین و ساختار) ؟ جچه هستند دو شاعر ۀو عوامل مشترك اشعار زهدگرایانها  انگیزه )ب
یابـد؟ ایـن    مـی  در بررسـی تطبیقـی چگونـه نمـود    دو  گرایانۀ اینر زهداشعامشترك یا متفاوت 

بررسـی تطبیقـی    ، بلکه فقـط بـه  نگرفتهمورد بررسی قرار اي  هتا به حال در هیچ مقال اتموضوع
تـار و پـود و    اسـت.  شـده و ابوالعتاهیه و شعر ابونواس و سنایی پرداخته  ناصرخسروشعر زهدي 

به ویژه قـرآن و   ،دینیهاي   و را آموزهخسرشعار حکمی و زهدي ابونواس و ناصراصلی ا مایۀ درون
. هر دو شاعر در اسلوب و بیـان موضـوعات حکمـی و زهـدي نـو      دهد میاحادیث علوي تشکیل 

. در شـعر هـیچ   به نحو بارزتري هویداستخسرو ن ابتکار و نوآوري در اشعار ناصرآورند، گرچه ای
 بـه وجـود نـدارد. نگـاه ابونـواس      هـا  و هیچ تصنعی در آن به کار نرفتهکلمات پر طمطراق  کدام
خاصـی در اشـعار خـود     آلود است و از هیچ فلسفۀ ضوعاتی مانند دنیا و آخرت و مرگ، هراسمو

و در جـاي جـاي    هخسرو عالم علم منطق، کالم و فلسـفه بـود  درحالی که ناصر ،کند میپیروي ن
    کند. میاز جریان فلسفی خاصی از استدالل استفاده  پیروي بدون ششعر

  .، ابونواس، زهدیات، ادبیات تطبیقیناصرخسرو ژگان کلیدي:وا

                                                        
  zahra_beheshti@ymail.com: ، ایمیلدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان. 1
  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان. 2
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  یانیقباد ناصرخسرو دیقصا در زن منزلت و نقش
  2فاطمه صالحی، 1رمضانی افسانه

ادبیات هر کشوري بازتاب اوضاع و احـوال اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی آن کشـور       
ایرانی و وضعیت فرهنگـی و اجتمـاعی آن در گذشـته و    ۀ جامعۀ گذشتبهتر است. براي شناخت 

. پـس  کند میپی بردن به نقش و جایگاه زنان ایرانی مراجعه به متون کهن فارسی کمک شایانی 
 عمومـاً انسـانی اسـت.    ۀنماي نقـش و منزلـت زن در جامعـ    تمام ۀآیین ،ادبیات که توان گفت می

 بـوده ن دفـاعی  قابـل  و مثبـت  نگاه ،داشته زنان به خود ادبیات تاریخ در ایرانیۀ جامع که نگاهی
 حکمـت  و فلسـفه  در کـه  اسـت  فارسـی  ادبیات نویسندگان و شاعران جمله از خسروناصر است.

 ایـن  در. شـود  مـی  محسـوب  مـا  فرهنـگ  و ادبهاي  گنجینه ازش آثار است و شاخصسرآمد و 
 نگـاه  در شاید. کنیم بررسی قبادیانی ناصرخسرو حکیم قصاید در را زن سیمايتا  آنیمبر جستار
 شـاعر  اعتنـاترین  بـی  رااو اشـعارش،   سـبک  به توجه با وباشد  زنان حضور از ، خالیاو دیوان اول

. کـرد  مشاهده را زنان هایی از نشانه توانمی اشعارش میان در بیاوریم، اما شمار به زنان به نسبت
 بـا  و منفـی هـاي    نقش در و نیز مشهور زنان مادري و مقام در، مثالً مثبتهاي   نقش در هم زنان

  . شوند می دیده منفی خصوصیات

  . زنانهاي  مادر، نقش ، زن، مقامناصرخسروفارسی،  شعر واژگان کلیدي:

                                                        
  Afsanehramezani91@yahoo.com. کارشناس  ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد .2
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  قبادیانی و ابوالعالء معرّي ناصرخسرواجتماعی شعر هاي  اندیشه
  3آزاده اسدي مجره ،2صدیقه اسدي مجره ،1داود نجاتی

اجتماعی از مفاهیم هاي  اندیشه و جدید در نقد ادبی معاصر استهاي  پژوهشادبیات تطبیقی از 
ۀ توانـد آیینـ   ادبیات تطبیقی است؛ چراکه ادبیـات هـر ملتـی مـی    ۀ قابل بررسی و توجه در حیط

و از این طریق، ارتباط و پیوند تنگاتنگ ادبیات و اجتماع را هر چه باشد ها  آن نماي اجتماع تمام
مـاعی، بـه آسـیب شناسـی     . از این رو، بسیاري از شاعران، بسان مصلح اجتشود میبیشتر آشکار 
ترین شاعرانی که مفاهیم اجتماعی در اشعارشـان نمـود   اند. از مهمخود پرداخته مضامین جامعۀ

 ــ  قبادیانی و ابوالعالء معرّي است. ایـن پـژوهش بـا روش توصـیفی     ناصرخسرو یافته،اي  هگسترد
برآمـده از ایـن پـژوهش     نتیجۀپردازد. دو شاعر می این اجتماعیهاي  اندیشهتحلیلی به واکاوي 

شـعر و   را رسـالت اساسـی  شـان   ت که هر دو شاعر، آسیب شناسی مسائل اجتمـاع اس آننشانگر 
 سـرایش خـود  ۀ فقر را سـر لوحـ   ادبیات خود و توجه به مسائلی از جمله عشق به وطن، آزادي و

  اند.  قرار داده

  .ي، ابوالعالء معرّناصرخسرواجتماعی، هاي  ادبیات تطبیقی، اندیشه :واژگان کلیدي

                                                        
  هان. دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصف 1
 . دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان 2
  رشت ازاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کارشناس ارشد رشته.  3
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هـاي   دینی عوام در سدههاي  خسرو از دین ورزي خواص و گرایشنقد ناصر
 چهارم و پنجم

   1لیال پژوهنده

بـه ظـواهر دینـی و تعصـبات      نسـبت  نیرومنـد هـاي   گرایشۀ سو عرص روزگار ناصرخسرو از یک
در کنـار   ،از سوي دیگـر  کند و میکه گاه مجال را بر مردم تنگ است گون مذهبی تا جایی  گونه

مختلـف اجتمـاعی را در   هـاي   قشـر  ،ضـد دینـی  هـاي   گیر، گـرایش این جریان پر تالطم و نفس
منابع تاریخی  پایۀچهارم و پنجم بر هاي   غاز این پژوهش به اوضاع دینی سدهدر آ برگرفته است.
ام  م. سپس تالش کـرده پرداز می آن روزگارۀ نمایاندن وضع و جایگاه دین در جامع و اجتماعی و

اندازي و انحـراف از  فرادست و خواص، همچنین طبقات فرودست و عوام را در برتا سهم طبقات 
موازین دینی و گسترش تمایالت ضد دینی از نگـاه ناصرخسـرو نشـان دهـم. در ادامـه بـه نقـد        

تحلیلـی  ة چهارم و پنجم به شیوهاي  دینی عوام در سدههاي  وگرایشها  هانگیز دربارةناصرخسرو 
ضد دینی این دوران هاي  تاریخی گرایشۀ م. این بخش را با مروري بر پیشینپرداز می و توصیفی

سرسـپردگی بـه قـدرت و جـاه     گرایش به عیاشی و مفاسـد اخالقـی،    دنیا جویی وکنم.  می آغاز
گرایی، شیفتگی به خرافات، تردید در اصـول و  و حرام، ریاکاري، تجملحالل  پروایی از طلبی، بی

اقشار وابسـته بـه    پنداريدینی، خوار هاي   آییناحترامی و ماللت از مظاهر و اعتقادات دینی، بی
 بر اثری چون دین جویی از سر ناتوانی، ثروت اندوزي، آرزوي بهشت و دینداري های انگیزهدین و 
ناصرخسـرو   مشـهود اسـت.   در جـاي جـاي دیـوانِ ناصرخسـرو    از جمله مواردي است که  ،ترس

که پشت به حکومت و اربـاب   را عباسیان و حاکمان ترك نژاد غیر ایرانی، عالمان دینی و خواص
. گویی عالمان دینـی چونـان   داند میعوام را گناهکار و مستوجب شماتت  انقدرت دارند و ایرانی

 و کفـر و  کنند برقرار میو نادان پیوند  عواممردم  بالفا، پادشاهان و حاکمان خ بین اتصالیۀ حلق
براین خاستگاه انحراف از حقیقت دین بناد. نناگستر دینی را از سرچشمه در سراسر جامعه می بی

خسرو بـه خـواص جامعـه، صـاحبان قـدرت و مـدعیان       ناصرۀ ضد دینی در اندیشهاي  و گرایش
اسـر جامعـه   فـر و سرگشـتگی از طریـق عـوام در سر    مـوج ک در نتیجـه  گـردد و  دینداري بر می
 یابد.  گسترش می

  .ناصرخسرو، دین، خواص، عوام، نقد واژگان کلیدي:
  

                                                        
  . استادیار دانشگاه قم 1
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 نگاري قوم منظر از ناصرخسرو سفرنامه در کنکاشی
 1نجد دقتی صادق محمد

 جسـت  سـفرنامههایی  در باید را گذشته ادوار در دیار هر مردم سنن و آداب و بالد و احوال شرح
 که خللی از صرفنظر. زدهاند رقم حکما و عارفان و سالکان ماجراجویان، کاوشگران، سیاحان، که
 در آن نویسـندگان  پیشـداوري  و تخیـل  و ذهنیـات  تـداخل  و سـفرنامهها  واقعیتنمایی اعتبار در

 و مـذهبی  سیاسـی،  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، جغرافیایی، اقلیمی،هاي  پدیده بیان و نگارش
 میتـوان  آنها طریق از که هستند ارزشمندي بسیار اطالعات حاوي سفرنامهها میشود، دیده غیره
 دسـت  مختلـف  بالد در پیشینهاي  دوره...  و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، تحوالت و رخدادها به

 و سـیاحان  دسـترنج  سـو  یـک  از آن، عام معناي به بشري فرهنگ ماندگار میراث واقع در .یافت
 در را زمـین  روي مـردم  زنـدگی  چهـره  و پذیرفتـه  را سـفر  رنج دور ازمنه در که است مشتاقانی
 تـالش  حاصـل  دیگـر  سـوي  از و کشـیدهاند  تصـویر  بـه  هـا  سفرنامه قالب در جهان نقاط اقصی

 اقوام فرهنگیهاي  ویژگی اصولی،هاي  شیوه با بعديهاي  دوره در که است مردمنگارانی ارزشمند

 زنـدگی  معنوي و مادي ابعاد توصیف علم را نگاري مردم .کردهاند ضبط و ثبت را جهان مختلف
 اطالعـات  کـه  انـد  دانسته جوامع فرهنگیهاي  پدیده ثبت کلمه، عام معناي در و انسانی جوامع
 فرهنگـی  شـرایط  تحلیـل  و تجزیه براي شناسان انسان و شناسان مردم اختیاران در را نیاز مورد
 خواندهانـد  سـنتی  مردمنگاري پیشگامان جزو را نویسان سفرنامه دهند می قرار جامعه بر حاکم
 بـه  را خـود  جایگاه شرق در سپس غرب و در نخست شد، گفته که چنان آن بعد، مرحله در که

 و دیگـر  زمـین  ایـران  بـالد  احـواالت  از نشـانی  امـروز  اگر. داد علمی مردمشناسی و مردمنگاري
 یـا  و مسـلمان  عـرب  و فـارس  عالمان برخی توسط که است سفرنامههایی مدیون داریم،ها  اقلیم

 بزرگتــرین از یکــی قبادیــانی ناصرخســرو .اســت شــده درآورده رشــته تحریــر بــه مستشــرقین
 تنها نه ناصرخسرو سفرنامه اهمیت. است اسالم از پس دوران در ایرانی مسلمان سفرنامهنویسان

 دویست و هزار دو سفر. است نهفته نیز آن مکانی و زمانی گستره و محتوا در بلکه آن، قدمت در
 طـول  بـه ( هجري 777 تا 734 از) سال هفت که او( کیلومتر 00111 حدود) بیست فرسنگی و

 ،(امـروزي  جهـان  تقسـیمات  اسـاس  بر کشور 07)  را درنوردید بسیاريهاي  سرزمین و انجامید
 کـه  آنجا هر ناصرخسرو سال هفت این در .میرود شمار به جهانهاي  سفر کمسابقهترین از یکی
 و ایـران هـاي   ارزشمندترین سفرنامه از یکی و درآورد نگارش به بود، دیده که را آنچه و بود رفته
 راههـا،  منـاطق،  جغرافیـایی  شـرایط  از دقیقـی  اطالعات سفرنامه این در. زد رقم را اسالم جهان

 ایـن  .اسـت  بینظیر خود، نوع در که است، شده آورده آنها رسوم و آداب و مردم آبادیها، وزندگی
                                                        

1 sadegh.deghati@mirasfarda.org 



  مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی هچکید     242

 

 و موضـوعی  بررسـی  بـه  شناسـی  مـردم  و نگـاري  مـردم  دانش از گیري بهره با دارد سعی مقاله
 و بپـردازد  ناصرخسـرو  سـفرنامه  در )شـناختی  روش( قـومی  و فرهنگـی هاي  داده ثبتهاي  الگو
 .نماید بازسازي موجود اساس اطالعات بر را دوران آن فرهنگی شرایط ازاي  هنمون

  .فرهنگی شناسی انسان شناسی، مردم نگاري، مردم ،ناصرخسرو سفرنامه، واژگان کلیدي:
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  وضعیت مزار ناصرخسرو و یارانش در یمگان
  1محمدرضا توکلى صابرى

به یمگان در بدخشان رفته  از روستاى حضـرت سـعید کـه     1392نویسنده در در شهریور سال 
 گویند  دیدن کرد. آرامگاه ناصرخسـرو  در دامنـه کـوهى بـر     حضرت سید مىافراد محلى به آن 

اى در نزدیکى این روستا قرار دارد. هـم چنـین از مـزار سـید سـهراب ولـى یکـى از         روى صخره
مریدان ناصرخسرو در دشت اوشنگان و از مزار ابوسعید برادر و همسفرش به مکه در کیشـم و از  

زنى که اولین بار به ناصرخسرو پنـاه داد در روسـتاى سـپجمى     مزار حیات بیگم خواهرخوانده و
ها و وضـع آرامگـاه ناصرخسـرو و دیگـران و      دیدار کرد. در این مقاله به شرح موقعیت این مکان

 ه نقشه راه و تصاویر آنها مى پردازم.  ئارا
  

ناصرخسرو، یمگان، بدخشان، حضـرت سـعید، سـید سـهراب ولـى، ابوسـعید،        :واژگان کلیدي
  .یات بیگم، دشت اوشنگانح

   

                                                        
  دکتراي رشته شیمی پزشکی و پژوهشگر حوزه فرهنگ و تمدن  1
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  ستارة درخشان مشرق زمین -ناصر خسرو
  1اوتگن کمیسبایف

هجـري   481-394شاعر معروف قرن پنجم هجـري (  ـقبادیانی   خسروبن ناصر حکیم ابو معین 
میالدي) است. ناصر خسرو یکی از شاعران بسـیار توانـا و بـزرگ ایـران      1088-1003مطابق با 

است. وي در قبادیان متولد شد و در روستاي یمکان بدخشان در گذشـت. شـاعر زنـدگی پـر از     
و بـنطم نوشـته اسـت. ناصـر     مسافرتهاي زیاد و پر از خطري داشت و همچنین آثاري هن بنثـر  

خسرو در قبادیان و مرو تخصیل کرده است. شاعر علم فلسـفه، منطـق، طـب، نجـوم، ریاضـی و      
شرعی را می خواند. ولی انطوري که معلوم می شود از علمی که یاد گرفتـه اسـت قـانع نشـده.     
 بدین علت بري فرا گرفتن علم سیاحت می کند. حدود هفت سال سـیاحت مـی کنـد و نتیجـه    

باقی مانده است. قبل از آنکه در بارة آثار وي صـحبت   "سفرنامه"سیاحتهاي طوالنی وي بعنوان 
کنیم باید به دورة ناصر خسرو بپردازیم که یک دورة پر از حوادثی بوده است. یعنی زمـان ناصـر   
خسرو مطابق با اسماعیلیان می شود که با آنها در سـفر مصـر آشـنا مـی شـود. بعنـوان حجـت        

لیان بخراسان بر می گردد. در خراسان مردم محلی را به فرقه اسماعلیه دعوت می کنـد.  اسماعی
با اهل سنت و عالما بحث هاي زیادي داشته است. زندگی شاعر به خطر انداخته شـد. ولـی بـاز    
هم شاعر تا آخر عمرش وفادار به  باورهاي خود به فرقه اسماعلیه مـی مانـد. آثـار ناصـر خسـور      

که دانشمند دنبال حقیقتی بوده است و این حقیقت را ظاهرا در اسـماعلیه پیـدا   نشان می دهد 
کرده است. شاعر در سفرنامه خود در بارة مردم شهرهاي مختلفی که سفر کرده، دیده و گفت و 
شنود کرده تعریف می کند. و این کتاب االن چه از نظر تاریخ، مردم شناسی، چه از نظـر جـامع   

نامه ناصر خسرو بین اثار بیشتر عنوان شـده و بزبانهـاي خـارجی بیشـتر     شناسی مهم است. سفر
ترجمه شده است. از جمله بزبان روسی. ولی باید گفته شود که بزبان قزاقی هنوز ترجمه نشـده  
است. ولی اشعار شاعر عبارت از چند کتاب است. بدلیل متعـدد بـودنش بررسـی و ترجمـه کـار      

دي کرده از طریق آثارش که هم بنظم و هم نثر می نوشت به آسانی نیست. غیر از این شاعر سع
اسماعیلیه دعوت کند. البته بعضی از اشعار شاعر بیشتر جنبه تعلیمی و تربیعتـی دارد. مـثال در   
شعرهاي مانند کتاب، کیفر، کدوبن، عقاب و میوه دانش ناصر خسرو را کنار بقیه شاعران ایرانـی  

ك اشعار شاعر سخت نیست و فطرتا بسیار نزدیک بـه مـردم   دورة کالسیک می بینیم.  یعنی در
عام است. ولی بعضی از افکار ناصر خسرو پیچیده و دشوار است. شـاید بهمـین علـت اشـعار وي     
بزبان قزاقی و یا خارجی کمتر ترجمه شده است. زیرا زبان شاعر وابسـته بـه افکـار و عقایـد وي     

د فقط سفرنامه ناصر خسرو ترجمه شده بود. ولی است. در زمان شوروي که دین را قبول نداشتن
                                                        

  استاد و دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فارابی  1
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پژوهشگران تاچیکی گزیده اي اشعار شاعر را بزبان روسی ترجمه کرده بودنـد. اسـماعلیه بـودن    
شاعر آثار وي را کنرنگتر می کرد. غیر از این ناصر خسرو مانند عمر خیام، ابـن سـینا در حیـات    

حجـت فرقـه اسـماعلیه طرفـداران فروانـی       خود طرفداران هنر شاعري خود نداشت. اما بعنـوان 
داشت و هنوز هم در نواحی بدخشان اسماعلیان زیاد است. اغلب آنها اشعار ناصر خسرو را از بـر  
می خوانند و همیشه از شاعر یاد می کندد. ما هم سعی کردیم گزیده اي اشـعار شـاعر را بزبـان    

ترجمۀ یک شعري از ناصـر خسـرو چـاپ     "بلبالن باغ ایران"قزاقی ترجمه کنیم. البته در کتاب 
شده بود. عالوه بر این چند بیت منتخب شده از شاعر بزبان قزاقی اولین بار ترجمه شـده اسـت.   
چیزي که براي مترجم این ابیات جالب بوده اینست که ناصر خسرو شاعر دربـاري نبـوده اسـت.    

ناصر خسرو تا آخر عمـرش   بنظر می رسد که او آدم راست گوئی بوده و زیر بار کسی نمی رفت.
تالش می کرد با مردم ساده باشد نه با درباریان و امیـران. ناصـر خسـرو از تهـی دسـتی و فقـر       
ترسی نداشته است. بر عکس هم خودش و هـم مـردم را بـه عـدالت و حقیقـت جـوئی دعـوت        

علم دعوت  کرد. ما نیز با ترجمه اشعار گزیده ناصر خسرو خوانندگان را به عدالت و یاد گیري می
  شود.  عمی کنیم. امیدواریم که براي خوانندگان قزاقی اشعار ناصر خسرو مفید واق
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 ناصرخسرواز بررسی فرهنگ عامه در سی قصیده 
   2روشنک رفیعی ،1علی سرور یعقوبی

عالوه بر شعر و شـاعري   ،، حکیم، شاعر، متکلم و فیلسوف قرن چهارم و پنجم هجريناصرخسرو
 موجـب این انزوا  درحالی کهاو شاعري تبعیدي است  است. داشتهدر نویسندگی نیز دستی توانا 

خسـرو نمـود چشـمگیري دارد.    فرهنگ عامه در آثـار ناصر  او شده است. ویژه توسطخلق آثاري 
ادبـی  ۀ این گون ،با تحلیل محتوایی فرهنگ عامه در اشعار ناصرخسرو تا این مقاله در تالش است

ة مربـوط بـه دور   ،بهـره بـرده  ها  آن خسرو ازکه ناصر هایی و کنایهها  را بررسی کند. ضرب المثل
 نشـان از از اهمیت ویـژه برخـوردار اسـت و    ها  آن ررسی و تحلیلخود اوست و به همین جهت ب

که در میـان مـردم   گر پیوند فکري او با فضاي روزگارش دارد و از سویی دی اومردمی بودن هنر 
    داشته است.رواج 

  فرهنگ عامه، کنایه، ضرب المثل.   واژگان کلیدي:

                                                        
  عضو هیئت علمی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراك. 1
  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراك. 2
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 بزرگداشت انسان در آثار ناصرخسرو
احمد  1میرزا مالّ

هاي گوناگون علم و  اي است که در رشته ادیبان وانشمندان برجسته ةناصرخسرو قبادیانی از زمر
اند. در آثار فراوان و رنگین علمـی و فلسـفی و بـدیعی     ادب میراث غنی و پرارزشی باقی گذاشته

این شاعر و نویسنده و حکیم و فیلسوف معروف تصویر و توصـیف و بزرگداشـت انسـان جایگـاه     
، »الحکمتـین  جـامع «هـاي   اگر در آثار علمی و فلسفی ناصرخسرو بخصوص در رساله رد.خاص دا

» دلیـل المتحـرین  «، »وجـه دیـن  «، »زادالمسـافرین «، »کشـایش و رهـایش  «، »االخوان خوان«
ماهیت انسان چون هدف اصلی پروردگار از آفـرینش عـالم و مقـام واالي او در سلسـلۀ مراقـب      

هـا و سـفرنامه و    ت تأیید شده باشـد، پـس در قصـیده و قطعـه    هستی و کل مخلوقات و موجودا
هایش بیشتر ستایش بزرگی و توانایی، عقـل و ذکـاوت، آرزو و آمـال، اندیشـه و پنـدار و       مثنوي

هاي فلسفی ناصرخسرو انسان در عرش کائنات  در رساله اخالق حمیدة انسان به قلم آمده است.
الم کبیر و موجودات عظیمـی چـون آفتـاب و مـاه،     قرار داشته، عالم صغیري است که در خود ع
نماید. ولی در اشعار شاعر انسان در زمـین قـرار دارد    زحل و مریخ، زهره و مشتري را  تجسم می

آورد و پایبنـد زمـین و    و با رنج و محنت و زور بازوان خود قوت و مایـۀ زنـدگی بـه دسـت مـی     
ن آفریدة پروردگار بوده، همتا و همپاي تری طبیعت است انسان در آثار فلسفی ناصرخسرو شریف

هاي او را در خود دارد. در آثار ادبی شـاعر انسـان اکثـراً از ظلـم و سـتم عـذاب و        اوست و صفت
نوا و مظلـوم و   برد، حقیر و بی دستی به سر می کشد، با دانش و خرد بلند در فقر و تنگ اذیت می

  ناتوان است.

                                                        
 ،آکادمی علوم جمهوري تاجیکستان، معاون سردبیر علمی آکادمی علـوم جمهـوري تاجیکسـتان   ۀ عضو وابست پروفسور، 1

mirzomulloahmad@mail.ru  
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  ناصر خسرو و فرهنگ مردم
  احمددکتر روزي 

برجسته فرهنگ آفر فـارس و تاجیـک    تکرار نا هاي شخصیتناصر خسرو قبادیانی بلخی یکی از 
مخلصـانش را تسـخیر    هـاي  دل جانـب  این ها قرنخویش  ژانرگوناگون  مایه گرانکه با آثار  است
ماندگار  اثرهايشفاهی مردم فراوان استفاده نموده شاه  ات ایجادي. او در آثار خویش از نماید می

شناسـی و   ادبیـات  هـاي  مسـئله یکـی از   هـا  آنجاودان ایجاد نموده است که تحقیـق و بررسـی   
. در رابطـه بـه ایـن موضـوع از جانـب چنـدي از دانشـمندان بعضـی کارهـا          است نگاري فرهنگ
روشـن   سـخن  یکحکیم ناصر خسرو در روایات مردم « مجموعهبه قول مؤلفان  است. شده انجام

» که روایات در بارة نام در حقیقت مهرنامۀ مردم است و بیان آنان نسبت به نـام است و آن این، 
) راجع به ناصر خسرو و فرهنگ مردم کارهاي زیادي انجـام پذیرفتـه باشـد هـم، ولـی      22(س. 
جانبـه، کـه تمـام پهلوهـاي ایـن       همـه  یقـات جانبه تحق پژویش گسترده و همه یدوشایدطور با به

پژوهان در آینـده بـه   ورشناسان و فالکل یاتنجام نپذیرفته است. و ما ادبموضوع را فراگیر باشد، ا
  و خصوصیت آن را کشف نماییم. یتاندازیم و ماه جانبه باید نظر  یارتر و بس این موضوع ژرف
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  علمی ناصرخسرو در دیوان اشعارهاي   تحلیل دیدگاه
  1زاده محبوبه مسلمی

اسـالمی اسـت.   هـاي    تـرین دوره  قرن چهارم و پنجم هجري از حیث تکامل علوم، یکـی از مهـم  
، شاعري که بیشـتر بـه لحـاظ نشـر     قوي سرشت و بدیع روشحکیم ناصرخسرو قبادیانی، استاد 

، از آغـاز جـوانی   اش را ارائه دهد گفت تا ابراز شور و افکار شاعرانه شعر می نفوذ عقیدتیدعوت و 
هـا   چنان که کتـاب  ،ر یافتتبحها  آن ت گماشت و در همۀم متداول زمان خود همبه کسب علو

 درآوردهنظـم  بـه  شعر فارسـی  هاي  بحرترین صورت در  و مضامین علمی را به خوش کرد تألیف
بـا   .یکصد قصیده از دیوان ناصرخسرو اسـت  قالبهدف این مقاله بررسی این مضامین در  است.

یابد کـه مضـامین    ضرورت می نکته، تحلیل این اش توجه به برتري شخصیت علمی او بر شاعري
طبیعیات،  که ؛ن جلوه را دارندبیشتری رشتۀ علمیچگونه منعکس شده و کدام  اوعلمی در شعر 

ود را در ایـن محـدودة   به ترتیب بیشـترین نمـ   ،اشارات دینی، ستایش علم، نجوم، طب و صیدنه
  اند. داشته تحقیقی

  .علمی، علوم نقلی و عقلیهاي   دیدگاه دیوان ناصرخسرو،ناصرخسرو،  واژگان کلیدي:

                                                        
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت. 1
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  ناصرخسروصنعت از دیدگاه 
  1رحیمی غالمحسین

 است که به مفهوم صـنعت توجـه کـرده و آن را از منظـر فلسـفی      حکیمانیخسرو از جمله ناصر
هاي   اندیشهبه  رود می گونه که انتظار ، همانناصرخسروافکار  اگرچه است.قرار داده تحلیل  مورد
 حاوي نکاتی است که در آراي اخوان الصفا ،بارة صنعتاو درالصفا نزدیک است، اما دیدگاه  اخوان
گیرد. با توجـه   می از صنعت مورد توجه و تحلیل قرار ناصرخسرویابیم. در این مقاله، تعریف  نمی

صناعی و نیز ارتباط آن بـا  هاي   صورتبارة در اي  هبه اهمیت مفهوم صورت در صناعت، بحث ویژ
پدیـد   علـل و عوامـل پـنج گانـۀ    . شـود  میمطرح  ناصرخسروطبیعی و الهی از منظر هاي   صورت

تأکیـد  » علـت خواسـتاري  «بـه   ناصرخسـرو توجـه   شود بر موضـوع  میمعرفی  ،وعاتآمدن مصن
توجـه  اند. بـا   کمتري داشتهحکماي دیگر به این علت ِمهم در خلق مصنوعات توجه اما . شود می

د ماننـ  اوو بعـد از   پیشخسرو از صنعت، در آثار برخی از حکماي به اینکه تعریف و تحلیل ناصر
بـر  تحلیل این مقالـه   مطرح شده است،الدین شیرازي، نیز  ابن سینا و قطبفارابی، اخوان الصفا، 

  گذارد.  صحه میاین بزرگان نیز  دیدگاه

  .خسرو، صنعت، فناوري، صورت صناعی، مصنوعناصر واژگان کلیدي:
   

                                                        
  mah84_m@yahoo.com. ایمیل: 1
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الحکمتین ناصرخسرو بررسی اشارات ناصرخسـرو   دانش پزشکی در جامع
ی در کتاب  الحکمتین جامعبه مباحث و اصطالحات طب  

  1بهمن خلیفه بناروانی

  درآمد
هـاي قصـیدة    ، کتابی فلسفی ـ کالمی است. ناصرخسرو در این کتاب به پرسـش  الحکمتین جامع

ابوالهیثم گرگانی پاسخ گفته و ساختاري که بر کتاب حاکم است، حکایـت از آن دارد کـه ناصـر    
یعنی حکمـاي دیـنِ حـقّ و حکمـاي     هر پرسش را بر پایۀ دیدگاه دو گروه از صاحبان اندیشه ـ  

هـاي ابـوالهیثم همـه از یـک گونـه نیسـتند. ناصـر در پایـان          فلسفه ـ شرح داده است. پرسـش   
چه فلسفى و چه منطقى و چه طبیعـى   ـ  سؤال است ود و یکو اندر او نَ«گفته:  الحکمتین جامع

) ابـوالهیثم  314جامع: »(هر یکى را جوابى بحقّ داده شد.ـ   و چه نحوى و چه دینى و چه تأویلى
هاي فلسفی و دینی، از برخی مسائل مربـوط بـه علـوم طبیعـی ـ کـه از نظـر او         در کنار پرسش

پـردازد ـ نیـز سـؤال کـرده اسـت. در میـان         اَند و فیلسوف به آنهـا مـی   همسنخ با مسائل فلسفی
شـود و بـر    هاي طبیعی، موضوعات مربوط به دانش طب نیز دیده می هاي مرتبط با دانش پرسش

پیشـه   همین اساس، ناصرخسرو بناچار به این مسائل نیز پرداخته است. ابوالهیثم مـردي طبیـب  
) از سـوي دیگـر،   183بوده و به همین سبب، به این موضوعات عالقه داشته اسـت.(ر.ك: جـامع:  

ناصرخسرو در شرح مباحث دیگر نیز اشاراتی به مباحث طبی و اصطالحات پزشکی کرده اسـت.  
  را باید از دو دیدگاه دید: الحکمتین جامعبر این، اشارات مربوط به دانش پزشکی در بنا 
. اشــاراتی کــه بــه واســطۀ آشــنایی ابــوالهیثم بــا دانــش پزشــکی وارد قصــیده و از آنجــا وارد  1

  شده است. الحکمتین جامع
  شده است.   الحکمتین جامع. اشاراتی که به واسطۀ عالقۀ ناصرخسرو وارد 2
ابوالهیثم در قصیده به این مسائل، جاي سخن ندارد. به هر حال، او قصد داشته سؤالتی اشارات  

از مسائل و علوم گوناگون بپرسد و چون طبیب هم بوده، از مسائل طبی نیز پرسیده، اما اشـارات  
  گیرد: ناصرخسرو به مباحث طبی در این کتاب، از دو مسأله سرچشمه می

صرخسرو، دانش پزشکی ـ در کنار دانش ستارگان و افـالك ـ نمونـۀ     الف)یکی اینکه از دیدگاه نا
لماي آن دانـش  شاخص علوم طبیعی شناخته می ها(کـه ناصرخسـرو از آنهـا بـه      شده است که ع

ز حکایـت ایـن      هاي طبیعت کند)، روایتگر قانون یاد می علم آفرینشو صاحبان  فالسفه اَنـد و جـ
رد و تکیه بر عقل، کاروان این دانشها، دعوي دیگري ندارند و تنها  قانون ها را به پـیش   با ابزار خ

                                                        
 bkhalifeh@gmail.comدکتري زبان و ادبیات فارسی       1
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هـاي طبیعـت و نظـام     برند و معارضه و مناقشه با آنها، در حکم مناقشه و معارضـه بـا قـانون    می
آفرینش است. پس، او عمدتاً در دیباجۀ کتاب، از مفاهیم و مسائل طبی ـ چونان قوانین بـدیهی   

ات در  لیعا اسـتفاده      منطق ـ یاد می عقلی و در ردیف اود مـ کند و از آن مسائل به عنـوان شـاهد
آورد. او در دیباچـۀ کتـاب تصـویري از منازعـۀ دو      کند و شاهد می نماید و به آنها استناد می می

دعیان علـم دیـن)  بـه دسـت داده       لمالقبان، یعنی مـ گروه از اهل علم( مبتدیان علم فلسفه + ع
  است.

