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  ي و پژوهشگران هندي عصر صفويها كمبريج و سفرنامه

 ةهاي انتقادي در مورد سفرنام هاي تطبيقي و نگرش هاي تازه با روش پژوهش بررسي
احان ايراني، هندي و اروپايي بهسي ط دانشگاه كمبريج ايران و هند در عصر صفوي توس

ت و نگرشي دقيق در اين كتاب اثري است مبتني بر شرح جزئيا. چاپ و منتشر مي شود
هايي كه در مسير ايران و هند و آسياي مركزي در  بررسي گزارش سفر يا سفرنامه

ط اين كتاب توس.  ميالدي انجام و نوشته شده است١٨٠٠ تا١٤٠٠محدوده زماني مابين 
ليف شده أه و ت تهي»سنجاي ساب رهمانيام« و »عالم رمظفّ«نام  دو پژوهشگر هندي به

هاي آسياي جنوبي در  ن زبان و تمدةص و استاد در رشتلم، متخصّعا رمظفّ. است
 UCLAص و استاد تاريخ هند در دانشگاه دانشگاه شيكاگو است و ديگري، متخصّ

ها و   سفرنامهةهاي ديگري در زمين فان اين كتاب، هردو پيش از اين نيز كتابلّؤم. است
هاي بسيار  وجود انتشار كتاب  با.اند شرق نوشته تجارب مسافران اروپايي و آسيايي به

هاي تاريخي، ناشر عقيده دارد كه اين ژانر خاص از  نويسي و سفرنامه  سفرنامهةدربار
مورد غفلت و فراموشي قرارگرفته است و در چنين شرايطي، اين كتاب ات اساساًادبي 
ان لين بررسي جامع از اين نوع خاص ادبي است كه روابط ميان مغوالن هند، شاهاو

كننده از نظر بروز  اي تعيين صفوي ايران و نواحي مستقر در آسياي مركزي را در دوره
انتشارات كمبريج در بخش . دهد هاي فرهنگي شرح و توضيح مي تغييرات و تماس

في اين كتاب آورده استديگري از توضيحات خود در معر:  
اند و نتيجه   داشتهها مطالعات دقيقي كه نويسندگان اين كتاب از اين سفرنامه

كند كه ارتباط و درك  هاي آنان براي خواننده اين امكان را فراهم مي بررسي
 روشني از فضاي رواني و اخالقي ادبا و دانش آموختگان مسلمانان و غيرمسلمانان

  .دست آوريم اند، به هاي ارزشمند بوده كه پديدآورندگان اصلي اين روايت
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اي خاص و در چنان چارچوب  گونه ا در كتاب حاضر بهه  ناشر، اين سفرنامهةگفت به
ط مسافران هايي كه توس ها و سفرنامه اند كه در نهايت با ديگر گزارش جامعي ارائه شده

 مسافران و جهانگردان اروپايي اوايل ةآسياي مركزي نوشته شده و روايات و سفرنام
 »ايران در عصر اكتشافاتهند و  كتاب سفر به. عصر جديد قابل مقابله و مقايسه است

كند كه در  ي ارائه ميچشم انداز غني و قابل اطميناني از تاريخ فرهنگي و تاريخ ماد
نها در عصر جديد بلكه براي مجموع، نه تنها براي درك بهتر طبيعت رويارويي تمد

 هند سفر به«كتاب . دنياي تازه و ناآشنا بسيار خواندني است ت بردن صرف از ورود بهلذّ
زبان انگليسي و از   صفحه به٤٠٠ در )م ١٨٠٠-١٤٠٠( »و ايران در عصر اكتشافات

بازار  در انگلستان به, م ٢٠٠٧ژانويه سال جاري  ٣١سوي انتشارات دانشگاه كمبريج 
  .شود نشر جهاني كتاب عرضه مي
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  مرکز تحقيقات فارسيهاي نشر  تازه

  قند پارسي
, الدين محمد بلخي رومي مين سال تولّد موالنا جاللصدويژة بزرگداشت هشت .١

 . م٢٠٠٧/شه  ١٣٨٦پاييز , ٣٨شمارة 
 ١٣٨٧ ـ بهار ١٣٨٦زمستان , ٣٩-٤٠شمارة , نامة ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي ويژه .٢

 . م٢٠٠٧-٠٨/شه 
 . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٧ـ پاييز  تابستان, ٤١-٤٢شمارة , نامة نسخ خطّي هند ويژه .٣

  ها کتاب
/ شه  ١٣٨٧بهمن , جبين عمر کوشش ماه به, ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر .١

 . م٢٠٠٩فوريه 

 . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٧اسفند , گزيدة اشعار رئيس احمد نعماني, سرمة اعتبار .٢

اهتمام پروفسور عبدالودود اظهر دهلوي و دکتر  به, سرودة گردهر داس, رامايانا .٣
  . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٨, سيد عبدالحميد ضيايي

تصحيح و حواشي از , تأليف ميرزا محمد طاهر خان آشنا, نامه  شاهجهانملخِّص .٤
 . م٢٠٠٩آوريل /شه  ١٣٨٨ارديبهشت , الرحمن دکتر جميل

  

 


