
فرهنگ ها و سنت های ادبی در بوتۀ تطبیق: از آغاز تا دورۀ پترارک و سعدی

(2018 نوامبر9 ـ 8 دانشگاه بولونیا )چهارمین همایش بین المللی ایران شناسی در

ایران من، ایتالیای من. نگاهی گذرا بر سعدی وعلی اصغر محمدخانی )مرکز فرهنگی و امور بین الملل  شهر کتاب( 
پترارک

این گفتار سعدی و  پترارک دو شاعر قرن هفتم ـ هشتم ایران و ایتالیا را که بــه عنــوان اندیشــمندانی ملی، هـویت ســاز،
تأثیرگذار و ماندگار شناخته شده اند، به بوته ی تطبیق می بـرد. سـخنران بـه ویـژه بـر چهـار موضـوع محـوری عشـق،
انسان، اخالق و هویت ملی که هم در سعدی و هم در پترارک نمایانند، تاکید دارد و آن ها را با بیان نمونه هایی بارز از
ویژگی های مشترک و با تکیه بر برخی شاخصه هـای ادبی، تـاریخی و بـومی تحلیـل می کنـد و بـه نقـاط تـوازی این دو
شاعر اشاراتی چنـد دارد. درپایـان، سـخنران پیشـنهاداتی نـوین مبـنی بـر تطـبیق سـعدی و پـترارک مطـرح می کنـد کـه

می توانند موضوع پژوهش ها و نیز ترجمه های آینده باشند.

فردوسی: پژواک هایی درغرب)دانشگاه بولونیا( ماریو مانچینی 
بین حماسه بزرگ فردوسی و ادبیات غرب رابطه های مستقیمی وجود ندارد، اما درون مایه های  مشــترکی پدیــدار می
شوند که بر شباهت ها و تفاوت  های آن ها می توان تعمق کرد، از جمله: قهرمان زنجیرشده به سنگ، پادشاه سسـت مایـه
که تخت شاهی اش بدست تیول دار و یا امیری توانا و وفادارحفاظت می شــود، قهرمــانی کــه بــه شــکل ســحرآمیزی بـه
جزدر یک نقطه آسیب ناپذیر است، دوئل پدر و پسر با پایانی تراژیک، پادشاهی کــه بــه طــور اســرارآمیزی ناپدیــد می

شود.

موضببع گببیری هببای راویانببه  در »تریسببتان و ایببزوت« بببرول و »ویس و رامین«ناهیـد نـوروزی )دانشـگاه بولونیـا( 
گرگانی  

این گفتار چگونگی رویارویی با چالش اخالقی عشق را از زاویه ی دید شاعران گرگانی )قـرن پنجم هجـری( و بـرول
)قرن ششم ـ هفتم هجری( در آثارشان »ویس و رامین« و »تریستان و ایزوت« بررسی می کند و بــا خوانشــی تطــبیقی
ه وـیژه دـشمنان عـشاق ان می ـپردازد. ـسخنران ـبر شخـصیت های داـستان ـب ویحی آـن ا تـل ـبه موـضع ـگیری ـهای آـشکار و ـی
تکیه دارد و پژوهش را بر اساس دخالت مستقیم شاعر و یا به واسطه ی صدای شخصــیت ها و راویــان، کــه معمــوالً بــا
لطافت به سود قهرمانان داستان وارد صحنه می شوند، به پیش می برد. رویهمرفته جانب داری عــاطفی هــر دو شــاعر

  صورت می  پذیرد."گناه"از زوج عاشق با ظرافت و احتیاط و با راهکار توجیه  و کمرنگ سازی 

پوشش مردان خدا در عرفان اسالمی و مسیحیآلبرتو فابیو امبروزیو )دانشگاه مطالعات ادیان لوکزامبورک( 
ه این منظــور دربــاست.  و مسیحی اسالمینمایش لباس در عرفان مبنی بر  پژوهشی طرح یک ین آغازاین گفتار نقطۀ

ــتعارهمثابۀ لباس به در آن که می شود جالل الدین مولوی تمرکزمتن هایی از وهلۀ نخست، به عنوان نمونه بر   یک اس
چــه از دیــد و ویژۀ پوششی از نقطه نظر  وی نیز، چهشاگردانه دنبال آن طبیعتاً  بمطرح است وبرای گفتمان روحانی 

ًوازیـهمچـنین نمونه هـای مشـابهی را متدر این پژوهش می کنند.  پیروی ازوگفتمانی  ی دینعرفـانی ـ  مـذهبدنیـای در ا
تــوان بـه پـژوهش هـای کــه از آن می ی بـه دسـت می آید بسیار متنــوعۀچارچوب اولی. در پایان  یافتمی توانمسیحی 

دیگری راه یافت.