صرخسرو در جایگاه یک مبلّغ شیعیِ اسـماعیلی و در مقـام یـک متفکّـر اهـل      ب) دیگر اینکه، نا
باطن، به مسألۀ تعدد عوالم معتقد است. از دیدگاه اینان، غیر از این عالَم محسـوسِ طبیعت(کـه   

زن و همتـراز بـا آن         قوانین طبیعتقوانین موسوم به  بر آن حاکم اسـت)، عـوالم دیگـري ـ همـو
هاي مخصوص به خود ـ وجـود دارنـد. میـان ایـن       ها و خواص و ویژگی با قانونعالَم، بلکه باالتر، 

عوالم، تناسباتی بنیادین و سرشتی برقرار است که شناخت این روابط، در اندیشۀ باطنی به علـم  
میزان یا تطابقات موسوم است و دستیابی به این علم، جز به هدایت و دسـتگیري اهـل تأییـد و    

شود. از عناصر علم میزان، دیـدن ایـن تناسـبات و اسـتخراج ایـن روابـط        اهل تأویل حاصل نمی
 الحکمتین جامعحاکم بر عناصر و اجزاء عوالم متعدد و متفاوت است. این اصل، ناصرخسرو را در 

بر آن داشته است که بسیاري از این تناسبات و روابط را در اجزاء عالَم بزرگ(عالَم طبیعت، عالَم 
ارات) رد(انسان) تشخیص دهد و آن تناسبات را برجسته کنـد. از همینجـا    افالك و سی و عالَم خُ

زمینۀ ورود مباحث و مسائل مربوط به ساختار بـدن انسـان و مباحـث مـرتبط بـا طـب فـراهم        
  شود. می

را در سـه بخـش    الحکمتـین  جامعبنا بر آنچه گفتیم، در این نوشته، اشارات طبی ناصرخسرو در 
  آوریم: می

Ι  ناصرخسرو در نتیجۀ نوع تلقّی و برداشت از دانـش پزشـکی در ذهـن خـود، در دیباچـۀ      آنچه
کتاب به مسائل مربوط به طب ـ چونان شاخصی از علوم طبیعی ـ استناد کرده و از آنهـا شـاهد     

  آورده.
ΙΙ ی سؤال کرده و ناصرخسرو به آن پرسشها پاسخ گفته. آنچه ابوالهیثم از مباحث طب  

ΙΙΙ سرو به سبب الزام اصل بنیادینِ موازنه( یعنی علم میزان یا تطابقـات)، در میـان   آنچه ناصرخ
مباحث فلسفی و دینی به مطابقت عناصر و اجـزاء عـالَمِ خُـرد بـا اجـزاء و عناصـر عـالَم بـزرگ         
پرداخته است، یا به سبب عالقه به مسائل طبی، در میان سخن، به موضوعات طبی اشاره کـرده  

  است.
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 ر ناصرخسروهنر در تفک
   2، سیده پریسا سجادي1بهروز محمودي بختیاري

هاي مختلف تاریخی ایران، معانی مختلفـی از    هنر از جمله مفاهیم چندمعنایی است که در دوره
آن برداشت شده است. این واژه در آثار نویسندگان سبک خراسانی، از جمله ناصرخسرو، نـه بـه   

آمده و ناصرخسرو » بهترین توانمندي«یا » توانایی نیک«اش، بلکه در معناي کلی  معناي کنونی
به کار برده و دین را سرچشمۀ هنر دانسته » عیب«و » بدهنري«هایی چون  آن را در مقابل واژه

هاي شاعري، موسیقی، نگارگري، دبیري و معماري آمده  است. در آثار ناصرخسرو اشاراتی به هنر
زمان خود، آنچه را که در مدح و توصیف طبیعت سروده است. ناصرخسرو از میان اشعار رایج در 

داند و وصف طبیعت و عشق را عبث  کشد، چراکه ممدوحان را شایستۀ مدح نمی شده به نقد می
دانـد. در کـل از    کشد و آن را مـذموم مـی  شمارد. از دیگر سو، او موسیقی را نیز به چالش می می

انـد در   د، نسبت به هنرهایی که بـه عقـل مـرتبط   ان نظر او، هنرهایی که به حواس ظاهري مربوط
ترین منتقدان هنر توان یکی از مهم تر قرار دارند. پس از آنجا که ناصرخسرو را میاي پایین مرتبه

در روزگار خود به حساب آورد، هدف این پژوهش بررسی آرا و نگاه نقادانۀ او دربارة هنـر اسـت.   
ـ     ارائـۀ  اش) در آثـار ناصرخسـرو را بـا    ه معنـاي کنـونی  به سخن دیگر، این مقاله بازتـاب هنـر (ب

  کند تا نظرگاه و نقد او را دربارة هنر تبیین و تحلیل کند.  ها بررسی می هاي مستند از آن  نمونه
  : ناصرخسرو، هنر، شعر، موسیقی، نگارگري، معماري.ها کلیدواژه

  
 

  
  
  

 

  
   

                                                        
  دانشگاه تهران. 1
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  ناصرخسرومدیریتی در دیوان هاي   بایسته
  2زاده صدیقه قاسم، 1خانلوناصر کاظم 

و خصوصـیات  ها  مدیریتی و ویژگیهاي   اندیشه، داشتن افکار و یتوجه به مسائل مختلف حکومت
داشتن حکومتی است که رهبرانی مدیر و مدبر داشـته باشـد. انتصـاب مـدیران     ۀ الزم ،مدیریتی

 خود جلـب کـرده   س امور مملکتی از دیر باز توجه دانشمندان علم مدیریت را بهدر رأمتخصص 
را  از دقـایق فـن مـدیریت و خصوصـیات مـدیرانی      هـایی  در متون نظم و نثر فارسی جلوه است.
خسرو اجمال به بررسی دیوان حکیم ناصر س جامعه قرار دارند که در اینتوان یافت که در رأ می

را  ــ  ريعلم و دانش، عـدالت و سـخنو   مانند عقل و خرد، دین، ـ مدیریتیهاي   پرداخته و بایسته
  ایم.  استخراج کرده

    .دین، عدالت ،، مدیریت، خردناصرخسرو واژگان کلیدي:

                                                        
 Pnu. khanloo@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور همدان، ایمیل: . 1
 S_ghasemzadeh70@yahoo.comکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایمیل: . 2
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 بازِ شکاري در دیوان ناصرخسرو
لّ، 1مجتبی طاووسی ج 2زاده یامین م 

؛ اسـت   بـوده برخـوردار  اي  هت ویـژ نیان از اهمیـ در میان دیگر مرغـان شـکاري بـراي پیشـی     ،باز
، خـود  نبـه منظـور تفـن   و  دادن قدرت و شوکت دربار خـود که پادشاهان براي نشان  اي گونه هب

را نشـیمن ایـن   د و دسـت خـو   دادنـد  میدستگاه باشکوهی را به پرورش بازان شکاري اختصاص 
ام، در آثـار خـود از   ترین ایـ  شعرا و نویسندگان از قدیم رو،همین  از دادند. میمرغ گردنکش قرار 

ـ     انگیز بهره برده ایجاد تصاویر شعري دل جهتاین مرغ بلند همت  صـورت   هانـد و ایـن موضـوع ب
 بارهـا در دیـوان   ـ   ـ مانند دیگـر شـعرا   ناصرخسرو نیز. درآمدتقلید  بعدي بههاي   دورهادبی در  یتسن

بیان مقاصد فلسفی و مذهبی بهـره   ، به ویژه در جهتخود از باز شکاري براي ایجاد تصاویر زیبا
در این پژوهش به بررسی تصاویر شعري باز شکاري در دیـوان   کهاند  برده است. نگارندگان برآن

ـ کنند، تأثیر و تأثبپردازند و آن تصاویر را با شعر و نثر قدیم مقایسه  ناصرخسرو صـورت   هرات را ب
 مستند در قالب شواهد تحلیل کنند. 

 باز شکاري، ناصرخسرو، دیوان.   واژگان کلیدي:
   

                                                        
   دبیر آموزش و پرورش استان اصفهان.. کارشناس ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و 1
  دکتراي در زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان . 2
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Clarifying some of the Ambiguities in the Path of Nasser 
Khosro Travel 
Mohammad Reza Tavakoli Saberi 

There are ambiguities in the path of Nasser Khosro travel when 
considering modern maps. Over the millennium since the time of 
writing of Safarnama, some of the cities have disappeared, some have 
changed names, some of the roads have vanished and the new roads 
that have replaced them connecting these villages or cities may be 
shorter or longer. The writer who has travelled his path, has identified 
some of these villages and cities and has clarified the ambiguities of 
Nasser Khosro’s route.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Safarnama, travel, ambiguity 
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A Comparative Study of Interpretive and Cosmic 
Elements in Naser Khosro’s Jameh Alhekmatain 
Bahman Khlifeh Banaravani1 

 
O sagacious man! Know that comparison will mediate (Jameh 
Alhekmatain, 155). 
The intellectual fundaments of followers of Ismaili ideology are based 
upon interpretive elements. In Shia and Ismaili ideologies, the very 
interpretive elements are grounded on the basis of cosmic elements, 
which have nothing to do with materiality and sensuality of the 
mundane. Considering the aforementioned facts, there is consistent 
and fundamental interconnection between the cosmic and interpretive 
elements. Naser Khosro regards this interpretive interconnection as 
connectivity, homonymy, collectivity and contiguity of elements, 
which are exposed in comparative analysis of cosmic elements and 
their accordance with each other. Exposition and analysis of such 
interconnections in Ismaili ideology will be referred to metrology and 
symmetry. In Jameh Alhekmatain, Naser Khosro refers to numerous 
cosmic elements. Celestial, heavenly, mundane, innovative, 
circumstantial, discursive and theological elements are some of 
cosmic elements which acquire various ramifications and elaborations. 
In the present study, comparative analysis of Jameh Alhekmatain will 
be materialized so that the relationship between interpretive and 
cosmic elements can be observed.      
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Condition of the tombs of Nasser Khosro’ and his 
brother and disciples in Yamgan 
Mohammad Reza Tavakoli Saberi 

The writer went to Badakhshan province in Afghanistan in Autumn of 
2013 and visited the tomb of Nasser Khosro which is on the side of a 
mountain on a rock near Hazrate Saeed village. I also visited the tomb 
of Sayyed Sohrab Vali, one of  Nasser Khosro’ s disciples  in Dashte 
Ushangan, and the tombs of his brother and companion in the Haj 
travel, Abu Said in Kishem and Hayat Begum, his honorary sister in 
Sepajmi village. I will describe the location of these villages with map 
of the area and the condition of these tombs. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Hazrate Saeed, Sayyed Shoran Vali, 

Abusaid, Hayat Begum, Dashte Ushangan 
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Scientific disposition of Nasser Khosro’s and Natural 
Science in Safarnama 
Mohammad Reza Tavakoli Saberi 

The Persian philosopher, poet, mathematician and traveler Nasser 
Khosro Ghobadiani wrote many books on morality, on religion, and 
philosophy, beside his Safarnama, and Divan (collection of poems). 
There are many interesting paragraphs on natural science in 
Gushayish wa Rahayish , and  Jame’ul-Hikmatain  which shows he 
had been well versed in the scientific knowledge of his time. Herein I 
will discuss his scientific disposition and his views on natural and 
physical science and describe his theory of tides caused by 
gravitational forces exerted by the Moon, Sun, and rotation of the 
Earth. 
I consider him a scientist and a rationalist who had all the qualities of 
a modern scientist. He is a good role model for those who are doing 
research in experimental science. 
His character and personality as is understood from his Safarnama, 
poems, and philosophical books are: observation, sincerity in reporting, 
curiosity, perseverance, rationality, exactness, and continuing education.  
 
Keywords: Nasser Khosro, personality, rationality, scientist, natural 

and physical science, scientific method 
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What is a Nilometer? 
Mohammad Reza Tavakoli Saberi 

Nasser Khosro  in Safarnama writes: "In the Old Cairo measuring 
devices have been constructed and there is an agent who receives a 
salary of one thousand dinars to watch and set how much the level 
rises. From the day it begins its increase, criers are sent through the 
city to proclaim how many "fingers" God has increased the Nile that 
day. When it has risen one ell, the good news is heralded and public 
rejoicing proclaimed until it reaches eighteen cubits, the normal 
increase. Less than this is considered a deficiency, and alms are 
distributed, holy intention vowed, and general sorrow ensues. More is 
a cause for celebration and rejoicing. Unless the level goes above 
eighteen cubits, the sultan's land tax is not levied on the peasantry." 
What are these measuring devices wherein the agents who run them 
earn one thousand dinars, which has been quite large sum of money at 
that time and where are they? Why would eighteen cubits be the 
boundary for rejoicing or sorrow of the Egyptian and the criterion for 
paying taxes? Nasser Khosro does not give any description of these 
devices, probably because they were so much common in Egypt that 
he did not see any need to describe them. 
I will describe two of these devices which are called Nilometers which 
I have visited, one in Cairo and the other in Aswan. It is very possible 
that Nasser Khosro visited both of these Nilometers, because besides 
describing the measurement of the Nile water level, he went to some 
of the places near these Nilometers and described the islands wherein 
these Nilometers are located. 
 
Keywords: Nilometer, tax, Menyatalrezvan, Cairo, Aswan. 
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Where Is the Shamshir-borid waterfall? 
Mohammad Reza Tavakoli Saberi 

On his travel from Arrajn  to Isfahan, when Nasser Khosro  heads for 
Lurdgan he writes: "and we headed for Isfahan via the mountains. 
Along the way we came to a mountain with a narrow pass, said by the 
common people to have been cut by Bahram Gor with his word. They 
call it Shamshir-borid”. Where is this waterfall and what is it called 
today?  Considering the general route of  Nasser Khosro, the shape of 
the waterfall and the other waterfall  that are present in this area, it is 
very probable that the Shamshir-borid waterfall is  the same as 
Bahram Baigi waterfall which is located between Pataveh and Ludab, 
95 kilometer north of Yusuj. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Shamshir-borid waterfall, Bahram Baigi, 

Pataveh, Ludab 
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The worldly reflection of Nassre Khosro 
Mohammad Abbasi1, Abbas Ahmadvand2 

Nassre Khosro is considered as one of the famous and scientific 
figures of the 9th and 10th centuries. He worked in the court of Saljuk 
in Khurasan state (Imara of Chaghri Beyk Davud b. Mikail). After a 
time he left his profession and started to study the religions and 
schools . Finally he converted to Ismaili Shi,a school and then became 
this school preacher (Hudjdja) .He wrote  some valuable works in 
morality, theology and Ismaili beliefs principles. Among his works, 
“traveling book (Safarnamah)” contains important information about 
social, cultural and economical positions of the East and the West of 
the Islam world. His poem book has a great fame. The orientalists 
have paid attention to him, apparently due to his works and ideas. . 
The first time Charls Schefer has studies Nassre Khosro, s” travelling 
book”. Then some others investigated his personality. Some eastern 
researchers also have surveyed his works especially the “traveling 
book’ and his poem book .Safarnamah has translated into English, 
German, Russian, Japanese, Urdu, Arabic and Turkish. This study 
wants to show the causes of Orientalists attention to Nassre Khosro 
and his worldly reflection based on academic, literary and religious 
works of Nassre Khosro. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Ismaili Shi,a ,Saljukids, Safarnamah, 

poem book (Diwan). 
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par with other scholastics, but also will highlight the uniqueness of his 
approach. What is more, Nassre Khosro’s work and heritage is still 
alive among the people of Iran, Central Asia, Afghanistan, Northern 
Areas of Pakistan and Eastern China, especially among the Ismaili 
Muslims of these areas. The empirical part of this paper, therefore, 
draws on the analyses of data collected via qualitative interviews and 
proposes that Nassre Khosro’s scholasticism is understood, employed 
and practiced among the Ismaili Muslims to this day. I will closely 
examine the case of Ismaili Muslims in Badakhshan, Tajikistan. It is 
hoped that this paper will bring to light the usefulness of scholasticism 
as an analytical category in academia and in popular culture. Indeed it 
is the various educational tools employed since the medieval ages 
(such as questioning, commenting on and writing responses to the 
questions, debates, disputations, poetry, literature, art and calligraphy, 
music and dance) that conveyed the elaborate scholarships and 
philosophies to the ordinary people (Muborakshoeva, 2013a).  
 
Keywords: Nassre Khosro, Islamic Scholasticism, educational tools, 

traditional education, methods of teaching and learning, Badakhshan, 
Tajikistan. 

  



190     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

If one of very basic definitions of scholasticism is ‘a medieval 
philosophy, or more accurately, a method of learning taught by 
academics of medieval universities’  
(http://www.philosophybasics.com/movements_scholasticism.), then 
we have to agree that methods of teaching and learning in medieval 
cultures and civilisations shared some similarities and had differences. 
Methods of learning for some of these cultures may have taken some 
roots from the ancient Greeks and for some of them it may not have 
been the case. Makdisi claims that Muslim scholastics were 
predecessors to the Latin ones. In Islamic cultures, a Muslim layman 
would put a question (mustafti) to a jurist consult (mufti) asking for a 
response or legal opinion (fatwa) and then the jurist had to research 
the answer using ijtihad (using one’s efforts to its limit). The Muslim 
scholars therefore perfected the art of teaching and learning and 
developed institutions such as madrasahs and other establishments for 
higher learning. Later on we see the equivalents of faqih, mufti, and 
mudarris, appearing in the Christian West as magister, professor and 
doctor for each title respectively (Makdisi, 1989). Thus the Christian 
West not only borrowed methodological and pedagogical tools from 
Muslims but also structures of higher educational institutions such as 
colleges (Makdisi, 1991), which they elaborated on further and 
developed these establishments into universities (Muborakshoeva, 
2013a). Muslims, on the other hand did not develop colleges into 
universities and places for higher learning remained diverse and 
methods of teaching and learning continued to be largely flexible and 
adaptable to the needs of different groups and learners (Ibid). 
Therefore, it makes sense not only to explore the affinity between the 
Muslim and Christian scholastics, but also to examine how each 
tradition then developed scholarship in its own unique ways. 
Exploring the works of Nassre Khosro, these similarities and 
uniqueness could be demonstrated rather comfortably.  
Works composed by Nassre Khosro not only fall with the definition of 
Islamic scholasticism proposed by Madegan (1998) and almost 
perfectly match the broader characteristics of scholasticism identified 
by Cabezon (1998), but also have breadth and depth that enrich the 
notion and understanding of scholasticism further. Analysing at least 
three major works such as the Jame ul- hikmatain, Kushoish wa 
Rahoish, and Rawshanainama of Nassre Khosro, this research will 
shed light on the methods Nassre Khosro employed, which put him at 
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Nassre Khosro, the Muslim scholastic  
Marodsilton Muborakshoeva1 

Extended Abstract  
Based on the analyses of Nassre Khosro’s major works and empirical 
evidence from field work, this paper explores the extent to which the 
compositions of this great Muslim sage fall within the broader 
characteristics of scholasticism and how his scholasticism is 
understood, employed and practiced among the people of Badakhshan, 
Tajikistan. To achieve these aims, first of all this paper argues that the 
definition of scholasticism, as understood in its Latin or European 
context, is not very accommodating when reading Nassre Khosro’s 
works. The definitions with limited applications and understandings 
have been challenged by scholars such as Cabezon (1994, 1998), 
Madegan (1998), Strauss (2013b), etc, which gives us confidence to 
examine Nassre Khosro’s work in light of new developments in the 
field. Leo Strauss assertion with regard to Islamic and Jewish 
philosophy perhaps should be a starting point to explore Islamic 
scholasticism with its various versions in its own right. Strauss argued 
that medieval Islamic and Jewish philosophy should not be seen as 
‘counterparts of Christian scholasticism’ (in Parens, 2012). Since 
Christian scholasticism was extensively studied, it became tempting 
for modern scholars of Islamic and Jewish thought ‘to draw paradigms 
and methods of interpretations from Christian scholarship on 
scholasticism’ (Parens, 2012:204). The exploration of Buddhist 
scholasticism, for instance, led Jose Ignacio Cabezon (1998) to be 
critical of the narrow definition of scholasticism and propose that 
scholasticism needs to be seen as a comparative and analytical 
category. I argued elsewhere that the narrow definitions limit the 
conceptual applicability of scholasticism in different traditions as well 
as within one tradition, for instance in Islam, scholasticism should be 
explored in its various forms (Muborakshoeva, 2013b).  

                                                             
1. Lecturer at the Department of Graduate Studies Institute of Ismaili Studies, 120 
Euston Road, London, NW1 2DA, UK1, 1 54 Derwent House, Southern Grove, 
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marodsilton@googlemail.com 
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Khosro, ‘great philosopher and master of the Persian language’ like he 
said. 
In the fifth chapter are two central ideas of the introduction, the ta’wil 
and the angelology, we show how Corbin read the work of Nassre 
Khosro and his way for understand the harmonization of the ancient 
Greek philosophy and the Ismaili theosophy. In this work is the ta’wil, 
and an hermeneutic approach, that is not only a dialectic or syllogistic 
way to think, that permit to understand for Corbin the great 
valorization. The angelology in particular have a great meaning in the 
works of Henry Corbin, like in his life, and he used his 
phenomenological key for understand the complex angelology Ismaili. 
We explain the XI chapter of the Kitab-e Jami al-Hikmatayn and his 
vison about angel, where a neoplatonic cosmology is conciliated with 
the ideas of angel in Ismaili philosophy with the instrument of the 
ta’wil, that only the Imam can use for open the zahir to the batin of 
revelation. The nature of the man is for Corbin like Nassre Khosro 
something that is open, not fix, and can be potentially an angel or a 
devil. The anthropology and psychology Ismaili are for Corbin an 
Engelanthropologie  where the man can with the ta’wil and his 
knowledge win the game for the Soul. 
The sixth chapter ends the article talking about the polemic between 
Nassre Khosro and the materialist philosopher Muhammd Ibn 
Zakariya Razi. Corbin read the fight like a fight for the soul, and the 
ta’wil, the peculiar instrument of the Ismaili philosophy and alchemy 
where the nature is a mirror of the nature, and the microcosm is a 
speculum of macrocosm. In this case Khosrow in the lecture of Corbin 
defend the philosophy, and his value symbolic and ecumenical against 
a material vision that degrade the spiritual hermeneutic in allegory, the 
philosophy that his hikma in this particular situation, and open for the 
man the doors of a new born, initiatic, where the man can return to his 
Soul, and where the Greek philosophy is together a Divine Islamic 
philosophy. 
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Henry Corbin editor and interpreter of the Ismaili 
thinker Nasser Khosro 
Dott. Fabio Tiddia 

The paper talk about the work of the French philosopher Henry 
Corbin as an editor and interpreter of the Ismaili Fatimid thinker 
Nassre Khosro. The work is divided in six short chapters. First chapter 
talks about the history of reception of the works of Nassre Khosro in 
Europe, from the start in the year 1871 till today. Is a real successful 
history about the ideas of European orientalist? About his rule of 
traveller, from the first translations of the Safar-nama. Exploring the 
other translations, and the improve of the knowledge about his rule 
like thinker too, the first chapter shows how from this translations a 
new and more comprehensive vision of the Nassre Khosro arrive in 
Persia, like objiect of importation which said Wladimir Ivanow. In this 
history of the reception of his philosophical and poetical works in 
Europe a great rule play the French philosopher Henry Corbin, for his 
connections between European and Islamic philosophy that shows 
also in his translations of the work entitled Kitab-e Jami al-
Hikmatayn. 
The second chapter explore the attract of the french philosopher for 
the Ismaili philosophy, in all his comprehensive story, with the 
translations of different works Ismaili, and his peculiar idea about the 
Ismailism like esoteric religion. The chapter finish with the dialogue 
between Sayyid Allamah Tabataba’i and Corbin over the meaning and 
the importance of this philosophy for a more comprehensive 
understanding of the shi’i thought. 
The third chapter introduce with a short biography of Nassre Khosro, 
his rule in the philosophical Persian Ismailism and the importance of 
the translations of neoplatonic works for the creation of this thought. 
His work too, especially the book that Corbin edited with an important 
work of introduction and study. 
The fourth chapter introduces the history of this edit and this work, 
and I give with the confrontation Corbin-Ivanow an example of the 
methodological way that Corbin use for valorize the thought of Nassre 
Khosro. Using the correspondence between them and the works of 
Wladimir Ivanow, pioneer of the scientific Ismaili studies, we know 
better the great consideration of the French philosopher for Nassre 
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The Steed of Speech: Human Reason in Nasser Khosro’s 
Philosophical Poetry (Komayt-e Sokhan: Aql-e Ensan 
dar She’re Falsafaniye Nasser Khosro) 
Alice C. Hunsberger1 

Nasser Khosro is the leading exemplar of philosophical poetry in the 
Persian language.  His work has been memorized, anthologized, and 
studied in schools for a thousand years.  So brilliant is his poetic talent 
that, even though in some verses he manifestly expresses his Ismaili 
Shi’ite doctrines, admiration for his work has continued even since the 
Safavid dynasty established Twelver Shi’ism as the official religion of 
Iran.  This article will analyze one of Nasser Khosro’s most artistically 
complex qasidas, The Steed of Speech (Komayt-e Sokhan), showing 
how he puts his exquisite literary talents to use expounding 
philosophical doctrines.  One of his longest poems (at 80 bayts), The 
Steed of Speech is remarkable for setting up a literary vision (human 
speech as a magnificent horse) moving through a landscape of 
cosmological and metaphysical theories, as well as natural science and 
ethics, all grounded in Shi’ite Ismaili faith.  In addition to showing 
this poem’s structure, specialized vocabulary and inspiring vision for 
human interaction in this landscape, this article will compare The 
Steed of Speech with other qasidas of Nasser Khosro, as well as 
concepts developed in his prose philosophical works. 
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Nasser Khosro the wandering philosopher and the 
political thinker 
Mohamed Marouf Alkholy1 

The study shows the following points: 
First: The Introduction 
Second: Identifying the writer and the Iranian sage philosopher Nasser 
Khosro and the political conditions of the eastern part of the Islamic 
state in the fourth century and the first half of the fifth century, and the 
sectarian conflicts that were surging up the Islamic world in general 
such as the conflict between Sunnis and Shiites, especially under the 
call for the doctrine of Shiite Sbieih Ismailia through the advocates of 
the Fatimid dynasty in Egypt. This had an impact on Nasser Khosro, 
who was reading philosophy and discussing the views of al-Farabi and 
Ibn Sina. He was confused by the dispute between the Islamic sects 
and started to make his main concern in life to reach the truth through 
delving in many sources of knowledge but without achieving his goal. 
The definition includes the following: 1-Who is he? 2 - Escaping from 
Balkh. 3. Nasser Khosro in "Amkan" 
Third: Nasser Khosro’s perplexity between the two doctrines the 
Shiite and the Sunni. 
Forth: the appearance of Nasser Khosro, the writer and the 
philosopher.  
Fifth: His style 
Sixth: The main characteristic of Nasser Khosro’s poetry. 
Seventh: The Patterns of influence by the Arabic language through 
religious texts. 
Introduction: The first pattern: word influence. The second pattern: 
Expression influence (citation, inclusion, analysis). The third pattern: 
explanation and interpretation influence (translation - the 
interpretation). The forth pattern: inspiration influence. The fifth 
pattern: image and imagination influence. Conclusion. Margins. 
Sources and references 
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A comparative study of world according to the views of 
Nasser Khosro and Khayyam 
Zakieh Rashidabadi1, Ashagh Toghyani2 

Nasser Khosro and Khayyam who lived in the period were the greatest 
poets of Persian language. Despite the differences and heterogeneities 
in the content and intellectual infrastructure of these two poets, 
similarity and consistency can be seen in their attitude towards world. 
If we consider the poems of Nasser Khosro due to his intellectual and 
philosophical, world the poems of Khayyam are the results of his 
philosophical thought and critical spirit. This study after a brief 
introduction about the biography of these two poets answers to this 
question that what are the thought similarities of Nasser Khosro and 
Khayyam beside the heterogeneity that exists in their view about 
world? According to the review of literature no independent research 
has been done in this regard and results indicated that both poets have 
similar thoughts about the unreliability of the world, glory of the 
world, surrender to the flow of time, avoid praising etc. which are 
discussed comparatively in this study. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Khayyam, World, Similarities. 
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Nasser Khosro, the Muslim scholastic 
Marodsilton Muborakshoeva1  

Based on the analyses of Nasser Khosro’s major works and empirical 
evidence from field work, this paper explores the extent to which the 
compositions of this great Muslim sage fall within the broader 
characteristics of scholasticism and how his scholasticism is 
understood, employed and practiced among the people of Badakhshan, 
Tajikistan. To achieve these aims, first of all this paper argues that the 
definition of scholasticism, as understood in its Latin or European 
context, is not very accommodating when reading Nasser Khosro’s 
works. The definitions with limited applications and understandings 
have been challenged by scholars such as Cabezon (1994, 1998), 
Madegan (1998), Strauss (2013b), etc, which gives us confidence to 
examine Nasser Khosro’s work in light of new developments in the 
field. Leo Strauss assertion with regard to Islamic and Jewish 
philosophy perhaps should be a starting point to explore Islamic 
scholasticism with its various versions in its own right. Strauss argued 
that medieval Islamic and Jewish philosophy should not be seen as 
‘counterparts of Christian scholasticism’ (in Parens, 2012). Since 
Christian scholasticism was extensively studied, it became tempting 
for modern scholars of Islamic and Jewish thought ‘to draw paradigms 
and methods of interpretations from Christian scholarship on 
scholasticism’ (Parens, 2012:204). The exploration of Buddhist 
scholasticism, for instance, led Jose Ignacio Cabezon (1998) to be 
critical of the narrow definition of scholasticism and propose that 
scholasticism needs to be seen as a comparative and analytical 
category. I argued elsewhere that the narrow definitions limit the 
conceptual applicability of scholasticism in different traditions as well 
as within one tradition, for instance in Islam, scholasticism should be 
explored in its various forms (Muborakshoeva, 2013b).  
 
Keywords: Nasser Khosro, Islamic Scholasticism, educational tools, 

traditional education, methods of teaching and learning, 
Badakhshan, Tajikistan.   
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A Dream-Work: An Analysis of Nasser Khosro’s Dream 
and Intellectual Transformation 
Yahia Baiza1 

In the beginning of his Safar-nāmah (Travelogue), Nasser Khosro refers 
to a dream, which he experienced one night in the fortieth year of his life. 
In this dream, someone appears and engages him in a brief conversation. 
The person in the dream is critical of Nasser Khosro’s attitude, 
particularly of his wine drinking. He encourages Nasser Khosro to 
abandon drinking wine, to live a conscious life, and search for something 
that increases reason and wisdom. At the end, the dream guides Nasser 
Khosro to travel towards the qibla (in the direction of prayer), where he 
will find that what could increase intellect and wisdom. It is this dream 
that becomes a dream-work and a life-transforming event for Nasser 
Khosro. It unleashes in him such a level of energy and motivation that 
leads him to dedicate the rest of his life to a Shi‘a Ismaili (hereafter, 
Ismaili) mission, which still influences the lives of Ismaili communities 
across former Khurasan. This paper focuses on how Nasser Khosro’s 
dream changed his life and intellectual career, the legacy of which has 
lasted until the present time. It argues that the dream stands in the centre 
of Nasser Khosro’s intellectual transformation, which is strongly linked 
with his initiation into the Ismaili esoteric doctrine in Balkh, and the 
da‘wat education and training he received during his two to three year of 
stay in Cairo. This analysis also sheds light on Nasser Khosro’s 
intellectual crisis, which he experienced prior to his dream and the 
subsequent journey to the west. This paper explains the above argument 
in the following three parts. It begins with an introduction which presents 
a brief analysis of Nasser Khosro studies in modern period. Then it goes 
on to analyse the dream he describes at the beginning of his Travelogue, 
and the intellectual crisis he experiences prior to the dream. This paper 
finishes with an analysis of his journey that ultimately transforms his 
intellectual life.2 
 
Keywords: Nasser Khosro, Shi‘a Ismaili, Khurasan, Nasser Khosro’s 

dream, intellectual transformation.  
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The representation of Nasser Khosro’s works in France 
Karimian Farzaneh1 

In France, Nasser Khosraw is known in more than two aspects.  First, 
by his Safarnama that is considered to be important on many levels to 
the Western countries. Second, because of his valuable role 
to the Isma’ilism and the creation of his philosophical works such 
as Vajhed-din or Jame'ol-hekmateyn  that are meant to help for  have a 
better understanding of this school of thought.  Safarnama was 
translated by Charles Schefer in French and published in France in 
1881.   The travelogue and his other writings in the field of the 
mystical literature and the Ishmaeli belief were reflected later 
on in Corbin’s works.  Some fragments of  Jame'ol-Hekmatyan were 
translated in collaboration with Dr. Moin and the whole was published 
at the same time in Iran and France in 1953 preceded by a preliminary 
study. In 1990, Jame'ol-Hekmatyar was finally published, 
translated by Isabelle de Gastines. The translator is largely inspired by 
the Corbin and Moin’s work and she often uses their quotes. This 
book has also a long sixty-page introduction that represents Nasser 
Khosro and his works, as the foundation of Isma’ilism and the 
place of this great Persian author in this school of thought. Until 
the end of the century, Corbin's writings and others such as Christian 
Jambet, always cite the philosophical works of Nasser Khosro. 
 
Keywords: Nasser Khosro. The representation of Nasser Khosro’s 
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thinker, who are also an astute critic, as well as emphasizing the 
accurateness of the information mentioned in the book? The 
information mentioned in the book is supported by many Fatimid 
monuments that exist in Egypt until the present, which affirms the 
honesty and accurateness of the author in his description. Among the 
reasons of choosing this topic is the importance of this book in the 
Persian Literature as well as the greatness of its author who enjoys a 
great status among Iranian men of letters.  
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The Description of Egypt in Nasser Khosro’s book 
“Safarnam” 
Ahmad Mohammad Ahmad Abuljood 

Nasser Khosro is considered one of the greatest Iranian thinkers and 
his book “Safarnama” is one of the most important Iranian Literature 
books. The importance of this book is attributed to the greatness of its 
author and his literary and scientific status as well as what it contains 
of accurate information about some cities in the Islamic World. 
Amongst those cities, which has been given a great importance in this 
book, is Egypt. Nasser gives a detailed and accurate description of 
Egypt. He lived in Egypt for about three years. He used to view 
everything in Egypt with the sight of a thinker and critic. That is why 
the description of Egypt in this book was quite accurate. In his book, 
he talked about Egypt more than other cities and countries. Hence we 
decided to emphasize the description of Egypt and its importance in 
the book “Safarnama”. The study deals with: Nasser Khosro’s 
description of Egyptian cities at that time, the description of 
agricultural, economic and industrial situations as well as analyzing 
social circumstances of the people during that era. In addition, he 
described architecture and analyzed the political situation in that age 
with regard to the qualities of the ruler, official employees, the 
army……and the study of the scientific and cultural state of that era. 
At the end, I talk about the most important findings of this research. 
The Importance of this research: the importance of this research is 
attributed to the importance of the description of Egypt in the book 
“safarnama” as this book is one of the most important books that dealt 
with the description of Egypt during that age. Many important and 
accurate information about Egypt and its civilization and its great 
cities as well as the talk about agricultural, industrial and trade 
activities, which were common in Egypt during that time, were dealt 
with in that book. The importance of the information mentioned in the 
book lies in the fact that its writer is considered one of the greatest 
thinkers and scholars of that age and that he has seen most of the 
things he talked about in his book or at least heard of them from 
confident sources. 
Rationale of the study Clarifying the circumstances in Egypt during 
the Fatimid era from the point of view of an Iranian scholar and 



178     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

Nasser Khorsow’s Safarnama: an Archaeological 
Review 
Negin Miri, Amir Sadegh Naghshineh, Hamid Reza Valipour 

Reconstruction of past societies ways of life in all its aspects has been 
defined as one of the major goals of archaeology; historical documents 
in this regard incorporate valuable information that can significantly 
help archaeologist in their study of past societies. Itineraries or travel 
writings constitute a historical-literal genre and apart from their 
literary values often include valuable historical, social, geographical, 
ethnographical as well as archaeological information. Nasser Khosro’s 
Safarname or his travel book is one of the most important Persian 
writings of this genre that provides interesting descriptions about 
some of 5th/11th century historical towns and monuments. Like any 
traveller though, marvels and wonders of foreign lands were more 
appealing to Nasser Khosro and hence we find little description of 
historical monuments and town within Iran. His report about foreign 
lands is more comprehensive and detailed and can shed light on the 
archaeological investigation of those important historical monuments, 
traditions and towns. Furthermore, it needs to be noted that Nasser 
Khosro had a specific motivation for his long journey and surely this 
fact has affected his travel book, what he has paid attention to, what 
he has ignored and his way of recording. 
 
