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 چکیده
های ایرانی نوشته شده استت،  پژوهش حاضر که با هدف فهِم عناصر تصویر غرب در نخستین سفرنامه

بر آن است که تصویر غرب را با منطقی رؤیاگون و دارای تعین چنتدوجهی در  کنتد. لتویی آلتوستر، 
است را برای تبیین ستاخت پیییتده، غیرخطتی و  تعین چندوجهی، که مفهومی در روانکاوی فرویدی

هتای تتاریخی از دهد که ستاخت پدیتدهغیرذاتِی رخدادهای تاریخی بکار گرفت. این مفهوم نشان می
رو، بتا ککتا ایتن  است. ازاینای معین شکل گرفتههای گاهًا متفاوت و متضاد در لحظهانباشت تاریخ

تصتویر کشتیده  های ایرانیتان چوونته به نخستین سفرنامه ایم نشان دهیم که غرب در مفهوم تالش کرده
های تکثیلی برقترار کترده استت. تصتویر غترب، هکیتون  شده و چه نسبتی با تصویر غرب در داستان

شود و با  تجلی مادیت و تاریکی، و شرق، هکیون جایواه نور و معنویت، در ادبیات عرفانی ساخته می
آورد. در ایتن  بندی جدیدی پدیتد متی نیان دربارۀ غرب، ترکیباهای ایر جایوشتش به نخستین سفرنامه

طور  ایتم کته تصتویر غترب چوونته بته کارگیری روش مطالعۀ تاریخی و استنادی نشتان داده مقاله با به
ورزی ختا   های میتل جو را در یا تصویر یوانه حفظ، و سیاست تِن لذت ت زمان، دوگانۀ جاِن واال هم

 کند. خود را تولید و توزیع می
 ورزی تخیل، تعین چندوجهی، تصویر غرب، میل :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
های ایرانیان استت.  هدف اصلِی پژوهش حاضر، واکاوی تصویِر غرب در نخستین سفرنامه

نویستان  تصویر غرب و توصیفی که سفرنامه»اساس، این پرسش مطرح شده است که  براین
چته »تر،  عبارت روشتن بته« کنتد  ای پیتروی می ییکنند، از چته نظتام معنتا از آن ارائه می

، «شتوند  اند و این عناصر از چته خاستتواهی ناشتی می عناصری کنار یکدیور قرار گرفته
 «.اند  و چوونه روایت شده  این عناصر چوونه کنار یکدیور چیده شده»

از  یگیر پذیر نیست، مور با بهره بندی این تصویر امکان فهم الووی عکل و منطق شکل
های مختلف علوم انسانی. نخست، با یا پدیدۀ تتاریخی ستروکار داریتم کته هکتان  رشته
نتاخواه  رو هستتیم و خواه بندی تصویر غرب است؛ دوم، با نوعی تخیل و فانتزی روبه شکل

میان آید، روانکاوی، خودش را بته متا  شود و هر زمان پای میل به میان کشیده می پای میل به
ر سطح سوم، با نوعی ایدئولوژی و منطق عکل سیاسی سروکار داریم و در دکند؛  تحکیل می

رو، تنهتا بتا  ای برای ما دارنتد؛ ازایتن این سطح است که علوم اجتکاعی نیز محوریت عکده
های این پژوهش پاسخ داد. پرسش اصلی پتژوهش،  توان به پرسش ای می رشته منطقی میان

کید بر مفاهیکی هکیون تعین چندو کند برخی از وجوه  هی، فانتزی، و میل تالش میجبا تأ
 های ایرانیان را مشخص کند. بندی تصویر غرب در نخستین سفرنامه تاریخِی شکل

تواند در خأل رخ داده باشتد.  ها با غرب جدید نکی نکتۀ مهم این است که نخستین رویارویی
بتا بتازآرایی تصتاویر و  اشتود و غترب ر رو می داشت با غرب روبته گر فرنگ با یا پیش مشاهده

ورزی خاصتی  کشد. این تصویر به خدمت اقتصاد میتل تصویر می ایکاژهایی که از پیش دارد، به
 اجتکاعی پدید آمدن تصویر دارد. ت آید که نسبت وثیقی با شرایط تاریخی درمی

و مشتقاِت آن در ایران معاصر، بته محتوری اصتلی بترای تبیتین و تتدویِن « غرب»مفهوِم 
استت. دوری و نزدیکتی  های فرهنوی، اجتکاعی، اقتصادی، و سیاستی تبتدیل شتده  تسیاس

کنتد.  پتذیر می ها را امکان چیزها با غرب است که بازخوانی و بازشناسِی موقعیِت اجتکاعِی آن
گذاری احزاب، افراد،  ای برای ارزش  کم در دو قرن گذشته، غرب به سنجه از این دیدگاه، دست

هتا در ایتران،  هتا و دولت ها تبدیل شتد و برحستب ایتدئولوژی حکومت ستاها، و سی برنامه
هتای رویتارویی بتا آن را بته  ای یافت. مجکوع این موارد، فهِم غترب و راه جایواه متکایزکننده
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گونته  کنتد. امتا این هتای سیاستی و فرهنوتی تبتدیل می مهکی برای بتازخوانِی گفتکان محور
 اجتکاعی ایرانیان شکل گرفت  ت ر سیاسیکها از چه زمانی در سپهر تف پرسش

مدرنیته، نفهکیتدِن غترب،  ت نوارانه که با مفروضاتی هکیون سنت های رایِج تاریخ نواه
کنند وضع موجود را بته یتا  پردازند، تالش می تقلید از غرب و... به مواجهۀ ما با غرب می

تنها در نوعی تقلید یا اقتباس  ها را نیستی، فقدان، انحطاط، و... تبدیل کنند و توضیح پدیده
تواند چیزی را توضتیح  کنند. تنها تقلید یا اقتباس، نکی یا بازگشت به نقطۀ صفر خالصه می

کنتد و مستئلۀ  دهد، زیرا هستِی آنیه پدید آمده است را به نوعی جهتل مقلدانته تبتدیل می
آنیته »این است کته  هگیرند؛ مسئل ها را نادیده می هستی امور و شرایط امکان پدید آمدن آن

چوونه پدید آمده و در »، «پدید آمده )در پژوهش حاضر، فانتزی و تصویر غرب( چیست 
کارگیری نتوعی  شتود کته بتا بته این نوع نوتاه موجتب می« خدمت چه کارکردهایی است 

های صرف فروکاهیم و  ها را به معرفت شناسی، خوِد چیزها را مطالعه کنیم نه اینکه آن  هستی
 ها را نامککن کنیم. هایی هکیون تقلید، بررسی آن دهیبا ا

