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بندیزمان	برنامھ 	
 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

  1398اردیبهشت  9و  8
دانشگاه اصفهان  

–دانشکده ادبیات و علوم انسانی  گروه تاریخ   
 

:کنندگان	برگزار  

اتریش	شناسی	ایران	انستیتو	       																	تاریخ	گروه	- ناصفھا	دانشگاه  

	صفویھ	دوره	در	شیعھ	تمدن	و	فرھنگ	مطالعات	علمی	قطب        

  کجباف	اکبر	علی	دکتر:	ھمایش	علمی	یردب

  جعفری	اکبر	علی	دکتر:	ھمایش	اجرایی	دبیر

 

 

 
اعضای کیمتھ علمی    

شماره نام استاد  دانشگاه   

1 دکتر نزھت احمدی  دانشگاه اصفھان   
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2 دکتر جھانبخش  
ثواقب   

دانشگاه لرستان  

3 دکتر حسین  
میرجعفری  

دانشگاه اصفھان  

4 غر صدکتر ا 
منتظرالقائم  

دانشگاه اصفھان  

5 دکتر مرتضی  
نورائی  

دانشگاه اصفھان  

6 مرتضی دھقان دکتر  
نژاد  

دانشگاه اصفھان  

7 دکتر  ساسان  
طھماسبی  

دانشگاه پیام نور اصفھان  

8 دکتر ناصر جدیدی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف  
آباد  

9 دکتر علی اکبر  
کجباف  

دانشگاه اصفھان  

10  Dr. Florin Schwartz کادمی علوم و انستیتوی رئیس  
ایران شناسی اتریش  

11  Dr.Rudi Matte University of Delaware 
 

12  Dr. George Rota  Institute for Iranian Studies, Austrian Academy 
of Sciences, Vienna  

13 دکتر علی اکبر  
جعفری  

دانشگاه اصفھان  

14 دکتر مسعود کثیری  دانشگاه اصفھان   

15 دکتر فریدون الھ  
یاری  

دانشگاه اصفھان  

16 دکتر حمید حاجیان  
پور  

دانشگاه شیراز  

17 دکتر حمید اسدپور  دانشگاه خلیج فارس   

18 دکتر وحید عابدین  
پور  

دانشگاه علوم پزشکی اصفھان  

19 دکتر ابوالحسن  
فیاض  

دانشگاه اصفھان  

20 دکتر رضا بیطرفان  دانشگاه اصفھان   
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21 دکتر بدرالسادات  
علیزاده مقدم  

دانشگاه پیام نور اصفھان  

22 دکتر زینب  
احمدوند  

دانشگاه ارومیھ  

 
همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
	افتتاحیھ  8:30 مراسم	شروع	–
	8:45 ایران	اسالمی	جمھوری	سرود	و	کریم	قرآن	تالوت –	8:30 
	8:55 کلیپ	پخش –	8:45 

-9:05 )ھمایش	علمی	دبیر	(کجباف	اکبر	علی	دکتر	گزارش 	8:55 

	)اتریش	شناسی	ایران	انستیتو	معاون( Ms Christine Noelle-Karimi	سخنرانی 9:15	 –	9:05 

-9:30 اصفھان	دانشگاه	رئیس	طالبی	دکتر	آقای	سخنرانی 	9:15 
-9:40 )انسانی	علوم	و	ادبیات	دانشکده	رئیس(نژاد	دھقان	مرتضی	دکتر	سخنرانی 	9:30 
-10 )اصفھان	دانشگاه	تاریخ	استاد(	اصفھانیان	دکتر	سخنرانی 	9:40 
 نیری	دھقان	لقمان	دکتر	استاد	و	جعفری	میر	حسین	دکتر	استاد	علمی	مقام	از	تجلیل
	10:10 نیری	دھقان	لقمان	دکتر	،جعفری	میر	حسین	دکتر	علمی	زندگانی	کلیپ	پخش –	10 

	10:25 جعفری	میر	حسین	دکتر	سخنرانی –	10:10 
	10:45 تجلیل	مراسم	ھدایای	اھدای –	10:25 

	اور	وزارت	الملل	بین	روابط	دانشکده	استاد(زھرانی	مصطفی		دکتر	سخنرانی
 )امورخارجھ	وزیر	راھبردی	مدیر	خارجھ،

11:15	 –	10:45 

پذیرایی  

 
11:30- 11:15 
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همایش بین المللی مطالعات برنامه  روز اول 

صفوی)صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر   
1398اردیبهشت  8  

 
 
 
 
 
 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
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	 نشست اول    پنل اول -

    12:45الی  11:45زمان:                                          مکان: تاالر صائب 
Ms Christine Noelle-Karimi، دکتر مقصودعلی صادقیدکتر اصغر منتظرالقائم،  ھیات رئیسھ:  
عرفان کریمی مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