Keywords: Safarnama, Neser Khosro, Archaeology, Historical Writings. 
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epoch to our own period will be taken into consideration. Up to 
present, little attention has been paid to the scholarly research of the 
subject. 
 
Keywords: Nosiri Khusrav, “Safar-name”,survey, traditions of writing 

safar-names, “Badae’-ul-vaqae’”, “Tuhfai ahli Bukhoro”, memoir, 
dairy. 
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 “Safar-name” of Nosiri Khusrav and Transformation of 
Traditions of Writing of Safar-names in Persian 
Literarture. 
Nurali Nurzod (Nurov)1 

On the basis of the study of events and incidents and their connection 
with the peculiarities of the time and place, ideas and imagination 
researchers divided safar-names into realistic and imaginary. If 
“Safar-name” of Nosiri Khusrav is recognized as the first specimen of 
realistic safar-names, then a slight observation of its content can 
reveal us a beautiful truth, that the original criterion, the core and the 
gauge of composition of safar-names in literature are considered the 
pilgrimage of the scholars to Mecca and the execution of the rites of 
Hajj. Though the composition is the result of the seven-year travel of 
the writer and this matter is pointed to in the book, but its (the seven-
year journey) overall objective first of all is considered to be the honor 
to pilgrimage to the Bait-al-Allah and on this ground the visit of the 
cities and the countries of the territory of Islamic culture. The most 
important thing is that the outstanding samples of literary Persian 
safar-names, the significant events of the period and everything he had 
heard or seen were recorded in “Safar-name” by Nosiri Khusrav and 
its value and role for literature and awareness of its essence are also of 
great importance. Moreover, having written the safar-name Nosiri 
Khusrav gave occasion to the formation of a new literary genre. 
Henceforth, in Persian literature, particularly, in Persian literature of 
Farorud a plenty of writers followed his path and continued traditions 
that had been created by him. The study of the safar-name can be the 
testimony of the affinity of the style of their writing with the work of 
Nosiri Khusrav and manifest the great value of the safar-name of the 
renowned Persian poet as a source. In the given article I have made an 
attempt to investigate the influence of “Safar-name” and the role of its 
writer in the transformation of the literary traditions and the peculiar 
style of writing safar-names in Persian literature of Farorudon. On the 
basis of the research the historical secret of the transformation of the 
literary genre of safar-name in Persian literature of Farorud with the 
mention of the place of Nosiri Khusrav in the movement from his 
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Nasser Khusrow and the Persian Literature of Travel 
Rebecca Gould1 

Travel as far as China in search of knowledge,” is one of the most 
famous hadiths in the Islamic tradition. This paper compares one of 
the most important and yet least studied Persian travel narratives, 
Khaqani Shirwani’s Tuhfat al-Iraqayn (Gift from the Two Iraqs), 
composed in the middle of the twelfth century, with the better known 
Safarnameh of Nasser Khusrow. I examine both Nasser Khusrow's 
influence on Khaqani as well as the divergence between the two 
authors. While Nasser Khusrow helped to found the travel narrative 
genre for Persian literature, Khaqani nuanced this form. Following 
close analysis of the two texts, I move on to examining the interface of 
such texts with an emerging discourse of autobiographical reflection 
on the poetic self, a topic rich in parallels with European medieval 
literature of the same century, and to which Nasser Khusrow also 
made a substantial contribution. Finally, I compare Khaqani’s 
renderings of his journeys through Baghdad and other cities of Iraq on 
his way to Mecca with Nasser Khusrow's renderings of Cairo and 
Jerusalem. While my dissertation and forthcoming book was devoted 
to Khaqani’s prison poetry, my engagement with the travel narratives 
of Khaqani and Nasser Khusrow take a more spatial perspective on 
these authors by examining the circulation of Persian literature 
through narrative form. This study will be relevant to scholars 
interested in Islamic pilgrimage in Persianate cultures, in medieval 
travel writing, and in the Persian poetics of self-representation.  
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A Glance at the historical and Islamic aspects of Nasser 
Khosro’ safernameh 
Shagufta Yaseen Abbasi1 

Nasser Khosro is a very famous poet and writer of the 5th century. 
Although his all works are of great importance but “Safernameh e 
Nasser Khosro” due to its fluent and simple language and information 
given in it has increased its worth in Persian Literature. It can’t be 
compared with his other works. In this safer Nameh, Nasser Khosro 
has narrated not only places where he has been visited but the 
geographical situation of that time and prices and measures of each 
place is given in detail, While  reading that particular book we can see 
the names of some famous poets, writers and scholars of that  era, 
such as Daqiqi, Manjanik,Qatran,and ibn-e –sina etc.it also includes a 
detail list of  prophets and religious scholars in this safernameh  so 
that we can call it as a  small encyclopedia  of the prophets. In this 
article effort has been made to given briefs of these prophets in 
context with this safarnameh. 
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Three Travelogues, Three Approaches Nasser Khosro, 
Ibn Battuta, Omidvar Brothers  
Shokooh Sadat Hosseini1 

Travel as an important and effective element in human's life has 
always formed part of his personal identity. Many people with 
different motives have traveled long ways around the world and 
written their memories in the frame work of a travelogue. Regardless 
of literary and above all historical values of some travelogues, 
discourse analysis of these texts and comparing them with one another 
can have a great effect on the assessment of the discourse dominant in 
the time and place factor of the texts which have been registered as 
travelogues in literary history of a country. This article intends to 
compare Nasser Khosro, Ibn Battuta, and Omidvar Brothers 
travelogues with one another and recognize their cultural grounds by 
discourse analysis. It should be mentioned that the travelogues were 
written in different period of times and conditions with some similar 
motives.    
 
Keywords: Nasser Khosro, Ibn Battuta, Omidvar Brothers, 
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Nasser Khusrow and the Persian Literature of Travel 
Rebecca Gould1 

Travel as far as China in search of knowledge,” is one of the most 
famous hadiths in the Islamic tradition. This paper compares one of 
the most important and yet least studied Persian travel narratives, 
Khaqani Shirwani’s Tuhfat al-Iraqayn (Gift from the Two Iraqs), 
composed in the middle of the twelfth century, with the better known 
Safarnameh of Nasser Khusrow. I examine both Nasser Khusrow's 
influence on Khaqani as well as the divergence between the two 
authors. While Nasser Khusrow helped to found the travel narrative 
genre for Persian literature, Khaqani nuanced this form. Following 
close analysis of the two texts, I move on to examining the interface of 
such texts with an emerging discourse of autobiographical reflection 
on the poetic self, a topic rich in parallels with European medieval 
literature of the same century, and to which Nasser Khusrow also 
made a substantial contribution. Finally, I compare Khaqani’s 
renderings of his journeys through Baghdad and other cities of Iraq on 
his way to Mecca with Nasser Khusrow's renderings of Cairo and 
Jerusalem. While my dissertation and forthcoming book was devoted 
to Khaqani’s prison poetry, my engagement with the travel narratives 
of Khaqani and Nasser Khusrow take a more spatial perspective on 
these authors by examining the circulation of Persian literature 
through narrative form. This study will be relevant to scholars 
interested in Islamic pilgrimage in Persianate cultures, in medieval 
travel writing, and in the Persian poetics of self-representation.  
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Abstract “Paronomasia in Nasser Khisro’s poetry” 
Zinab Mohammed Ibrahim El Dosuki1 

Despite its importance, the Literary technique - one of the three 
branches of Rhetoric - has not been given attention in rhetorical 
studies as Semantics and Oratory ( البیان)علم  , either in Arabic or Persian 
languages,, as it concerns with matching the utterance to   the 
situation, especially if the Literary technique  is produced 
spontaneously and according to the context. 
This research aims to study and analyze one of the most important 
verbal literary techniques of "Nasser Khesro", one of the fifth century 
Poets, namely Paronomasia through the study of the first twenty 
poems in the collection. Attempting to show to what extent the poet 
made use of this technique, and if he succeeded to employ it as a 
literary technique or not? 
The researcher chose this technique as it is the most existing in Nasser 
Khesro’s poetry. The research chose this subject as he is interested in 
Rhetoric in general and especially the literary technique and also 
because the rhetorical studies are not common in Persian poetry 
specifically the verbal literary techniques. 
1- Identifying the poet “Nasser Khesro” and his works 
2- Nasser Khesro and the literary techniques 
3- Identifying the Literary technique and its division 
4- The Literary techniques in his poetry 
5- Paronomasia in Nasser Khesro’s 
6- Identifying Paronomasia  
7- Paronomasia division 
8- Conclusion and Results 
9- References 
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in Daylaman which soon evolved into the heartland of the nascent 
Nizari Isma'ili state founded by Hasan-i Sabbah a few decades after 
Nasser Khosro. Our accounts about the Justanids, the Musafirids and 
other local families of Daylaman predating the birth of the Nizari 
Isma'ili state are extremely limited, therefore the Safarnama helps us 
elucidating the local political institutions prevalent in the middle of 
the 11th century AD in certain districts in Daylaman. 
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Nasser Khosro and the Caspian Kingdoms of Northern 
Iran ( Daylaman, Tabaristan) 
Miklós Sárközy1 

Nasser Khosro travelogue is a fascinating encounter with 
contemporary events and rulers of the mid 11th century AD. Nasser 
Khosro as a traveller witnessed many important areas of the Islamic 
world and various historical events are reverberated in the of 
Safarnama. As far as the Safarnama is concerned, later historical 
assessments and studies have rather focused on more famous cities 
and areas visited by Nasser Khosro, such as the meticulous description 
of the Holy Land as well as the Fatimid Egypt, largely avoiding some 
regions which were not left untouched by the historical notes of 
Nasser Khosro. The Caspian provinces had an important place in the 
accounts of Safarnama, which proves to be an essential source for the 
study for numerous remote provinces and principalities of Northern 
Iran. It is worth mentioning, that the period when Nasser Khosro 
visited Daylaman and various cities in Northern Iran falls between the 
final years of the once mighty Buyids ( themselves originating from 
Daylaman) and the beginnings of the Saljuqs who were steadily 
moving westwards in the years when Nasser Khosro himself travelled 
towards the Fatimid-controlled areas. As for Daylaman, the accounts 
of Nasser Khosro bear a great significance since our data about the 
history of Northern Iran of the mid-11th century AD is rather in a 
fragmentary state recently. Nasser Khosro's informations are essential 
for assessing the history of this multiethnical and multireligious 
ambience where different sects of Islam, (Zaydites, Twelver Imamis, 
Isma'ilis, Qarmatis, Sunnis), as well as Zoroastrianism (local variants 
as well as alleged surviving groups of Mazdakites, Khurramis) had 
coexisted for long centuries. In many cases the data of Nasser Khosro 
concerning the local religious communities are of paramount 
importance when assessing the religious divisions of Northern Iran in 
the mid-11th century AD. Another important elements of the 
Safarnama relating to the Northern Iranian areas are the different 
aspects of locality. The Safarnama can be conceived as a local 
Caspian historical and geographical source is especially important in 
the study of the local dynasts around Alamut and Tarum, those areas 
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Nasser Khusrow and the Persian Literature of Travel 
Rebecca Gould1 

Travel as far as China in search of knowledge,” is one of the most 
famous hadiths in the Islamic tradition. This paper compares one of 
the most important and yet least studied Persian travel narratives, 
Khaqani Shirwani’s Tuhfat al-Iraqayn (Gift from the Two Iraqs), 
composed in the middle of the twelfth century, with the better known 
Safarnameh of Nasser Khusrow. I examine both Nasser Khusrow's 
influence on Khaqani as well as the divergence between the two 
authors. While Nasser Khusrow helped to found the travel narrative 
genre for Persian literature, Khaqani nuanced this form. Following 
close analysis of the two texts, I move on to examining the interface of 
such texts with an emerging discourse of autobiographical reflection 
on the poetic self, a topic rich in parallels with European medieval 
literature of the same century, and to which Nasser Khusrow also 
made a substantial contribution. Finally, I compare Khaqani’s 
renderings of his journeys through Baghdad and other cities of Iraq on 
his way to Mecca with Nasser Khusrow's renderings of Cairo and 
Jerusalem. While my dissertation and forthcoming book was devoted 
to Khaqani’s prison poetry, my engagement with the travel narratives 
of Khaqani and Nasser Khusrow take a more spatial perspective on 
these authors by examining the circulation of Persian literature 
through narrative form. This study will be relevant to scholars 
interested in Islamic pilgrimage in Persianate cultures, in medieval 
travel writing, and in the Persian poetics of self-representation.  
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A Dream-Work: An Analysis of Nasser Khosro’s Dream 
and Intellectual Transformation 
Yahia Baiza1 

In the beginning of his Safar-nāmah (Travelogue), Nasser Khosro refers 
to a dream, which he experienced one night in the fortieth year of his life. 
In this dream, someone appears and engages him in a brief conversation. 
The person in the dream is critical of Nasser Khosro’s attitude, 
particularly of his wine drinking. He encourages Nasser Khosro to 
abandon drinking wine, to live a conscious life, and search for something 
that increases reason and wisdom. At the end, the dream guides Nasser 
Khosro to travel towards the qibla (in the direction of prayer), where he 
will find that what could increase intellect and wisdom. It is this dream 
that becomes a dream-work and a life-transforming event for Nasser 
Khosro. It unleashes in him such a level of energy and motivation that 
leads him to dedicate the rest of his life to a Shi‘a Ismaili (hereafter, 
Ismaili) mission, which still influences the lives of Ismaili communities 
across former Khurasan. This paper focuses on how Nasser Khosro’s 
dream changed his life and intellectual career, the legacy of which has 
lasted until the present time. It argues that the dream stands in the centre 
of Nasser Khosro’s intellectual transformation, which is strongly linked 
with his initiation into the Ismaili esoteric doctrine in Balkh, and the 
da‘wat education and training he received during his two to three year of 
stay in Cairo. This analysis also sheds light on Nasser Khosro’s 
intellectual crisis, which he experienced prior to his dream and the 
subsequent journey to the west. This paper explains the above argument 
in the following three parts. It begins with an introduction which presents 
a brief analysis of Nasser Khosro studies in modern period. Then it goes 
on to analyse the dream he describes at the beginning of his Travelogue, 
and the intellectual crisis he experiences prior to the dream. This paper 
finishes with an analysis of his journey that ultimately transforms his 
intellectual life.2 
 
Keywords: Nasser Khosro, Shi‘a Ismaili, Khurasan, Nasser Khosro’s 

dream, intellectual transformation. 
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Nasser Khosro, the Muslim Scholastic 
Marodsilton Muborakshoeva1  

Based on the analyses of Nasser Khosro’s major works and empirical 
evidence from field work, this paper explores the extent to which the 
compositions of this great Muslim sage fall within the broader 
characteristics of scholasticism and how his scholasticism is 
understood, employed and practiced among the people of Badakhshan, 
Tajikistan. To achieve these aims, first of all this paper argues that the 
definition of scholasticism, as understood in its Latin or European 
context, is not very accommodating when reading Nasser Khosro’s 
works. The definitions with limited applications and understandings 
have been challenged by scholars such as Cabezon (1994, 1998), 
Madegan (1998), Strauss (2013b), etc, which gives us confidence to 
examine Nasser Khosro’s work in light of new developments in the 
field. Leo Strauss assertion with regard to Islamic and Jewish 
philosophy perhaps should be a starting point to explore Islamic 
scholasticism with its various versions in its own right. Strauss argued 
that medieval Islamic and Jewish philosophy should not be seen as 
‘counterparts of Christian scholasticism’ (in Parens, 2012). Since 
Christian scholasticism was extensively studied, it became tempting 
for modern scholars of Islamic and Jewish thought ‘to draw paradigms 
and methods of interpretations from Christian scholarship on 
scholasticism’ (Parens, 2012:204). The exploration of Buddhist 
scholasticism, for instance, led Jose Ignacio Cabezon (1998) to be 
critical of the narrow definition of scholasticism and propose that 
scholasticism needs to be seen as a comparative and analytical 
category. I argued elsewhere that the narrow definitions limit the 
conceptual applicability of scholasticism in different traditions as well 
as within one tradition, for instance in Islam, scholasticism should be 
explored in its various forms (Muborakshoeva, 2013b).  
 
Keywords: Nasser Khosro, Islamic Scholasticism, educational tools, 

traditional education, methods of teaching and learning, 
Badakhshan, Tajikistan.   
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The Steed of Speech: Human Reason in Nasser Khosro’s 
Philosophical Poetry (Komayt-e Sokhan: Aql-e Ensan 
dar She’re Falsafaniye Nasser Khosro) 
Alice C. Hunsberger1 

Nasser Khosro is the leading exemplar of philosophical poetry in the 
Persian language. His work has been memorized, anthologized, and 
studied in schools for a thousand years. So brilliant is his poetic talent 
that, even though in some verses he manifestly expresses his Ismaili 
Shi’ite doctrines, admiration for his work has continued even since the 
Safavid dynasty established Twelver Shi’ism as the official religion of 
Iran. This article will analyze one of Nasser Khosro’s most artistically 
complex qasidas, The Steed of Speech (Komayt-e Sokhan), showing 
how he puts his exquisite literary talents to use expounding 
philosophical doctrines. One of his longest poems (at 80 bayts), The 
Steed of Speech is remarkable for setting up a literary vision (human 
speech as a magnificent horse) moving through a landscape of 
cosmological and metaphysical theories, as well as natural science and 
ethics, all grounded in Shi’ite Ismaili faith. In addition to showing this 
poem’s structure, specialized vocabulary and inspiring vision for 
human interaction in this landscape, this article will compare The 
Steed of Speech with other qasidas of Nasser Khosro, as well as 
concepts developed in his prose philosophical works. 
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Reflects the Moral Teachings of the Holy Quran in The 
Odes Nasser Khosro Qbadyanee 
Somayeh Eghbalinasab1 

The present study reflects the moral teachings of the Holy Quran is 
Nasser Khosro in the Court odes.  In this regard, content analysis, the 
most important components of a moral attitude on the part of odes 
(Ode of 1 to 50), the Court of Nasser Khosro and then his influence 
has been studied in the context of the Quran.  Nasser Khosro in 
Qsaydsh the Quran in various areas affected such that it can be 
referred to some moral principles and effectiveness of the revelation 
he sat down to watch.  According to piety, righteousness and justice, 
praising the patience, sugar blessings, goodness to others, speak good 
and deliberate avoidance of greed and moral teachings are part of 
Nasser Khosro's attention.  
 
Keywords: ethical implications, Quran, Nasser Khosro, odes.  
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Investigating the Process of Extra-Regularity in Nasser 
Khosro Poems 
Ahmad Khatami1, Zakiye Rashid Abadi 

The process of extra-regularity is one of the important factors which 
can create authentic, artistic and literary works. It is also considered as 
a new topic in modern stylistic and literary criticism. In this technique, 
some rules are added to standard language which highlights the 
literary text. uring the process of extra-regularity poet through adding 
rules on various levels, including phonetics, semantics, syntax and 
morphology, highlights his language and transfers a special meaning 
to the reader, therefore Russian formalism considers it as the agent for 
the formation of literary work. Nasser Khosro odes are considered as 
classics works of Persian poetry in which the footsteps of the process 
of extra-regularity can be seen. This research aims to investigate the 
process of extra-regularity in phonological and lexical levels within 
the framework of Leach theory in order to indicate that this literary 
device, which represents the poet's mind stream, to what extent is 
highlighted in the Nasser Khosro poems. After exploring the poems of 
Nasser Khosro it was revealed that the optimal use of phonetic and 
lexical balance in the scope of extra-regularity has highlighted and 
melodized his speech which so far no attention has been paid on . 
 
Keywords: Process of Extra-Regularity, Nasser Khosro, Highlighting, 

Leach Theory.  
  

                                                             
1 . Tehran Shahid Beheshti University 



162     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

The Bloomian Study of Nasser Khosro’s Belatedness and 
Creative Misreading from the Khorasani Poetic Style 
Abdulreza Modareszadeh1 

Nasser Khosro Qubadiani is a Persian poet and thinker of the tenth 
century whose distinct philosophical, poetic and theological affinities 
make him precedential poet of the period. His radical differentiation 
from the poets and thinkers of his era results in his colossal 
effectuality on the posterior poets. Since Nasser Khosro utilizes poetry 
as a propagating means for his religious and theological beliefs, he 
avoids using his poetic construction in a courtly manner. Experiencing 
his spiritual transformation in his forties, Nasser Khosro deviates from 
the servile imitation of his courtly counterparts and therefore, misread 
them belatedly, intelligently and aesthetically. The present study 
utilizes theoretical premise of the xreative misreading from Harold 
Bloom’s concept of anxiety of influence. Through such utilization, a 
Bloomian study of Nasser Khosro’s belatedness and creative 
misreading from the Khorasani poetic style is materialized.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Stylistics, Khorasani Poetic Style, Anxiety of 
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Stylistic Analysis of Nasser Khosro’s Poetry 
Hamideh Heidarzadeh Kashani1 

Style in literature refers to any distinct format in which literary works 
are composed. What is of the utmost importance is the Persian poets’ 
attitude towards stylistics in different historical periods. These 
attitudes depict both individualistic and collective preferences of each 
particular era, resulting in deep understanding of each poet and the 
social, cultural, archaeological and ideological circumstances within 
which he/ she has composed his/ her poetry. Furthermore, the literary 
style of each historical era will be recognized and differentiated in 
comparison with the contemporary literary style and linguistic 
approaches. Stylistics will assist researchers in recognition of 
overbearing characteristics of each literary production and its 
corresponding historical era. As mentioned earlier, if the studies of a 
research focus on the corpus of a particular poet or author, the 
analyzed entity of the research will be categorized under the 
individualistic style of a particular author. If the studies emphasize on 
the broader sense of style of a historical period, it will be categorized 
as the literary style. The objective of the present study is to identify 
various modalities of the concept of stylistics and style in literature. In 
order to accomplish the research objective, the study will focus 
individually on the corpus of a particular author so that the literary 
style of Nasser Khosro’s era can be determined in correspondence 
with his corpus.  
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Representation of the Holy Koran and Theological 
Adage in Nasser Khosro’s Works 
Dr. Abolfazl Rezayee1, Behzad Heshmati2 

Effectuality of the Holy Koran and theological adage on the Persian 
literature and literary figures is evident. Imitative, allusive, 
metaphorical and quotable structures are some poetic modalities with 
which poets refer their readers to the Koranic teachings. Having been 
indoctrinated in various levels, the Koranic levels are found either 
explicitly or implicitly in the Persian literary works. Most of the 
literary productions of the tenth century are directly influenced by the 
Koranic and theological traditions. Nasser Khosro, as one of the most 
important thinkers and poets of the tenth century, acquires deep 
effectuality from the Koranic teachings and theological adage. 
Abstaining from veneering and superficial representation of theology, 
Nasser Khosro is a true patron of the Holy Koran and is a genuine 
precursor of Islamic ideology in the Khorasan Testament. Utilizing 
various poetic forms such as imitative, allusive, metaphorical and 
quotable structures, Nasser Khosro always imbues his poetry with the 
Koranic elements, divine spirit and the theological Adage of Prophet 
Mohammad and His Holy Household (Peace Be Upon Them). The 
present study analyzes representation of the Holy Koran and 
theological adage in Nasser Khosro’s works. It should be noted that 
each scholarly proposition of the study will be vindicated through 
utilization of Koranic verses and theological adage.  
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Representation of the Holy Koran and Theological 
Adage in Nasser Khosro’s Works 
Mahnoosh Soleimanpur1, Parastoo Ranjbar2 

Nasser Khosro is a Persian poet of the tenth century whose corpus is 
imbued by the Koranic and theological elements. Due to his Esmaili 
and Shia theological affinities, he is considered a member of Khorasan 
Testament. Khorasan Testament believes that the macrocosmic 
elements acquire transient and chaotic nature and therefore, it is only 
through clinging to the divine scale that one can traverse the path of 
redemption. Through utilization of the Holy Koran and theological 
adage, he expounds his religious beliefs. Generally, Nasser Khosro 
acquires a firm belief on teachings of the Holy Koran, Prophet 
Mohammad and His Holy Household (Peace Be Upon Them). Such 
steadfastness indicates the depth of his devotion to the radiant nature 
of Islam and theological precepts. Any personage who approximates 
his existence to the transcendental essence of the divine will become 
immune from the transient nature of the macrocosm. In the present 
study, representation of the Holy Koran and Theological adage in 
Nasser Khosro’s poetry will be analyzed.  
  
Keywords: the Holy Koran, Theological Adage, Nasser Khosro, 
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Nasser Khosro: The Wandering Philosopher and the 
Political Thinker 
Dr Mohamed Marouf Alkholy 

The study shows the following points: 
First: The Introduction 
Second: Identifying the writer and the Iranian sage philosopher Nasser 
Khosro and the political conditions of the eastern part of the Islamic 
state in the fourth century and the first half of the fifth century, and the 
sectarian conflicts that were surging up the Islamic world in general 
such as the conflict between Sunnis and Shiites, especially under the 
call for the doctrine of Shiite Sbieih Ismailia through the advocates of 
the Fatimid dynasty in Egypt. This had an impact on Nasser Khosro, 
who was reading philosophy and discussing the views of al-Farabi and 
Ibn Sina. He was confused by the dispute between the Islamic sects 
and started to make his main concern in life to reach the truth through 
delving in many sources of knowledge but without achieving his goal. 
The definition includes the following: 1-Who is he? 2 - Escaping from 
Balkh. 3. Nasser Khosro in "Amkan" 
Third: Nasser Khosro’s perplexity between the two doctrines the 
Shiite and the Sunni. 
Forth: the appearance of Nasser Khosro, the writer and the philosopher.  
Fifth: His style 
Sixth: The main characteristic of Nasser Khosro’s poetry. 
Seventh: The Patterns of influence by the Arabic language through 
religious texts. 
Introduction: The first pattern: word influence. The second pattern: 
Expression influence (citation, inclusion, analysis). The third pattern: 
explanation and interpretation influence (translation - the 
interpretation). The forth pattern: inspiration influence. The fifth 
pattern: image and imagination influence. Conclusion. Margins. 
Sources and references 
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Manifestations of Resistance in the Poetry of Nasser 
Khosro Qubadiyani 
Ebrahim Vasheqani-Farahani1, Bahman Mohamadzadeh2, Zahra 
Mohamadzadeh3 

Nasser Khosro Qubadiyani is one of the most famous Persian poets of 
the 11th century and a significant figure in Persian literature of 
resistance. He lived in a chaotic time when Iran had not yet recovered 
from the dominance of Umayyad and Abbasid Caliphates, and had to 
endure a new era of foreign authority, persecutions, human and moral 
degradation, and a reversal of social values under the Ghaznavid and 
Seljuk dynasties. It was in such conditions that Nasser Khosro left his 
high social privileges and created extensive and deep changes in his 
life. He started to criticize the wrongdoings of the ruling class and the 
ethical problems of the people. Therefore, understanding Nasser 
Khosro’s poems will shed light on Persian resistance poetry and the 
ever-lasting fight between the Iranian elite and evilness. This study 
tries to explore the manifestations of resistance in Nasser Khosro’s 
collection of poems based on the version edited by Seyyed Hassan 
Taqizadeh. 
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Nasser Khosro, a Full Reflection of Ghaznavid and 
Seljuk Eras 
Shokat Vahidi-Borji1 

Nasser Khosro Qubadiyani was a rationalist writer of the 11th century 
who was born at a time when the Mahmoudi dynasty was at its 
climax. He grew up in the chaotic Seljuk era and worked as a court 
secretary in both historical periods. Nasser Khosro, who was fed up 
with the political chaos and the fanatic behavior of the rulers 
abandoned the religious practices of his time and turned to Ismailism. 
He then appeared as a vigilant reformer to stand against the 
oppression of the tyrants of his time. Nasser Khosro used a blunt and 
reproachful tone to recount the lost glory of the Mahmudi dynasty and 
the ineptitude of Seljuk Turks. He depicted the sectarian and 
superstitious society of Ghaznavid and Seljuk eras and used different 
scientific terms to both demonstrate his knowledge and introduce the 
prevalent sciences of his time. This study uses a descriptive-analytic 
approach to take a glance at the political, social, religious, scientific 
and literary situation of the Ghaznavid and Seljuk eras. It also 
explores the reflection of these circumstances in Nasser Khosro’s 
poetry. 
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The Intertextual Study of Representation of Imam 
Mahdi (Peace Be Upon Him) as the Ultimate Divine 
Testament in Nasser Khosro’s Works and the Concept 
of Mahdaviat in the Shia Islam 
Dr. Esmail Tajbakhsh1, Molood Shagoshtasbi2 

Mahdaviat is a theological concept which acquires fundamental 
prominence among the believers of the Shia Islam since the seventh 
century. Having been discussed and analyzed by variegated 
theological sects, the concept of Mahdaviat has been recognized 
uniquely by the Esmaili sect. Its believers first allocate Mahdaviat to 
Ismail, the son of Imam Sadiq (Peace Be Upon Him) and then to 
Mohammad Ibn Ismail, considering him as the lord protector and the 
divine ultimatum of the sixth division of the holy history of mankind. 
For the Esmaili sect, Mahdaviat is in direct correspondence with the 
concept of Imamat and therefore, in most of their theological, 
philosophical and historical sources, the concept of Mahdaviat is 
analyzed alongside with its concomitant aspects. Nasser Khosro 
Qubadiani is considered to be the great rhetorician, theologian, 
moralist and rationalist of the tenth century who believes in the 
concept of Mahdaviat. The present study analyzes Nasser Khosro’s 
corpus for identifying the vestiges of theological concepts such as 
Imam Mahdi reappearance signs (Peace Be Upon Him), the after era 
of Imam Mahdi’s reappearance (Peace Be Upon Him) and the role 
Imam Mahdi in the society. The study embarks on the intertextual 
analysis of representation of Imam Mahdi (Peace Be Upon Him) as 
the ultimate divine testament in Nasser Khosro’s works and the 
concept of Mahdaviat in the Shia Islam.  
  
Keywords: Nasser Khosro, Imam Mahdi, Esmaili, Shia Islam, 
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Educational-Critical Sociology in Nasser Khosro’s 
Poetry 
Soheila Hosseini1, Ahmad Mansouri-Razi2 

This article uses literary sociology to analyze the conditions of Nasser 
Khosro’s life. It acknowledges the poet as a predecessor of critical-
educational literature who first used the literary form amid the moral 
and intellectual degradation of his time. Critical-educational literature 
is a branch of didactic literature which is connected to both asceticism 
and ethics. This article focuses on the influence of Nasser Khosro’s 
critical-educational ideology on the structure of ode. Results of the 
study show that Nasser Khosro’s ideology has four major principles; 
namely knowledge, action, religion and ethics. The research uses a 
descriptive-analytical approach to explain the themes of Nasser 
Khosro’s spiritual and intellectual transformation. Nasser Khosro is 
known as the most courageous figure of Persian poetry of dissent, who 
connects religious beliefs with concepts such as ethics, admonition, 
blaming the world, human nobility, praising wisdom and social 
criticism. The critical perspective of Nasser Khosro has lifted didactic 
poetry to a grand status. This study tries to find out the main factors 
contributing to this viewpoint. 
 
Keywords: Didactic Literature, Educational Sociology, Critical 
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A Comparative Study of the Image of Imam Ali (PBUH) 
in works of Nasser Khosro and Seyyed Hameyri 
Mina Pirzadnia1, Kolsoum Baqeri2, Elham Sahraei3 

Imam Ali (AS) is a unique character who has been praised by many 
poets from different countries. One of these poets is Nasser Khosro 
Qubadiyani, who embraced Shia Islam following a spiritual 
transformation. After that, he used his poems to praise and recount the 
virtues of the household of Prophet Mohammad especially Imam Ali 
(AS). Seyyed Hameyri is another Shia poet whose works reflect the 
image of the holy household and Imam Ali (AS). These two poets 
have adorned their words with the holy names of the prophet’s 
household, especially Imam Ali (AS). Both poets have recounted their 
noble human qualities such as justice, courage, generosity, knowledge, 
devotion, faith and piety. This study uses a descriptive-analytical 
approach to reproduce the image of Imam Ali (AS) as portrayed by 
Nasser Khosro Qubadiyani and Seyyed Hameyri. 
 