آشکار است که تصویر ما از غرب، تأثیرهای عینی و مشخصی بر هستِی اجتکتاعی متا 
دارد؛ بنابراین، چندان اهکیتی ندارد که این تصویر را کذب یا دروغین بنامیم، زیرا چه کاذب 

ی تولید و بازتولید شده است. فضای خباشد و چه صادق، اثراتی عینی دارد و در بستری تاری
بندی شتده استت؛  کم در قالب دو صدای رسا در مورد غرب شکل کنونی جامعۀ ما، دست

های خاصتی دارد و  ها، نکادهتا، و استتعاره نخست، گفتکان ضدغرب است که زبان، نشانه
 (.14، 8937آبادی، و تقوی،  کند )ادیبی، رکن خود را ذیل گفتکان انقالب اسالمی معنا می

 .سازد دیوری گفتکانی است که از غرب یا مدینۀ فاضله می و
اساس، فرایند واکاوی و تفسیر این تصویر، لزومًا فرایندی خنثی و تنها دانشتواهی  براین

ورزی در مورد ابژۀ غرب است. به این تعبیر،  نیست، بلکه نوعی مداخلۀ نظری در منطق میل
نویستان،  های نخستتین سفرنامه ها و تصتویرپردازی ولق مطالعۀ تصویر غرب از خالل نقل

دیوری را برستازد )نتا: میرزایتی و پتروین،  ت تواند منطق خود ای است که می یمسئلۀ اصل
شرق  ت مبنا، گویی با نوعی بازنکایی سروکار داریم. منطق رایج بازنکایی غرب (. براین8913

التدین،  های غربتی استت )پیرنجم نهتصویر کشیدن شرق در رستا که برای ما آشنا است، به
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تتوان در مقابتل ایتن شترایط  ا وجه دیوری از ماجرا را نیتز می(، ام8913مرندی، و عادلی، 
تتوان  ترتیب، می این ستازد. بته مشاهده کرد و آن هم تصویری است کته شترق از غترب می

اند کته  ههای متفاوتی را بررسی کرد که تصویری از غرب را ستاخت بندی ها و صورت جریان
وشنفکری، دینی، علکی، سیاستی، های ر شناسی کلی از نحوۀ رویارویی جریان نوعی تیپ

(. 891، 8931ستروی، صتکیم، و کاونتد،  آیتد )خواجه شتکار می و... با تکدن غرب نیز به
های آغتازین  پژوهش حاضر لزومًا درصدد چنین کاری نیستت، بلکته در پتی فهتم لحظته

 غرافیای سیاسی نوپدید نزد ایرانیان است.بندِی غرب، هکیون یا ج شکل
غرب، تصویری چندوجهی است که عناصر متضتاد و نامتقتارنی را  تصویر کنونی ما از

روی هم چیده استت؛ از تبتاهی و فستاِد تنانته گرفتته تتا بهشتتی  1انویز در یا سطح خیال
های  که جناح فشرده هم زمینی؛ از پیشرفت چشکویر گرفته تا انحطاط معنوی. این تصویر به

دیتتد آورده استتت، )براستتاس تعبیرهتتای فکری مربتتوط بتته ختتود را نیتتز پ ت فرهنوی ت سیاسی
های متفاوت که در یا فراینتِد   روانکاوانه( دارای َتعین چندوجهی است؛ عناصری از تاریخ

این نامیدن « خیالی»اند. البته  اند و کلیتی خیالی را پدید آورده خیالی در کنار هم قرار گرفته
بتریم کته  کار می هکان معنایی بتهمعنای غیرواقعی دانستن آن نیست. خیالی را در  تصویر به

اساس، تصویر  کار برده است. براین ژا  الکان برای وجه خیالی و آلتوسر برای ایدئولوژی به
زمان معاصر  ت ما از غرب، بازنکایی نوعی رابطۀ خیالی است که با این واقعیت متعین در فضا

 (.8917ریم )نا: آلتوسر، دا
رفتته، عناصتر  های ایرانیتان فرنگ رکز بر نخستین سفرنامهکنیم با تک ترتیب، تالش می این به

ها را تحلیل و بررسی کنیم. ازآنجاکه منطِق  بندِی آن موجود در تصویر غرب و چوونوی شکل
رستد کته  ظر مین گون دارد، بته گون یا جهنم ها، وجوهی بهشت توصیف غرب در این سفرنامه

بندِی ایتن تصتویر در  ترین منابع شتکل هشناسی عرفانی، یکی از عکد شناسی و هستی معرفت
های ایرانیان با غرب بوده باشتد؛ بنتابراین، متتون عرفتانی نیتز جتز  متواد  نخستین رویارویی

اساس، مقاله حاضر بر این مسئله اصلی تکرکتز  آیند. براین شکار می تحلیلی پژوهش حاضر به
 ویرپردازی عرفانی دارد.ها از غرب، چه نسبتی با تص کرده است که نخستین تصویرپردازی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 . چارچوب نظری1
کننتدۀ  تتت عامتِل تعیین که مارکس و انولس واضع آن بودند براساس برداشت مادی از تاریخ تت

متا ( استت، ا813، 8914نهایی در تاریخ تولید و بازتولید زندگِی واقعی )مارکس و انولتس، 
استتوار استت کته واقعیتت این هکۀ مطلب نیست. چنین برداشتی از تتاریخ، بتر ایتن اصتل 

شکاری )خواه هکسو و خواه در تضتاد بتا  اجتکاعی در هر لحظه، بر اثر هکنشینِی نیروهای بی
رود  ای پیش متی  گونه تاریخ به»کند که  گیرد. فردریا انولس استدالل می یکدیور( شکل می

شود و هریتا  یشکار ناشی م های افراد بی های بیِن خواسته هکیشه از تناقض که نتیجۀ نهایی،
شتکل آنیته کته  ای از شرایِط ویتژۀ زنتدگی، به  نوبۀ خود، بر اثر مجکوعه ها به از این خواست
شتکاری وجتود دارنتد؛ یتا سلستلۀ  کننتدۀ بی آید؛ بنابراین، نیروهتای مداخله هست، درمی

)متارکس و « شتود؛ واقعتۀ تتاریخی یندشان، باعث یا نتیجه مینامتناهی از نیروهایی که برآ
(؛ بنابراین، ماهیت بازتولید مادی واقعیت اجتکاعی، دو قسم خوانش را 840، 8914لس، انو

(. این دقیقًا چیزی است 1001علتی بودن )نا: آلتوسر،  انواری غایی و تا کند: ذات رد می
آنجا که مقصتود »کند:  به آن اشاره می« چندوجهی تعین»که لویی آلتوسر با استفاده از مفهوم 

