
2020 اکتبر 23 و 22(، CoBIranپنجمین همایش بین المللی ایران شناسی دانشگاه بولونیا ) 

 دانشکدۀ زبانها، فرهنگ ها و ادبیات خارجه و دانشکدۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن دانشگاه بولونیابا کوشش و برگزاری
 مرکز فرهنگی و امور بین الملل شهر کتاب با همکاری

( دیگریو پروژۀ ایدا )تصویرها و کج گونگی های 
و دفترهای میخانه، مجلۀ مطالعات ایرانی

 9.15 ساعت 2020 اکتبر22پنج شنبه

دانشکدۀ زبانها، فرهنگ ها و ادبیات خارجه   رئیس پائوال پوچینیگشایش همایش با سخنان
 رئیس دانشکدۀ تاریخ، فرهنگ و تمدنپائولو کاپوتسوو 

آغاز همایش با خوش آمدگویی کارلو سکونه

با میزبانی مائوریتسیو سیلویو پیستوزو

 )موسسۀ فرهنگی شهر کتاب، تهران(، روایِت روایت شناسی در ایران علی اصغر محمدخانی
نویسنده پس از اشاره به نظریه های حوزۀ روایت شناسی، زبانشناسی و نشانه شناسی مشهور در محافییل علمی غییرب، بییه ویییژه

 رابرت اسکولز، والدیمیر پراپ، تزوتان تودوروف، مایکل تییوالن، یییاکوب لوتییه، مییارتین واالس، ژراردر تئوریهای 
، گزارشی دربارۀ ترجمیه هیای فارسیی آثیار این میولفین ارائیه می دهید و تیأثیر علمی آنهیا را بیر پژوهشیگران اییرانی میژنت

نمایاند. این ترجمه ها عمالً به تحقیق در مورد نظریه های روایت شناختی کمک بسیزایی کیرده انید و بیه طیرز قابیل تیوجهی بیر
اتخاذ رویکردهای روش شناختی جدید در تحلیل متن ادبی تأثیر گذاشته اند. نویسنده پس از یادآوری مضمونهایی که بییه ویییژه در
دو تألیف بابک احمدی و احمد اخوت در حوزه های نامبرده آمده است، فهرستی از کتابهای منتشر شده در سال گذشییته در ایییران

یادداشت های روزانه،در زمینه روایت شناسییی و پییرداخت ژانرهییای مختلییف ماننیید رمییان ، داسییتان کوتییاه ، خییاطره نویسییی، 
و غیره ارائه می دهدنمایش نامه 

)دانشگاه الساپینسا، رم(، تاریخ نویسی ساختگی و تعریف هویت. روایت پیدایش » دین بدکار« از دیدگاه دینجان فیلیپّو تِّریبیلی 
شناسان زرتشتِی دورۀ عباسی

در این نوشتار سه بند برگرفته از کتاب سوم »دینکرد«، اثر دین شناختی زرتشتی قرن نهم ی دهم میالدی، بررسیی و تحلیییل شیده
است. در این متن، روایتی آمده است  که در آن به ریشۀ مضمون » دین بدکار« می پردازد که منطبق شییده اسییت بییا دین یهییودی،
مضمونی که در سایر متون پهلوی یا در متون تاریخی ی ملی ایرانی سابقه ای ندارد. جان فیلیپّو تِّریبیلی از طریق تجزیه و تحلیل
سییاختاری متن و مقایسییه بییا دیگییر منییابع ، سییعی در روشیین کییردن دالیلی دارد کییه دین شناسییان زرتشییتی را وادار بییه پییرداخت

ساختگی حافظه ی دیگری از تاریخ گذشته کرده است.