Keywords: Imam Ali (AS), Prophet Mohammad’s Household, Nasser 
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Nasser Khosro’s Criticism of Theological Elitism in 
Favor of Popular Theological Movements in the Tenth 
Century  
Leila Pajoohandeh1 

Nasser Khosro’s contemporary period is marked with theological 
superficialities, suppressions and religious fanaticism. In reaction to 
such religious bigotry of the period, numerous agnostic and atheistic 
movements are propagated. Therefore, a brief historical survey of 
such atheistic and agnostic becomes requisite for any scholarly 
analysis of the period. In the present study, theological developments 
of the tenth century will be analyzed socially and historically so that 
Nasser Khosro’s criticism of theological elitism in favor of popular 
theological movements can be recognized analytically and 
descriptively. Prodigality and excessive revelry, ethical corruption, 
ambitious social climbing and thirst for power, lack of regard for 
theological decorum, hypocrisy, promotion of superstitions, exorbitant 
luxury and baseless religious misgivings and sacrilegious attitude 
towards religious personages and rituals are some of the prevalent 
anti-religious trends of the period. Furthermore, in the eyes of 
agnostics and atheists of the period, religious seekers are considered to 
be the feeble-minded and hypocritical community of the society who 
have accepted religion for their monetary or pathological defects. In 
response to the prevalent trends of the society, Nasser Khosro 
criticizes foreign entities such as Ottoman Turks, Abbasid Dynasty 
and theological clerics for their slavish promotion of religious elitism. 
Condemning their baseless disdain for the Persian communities, 
Nasser Khosro believes that any theological aberration should be 
traced back to the corrupt theological elites of the society who have 
propagated anti- religious disdain among the populace due to their 
baseless strictures.  
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Nasser Khosro’s Contention of Ideological Doctrines 
Hamidreza Kharazmi1, Seyd Amir Jahadi2  

Nasser Khosro is a thinker and poet whose poetry is considered to be a 
propagating medium for his ideological viewpoints. In all of his 
works, he utilizes his ideological premises systematically and 
criticizes prevalent trends in philosophy and other ideological circles. 
The objective of the present study is to identify Nasser Khosro’s 
proposition in philosophy. Furthermore, his persuasive apology is 
discussed extensively so that his doctrinal approach can be recognized 
in his corpus. After surveying Nasser Khosro’s major works, his 
ideological contention with other doctrines are analyzed. The present 
study believes that through reliance on his authentic misgivings, 
Nasser Khosro refutes most of the theological, philosophical and 
religious doctrines of his time irenically. The present study is basic 
hypothetical research, whose methodology is documentary. The 
accumulated data are analyzed on the basis of scientific pursuits.  
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A Review of Critical Approaches in Poems of Nasser 
Khosro and Sanai 
Fatemeh Soltani1 

One of the subjects dealt with in works of Persian literature is 
criticizing the social and political conditions in different eras. Nasser 
Khosro is one of the most famous and unique figures of the Khorasani 
style. One of the stylistic features of his poetry is its critical aspect. 
Part of his works criticizes the religious figures of his time and the 
ruling classes especially the Abbasids in Baghdad and the Seljuks in 
Khorasan. Works of Sanai Ghaznavi share similar aspects. This study 
tries to examine critical approaches in works of Nasser Khosro and 
Sanai. It shows that Sanai is a follower of Nasser Khosro in some 
critical ideas. Both poets have used direct and indirect criticisms in 
their poems. Their bitter criticisms do not come from personal grudge 
or an unstable character. They rather aim to fight the social problems 
of the time. The difference between the two poets lies in their 
language. Nasser Khosro uses a modest tone, whereas Sanai’s writing 
is closer to satire. 
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Nasser Khosro’s Poetic Perspicacity in Safarnama  
Khosro Khansari1 

Nasser Khosro’s Safarnama is one of the poetic masterpieces of the 
Persian literature in the tenth century. Representing his probing 
attitude in the seven year long journey, Safarnama depicts one of the 
most observant minds of an adept explorer. His deep understanding in 
Safarnam results in transformation of this travel book into one of the 
most readable masterpieces of the Persian literature. Imbued with 
allegorical adage, satirical anecdotes and social complaints, 
Safarnama is considered to be a unique descriptive catalogue of the 
historical places Nasser Khosro has visited during his journey. 
Abstaining from excessive fantasy, he also accumulates archeological 
information on colorful customs of different civilizations and 
communities. What makes Nasser Khosro’s Safarnama paramount is 
his reliance on realistic approach in its historical narration. In 
Safarnama, poetic perspicacity and nuances are utilized uniquely so 
that the reason behind his descriptive preferences of some historical 
sites over others can be realized. Experiencing natural and personal 
anguish in his journey, Nasser Khosro represents a series of 
overbearing visitations during his journey. Preserving its concise and 
efficient nature, Nasser Khosro is successful in imbibing the popular 
market of the time. The present study, Nasser Khosro’s poetic 
perspicacity in Safarnama will be analyzed. Exemplifying a number 
of represented nuances and niceties, the study will embark on its 
descriptive and analytical pursuit through the utilization of 
documentary research methodology.  
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Moral Virtues in Nasser Khosro’ and Al-Maarri’s 
Poetry 
Sediqeh Asadi Majreh1, Sahar Gorgi2, Rogayyeh Asadi Majreh3 

Comparative literature is a new critical trend which studies 
homogeneous and heterogeneous elements in the world literature. 
Since ethical and moral virtues are of the utmost importance in 
different societies, comparative literature adopts a unique stance 
towards the issues. It is worth mentioning that most poets pay a great 
deal of attention in adapting their poetry morally, didactically and 
virtuously. One of such poets is Nasser Khosro Qubadiani. He, 
alongside with Al-Maarri, the great Arab poet, are two of the colossal 
poetic figures in the literature of the Orient. Both of them utilize moral 
and didactic elements in their poetry and therefore, the present study 
recognizes moral virtues in Nasser Khosro’ and Al-Maarri’s poetry 
analytically and comparatively so that similarities and differences of 
the worldviews of both poets can be identified. The present study 
believes that the analyzed poetry of both poets are imbued by 
humanistic and didactic virtues including promotion of frugality, faith, 
benevolent practices, charity and condemnation of bad company and 
prodigality.  
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Didactic Concepts in Ten Odes by Nasser Khosro 
Yusef-Ali Yousef-Nejad1, Afsaneh Rahmati2, Azar Qourchi3 

Didactic literature is one of the most popular forms of Persian 
literature. Many Persian poets have incorporated the most stunning 
educational concepts in their works so that in some cases their poems 
represent the educational trend in their societies. Philosopher Nasser 
Khosro Qubadiyani is one of the most prominent Persian poets, who 
has used educational concepts in most of his works. This study tries to 
find out if Nasser Khosro believed in using didactic ideas in his works 
and if so how much of them he has used in his odes. This study 
examines ten odes by Nasser Khosro, extracts instances of didactic 
literature and analyses them. It seems that Nasser Khosro has made 
great use of didactic literature in his works and his odes fully reflect 
this form of literature in the 11th-century Iran. 
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Social Viewpoints in Nasser Khosro’s and Al-Maarri’s 
Poetry  
Dawood Nejati1, Sadiqeh Asadi Majreh2, Azadeh Asadi Majreh3 

Comparative literature is considered to be a novel approach in 
contemporary literary criticism. Analysis of social viewpoints acquires 
an importance position in the domain of the comparative literature. 
Such viewpoints can depict social circumstances of any nation 
transparently and underlines close affinity between literature and 
social developments. Therefore, a number of thinkers and poets utilize 
social elements in their corpus so that pathological elements in social 
developments can be determined. Nasser Khosro Qubadiani and Al-
Maarri are two of important poets who utilize social perspectives in 
their poetry. In the present study it is believed that both poets acquire 
a pathological stance towards the social developments of their time. 
Therefore, in discussing love, national affinities, freedom and poverty, 
both poets adopt social perspectives authoritatively.  
  
Keywords: Comparative Literature, Social Viewpoints, Nasser Khosro, 
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Representation of Koranic Verses in Nasser Khosro’s 
Diwan 
Arash Amraei1 

Synthesis of theological and aesthetic elements in the Persian 
literature results in authoritative position of the Holy Koran and other 
theological teachings in literary and allegorical exegeses. Therefore, 
most of the literary collections in the Persian poetry acquire close 
affinities with Koranic and theological teachings. One of the poets 
whose works can be regarded as propaganda pieces for theological 
ideologies is Nasser Khosro. In order to disseminate his theological 
beliefs, Nasser Khosro always refers his readers to the radiant Koranic 
verses. Acquiring an authoritative predominance in interpreting the 
Holy Koran, Nasser Khosro utilizes Koranic elements in the literary 
fabric of his poetry efficiently so that the affective aspect of his poetry 
can be magnified theologically and aesthetically. Variegating his 
implementations, Nasser Khosro Koranic references are either explicit 
or implicit. When referring explicitly, he utilizes the very Arabic verse 
of the Holy Koran in its totem or in its partial modality. In case of the 
implicit representation, he refers his readers to the Persian translation 
or exegesis of a particular verse for the Holy Koran. In the present 
study, Nasser Khosro’s poetry will be analyzed so that its Koranic and 
theological implications can be extracted. It is indicated that 
variegated implementation of the Holy Koran in Nasser Khosro’s 
Diwan is due to his authoritative knowledge from the theological 
teachings of the Holy Book. In his poetry, he identifies genuine 
interconnections between Persian and Arabic terminologies and 
therefore, interpolate these foreign phrases in the Persian literary 
fabric aesthetically and didactically.  
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A Critical-Stylistic Study of Nasser Khosro’s Travelogue 
Ali Farkhondeh-Kalat1, Mahdi Heidarian2 

Nasser Khosro’s Travelogue is one of the important works of prose 
written in the 11th century. It has been studied numerous times and 
from different aspects. Apart from historical geography and other non-
linguistic aspects, this work has been repeatedly analyzed based on 
traditional stylistic approaches. As the stylistic approach is based on a 
mental process, most of these studies are influenced by personal 
interpretations and judgments .Therefore, it’s necessary to analyze this 
work based on new linguistic approaches, which are more objective. 
This article tries to analyze the stylistic features of Nasser Khosro’s 
Travelogue based on the new critical-stylistic approach. The main 
goal of this article is to get a more realistic understanding of the work 
and to expand the use of scientific methods in analyzing ancient 
literary texts. Here are some essential questions: What is the dominant 
discourse in Nasser Khosro’s Travelogue? What are the stylistic 
characteristics of it? What are the effects of his ideology on his 
writing style? And what is the relation between his discourse and the 
stylistic characteristics of his work? This article will first present a 
background of the critical-stylistic approach in Iran and other 
countries by giving reviews of works by Michael Halliday, Roger 
Fowler, Paul Simpson, Lesley Jeffrey and Maryam Darpar. In the next 
part, the study conducts a layer by layer examination of Nasser 
Khosro’s Travelogue. After studying the external layer and the co-
text, other aspects of the work such as its lexical and pragmatical 
layers will be analyzed. These layers will then be examined in relation 
to the discourses used at the time, when the text was written. The 
study will also try to reveal the manifestations of power relations in 
Nasser Khosro’s Travelogue. Finally, the study shows that the lexical 
layer is of great importance. By studying the synonyms, contrasts and 
written codes, one can find out the hidden ideology in the book. The 
most significant of such ideas are asceticism and wisdom, which 
Nasser Khosro has tried to expand through his discourse. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Critical Stylistics, Ideology, Power 
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Textual Analysis of Nasser Khosro’s “Ode on the Old 
Manse” 
Mohammad Heidari1, Maseehollah Nemati2, Heidarali Amini3  

Poetry is mostly analyzed through semantic viewpoints. The present 
study embarks on the textual analysis of Nasser Khosro’s “Ode on the 
Old Manse”. In its textual analysis, the present study identifies verbal, 
intentional and affective elements of Nasser Khosro’s ode. Therefore, 
a hypertextual approach is adopted alongside with textual pursuit of 
the study so that Nasser Khosro’s thematic elements can be analyzed 
multifariously. In such a textual and hypertextual pursuit, poet’s 
theological and macrocosmic intentions, poet’s attitude towards the 
network of power, poet’s social effectuality and affective elements of 
his poetry are identified and discussed. Since the present study 
analyzes affective elements, it becomes evident that ideological 
coagulation can not be fulfilled unless their hegemonic imposition is 
implemented on readers. The basis of the multifarious methodology of 
the study is contingent since the poet’s regard towards the transient 
nature of macrocosmic elements is contingent and nomadic.  
  
Keywords: Hypertextuality, Ideological, Power, Contingency. 
  

                                                             
1. MA Candidate, Linguistic Dept., Ferdowsi University of Mashhad, 
mheydary71@gmail.com  
2. MA Candidate, Linguistic Dept., Ferdowsi University of Mashhad, 
ma.nemati@stu.um.ac.ir 
3. MA Candidate, Linguistic Dept., Ferdowsi University of Mashhad, 
aliamini1348@stu.um.ac.ir 



142     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

The Role of Women in Nasser Khosro’s Odes 
Afsaneh Ramzani1, Fatemeh Salehi2 

The literature of any nation is a reflection of its social, political, 
cultural and economic circumstances. In order to acquire authentic 
information from the cultural and social circumstances of women in 
the Persian society of the past, analysis of textual sources can be of the 
utmost importance. It can be claimed that literature is a righteous 
mirror through which the role women in ancient societies can be 
determined. Generally, Persian literary history has proven not to 
acquire any appreciative and positive attitude towards women. Nasser 
Khosro is one of the great Persian thinkers and poets whose corpus is 
considered to be literary, philosophical and cultural resource of 
grandeur and magnificent. In the present study, the role of women in 
Nasser Khosro’s odes will be analyzed. Although in any first apercu, 
Nasser Khosro’s Diwan appears to be devoid of any significant 
representation of women, he is not indifferent to the role of women in 
society and the vestiges of their representation can be traced in his 
poetry. In his poetry, women are represented either through maternal 
and renounced positions or through fiendish and devilish 
circumstances.  
 
Keywords: Persian Poetry, Nasser Khosro, Women, Maternal Role, 

Role of Women. 
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Hierocosmic Intellect and the Universal Soul in Nasser 
Khosro’s Ode  
Leonard Lewisohn, Translated by: Masood Farahmand1 

The present study elucidates a series of theological, religious, 
astrological and psychological allusions in Nasser Khosro’s much 
annotated metaphysical ode, which has been translated extensively. In 
the elucidative pursuit of the study, issues of being, mind, essence, 
spirit and form will be expounded in the literary and philosophical 
fabric of the poem. There exists considerable affinity between Nasser 
Khosro’s metaphysical ode and Esmaili’s thinker such as Abu al-
Yaghub al-Sistani and other Sufi poets such as Mawlana. It is worth 
mentioning that Nasser Khosro’s ideological viewpoints resembles 
closely to the Neo-Platonic thinkers such as Plotinus and Neo-Classic 
critics and poets such as Alexander Pope.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Sufi Poetry, Sufism, Esmaili, Mawlana, 
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Musical Instruments and Terminology in Nasser 
Khosro’s Diwan 
Zahra Zangeneh Zad1, Mojtaba Zangeneh Zad2 

Music and poetry are two of the aesthetic manifestations in artistic 
pursuit of the mankind. Since these manifestations acquire close 
affinities with each other, identification of musical terminology in 
poetic representation is of the utmost importance. Therefore, 
Quantitative and qualitative analysis of musical terminology in poetic 
representations will determine the level of poet’s scholarly authority 
over musical instrument and terminology. The present study analyzes 
the utilization of musical instruments and terminology in Nasser 
Khosro’s Diwan quantitatively and qualitatively. The present study 
believes that although Nasser Khosro utilizes prevalent musical 
terminology in his Diwan, he does not acquire an appreciative attitude 
towards music. His utilizations of musical terminology and 
instruments are intended to depict his authoritative preponderance 
over musical implications in general and do not reflect any personal 
preference towards music in general.  
 
Keywords: Nasser Khosro’s Poetry, Music, Musical Terminology, 

Musical Instrument. 
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2. Both poets are innovative in style and expressing ascetic concepts, 
but this innovation can more be seen in Nasser Khosro’s poetry. 
3. No grandiose words have been used by either of the poets, and there 
is no artificial language. 
4. Abu Nawas’s approach to worldly, and other-worldly issues, as 
well as death does not follow any especial philosophy. Nasser Khosro, 
however, was a philosopher and theosophist and therefore followed 
logic in writing his poetry.  
5. Nasser Khosro was affected by Alavi asceticism more than Abu 
Nawas was. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Abu Nawas, Asceticism, Comparative 

Literature. 
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Ascetic Poetry of Nasser Khosro and Abu Nawas: A 
Comparative Study  
Zahra Beheshti1, Faeqeh Nakisa2 

Nasser Khosro engaged in talks with followers of different faiths such 
as Islam, Zoroastrianism, Christianity, Judaism and Manichaeism to 
find out the truth about life. He discussed the issue with different 
religious leaders, but since he could not come to a conclusion, he 
started wandering from place to place and resorted to drinking. At the 
age of 40, he had a vision that encouraged him to leave all worldly 
pleasures and turn to asceticism .Abu Nawas was also one of the 
innovative poets of the Abbasid era who turned to drinking when he 
was young and started writing poems at the Abbasid court. His works 
were known as Khamriat, or poems composed in a state of 
drunkenness. Abu Nawas left his life of revelry when he became old 
and started writing ascetic poetry. This common aspect in the life of 
these two poets became the backbone of this comparative study. The 
study aims to find an answer to the following questions. 
 
A) What is the history of ascetic poetry in Persian and Arabic literature? 
B) What motivated the two poets to turn to ascetic poetry? What are 
the common features of their writings? 
C) How does this study reveal the similar and different contents and 
structures of ascetic poems written by Nasser Khosro and Abu Nawas? 
 
Literature Review 
This is the first study focusing on the ascetic poetry of Nasser Khosro 
and Abu Nawas. Previous research compared the ascetic poetry of 
Nasser Khosro and Abul-Atahiyya, and that of Abu Nawas and 
Sanaee. 
 
Results 
1. The main theme of the ascetic poems written by Nasser Khosro and 
Abu Nawas is based on religious teachings, especially the Koran and 
the Hadith. 
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A Comparative Study of Alienation in Poetry of Nasser 
Khosro Qubadiyani and Jamil Sidghi al-Zahawi  
Abbas Yadollahi1, Zeynab Rezapour2 

This study is a comparative analysis of the reasons behind the 
formation of alienation in the works of Nasser Khosro Qubadiyani and 
the contemporary Iraqi poet Jamil Sidghi al-Zahawi. The researchers 
have tried to explore the concepts of alienation and nostalgia in the 
two poets’ collected works. Works of Nasser Khosro and Jamil Sidghi 
al-Zahawi share intellectual, cultural, political, and social themes. 
These commonalities can be a good reason for conducting a 
comparative study on the works of the two poets. This study seeks to 
find an answer to the following questions. What is meant by alienation 
in the poetry of these poets and what are its different manifestations? 
What factors have affected the formation of alienation in their poetry 
and which factor has been the most significant? Has the rise and fall 
of governments been effective in the formation of this feeling? The 
most important results of this study are as follows: Alienation is the 
way a poet feels about loneliness and isolation in society. It indicates a 
kind of tension and incompatibility between him and the social 
customs of his time. The most important forms of alienation in the 
poetry of these two poets include spatial, intellectual, political, and 
spiritual manifestations of the feeling. Various factors have been 
involved in formation of this feeling in their poetry, among which one 
can refer to the chaotic state of intellectual, ethical, and political 
situation in their societies. The most important factors, however, were 
politics and religion which caused the accusation of both poets of 
heresy and heterodoxy. Since the governments of their time were 
ignorant of religious and social affairs, serious clashes were formed 
between their poetry and way of thought with the political system. 
That is why their governments had a great influence in the formation 
of alienation, especially political alienation, in the poetry of Nasser 
Khosro and Sidghi al-Zahawi.  
 
Keywords: Alienation, Nasser Khosro, Jamil Sidghi al-Zahawi, 

Comparative Literature.   
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A Study of Conceptual Diversity in Nasser Khosro's 
Poems 
Effat Najjar-Nobari1 

Abu Mo’in Nasser ibn Khosro ibn Hares Qubadiyani Balkhi, known 
as Hojjat, is a prominent Persian poet and writer. He was a well-
versed scholar on most natural and narrative sciences of his time. His 
literary writings, which cover different concepts, are among the most 
valuable pieces of Persian literature. Nasser Khosro describes himself 
as a man whose advice is sometimes delicate and sometimes sharp as 
a blade. This study focuses on the diverse concepts presented in the 
works of this great scholar.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Persian Literature, Diverse Concepts, 
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Literary Characteristics of Nasser Khosro’s Odes 
Fatemeh-Sadat Taheri1 

Nasser Khosro’s poetry is best known for its religious and ethical 
concepts. These notions are mostly combined with philosophy and 
wisdom to promote social reforms through criticism and dissent. 
These concepts have overshadowed the aesthetic nature of his poetry 
while his very art lies in the way he has treated such challenging 
notions. He has used rhythmic patterns and beautiful features so that 
they would become more appealing to his readers. This study 
conducts an in-depth examination of Nasser Khosro’s poems to show 
that he had surpassed most of his contemporaries due to his use of 
aesthetic features, such as metonymy, alliteration, repetition, allusion, 
simile and metaphor. Nasser Khosro’s brilliant use of these figures has 
also given him a similar status to that of Iraqi-style poets, who are 
known for their ingenious figurative language. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Odes, Figures of Speech, Literary Tropes, 

Simile.  
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The Effects of Ancient Iranian Customs in the Poems of 
Nasser Khosro 
Bijan Zahiri Nav1, Seyed Karim Shakouri2 

In this paper, we have examined the effect of customs of ancient 
Persia in the poetical works of Nasser Khosro. This paper has been 
divided into three parts; at first, we refer to titles of some common 
customs in ancient Iran in accordance with historical resources, then 
we write verses about each customs and study them, finally we 
express his goal and motivation of using these customs in his poems. 
The reviewed titles are: The holiness of the fire, Criticism of 
borrowing and lending, The impact of the Planetarium in human 
destiny, entertainments and games, the kings dress of honour, 
Allowing for the Kings Palace, Iranian festivals, zoroastrian month, 
music instruments, social classes, servant and slave and courier. 
The result obtained is that Nasser Khosro did not fondly review 
ancient Persia, but he had radical edification and educational point. By 
the way, he said to his fans and avoid them not drinking and not 
paying attention to glamour in the world and avoid oppression to 
human beings, and he beware the fear of God and the judgment day 
and reminded the humanity. 
 
Keywords: Poems of Nasser Khosro, Customs, Ancient Persia, 

Zoroastrian Tradition. 
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The Relationship between Poet’s Viewpoints and 
Imagery in Nasser Khosro’s Odes  
Sima Rahmanifar1 

Any rhetorician should utilize linguistic structures in conveyance of 
his/ her viewpoints. In doing so, he/ she benefits from poetic license, 
which allows him/ her to manipulate linguistic structures in favor of a 
unique style and aesthetic representation. Utilization of imagery is of 
the places with which poetic license manipulates language 
aesthetically. In utilization of imagery, numerous parameters such as 
political, social, historical, theological, ideological, geographic and 
individualistic factors are of utmost importance. As a didactically 
committed poet, Nasser Khosro regards poery as a means for 
propagandizing his ideological viewpoints. In the present case study, 
frequency of utilization of rhetorician devices in Nasser Khosro’s 
poetry will be studied so that its relationship with his ideological 
viewpoints can be determined. The present study believes that by 
reeving readers through the primary semantic crust of his poetry, 
Nasser Khosro makes them plummet into the allegorical planes. Such 
an interpretative approach will distance his readers from mere 
heuristic pursuits and make them fuse new horizons of expectations in 
their reading repertoire. Nasser Khosro utilizes similes considerably 
since it is the most transparent and clear-cut rhetorical devices. 
Furthermore, he utilizes extensive explanative descriptions so that his 
rhetorical pursuits can be strengthened.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Metaphor, Simile, Metonymy, Imagery. 
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Eulogy and Criticism in Nasser Khosro’s Odes 
Fatemeh Modarresi1, Sasan Najafi2 

Eulogy and criticism, although in contrast, are both among important 
themes in Persian literature. They also enjoy a special status in Nasser 
Khosro’s odes. This study tries to examine the manifestations of 
eulogy and criticism in these odes. The main goal of this research is to 
determine the subjects which have been praised or criticized by Nasser 
Khosro. This can give a better understanding of his socio-political 
viewpoints. Those eulogized by Nasser Khosro include the Fatimids, 
descendants of Imam Ali (AS), Mustansir Billah, the Emir of 
Badakhshan and people of Yamgan. Those criticized by the poet are 
the ignorant people, Abbasid Caliphs, false religious figures, the 
situation of his time and poets who eulogize rulers. Considering his 
own eulogies written for kings, it is more likely that Nasser Khosro 
praised the humane values of monarchs, rather than planning to collect 
riches through praising the rulers of his time.  
 
Keywords: Nasser Khosro’s Odes, Eulogy, Criticism, Religious Beliefs. 
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The Inductive Effect of Phonemic and Rhythmic 
Elements in Nasser Khosro’s Three Odes through 
Utilization of Maurice Grammont’s Linguistic Theories  
Sara Matoori1, Najmeh Dorri2 

According to Maurice Grammont’s theories, the great French linguist, 
phonetic repetition of phonemes indicates emotional and ideological 
implications. On the basis of their effectuality, he categorizes 
phonemes into refulgent, bright and obscure rubrics. According to 
Grammont, phonemes can induce certain ideological implications 
when considered in similar phonemic and rhythmic positions. Nasser 
Khosro is one of the first poets who does not simply utilize poetry 
aesthetically, ideologically and lyrically; he always pays attention to 
the rhythmic aspect of his poetry. He utilizes inductive effect of 
phonemic and rhythmic elements through poetic repetitions. Such 
repetitions facilitate the conveyance of the poet’s ideological and 
emotional affinities efficiently. The present study embarks on the 
analysis of the inductive effect of phonemic and rhythmic elements in 
Nasser Khosro’s three odes through utilization of Maurice 
Grammont’s linguistic theories. The present study believes that even 
in those instances, in which rhythmic elements are not in full 
correspondence with the thematic aspects of Nasser Khosro’s poetry, 
one can identify efficient phonemic repetition. Such repetitions will 
ingrain poet’s ideological and emotional affinities on the implied 
readers of Nasser Khosro’s odes.  
  
Keywords: Nasser Khosro, Rhythm, Grammont, Phonology, Phonetics. 
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Nostalgia in Nasser Khosro’s Poetry  
Solmaz Mozaffari1, Farhad Kakeresh2 

In psychology, Nostaliga is one of the discussed issues which can be 
referred to lyrical regret or poetic despondency as well. A number of 
rhetoricians believe that the tendency to contrast the bitter present 
with a golden era in the past can be named nostalgia as well. Exile and 
yearnings for home country, elegies on macabre subject matters, 
childhood nostalgia, amorous melancholies, exaltation of archaism 
and ancient golden age and utopian yearnings are some of the 
instances with which collective and personal senses of nostalgia are 
established. Nasser Khosro is one of the poets who utilizes nostalgic 
implications in his poetry. He establishes such nostalgic implications 
through yearnings for home country, elegies on macabre subject 
matters, childhood nostalgia, exaltation of archaism and ancient 
golden age and other collective senses of nostalgia. The present study 
identifies personal and collective manifestations of nostalgia in Nasser 
Khosro’s poetry.  
  
Keywords: Nasser Khosro, Poetry, Nostalgia, Collective Unconscious, 
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Reader of Nasser Khosro’s Poetry 
Sediqeh Golmohammadi-Amini1 

Any reader of Nasser Khosro’s poetry, who can forge a mental 
connection with his works and is well-versed in poems of earlier or 
contemporary writers, would assume that Nasser Khosro is not much 
skillful in using poetic techniques. At a first glance, Nasser Khosro’s 
lofty thoughts and wise words overshadow the poetic techniques used 
to express them. These lofty meanings and the specific mindset of the 
poet lead readers to think that there are no figures of speech in Nasser 
Khosro’s poems. However, if his works are studied aside from the 
lofty ideas and passionate associations, their rhetorical figures will 
come to light in their highest form. Nasser Khosro’s poems are full of 
lofty ideas and amusing Persian idioms and verbal combinations. 
Nasser Khosro used eloquence and rhetoric in order to convey his 
philosophical and intellectual thoughts. This study explores the verbal 
and mystical splendors of his poems. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Figures of Speech, Rhetorical Figures, 
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The Reflection of Nasser Khosro’s Travels in His Poetic 
Images (Focusing on Geographic Names) 
Roya Rezai1, Ali Khosravi2 

Great poets and orators have used various sources of knowledge to 
express their thoughts, intentions, and intellectual achievements. For 
instance, they have employed geography and name of geographical 
places to develop concepts and create imageries. Nasser Khosro has 
used special rhetorical methods in his poems based on the information 
that he gathered during his travels. These imageries created based on 
geographical names helped poets of later eras to create beautiful 
poetic concepts as well. They also introduced geographical locations 
to the readers. The skillful use of these geographical names in Nasser 
Khosro’s metaphors, ironies and similes wins the admiration of any 
reader. This study aims to investigate and analyze the imageries 
created by geographical names in poems of Nasser Khosro, the 
representative of the Khorasani style. It tries to reveal the 
manifestations of his tourism experience in his poems. The research 
also explores the number of literary terms created based on 
geographical names. 
 
Keywords: Geographical Names, Khorasani Style, Nasser Khosro, 
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Popular Culture in Nasser Khosro’s Thirty Odes  
Ali Sarvar Yaghubi1, Roshanak Rafiyee2 

Nasser Khosro is a philosopher, poet and rhetorician of the tenth 
century whose poetry and prosody are of colossal magnificent. 
Although ostracized socially in the Yamgan Valley, he never let any 
obstacle hamper his poetic and imaginative creations. Popular culture 
acquires an authoritative position in Nasser Khosro’s poetry and 
therefore, the present study analyzes popular culture in Nasser 
Khosro’s thirty odes thematically. Utilization of popular metonymies 
and proverbs indicate his inclination towards the popular fabrics of the 
society of his time, putting him under the rubric of popular art. 
Acquiring such popular coloring and awareness, Nasser Khosro’s 
poetry is analyzed so that allegorical sense of their metonymies and 
proverbs can be identified.  
 
Keywords: Popular Culture, Proverb, Metonymy. 
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Pragmatism and Decadence as the Differences of Nasser 
Khosro’s and Sanai’s Ethical Viewpoints 
Saeed Roozbahani1 

Decadence and asceticism are considered to be major ethical 
developments in didactically and ethically committed poets, 
philosophers and thinkers. Due to various social and political 
circumstances, people in each historical era acquire distinct attitude 
towards macrocosmic elements. As a result, in some historical 
periods, one can observe a general predilection in negating 
macrocosmic elements through skepticism and decadence. On the 
other hand, there are a number of historical periods when a general 
promotion of macrocosmic elements is propagated through 
pragmatism. Nasser Khosro can be categorized in the first category 
and on the other hand, Sanai’s attitude can be classified under the 
second category, where flexibility, lack of doctrinaire and skepticism 
are tolerated. In the present study, Pragmatism and Decadence as the 
differences of Nasser Khosro’s and Sanai’s ethical viewpoints are 
identified so that didactic attitude of each poet can be determined.  
  
Keywords: Nasser Khosro, Sanai, Ethical Viewpoints, Social 
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Comparative Investigation of Hajj's Geography in the 
Travelogues of Nasser Khosro and Ibn Battuta  
Reza Sadeghi1 

Travelogues contain the sources of social, cultural, religious, political, 
and economic situations and present the hidden layers of life. For 
example, those of Nasser Khosro and Ibn Battuta are very important in 
Asia because they are the earliest Persian, Arabic Travelogues which 
consist of many authentic informations about fifth and eighth 
centuries. Some subjects are very prominent in the two Travelogues: 
decriptions about Hajj (in fact, this was the main purpose of the two 
globe trotters for their own numerous travels). By use of the American 
style of comparative literature, we want to have a comparative 
investigation about Hajj's geography in the two above-mentioned 
masterpieces. In the case, there are unsolved searches in the past 
years; but we like to solve the strange unsolved problems. In this 
article, we are going to explain shared subjects in the two writers’ 
works: the purpose of travel, hajj's logs, hajj's seasons and paths; and 
as well as differences between the two works: the structural, religious 
discords, hajj's logs and reports.  
  
Keywords: Nasser Khosro, Ibn Battuta, comparative literature, 
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Nasser Khosro’s Critical Approach towards Spring and 
Spring Poems 
Mahmoud Barati1, Razyieh Raeisi Nafchi2 

Composing spring poems has always been a tradition in Persian 
literature and followed by many poets. Nasser Khosro, the rationalist 
Persian poet of the Khorasani style has also tried composing spring 
poems like his other contemporaries. His attitude towards spring and 
spring poems is, however, different and somehow exceptional 
compared to other Khorasani poets. This study uses a descriptive-
analysis approach to examine this difference. The results show that 
Nasser Khosro’s spring poems lack the objective viewpoint of other 
Khorasani poets. Nasser Khosro has also reprimanded his 
contemporaries for composing spring poems, and adopted a different 
approach to composing them. He is known as a poet of wisdom, 
preaching, and religion, who has tried to use spring poems to express 
his religious and ethical ideas, and disseminate the Ismaili faith. 
Nasser Khosro’s spring poems mostly focus on concepts such as 
monotheism, the fleeting nature of life, and the Judgment day. The 
difference between Nasser Khosro’s spring poems and those of other 
Khorasani poets is not only conceptual, but also extends to the 
application of key elements frequently used in spring poems. Elements 
such as wine, New year, love, beloved and joy which can be found in 
spring poems of all Khorasani poets, are absent in works of Nasser 
Khosro. 
 
Keywords: Spring Poems, Khorasani Style, Nasser Khosro. 
  

                                                             
1. Associate Professor, Isfahan University 
2. MA, Persian language and Literature, Isfahan University 



   Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani   123 

 

The Analysis of Deterrence and Encouragement in 
Nasser Khosro’s Poems 
Razyeh Raeisi Nafchi1, Morvarid Hosseni2 

One of the main and important subjects discussed in semantics is the 
intended meaning of sentences. The most common grammatical forms 
in all languages include the predictive, interrogative, imperative, and 
exclamatory sentences which are mainly used in order to express a 
purpose, raise a question, give command and show surprise 
respectively. There are also some other types that are frequently used 
to express astonishment, issue warning and give commands. Nasser 
Khosro, the rationalist poet of the Khorasani style, has expressed his 
ideas in various rhetorical forms. He has also expressed various 
meanings and concepts using sentences that convey deterrence and 
encouragement. This study first presents a general review of such 
sentences as used by others writers. It then presents a collection of 
such phrases from Nasser Khosro’s collection of poems and studies 
them based on their grammatical status in order to find out their 
intended meanings. This study reveals 11 intended meanings for these 
sentences, namely warning, surprise, encouragement through 
deterrence, invitation, blame, hope, expression of weakness, emphatic 
negation, grasping opportunities, command, and humility. The 
interesting point is that sentences used to convey warning, surprise 
and command have been used more than the other forms. This shows 
that Nasser Khosro paid a special attention to the use of deterrence 
and encouragement as a way to guide his readers towards ethical and 
religious ideas. 
 