 سخنرانی

 موضوع سخنران

12:05 - 11:45 
دکتر بدرالسادات 

  علیزاده مقدم
(استادیار تاریخ دانشگاه 

 پیام نور اصفھان)

بررسی زمینھ ھا و عالیق مشترک میان ایران و 

لھستان در دوره صفویھ (با تاکید بر دوره شاه 

  عباس اول)

12:25 – 12:05 
دکتر منصور صفت گل  

استاد گروه تاریخ دانشگاه (
 )تھران

ھای مربوط بھ روابط ایران و اروپا بازاندیشی در پژوھش
 در عصر صفوی

12:45-  12:25 
Dr. Giorgio Rota 

(Institute for Iranian Studies, 
Austrian Academy of Sciences, 
Vienna) 

The adventure of two less-known late-17th-century Italian missionaries in 
Persia and their travel account 

   
 

 

 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  
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دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
نشست اول    پنل دوم –

 11:45 زمان:                                                  مکان: تاالر دکتر ربانی
12:45الی   

نزھت احمدی دکتر , Mr Grigol Beradzeدکتر نگار حبیبی،   ھیات رئیسھ:  
خانم محدثھ شریفی مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

 سخنرانی

 موضوع سخنران

12:05 - 11:45 
لییمحمدباقر خزائدکتر   

(استادیار دانشگاه صنعتی 
 اصفھان)

 با ایران علمی گفتمان گیری شکل عدم بررسی چرایی

 صفوی عصر در اروپا

دکتر محمد بختیاری 12:05 – 12:25  
(استادیار تاریخ دانشگاه 

  )(ره)المللی امام خمینیبین

ھای ارتباطی ایران و اروپا در دوره صفویھ و راه
مشکالت مسافرت در آنھاموانع و   

 

12:45- 12:25 Dr. Selim Güngörürler 
Three Persian Documents Regarding the Ottoman-Safavid 
Rapprochement in the Late-Seventeenth Century 

      

   

 

 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  
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دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
نشست اول  سومپنل  –  

 11:45 زمان:                                              مھرعلیزادهمکان: تاالر دکتر 
12:45الی   

، دکتر مسعود کثیریجھانبخش ثواقبدکتر ابوالحسن فیاض، دکتر  ھیات رئیسھ:  
وحید امامی جمعھ مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

سخنرانی  

سخنران موضوع   

12:05 -11:45  
دکتر محمد جواد رنجکش  

استادیار روابط بین الملل (
 )مشھد	دانشگاه فردوسی

جایگاه ایران در نظام موازنھ قوای اروپایی 
در عصر صفوی  

12:25 – 12:05 دکتر جھانبخش ثواقب   
استاد تاریخ دانشگاه لرستان)(  

تعامالت علمی، ھنری و فرھنگی ایران و اروپا 

صفویھدر عصر   

12:45- 12:25 دکتر نصر الللھ پور محمدی  

املشی  
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه (

 بین المللی امام خمینی(ره))

مناسبات سیاسی ایران و لھستان در دوره ی 
صفویھ ( چرایی و چگونگی آن )  
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همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  
دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  

نشست دوم    پنل اول –

  16:30الی  14:30زمان:                                      صائب مکان: تاالر 
کجباف علی اکبر ، دکترDr. Giorgio Rota، محمدعلی چلونگردکتر  ھیات رئیسھ:  

عرفان کریمی مسئول اجرا:  
ساعت شروع 

 سخنرانی
 موضوع سخنران

14:50- 14:30 Dr. Lukas Rybar 

(Comenius University Bratislava) 
Shirvan and Russo – Persian Trade and Diplomatic Policy in the 
16th Century 

15:10- دکتر محسن بھرام نژاد 14:50  
دانشیار تاریخ دانشگاه بین (

 )(ره)المللی امام خمینی

ناکامی  واکاوی فعالیت تبشیری فرقۀ آگوستینی:
فرھنگی پرتغالی ھا و اسپانیایی ھا در -فکری

 ایران عھد صفوی
15:30- 15:10 Dr.Ferenc CSIRKES  

 

The Politics of Persian, Turkish and Arabic in Iran and the Ottoman 
Empire: Meta- and cross-linguistic Word-play in the Divan of 
Masih of Tabriz  

15:50- یاحمد نزھت  دکتر 15:30  

(دانشیار تاریخ دانشگاه 
 اصفھان)

كاالھاي فرنگي در جامعھ ایراني  

 

16:10- 15:50 	 Ms Negar Habibi  
Université de Genève 

Iranian Occidentalism: The Safavid Gaze to the Occidentals  

16:30-  16:10 Mr Grigol BERADZE 
)Ilia State University( 

	

17-  پذیرایی 16:30 
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همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  
دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  

نشست دوم    پنل اول –

 14:30زمان:                                             ربانیمکان: تاالر دکتر 
  16:30الی 