 )دانشگاه بولونیا(، چرخۀ اسطوره ای آرش در ادبیات ایرانیآنتونیو کلمنته پانائینو
 )ارخشا/آرش( در حماسه ایران سرنوشت عجیبی یافته است. آرش با دو اشاره ی کوچک درƎrəxšaچهره قهرمان کماندار 

متن اوستا، در سرودی مربوط به ستارۀ شعرای یمانی یا شبآهنگ، ستایش شده است. در آنجا درخشش نوک تیری که آرش
پرتاب می کند، با درخشش پرنورترین ستاره در آسمان مقایسه شده است.  شخصیت اسطوره ای آرش در این متن برای اعالم

 )تیشتر( بر دشمنان خود بکار گرفته شده است . چرخه ی اسطوره ای آرش تحوالت خاصی در منابعTištryaپیروزی ایزد 
ایرانی دوره ی میانه پیدا نمی کند و بعدتر در مشهوداتی پراکنده ، به ویژه در مدارک عربی - اسالمی ، دوباره ظهور می کند؛
با وجود اینکه به نظر می رسد اسطوره آرش نقشی اساسی در هویت اشکانی داشته است و از سنن هخامنشی نیز نبایست دور

بوده باشد، دست کم با در نظر گرفتن تأکیدی که به نمادگرایی این کمانگیر در زمینه های فرهنگی نامبرده شده است. در این
مقاله سعی می شود ابتدا برخی موضوعات مربوط به این حضور عجیب و غریب ، از جمله "سانسور" احتمالی ساسانی ها علیه
استفاده از چرخه قهرمانانه، که بسیار با حوزه اشکانی مرتبط است، پرداخته شود و سپس برخی از نظریه های اخیر مربوط به

مرگ آرش موجود در منابع اسالمی، مورد بررسی قرار گیرد.



)انستیتوی آسیا، تورینو(، جدال بین دیوان و فرشتگان. ریشه های گنوسی گری میان بابِلیان و ایرانیاناِتسیو آلبریله 
( آشناست، قهرمانانی متمدن که هنرها و فنون بقا را برای انسان به ارمغانapkalluفرهنگ بین النهرین با چهره های آپکالو )

آورده اند. این شخصیت های اسطوره ای دانشمند توسط یهودی های  تبعید در بابِل از زاویه ای منفی استفاده و نامگذاری/
کدگذاری می شوند. از اینجاست که افسانه ی هبوط فرشتگان نگهبان و ناظر شکل می گیرد و در سنت متونی »کتاب خنوخ«
گسترش و تکامل ویژه ای می یابد. این اسطوره ها، همراه با مواد و مضمونات ایرانی، مبانی ایدئولوژیکی ای را تشکیل می

دهند که از آن سنت های گنوسی دوران هلنیستی نشأت می گیرند.

با میزبانی کارلو سکونه

 )دانشگاه اورینتاله، ناپل(، رزم و بزم دو شیوۀ توصیفی جنگ در دورۀ تیموریمیکله برناردینی

 شاعری مرموز قدری )دانشگاه بولونیا(، جنگ خلیج فارس به شیوۀ صفوی: منظومه های کوتاه مائوریتسیو سیلویو پیستوزو
سه مثنوی به نویسندۀ ناشناخته ایرانی از شیراز به نام "قدری" منسوب شده است که به جنگ پرتغییالی هییا و ایییرانی هییا در خلیج

( برای کنترل راه های تجاری و به ویژه تصرف خییاک هرمییز می پردازنیید. در این نوشتارسییعی می شییود1620-1630فارس )
آنچه را که اخیراً درباره این منظومه ها مستند شده است، به اختصار شرح دهد و ویژگی هییای سییاختاری آنهییا را، کییه بیشییتر از
جنبه ی سند تاریخی قابل توجه اند تییا چگییونگی ادبی، بییر شییمارد. یکی از این سییه مثنییوی در کتابخانییه واتیکییان، یکی دیگییر در

 در ایتالیا و دیگری در کتابخانه بریتانیا در لندن نگهداری می شوند. مودناکتابخانه ای در شهر 

(1720ی1644 ونیز(، طبیعت، تخیل و مدرنیته در »چهار عنصر« میرزا عبد القادر بیدل )کافوسکاری،)دانشگاه استفانو پِلّو

با میزبانی کارلو سکونه

)دانشگاه پادوا(، تصاویر حقیقی، تصاویر درست. نگاه و روایت در سینمای ایران )از دیدگاه اروپایی(ادونه براندالیزه 
سینمای ایران از دهه هفتاد تا به امروز در میان سینِمادوستان اروپا جای مهمی باز کرده است. از جمله دالیل این توجه را

می توان نه تنها به اساسی شمردن و دقت کارگردانان ایرانی به نهاد تصویر و ماهیت تفکر از طریق تصویر نسبت داد بلکه
تمایالت شاعرانه کارگردانان نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. در کنار این ها به میزان زیادی به تصویر درآوردن  رگۀ

باستانی و گرانبهای معنویت که شاخصه ذاتی ایرانیان است همچنین نقش مهمی ایفا می کند.