Keywords: Deterrence, Encouragement, Intentions, Nasser Khosro. 
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Artisanship in Nasser Khosro’s Poetry  
Gholamhossein Rahimi1 

Nasser Khosro is one of the Persian thinkers who regards artisanship 
and industry in his works appreciatively and analyzes their 
manifestations philosophically. Although Nasser Khosro’s regard 
towards artisanship acquires affinities with the ideology of the 
Brethren of Purity, there exsit instances in his ideology which 
differentiate him from the cabal. In the present study, Nasser Khosro’s 
definition of artisanship is identified and analyzed. Due to importance 
of the issue of synthesis, a specified section is allocated to the issue of 
synthesis and its relationship to the divine and natural indices. Five 
distinct prerogatives of synthetic establishments are extracted from 
Nasser Khosro’s precepts and it is indicated that for Nasser Khosro, 
solicitation prerogative is of utmost importance. Since some of Nasser 
Khosro’s attitudes towards artisanship have been reflected in the 
precepts of personages such as Alpharabius, Brethren of Purity, 
Avicenna and Qutb al-Din al-Shirazi antecedently, the present study 
acknowledges critical viewpoints of these polymaths as well.  
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An Analysis of Rodomontade in Poetry of Nasser Khosro 
Shirzad Tayefi1, Majid Rashidian2 

Nasser Khosro Qubadiyani is among the wisest Iranian poets. He 
combines religious concepts with his philosophical ideas and 
emphasizes the temporary nature of the world, ethical values, and 
religious devotion. Nasser Khosro is a skillful poet who has tried his 
hand in various verbal and conceptual forms. One of the major themes 
presented in his collected book of poems is rodomontade. This study 
uses an inductive method to categorize and analyze rodomontade in 
Nasser Khosro’s poems. Rodomontade mainly includes talking about 
oneself or subjects that lead to oneself. Nasser Khosro’s rodomontade 
is sometimes used to praise wisdom and sometimes to form the poet’s 
personal style which is based on his Ismaili beliefs and what he calls a 
love of Prophet Mohammad (PBUH) and his virtuous household. 
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Life, Wisdom and Ignorance in works of Nasser Khosro 
Qubadyani and Ahmed Shawqi 
Mohammadreza Saki1, Mohammad Goudarzi2, Nasser Kazemkhanlou3 

Whenever man feels helpless against the problems and difficulties of 
life, he starts blaming God or the treacherous world. This worldview 
has been reflected in works of many great poets, who have 
complained about the injustices of life. Literary works of all nations 
have also urged people to praise wisdom and use it to make a better 
life for themselves. The great Persian poet Nasser Khosro and 
prominent Egyptian poet Ahmed Shawqi have both influenced the 
literary and social conditions of their time. Although they belong to 
different times and cultures, they share common ideas in presenting 
certain concepts. They have both lived two different lives and have 
become acquainted with other cultures through their travels. Both 
poets consider this world a crossway and extol wisdom. Nasser 
Khosro, however, deals with the subject in a prejudiced way. This 
study compares the ideas of Nasser Khosro and Ahmed Shawqi 
regarding life, as well as wisdom and ignorance which play a 
significant role in the development and backwardness of nations. 
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Verbal Elements of Khorasani Style and Their 
Manifestations in Nasser Khosro’s Poetry 
Fateme Pabaghi1, Ezzatollah Mahmoudi2, Dr. Nasser Kazemkhanlou3 

Nasser Khosro’s odes are categorized under the Khorasani style. 
Linguistically speaking, his poems have the characteristics of the 
Khorasani style, but their conceptual and literary qualities have a 
personal touch. This study focuses on the verbal characteristics of the 
Khorasani style and their manifestations in Nasser Khosro’s poetry.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Khorasani Style, Verbal Elements, Odes. 
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Manifestations of Human-Centeredness in Works of 
Nasser Khosro 
Nasser Kazemkhanlou1, Maryam Khatkar2 

The issue of human’s domination over the world can be seen in all 
Nasser Khosro’s works. The Persian philosopher has discussed many 
significant issues in his works, from which human and the human-
centeredness of the world stand out in importance. Nasser Khosro 
believes the creation of man to be a manifestation of God’s wisdom 
which has also created all other creatures. According to Nasser 
Khosro, man is a miniature world, who rules over all creatures 
through his prudence, and able to speak and acquire virtues. Nasser 
Khosro believes that man can rule the world by the spiritual power 
that he gets from God. The human being enjoys such a high status 
among philosophers that some refer to him as God’s representative. 
Nasser Khosro has depicted this status in his works. This study 
explores the manifestations of human and human-centeredness such as 
the domination of man over other creatures in Nasser Khosro’s 
collection of poems. It also tries to study the relation between these 
issues and other concepts such as fatalism, free will and the human 
psyche. 
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Comparative Study of Hajj Imagery in the Travel 
Literatures of Nasser Khosro and Ibn Battuta 
Mina Pirzadnia1, Elham Sahraeei2, Samireh Moradzadeh3 

Travel writings on Hajj are valuable and reliable historical documents 
for understanding many religious, cultural, social and economic 
issues; therefore, they have a significant role in scientific studies. 
Moreover, due to their elaborate description and plain narrative 
structures, these writings have become an independent subgenre in 
travel literature and consequently part of the narrative literature. The 
works of Nasser Khosro (5th century AH) and Ibn Battuta (8th century 
AH) belong to this genre in Persian and Arabic literatures. These 
works are worthy in comparative studies since in comparative 
literature studying the folklore and how others perceive it is one of the 
important ways of understanding nations and comparing them. This 
article comparatively studies the content and form of this subject in 
these two travel literatures through a descriptive-analytical 
methodology. It is shown that Nasser Khosro often describes the 
geographical location with a simple and precise language and this 
writing style is significant for scientific purposes. Ibn Battuta pays 
attention to more than just the geographical location and discusses 
more aspects with the help of poetic imageries. 
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The Comparison of Pride in the Poetries of Nasser 
Khosro Ghobadiani and Al-Mutanabbi 
Mina Pirzadnia1, Elham Sahraeei2, Samireh Moradzadeh3 

Poetry has expressed many shared human ideas in different eras and 
its objectives have been almost similar in all languages and times. One 
of the shared themes in poetry is pride. This theme has had a 
significant status in Persian and Arabic literatures from old times due 
to the common historical and cultural links. Poets have discussed 
pride in their own unique styles and under the influence of their social 
environments. This article attempts to study the nature of pride and 
compare this theme through a descriptive-analytical methodology in 
the poetries of the fifth century AH Persian poet Nasser Khosro and 
the fourth century AH Arab poet Mutanabbi. The results show that 
besides egotism in their poetries, taking pride in valuable moral 
virtues such as nonattachment to the world, purity in speech, science 
and knowledge, etc. can also be observed in their works. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Mutanabbi, pride. 
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The Comparative Study of Social Complaints in Nasser 
Khosro’s and Abu Firas al-Hamadani’s Poetry 
Mina Pirzadnia1, Zivar Cheraghi2  

Social complaint is a form of lyric poetry in which the poet divulges 
sublunary lamentation and regret. Senility and impuissance, ominous 
fortune and social and political chaos are some of the instances which 
are represented in literary social complaints. Generally, social 
complaints in poetry can be regarded as essential and humanistic 
representation of the poet’s miseries and despondencies. In both 
Persian and Arabic poetry, a number of great poets have acquired an 
exalted position in literary circles through such complaints. In the 
Persian literature, Nasser Khosro is one of the great poets who has 
utilized social complaints in his poetry authoritatively. In the Arabic 
poetry, Abu Firas al-Hamadani is a poet in the Abbasid Dynasty who 
has also utilized social complaints in his poetry. The present study 
identifies different modalities of literary social complaints in Nasser 
Khosro’s and Abu Firas al-Hamadani poetry so that similarities and 
differences between each literary social complaint can be determined. 
The present study believes that the both poets criticize earthly affairs 
in their complaints so that their transient and mendacious nature can 
be concretized. They also discuss their own personal misgivings and 
skepticism about the corrupt ruling system of their time. The present 
study embarks on a comparative pursuit in the analysis of social 
complaint in Nasser Khosro’s and Abu Firas al-Hamadani’s poetry so 
that both homogenous and heterogeneous elements can be identified. 
The thematic elements in the social complaints of the both poets 
revolve mostly around the issues such as skepticism towards earthly 
affairs, senility and impuissance, isolation and social ostracization and 
the corruption of the ruling system.  
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Comparative Study of the Koranic Intertextuality in the 
Poetries of Nasser Khosro and Ahmad Moharam 
Mina Pirzadnia1, Zivar Cheraghi2 

Intertextuality is a cultural-social approach which has influenced all 
areas especially literature. Any literary work with a strong religious 
aspect is undoubtedly influenced by the Koran and religious teachings. 
The Koran is one of the texts to which many poems are linked. Nasser 
Khosro Ghobadiani and the Egyptian poet Ahmad Moharam are 
among the poets who have paid considerable attention to the Koran 
based on the intertextuality theory. They have used Koranic themes 
and words in order to express their political and social views and to 
make a stronger impression on their readers. This article aims to study 
the historical origin of this characteristic among Western and Arab 
critics, to explain and to clarify Koranic intertextuality in the poetry of 
these two poets, and to show the Koranic inspirations in their works. 
Examining their poetries proves that they have been inspired at times 
by the theme of a Koranic verse, used Koranic words in some of their 
poems, and sometimes referred to Koranic incidents and characters.  
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The Representation of Islamic Hadith in Nasser 
Khosro’s Poetry 
Mina Pirzadnia1, Kolsoum Bagheri2 

Islamic Hadith is the second source of Islamic teachings after the 
Koran. Studying Hadith is one of the most crucial Islamic sciences 
since it seeks to understand Prophet Mohammad’s sayings and deeds. 
This valuable source of knowledge has represented explicitly and 
implicitly in the works of the poets familiar with Islamic teachings 
and Arabic language. From the beginning of Dari poetry, Dari Persian 
speakers have also paid great attention to Prophet Mohammad’s 
Hadith as one of the important sources of Islamic language and 
culture. Among these speakers who approached Hadith with his own 
philosophical ideas was Nasser Khosro Ghobadiani. He was a 
prominent fifth century AH poet, known as “Hojat”, who has 
benefited from the Koran and Hadith in preaching the Ismaili faith. By 
reading Nasser Khosro’s poetry, the clear presence of Islamic Hadith 
in it can be proved. This article studies the significant impact and 
function of Islamic Hadith in Nasser Khosro’s poetry with the help of 
available sources and materials.  
 
Keywords: Islamic Hadith, Nasser Khosro, Prophet Mohammad, the 

Fourteen Infallibles. 
  

                                                             
1. Assistant Professor, Arabic literature, Ilam University, pirzadnia@yahoo.com  
2. MA Candidate, Arabic literature, kbagheri69@gmail.com  



112     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

Linguistic Features of Khorasani Style and Their 
Reflection in Nasser Khosro’s Poetry 
Fatemeh Pabaghi1, Ezatollah Mahmoudi2 

Based on their stylistic features, Nasser Khosro’s Qasidas are 
classified under the Khorasani style. His language has the 
characteristics of Khorasani style, but it can be claimed that the 
content of his poems and his ideas are personal and unique. This 
article studies the most significant linguistic features of Khorasani 
style through a descriptive-analytical methodology. Among the 
objectives of the present study is to examine the metrical 
characteristics of Nasser Khosro’s poetry in the context of Khorasani 
style. The finding of this study is that ancient metrical issues, Khazm, 
leaving the rhythm, Alf Etlagh, Ebdal, Emale, etc. are among the 
linguistic features of Khorasani style in Nasser Khosro’s poetry. 
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Rationalism in Nasser Khosro’s Works  
Rahim Salamat Azar1, Atefeh Ghavanloo2 

Nasser Khosro is one of the poets and rhetoricians who believes 
firmly in rationalism and therefore, utilizes scholastic methods in 
identifying divine implications in his poetry. Since Asharite are in 
literary and philosophical vogue in his time, it is considered a 
challenge for Nasser Khosro to propagate adeptly his rationalistic and 
scholastic methods against their rootless attacks on intellectual and 
rational implications. In the present study, poetic motifs, indices and 
symbols of rationalism are identified in Nasser Khosro’s poetry. 
Through this study, it is indicated that he regards intelligence and 
rationality as the prime seats of divine apparatus. God always exhorts 
mankind to know him through reason and other scholastic approaches. 
Nasser Khosro believes that it is mankind’s rationality that elevates 
him from his beastly affinities and distances him from oblivion. 
Considering rationality as the key to the mysteries of the universe, 
Nasser Khosro emphasizes the role of scholastic approaches in 
fulfilling our spiritual yearnings. He always promotes rational and 
scientific pursuits alongside with theological strictures so that the true 
sense of scholastic approach can be established for mankind’s 
materialistic and spiritual prosperity.  
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The Effectuality of Nasser Khosro’s Safarnama on the 
Persian Travel Book Writing 
Nurali Noorzad1 

Considering topographic, ideological and epochal elements of each 
historical period, researchers categorize travel writings into realistic 
and imaginative rubrics. Since Nasser Khosro’s Safarnama is the first 
realistic travel book in the Persian poetry, it becomes vital to identify 
the major realistic motif behind this masterpiece. A lot of researchers 
believe that it is Nasser Khosro’s reliance on the concept of Hajj that 
makes his Safarnama a unique aesthetic representation of realistic 
elements. As mentioned in the Safarnama, the pivotal objective of the 
book is to commit his writer to the concept of Hajj and Pilgrimage of 
the Holy Mecca in the seven year long journey so that he can acquire 
an understanding of the concept of Islamic pilgrimages and can 
accumulate authentic information on historical cities and monuments 
of the Islamic civilizations. Through Safarnama, Nasser Khosro 
germinates a monumental composition that paves the path for 
posterior Persian writers of travel books. In the present study, the 
effectuality of Nasser Khosro’s Safarnama on the Persian travel book 
writing will be analyzed. In its analytical pursuit, the present study 
will exemplify Persian travel book writings, which are published after 
Nasser Khosro’s Safarnama, so that a chronological and historical 
understanding of Safarnama’s effectuality on posterior Persian travel 
books can be accomplished.  
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Koranic Representations in Nasser Khosro’s Poetry 
Seyyede Nasrin Motahari1 

The objective of the present study is to identify Koranic representations 
in Nasser Khosro’s poetry. After explicating a brief biography on 
Nasser Khosro and his spiritual conversion, the present study 
exemplifies a number of his poems in relation to the Koranic verses so 
that issues such as the concept of appreciation of righteous 
comportments, the ideal love and spiritual ascension, the Holy Koran, 
Islamic tradition and the ideal affability, the concept of Velayat and the 
ideal love in a Shia poet can be discussed in Nasser Khosro’s poetry.  
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The Reflection of Zoroastrian Ethics in Nasser Khosro’s 
Counsels Dedicated to Professor Mehdi Mohaghegh for 
half a century research on Nasser Khosro 
Nafiseh Moradi1, Farhad Aslani2 

This article aims to prove that Nasser Khosro’s ethical views, 
represented mainly in his counsels, are influenced by Zoroastrian 
ethics. The impact of middle Persian literature and Zoroastrianism is 
not limited to his ethical counsels, but these themes are detectable in 
his character and in the structure of his language and thought. It is 
crucial to study the impact of Pahlavi language and literature on the 
literary works of early Islamic centuries in order to analyze these texts 
more closely since such a study has been neglected by researchers. In 
this article a comparative study has been conducted on Nasser 
Khosro’s counsels and Zoroastrian ethical texts with a special focus 
on book six of Denkard, the extract of Zoroastrian moral books. By 
analyzing the similarities of these two works in terms of philosophical 
and ethical views, this conclusion has been reached that Nasser 
Khosro was influenced and inspired by Zoroastrian literature and 
religion in writing his counsels. 
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The Issue of Creation in Nasser Khosro’s Poetry  
Morteza Doroodi Javan1  

Since didactic literature represents both literary and ethical elements 
in its structure, it becomes a means of aesthetic manifestation of the 
highest ideological accomplishments of the mankind. Analyzing this 
modality of literature facilitates researchers in studying both aesthetic 
and literary elements simultaneously. Such an interdisciplinary 
approach nourishes any scholarly pursuit in its analysis of nationalistic 
and universal culture, which can be adumbrated from the past and the 
future. Nasser Khosro is one of the thinkers who utilizes such an 
interdisciplinary approach pleasantly. In the present study, the 
utilization of the issue of creation, as one of the most important 
concepts in any kind of didactic literature, in Nasser Khosro’s poetry 
is analyzed. The study exemplifies a number of instances from Nasser 
Khosro’s poetry where the issue of creation has been depicted. 
Furthermore, humanistic sense of essence and existence, 
transcendental logos and its authoritative preponderance in creation 
and the diffusion of subsequent dasein have been discussed in the 
analysis of his poetry. The present study believes that although he has 
been definitely affected by his Greek counterparts, his ultimate 
attitude propagates his theological affinities on the issue of creation.  
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The Study of Anachronistic Innovations in Nasser 
Khosro’s Safarnama through Utilization of Gerard 
Genette’s Theories  
Mona Rasta1 

In his Safarnama, Nasser Khosro Qubadiani narrates his pilgrimages 
to Mecca. Accompanied by a Hindi slave and his brother, Nasser 
Khosro utilizes unconevtional and non-linear structures in narrating 
the pilgrimage. When studied through narratological viewpoint, it is 
indicated that the same anachronistic episodes in novels and short 
stories can be detected in travel books and other semi-literary genres. 
Through utilization of Gerard Genette’s narratological theories, the 
present study analyzes instances of anachronism in Nasser Khosro’s 
Safarnama. In order to analyze the issue of temporality in the Diwan, 
Genette’s emphasis on the duration, frequency and narrative has taken 
into the theoretical account of the study.  
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Representation of Mosques in Nasser Khosro’s Poetry  
Mojtaba Rezayee Sarchegha1 

Manifestation of Islamic civilization and art in historical sites and 
mosques is an ineluctable fact. Therefore, no oriental researcher can 
underplay the importance of mosques in the historical vista of Islamic 
cities. In Nasser Khosro’s Safarnama, a series of unique representations 
of mosques are identified, which acquire diversity in their aesthetic, 
materialistic, spiritual, rational, functional and thematic aspects. Such 
diversity in his poetry makes imaginative representation of mosques of 
the era possible. In the present study, reliability and validity of Nsser 
Khosro’s representations of mosques are analyzed. Utilizing descriptive 
and analytic methodology and relying on the premises of documentary 
research, the present study believes that such representations make the 
Safarnama an enriched social, theological, historical, cultural and 
ritualistic resource in humanities.  
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Historical Figures in Nasser Khosro’s Poetry  
Mohesen Bezi Hosseini1, Azizollah Abdoli2 

For any poet, representing historical figures in his/her poetry as a 
major poetic motif is of the utmost importance. The fundaments of 
representing historical figures in poetry can be manifested in 
hyperbolical expression of their heroic characteristics and 
ingeminating their supremacy as mankind forbearers with a 
overbearing tone. One of the most important Persian poets who 
utilizes individualistic approach towards historical figures is Nasser 
Khosro Qubadiani. Manifesting his individualistic approach in his 
odes, Nasser Khosro represents religious historical figures 
theologically and didactically. Since he believes in Esmaili religious 
tenet, he wields his poetry as an ideological weapon and as a result, 
one can not identify any mundane and materialistic attachment in his 
representation of historical figures. He utilizes his hyperboles 
didactically and theologically. The present study identifies the ways 
Nasser Khosro utilizes historical figures as poetic motifs in his poetry.  
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The study of the Role of Wisdom and Philosophy in 
Nasser Khosro’s Poetry through Scholarly Survey of 
Critical Viewpoints 
Mohaddeseh Mirarab1, Nesa Hosseinzadeh2, Ali Amir Daloyee3 

Nasser Khosro Qubadiani is one of the greatest Persian thinkers and 
poets of the tenth century. Since his poetry has not been analyzed 
philosophically, the objective of the present study is to identify the 
seat of wisdom and philosophy in Nasser Khosro’s poetry through 
utilization of various critical viewpoints. By implementation of 
documentary research method, the present study analyzes the critical 
viewpoints so that the philosophical nature of Nasser Khosro’s poetry 
can be vindicated. In his Diwan, the issue of wisdom has been utilized 
over two hundred times theologically and philosophically. Since 
philosophy and religion are polarized in Nasser Khosro’s time, his 
homogenization of Ismaili’s beliefs and philosophical tends result in 
making his poetry appealing to various popular scripts of his time. In 
the present study, a number of verses are exemplified so that Nasser 
Khosro’s philosophical and theological attitude can be represented. It 
is suitable to call Nasser Khosro a scholastic philosopher so that the 
religious affinities can be identified in his philosophical pursuits.  
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The Concept of Hajj in Nasser Khosro’s Safarnama and 
Jalal Al-e-Ahmad’s A Straw in Mecca  
Alireza Shohani1, Mina Moridi2  

A safarnama (travel book) includes author’s personal experience and 
observations from those places where he has traveled. In both Persian 
and world literature, travel books are categorized under realistic, 
imaginative and allegorical rubrics. Nasser Khosro’s Safarnama is one 
of the first realistic travel books in Persian poetry in which the concept 
of Hajj is explicated vividly. Nasser Khosro’s Safarnama has become 
a precedential pattern for other Persian travel book, including Jalal Al-
e-Ahmad’s A Straw in Mecca. In the present study, the concept of Hajj 
in Nasser Khosro’s Safarnama and Jalal Al-e-Ahmad’s A Straw in 
Mecca are analyzed ideologically and aesthetically so that the 
similarities and differences between these contemporary and classic 
travel books can be identified.  
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Urban Representation in Nasser Khosro’s Works 
Mehrdad Karimi1 

Reorganization of urban elements plays an important part in 
coagulating national identity of any civilization and therefore, 
acquires a unique position in tourists’ regard towards travel 
destinations and itineraries. Urban representations are always of the 
utmost importance in travel books. Through description of geographic, 
historical, demographic and topographic of urban monuments, travel 
book writers ingrain their understanding of their destination 
civilizations. If proven to be authentically composed, some of travel 
books can be regarded as enriched guidelines in reconnaissance of 
tourism, civilized anatomies and lifestyles. The objective of the 
present study is to identify Nasser Khosro’s attitude towards the 
historical sites, cities and civilizations represented in his Safarnama in 
the tenth century. Being an enthusiastic Muslim world traveler, Nasser 
Khosro’s attitude must be analyzed comparatively with other 
renounced Muslim travel book writers, geographers such as Abdullah 
Moghaddasi, Abu Dalaf and Ibn Battuta. The present study believes 
that although Nasser Khosro represents a series of objective, structural 
and generic depictions of historical sites and civilizations in his 
Safarnama, he also comments on the cultural and social significances 
of his destinations so that a tangible and intelligent vista from the 
historical, geographic, social, cultural and demographic ambiance of 
his period can be outlined. The researcher of the study believes that 
Nasser Khosro’s observational and descriptive methodology can be 
regarded a suitable model for today’s tourists and travel writers as 
well. The present study utilizes documentary, thematic and 
comparative approaches in its scholarly pursuit.  
 
Keywords: Nasser Khosro Qubadiani, Muslim Tourists, Islamic City, 

Safarnama, Tourism. 
  

                                                             
1. Lecturer, Tourism Dept., mehrech@yahoo.com 



100     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

Manifestation of the Concept of Time in Nasser 
Khosro’s Poetic Imagination 
Fatemeh Mehrbani Mamdooh1 

Time is one of the concepts that fascinates Nasser Khosro uniquely. 
Although numerous studies focus on the rhetorical aspects of his 
poetry, there exits no independent study of the concept of time in 
Nasser Khosro’s poetry and his poetic imagination. The present study 
actuates on the objective of identifying the role of time in poetic 
imagination, poet’s ideology and imagery of Nasser Khosro’s poetry. 
It believes that the reason why Nasser Khosro has emphasized on the 
concept of time is because of his religious and theological affinities. 
The present study believes that the concept of time is manifested in 
similes, metaphors and metonymies and germinates unique 
representations of the concept of time imaginatively and theologically.  
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Koranic Implications in Nasser Khosro’s Poetry 
Mehdi Mohammadinejad1 

The holy Koran is considered to be one of the main fundaments of 
Nasser Khosro’s poetry. Being an exegetic propagator of the Holy 
Koran, Nasser Khosro, alongside with Hafiz and Rudaki, is one of the 
three Persian poets who knows Koran by heart. Being a patron of the 
Holy Book, Nasser Khosro regards its theological teaching as the 
fountain of knowledge and wisdom. The present study identifies both 
explicit and implicit implications of the Holy Koran in Nasser 
Khosro’s poetry. The explicit implication can be detected in his direct 
utilization of Koranic expression, verses and linguistic structures and 
the implicit effectuality can be determined in his poetic motifs.  
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Art in Nasser Khosro’s Works 
Behruz Mahmoodi Bakhtiari1, Seyyede Parisa Sajjadi2 

Art is a multifarious concept whose significance varies drastically in 
different periods of the Persian history. From the viewpoint of poets of 
Khorasani School, such as Nasser Khosro, art is defined as the most 
virtuous activities and therefore, it is contrasted against aesthetic 
deficiencies. Due to his emphasis on the virtuous nature of art, Nasser 
Khosro sees religion as the origin of aesthetic elements in general. In 
Nasser Khosro’s works, there exist vestiges of various forms of art 
such as poetry, rhapsody, painting, secretaryship and architecture. He 
always regards eulogistic attitude towards nature and mundane love in 
vain. He chastises rhapsodists as being lowly since they appeal to our 
baser senses and cannot have any correspondence to our intelligence. 
Through identification of aesthetic elements in Nasser Khosro’s 
works, the present study analyzes Nasser Khosro’s critical attitude 
towards art. Afterwards, it puts his works in the modern aesthetic 
definition so that scholarly pursuits of personages such as Mehdi 
Mohaqeq and Ali Dashti can be vindicated. The present study believes 
in identifying both concrete and abstract conceptualizations of art in 
Nasser Khosro’s critical viewpoints.  
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International Representation of Nasser Khosro’s Works 
through Translations 
Elahe Masomi1 

Due to having unique features, a number of literary works are always 
considered to be canonical and therefore, play an important part in 
defining the boundaries of world literature through being translated 
into numerous languages. The present study believes that Nasser 
Khosro acquires such an international charisma. In order to vindicate 
its claim, the present study exemplifies numerous philosophical and 
literary investigations of Western and Muslim scholars on Nasser 
Khosro’s works. Nasser Khosro’s Safarnama is one of the rarest travel 
books which has been translated in the numerous languages. The 
present study analyzes comparatively a number of translated instances 
of Safarnama so that the degree of importance of this particular work 
can be justified in the international literary arena.  
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The Comparative Study of Nasser Khosro’s Safarnama 
Mahboobeh Mandanizadeh1  

The objective of the present study is to study Nasser Khosro’s 
Safarnama comparatively. The research methodology is descriptive, 
analytical and documentary. The present study believes that popular 
literature must be analyzed within t he domain of comparative 
literature. Since travel books can be regarded as authentic sources for 
knowing various civilizations, national mores and cultures, the present 
study finds it incumbent to analyze Nasser Khosro’s Safarnama 
within the domain of the comparative literature. In Safarnama, Nasser 
Khosro describes vividly what he observes during his journey. 
Generally, representations of architectural, political, religious, 
economic and agricultural, occupational, geographic and topographic 
elements are much more detailed than the representations of cultural 
and ritualistic elements in the Safarnama. What is common to all of 
these representations is the fact that all of them are narrated through 
Nasser Khosro’s personal and poetic affinities in the Safarnama.  
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Scientific Perspectives in Nasser Khosro’s Diwan 
Mahboobeh Muslemizadeh1 

The tenth century is considered to be a blooming era for scientific 
advancements in the Islamic Empire. In this era, Nasser Khosro 
Qubadiani is an adept sage and adroit rhetorician and poet, whose 
poetry is considered to be as theological propaganda pieces rather than 
being regarded as unrestrained poetic expression of a spontaneous 
poet. Mastering various scholarly bailiwicks, he germinates his 
scientific accumulations in his poetry pleasantly. The objective of the 
present study is to identify the modality and the preponderant domain 
of such scientific elements in one hundred odes of Nasser Khosro. 
Such an investigation will depict the fact that Nasser Khosro’s 
scientific supremacy is much higher than his literary devotions. The 
present study believes that physics, theology, astronomy, medicine 
and pharmacology are the major scientific trends in Nasser Khosro’s 
Diwan. The present study represents some verses in connection to 
each scientific trend so that its claim can be vindicated.  
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The Analysis of Two Editions of Nasser Khosro’s Diwan 
and Utilization of Scholarly Proposals in Verse 
Demystifications 
Seyd Mehdi Tabatabai1 

Between 1925-1928, Seyd Nasrollah Taqavi publishes the first 
scholarly edition of Nasser Khosro’s Diwan, which is prefaced by 
introductions of Seyd Hasan Taghizadeh, Ali Akbar Dehkhoda and 
Mojtaba Minavi. During 1969-1973, Mojtaba Minavi and Mehdi 
Mohaqeq publish the second edition, which is considered the most 
comprehensive edition of Nasser Khosro’s Diwan. By analyzing and 
comparing these editions with the manuscript of the Diwan, it is 
indicated that in editing and choosing some etymological and literary 
substitutions, the editors make significant errors. The present study 
amplifies these scholarly errors through documentary methodology 
and data stratification. Nasser Khosro’s place in the Persian poetry 
obligates any researcher to investigate and study his poetry. Therefore, 
structural and semantic demystifications of Nasser Khosro’s Diwan 
should be of the utmost importance. The present study proposes its 
scholarly demystifications through reliance on Nasser Khosro’s 
manuscriptal version of vocabularies and versifications.  
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The Comparative Study of Nasser Khosro’s Safarnama 
and Islamic Pilgrimages 
Marziyeh Solemani1 

Various Persian travel books pay a considerable amount of attention 
on the issue of Islamic pilgrimages. One of the most important and 
obligatory pilgrimages in Islam is Hajj, which acquires social, 
individual, historical, geographic and cultural significances. Two of 
the most important travel books in dealing with the concept of Hajj are 
Nasser Khosro’s Safarnama in the Ghaznavid Dynasty and Hajj 
Safarnama in the Safavid dynasty. Since Hajj and other Islamic 
pilgrimages acquire various ritualistic aspects, the spiritual tenor of 
the journey, the obstacles of the journey (e.g. temporal, meteoritic, 
financial, sanitary and safety problems), pilgrimage destinations (e.g. 
pilgrimage of the Prophet or His Holy Household, upon Whom God 
shall hail) and pilgrimage rituals (e.g. Tavaf, Ahram) and after effects 
of the pilgrimages (e.g. spiritual ambiance, praying and lamenting 
rituals) should be identified comparatively so that similarities and 
differences between pilgrimage rituals can be detected. The present 
study utilizes a descriptive and analytical methodology. It is worth 
mentioning that the itinerary of both travel books traverse cities such 
as Isfahan, Basra, Aleppo, Mecca and Medina. On one hand, Nasser 
Khosro accumulates accurate geographical topographical information 
in his non-obligatory pilgrimages to the Holy sites. On the other hand, 
utilizing Masnavi as the poetic format of her work, the poetess of the 
Hajj Safarnama speaks extensively of her mundane and spiritual 
struggles during the pilgrimages.  
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Persian Perspective in Nasser Khosro’s Works 
Maryam Kiani1 

Nasser Khosro Qubadiani is one of Persian thinkers and poets who 
acquires authoritative preponderance on numerous scientific, 
philosophical, scholastic and rhetorical fields and is the patron of the 
Holy Koran alongside with Rudaki and Hafiz, the monumental Persian 
poets. He is living in the Golden era of the Islamic Empire. Surveying 
Nasser Khosro’s Diwan and a number of critical companions and 
papers, the present study analyzes Nasser Khosro’s political and social 
viewpoints. When accosted with Persian-oriented and Arabic-oriented 
perspectives of his time, Nasser Khosro prefers the former and 
therefore, criticizes both Ottoman and Abbasid empires as being 
vestiges of foreign interference in Persia. It can be claimed that similar 
to Ferdowsi, the great Persian epic poet, Nasser Khosro propagates 
Persian perspectives efficiently. Realism, rationalism, perfectionism 
are the main fundaments in his poetry. Accounting his sumptuous and 
vigorous poetic style towards circumstantial elements, the present 
study analyzes social and political ambiance of Nasser Khosro’s 
period. In its scholarly pursuit, the present study will consider various 
historical personages and their effectuality on Nasser Khosro’s poetic 
and ideological attitudes. The objective of the study is to detect 
Persian-oriented perspective of the poet, which is a synthetic 
combination of Persian classicalism and archaism.  
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Representation of the Koranic Concepts in Nasser 
Khosro’s Poetry 
Maryamossadat Mirheidari1, Mahboobeh Ghafoori2  

The Koranic concepts and theological imbuement are always 
considered to be fundaments of the Persian poetry. Nasser Khosro is a 
Persian poet who has exalted his poetry though utilization of the 
Koranic and theological concepts. After analyzing Nasser Khosro’s 
poetry, it is indicated that Nasser Khosro acquires an authoritative 
preponderance on the theological and religious precepts of the Holy 
Koran, the Prophet Mohammad and His Holy Household (Peace Be 
Upon Them). He always adverts his readers to Koranic verses and 
dictums of the Prophet and His Holy Household (Peace Be Upon 
Them). In his/ her apercu, Any Koranic scholar can identify Nasser 
Khosro’s deep devotion to the Holy Koran and other theological 
precepts of Islam. In order to make his words aesthetically effective, 
Nasser Khosro utilizes Koranic and theological concepts implicitly, 
ambiguously and explicatively. The present study identifies Koranic 
and theological elements in Nasser Khosro’s poetry and categorizes 
his poetry under the following theological rubrics: The issue of 
Genesis, God’s various visages eminences, afterlife, Koranic stories 
on the Holy Prophets (Peace Be Upon Them), Koranic Humanism, the 
issue of predestination and penitence. Furthermore, it adverts Nasser 
Khosro’s versified words to specific Koranic verses, phrases and 
vocabularies and dictums of the Prophet and His Holy Household 
(Peace Be Upon Them).  
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The Role of Readers in Realization of Nasser Khosro’s 
Poetry 
Ali Shamloo1, Ali Kazem Abadi2  

Instead of the text or the author, the reader oriented and other 
phenomenological criticisms regard readers as the core of their 
attention and consider each reading as a genuine interpretation. 
Utilizing such a critical approach, it can be deduced that Nasser 
Khosro’s poetry acquires a series of phenomenological elements in its 
poetic structure. The present study believes that Nasser Khosro has 
utilized unique techniques in making his poetry identifiable to its 
readers. Therefore, implementing a phenomenological framework, the 
present study identifies the hermeneutic elements and the implied 
reader in Nasser Khosro’s poetry.  
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Musical Harmony in Nasser Khosro’s Ten Odes 
Fatemeh Kahdouei1, Mohammad Kazem Kahduyee2 

In order to convey their ideologies and poetic intentions, great 
rhetoricians and poets have always utilized various scholarly domains 
and therefore, regarded musical affinities as having unique effectuality 
in maintaining materialistic and spiritual tonality. It is evident that 
there exists musical harmony in Nasser Khosro’s poetry. Utilizing 
intonation, alliterative and Arabic prosody, Nasser Khosro ingrains his 
ideological and conceptual inductions. In the present study, musical 
harmony in Nasser Khosro’s ten odes is analyzed thematically, 
structurally and aesthetically. Furthermore, the study identifies the 
relationship between the materialistic and spiritual tonality of Nasser 
Khosro’s odes. The present study believes that in conveying and 
ingraining his poetic objectives, Nasser Khosro pays a great deal of 
attention on poetic, aesthetic, symmetrical and musical harmony of his 
poetry.  
 