ستخت  و بلکته بتا موجودیتت سفت… گِی نتاب طترف نیستتیم گاه با ساد ، هیچواقعیت باشد
 (.837، 8373)آلتوسر، « رو هستیم یافته، و با فرایندها روبه های پیییده و ساخت هستی
ای اجتکتاعی و روانتی، از ه طورکلی، تعین چندبعدی به این نکته اشاره دارد که پدیده به

ای دارنتد؛ بنتابراین،  بخش چندگانه د و منابع تعینگیرن یا علت تام و اصیل سرچشکه نکی
کیتد کترد.  ها نکی در تحلیل و تفسیر این پدیده توان تنها بر یا علت یا منشأ پدیدار شدن تأ

هتا تولیتد  انجامتد؛ بته ایتن معنتا کته پدیتده گرایانه می این موضع نظری به نواهی ضدذات
هتای خالقتان یتا اثتر یتا  ها یا انویزه وژهتوان به نیت س  ها را نکی شوند و تولید شدن آن می

رو، هدف تفسیر و فهم، نه دستتیابی بته  (؛ ازاین1004، 1وضعیت فروکاست )نا: ماشری
ر های خالقان، بلکه فهم فرایند تولید یا پدیده د ها، و انویزه های پنهان معنا، نیت سوژه الیه

ه برآمدن یا پدیتده را در کند ک بستر روابط نیروها است. مفهوم تعین چندوجهی ککا می
 وجو کنیم. گیری آن جست های شکل فرایندهای تولید و سازوکار
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طرح شتد و بعتدها  تفسیر رؤیاهای فروید در کتاب  تعین چندوجهی در آغاز در اندیشه
روانکاوانه، رؤیا، دارای فشردگی شتدید ای در نورش آلتوسر داشت. از منظری  جایواه ویژه

بینیم، چیزی  یا، ککتر از محتوای پنهان آن است. آنیه در رؤیا میاست. محتوای آشکار رؤ
ای از عناصتر، از  فشرده است. این تصویر، محصتول انتقتال مجکوعته شده و درهم خالصه

صل کردن عناصری براین، محصول مت های متفاوت، به لحظۀ اکنون رؤیا است؛ افزون  تاریخ
 (.8911تداعی با یکدیور دارند )فروید، های متفاوت است که فصل مشترکی در  از تاریخ

 1نام عکلیتات رؤیتا های متفاوت، طی یتا ستازوکار روانتی بته  عناصر متعلق به تاریخ
تر، عکلیتات  عبارت روشتن شوند تا خواستۀ مشخصی را تحقق بخشتند. بته بندی می سرهم

کند. تبتدیل کند تا میل خاصی را محقق  روانی است که عناصر را مونتاژ میرؤیا یا فرایند 
جا کردن عناصر، هکان کار رؤیا است کته  ها به تصاویر، درهم فشردن، و جابه کردن اندیشه

 (.8911بیند )فروید،  محصولش، تصویری است که رؤیابین در خواب می
ها، بایتد  ای یافتِن نیت خالقان آنج مواد فرهنوی نیز دارای تعین چندوجهی هستند و به

(. براساس ساختار روانکاوانتۀ ستوژه، 1000، 2ا بود )نا: منسفیلده ولید آندر پی فرایند ت
هایی دانستت کته بتر اثتر عکتِل انباشتت شترایط و  توان لحظه های اجتکاعی را می واقعیت
د که اجتزای آن، انجام گیری کلی می این عکِل انباشت، به شکل .دنگیر میشکل  3ها جریان

هستتند، و حتتی مککتن استت   ختارجی مشتر  ندارند، نسبت به هم 5و منشأ 4یا مفهوم
(.1001نسبت به یکدیور در موضع متعارضی قرار گیرند )نا: آلتوسر، 

 
 . روش پژوهش2

کید بر میان ای بودن، از روشی تلفیقی بهره برده است. این مقاله،  رشته پژوهش حاضر، با تأ
ر روانکتاوی، های تفستیر رؤیتا د گیری از روش نادی و تاریخی است که با بهرهپژوهشی اس

برمبنای مفاهیکی هکیون تعین چندوجهی و الووی عکل رؤیا، تالش کرده است تا نشتان 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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اند، در چه سطوحی و چوونه در هم ادغتام  دهد که عناصری که تصویر غرب را تولید کرده
هتا، از  ترتیب، در گتردآوری داده این کنند. به کل میاند و در خدمت چه اقتصاد میلی ع شده

شناختی با منطقی ساختارگرایانه استفاده  ها از تفسیر نشانه دی و برای فهم این دادهروش اسنا
 شده است که متأثر از روانکاوی فرویدی و فنون تفسیر رؤیا است.
انیان در رویارویی های ایر مواد موردمطالعه، متون عرفانی و هکینین، نخستین سفرنامه

های  چالش کشتیدن کاربستت استتعکاری، بتهاگر نواه رایج مطالعتات پسا با غرب هستند.
فرهنوی و روشنفکرانۀ اروپایی، اعم از هنر، فلسفه، تاریخ و...، در ستاختِن تصتویر شترق 

توان ایتن  (، می44، 8934دیور است )موسوی و درودی،  سوی سو و ساختِن خود از ازیا
ن گفت که درحال شناسی نیز سخ کار برد و از نوعی غرب شکل معکوس آن نیز به بهمنطق را 

ساختِن تصویری از غرب است. از این لحتا،، تصویرستازی از دیوتری، نتوعی سیاستت 
(. 8934لحظۀ حیات تاریخی جتاری استت )نتا: نستاس و ستلطانی،  است که در لحظه

ای تاریخی نیاز دارد تا لحظۀ اکنتون  العههای آن، به مط های بازنکایی و فهم آغازگاه سیاست
 ما آشکار شود. اش بر در تاریخکندی

 
 غربـ  . جغرافیای عرفانی و موقعیت شرق3

گیری از ادبیات داستتانی، مفتاهیم ثقیتل، رازورزانته، و چندگانتۀ  های عرفانی با بهره داستان
رای توضیِح مبتانِی عرفتان و هایی که ب  ها و تکثیل کنند. استعاره تصوف را تشریح و تعبیِر می

کته در جغرافیتای خاصتی « ستالا»نام  انی دارنتد بتهشوند، قهرم  های آن روایت می روش
ها  اساس، ایتن قصته رسد. براین کند و از سرزمینی تاریا به روشنایِی مقصد می سلو  می