 در نوسان فلسفه و عرفان»حی بن یقظان«)دانشگاه نرمال پیزا(، داستان فرانچسکو عمر زامبونی 
رساله »حی بن یقظان« داستانی ست عرفانی - شهودی که درمیان دیگر تألیفات ابن سییینا کییه مملییو از منطییق گییرایی فلسییفی انیید،
غیرمعمول می نماید. این نوشتار که قصد دارد خوانشی دیگر بییر  این داسییتان ارائییه دهیید، در دو بخش سییازمان یافتییه اسییت. در
بخش اول سعی شده است محتوای اثر و تمثیل های متعییدد آن را در راسییتای  آمییوزه هییای ابن سییینا نشییان دهیید. بخش دوم نتییایج

 و موضییعهککانری کککوربنبخش اول را با بحث درباره دو موضع متضاد درباره ی وجود بعد عرفانی در ابن سینا، یعنی موضییع 
، بدست آورد. از نظر کوربن ، عرفان بیییانگر شییکلی از دانش اسییت کییه می توانیید از عقالنیت عبییور کنیید و دردیمیتری گوتاس

مقامی واالتر قرار گیرد. برعکس ، گوتاس استدالل می کند که در مورد ابن سینا نمی توان از عرفان به معنییای واقعی آن سییخن
گفت.

 )دانشگاه بولونیا(، ادبیات فارسی دورۀ اخیر دربارۀ جنگ تحمیلی با تمرکز بر سه رمان منتشر شده در ایتالیافائزه مردانی
( ارائه1980-ی 1988این نوشتار قصد دارد بررسی مقدماتی و مختصری بر ژانر روایی برآمده در طول جنگ ایران و عراق )

دهد که در تکامل خود در دهه های بعدی، یکی از پرحضورترین و پرطرفدارترین الگوهای ادبی فارسیی معاصییر را بییه وجییود
آورد. توجه خاص بر انتشار سه رمان ترجمه شده به ایتالیایی است که متعلق به  این شییاخه از ژانییر نییامبرده هسییتند، این رمانهییا

 درجه« اثر احمد دهقان ، » در تهران حلزون ها سر و صدا می کنند« اثر زهرا عبدی ، »عشییق270عبارتند از »سفربه گرای 
و چیزهای دیگر« اثر مصطفی مستور. نویسنده تالش دارد رهیافت اولیه ای بر ویژگی های این فصل غیینی و پربییار از داسییتان

نویسی جدید فارسی فراهم آورد.



 )دانشگاه بولونیا(، »ویس و رامین« گرگانی و »بهمن نامه« ایران شاه: جنبه های بینامتنیناهید نوروزی
این نوشتار مقایسه ای ست بین »ویس و رامین« اثر فخر الدین اسعد گرگانی )قرن پنجم هجری( و داستان عاشقانه ی موجییود در
منظومه حماسی »بهمن نامه« اثر ایرانشییاه )قییرن پنجم ییی ششییم( کییه در آن عناصییر و بن مایییه هییایی بینییامتنی این دو اثییر مییورد

 رویییارویی بییا این دو منظومییه نییویس در زاویه ی دیدبررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این مقاله، توجه ویژه به تفاوت فاحش
، معطییوف اسییت. ایرانشییاه ، درکتککایون و ویسبه ویژه در ارزیابی شخصیییت هییای زن، یعیینی   اخالق زناشویی چالش عشق و

بخش اول »بهمن نامه« اش خود را اولین خوانندۀ موشکاف فخری گرگانی نشان می دهد، زیرا او، چنیید دهییه پیش از »خسییرو و
شیرین« نظامی، داستانی ضد »ویس و رامین« می سیازد و بییه مخاطبیانش اثییری پیشیینهاد می کنیید کییه تالش دارد اقییدامی بییرای

اصالح و جبران رسوایی ناشی از داستانی باشد که دوعاشق گناهکار را به مقام پرشکوه پادشاهان ایرانی رسانده بود.