Keywords: Intonation, Content, Nasser Khosro, Conceptual Induction.  
  

                                                             
1. MA Candidate, Persian Dept., kahdouei1301@yahoo.com  
2. Associate Professor, Yazd University, mkka35@yahoo.com  



88     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

The Analysis of the Koranic Characters and Holy 
Figures in Nasser Khosro’s Odes 
Elahe Sodachi1 

In Nasser Khosro’s Diwan, the name of various Koranic characters, 
prophets, historical, political and Islamic figures, kings and queens, 
mythological and ancient personages are represented, each of which 
acquires a specific and unique functionality. In the present study, the 
purposeful utilization of the Koranic figures will be analyzed in 
Nasser Khosro’s Diwan. After investigating each representation, the 
present study claims that mostly, Prophet Mohammad’s Household 
(Peace be Upon Them) are represented as holy figures in Nasser 
Khosro’s poetry. The poet utilizes such characterization so that his 
apologies of Esmaili tenet and ideologies can be vindicated 
theologically. Nasser Khosro germinates unique characterization so 
that his political and theological beliefs can be justified vehemently. 
In this path, he utilizes various didactic, refutative and eulogistic 
elements.  
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From Badakhshan to Lahore: The Analysis of Common 
Thematic Elements in Nasser Khosro’s and Iqbal 
Lahori’s Poetry 
Yusef Sheikhzadeh1, Jalal al-din Gergich2 

Nasser Khosro Qubadiani is a Persian poet and sage who acquires 
sophisticated theories o poetry and versification. Some of his poems 
can be considered to be critical apologies on the versifications of his 
contemporaries. One of the poets who has been affected by Nasser 
Khosro’s poetry is Iqbal Lahori. In his Javidnameh, which is 
considered to be a fictitious biography of the poets of his 
contemporary time, Igbal encounters many Persian poets, one of 
which is Nasser Khosro. Javidnameh depicts Iqbal’s deep cognizance 
of Nasser Khosro’s Diwan. The present study analyzes critically the 
common thematic elements in Nasser Khosro’s and Iqbal Lahori’s 
poetry. Furthermore, discussing issues such as genuine poetry, the 
present study will represent poetic apologies of these renounced poets.  
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Koranic Intertextuality in Nasser Khosro’s Poetry  
Sakineh Sadat Jaber1, Kolsum Sadiqi2 

Effectuality of the Holy Koran on Persian poets is an inevitable issue. 
Being no exception, Nasser Khosro has utilized the Koranic precepts 
in his poetry and imbibed this fountain of knowledge in jibe of his 
spiritual capacity.  
Nasser Khosro Qubadiani is a meditative and scholastic versifier, 
whose Esmaili perspectives are reflected in his supple poetry. Since 
Nasser Khosro regards the Holy Koran as the origin of his literary 
personality and style, the present study utilizes an intertextual pursuit 
in identifying the nexus between the Holy Koran and Nasser Khosro’s 
poetry. Considering Mohammad Bennis’ descriptive and analytical 
reading model, the intertextual pursuit of the study will identify the 
Koranic affinities in the structural, terminological and thematic levels 
of Nasser Khosro’s poetry. The research question of the study queries 
the reasons behind Nasser Khosro’s Koranic preferences and 
investigates the level of the theological imbuement of his poetry. 
Homogenizing his ideological premises with the Koranic structures, 
Nasser Khosro is one of the few Persian poets who always consider 
the Holy Koran as the origin of his hermetic poetry. Utilizing 
theological dictums in the linguistic and thematic planes of his poetry, 
he germinates a sense of perpetuity and engrosses his readers in sheer 
rapture. It can be claimed that Nasser Khosro’s deep devotion to the 
Holy Koran is due to his conscious divestiture.  
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Nasser Khosro’s Refutation of Theological Beliefs of 
Asharite and Mutazili Schools  
Hormoz Zeinali Bardar1 

Theological differences of opinions among Islamic sects are 
considered to be challenging conundrums for adept rhetoricians and 
philosophers. The present study analyzes Nasser Khosro’s refutation 
of rheological beliefs of Asharite and Mutazili schools. The present 
study believes that through utilization of scholastic and theological 
methodologies, Nasser Khosro challenges the aforementioned schools. 
He undermines Asharite’s and Mutazili’s beliefs on predestination, the 
issue of Imamah and other theological concepts. Due to his blatant 
condemnation of these schools, He burdens a series of epithets such as 
Rawafid and Qarmatian and is ostracized in the Yamgan Valley as an 
insular entity of the society. He is even called a renegade and 
condemned to be execute on the basis of a series of Fatwas.  
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Nasser Khosro’s Attitude Towards Music and Rhapsody 
Hassan Heidarzadeh Sardrood1 

Since there exists multifarious affinities between poetry and music, 
most poets consider musicians, rhapsodists and music in general of 
utmost importance in their poems. Generally in Nasser Khosro’s 
poetry, there exists no affable attitude towards music. He always 
considers musicians as being reprobate revelers and buffoons. 
Generating heterogeneous correspondence between philosophy and 
music and condemnations of senile dotards for having musical 
affinities are some of the instances through which Nasser Khosro 
propagates his detestation towards music and rhapsodists. The reasons 
why he acquires such an attitude towards religion can be detected in 
the prohibition of religious jurisprudence of music, his condemnation 
of profligate indulgences of Abbasi Dynasty and his reliance on 
scholastic strictures.  
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An Intertextual Study of Naaser Khosro’s Odes and the 
Preface of Ferdowsi’s Shahnama 
Homa Rahmani1 

Nasser Khosro Qubadiani is a great Persian man of letter in the tenth 
century whose unique worldview and wisdom equals his literary 
position concomitant with Ferdowsi. Ferdowsi is a great Persian poet 
and thinker, whose is from Great Khorasan Province. Coming one 
hundred year before Nasser Khosro, he is a great propagator of 
wisdom in his poetry. In the preface and the corpus of Shahnama, he 
utilizes intelligent premises. The present study embarks on an 
intertextual study of Naaser Khosro’s odes and the preface of 
Ferdowsi’s Shahnama so that similarities and differences between the 
two poets’ works can be identified ideologically, linguistically and 
aesthetically. The present study believes in a homological parallelism 
between two poets’ works. There are instances where Nasser Khosro 
emulates some of his odes on the basis of Ferdowsi’s Shahnama. It is 
evident that similar ideological, political and social ambiances and 
Ferdowsi’s precedent over Nasser Khosro and the latter’s authoritative 
knowledge of Ferdowsi’s poetry are the reasons why he emulates his 
poetry over Shahnama’s model.  
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Analysis of Nasser Khosro’s Perspective Towards 
Hereafter 
Hamidreza Ghanooni1, Masoomeh Bagheri2 

Nasser Khosro Qubadiani is one of the great Persian poets. His 
spiritual and ideological conversion has become the core of numerous 
literary and non-literary studies. Nasser Khosro’s theological 
cognizance results in calling him “The Great Sage”. Therefore, it can 
be claimed that his theological perspectives, which have been 
reflected in his literary beliefs and meditations, are of utmost 
importance. His belief in Shia Islam results in his deeper cognizance 
of scholastic, critical and theological trends of the time. Considering 
the aforementioned facts, the representation of the issues of 
resurrection and hereafter are of the utmost importance in Nasser 
Khosro’s Diwan. Analyzing Nasser Khosro’s Diwan through 
theological perspective depicts his sincere devotion to the Holy Koran 
and precepts of the Shia Islam. The present study identifies Nasser 
Khosro’s utilization of such theological perspectives in his literary 
images.  
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Ironical Structures in Nasser Khosro’s Safarnama 
Seyd Javad Heidari1 

Nasser Khosro’s Safarnama is one of the first instances of Persian 
travel books. The magnitude of this particular book can be manifested 
in its historical, geographical, social, literary and linguistic 
significances. It is worth mentioning that one of the most important 
linguistic significances of the book is its implementation of ironical 
structures. Nasser Khosro’s Safarnama is the product of an era when 
utilization of carnivalesque and ironical structures was not of any 
literary importance. Since Nasser Khosro has implemented such 
ironical structures in an instance of canonical literature, it is of utmost 
importance to analyze and identify them in his Safarnama. Through 
utilization of descriptive and analytic methodologies, the present study 
identifies ironical structures in Nasser Khosro’s Safarnama.  
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Theological Perspectives in Nasser Khosro’s Diwan 
Tahereh Meysamipur1 

In order to propagate and vindicate religious doctrines, many of 
Persian poets, including Nasser Khosro, Ferdowsi, Mowlavi, Hafiz, 
utilize theology in their poetry. Since Nasser Khosro had Ismaili 
affinities, he was always under great amount of persecution due to the 
meditative, subversive and furtive nature of his religious beliefs. 
Therefore, he always utilized vehement scholastic methods in defense 
of his religious and theological affinities against ignoramus ambiance 
of this time. In the present study, scholastic, scriptural and 
monotheistic elements in Nasser Khsoro’s Diwan are surveyed 
through utilization of scholastic reasoning. The present study believes 
that the usage of colloquial, tautological and hyperbolical style in 
Nasser Khosro’s poetry is due to the overbearing emphasis on his 
religious tenets. It is worth mentioning that in his Aspect of Religion, 
Nasser Khosro interpreted religious indices through semantic 
paraphrasing. In argufying his religious premises, Nasser Khosro 
always utilized scholastic reasoning. Generally, it can be claimed that 
Nasser Khosro’s religious poetry is considered as pieces of theological 
propagandas whose motifs are purposefully didactic. Through 
utilization of his scholastic reasoning, religion and divine obedience, 
Nasser Khosro built an intelligent fortress against ignoramus populace 
of his time.  
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Nasser Khosro and Greek Philosophers 
Farzad Baloo1, Mehdi Khabbazi Kenari2, Sakineh Moshattatpur3 

Since Persians are a culture loving nation and are successors of a great 
civilization, they always acquire an appreciative attitude towards 
critical, theological, national and linguistic trends of other nations, 
including Greek philosophers. Through adverting Persian literary and 
philosophical works, it becomes evident that international trends in 
criticism, theology and others scholarly domain have been considered 
appreciatively in the Persian scholarly circles. Nasser Khosro is one of 
the Persian poets and thinkers who utilizes Platonic, Socratic and 
Aristotelian ideologies in both of his versified and prosaic works. 
Although, when it comes to existential and essential percepts, he 
adverts to Greek philosophers for authoritative vindication, he always 
acquires a dialectical and negative attitude in propagating his critical 
perspectives. Whith such an attitude, he ingrains his own critical 
perspective dialectically instead of imitating Greek philosophers 
slavishly. In the present study, dialectical and positive standpoints in 
Nasser Khosro’s utilization of Greek philosophical and critical trends 
will be identified.  
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An Intertextual Study of Image Iteration in Nasser 
Khosro’s Diwan and Imam Ali’s Nahj al-Balagha (Peace 
be Upon Him) 
Abbas Arab1, Fatemeh Zahra Tavancheh2 

The etymological root of the Persian word “donya” (English 
translation “universe”) comes from “deno” or “dena’t”, whose 
meanings are “proximity” and “ignobility” respectively. Such an 
etymological conundrum depicts thinkers’ diverse approaches towards 
the sublunary affairs and therefore, various metaphorical and 
translative domains must be analyzed in literature in relation to such 
approaches. A number of unique metaphorical instances can be 
detected in Imam Ali’s Sermons (Peace Be Upon Him) and Nasser 
Khosro. Utilizing an intertextual approach, the present study 
represents a number of translative and metaphorical structures within 
which universal elements are implemented. The present study believes 
on the ethical perspective such metaphorical structures can promote in 
society. In both Nahj al Balagha and Nasser Khosro’s Diwan, 
metaphorical structures are utilized to denigrate the universal elements 
and therefore, embarking on an intertextual approach does represent 
Nasser Khosro’s sincere devotion to Imam Ali’s teachings (Peace Be 
Upon Him). In the present study, various creative, regional and religious 
image iterations in Nasser Khosro’s Diwan are analyzed intertextually in 
relation to Imam Ali’s Nahj al Balagha and this depicts Nasser Khosro’s 
aesthetic independence and at the same time, his sincere reliance on 
Imam Ali’s religious teachings (Peace Be Upon Him).  
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Representation of Macrocosmic Elements in Nasser 
Khosro’s Poetry 
Fatemeh Hassanzadeh Isfahani1, Akram Saleh Zadeh, Mahboobeh 
Hassanzadeh Isfahani  

Nasser Khosro is a rhetorician with Esmaili theological affinities. He 
is considered to be a Neo-Platonic philosopher who believes in 
primacy of mind and being in general. Utilizing an Epicurean 
skeptical attitude towards the macrocosm, Nasser Khosro also 
believes that the materiality of our world is the very first crust through 
which mankind can attain an understanding from the world of ideal 
forms and afterlife. Modifying the macrocosm with numerous 
attributes and names such as illusive universe, deranged fiendish 
macrocosm and the depredated transient world, Nasser Khosro 
represents macrocosmic elements 845 times in his Diwan. He always 
adopts an obnoxious attitude towards the macrocosmic elements in his 
poetry, referring tot his universe as the abode of destruction, 
blasphemous affinities, sloth and as the swindling, gloomy dungeon. 
He uses 33 times words such as home, abode and hospice and 24 
times words such as demon and fiend, 21 times words such as dragon, 
serpent, 18 times words such as old hag and puckish dotard, 16 times 
words such as snare and springe and 14 times words such as Ancient 
Asia. Woman, bride, wolf, hyena, alligator, cat, horse, eagle, shaft, 
slaughterhouse, scaffold, agora, tabernacle and mirror are some of 
other words with which Nasser Khosro refers to the macrocosmic 
elements. Considering the aforementioned fact, it has become 
incumbent to study Nasser Khosro’s attitude towards the universe.  
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Nasser Khosro’s Political and Social Views in Their 
Historical Setting 
Fariba Atasheibani1, Robab Zabihi2 

Nasser o Khosro was a meditative poet, an adept orator and leaned 
scholar who spent half of his life in political and social struggles. He 
never dishonored the Persian language by embarking in menial 
literary works and always beckoned the path of wisdom and 
knowledge through poetry. For him, poetry was the path through 
which truth, freedom, conations, human dignity and social justice can 
be proliferated. In his splendid odes, he criticized the ignorant and 
voluptuous ruling officials of his time, unveiling their religious 
duplicity. His depiction of sorrowful, nettlesome and woeful life in 
Yamgan Valley represents the level of begrudging perception the 
people of the time had from his political and ideological struggles. 
Seeking only the divine providence and the subsequent spiritual 
conversion, Nasser Khosro wrote in Khorasani poetic style and 
created a unique legacy in the history of the Persian literature. He 
always considered himself the spokesman of the oblivion and 
therefore, accomplished remarkable success in his edifying efforts. In 
the present study, Nasser Khosro’s political and social views in their 
historical setting will be studied through utilization of documentary 
research.  
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A Comparative Investigation of Wisdom in the Poetry of 
Abulfath Bosti and Nasser Khosro Ghobadiani 
Ramazan Rezaei1, Farzad Jafare2 

Abstract: Khorassan was the center of science and literature in 4th and 
5th centuries (hijri) and there were many prominent scientists, 
philosophers and poets. Among them, one can refer to such 
contemporary poets as Bosti and Nasser Khosro. The similarities 
between these two poets can be analyzed and mapped out not only 
based on their common life experiences, but also based on the 
morality and wisdom that one can find in their poems. Abulfath 
Bosti’s wise poems were very well-known and they were taught in 
schools for many years. Bosti had composed his poems in Arabic and 
Persian, but unfortunately, only his Arabic poems have survived. 
Although Nasser Khosro was thoroughly fluent in both Arabic and 
Persian, and he has claimed that he also has a Divan in Arabic, only 
his Persian Divan has survived. Nevertheless, what brings these two 
poets together is their respective diction, which is very effective, wise 
and deep and full of figurative meanings that include moral and wise 
pithy statements. Furthermore, they also share another literary quality, 
i.e. a desire to be as succinct as possible while conveying deep 
religious messages. Wisdom-related concepts such as sagacity, 
knowledge, struggle with ignorance, renouncing the world, death, 
contentment, greed, patience, the admiration of honor and liberality 
and so on, are but a few of important concepts in the poetry of these 
two great poets that authors of this paper have tried to address by 
partaking of a descriptive-analytical method. 
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Analysis of Theological Points of View in Nasser Khosro 
Ghobadyani’s Poetry 
Fateme Abou Hamzeh1 

Hakim Abumoein Nasser Khosro Ghobadyany is a skillful Shiite poet 
and author who lived in fifth century. His poems are lauded for their 
theology, sermon-like structure and the praise that they have for Shiite 
Imams. This paper aims at investigating the influence and importance 
of the theological issues that Nasser Khosro has addressed in his 
poetry as an Esmailiye missionary. The author searched Nasser 
Khosro’s poem for twenty theological subjects and found eleven 
subjects. Out of twenty core theological issues, Nasser Khosro has 
addressed eleven of them in his poetry. The degree to which he has 
paid attention to these issues is closely related to their relative 
importance in Shia theology. One of these core issues is Imamt, which 
is the main cause of separation between Shia and other sects. He 
addresses this subject in more than thirty odes and describes it from 
different points of view. It should be noted, however, that there are 
some differences in Emamiye and Esmailiye theologies about Imamat. 
Nasser Khosro has also composes odes about destiny and 
predestination, which were common topics of debate in his time, and 
has discussed them in the context determinism and free will. 
Moreover, Nasser Khosro has also referred to some other theological 
subjects such as ‘adl (justice), shfa’ah (intercession), Caliphate, God’s 
attributes, Essence of God, temporal creation of the world, va’d wa 
va‘id (promise and threat) qaza wa qadar (fate and destiny), 
determinism and free will, and ta’wil( allegorical interpretation). On 
the other hand, there are some other theological issues, including husn 
wa qubh (goodness and foulness), bada’ (change in God’s decision) 
and raj’ah (return to life), which have not been mentioned by Nasser 
Khosro most probably because they are related to Imamia and are not 
core theological issues from an Ismaili point of view. 
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Pun in the Poetry of Nasser Khosro 
Zeinab Muhammad Ibrahim al-Dosooqi1 

Badi’ (novelty), which is one of the three branches of rhetoric, has not 
received the proper attention unlike the other branches, in Persian and 
Arabic alike. This is regardless of its importance and significance, 
which is not less than the other two areas, especially due to its relation 
with the correspondence of speech and its context. However, this is 
true when the context begs the taint of novelty, and when the color 
suits without any sense of exaggeration. Therefore, this article aims to 
study and analyze one of the best instances of verbal novelties, 
namely, pun, in the poetry of Nasser Khosro, one of the poets of the 
5th century. The study covers the first twenty poems in Nasser 
Khosro’s Qasayed, and its aim is to find out how much the poet used 
this figure of speech and how successful he was in it. The reason for 
choosing badi’ over the other branches is that it is more frequently 
seen in the poetry of Nasser Khosro, and also because this kind of 
rhetorical analysis is rare in Persian literature. The method of the 
research is descriptive-analytical, describing this rhetorical style and 
analyzing the textual clues.  
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The Comparison of Thought and Content in the Odes of 
Nasser Khosro and Manuchehri 
Seyed Javad Heydari Pour Tarahan1, Hoseyn Molavi Oskouei2, 
Hamideh Mirza Khani3 

Nasser Khosro and Manuchehri were two prominent poets of 
Khorasani styles who lived simultaneously in one time and place. This 
simultaneity usually leads researchers to believing that there are 
numerous similarities in the poetry of these two great poets. 
Nevertheless, this paper would like to argue that there are some 
fundamental differences in the poetry of these poets, especially with 
regards to their themes, ideas and the worlds they depict. In this article 
we want to answer the following two questions: 1. Why are there such 
differences between the poetry of these contemporary poets? 2. What 
is the main reason behind Nasser Khosro’s superiority over the poetry 
of Manuchehri? Throughout history, many authors have published 
articles and books about the lives of these poets, but no single paper or 
book endeavors to answer the above-mentioned questions. The 
authors would like to argue that the difference between these two 
poets might have stemmed from the fact that Nasser Khosro addresses 
religious issues in his poetry whereas Manuchehri, who even seems to 
be a more skilled poet, ignores those religious issues. A comparative 
study of the poetry of these poets will hopefully shed light on the 
central questions of this study. 
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The Question of Resurrection in the Poems of Nasser 
Khosro 
Bahram Sha’baani1  

Nasser Khosro Ghobadiani, one of the luminaries of Persian culture 
and literature, lived in the fifth century A. H. He was proficient in 
different sciences of his time such as arithmetic, astronomy, 
philosophy, speech, religious studies and even medicine and music. In 
addition, through the spiritual and apparent influences of a seven-year 
trip, he was transformed into a profound-thinking person who believed 
in particular ideological beliefs. After the age of fifty, and via a 
profound dependence on such findings, he, with the epithet “Hojjat” 
(proof), became concerned with disseminating his own beliefs, e.g. 
Ismaeili religious rituals, especially in poetry. Religion and the 
dissemination of religious teachings can be considered as the most 
essential subjects in the poems of Nasser Khosro; besides, the 
question of resurrection, as an important religious question and one of 
the means of eliciting fear and hope in sermons and proselytizing, 
leaves much room for reflection and investigation in his work. So far, 
in addition to the analysis of his works, thoughts and biography, 
several issues such as his being a descendant of Ali (the prophet’s son-
in-law), his views towards Christ and Christianity, delving into the 
personality of several Holy Imams and the leaders of Fatima have 
been analyzed in his poems; however, ideological beliefs, especially 
important and central issues like monotheism, prophet-hood and 
resurrection have not yet been analyzed in his poems. Nasser Khosro 
has addressed the question of resurrection in his odes with a relatively 
high frequency, and with such titles as “tomorrow, that day, the day of 
reckoning, the day of resurrection, doomsday, rising from the dead, 
the day of counting, the day of judgment, the mine of survival, the 
day’s fear, the mine of reward, the place of delight.” He warns the 
reader, with much intensity, about the punishment and retribution of 
doomsday based the traditions and the Koranic verses. The present 
study is an effort to address the importance and applicability of 
resurrection in the poems of Nasser Khosro, and also to analyze his 
beliefs in spiritual and physical resurrection and the way this issue is 
to be broached and discussed from a linguistic point of view. 
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Analysis of World and Human Being in the Poetic 
Language of Nasser Khosro 
Batool Fakhroleslam1, Atieh Khorasani2 

Phenomenological criticism, which draws on the ideas of the German 
philosopher, Edmund Husserl, has entered literary circles through 
philosophy. In Husserl’s phenomenology, it is human’s mental 
interactions with the outside world which is the center of attention, 
and through mental contents and objective data we manage to reach 
the unique mentality of the poet. Phenomenological look at literary 
texts opens new horizons in Persian literature. In the present article, 
we attempt to find out the way in which Nasser Khosro’s critical 
mind, whom profound worldview and unique philosophy separate 
from the other Persian poets, deals with the phenomena of world and 
human being. Will it be possible to arrive at a particular process which 
is the product of the poet’s unique mental interactions with the outer 
world? Since phenomenological approach is new to literary criticism, 
it has a pale and fading presence in researches on Persian literature. 
Therefore, we analyzed Nasser Khosro’s poems using descriptive-
analytical method in order to arrive at the poet’s unique view of world 
and human being. World and human in Nasser’s opinion possess a 
separating line between light and darkness.  
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Analysis of the Interaction and Conflict between "self" 
and "other" in Nasser Khosro’s Poetry 
Mehrdad Akbari1, Ali Sabbaghi2 

The concepts of "self" and "other" have always been central to Human 
Sciences. The argument with regards to the aforementioned concepts 
is that there cannot be a "self" without the 'other'. The relationship 
between these two concepts is predicated with on "interaction" or on 
"opposition" and conflict. However, no matter what the nature of this 
relationship is, it always shapes the boundaries of "self". This article 
attempts to analyze the situations and conditions from which the 
"Self" as shown in the character Nasser Khosro as well as the "self" 
that is shown in his poetry have emerged; it is also an effort to 
delineate the kinds of relationships that these two "selves” have with 
"others". As far as Nasser Khosro studies are concerned, no research 
has paid attention to the concepts in his poetry, and it seems that the 
present paper is the first of these kinds of studies with regards to 
Nasser Khosro’s corpus. The most important result obtained from this 
study is a unique "self" that is manifested in the poems, and it should 
be noted that this self is not the same as the poet. The said "self," the 
authors would like to argue, is "collective" and "common" self that is 
trying to expand its borders. In doing so, this ‘self’ partakes of 
opposition techniques rather than interaction. From this viewpoint, 
one could argue that Nasser Khosro only acknowledges those "other" 
with whom he feels he shares a common ideological basis. If, on the 
other hand, the "other" is a concept that he finds at odds with him, he 
makes every effort to suppress it and force to the "margin". Another 
important finding of this paper is that the political, social, cultural, and 
ideological conditions of his time have influenced the shape and 
positioning of the "self" either in collaboration or in confrontation 
with the "other" and/or "others". 
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The Importance of "speech" in of Nasser Khosro’s Odes 
Ali Sabbaghi1, Tahere Mirhashemi2 

The present paper tries to define and explain the role of "speech" in 
the odes of Nasser Khosro. The underlying assumption of the present 
research is that due to the fact that Nasser Khosro usually composed 
committed and propagandist poetry, he had an ideological, 
intellectual, and critical stance towards the role and value of speech. 
This article in an effort to answer the following questions: Why has 
the "speech” motif been widely used in poetry of Nasser Khosro? 
According to Nasser Khosro, is speech divided into various kinds? 
And what is his definition of these types of speech? What are the 
criteria based on which he has evaluated speech? To answer these 
questions, one hundred and fifty odes were investigated by using an 
inductive method. The evidence obtained from the verses that 
contained speech patterns was examined by using a descriptive-
analytic method. The research results suggest that his affiliation with 
Ismaili’s beliefs was the main reason that had led him to addressing 
the "speech" motif and the art of rhetoric in his odes. In the Odes of 
Nasser Khosro, speech is divided into two different categories: in 
terms of the value that speech holds, it is classified according to 
worthy speech and worthless speech. Furthermore, based on the 
meaning that speech holds, it is divided into speech with literal 
meaning and speech with inner or figurative meaning. Finally, the 
authors argue that Nasser Khosro’s criterion based on which he has 
categorized speech is in accordance with Islamic teachings, sayings 
the Prophet (pbuh) and his household.  
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Falcon in Nasser Khosro’s Diwan 
Mojtaba Tawoosi1, Amin Mojallizadeh2 

Between birds of prey, falcon has always been of great significance 
for the ancients, to the extent that kings, in order to show the might 
and grandeur of their courts and also for the sake of amusement, 
assigned a stately set to the nurturing of falcons and made their hands 
a perching place for this wayward bird. For this reason, from distant 
days of yore poets and authors turned to this ambitious bird for 
creating pleasing poetic images, and this became a matter of imitation 
as a poetic tradition in the later periods. Nasser Khosro, like other 
poets, has made use of falcon for creating beautiful images, especially 
for philosophical and religious purposes. The authors of this article 
seek to trace the poetic images of falcon in Nasser Khosro’s Diwan, 
compare these images with those of the ancient poetry and prose, and 
analyze the influences through bringing textual clues.  
 
Keywords: Falcon, Nasser Khosro, Diwan. 
 
  

                                                             
1. MA, Persian Language and Literature 
2. PhD, Persian Language and Literature, Lecturer at Farhanghian University, 
Isfahan 



66     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

The Imaginative Appearance of Fire and Hell in Nasser 
Khosro’s Qasayed 
Kimia Amini1 

Hell is the abode of the ignorant and the infidels who oppose God and defy 
His rule in this world. The major source of pain in Hell is fire and burning. 
In all divine religions and spiritual and perfectionist faiths, the existence of 
another world and a place of torture for the wicked against a place of bounty 
and mercy for the virtuous is beyond question. Fire is one the four 
constituent elements and, in the belief of the ancients, is the generator of the 
world. Alongside air, earth, and water, fire has been the subject of recent 
widespread research. Gaston Bachelard, the French philosopher of poetics 
and science, has numerous books and articles in this area. His 
“Psychoanalysis of Fire” and “The Flame of a Candle” specifically deals 
with fire and its different aspects. Although he was not familiar with Eastern 
culture and Koran, Bachelard’s illuminating insights can lead to new 
findings in this field. Also, Nasser Khosro’s work has for a long time been a 
center of interest for researchers. In an attempt to find answers to questions 
regarding the manner of the reflection of fire and its effect on the revolution 
in the poet’s beliefs, his pondering on Koranic verses, and the fear of 
spiritual and physical punishment in Hell, the present article took upon itself 
the task of dealing with albeit, a small part of this immense domain of 
wisdom and knowledge, and of brining into light a portion of Nasser 
Khosro’s imaginative power in relating to concealed ideas through the outer 
manifestation of the four elements. In doing so, we drew on the method of 
library research and carefully studied the text of previous research. The 
results showed that fire was not the most frequent element in the poet’s 
imagination; however, the high frequency of this element showed the high 
place allotted to rationality in his Qasayed and his belief in physical 
resurrection. Analysis of the verses of punishment and the place of fire and 
Hell in Nasser Khosro’s works had not been done previously.  
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The Use of Musical Terms in Nasser Khosro’s Odes 
Ali Abedi1 

Poetry and music have long had a close relationship. Many Persian 
poets of the past were familiar with the basics and terms of music, and 
this is reflected in their poetry. Nasser Khosro, the philosopher and 
prominent poet of fifth century is one of the poets who knew the 
intellectual and traditional sciences of his time such as medicine, 
astronomy, philosophy, theology, music, etc. His poetry shows his 
knowledge of various sciences including music. Musical terms appear 
in Nasser Khosro’s poetry in different forms such as the name of the 
musical instruments and their shape, as well as the sounds and 
melodies of music. The use of these terms often coincides with his 
critique of minstrels and singers. Furthermore, Nasser Khosro usually 
comingles these musical terms with the literary figures such as puns 
so as to add to the influence and the beauty of his poetry. The aim of 
this research, which has been conducted both descriptively and 
analytically, is to examine the musical terminologies in Nasser 
Khosro’s poetry and to explain the relationship between them.  
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Comparison between the Moral Lessons of Nasser 
Khosro and Sanayi 
Ameneh Tak1, Mahtab Akbari2 

Educational literature is one of the most practical types of world 
literature. Spiritual learning is an inseparable constituent of human 
education in the course of life. Nowadays, a number of issues have 
turned into obstacles on the way of human’s spiritual progress and 
have rendered people neglectful of their main and exulted purpose. 
From another perspective, people have lost their patience in the face 
of dry and spiritless edification. Due to their stronger appeal to 
readers, literary texts can exert more influence on their audience and 
create a more proper basin for the promotion of morality. Educational 
literature, apart from teaching moral issues, is instructive and 
purposeful and includes Islamic and human notions such as 
philosophy, edification, morality, etc. This literary genre attempts to 
teach a lesson and fix a point in the mind. Therefore, in this article, 
with a view to applied research, Nasser Khosro’s Diwan, who is a 
forerunner in moral poetry, and Sanayi’s Diwan have been analyzed in 
terms of moral lessons and the result has been mentioned in the 
conclusion. Presenting a comprehensive image of moral themes in 
Nasser Khosro and Sanayi in the area of Islamic and mystic thought, 
the similarities between moral lessons in the poetry of these poets and 
an analysis of religious and mystic beliefs in the field of educational 
literature are among the issues raised in this article.  
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Analysis of Cultural Battle, Elements of Resistance and 
Philanthropy in the Poetry of Nasser Khosro 
Mahmoud Aghakhani Bizhani1, Esma’eil Sadeghi2, Parisa Nikoofar3 

Literature is a human art which has always tried to create unity and 
altruism and spread peace among mankind. Persian poets have dealt 
with elements of resistance such as praise of freedom, aversion to war, 
propagation of peace and altruism and constantly strive to promote 
peace, justice and philanthropy between people. Nasser Khosro is a 
poet who paid much attention to such elements as fighting demagogy 
and hypocrisy, oppression, tyranny and injustice of Abbasid Caliph, 
battling against eulogists and panegyrists in Ghaznavid Court, 
ignorance of people, love of Ahl-e Bait, and peace in society, and tried 
to give vent to these elements in his poetry. The purpose of this study 
is the analysis of the manner of cultural battle and invitation to 
resistance by the power of writing and the quality of demonstration of 
the elements of resistance and philanthropy in Nasser Khosro’s 
poems. Also, the reasons of paying attention to these elements are 
mentioned. The research method is descriptive-analytical. This study 
led to the conclusion that in Nasser Khosro’s poems paying attention 
to the elements of resistance and philanthropy leads to the promotion 
of peace and justice. Paying attention to these elements has its root in 
power, patience, endurance, and battle against infidelity. These factors 
increase the resistance of the society and lead to its motion and 
dynamism.  
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The Concept of Life in Nasser Khosro’s Poetry 
Reza Agayari Zahed1 

Nasser Khosro Ghobadiani is one of the most prominent poets of 
Khorasani style. In Persian literature he is known as ‘Hakim’ (The 
Wise man) who praised religion and wisdom. When he was 40 years 
old, he had a bizarre dream that changed his whole life and his 
thoughts towards life. Afterwards, he became a deeply religious 
person and nurtured those religious beliefs that affected his life despite 
the fact that such beliefs resulted in his exile from society; he spent 
the rest of his life as an exile in the ‘Yamgan’ valley and plains. 
However, this disheartening experience didnot dissuade him from 
living as a wise religious poet. In this paper, we have investigated the 
social and personal life of this poet, his specific ideas about life and 
his outlook towards life as well as its manifestation in his poems. The 
paper would like to argue that Nasser Khosro had a mystic and 
intellectual perspective towards life. In other words, in his works, life 
is integrated with wisdom and religion. Nasser Khosro posits that 
whoever can have all these three qualities together will become a 
complete person. Thus, he asserts, we should not rely on material life, 
and we should put aside material possessions. The authors would like 
to claim that this line of thought is what brings Nasser Khosro closer 
to mystics.  
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 “Mirror in Mirror” or “Nasser According to Nasser”, 
Investigating the Character of Nasser Khosro in His 
Poetry and Itinerary 
Mohammad Reza Barzegar Khaleghi1, Mohammad Akhondi2 