یتای هستتند کته آن را جغراف  )که ساختار روایِی مشابهی دارند(، دارای خصلتی جغرافیتایی
ها وجتود  ت که در تکتام قصتهای اس ، وحدت مکانی«جغرافیا»نامیم. منظور از  عرفانی می

 کند. دارد و ریشه در ماهیت نقِش سالا دارد که از جایی به جای دیور سفر می
جغرافیای عرفانی، با توجه به تکثیل طلوع و غروب و سیر حرکتی نور خورشید، فهکی از 

معنای  کند. غرب و شرق عرفانی، لزومًا به غترب و شترق بته یپذیر م غرب و شرق را امکان
کننتد، دال غترب و  افیای طبیعی داللت ندارند، اما عناصر معنایی خاصی که تولید میجغر
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عنوان جغرافیتایی  کننتد. پتیش از آنکته غترب بته شرق را با تصتاویر و معتانِی ختود پتر می
ای از معانی بود: محتل  کنندۀ زنجیره نویسی شود، تداعی فرهنوی، موضوع سفرنامه ت سیاسی

 مشغولی به عالم مادی. رو رفتن در گکراهی، و دلگرفتاری، زندان، بند، ف
شناسی عرفانی، سیر عکودی دارد: از تن بته جتان، یعنتی از حیتات متادی  سلو  در هستی

ان هتای ادبتی و در چتارچوب جریت که این جغرافیای عکودی بتا تکثیل سوی عالم باال. زمانی به
تر، بتین  عبارت روشتن شتود. بته شتود، بته شترق و غترب تبتدیل می فیض نورانی توصتیف می

شود. عالم باال، که عالم فتیض نتورانی  ارزی معنایی برقرار می باال نوعی هم ت پایین و شرق ت غرب
کنتد و عتالم  که خورشید طلتوع می توان توضیح داد، یعنی جایی نیز هست، را با تکثیل شرق می

ترتیب،  این ریتا استت. بتهنتور و تا که هکانا عالم ُکون و فساد و مادیات است، مغربی بیپایین 
نور به متضتاد  ت جوهر ت جان ت دهند و شرق تاریکی یا زنجیرۀ معنایی را تشکیل می ت ماده ت تن ت غرب

 شرق. ت سوی باال غرب به ت شود. فرایند سلو ، یعنی حرکت از پایین آن تبدیل می
گوید  می« تن»ی را کند، یک بندی می ها را در قالب دو گروه دسته فریده، هستِی آسینا  ابن

ها  دو را از دیوری جدا کرده و به اختالف ، و در ادامه، محیط هریا از این«جان»و یکی را 
هر یکی را از عتالکی دیوتر آورد، »کند:  و تضادهای بنیادین در ذات این دو دسته اشاره می

ر عقل فعتال بتدو ز اجتکاِع اخالط و ترکیب ارکان فراهم آورد و جان را از تأثیکه تن را ا چنان
(. دوگانتۀ تتن و جتان بته دستتواه 31، 8910)بتوعلی ستینا، « پیوند داد و تن را بیاراستت

الوجتتود یتتا  الوجود و مککن عنوان دوگانتتۀ واجتتب تری بتته تتتر و جتتامع شتتناختی بزر  هستی
الوجتتود،  الوجود و مککن نیتتز ارجتتاع دارد. واجتتبتر، ختتالق و مخلتتوق  عبارت ستتاده بتته

که هستتی ختود را از ختالق  مثابه مخلوق تتت مراتبی دارند، یعنی انسان به  مختصاتی سلسله
بخِش خود قرار دارد. دوگانۀ تن و جان نیز در یتا  تت در نسبتی مکانی با مبدأ هستی گیرد می

ماهیت وجودِی انسان سنتی، گتذار از  ای که گونه شوند؛ به مراتبی فهم می  مختصات سلسله
نکتایی را بترای  مراتب، حتالتی از مکان جان است؛ بنابراین، سلسله عوالم تن به عالِم واالی

 نکایِی جغرافیایی نیست. شباهت به مکان آورد که بی های مختلف هستی پدید می ساحت
ل آرایتش کنتد کته محصتو ، تصویری از جهان عرضته میآواز پر جبرئیلوردی در  سهر

ها و زمتین گستترده استت.  آستکانهای جبرئیل بر فتراز  لهای جبرئیل است. با فضایی بال
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  مشترق، بازتتابی از بتال  ها یا مغرب، سایۀ بال چپ جبرئیل و جهان انوار ملکتوتی یتا سایه
شرق، نتور را  ت راست او است. جهان، چیزی جز آواز پر جبرئیل نیست؛ آوازی که از راست

غرب، تتتاریکی و متتاده را. اینجتتا استتت کتته غتترب، تجلتتی  ت و از چپ کنتتد خلتتق می
 (.8910معنویت )نا: عباسی داکانی،  ت تاریکی است و شرق، تجلِی نور ت مادیت
شود. ابوحامد غزالی، هستتی را بته دو  وردی محدود نکی گونه تصویرپردازی به سهر این

، و نیتز «بوو حستی و عقلتی اگر خواستی»، و «روحانی و جسکانی»کند:  دسته تقسیم می
یتا « علتوی و ستفلی»(. الوتوی 41، 8944لتی، )غزا« اگر خواستی بوو علوی و سفلی»

الووی جهان باال و جهان زیرین، بهتترین الوتو بترای شترِح سیروستلو  عرفتانی استت. 
دانستند  تکثیل، مسافری می تت روح را به هکسو با نظریۀ فلوطین )پلوتینوس( صوفیان و عرفا تت

از آنجا به ایتن عتالِم »ه ، یعنی موطنی ک«وطِن واقعِی خویش»و « مبدأ حقیقی»ه باید به ک
ها انسان را در جهاِن خاکی )عالم سفلی یا جسکانی(  بازگردد. آن« سفلی ]فرود[ آمده است

)عالم علتوی یتا « عالم آسکانی»دانستند و معتقد بودند که مقصد عالی او،  می« محبوس»
ین، ستلو  دانست؛ بنتابرا مراتِب باال می وطین، روح را عازم به سفری بهروحانی( است. فل

مند تبدیل شتد )نتا: رحکتانی،  اگرچه نکادین یا تکثیلی بود، اما در تصوف به عکلی مکان
شود که سیِر  اساس، ادبیات تکثیلِی عرفانی، بر بستری جغرافیابنیان روایت می (. براین8917

نی از پایین بته بتاال، استت. نکتتۀ اساستی ایتن دستتواه حرکت سالا در آن، عکودی، یع
ها سفر کند. نسبت آسکان و  باید از زمین، به آسکان عرفانی این است که سالا  جغرافیایی