با میزبانی فائزه مردانی

)دانشگاه تربیت مدرس، تهران(، روایت شناسی قصۀ »زرد پری و سبز پری«حسن ذوالفقاری 
 و قصییهروایت شناسی. بررسییی و مطالعییة بییوده اند غنی مردمی و مردم شناسییی گنجینه هایداستانهای عامیانه همواره یکی از 

پژوهی این مواد گرانبهای مردمی و در دست فراموشی، می تواند آنها را از پرده نسیان درآورد و با این شناخت به ابعاد تازه تر
 پییریسییبز از آنها بهره گرفت. داسییتان زردپییری و مردم شناسیاین قصه ها ره یافت تا در جهت تحلیل یا بازآفرینی یا مطالعات 

 داستان شاهزادگانی است كه به یاری قلندری بییه وصییال سییبزپری و زردپییری در ق(۵۳۶-۴۴۱منسوب به احمد جام ژنده پیل )
خانییه هاسراندیب مي رسند. این قصه از افسانه های قدیم است که میان مردم شهرتی به سزا داشته است؛ چنانکه آن را در مکتب 

 آن را روایت شناسی کرده و ریشه های آن و نیز صییحت انتسییابشکوشیده ایم. در این مقاله ضمن گزارش داستان، می خوانده اند
:درمی یییابیم آن را بکاویم. در نهایت بن مایه های و مضامین و درون مایهبه احمدجام ژنده پیل را بررسی کنیم و زبان و بیان و 

. غزل گوییاین قصه روشی نو و ممتاز در روایت دارد: پیشبرد داستان با 

 )دانشگاه کافوسکاری، ونیز(، داستان نویسی معاصر فارسی: بازخوانی تحلیلیآنّا وانزان
در بخش بزرگی از آثار ادبیات فارسی، چه در شعر و چه در نثر ، با ساختاری چند الیه روبرو هستیم کییه در آن اصییوالً امکییان
چند بعدی بودن و چند معنایی بودن وجود دارد، امری که طبیعتییاً امکییان خییوانش هییای متفییاوت را از یییک متن فییراهم می آورد.
نویسندگان بطور کلی و به ویژه نویسندگان دوره ی پس از انقالب اسالمی ایران، این فن آوری را گسترش داده و تجدید کرده اند
تا افکار و عواطف غیرقابل انتقاد را بیان کنند. در این نوشتار سه رمان از سه نویسنده )فتانه حاجی سیدجوادی ، ناهید طباطبایی

و زویا پیرزاد( که با موفقیت در ایران منتشر شده اند، در نحوه ی بهره برداری از تمثیالت مقایسه شده است.

)دانشگاه اورینتاله، ناپل(، »تهران مخوف«: تأمالتی بر تجسم شهر به مثابه استعاره ای از بی سویگیبیانکا ماریا فیلیپّینی 
مدرنیته در ایران

 اسییت ،به قلم آمده شهر تهران، همانطور که توسط نویسندگان برخی از "رمان های اجتماعی" فارسی قرن بیستم تجسم و نمایش
 در روشیین کییردنمی تواند  برآمییده از آن ارائه می دهیید. مالحظییاتژرف نگری را برای متعددی نکته هایموضوعی است که 

، مفییید واقییعشناختی جامعه انتقادی جنبه به ویژه با حومه ، یانقشی که به شهر نسبت داده می شود ، خصوصاً در تقابل با روستا 
شود.