دکتر سید مسعود سید بنکدار، مرتضی نورائی، دکتر صفت گلمنصور دکتر  ھیات رئیسھ:  
خانم محدثھ شریفی مسئول اجرا:  
ساعت شروع 

 سخنرانی
 موضوع سخنران

14:50- دکتر مسعود کثیری  14:30  
تاریخ دانشگاه استادیار (

 اصفھان)

واکنش طبقات اجتماعی ایران، بھ ورود ساعتھای 
 مکانیکی اروپایی در دوره حکومت صفویھ

 

15:10- حسین فروغیمحمددکتر  14:50  
مدرس دانشگاه فرھنگیان پردیس (

باھنر اصفھان)  

فرمان شاه سلطان حسین صفوی آزادی تولید و تجارت 
 شراب بھ فرانسویان و علل آن

15:30- 15:10  Ms. Anna Tomasovszky Habsburg and Safavid relations during the Long Turkish War 
15:50- دکتر فریبا افکاری  15:30  

(پژوھشگر و مدرس نسخ خطی و 
 اسناد دانشگاه تھران)

نسخھ خطی  منحصری از مشاھدات و » دانشنامھ«
 گزارشات یک مسیونر مذھبی در ایران عصر صفوی

16:10- آقا علی شھوند 15:50  
دانشجوی دکتری رشتھ تاریخ (

ایران دوره اسالمی دانشگاه 
س)فار جیخل  

ھا: پیامد جنگ عثمانی و سََونی جاللیپناھندگی و شاھی
آن بر روابط صفویھ و عثمانی در  ریتأثاتریش و 

-1019اول ( عباس شاهدوره  -1610ه.ق./  1017 م)1608  
 

16:30- ابوالقاسمیعلی  آقای  16:10   
دانشجو دکتری تاریخ ایران (

 اسالمی دانشگاه اصفھان)

	  زخوانی آیین عزاداری ماه محرم در سیاحتنامھبا
اولیاء چلبی و بررسی تشابھات آن با اشارات 

سّیاحان اروپایی در عصر صفویھ  
 

17-  پذیرایی 16:30 
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همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
نشست اول  سومپنل  –  

 مھرعلیزاده                                             مکان: تاالر دکتر 
16:30الی  14:30زمان:   

دکتر شھاب شھیدانی، دکتر علی اکبر عباسیدکتر نصر. پور محمدی املشی،  ھیات رئیسھ:  
وحید امامی جمعھ مسئول اجرا:  

ساعت شروع 
 سخنرانی

 موضوع سخنران

14:50- دکتر محمد شورمیج 14:30  
استادیار گروه تاریخ  (

) دانشگاه پیام نور   

تحلیلی بر تأثیر روابط خارجی ایران با  اروپا 
در عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول (مطالعھ 

موردی روسیھ)  
15:10- دکتر صفورا ترک الدانی 14:50  

 گروه فرانسھاستادیار (
دانشگاه اصفھان)  

سفرنامھ از ایران وھم آلود تا ایران آرمانی : نقش  
در باب ایران بر تحوالت  17و 18ھا ی فرانسوی قرون 

 فرھنگی و ادبی  در جامعھ فرانسھ
15:30- دکتر جعفر نوری 15:10  

دانشگاه  یرانشناسیا اریاستاد(
   )بدیم

تحلیلی بر مناسبات کمپانی ھند شرقی ھلند با دولت 
 996صفویھ از شاه عباس اول تا پایان شاه عباس دوم ( 

-  ق) ه 1045

15:50- مقصودعلی صادقیدکتر  15:30  
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه (

)تربیت مدرس  

مسالھ زبان در مناسبات ایران و اروپا در عصر 
 صفوی

16:10- دکتر وحید عابدین پور 15:50  
علوم دانشگاه  (استادیار 

 پزشکی اصفھان)

	 بررسی نقش و اھمیت ھنر در روابط خارجی ایران و 
صفوی (با تاکید بر دوره شاه عباس تا اروپا در عصر 

 پایان عصر صفوی)

16:30- دکتر حسین اسکندری 16:10   
دکترا تاریخ ایران دوره (

)دانشگاه خلیج فارس اسالمی  

 اروپائیان وتحول در ابزارھای نظامی صفویھ

17-  پذیرایی 16:30 
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یش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا هما
صفوی)عصر   

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
ها توسط روسای جلسات                                  جمع بندی نشست   

           مکان: تاالر صائب                                                                       
18:30     زمان: -17  

 

، دکتر ثواقب، دکتر احمدی دکتر منتظرالقائم، دکتر 
گل، دکتر پور محمدی املشی و دکتر کجبافصفت  
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باشگاه شهردرای سالن هشت بهشت   حرکت به سمت 
خوانی و صرف شام                           ی نقالی شاهنامهو اجرای برنامه