شتود؛  زمین، نسبتی طولی است، اما در بستر بازنکایی ادبیاتی به نسبت عرضتی تبتدیل می
جهت جغرافیایِی مغرب و آستکان، بته   بنابراین و براساس منطِق جغرافیای عرفانی، زمین به

ای کته ایتن  (. اکنتون و از طریتق زمینته8930ت )نا: کربن، سکت جغرافیایِی مشرق اس 
هتا در  اند، عارف اقدام به روایتت ستلو  و بازنکتایِی مکان مناسبات جغرافیایی فراهم کرده

 کند. بستِر نقشۀ جغرافیایِی جدید خود از مشرق تا مغرب می
زمین را هکسو هایی هکیون هبوط آدم ابوالبشر از بهشت به کرۀ  انتواه، داستودس این دم

معنای زنتدانی شتدن  کند. هبوط در این دستواه به های بازپروردۀ خود بازنویسی می با گزاره
نور وجودِی روح در زندان ظلکانی تن است و این آدم نیست که به این جهان ستقوط کترده 
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هتا و  کته در عتالِم ختاکی گرفتتار شتده استت. در روایتاست، بلکه روِح قدسی اوستت 
میثتاق  ای بود که در بهشت با آدم هم ی اسالمی آمده است که حجراالسود، فرشتهها  داستان

اند. با هبوط آدم به غربت غترب  بود و آن را با عنوان ُدر بیضا یا مروارید سفید توصیف کرده
دلیِل  کنتد، امتا آدم بته او بته زمتین نتازل میخاکی، خداوند آن فرشته را به یاری و هتدایت 

واس در جهاِن مادی قادر به شناختِن ُدر بیضا نیست و آن را سنوی سیاه اسارت در زندان ح
گوهِر نتور »شود، زیرا  خوانده می« االرواح مغرب»اساس، عالِم خاکی، مرتبۀ  بیند. براین  می

(. در ایتن داستتان، شتاهد 143، 8930)کتربن، « در این وادی، فروغتی نخواهتد داشتت
هتای تصتوف اشتراقی و  نشتینی بتا گزاره در هم االستود گسست اجزای روایت قرآنتی حجر

کننتده،  عنوان تعدیل چیدمان دوبارۀ داستان برمبنتای اشتراق هستتیم؛ حککتت اشتراقی بته
کند، این سازوکار دوگانۀ بهشت زمتین  مناسبات منطِق زبانی خود را وارد روایت داستان می

هایتت، مغترب و مشترق را کند، و درن ا برمبنای دوگانۀ اشراقی نور و ظلکت بازنویسی میر
ودستواه، بهشت نورانی را در مشرق و جهان خاکی  کند. این دم بندی می برمبنای آن صورت

ها  کند. براساس این مشرق و مغرِب عرفانی، شخصیت یابی می ظلکانی را در مغرب، مکان
أجوس، توان به یأجوس و مت عنوان نکونه می شوند؛ به وری بازنکایی میهای تکثیلی دی و مکان

 (.8919اسکندر ذوالقرنین، و شهرهای اساطیری جابلقا و جابرسا اشاره کرد )نا: کربن، 
هتای  های کهِن جغرافیایی ایرانیان، دو شتهر جابلقتا و جابرستا را سترحد آبادانی دانسته

محکود طوستتی در  آورنتتد. محکتتدبن یشتتکار م زمتتین از جانتتِب مشتترق و مغتترب به
پتردازد، بته جابلقتا و  بته توصتیف شتهرهای جهتان می ، در فصلی کهالمخلوقات عجایب

جابلستا، شتهری استت کته »کنتد:  رسد و ایتن دو نقطته را چنتین توصتیف می جابلسا می
 ذوالقرنین به آنجا رسید و در ظلکات فرو شد، و در ظلکات مغربی، نوری را دید نه از آفتاب

یات و جغرافیتای عرفتانی (. این دو شهر در ادب413، 8911)طوسی، « و نه از اجسام دیور
اند؛ سفر از جابلقا به جابلسا در عالِم تکثیالت )مثال(، باعث دگرگونی هستی  بازنکایی شده

تتت  براساس منطِق گفتکتانی دستتواه حککتت اشراقی  شود. جوهر این دو شهر تت سالا می
ستای شود؛ پس جابلقای مشرقی، رمتزی از عتالِم علتوی و جابل ت بنا میبرپایۀ نور و ظلک

 (.197، 8917مغربی، در مقابل آن، به عالم اجسام ارجاع دارند )کربن، 
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ای از تعتاریف،  الدین ستهروردی، مجکوعته ، نوشتۀ شیخ شتهابقصۀ غربت غربیاما 
ه استت. ایتن داستتان، تفاسیر، و تصاویر را در ادبیات تکثیلی از غرب کنتار هتم گترد آورد

بی و تالش او برای آزادی در قالِب بازگشت حکایت زندانی شدن قهرمان قصه در شهری غر
تتت  که پیشتتر گفتته شد به سرزمین شرقی خویش است. اسلوب داستان تکثیلتی ستلو  تتت

یابد. سرزمینی که راوی داستان در آن اسیر شده و به زنتدان  خوبی در این داستان نکود می به
النهر  با برادرم عاصم، از ماورا وقتی »نام دارد. در این داستان آمده است: « قیروان»افتد،  یم

کردیم تا از پرندگان ساحل دریای سبز، چیزی صید کنیم، ناگهان گذار متا  به غرب سفر می
(. در اصل، قیروان 8971)نا: سهروردی، « به سرزمین ظالکان، یعنی به شهر قیروان افتاد

را در قیتروان  مغرِب بالد اسالمی در شکال آفریقا بود. سهروردی، غترب مثتالی شهری در
، و «بنتد»، «تتاریکی»، «ظلکتت»، «شتب»هایی چتون  بیند و آن را با توصیف متجلی می

 (.8911نامد )نا: کربن،  می« عدِم نور»کشد و غرب را مکان  تصویر می به« زندان»
 
 . غرب، همچون لذت ناب4

کننتتد، از حضتتور عناصتتر عرفتتانی در  ا توصتتیف میهایی کتته غتترب ر آغتتازین ستتفرنامه
هایی هستتند کته  داشتت دهندۀ پیش دهنتد. ایتن عناصتر، نشتان های خود خبر می صیفتو

نویستان  ها در آثتار سفرنامه اند. منطِق توصیف پذیر کرده رویارویی با غرب تکدنی را امکان
ی، در خأل رخ نتداده استت و محصتول ها با غرب تکدن های آن دهد که رویارویی نشان می