9.00 ساعت 2020 اکتبر 23جمعه 

با میزبانی مائوریتسیو سیلویو پیستوزو

)دانشگاه بولونیا(، ماه مانی و ماه المقنع: معجزه های مذهبی و کاربرد سیاسی آن هاآندِرا پیراس 
شورش مشهور المقنع ، شخصیتی که در قرن هشتم میالدی با سپاهیان خلیفه عباسییی روبییرو شیید و افییراد زیییادی را از خراسییان
ومناطق سغدیان جمع آوری کرد ، مورد جالب قیامی سیاسی است. این شورش از یک مجموعه  تبلیغاتی ییی ایییدئولوژیک اسییتفاده
می کند که متنوع ترین سنت های مذهبی شرق ایران را شامل می شود ، از جمله مزدایی ، مانویی و آیین بودا. به نظر می رسیید
جلوه های ویژه جادویی و توهم آمیز المقنع - همانند معجزه ماه برانگیخته شده  از یک چاه - نمونه ای ازابتکار عمل هییای مییانی
است که با اتکا به قییدرت معجییزه آسییای خییود ، بهشییت و اشییخاص نییورانی و آسییمانی را بییه منظییور متییدین کییردن فرمانروایییان

ساسانی بر می انگیخت. 



،)دانشگاه کسیان، چین(، گونه شناسی پهلوان در هنر روایتی سغدی و در حماسۀ فارسی. دربارۀ رستم و اسفندیارَمتِئو کومپارتی

Since  its  discovery  in  the  1950s,  the  so-called  “Blue  Hall”  at  Panjikent  has  been  considered  a
masterpiece of eighth century Sogdian art. Its paintings (at present kept in the Hermitage Museum)
include a continuous program developing along the four walls, dedicated mainly to the great eastern
Iranian hero Rustam, who is immediately recognizable by his leopard skin garments. Rustam is always
represented atop his reddish horse Rakhsh while fighting demons or moving into mysterious lands
populated by strange creatures, as described in the Shāhnāmeh by Firdousi. One scene is a representation
of Rustam fighting with a snake demon that does not appear in the Shāhnāmeh.  There seems to be at
Panjikent some confusion regarding the main character of the story. Is it Rustam or Isfandyār? In the
Shāhnāmeh  it is Isfandyār who is swallowed by the dragon. In the Panjikent paintings, however, the
dragon-fighting hero wears the leopard skin garments typical of Rustam. As is well known, one feature
of the Isfandyār trials is the killing of the  Simurgh that was the protector of Ruastm and his family.
Curiously enough, at a certain point in the narration of the Shāhnāmeh, Rustam also shoots the Simurgh
with an arrow after the magic bird exhibits an aggressive posture. Even though this episode might be
considered “marginal”, it is still included in the story of Rustam and represents a further convergence
of the characteristics of Rustam with those of Isfandyār. Just like the Shāhnāmeh narrative, the trials of
Rustam as depicted in the Panjikent murals include several incongruous details that deserve further
discussion.

با میزبانی آندِرا پیراس

 )دانشگاه الساپینسا، رم(، »شهرستانی های ایرانشهر« و ادبیات جغرافیایی دورۀ ساسانیکارلو ِچِرتی
درباره ادبیات جغرافیایی ایران مربوط به دوران پیش از اسالم اطالعات نسبتاً کمی در دست داریم ، اگرچه متون فارسی میانۀ

زرتشتیان نوشته ها و مطالبی را در توصیف جغرافیای جهان ایران به ما منتقل کرده اند. رساله کوتاه »شهرستانی های
 راهامین آنتیالایرانشهر« قطعاً مهمترین اثر جغرافیایی است که به فارسی میانه نوشته شده و اگر بازسازی متن اخیر توسط 

بپذیریم، می تواند از »خدای نامگ«  نشأت گرفته باشد. با این حال »شهرستانی های ایرانشهر« فقط در چارچوب بزرگتر
ادبیات پهلوی قابل درک است. برای اثبات این فرضیه ، نویسنده بخش هایی از »شهرستانی های ایرانشهر« را با  بخش هایی از

»بندهشن« مقایسه می کند.

)دانشگاه بولونیا(، متن کتیبۀ داریوش در بیستون: ورای تفسیر تاریخی ی متن شناختیپائولو اونی ِبنه 
کتیبه داریوش اول در بیستون احتماالً بنایی ست که بیش از دیگر کتیبه های پارسی باستان مورد مطالعه قرار گرفته است. کتیبه

ای سه زبانه که در وضعیت خوب و سالمی است، به همین دلیل به نظر می رسید که متن مناسبی برای مطالعه زبان فارسی
باستان باشد. همچنین، از جنبۀ محتوا برای درک حوادثی که داریوش را به قدرت رساندند از اهمیت باالیی برخوردار است. این

کتیبه عمدتا به دالیل زبانی و تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت. در این نوشتار مختصر ، نویسنده قصد دارد این متن را به
عنوان ماده ای از ادبیات فارسی باستان به ویژه در ارتباط با سایر مؤلفه های پیامی که آن را نوعی "سند چندجانبه" می نمایاند،

بررسی و تحلیل کند.