»سیاست نامه« نظام الملک و »آینه های شهریاران« در قرونمائوریتسیو سیلویو پیستوزو )دانشگاه بولونیا( 
وسطای غرب

سخنران در این گفتار دو سنت ادبی را در ژانر»پند نامه« به تطبیقی کلی در می آورد که یکی »آینـه هـای شـهریاران«



در اروپاست که در بازۀ زمانی قــرون وســطی و رنســانس رواج داشــته اند و دیگــری »نصــیحت الملــوک« پــرآوازه در
ادبیات اسالمی است که نزد ادیبان فارسی زبان جایگاه ویژه ای دارد. پس از پیش درآمدی تاریخی ـ ادبی، بر دو نمونه
ازین »پندنامه« ها  تمرکز می شود: یک اثر ایرانی یعنی »سیاست نامه« ی نظام الملک توسی )سده ی پنجم هجری( و

 م. نگاشـته و در سـال1513دیگر اثری مربوط به دورۀ رنسانس یعنی »شـهریار« اثـر نیّکولـو ماکیـاولی کـه در سـال 
 منتشر شد. این پژوهش تطبیقی بر اساس نهاده های ذیل زمینـه چیـنی شـده اسـت: جایگـاه نویسـندگان، زمینـه ی1532

تاریخی، چگونگی و نوع پندگیرنده، مباحث تاریخی مربوط به دو شکل کالسیک گـرایی، بـرش تحلیلِی ادبی و زبـانی،
و برنامه ریزی ساختاری آثار مربوطه.

شاه و شیر و شمشیر: از تخت جمشید تا قرون وسطای اروپاکارلو دونا )دانشگاه مّسینا( 
شاه و شیر با هم در رابطۀ تنگاتنگی هستند و بطور خاص این مسأله در سنت های خاورمیانه بدیهی به نظر می رســد،
به ویژه در سنت ایرانی و ترکی. از یک سو شاه یک شیر می نماید همانطور که می بینیم نامها و یا لقب هــای افتخــاری
بسیاری از سالطین امپراتوری سلجوقی "ارسالن" است؛ از سوی دیگر شاه به ویژه شکارچی ماهر شیرهاست، دست
کم با این شکل در ظروف نقره ای ساسانی به تصویر می آید. افزون بر این شیر سـمبل قـدرت نـیز اسـت همـانطور کـه
شیر و خورشـید ایـرانی بـه آن اشـاره دارد. دقیقـاً همین مطلب در غـرب نـیز صـورت می پـذیرد، و نـه از روی اتفـاق.
بازسازیی تاریخ این درون مایه و شرح این تـوازی میـان خـاور و بـاختر بـه معنـای تالش در کنـد وکـاو بـر ریشـه های

ژرف و تاریک ایده ی شاهانه گی است. 

 منطق بلبل: راهکارهای شعر غناییادونه براندالیزه )دانشگاه پادوا( 

 سعدی و اومانیسمکوروش کمالی سروستانی )دانشگاه حافظ شیراز( 
ــه این گفتار با طرح نقش کلیدی رنسانس که در آن گرایش های اومانیستی روشنفکران و هنرمندان اروپا و توجه آنان ب
آثار کالسیک کهن جلوه گرند، آغاز می شود و درین راستا به ویژه بر اهمیت پـترارک در مبحث انسـان گـرایی تمرکـز
دارد. پس از نمایاندن شاخصه هایی چند از انسان دوستی و نــوع دوســتی در ســعدی، کــه پیش از پــترارک می زیســته،
سخنران به مقایسه ی این دو شاعر با توجه به ویژگی هـای زمـانی و محیطی آن هـا می پـردازد و نقـاط تـوازی رویکـرد
ادبی شان را به ویژه در جنبه های مشترک آن ها در آفرینش هـنری بررسـی می کنـد کـه بیشـتر در سـنت آفریـنی، زبـان
آفرینی، نواندیشی و خالقیت و نیز آفرینش ژانر ادبی هم جهت هستند. اما اومانسیم سعدی کــه از مرزهـای جغرافیـایی،
نژادی و حتی آیینی و اعتقادی فراتر می رود، برخالف آنچه در رنسانس اروپا مشــاهده می شـود، بـه گفتـۀ ســخنران از

 دین را برای انسان می خواهد و نه انسان را برای دین.نوع انسان گرایی دینی است، اومانیسمی که

سعدی پژوهی در ایتالیا. نگاهی به چند ترجمه از گلستانفائزه مردانی )دانشگاه بولونیا( 
نزدیک به یک قرن و نیم از اولین گام در مقدمه و ترجمه بخشی از گلستان سعدی به زبان ایتالیایی، به کوشش گراردو

 تا کنون، خاورشناسان و ایرانشناسان ایتالیایی چهار ترجمه۱۸۷۳د وینچنتیس می گذرد. در پی این تالش، از سال 
دیگر از این متن به دست داده اند. این گفتار تالشی ست مقدماتی در ارائه  گزارشی از این متون و بررسی برخی از

نکات این برگردان ها.