فهکتی  ها را به کج ها، آن ت. نواه رایج، در توضیح این رویاروییفهکی نیز نیس ناتوانی یا کج
که نظتر متا ایتن استت کته منطتِق ایتن  دهد؛ درحالی یا ناتوانی در دیدن واقعیت نسبت می

با این عناصتر پدیتد بندی جدیدی را  ها، از بستری عرفانی برآمده است، اما ترکیب توصیف
نی را بتا عناصتِر غترب عرفتانی توضتیح بنتدی جدیتد، غترب تکتد آورده است. این ترکیب

 .1هایی نوپدید دهد، اما با خصلت  می
خان ایلیی، نخستین سفیر ایران در دربار پادشاه انولستان در زمان حکومت  ابوالحسن

د کتته یکتتی از نخستتتین ارد نامههه حیرتنام  ای بتته شتتاه قاجتتار بتتود. او ستتفرنامه فتحعلی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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خان، عناصتر تنانتۀ  آید. غرب ابوالحستن کار میش های توصیفی با غرب جدید به رویارویی
مثابته لتذت و  غرب عرفانی را با عناصر معنوی شرق عرفانی ترکیب، و تصتویری از غترب، به

تحلیل  نامه، زمان ارائه کرده است. در اینجا، هدف از مطالعه و بررسی حیرت طور هم ککال به
هتا،  شتده در آن، مطالعتۀ نیت ضههای عر شناسی، بررسی مفهوم حقیقی تکثیل زبانی یا سبا

غرایض، امیال، و ضکیر شخصِی شخصیت نویسنده، یا تعریف و بررسی شکاف میان دوگانۀ 
خان دید، نیست، بلکه در  حقیقتًا موجود در سدۀ هجدهم میالدی و غربی که ابوالحسن غرب

 نامه ساخته شده است. ماندگار تصویری هستیم که در حیرت پی تحلیل درون
« دره بیتو »نام  که در یا مهکانی در مکانی به در رویارویی با اهالی فرنگ تت ایلیی

خان،  کنتد. ابوالحستن تت حیرت خود را بیتان می فرسخی اسالمبول حضور داشتند در سه
ردازد. او بترای توصتیف پت می« اطراف و اکناف و عکتارات و اشتیا »نخست به توصیف 

کید  این استفاده کرده و به« از طور فرنوان»زیبایی شهر از عبارت  ترتیب، بر آبادانی شهر تأ
کند. از نظتر ایلیتی  کند و حد نهایت زیبایی را با بنا گذاشتن جایواه فرنگ قیاس می  می

و الله و کشتزار قاف تا قاف پر از گل »ایرانی، آن مکان به این دلیل هکانند فرنگ است که 
الحان از  مرغان خوش»و « زد لستان ارم میاز خرمی و سبزی، دم از گ»بود و « و باغستان

گاه، دل از دستت  پنج هر طرف به لحتن داودی بته آوازهتای مستیحی و مقامتات راستت
شود که هکتراه بتا ایلیتی ستوئد،  ناگاه متوجه می خان به  ابوالحسن«. بردند مستکعان می

، بته ایلیتی ایرانتی، در فراینتد توصتیف آن زن«. طلعت هکتراه آمتده استت زنی آفتاب»
حضتار »شود. ایتن زن،  پردازد که از درون آن، تجسم زِن فرنوی نکایان می  چیدمانی می

گفت که کاروان بنواله شکر از تکلتم او   ُترکی شیرینی می»و « مجلس را دل از کف ربود
قسم بته »کند که  خان اعتراف می ود که ابوالحسندر محضِر این زن ب«. از روم به هند برد

مانند، که من در مدت سیاحت و سیر، ُحسنی به تکامی ُحسِن آن  و مثل حضرت معبود بی
کنتد کته  هتای شتیریِن آن زن، ایلیتی را مجبتور می ها و حرکت زبانی چرب«. زن ندیدم

ید:  زنتان »چنوتال  خان درنهایتت از ابوالحستن«. یارب به خوابست یا بته بیتداری»بوو
پناه به لطتف »خود را به « عیش بودند مشغول»و « بزِم عشرت، آراسته»فرنوی که « لولِی 

 (.19، 8944سپارد تا از آن دام ِبَرَهد )شیرازی،  می« پروردگار



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

880 
 تصویر چندوجهی غرب 

 ... در نخستین

ها را در ادبیات فارستی  در اینجا الزم است به داستان مکتاز و معروف دیوری که فرنوی
کنیم؛ شیخ صنعان )سکعان( و داستان عشق او به شتاهزادۀ  تصویرسازی کرده است، اشاره

آورده است. شیخ سکعان که عطار او را پیر  الطیر منطق)عیسوی(، که عطار در منظومۀ ترسا 
داند، نزدیا پنجاه سال در عبادت و زهد و مدارس عرفتانی، واالتترین فترد  عهد خویش می

د کته در حرمتی در روم، مشتغول متوالی ختواب دیت  زمان خویش بود. شیخ، چندین شب
دیتد، بترای یتافتِن  فرنوتی می« ق خود را در چتاه کفترِ یوسف توفی»پرستی است. او که  بت

کنتتد. در روم بتتا دختتتری ترستتا و  هکراه مریتتدان، عتتزم روم می معنتتای ایتتن ختتواب، بتته
 عاشتِق »بیند،  که از زیر برقع، روی دختر را می شود و هنوامی رو می روبه« صفت روحانی»

دختتر ترستا از «. خریتد رسوا گشت و ایکان داد و ترسایی»شود. شیخ  دختر می« بت روی
خکتر »و « از ایکتان بپرهیتزد»و « قترآن بستوزاند»و « بر بت، سجده گذارد»شیخ خواست 

خواهتد کته آن  شد. دختر ترستا می« تسلیِم ترسا»توجه به زنهار مریدان،  شیخ، بی«. بنوشد
 چرا ببرد. مریدان برای نجات پیر خویش از بند، دستت او را به «های گلۀ خو »سال شیخ، 

شود و نوِر اولیا  الهی در دل شیخ نفتوذ  برند و درنهایت، دعای آنان مستجاب می به دعا می
بیند که دل دختر  کند. اما شیخ، دوباره در خواب می می« چشم او را به امور، بینا»کند و  می

عنوان یتا  آورد، و در پایتان داستتان، بته شود، اسالم متی ر میقرا ترسا نیز از ذوق ایکان بی
گرفته در داستتان عطتار، میتان دوگتانوی مستلکان و کتافر و  میرد. دوگانۀ شکل سلکان میم

های اسالمی و بالد کفر، دوگانۀ خود و دیوری است که برپایۀ اعتقادات مذهبی به  سرزمین
(. این تصویر و 11، 8934پرور،  قانونگیری هویت خود و دیوری تبدیل شده است ) شکل