22 - 19:30  
 
 
 
 
 

 
همایش بین المللی مطالعات برنامه  روز  دوم  

فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)صفوی(روابط   
1398اردیبهشت  9  
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همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
اولنشست    پنل اول -

-9:30 زمان:                                          مکان: تاالر صائب  8:30  
Dr. Lukas Rybar، علی اکبر جعفریدکتر مرتضی دھقان نژاد، دکتر  رئیسھ:ھیات   

عرفان کریمی مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

سخنرانی  

سخنران موضوع   

8:50 - 8:30  
Dr. Rudi Matthee 
(University of Delaware) 

Iran and the Christian Missionary Experience: Between Tolerance 
and Refutation 

 

10:9 - 8:50  
دکتر علی اکبر 

جعفری  
(دانشیار تاریخ 
دانشگاه اصفھان)  

چند سویگی ر روابط ایران و ایتالیا در دوره 
	صفویھ
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9:30 - 10:9  
دکتر محمدعلی 

چلونگر  
(استاد تاریخ 

دانشگاه اصفھان)  

تبیین و تحلیل نقش ساختار سیاست خارجی صفویان 
در فرآیند تمّدنی دولت صفویھ  

دیپلماسیبا تأکید بر   

   
 

 

 

 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
اولنشست  دومپنل  -  

9:30 زمان:                                      دکتر ربانی مکان: تاالر  -8:30  

اسماعیل سنگاری، دکتر اصفھانیانداوود کتر حسن زندیھ، دکتر د ھیات رئیسھ:  

خانم محدثھ شریفی مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

 سخنرانی

 موضوع سخنران

8:50 - 8:30  
آرزو کروبی  

(دانشجو دکتری تاریخ ایران 
اسالمی دانشگاه اصفھان  

نگاھی انتقادی بھ کاستی ھای اخالقی ایرانیان 
	از منظر سفرنامھ نویسان اروپایی عصر صفوی



16 	
	

10:9 - 8:50  
دکتر بھمن زینلی  

(استادیار تاریخ دانشگاه 
 اصفھان)

تحلیلی بر نظام آموزش مدارس دینی عصر 
 صفوی (اصفھان)

اروپایی	از دیدگاه سفرنامھ نویسان  

9:30 - 10:9  
دکتر علی اکبر کجباف  
(استاد تاریخ دانشگاه 

اصفھان)  

نقش و تاثیر تجارت بین المللی دوره صفویھ در 
روابط ایران واروپا  

 

 

 

 

 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  

دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  
-سومنشست    سوم پنل 

دکتر مھرعلیزاده                                         مکان: تاالر 
-9:30زمان: 8:30  

نژاد، دکتر حمیدرضا پاشازانوسدکتر ناصر جدیدی، دکتر محسن بھرام  ھیات رئیسھ:  
وحید امامی جمعھ مسئول اجرا:  

ساعت شروع 

سخنرانی  

سخنران موضوع   

8:50 - 8:30  
سمیھ انصاریخانم   

(دانشجوی دکتری تاریخ 
ایران اسالمی دانشگاه شھید 

تغییر رویکرد فرھنگی  مذھبی صفویان در مناسبات  -
دوره در مسیحیان (خارجی و تأثیر آن بر وضعیت 
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)افول صفویھ  )بھشتی  

10:9 - 8:50  
یخزائ عقوبیدکتر   

 نیدانشگاه ب اری(استاد 
 )ینیامام خم یالملل

و  انیرانیفرھنگ خوراک ا یجامعھ شناخت نییتب
یھا در عصر صفو یفرنگ  

9:30 - 10:9  
دکتر الھھ محبوب   
رئیس اداره مطالعات (

تخصصی مرکز اسناد آستان 
)قدس رضوی  

اطالعاتی اسناد صفویھ ھای بررسی و تبیین ارزش
شناسی در اروپاھای صفویھآستان قدس برای پژوھش  

 
 
 

همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی)  
دانشگاه اصفهان 1398اردیبهشت  9و  8  

میزگرد تخصصی با موضوعات:    
1 شناسان پیرامون های جدید پژوهشگران و صفویهدیدگاه -

روابط فرهنگی ایران و اروپا عصر صفوی مناسبات  
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2 شناسی، های نوین در منبعاندازترسیم و تبیین چشم -
شناسان با رویکرد به های صفویهیابی و پژوهشموضوع

و فرهنگی  مسائل تمدنی  
9:300 – 11مکان: تاالر صائب                 زمان:  

لگدکتر منصور صفتمسئول میزگرد:   
 .Dr    ، دکترمقصودعلی صادقی ،Dr.Rudi Matteبا حضور اساتید: 

George Rota زهت احمدی، دکتر محسن بهرام نژاد، دکتر ن.  
 