 پژوهش تطبیقی در باب برخی عناصر سنت های عاشقانه غزل سعدی و سونتمیترا مظاهری )دانشگاه تهران(
پترارک

ــق ورزی«سنت پترارکی»از آنجا که اصطالح  کهداللت دارد   در ادبیات اروپا به مجموعۀ آداب و شیوه های خاص عش
سـونت هایبـا مقایسـۀ سـنت  این دو بـه سـنجش مشـترکات این گفتـاربسیار به سنت عاشقانۀ غزل فارسی شـباهت دارد، 

 بـا ترسـیم همچـنین بـر آن اسـت کهپـردازد.در این ژانـر، می  شـاخص ه ای به عنـوان نمایند، غزلیات سعدیباپترارک 
، چـارچوب... توجه به صورخیال، لفـظ، چگــونگی تطــور مطلب و باساختارمند آداب عشق ورزی در شعر دو شاعر، 

در این راســتا عناصــر تشــکیل دهنــده  و. د کنــرسی قــرابت این ســنت ها را برآن دو و نــیزســنت های عاشــقانۀ شــعری 



اند.ده  ش شاهد  مثال هایی طبقه بندی همراه باتصاویر سنت های عاشقانۀ دو شاعر و مضامین 

گفتن آنچه نتوان گفت: تناقض فلسفی درعرفان تأویلی اکهببارتفرانچسکو عمر زامبونی )دانشگاه »ال نورماله« پیزا( 
و عطار              

 م.( و عرفــان1221ـــ1145مقایسه ای فلسفی ـ تئوریکی ست بین عرفان شاعر صــوفی فریــد الــدین عطــار ) این گفتار
ــر1328-1260واعظ فرقه دومینیک قدیس مایستر اکهارت ) م.( به منظور نمایاندن روند و رشد  تأویلی مشترک در ه

دو عارف. پیش فرضیۀ این روند مبتنی ست بر ادراک خدا به عنوان موجودیتی ســاده و درعین حــال مــنّزه. بــر اســاس
این فرض، ذات الهی به خودی خود، هم غیر قابل بیان است و هم غیر قابل شناخت، و این مسأله یــک نــوع تنــاقض را
در پی دارد. جنبه ی عرفانی تأویل عطار و اکهارت در اذعان این تناقض و نیز در تالش فــایق آمــدن بــر آن از طریــق

نفی فرق بین شناسنده )انسان( و شناخته شده )خدا( جلوه گر می شود.

ساختار و سمبل واحه ها و باغ ها در ایران و اروپاپیترو الئوره انو )رایزن یونسکو( 
اثر باغ ایـرانی بـا جلوه هـای فـرهنگی و نمـادگرایی اش، و بـا طـرح اساسـی و سـاختارش، در باغهـای دنیـای عـرب و
مسلمان از شرق تا اندلس و حتی در حیـاط هـای درونی رواق دار دیرهـا و کلیسـاهای قـرون وسـطا و نـیز در باغهـای
رنسانس اروپا به چشم می خورد. سخنران در نظر دارد با تکیه بر ریشه ی مضمونی بــاغ و نــیز بــا بررســی پیــدایش و

ساختار واحه ها که تا به امروز هنوز در صحاری نام »جنّت« یعنی "باغ" و "بهشت" دارند، گفتار را هدایت کند.

مرگ در اندیشۀ سعدی و پترارک کارلو ساکونه )دانشگاه بولونیا( 
سخنران با نمونه هایی از آثار پترارک به ویژه در »نغمه ها« و نیز در »رازنامــه« اش و چنــد بنــد از آثــار ســعدی، بــه
ویژه از »دیوان« و منظومه ی »بوستان«، بر آن است به اهمیتی که موضوع مــرگ در دنیــای ایــده آل و هـنری این دو
شاعر دارد، بپردازد. سخنران بیشتر بر اساس چگونگی اتکای این دو ادیب به تجارب شخصــی شـان و نـیز بـر اسـاس

اعتقادات موجود در مذاهب شان، پژوهش تطبیقی اش را ارائه می دهد. 

 چهره ی کوروش در ماکیاولّی و ولترمینو میرشاه ولد )دانشگاه تورینو(
این گفتار به دو رویکرد متفاوت اندیشه سیاسی اروپا به کوروش کبیر اختصاص دارد. بنیانگــذار سلســله هخامنشــی در
آثار ماکیاوللی به عنوان رهایی بخش یک ملت معرفی شده و جایگاهی برابر با حضرت موسی کسب می کند. در نقطه
مقابل آن، در نگاه ولتر دو تصویر از ایران باستان داریم. یکی تصویری است آراسته به زرتشت یا پیامبری که آمــوزه
های گرانبهایی را برای بشریت به یادگار نهاده و دیگری تصویری از کوروش است که به عنـوان یـک فـاتح ویرانگـر
معرفی می گردد. به رغم اینکه خوانش ولتر از ایران باستان بسیاری از باورهای ما را به چالش می کشد، امـا درسـت
همین خوانش بود که به ایرانشناسان جرات داد تا تصویر ایران باسـتان را از سـیطره تـاریخ نگـاری یونـانی برهاننـد و

این همان نوآوری است که ایران شناسی مدرن به آن مدیون است. 
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