ی کاماًل جغرافیتامحور و سیاستی دارد؛ ایتن متورد مهتم را نبایتد هویت برساختۀ آن، مبنای
هتا  فراموش کنیم که عطار، داستان شیخ صنعان را در بحبوحۀ نبردهتای مستلکانان و فرنوی

 های صلیبی( سروده است. )جنگ
ز یکتدیور بازنکایی، در جداافتادگی دو سترزمین ا دوگانوی مسلکان و فرنوی )کافر( در این

های مذهبی، ایتن نظتام بازنکتایی را از قالتِب جغرافیتای زمینتی،  ما درنهایت، گزارهریشه دارد، ا
کند. آنیه شیخ در حرم رومی نیتاز داشتت تتا از ختواب  خارس و به جغرافیای تکثیلی منتقل می

بیتو   خان ایلیتی در میهکتانی دره بوالحستنبرخیزد، نور شرقی بود؛ این درستت بتا خواستتۀ ا
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تغییر مناسبات جغرافیتای زمینتی بته جغرافیتای «. ز بند ترسایان فرنویخالصی ا»هکوون بود: 
شتود. ایتن  هتا می تکثیلی، باعث چیدمان امور در فرنگ، برمبنتای صتورت مثتالی و نکتادین آن

خان(  عنوان مثتال، ابوالحستن گ )بهموجود، دراختیار بینندۀ فرن ای ازپیش گونه صورت نکادین، به
 کند. ت امور جغرافیایی در بستِر جدید از آن استفاده میقرار دارد و او برای برساخ

هایی هکیتون شتیخ  نامه به داستان شیخ صنعان اشاره نشده است، اما شخصتیت در حیرت
هایی  د. البته نکونتهکنن صنعان یا دختر ترسا هستند که به قوام یافتِن بینِش نکادیِن فرنگ ککا می

اشاره شده است نیز کم نیستند؛ بترای مثتال، رضتاقلی وضوح به داستان شیخ صنعان  که در آن به
نویسد: میرزا، نوۀ فتحعلی شاه، در سفر به فرنگ و هنوام بازدید از قصر امپراتور روسیه می 

ن و مترد اند، متدور استت. ز دیشب را به تکاشای خانۀ بزر  رفتتیم. پتنج طبقته ستاخته
حاضتران هکته ختاموش، از هتا مشتغول،  قدر جکع بودند که حساب نداشت. ُمغنی این

تکاشای گلعذاران مدهوش. والله بهشت، هکین مکان است. اگر گویند حتوری هستت، 
کردم انسان باشد، گکان کردم مقواستت  چشم دیدم، اول که باور نکی بلی هست. والله به

کند. بعد از یا ساعت، چشم ُپتر شتد، فهکیتدم  ص میالواقع پری است، اینجا رق یا فی
شود. به خدا عقلم باور  حول و ال قوه اال بالله؛ انسان هم به این لطافت میانسان است. ال

کرد. قریب به چهارصد حوریه هستند که شغل ایشان رقاصی و دلبری استت. انتواع  نکی
آیتد. اگتر کستی شتیخ  است نکیتحریر ر ها تکاشا کردیم، به کاری ها و شیرین اقسام بازی

کننتد. اگتر  را منع نخواهم کرد، زیرا که ندیده تکذیب میصنعان را منع کند، والله بنده او 
ها را بد بدانند. باری تا روزگار با ما چه کنتد. آیتا بته  وقت این گویند، ببینند، آن راست می

 جا رانده بشویم. ها برسیم، یا از هکین وصاِل تکاشای این حوری
 یتسا کند کتتته تکاشتتد کتتده ت نکیتتفرص  روزگار ناطتف که سلتنی است، حیتخوش گلش

 (811، 8974)عزالدوله سالور، 

مه آغاز نشده استت. ایتن ستتیز کته در نا جدال مرد ایرانی با زن فرنوی، با نواشتِن حیرت
ای، بلکته  شتود، نته در بستتِر ادبیتات ستفرنامه روهای خیر و شر بازنکایی میقالب پیرایش نی

ها، قصۀ شیخ  ترین آن معروف پیوسته در ادبیات تعلیکی و تکثیلِی فارسی مطرح شده است که
زمان تاریخی  ت بت با فضاهای مختلفی در طول تاریخ ادبیات و در نس شکل  صنعان است که به

 م یافته است.الطیر تا امروز تداو ای که از منطق خا  خودش، تکرار شده است؛ قصه
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معنا که  این چندوجهی است؛ به میرزا، دارای تعین  خان یا رضاقلی لحظۀ رویارویی ابوالحسن
رچشکه نورفته مند س نویس از یا علت غایت های سفرنامه قوام یافتِن مجکوعۀ نکادها و استعاره

دهتد،  خ نکیها و انتزاعتات ر چندوجهی در جهان ایده است. نکتۀ بسیار مهم این است که تعین 
 یابد. های بیرونی و در فضایی ماتریالیستی نکود می بلکه در نسبت با واقعیت

هتای  های گفتکان ، نیروهتای تتاریخی حاضتر در کرانته«فرنتگ»لحظۀ رویارویی بتا  در
تتت  انتد که در جغرافیایی مجتازی و تکثیلتی ستامان یافته یات، و نظایر آن تتتصوف، عرفان، ادب

شوند. ویژگی اساسِی رویارویی با فرنگ، پیروی آن از یتا منطتق جغرافیتامحور  بازآرایی می
هتای ناهکستان و  ز طریق فرایندهای هکانندساز، عناصری از تاریخاست. تعین چندوجهی، ا

استت، بتازآرایی « غترب»و حول عنصر مشتترکی، کته هکتان  آورد مرکز را گرد هم می غیرهم
گونه کته آلتوستر  آن ر گسستت استت. گسستت تتتکند. این فرایند بازآرایی است کته دچتا می
ای  معنای بازآرایی عناصر گذشته در لحظه بهمعنای بریدن از گذشته نیست، بلکه  تت به گوید می

سو پیوستتی بته تتاریخ  عرفانی، ازیانوپدید است. خلق تصویر غرب جدید برمبنای عناصر 
فتانی و خلتِق یتا جغرافیتای دیور، گسستی از منطق جغرافیتای عر ی عرفانی است، اما ازسو

گوییم، آن را در  خن میکه از گسست س رو، زمانی جدید است که منطقی دیورگون دارد؛ ازاین
ز عناصر عرفتانی بهتره معنای بازآرایی عناصر با منطقی نوین درنظر داریم. این منطق جدید، ا