Despite the fact that biographies and books on the history of literature 
have always been invaluable sources for readers to know various 
writers, the most trustworthy source of knowing a given writer is 
always when they talk about themselves in their own works. These 
works help us identify personal facts about their birth, family life, 
their opinions, the development of their thought, their loves, art, etc. 
Consequently, it is argued that these works can portray their writers 
more lucidly than any biography that might have been written about 
them. The argument of this paper is predicated on one central 
question: According to Nasser Khosro’s work, who was Nasser 
Khosro? Where was he from? What did he think about morality and 
conduct in his works? How did he live? How did he evaluate his own 
literary achievements? Did he consider himself as successful or not? 
Was he honest, eloquent, knowledgeable, and pious, a scientist, and an 
artist? This paper is an effort to answer the preceding questions based 
on Nasser Khosro’s poems and his itinerary. 
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The Aesthetics of some of Nasser Khosro’s Poems 
Zahra Arabi1 

The present article is an aesthetic analysis of some of Nasser Khosro’s 
poems. Till now, many studies have been dedicated to the aesthetics 
of Nasser Khosro’s poetry in terms of novelty, meter, metaphor, and 
content. However, this paper seeks to show the harmony between 
form and content through the artistic relationship of words and images 
in Nasser Khosro’s poems. The question which this article deals with 
is: how does the poet use the artistic relationship of words and 
imagery in his verse? The theoretical basis of the study intends to 
deconstruct the aesthetic elements of the poems in the following areas: 
a) artistic relationship of words; b) imagery. Based on the numerous 
instances found, which only a part was mentioned in this article, it 
could be said that Nasser Khosro, more than being concerned with the 
analysis of concepts, is concerned with the vocabular relationship of 
his poems. This, however, is not achieved through paying attention to 
metaphors and complex figures of speech. Through selecting suitable 
words and creating live and effective images he attempts to give better 
and more artistic form to his concepts in the mind of his audience.  
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The Embodiment of Nahj-ol-balagheh in Nasser 
Khosro's Poetry 
Ali Khooshecharkh Arani1  

The age when Nasser Khosro was living is often associated with a 
bloom of Islamic Culture; the third and the fourth centuries are key 
eras for the aforementioned Islamic Culture. Not only science and 
philosophy, but also Islamic teachings reached their apex, and this 
lead to the inception of new experience in written works. Nasser 
Khosro was the first elegiac poet of the period who used poetry as a 
medium for conveying moral and social issues. His verse is 
illuminating for the readers because he tries to shed light on such 
issues as the mysteries of creation and the way God’s will works in 
the universe. Moreover, Nahj-ol-Balagheh is one of the most 
important religious sources of the Shiites; this book is believed to be 
the embodiment of the perfection of Islamic thought in such domains 
as: Politics, Humanitarian thought, Governance, Justice, Praying, and 
Rhetoric. The current paper is an endeavor to conduct a comparative 
study of the thematic and cognitive similarities between Nahj-ol-
Balagheh and the poetry of Nasser Khosro. The argument of this study 
is predicated on one central question: whether or not Nasser Khosro’s 
religious thoughts have been influenced by Nahj-ol-Balagheh. It is 
argued that the uncanny resemblances between the two works point to 
a degree of influence which shows how most of Nasser Khosro’s 
verses are reiterations of Imam Ali’s religious teachings in Nahj-ol-
Balagheh.  
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Nasser Khosro and Satire 
Dr. Mohsen Mohammadi Fesharaki1, Morteza Abbassi2 

The objective of the present study is to identify the reasons behind 
Nasser o Khosro’s utilization of caustic language and tone in 
conveyance of his thoughts and condemnation of unworthies of his 
time. He gives negative connotations to those terminologies that are 
supposed to acquire positive affinities so that his reading from the 
absolute truth can be incarnated in such aberrant constructions. In his 
divertive path, he sometimes calls Rudaki, the great Persian poet of 
the ancient time, a diviner of the axiomatic and ascetic and in some 
other occasions, he calls him a charlatan courtier who sells his verse 
for the sake of coin. Such an aberrant can justify his condemnation of 
Noruz and spring in one his ode in which a lyrical and romantic 
rhythm is utilized. In most occasions, he is skeptical about the most 
absolutely defined concepts of his time and at the same time, 
expresses his categorical confirmation of the most adumbrated ideas 
of his era. Belonging to poets such as Farrokhi, Manuchehri, Unsuri 
and Anvari or any other panegyric poet, such a satirical, self-
deprecating and parodistic poetic style is not expected of Nasser 
Khosro typically. Since few studied have analyzed Nasser Khosro’s 
satirical aspects, the present study will identify the instances of satire 
and lampoon in Nasser Khosro’s Diwan and Safarnama. Taking into 
account the viewpoints of the contemporary critics and thinkers, the 
present study traces the reasons behind acerbic, satirical and parodistic 
instances in Nasser Khosro’s major works. Such rational observation 
of his divertive utilizations will fathom the depth of his poetic and 
ideological personality ingrained in his poetry.  
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The Reasons of Verbal Violence in the Poetry of Nasser 
Khosro 
Farideh Vojdani1 

Nasser Khosro is a well-known poet and a Muslim hakim. After 
embracing Ismāʿīlism, he became a religious leader in Khorasan as 
ḥujjat, and shared his beliefs and thoughts with those who agreed with 
him and those who opposed him. However, his verbal behavior in his 
poems is two-sided; now he employs nice and kind words, now 
obscene and bad ones. Even if we accept that Nasser Khosro was 
spleenful and vituperative by nature and heredity and verbal violence 
was a trait of his, we still expect that after knowing the real side of 
Islam he would forsake such vice and change his verbal behavior. 
However, the case was otherwise. The conflict between the scholarly, 
religious and literary of Nasser Khosro with his violence in speech, 
alongside his casual use of soft and kind turn of tongue, raises 
questions about the reasons of this violent behavior and the destructive 
effects it would have on his audience. This paper shows, through a 
descriptive-analytical method, that Nasser’s treatment of human being 
is formal and inflexible. He believes that human being should be 
useful and limits the fruit of being in following religion, and only his 
reading of it. Therefore, he draws a clear line between similar and 
non-similar, bestowing mercy and respect on those on his side and 
loosening rage on those falling on the other side. This dogmatic 
attitude throws him into the horrible vortex of implacability and 
violence which show themselves in the slips of his speech. The 
burning sparks of this verbal violence, which is dealt with in this 
article, is not confined to the people of his time, who were burnt in the 
flames of prejudice and disequilibrium, but also touches the mind and 
soul of those distant in years from then. The appearance of such 
behavior is the result of Nasser’s monologic attitude which praises 
monophonous society and strives for its formation. 
 
Keywords: Nasser Khosro, verbal violence, the result of verbal 

violence.  

                                                             
1. Assistant Professor, Zanjan University, vejdani@znu.ac.ir  



56     Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani 

 

Study of the Elements of Mirth and Grief in Nasser 
Khosro’s Poems 
Soleiman Mokhtari1, Manoureh Mohseni2 

Mirth and grief are instances of folklore; feasts, games, wakes, 
banquets, entertainments, rituals, religious rites, etc. cannot be 
separated from folklore. Many of these concepts have been actively 
present in folklore throughout history. Since folklore is a collection of 
rituals and people’s beliefs, poets have paid considerable attention to 
these elements. Study of mirth and grief in Nasser Khosro’s poems 
can show this poet’s attention paid to these elements and whether he is 
a mirthful poet or an elegiac one. This can lead to interesting results 
which have not been previously paid attention to, and if so, it has been 
randomly done in Nasser Khosro’s poems. Nasser Khosro is an 
elegiac poet and mirth has a wading presence in his Diwan.  
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The Intertextual Relationship between Koran and 
Nasser Khosro’s Poems 
Nafise Sobati1 

The intertextual approach or intertextual references is one of the 
significant issues which can have important effect on the better 
understanding of aesthetic aspects of poetry. Since different texts are 
in contact with each other and their creation is inspired by previous 
texts, knowledge of this inspiration and intertextual relationship leads 
to a better understanding of the poets’ rhetorical style and yields 
valuable information about their literary state. One of the texts which 
could be approached in this light is Nasser Khosro’s poetry which is 
highly influenced by Koranic verses and stories and Hadith. Analysis 
of the relation of Saadi’s poems with Koran can help us in knowing 
more and better the artistic and literary character of this great poet. 
Therefore, this article is an attempt to study Nasser Khosro’s poetry 
and analyze its similarity with Koran and Hadith based on the 
approach of intertextuality.  
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Unfamiliar Structures in Nasser Khosro Ghobadiani’s 
poetry  
Samira Shafiee1, Zahra Fathi2 

Due to the fact that the use of defamiliarization techniques has never 
been investigated in the poetry of Nasser Khosro Ghobadiani, the 
present article aims at investigating the aforementioned features in 
Nasser Khosro Ghobadiani’s poems by conducting the research using 
the library method. The researchers try to find an answer to the 
following question: what aspects of this poetry have contributed to 
this defamiliarizing quality of his Divan? Having explained the 
definition of defamiliarization and its role in literature in the 
introduction, the authors will then investigate the use of this technique 
in Nasser Khosro’s poetry. Defamiliarization in poems refers to a 
repertoire of tricks that a poet uses in an attempt to make the text look 
unfamiliar to the reader; accordingly, the comprehension of the text by 
the reader would be delayed and the literary text becomes 
defamiliarized. An extensive analysis of the defamiliarization 
techniques in the poems of Nasser Khosro reveals the following: the 
poet partakes of noun phrases to achieve this defamiliarization effect 
more than any other linguistic device. The poet also uses this device in 
order to enrich the inner and spiritual music and rhythm of the poems. 
Furthermore, the close affinity between these compounds and poetic 
images is another emphasizing factor in Nasser Khosro’s poetic 
compounds. 
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Psychological Analysis of Nasser Khosro 
Safoura Salmanian1 

The most controversial and at the same time the most interesting 
branch of literary criticism is psychological approach. This approach 
is considered one of the new critical approaches in which the critic, 
when faced the psychology of writing or response to literary texts, 
draws on the tenets of psychology to analyze and study the literary 
work. This approach can be applied in three ways: psychological 
analysis of the author or the poet based on their works; analysis of the 
text itself (characters); and the analysis of the effect of the text on the 
reader. The present article is a psychological analysis of the characters 
in Nasser Khosro’s poetry. This method draws on Freud’s theory of 
the psychic levels of “id, ego, and superego”. The study of these levels 
and the conflicts between them and the important role of ego in the 
character structure of Nasser Khosro as the leader of the other levels 
of his character are the results of this research. Also, the study of the 
his Diwan and the dry and serious tone of his poems led us to the 
strong and colorful role of ego in Nasser Khosro’s character, a 
dictator-like and oppressive ego which is well reflected in the poet’s 
life and his works. Other results include the various psychic-defensive 
mechanisms employed by Nasser Khosro to free himself from the 
psychic pressure of the conflict between the three levels, from his 
pessimism towards his society, and from the loneliness of his final 
years in the attempt to achieve mental peace.  
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Word Distortion in Nasser Khosro’s Divan for the 
Securance of Rhythm 
Seyed Mahmood Elham Bakhsh1, Azam Elahi2, Razieh Rostami3 

Rhythm is one of the main components of poems which results in the 
poem having more influence on the reader. From the beginning of 
Persian poetry, rhythm has been very important and poets have forced 
themselves to follow theses rules. Persian poets have paid attention to 
rhythm so much so that when they feel that the rhythm of a given 
verse is not congruent with the previous verses, they make some 
changes in the words’ pronunciations or select another rhythm. The 
acceptable changes in the pronunciation of the words include the 
degree to which the vowels are elongated, meaning that the poets 
usually convert short vowels into long vowels and vice versa. 
Moreover, suitable changes in the rhythm of the poem include 
optional relieving and quiet moving of the alphabet. Nasser Khosro 
paid much attention to the music and rhythm of his poems. Apart from 
permissible changes he made in words’ pronunciation, he also made 
some notable changes in the way simple words are pronounced. 
Although these changes were mostly done to preserve the rhythm of 
the poems, one cannot ignore the influence of the poetic style of his 
era as well as the impact of some features which are specific to the 
dialects of that period. The present paper is an endeavor to explore 
different types of distortions in Nasser Khosro’s poetry in an effort to 
evince the most frequent word distortions and the underlying reasons 
of having distorted them.  
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Prosodic Considerations in the Poetry of Nasser Khosro 
Ghobadiani 
Seyed Mahmood Elham Bakhsh1, Azam Elahi2, Razieh Rostami3 

Abu MoeinNasser-bin-Khosro –bin Hares Gobadiani Balkhi, was one 
of the biggest and most authoritative poets of Iran. The strengths of 
his poems include diversity in prosodic rhythm of odes as well as the 
application of precise rules of syllables and phonetics in Persian 
poems, which was a milestone in differentiating Persian prosody from 
Arabic prosody in terms of the details used in poems. Nasser Khosro’s 
prosodic innovations have been a model on which other poets, old and 
new, have based their poems. Nasser Khosro paid much attention to 
prosody and the rhythm of the poems and tried his best to take these 
issues to perfection in his poems. Further investigation on the 
dominant prosodic forms of his poems showed that he intentionally 
ignored some rules of prosody in order to follow the rhythm of the 
poem. For instance, the consonant /n/ should be removed after the 
long vowel; nevertheless, Nasser Khosro has left it unchanged in some 
of his verses. The second example includes the removal of such 
consonants as /t/ and /d/ at the end of long syllables which should not 
be removed. In addition, Nasser Khosro has changed some long 
vowels into short vowels so as to preserve the rhythm of the poem. In 
the present study, an endeavor has been made to investigate all these 
points in Nasser Khosro’s poetry and to show how he ignored some 
prosodic points to keep the rhythm of his poems. 
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Self-glorification in Nasser Khosro's poems 
Rasool Ebrahimi Asl1 

Narcissism or self-glorification is a common way of poeticism among 
all poets, even those great poets who do not need to such practices. 
This self-glorification might be practiced by poets because they 
believe it is imperative that they have a small degree of self-
consciousness about their genius and mental prowess. Self-
glorification is one of usual techniques in Persian poetry of which 
Nasser Khosro has partaken. Unlike Rudaki, Onsori and Moezzi, his 
poems are about his religious beliefs. According to Nasser Khosro, 
honour and pride should be defined as the utilization of wisdom and 
knowledge in order to discover and access the innermost soul of 
people as well as that of the objects. Self-glorification in Nasser 
Khosro's poems include many instructive suggestions which make 
them a collection of rational and religious pithy statements for 
conducting a fruitful life. Moreover, his narcissistic poems are not 
replete with traditional exaggerations; on the contrary, they reveal the 
poet's awareness of the value of his work and his loyalty to the moral 
and religious standards and principles of his day. This study partakes 
of a descriptive -analytical method to answer the following questions: 
What is self-glorification?, What are the characteristics qualities of 
this technique as used in Nasser Khosro’s poetry collection? Why 
does Nasser Khosro use this technique? Unlike such poets as Roudaki 
and Manochehri who use self-glorification as a way of attaining 
material gain, Nasser Khosro uses this technique as a way of 
expressing his thoughts and opinions as well as his ideals for a perfect 
society. This paper is an effort to illustrate the self-adulation technique 
in Nasser Khosro's poems, as well as to explain the quality of the 
above-mentioned issues in his works. 
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Roudaki and Nasser Khosro  
Ali Khooshecharkh Arani1 

The age when Nasser Khosro was living is often associated with a 
bloom of Islamic Culture; the third and the fourth centuries are key 
eras for the aforementioned Islamic Culture. Not only science and 
philosophy, but also Islamic teachings reached their apex, and this 
lead to the inception of some new experience in written works. Nasser 
Khosro was the first elegiac poet of the period who used poetry as a 
medium for conveying moral and social issues. His verse is 
illuminating for the readers because he tries to shed light on such 
issues as the mysteries of creation and the way God’s will work in the 
universe. Moreover, Nahj-ol-Balagheh is one of the most important 
religious sources of the Shiites; this book is believed to be the 
embodiment of the perfection of Islamic thought in such domains as: 
Politics, Humanitarian thought, Governance, Justice, Praying, and 
Rhetoric. The current paper is an endeavor to conduct a comparative 
study of the thematic and cognitive similarities between Nahj-ol-
Balagheh and the poetry of Nasser Khosro. The argument of this study is 
predicated on one central question: whether or not Nasser Khosro’s 
religious thoughts have been influenced by Nahj-ol-Balagheh. It is 
argued that the uncanny resemblances between the two works point to a 
degree of influence which shows how most of Nasser Khosro’s verses 
are reiterations of Imam Ali’s religious teachings in Nahj-ol-Balaghej.  
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Investigating the Subaltern in Nasser Khosro’ Itinerary 
Hosein Ghasemi1 

Historically, there have been many difficulties in writing about the 
social history of Iran. One of the main problems that historians face, 
with regards to the history of Iran, in general, and its social history in 
particular, is the extent to which historiographers have neglected the 
subaltern. This negligence might have been caused by the fact that 
most historiographers frequented the courts; therefore, they mainly 
wrote about the events which happened to the courtiers and the 
aristocracy. The writers of itineraries, on the other hand, were usually 
self-published authors whose lives and incomes did not depend on the 
court; accordingly, they chose the life of the poor and the subaltern as 
their main concern. Moreover, there is another reason why we can 
consider itineraries as an invaluable source for gleaning information 
about the life of ordinary people: a traveler encounters the ordinary 
more than the aristocracy when he embarks on a journey, and 
therefore he gets to know them better. Nasser Khosro is a significant 
figure in the history of Iran. Not only was he an important figure in 
the literature of the era, but also he was an influential person with 
regards to the political and religious issues of his time. This paper is 
an endeavor to provide an illuminating analysis of his Itinerary as well 
as his point of view about the life of the subaltern and their religious, 
political, cultural, and economic conditions. Nasser Khosro’s travels 
to the neighboring countries of Iran will also provide us with a great 
opportunity to map out their cultural similarities and differences.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Itinerary, Subaltern. 
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The Reflection of the Shahname Characters in Nasser 
Khosro’s Qasayed  
D. Hassan Heydary1, Elham Farmahini Farahani2 

The birth of Nasser Khosro coincides with the sixty-fifth year of 
Firdausi’s life. His adolescence and a part of his youth, then, are 
coterminous with the completion of the Shahname. This way, there is 
no time restraint as to the probability of these great poets. This 
closeness in time and region increases the probability of Nasser 
Khosro being influenced by Firdausi’s epic. Although Nasser Khosro 
is not an epic poet but a preacher of Ismāʿīlism, the name and memory 
of the Shahname heroes have found resonance in his Qasayed. In this 
paper, we would like to find an answer to the following questions: 
how are Shahname characters presented in Nasser Khosro’s Qasayed? 
Which of these characters have been mentioned more frequently? 
What has been Nasser Khosro’s view about them and how has he used 
them? How is the two poets’ rationalism compared to each other in 
accordance with their works? An independent research has not been 
done from this angle previously. This article shows that from the point 
of view of reflection, mythical and heroic characters have been more 
frequently mentioned than historical characters in Nasser Khosro’s 
Qasayed. The poet’s intention is to give advice and let the reader be 
educated by those great figures’ grandeur and behavior. From the 
aspect of content, this study shows that both poets strongly follow 
reason and praise it; both are named Hakim; and both believe that the 
key to remedy the misery of humanity is the simultaneous use of 
reason and justice. However, Firdausi’s rationalism is more in the 
realm of theoretical wisdom, whereas Nasser Khosro’s covers both 
theoretical and practical wisdom. Nasser Khosro’s attempt is more 
directed to fighting ignorance and his rationalism has political and 
social aims, whereas Firdausi’s rationalism goes beyond sectarianism 
and is more general and universal.  
 
Keywords: Mythical characters, rationalism, theoretical wisdom, 
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Egypt in Nasser Khosro’s Safarnama  
Ahmad Al-Sayyed Muhammad Ahmad Abu-al-Jawd1 

Nasser Khosro is a great Persian thinker and his Safarnama is one of 
the most important works in Persian literature. The significance of this 
work lies in the fact that it contains precise and exact information 
about some of the Islamic cities and countries, including Egypt. The 
description of Egypt is important because the place of this work 
among the other works of Persian literature and that of its author 
among Persian thinkers and scholars cannot be more stressed. Nasser 
Khosro spent near three years in Egypt and perceived all that was 
around him with the eye of a critic and thinker. For this reason, the 
description of Egypt in this book is precise and to some extent 
detailed, which was the reason we decided to show the significance of 
Egypt and its description. In this study, the following will be dealt 
with: Nasser Khosro’s description of Egyptian cities in that era; 
description of agricultural, economic, and industrial condition and the 
analysis of the social condition of people in the period; architectural 
description; analysis of the political condition of the time from the 
viewpoint of the characteristic features of the rulers, officials, the 
army, etc.; and analysis of the educational and cultural conditions of 
the period. In conclusion, the results will be mentioned.  
 
Keywords: Safarnama, Nasser Khosro, Egypt, Fatimids, industry, 
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Study of the Validity of Parallel Reasoning in Nasser 
Khosro’s Works Based the Ideas of Ernst Cassirer and 
Ibn Sina in A’layi Encyclopedia 
Roya Yadollahi Shahrah1 

Nasser Khosro emphasizes, throughout his work, that his method in 
preaching is a rational one, to the extent that reasoning constitutes a 
major part of his works. One of the frequent mistakes of Nasser 
Khosro students is that they look at reason and argument in his work 
from the viewpoint of modern thought. In this article, through 
analyzing one of Nasser Khosro’s methods of argument, we attempt to 
show that some of these methods are not based on reason as much as 
he claims and shed light on the mechanism of such reasoning. It is 
needless to say that our subject here is the form of the arguments not 
their propositional content.  
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Ideological Literature and Nasser Khosro’s Qasayed 
Zohre Sadat Mir ‘Arefin 

Without any doubt, Nasser Khosro is one of the pillars of Persian 
poetry, especially the Khurāsān-i style. His importance is due to the 
various concepts and ideas he draws on in his poems first, and then to 
his elevated language which still fails not to educate. Few of the 
Persian poets have entered reformative and social issues in their 
poetry as much as he does, even where it is a question of giving moral 
lessons and advice. One of his distinguishing traits is his relentless 
struggle for what he believed to be the truth to the extent that he made 
poetry a medium to fight falsity and the untrue. The present paper 
seeks to show the significance of Nasser Khosro in ideological 
literature, with an eye on the important incidents of his life. By 
ideological literature it is meant those works which are influenced by 
the author’s beliefs and are not void of idealistic orientation. As we 
know, the most important aspect of ideological literature is its 
negative and privative attitude which is well seen in our poet. 
Therefore, the author of these lines attempts to find the influences of 
the poet’s beliefs (heavily tainted by Ismāʿīlism), his social position, 
and his spiritual world on his poetry; also, from the influences of 
sectarian thought and poetry on each other the author has attempted to 
conclude that the poet’s spiritual, social, and physical conditions have 
affected his writing. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Ismāʿīlism, ideological literature, 

psychology of text. 
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From Couplet to Sanayi, from Bewilderment to Reason 
(A Comparison between the Spiritual and Intellectual 
Change of Sanayi and Nasser Khosro) 
Navid Dehvari1, Yosef Sheikhzade2 

Throughout history, in all human societies, there have been people 
whose way of life and personality has undergone extreme change and 
transformation. The verity of these great people’s life account and the 
intellectual and social influences they have exerted upon their 
contemporaries and their successors could be approached from 
different angles. In this article, we would like to study the different 
aspects of the spiritual and personal transformation of two poets living 
in the same time, Nasser Khosro and Sanayi Ghaznavi, from different 
points of view such as their life before transformation, the reason or 
reasons behind it and its reflection in their works, the contemporary 
response to this change of state and their depiction in the work of the 
later generations. Due to the fact that such figures have been turning 
points in the literature of the land and their life has always been a 
point of attention for biographers and even the common people, 
exaggeration and distortion have gradually found their way into their 
real life account. In this paper, we have tried to draw the reader’s 
attention to the necessity of deeper contemplation in accepting or 
rejecting the legend-like tales surrounding the real life of these 
figures. The result of the research is that there is a strong probability 
that the transformation happening to these two poets has not been 
instantaneous; rather, it has been a gradual metamorphosis which has 
had immense influence on their intellectual and personal aspects and 
has been clearly reflected in their poetry.  
 
Keywords: Comparison, spiritual transformation, Nasser Khosro, 
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Nasser Khosro and Lampoon 
Mohsen Mohammadi Fesharaki1, Morteza Abbasi2 

The aim of this paper is to investigate the cause of using sharp and 
biting language and tone by Nasser Khosro in infringing his beliefs on 
others, and to list the profanities and the undue meaning given to some 
words that do not have such signification by nature, in a direction 
which he himself deems it right and believes to be truth. Why does he 
praise Roodaki for pious sayings, while he believes that Kasayi’s robe 
is old and his statement non-prevalent? What is the reason, for 
example, that he counts talking of spring and the New Year nonsense, 
while the measure of the ode that he has composed is jolly? Why does 
he doubt everything and interrogate all that exists, yet praises the other 
unconditionally, in a way that if we did not know it was his words, we 
would think it were Farrokhi, Manoochehri, O’nsori, A’nwari, or any 
writer of panegyric? Since little attention has been paid to this aspect 
of Nasser Khosro’s eloquence and the reason behind his concomitance 
to lampoon, this paper attempts to answer these questions through an 
analysis of some latent elements in his Diwan and Safarnama and 
what men of letter have told about him, and make apparent the poet’s 
psychological and mental motives in selecting such harsh and biting 
tone, to the purpose that on its basis we might shed light on the 
personal aspects of the poet enmeshed in the warp and woof of his 
poetry.  
 
Keywords: Nasser Khosro, stylistics, language and tone, lampoon and 
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Study of Folklore in Nasser Khosro’s Diwan 
Vahideh Bastami1, Ali Hassan Sohrabnejad2 

Since poetry is the representation of a nation’s culture, thought, 
history, etc., folklore also constitutes a part of the culture of a society. 
Folklore shows the true face and the spiritual features of a society, as 
well as the beliefs, the superstitions, the myths, etc. of people across 
centuries and ancient times. In this vein, the most precious material of 
folklore and the quality and the amount of attention paid to them can 
be gauged from literary texts, especially books of poems. Without any 
doubt, from this angle Nasser Khosro is of immense significance and 
position. Nasser Khosro, the fifth century poet, has managed to reflect 
his age due to his relation with people of his time. This article is an 
attempt toward a better and truer understanding of this poet’s poetry 
and his world. Through an introduction to the poet and folklore, 
categorization and the frequency of folkloric issues have been shown 
for the first time. The main question of this research is in fact content 
categorization of folkloric material including customs, rites, 
superstitions, etc., in Nasser Khosro’s Diwan. How versed in folklore 
and customs was Nasser Khosro and how much did he pay attention to 
the beliefs of his contemporaries? Nasser Khosro has paid attention to 
his folklore in his Diwan and common beliefs have a high frequency 
in it.  
 
Keywords: Nasser Khosro, folklore, common beliefs. 
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 “Soft-Iron Dagger” or “Impure-Iron Dagger” 
Shohre M’arefat1, Laleh M’arefat2 

Undoubtedly, the poetry of Nasser Khosro is full of antique words and 
phrases. Finding the correct form of these words and compounds not 
only adds to Persian vocabulary, but also gives us a more correct form 
of his poems. One of the compounds which need clarification in 
Nasser Khosro’s poems is “soft-iron dagger.” This compound has 
been recorded as “Reem-Ahan” (that is, impure iron) in Taghavi 
publication. In this paper, first we consulted ancient Arabic and 
Persian sources in which this compound had been used; then, after 
explaining the compound “soft-iron,” its Arabic synonyms and 
antonyms, its figurative meaning, different kinds of soft-iron and the 
way it is made have been mentioned. After this semantic explication, 
we focused on the meaning of the line and showed the correctness of 
“soft-iron” and the incorrectness of “impure-iron.”  
 
Keywords: Nasser Khosro, Qasayed, soft-iron, impure-iron. 
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obtained from this research include: 1) Complaint in Nasser Khosro’s 
Qasida has a high frequency to the extent that we can call him the first 
critical poet and writer of complaint in formal Persian literature. 2) 
Nasser Khosro’s complaints are often addressed to the world and 
heaven and in some cases to the decaying body. 3) He immediately 
moves from complaint to advice and education. 4) He has made his 
situation a mirror for the addressee to see his own life in which is 
unique in our literature.  
 
Keywords: Nasser Khosro, complaint poetry, stylistics. 
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Stylistics of Complaint Poetry in Nasser Khosro’s Diwan 
N. Oskuei1 

Due to his peculiar worldview, Nasser Khosro has expressed a 
specific stylistics in his poetry, on different literary and philosophical 
levels, which has led to the uniqueness of his poetic style in Persian 
literature. He has often moved in the opposite direction of the 
common poetic current of his time. Not only has he shunned 
panegyric, but he has also criticized and complained about the 
conditions of his age. The frequency of complaint and criticism in his 
poetry is so high that we can call him the first complaint writer and 
critic in the formal Persian literature. Complaint has also a color of 
uniqueness in Nasser Khosro’s poetry, which distinguishes him from 
the other poets, both before and after him. Although he complains a 
lot about fate, destiny, oldness, physical weakness, people and rulers, 
he does not complain for the sake of complaint (such as Masu’d Sa’d, 
Anwari, Khaghani, Mojiruddin Beilaghani, Sa’di, Jamaluddin 
Isfahani, Wahshi Bafqi, Malekosho’araye Bahar, Shahriar, etc.), but 
often pursues education, edification, and individual and social 
betterment and rectification. In this way, Nasser Khosro’s complaint 
finds an advice-giving tone, and from this aspect we can deem his 
complaints to be unique and individual. In the previous studies on 
complaint poetry, which often are based on the entry in Islamic 
Encyclopedia written by Ghadama’li Sarrami, complaints are divided 
into philosophical, mystical, individual, social, and political 
categories; however, Nasser Khosro’s innovation in this field is 
probably responsible for the addition of a sixth category, namely, the 
educational complaint. In this paper, after an introduction to the field 
of complaint in Persian literature, we have carried out an analysis of 
Nasser Khosro’s complaint poems, alongside which we have 
attempted to compare him with poets from different ages and with 
different styles, drawing on previous research in this area, including: 
“Complaint in Khaqani’s Poetry” (Ali-Asghar Babasafari), “The 
Reflection of Educational Teachings in the poetry of Taleb Amoli” 
(Dariush Kazemi), “Study of Complain in Waqar Shirazi’s Diwan” 
(Dariush Kazemi), “Study and Anlaysis of Social Complaint in 
Contemporary Poetry” (Ali-Asghar Babasafari), etc. The results 
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The Study of the Origin of Some Tales and Proverbs in 
Nasser Khosro’s Diwan Based on Ancient Arabic 
Sources 
N. Zare1 

Nasser Khosro, the well-known Persian poet, is one of the poets 
whose Diwan is, according to himself, full of tales which have 
become the raw materials to his poetic creativity. In this paper, we 
have attempted, drawing on various ancient Arabic sources to trace, 
the origin of some of the tales used in Nasser Khosro’s Diwan. With 
the study of these ancient sources we could realize that a number of 
these proverbs and tales have Iranian roots. However, they have 
become so detached from their roots and have mingled with Arabic to 
the extent that recognizing their Iranian origin, without searching 
among the ancient texts, is a difficult and almost impossible task.  
 
Keywords: Tales and proverbs, Iranian, Arabic, Nasser Khosro. 
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Nasser Khosro: the Leader of Educational and Moral 
Poetry 
Nafiseh Muhammad Sae’id Muhammad Hassan1 

The significance of the research is that Nasser Khosro’s sermons and 
uncountable piece of advices suit yesterday, today, and tomorrow, 
especially now that we are in urgent need of these pieces of advice, 
after civilization shook the foundations of human values and human 
being lost his humanity. Nasser Khosro built an ideal society in the 
manner of Plato’s utopia, presenting the highest example for the 
betterment of human situation and society. This way, it could be said 
that Nasser Khosro pioneered his age in preaching toward the 
betterment of human situation through calling towards knowledge and 
acting according to it, behaving in the light of Koran and going 
beyond the ephemeral world, posing the question: why should we 
fight and struggle for the sake of the world and its belongings? It 
seems Nasser Khosro’s insights reach all people, through his poems, 
regardless of time and place. 
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Nasser Khosro’s Innovations in the Element of Time 
from the Viewpoint of Gerard Genette 
Mona Rasta1 

Nasser Khosro, in his travelogue, has penned down the account of his 
trip to Mecca, in the company of his brother and an Indian slave. 
Since in narration, the sequence of events is in the dimension of time, 
then narratology is not limited to novels and stories but can be applied 
to travelogues as well. This research, drawing on the method put forth 
by Gerard Genette, a well-known narratologist, deals with the element 
of time in Nasser Khosro’s Safarnama. To do this, we have focused 
on the three elements of time in Genette’s approach, namely, order, 
duration and frequency. The result is to show that Nasser Khosro has 
been innovative in using the element of time in his travelogue.  
 
Keywords: narrative, narratology, Gerard Genette, time, travelogue, 

Nasser Khosro. 
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Contention against Hypocrisy in the Poetry of Nasser 
Khosro, Sanayi, and Rumi 
Mansour Nikpanah1, Kazem Hasanzadeh2 

Inclination of Persian poets toward moral principles is one of the 
notable aspects of Persian poetry, in a way that we could consider 
Persian literature one of the purest and richest literatures of the world. 
To the extent that Persian poetry is a treasure-house of elevated 
human and moral insights, to the same extent it forbids the readers 
from embracing vices and committing sins. This is the characteristic 
feature of Nasser Khosro’s poetry, since, as a preacher, he expresses 
his belief and tirades against his opponents with straightforwardness 
and sincerity. As a result, he shuns all kinds of hypocrisy and pretense 
and bids the others to do the same. Persian mystic poets have also 
emphasized the necessity of standing against hypocrisy. In this paper, 
we will analyze the anti-hypocrisy spirit of the poetry of Nasser 
Khosro, Rumi, and Sanayi.  
 