با میزبانی ناهید نوروزی

 )دانشگاه اورینتاله، ناپل(، خاطره نویسی در ادبیات فارسی معاصر: پیدایش و تکامل یک ژانرناتالیا تورنِِزلّو
از گونه شناسی روایی سفرنامه های قرن نوزدهم میالدی گرفته  تا رمان هییا و داسییتان هییای کوتییاه قییرن بیسییت و یکم ، خییاطره
نویسی در ادبیات فارسی تحوالتی تدریجی تجربه کرده است. شیییوه ی "گزارشییگری" در سییفرنامه نویسییی بییه تییدریج بییه سییمت
درونی سازی روایت و نگارش عواطف شخصی پیش رفته است. در این نوشتار سعی براین است که با مروری کوتاه بر برخی
آثار نمونه و با توجه ویژه به جدیدترین دستاوردهای ادبی، مشخصات اصلی خاطره نویسی و یادداشت های روزانه و دگرگونگی

های مربوطه در طول زمان ترسیم و بررسی شود.

)پژوهشگر آزاد، تهران(، بن مایۀ قلندر در ادبیات عرفانی فارسیفابیو تیدّیا 



بن مایۀ قلندر که نخستین پیدایشش را در نسخ اواخرنیمه قرن پنجم هجری می توان یافت، در فواصل قرن هفتم و هشتم به عنییوان
نوعی بسیار مهم از ادبیات عرفانی زبان فارسی، آکنده ازتصاویر نمادین، تثبیت شده و تییا امییروز بییه دسییت مییا رسیییده اسییت. از
دیدگاه تاریخی شخصیت مردم گریز و طغیییانگر و غیراجتمییاعی قلنییدر بییا وجیود اینكییه بالذاتییه تییداعی كننییده فیردی نامتعییارف و
سركش است، در جوالنگاه ادبیات عرفانی دستخوش دگرگونی های شگفت انگیزی در سبك ومحتوا شده و با  نوخییوانی و تاویییل
مثبت گرا، به پدیده ای ارزشمند و پسندیده تبدیل می گردد. پدیده ای كه جنجالی تییرین و رسییوایی تییرین خصوصیییات انسییانی کییه

بعضاً در سنت تصوف هم می توانشان یافت به ارزش هایی مبدل می شوند که رهایی " جان و روح" انسان را در هدف دارند.

 در منظومه های فارسی، از فردوسی تا سعدیدیگری )دانشگاه بولونیا(، کارلو سکونه
 را در اشعار فارسی قرن پنجم تا هفتم هجری به طور خالصییه نشییان دهیید."دیگری "هدف ازاین نوشتار این است که چشم انداز

در بخش اول ، نویسنده به اختصار در مورد اشعار فردوسی و نظامی صییحبت می کنیید کییه در آن نمییونه  هییایی ازاندیشییۀ شییمول
 تییداعی می"  یا "شییاهجهانی"اهی جهانی"پادشگرایی و هم زیستی سایر مردمان  و گروه های قومی را بر اساس اندیشۀ ایرانی 

کند. در بخش دوم مقاله بیش از هر چیز بر موضوع دیگردینی  و تکثرگرایی دینی متمرکز است و به طور خاص نشان می دهد
كه "عطار و سعدی" دو شاعری کییه توجییه عمیقی بییه دین و عرفییان دارنیید، در شییعرهای خییود ییی بییا ارجییاع بییه قییرآن مجییید کییه

 روبرو شده اند و چه رویکردی را به ویژه در مورد دین یهودی و زرتشییتی"دیگری"برخوردی باز و کریمانه دارد ی چگونه با 
و مسیحی پیش گرفته اند. 
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