Keywords: Hypocrisy, Rumi, Nasser Khosro, Sanayi. 
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The Picture of Heaven and Hell in Nasser Khosro’s 
Works 
Elmira Hasanzade1 

Heaven is the representation of perfection and Hell is that of depravity 
and human decline. It is possible to find out the most significant 
category in an intellectual’s system of thought and his opinion about 
perfection and human decline through the study of his views on 
Heaven and Hell. In this research, through the study of the picture of 
Heaven and Hell in Nasser Khosro’s works, we attempt to get to his 
description and interpretation of Heaven and Hell, in order to find out 
his ultimate goal and the most significant category in his system of 
thought. In this light, we found out that Nasser Khosro’s approach in 
describing Heaven and Hell is hermeneutical and that he believes in 
spiritual Heaven and Hell. In most of his works, Heaven is the 
connection to the universal reason, while Hell is the abode of 
ignorance. Nevertheless, there are other views. Nasser Khosro’s words 
about Heaven and Hell are different, as if he speaks about them, in 
response to different addresses, from philosophical, preaching, and 
missionary standpoints. However, in his prose, he uses philosophical, 
and then missionary, views to clarify and describe these concepts. Yet 
in his poetry preaching is the most dominant discourse. 
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Nasser Khosro’s Safarnama as a Source for the History 
of Architectural Vocabulary: Case Study of Moqam 
(Domicile) Vocabularies. 
Fatemeh Goldar1 

Nasser Khosro Qubadiani is considered to be one of the greatest poets 
and writers in Persian literature. Safarnama, an account of his travels, 
is his most famous work. During the seven years of his journey, he 
visited a large number of places and wrote down with exact precision 
a description of the cities, villages, roads, and the buildings he 
observed on his journey. Therefore, Safarnama is an important source 
for architectural terminology and history. In this paper, we studied 
Safarnama from the viewpoint of architectural terminology, paying 
more attention to moqam (Domicile) vocabularies – places and 
buildings situated in cities, villages, and roadsides. Finally we can 
present, define, and compare these vocabularies to understand original 
meaning of each vocabulary in Safarnama. 
 
Keywords: Safarnama, Nasser Khosro, moqam, architectural terms, 

Persian literature. 
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A Look at the Protest Literature in Nasser Khosro’s 
Poetry 
Mahmoudreza Sazvari1 

Studying social themes in the works of a poet reveals the social 
characteristics and events of his time, and it can be realized how much 
he has focused on those social issues. Protest literature refers to using 
poetic powers to protest and to object to what is blameworthy in the 
poet’s society. Many thinkers have contributed to the emergence of 
this literary genre in Persian literature; however, those poets and 
writers who have created explicit protest literature have undoubtedly 
played a more significant role in this field. Among Khorasani style 
poets, Nasser Khosro has objected to the social condition of his time 
in his poetry. Nasser Khosro has protested to official authorities, 
insincere religious leaders, bribe-taking Faqihs, corrupt tycoons, etc. 
These objections in Nasser Khosro’s poetry are described and 
explained in the present article. 
 
Keywords: sociological, Nasser Khosro, objection, protest literature. 
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The Reflection of Nasser Khosro’s Poems in the Mirror 
of Classicism 
Kamran Shahmoradian1, Sekineh ghavami2  

Nasser Khosro is one of the most proficient poets in composing moral 
and educational Qasidas. He is one of the most well-known 
educationalist poets, who has managed to open, through making use of 
allegories and parables, a new window onto the eyes of the other poets 
and rhetoricians. Since educational literature, in its specific sense, is a 
set of instructions directed to teaching a skill or art, and in its general 
sense is referred to those works which deal with morality, mysticism, 
madhhab, social concepts, rationalism, advice, wisdom, and 
education, the question has for a long time occupied the minds of 
those interested in Nasser Khosro’s poetry as to under which literary 
school should one put the poems of this wise rhetorician? Although a 
lot has been written on Nasser Khosro’s thoughts including moral 
teachings, rationalism, etc., the issue of the mentioned categorization, 
which can help those interest in him to better know his opinions and 
poems, has always been ignored. Nasser Khosro’s Diwan, one of the 
most valuable of the ethical and educational works in Persian 
language, teaches moral and intellectual issues very wisely, and the 
poet communicates his thoughts and intention very well. His wise 
outlook towards concepts such as reason, nature, education, beauty, 
realism and decorum expressed through wise poems leads us to the 
fact that his poetry is in the true sense classic, and that classicism can 
be a proper means to know the mind of this worthy poet, especially to 
the non-Iranians interest in his poems and thought. In all of his poems, 
the spirit of truth-seeking, perfection, education, morality, and 
rationality can be seen clearly. In this research, it has been attempted 
to analyze the beliefs, views and outlooks of Nasser Khosro in this 
sphere of education, morality, edification, etc., through showing a few 
samples of his poems which are in accordance with classicism.  
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Comparison of Rationalism in the Works of Robert Lee 
Frost and Nasser Khosro 
Behnaz Rastegarmanesh1 

The American poet Robert Lee Frost was born in 1874. In Frost’s 
poetry the nature of human life and the wisdom of the universe are 
expressed in a plain, allegorical and symbolic language. His 
worldview is similar in many respects to the ideas of the Iranian poet 
Nasser Khosro Ghobadiani. Studying their verse and prose as well as 
comparing their rational ideas reveal their shared views. Their works 
have not been studied in this manner and it deserves more research. 
This article compares the ideas of these two poets who have lived in 
two different times and places, and shows the similarities in their 
thoughts. The results of this study demonstrate that rationalism in 
Nasser Khosro and Frost has the same origin and they have pursued 
the same patterns in two different political, geographical and social 
contexts. 
 
Keywords: Robert Frost, rationalism, Nasser Khosro. 
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A Study of the Hermeneutical Views of Nasser Khosro 
with an Approach to Vajhe Din 
Zahra Amini1 

Hermeneutics (the study of the methodological principles of 
interpretation) is a term used in Koranic sciences, Interpretation, 
Hadith, Fiqh, theosophy, philosophy and Mysticism. In his dictionary, 
Dehkhoda has defined it as “explanation”. Idiomatically, it means to 
separate the appearance of something from its inner nature. This 
meaning is different from ”interpretation”. One of the writers who has 
used this term in his works is Nasser Khosro Ghobadiani, who lived in 
the 5th century and strongly believed in Isma’ilism. That is why his 
commentaries are in accordance with the Isma’ilite teaching, which 
can be seen in his writings, especially in the book “Vajhe Din”. He 
has mainly tried to support religion and prove the rightfulness of his 
own madhhab. This research will answer this question: “Upon what 
basis are the hermenutical attitudes of Nasser Khosro toward religious 
rituals and commandments in “Vajhe Din “? This descriptive-
analytical study is based on library-documentative research technique. 
 
Keywords: Hermeneutics, Nasser Khosro, Vajhe Din, Isma’ilism. 
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Manifestation of the Wonderful in Nasser Khosro’s 
Poems and Travelogue 
M. Hashemi1, Zohre Dorri2 

The wondrous atmosphere in which most of literary texts flourish is 
replete with tangible elements and mythic, fantastical, symbolic, and 
real essence. One of the literary texts in which strange and fantastical 
elements are discernible is the oeuvre of Nasser Khosro especially his 
travelogue. Studying the wonderful sheds light on some aspects of the 
rituals and the beliefs of different ethnicities and illuminates the 
reasons and motives of paying attention to such matters. Analysis of 
the wonderful is also significant from the cultural, historical, and 
geographical points of view. The writer of this article intends to 
unearth the elements of the wonderful, and to distinguish the real from 
the unreal in these works. The other aim of this article is to analyze 
the wonders of the land and the sea of different geographical regions. 
The wonderful, in these works, are divided into three groups: 
fantastical, symbolic, and real. The study follows the library method, 
content analysis, and note-taking of the wonderful. 
 
Keywords: The wonderful, writing the wonderful, Nasser Khosro’s 

Travelogue. 
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Criticism of Social Classes in Sanai’s Poetry 
Zinab Rahmanian1 

Literary works are mirrors reflecting the social and cultural 
atmosphere of society. In any society there are individuals who create 
works of art which show various aspects of that society and era. The 
most reliable sources for understanding each epoch are the artistic 
works of that era. Sanai Ghaznavi was a pioneer in mysticism and 
asceticism, but by reading his poetry the social and cultural issues of 
Ghazni and its surroundings in that era can be reached. In most of his 
poems Sanai criticizes occupations which are hypocritical and not 
pious. He is among the poets who cannot be indifferent to these 
groups; therefore, he uses his poetry to fight and to criticize them in 
order to counsel and educate these social groups. In this article the 
social groups and classes which are criticized in Sanai’s poetry are 
analyzed. 
 
Keywords: Sanai, criticism, social poetry. 
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Happiness, Grief and Inwardness in Nasser Khosro’s 
Poetry 
Ebrahim Zaheri Abdehvand1, Jahangir Safari2 

Grief and happiness are two major human emotions to which each 
thinker approaches with his worldview. One poet who has expressed 
his view on this subject is Nasser Khosro Ghobadiani. Examining his 
view can play a crucial role in understanding his character and also 
Ismailian view on this subject. It seems that Nasser Khosro was a 
happy poet and was influenced in this respect by Ismailian ideas. It is 
worth mentioning that no research has been conducted on this subject 
so far. Nasser Khosro was a happy poet both before and after 
becoming an Ismaili; however, before becoming an Ismaili his 
happiness and grief were worldly and sensual and later he paid more 
attention to afterlife happiness and spiritual pleasures. Based on 
inwardness, Nasser Khosro has divided happiness and grief into 
sensual and scientific pleasures. According to him, human beings 
cannot reach happiness in this world since this world is the place of 
darkness, pain and grief. The world of afterlife, on the other hand, is 
the place of light and comfort in which humans can reach true and 
lasting happiness. Science, religion and wisdom are the factors which 
make human beings happy in the afterlife. 
 
Keywords: Nasser Khosro, happiness, grief, inwardness. 
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The Effects of Ancient Iranian Customs in the Poems of 
Nasser Khosro 
Bijan Zahiri Nav1, Seyed Karim Shakouri2  

In this paper, we have examined the effect of customs of ancient 
Persia in the poetical works of Nasser Khosro. This paper has been 
divided into three parts. First, we refer to titles of some common 
customs in ancient Iran in accordance with historical resources; then 
we write verses about each customs and study them; and finally we 
express his goal and motivation of using these customs in his poems. 
The reviewed titles are: the holiness of the fire, criticism of borrowing 
and lending, the impact of the Planetarium in human destiny, 
entertainments and games, the kings’ dress of honour, allowing for the 
Kings Palace, Iranian festivals, Zoroastrian months, musical 
instruments, social castes, servant, slave, and courier. The result is 
that Nasser Khosro did not review ancient Persia due to fondness, but 
he had edificatory and educational purposes. In this way, he addresses 
the readers and prohibits them from drinking and paying attention to 
the vanities of the world and doing injustice to their own kind, inviting 
them to fear God and the Day of Judgment and embracing humane 
values and be warned by the world.  
 
Keywords: Nasser Khosro’s poems, customs, ancient Persia, 
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A Psychological Analysis of Nasser Khosro 
Safoora Salmanian1 

Psychological criticism is the most controversial and at the same time 
the most interesting approach in literary criticism. The literary critic 
deals with the psychology of the writing. Psychological criticism is 
applied in three ways: psychological analysis of the writer and his 
work; analysis of the work itself; analysis of the effects of the work on 
readers. The present research uses the first method, that is, the analysis 
of the character of the poet, Nasser Khosro, through his poems. In this 
method, we use Freudian theory of three levels of character: id, ego, 
and superego. By analyzing the conflicts between these three levels, 
we can see the deep structure of Nasser Khosro’s character. Also, 
through analyzing his Divan, we come to discover a very strict and 
strong ‘ego’ which might sometimes turn into a dictator. We may also 
understand the psychological defense-mechanism that the poet uses in 
order to liberate himself from the pressure of these three levels.  
 
Keywords: Psychological analysis, Nasser Khosro, Id, Ego, Superego. 
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A Comparative Study of the Geography of Haj in the 
Travelogues of Nasser Khosro and Ibn Battuta  
Reza Sadeghi1 

Travelogues are good sources for the representation of social, cultural, 
religious, political, and economic conditions of nations and 
civilizations, shedding light on the hidden parts thereof. The 
travelogues of Nasser Khosro and Ibn Battuta have a privileged 
position among the type, since they are two of the first travelogues 
written in Persian and Arabic and give valuable information about the 
fifth and the eighth centuries. One of the most significant issues in the 
two travelogues is the description of Haj, which is the primary goal of 
these two traveler’s journeys. The main point of this research is a 
comparative study of the geography of Haj in the mentioned 
travelogues based on the American branch of comparative literature. 
What necessitates this research is the absence of a comprehensive 
study in this field and the conclusion is highlighting common points 
such as: the purpose of journey, the reports of Haj, the numbers of 
performing Haj, and the routes toward Haj, and points of difference 
such as: structural, religious, and descriptive discrepancies.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Ibn Battuta, comparative literature, 

travelogue, geography of Haj. 
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Prosodic Behers and Meters in Nasser Khosro’s Poems 
Ezzatollah Mahmoodi1, Fateme Pabaghi2 

A study of the poet’s diwan shows that his poetry does not follow the 
following behers: basit; jadid; gharib; tawil; motadarak; madid; 
kamel; and wafer. However, he has made use of eleven behers (which 
include: hazj; raml; mozare’; motaghareb; monsareh; sari’; khafif; 
mojtath; gharib; rajz; and moghtazeb) and twenty six prosodic meters, 
which show the metrical diversity of his diwan. The most frequent 
beher in Nasser Khosro’s diwan is hazj, with seventy three 
appearances, while the most frequent meter is mafu’lon mafai’lon 
mafai’lon fau’lon. He shows great mastery in using behers with heavy 
meter, and the writers of the article believe that, in this, he surpasses 
the previous as well as the later writers of Qasida.  
 
Keywords: Prosody, beher, meter, external music, Nasser Khosro. 
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A Study of Phonetic and Syllabic License in the Poetry 
of Nasser Khosro 
Ezzatollah Mahmoodi1, Fateme Pabaghi2  

One of the important aspects of Nasser Khosro’s Diwan is this great 
poet’s use of poetic license. A study of his book of poems shows that, 
in his application of behers, he has made use of many prosodic 
features and license. Prosodic stops and pauses not only are not points 
of weakness in the music of his poetry, but also are necessary to his 
poetry of wisdom, because they have led to the strength and weight of 
his poems through a use of long syllables and prosodic pauses.  
 
Keywords: Prosodic license, phonetic features, syllabic features, 

Nasser Khosro.  
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A Comparative Study of Nasser Khosro’s and Nezari 
Qahestani’s Travelogues 
Mahboobe Mobasheri1 

This study attempts to compare the prose travelogue of Nasser Khosro 
with the verse travelogue of Nezari Qahestani. Nasser Khosro was a 
poet and writer of the 5th century AH and a missionary of Ismaili faith; 
two centuries later, i.e. in the 7th century AH, Nezari Qahestani 
continued the path of Khosro and propagated the rituals of Ismailism. 
Therefore, we might find interesting grounds of convergence in their 
works. There may also be many differences which attest to their 
differing worldviews and social contexts. While Nasser Khosro limits 
himself to describing the sceneries, and tries to avoid making his work 
a pulpit for preaching religious issues, Qahestani pays more attention 
to the didactic aspect of travel writing and advertises religious and 
moral thoughts. This research uses a descriptive-analytic method. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Nezari Qahestani, travelogue, comparative 

study. 
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Unity in Imagining Oppositions of ‘Air’ and ‘Earth’ in 
Nasser Khosro’s Odes 
Mehri Amini Sani1, Zohre-Sadat Shamshirgaran2, Kimia Amini3 

Literary work is an invitation to a journey which takes a unique route. 
The designer of this journey does mysteriously transcend his ‘I’ (self) 
through imagination. At first glance, Nasser Khosro appears to us as a 
serious poet of philosophical/scientific subjects, however, this does 
not mean that his poems are bereft of poetic imagination. His oneness 
with nature reveals the way the four classical elements are depicted in 
his poetry through using imagination. The extensive use of these four 
elements (air, earth, water, fire) and their symbols led scholars to this 
question: Are these elements formative of and reflected in the 
imagination of the poet? If the answer is positive, how can we 
understand this peculiar relation? This article avails itself of the ideas 
of Gaston Bachelard—critic of science and of the imagination—on 
imaginative opposition between the four classical elements in order to 
analyze the odes of Nasser Khosro by tracing the poet’s approach to 
these elements. Among these four elements, the binary opposition of 
air and earth has the leading role in shaping the poet’s imagination. 
And the unity of these two elements represents the contradictory 
philosophical ideas and worldviews.  
 
Keywords: Four elements, air, earth, Nasser Khosro, Gaston 

Bachelard, literary imagination. 
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An Intertextual study of the Koran in Nasser Khosro’s 
Diwan 
Maryam Rahmani1 

Intertextuality, as a linguistic approach, is one of the new concepts 
discussed in literary criticism. It investigates the relation between one 
text and another and analyzes the type of this relationship. Reference 
to the Koran has been very popular with Persian writers of different 
styles and periods. In order to understand this intertexuality in works 
of different poets one should study the hidden layers of their writings. 
Nasser Khosro Qubadiyani is one of the poets of the ascetic Persian 
poetry who uses various intertexual figures to express his thoughts. 
Although this study is not the first to explore intertexuality of the 
Koran in Nasser Khosro’s works, it is different in how it penetrates 
the underlying layers of his poems based on new literary criticism 
approaches. This study, therefore, tries to examine the status of the 
Koran in Nasser Khosro’s poems and the ways he uses the holy book 
based on an intertexual approach. 
 
Keywords: Koran, Nasser Khosro, Intertextuality, Nasser Khosro 

Diwan, Persian Poetry. 
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Socio-Political Views of Nasser Khosro in His Own Time 
Shima Molayifard1 

Abu-Moein Nasser ibn-Khosro Qubadiyani, known as ‘Hujjat’ 
(Proof), is among the first-rate poets in Persian literature. He was born 
in Qubadiyan, Balkh (now in Afghanistan), in 394 AH, in a rich 
family, and passed away in Yumeghan, Badakhshan, in 481 AH. 
Abandoning all his prior worldly positions (a man of letters, master 
clerk, etc.), he set out to see the world and meet with the different 
nations. He had already seen the ups and downs of life when he was 
only a child; therefore, he was prepared for an eventful life: long 
battles of Sultan Mahmud, unprecedented drought in Khorasan and 
epidemic cholera in the same region which killed many souls. In his 
youth, Nasser Khosro decided to learn the current sciences of his time 
as well as to learn the Koran by heart. Later, he was employed as the 
master secretary in the courts of Sultan Mahmud and Sultan Masoud 
(of Ghaznavid dynasty). After the defeat of the Ghaznavid by the 
Saljughid, Nasser Khosro went to Marv, into the court of Suleyman 
Chaghri Beyg, brother to Toghrul. His long residence in Marv brought 
him the title of ‘Marvzi’ (one who lives in Marv). He engaged in 
many debates with the thinkers of different religions and faiths in 
order to find the truth. However, it is said, since this quest of his was 
fruitless, he became baffled and to alleviate this sense of bafflement, 
he fell back on wine. However, when in his 40s, he saw in a dream 
that someone is telling him “stop drinking wine and you will be better 
[…] A sage is one who leads people to a life of sobriety and intellect”, 
and then he pointed to Kiblah (Mecca). Upon this dream—that was an 
intellectual awakening for him—Nasser Khosro abandoned his former 
way of life and headed toward Mecca.  
 
Keywords: Persian literature, Nasser Khosro, religion, truth, 

Khorasani style.  
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A Strategic Study of the Historical Geography of Cities 
in Nasser Khosro’s Travelogue 
Mahmoud Hajimohammadi1 

Nasser Khosro’s reports contain valuable information about the 
geographical location of cities, which can be used for today’s strategic 
urban management. Since historical geography can help identify cities 
through time and develop strategic cultural, social, political, 
economic, geographical and military plans for cities, it seems essential 
to find this information in Nasser Khosro’s travelogue. We are trying 
to understand how such information can serve as a source to identify 
cities and study their growth throughout history. This study can also 
determine whether we can use the history of cities to find a useful 
strategy for solving their modern challenges and problems. Nasser 
Khosro’s Travelogue has been studied from different perspectives so 
far, but no independent study has ever been conducted from a 
historical geography aspect and with a strategic approach. Hence, this 
research is an attempt to adopt a historical geographical approach 
towards the information presented in Nasser Khosro’s Travelogue and 
study the situation of the cities in the past and the present. The results 
can provide solutions to resolve some of the challenges and problems 
that cities face today. City management requires information about the 
history and geography of the cities. Knowledge of a city’s situation in 
the past and the ways that its inhabitants used to resolve their 
problems can have a positive strategic impact upon promoting urban 
organization and management.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Safarnama, Travelogue, Historical 
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A Review of the New Edition of Nasser Khosro’s Divan 
Hadi Akbarzade, Roya Rastegar, Habib Safarzade 

Nasser Khosro’s Divan is amongst the major works of Persian 
literature, written in 5th century AH. Since then, there have been many 
editions of Divan, edited by great scholars such as Mojtaba Minavi, 
Mahdi Mohaqqeq, Nasrollah Taqavi, Jafar Sho’ar, Aliasghar Halabi, 
etc. However, the first book which contains the whole poems of Divan 
and has critical commentaries for all of them is written by Dr Jafar 
Sho’ar and Dr Kamel Ahmadnezhad and is published by Payam-e 
Emrooz Publication. Acknowledging the remarkable efforts of these 
scholars, we are going to review their work in this essay. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Divan, criticism, commentary, review.  
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Managerial Imperatives in Nasser Khosro’s Divan 
Nasser Kazemkhanloo1, Sedighe Ghasemzade2 

A well-governed state should have skillful and experienced managers 
to provide the best managerial ideas and strategies. Therefore, for a 
long time, appointing expert managers to hold state positions has been 
of interest and importance to many thinkers in the field of 
management. In Persian literary prose and poetry, we can see 
reflections of managerial skill and also references to skilled managers 
who hold important positions. In Nasser Khosro’s Divan, outlines of 
managerial imperatives are sketched and the key concepts are 
depicted: intellect and reason, religion and religiosity, science and 
knowledge, justice, eloquence.  
 
Keywords: Nasser Khosro, management, reason, religion, justice.  
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Interpretation of the Koran and Hadith in Nasser 
Khosro’s Poetry 
Fahimeh Rezai1, Khadijeh Alizadeh2, Behjat Mohammadi3 

Koran and Hadith have always been considered as two important 
sources in Muslim history, leading the faithful onto the right path. 
Scientists, scholars, and great Muslim figures have always used these 
two sources to authenticate their ideas. As a Muslim philosopher, 
thinker and literary figure, Nasser Khosro Qubadiyani used these two 
sources more than his contemporaries. His reference to Koran and 
Hadith was mostly due to his Ismaili beliefs. The frequent use of these 
two sources shows Nasser Khosro’s comprehensive knowledge of the 
Koran and hadith and the important role of Ismailism in his ideology. 
The Ismaili emphasis on the Koran and Hadith, and its interpretations 
of the two inspired Nasser Khosro to use these two sources in his 
works. This study tries to find out the role of Koranic verses and 
Hadith in Nasser Khosro’s poetry. It aims to discover the relationship 
between Ismaili ideology and the use of Koran and Hadith by Nasser 
Khosro. The hypothesis is that Nasser Khosro, as an Ismaili thinker, 
was aware of the importance of Koran and Hadith, and attended to 
these sources due to his ties with an interpretational religious thought. 
This paper uses a bibliographical approach to conduct case studies of 
the verses of Koran, and Hadith in Nasser Khosro’s poems. 
 
Keywords: Nasser Khosro, Ismailism, Koran, Hadith, Interpretation.  
  

                                                             
1. Shahid Beheshti University 
2. Shahid Beheshti University 
3. Shahid Beheshti University 



   Collection of Abstracts, Conference of Naser Khosro Qubadiyani   11 

 

An Analysis of Critical Approaches in Nasser Khosro’s 
Poetry  
Ali-Reza Shohani1, Elahe Ebrahimi2 

Poets who sometimes consider themselves as social reformers voice 
piquant criticisms targeting almost all levels of society. Nasser Khosro 
was known for his fiery criticisms of the society of his time, as well as 
kings, scholars and poets. His works show that he was trying to make 
social reforms based on his Ismaili ideology. His criticisms are mostly 
rooted in his religious concerns and therefore invite people to seek 
refuge in religion for salvation. This study aims to examine different 
aspects of Nasser Khosro’s critical views and their relationship with 
his religious beliefs. 
  
Keywords: Educational Literature, Poetry, Religious Thought, Nasser 
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Egypt in Nasser Khosro’s Eyes: A Critical and 
Analytical Study 
Osama Sayyed ‘Ali Ahmad1 

Three years and three months is a short time, yet the fruit it bore was 
huge – this is the time Nasser Khosro spent in Egypt. In this paper, we 
will halt, even though for a short time, and study those years when 
Nasser Khosro abode in Egypt in order to describe it. The argument 
revolves around one single subject: Egypt in Nasser Khosro’s eyes the 
way he described it in his Safarnama. In this book Nasser Khosro 
described what he daily encountered during his journey, after his 
return to Khorasan, from which place he was absent for seven years, 
three years of which he spent in Egypt and in the course of the rest he 
visited Lebanon, Palestine, and the Arabian Peninsula. For this reason, 
we can divide Nasser Khosro’s travel into three phases. The first 
phase begins with his departure of Marv in 1045 and ends with his 
arrival in Cairo in 1047; the second phase covers the time of his 
residence in Egypt and lasts till 1050; and the third phase covers the 
span of his return to Balkh through Hijaz and Basra and ends in 1052. 
The scope of this paper covers the second phase of Nasser Khosro’s 
travel.  
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Linguistic Views of Nasser Khosro, Captain of the Vessel 
of Obsolete Words 
Alireza Gholamibady1 

Persian language and literature is similar to an immense sea in which 
poets dive to find invaluable pearl (words) in order to attract their 
audience. Nasser Khosro is among these great poets who has 
miraculously used and combined difficult, uncommon and obsolete 
words together in his poems, especially in his odes (qasidas). On the 
other hand, he is so skilled in appropriating the linguistic features of 
Khorasani style of poem-writing that his readers feel no difficulty or 
rupture in reading and understanding his poems. In fact, he is a 
masterful sculptor who beautifully cuts his chosen words and settles 
them in their proper places. Thus, the present research aims at 
examining the linguistic features of his poetry.  
 
Keywords: Nasser Khosro, obsolete words, ode, linguistic features. 
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Reflection of Nahj al-Balagha in Nasser Khosro’s Poems 
Ali Khezri1 

Nasser Khosro Qubadiyani is a famous Iranian poet. He was born in 
Balkh in the 11th century. He lived a life of revelry at the Ghaznavid 
court. Later in life, he gave up worldly affairs and experienced a 
spiritual rebirth after the age of 40. The evolution in his life changed 
his approach to life and led to his intellectual and artistic 
transformation. Following this change, he developed a religious 
devotion to Shia Imams and recounted their virtues in his poems. He 
was deeply affected by the words and thoughts of Imam Ali (PBUH) 
in Nahj al-Balagha. This religious influence has been reflected in his 
poems. This study aims to find manifestations of this influence based 
on a descriptive -analytic approach. It will discuss Imam Ali’s 
teachings such as detachment from worldly affairs, the virtue of 
knowledge, avoiding greed, and an invitation to patience and honesty. 
Our findings show that Nasser Khosro used Imam Ali’s ideas to raise 
awareness among his readers.  
 
Keywords: Nasser Khosro, Imam Ali, Nahj al-Balagha, Intertextuality. 
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A Stylistic Study of Nasser Khosro’s Savar-e Sokhan 
Ode 
Ahmad Sanchouli1 

A stylistic study of a literary work is one of the fundamental ways to 
understand the view points of the writer and determine his linguistic, 
intellectual and literary level. Before Nasser Khosro, odes were used 
to express joy and eulogize. Odes written by poets such as 
Manouchehri were merry and joyful. Nasser Khosro, however, wrote 
odes to explore human issues. He rejects the idea of those who claim 
to have seen God and accepts the concept of keeping promises. These 
notions along with rationality and interpretation determine Nasser 
Khosro’s level of thought. A simple, but thriving language is one of 
the characteristics of Nasser Khosro’s Savar-e Sokhan which enjoys 
the solidity of the Persian language used before 10th century. His 
language also demonstrates a changing trend in the Persian language. 
The use of figures of speech has not made it difficult to grasp the ideas 
presented in the poem. This study examines the stylistic aspects of the 
poem in linguistic (phonetics, lexical, syntactic), intellectual 
(ideology) and literary (expression, meaning, figures of speech) levels. 
This particular ode was used due to its demonstration of close ties 
between the poet’s thoughts and language. This study tries to find an 
answer to these questions: Which stylistic level is more significant in 
this ode and which parts demonstrate the poet’s innovation? 
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Terms of Iranian Traditional Music in Nasser Khosro’s 
Poetry  
Mohammad-Reza Barzegar-Khaleqi1, Mohammad Akhoundi2 

Literature and Persian Music have always been closely related and 
seperated the two would end in unsuccessful criticisms of first-rate 
creations in both areas. The writer who can incorporate musical 
terminology, instruments, musicians and other elements of traditional 
Persian music in his work, can also create a more valuable, beautiful 
and sonorous poetry or prose. Are great poets conscious in using their 
musical information or do they use it just for fun? Did Nasser Khosro 
have any knowledge of traditional Persian music? Was he a 
professional musicologist? Is his book of poems which is one of the 
best of its kind, significant in terms of Iranian music terminology? 
What did Nasser Khosro think about music in general? This study 
explores Nasser Khosro’s collection of poems to find an answer to 
these questions. 
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Fatalism and Free Will in Nasser Khosro’s Diwan 
Azam Hemmati1, Jahangir Safari2, Ali Saeedi3 

Ismailism is a major branch of Shia Islam that thrived between the 10th 
and 13th centuries. Nasser Khosro was an Ismaili poet whose social, 
moral and religious works remained to this day. One of the subjects 
that Nasser Khosro deals with in his poems is the idea of fatalism and 
free will. This idea, which was influenced by Ismaili ideology, could 
also be seen in the works of other poets. The notion was, however, 
reflected in different forms depending on the poet’s religion. This 
study explores fatalism and free will from Nasser Khosro’s point of 
view and based on the assumption that his religion had influenced his 
works. The study shows that Nasser Khosro’s belief in fatalism and 
free will has been fundamentally reflected in his poetry despite all 
contradictions. 
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An Analysis of Tropes in Nasser Khosro’s Poetry 
Soghra Salmani-Nejad Mehrabadi1, Mehdi Mohaqeq2 

Nasser Khosro, the great poet and theologian of the 11th century used 
poetry to express his ideas. He also used metaphors and images to 
convey his logical views. Imagery can be seen in 43 percent of Nasser 
Khosro’s poetry, demonstrating the special attention he gave to the 
use of descriptive images. His poems incorporate different types of 
similes in both intellectual and structural forms. The similes 
incorporate objects, as well as religious and intellectual elements 
above all others. Nasser Khosro uses similes to show off his expertise 
in this area and clarify his line of thought for his readers. In Nasser 
Khosro’s poetry, images serve ideas. 
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The Koran and Hadith in Nasser Khosro’s Thought 
Azam Yazdi Pouran 

Nasser Khosro was a 5th century (AH) Shiite poet and, similar to Hafiz 
and Roudaki, he was one of the rare poets who had the Koran by 
heart. he was very strict when it came to religious matters; he used 
poetry to propagate religious beliefs. More than any other poet, Nasser 
Khosro had been attentive to the Holy Koran and Hadith. He was a 
divine sage, and his ideas in theology and Koranic interpretation are 
remarkable. He was a reprobate in his youth; however, when he was 
forty, he had a revelatory dream which spiritually awakened him and 
made him repent for the evil-doings of his past. He then went on Hajj 
(pilgrimage to Mecca) and started over a new good life. This new 
spiritual life of his demanded a good understanding of the Holy Koran 
because he was appointed by the Fatimid caliph in Egypt as a 
missionary in the Orient. He was called ‘Hujjat’ (or ‘Proof’) in 
Khorasan for the fact that he had the Koran by heart and he was one of 
the greatest interpreters. In his prose work, Nasser Khosro mainly 
focuses on interpreting the Koran, but in his poetry he uses Koranic 
stories, allegories and imagery. The reason he resorted to the Koran 
was to quench his truth-seeking spirit—the same spirit that brought 
forth his spiritual rebirth in the first place.  
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Paradoxical Thoughts of Nasser Khosro in his Divan 
Morteza Mohseni1, Atena Reyhani2 

As a an Islamic thinker, Nasser Khosro lived in a period when the 
‘translation movement’ and the consequential familiarity with Greek 
thought had caused a surge of rationalism while, on the other hand, 
socio-cultural situation demanded an increase in mystical trends in 
order to weaken the position of rationalism. In such an atmosphere, 
Nasser Khosro’s Divan functioned as a didactic apparatus to teach 
morality; it also helped reveal the paradoxical ideas prevalent in 
religion and society. These paradoxes are reflected in three categories: 
monotheism, worldview, otherworldly rewards, and punishments. Of 
course, these paradoxes are justified with respect to socio-cultural 
context of Nasser Khosro’s time. Paradoxes of monotheism arese from 
the Greek religious/philosophical outlooks which were contradictory 
in themselves. Paradoxes of worldview—reverberated in the poet’s 
thoughts—have their roots in the historical and social context of the 
poet’s era which was known as a transition period. And finally, the 
poet’s paradoxical thoughts about otherworldly rewards and 
punishments were due to the necessity of interpretation and of 
esoterism. We believe Nasser Khosro, as an Iranian sage, had his 
doubts in receiving Ismaili ideas.  
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Moral and Didactic Views of Nasser Khosro 
Golnar Sharif Dimajani1 

This article aims at examining the moral and didactic views of Nasser 
Khosro. The searching soul of Nasser Khosro puts foremost emphasis 
upon education. Though he avoids idle talk, he makes use of repetition 
and irony to give special importance to his words in order to enlighten 
his audience. His poems are filled with intellectual, religious, social and 
political themes. His religious beliefs were unwavering. As a forerunner 
of religious and moral poetry, Nasser Khosro tries both to unmask the 
evils of the world and to show the glories of religious, moral and 
humane values. Nasser Khosro aimed his harsh criticism of those who 
have turned their back to truth for the love of the world: corrupt rulers, 
impious clergies, the ungodly rich, immoral scientists, Saljughi’s 
governors, Abbasid caliphs, etc. Nasser Khosrwo did not write poems 
praising rulers of his time, however, he did write poems in honor and 
admiration of the Holy Prophet and Imam Ali. He respected Fatimid 
caliphs because they respected Imam Ali and Fatima, the Holy 
Prophet’s daughter. He has written poems in honor of Imam Ali and the 
Ghadir event. He was fearless and uncompromising in expresing his 
ideas. His research limits itself only to examin his Divan, because a 
closer look at the poems of his Divan will reflect the image of Nasser 
Khosro as an intellectual one with a sound soul who never 
compromised his beliefs to gain worldly favor. He saw himself as 
subject to God; thus, he never bowed to anyone else. 
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