 کند. لق میهکان نیست، بلکه اثر و تخیلی دیورگون را خ برد، اما با عرفان، این می
 یستاننو فرنامهسکه های جغرافیای عرفانی  بافت معنایی و ارزشی غرب و شرق، در تکثیل

هتای  شوند. نخستین رویارویی می« ترکیب»یا « جا جابه»اند، از اساس  قاجاری بازآرایی کرده
فیای شرق های شکاف در ذات یوانه و متحدکنندۀ جغرا ها، زمینه ایرانیان با فرنوستان و فرنوی

 هایی بس آشتنا و تکتراری در وصتف و نامیتدِن  و غرب را فراهم کرد. این نویسندگان، از گزاره
یدی فرنگ بهره بردند، اما در این راه، تصویر و معنای غرب را یکسر تغییر دادند و تصویر نوپد

 آورد. هکراه می ورزی نوپدیدی را نیز به  را خلق کردند که منطق میل
لحا، معنتوی و بتاالترین جایوتاه لتذت  ها به ترین اقلیم در این دوران، اقلیکی که پست

هتا  شود. در این دستواه بازنکتایی فرنتگ، درخت ال تبدیل میمادی است، به جغرافیایی وا
ها که  وفور انواع گل»رونق دهند. بیننده نیز از « ضات بهشتعالِم دنیا را چون رو»توانند  می
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دالن و نوباوگان گلشن، حتظ  تکاشای جوانان چکن و غنیهدر عکر خود مثل آن ندیده و از 
تغنتی و »کند که مکاِن  ی یاد می«دارالسرور»عنوان الکلا از آن با  بردارد. اعتصام« مسرت

نامتتد  می« کتتذایی و آزادی چنتتانی مجلتتس»استتت و فرنتتگ را « تجتترع و رقتتص و ستتکاع
 (.93، 8918الکلا،  )اعتصام

ندیده بود، « ای حال چنین اوضاع و هنوامه چون تابه»نویسد:   میرزا می شاهزاده رضاقلی
شتد.  می« محو آن مکان و خیابتان گشتته و متحیتر»گذشت،   از هر گوشۀ فرنوستان که می

کتدام »کننتد و بته « طرفه را نظتاره»کدام  تحیِر شاهزادۀ قجری و هکراهانش در این بود که
هتا و  قتوۀ مخیلته گتذرد، از انتواع گل آنیه تصور شود و به»، زیرا «لعبت فرنوی دل ببندند

نی که در مرغتزار و چکتن موجتود فکن و نهاال ریاحین و اقسام اشجاِر بساتین درختان سایه
؛ و در «ال در آنجتا باشتدهزار آهو و گوزن و متر بیست»و « شود، در آن باغ غرس نکوده می

در «. بیند یا در خواب یبه بیداری م»آید که این بهشت را  پایان، این پرسش برای او پیش می
محفلتش، آیتین رویان  عکس مته»و « رخان ُپرسنبل شبستانش از زلف الله»این بهشت که 

دارد پنت را کستی می« نیکبخت»است، نویسنده، « باغش داغ بهشت»و « دلبری را تازه کرده
 (.411، 8944 میرزا، )رضاقلی« نسیه را رها کند»که نقد بهشت فرنگ را گرفته و 

ای  های خیالین و پندارهای افستانه این مسافران، مناسبات اجتکاعی اروپایی را برمبنای جلوه
کردند و این فراروی، صورتی استتعاری و نکتادین بته تتاریِخ کشتورهای  رب ترسیم میخود از غ
َخلِق انولستتان »شوند  اینها مضامینی از عیش و عشرت هستند که موجب مید. بخشی غربی می

کنند؛ بنابراین، آن مضامین درنهایت منجر به برساخت فرنگ برپایۀ « در فراغت و حریت زندگی
آستیه و ». شاهزادۀ قاجار، این وضع را درست نقطۀ مقابتل مکالتا شود می «انتظام»و « قانون»

و « دلیل ظلم حاککان، فراقت از میان خلق آن مکلکت برداشته شتده به»ه داند ک می« بالد مشرق
 است.« خالف انولستان، در این بالد مرسوم بندگی، به رسم عبودیت و»

با غرب جدید )نه اقلیکی از اقالیم عاَلم، پس، رویارویی انسان ایرانی  اساس، ازآن براین
انجامیتد.  دار  های معنادار و جهت بازتولید گزارهای از  مثابه یا قاره( به گستره بلکه اروپیه به

صتتورت چیتتزی  غتترب یتتا فرنتتگ، به بینی جغرافیتتایی پیشتتین، بتته لطتتف حضتتور جهتتان
های ایرانیان بتا  رویارویی شود. اما نخستین موجود در تاریخ، بازنکایی و بازآوری می ازپیش
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هکته، ایتن  رنگ شتد. بااینها با ف ها سبب گسست در مناسبات ادراکی آن فرنوستان و اروپایی
شدند، و  بندی می موجود صورت هایی ازپیش گزارهمناسبات جدید، هکینان خود در نسبت با 

ه اقلیکی از اقالیم عالم مثاب گیریم که اکنون، غرب نه به کار می دقیقًا گسست را در هکین معنا به
صر تخیل عرفتانی بهتره ، هکیون یا قاره است که از عنا«اروپیه»)در جغرافیای عرفانی( که 

هکتانی عکتل  نصتورت ای برد، اما در به تصویر کشیدن غرب جدید بتا منطتق عرفتانی، به می
ون، بتا کند؛ بنابراین، در عین پیوستوی حضور عناصر عرفانی و تداومشان تتا لحظتۀ اکنت نکی

رو هستیم. گسستت در منطتق هکتین چیتدمان  ها روبه گسستی در آرایش و منطِق چیدماِن آن
افتد. این هکان چیزی است که آلتوسر، باشالر، کانویم، فوکتو، و بستیاری دیوتر از  تفاق میا

معنای جدا شتدن از گذشتته،  کردند. گسست، نه به یشکندان فرانسِوی، از گسست مراد میاند
 ها، در نسبت با گذشته است. عنای بازآرایی منطق نسبتم بلکه به

یتا صرفًا به معنای حضتور و غیتاب ستوژه و  در لحظۀ رویارویی،« فرنوی»مندی  سوژه
ظاهر، تنهتا  گرانۀ کلکات نیست، بلکه نیروهای اثرگذاری که به ای از قواعد گزینش مجکوعه

گاه به عبارت  یا به اند،  موشی سپرده شدهفرا مشکول مرور زمان شده و در زیست روزمرۀ خودآ
د، عامتل کشتککش دائکتی انتد، در ایتن لحظته، ختو دیور، کارکرد ختود را از دستت داده

اهیتت لحظتۀ دارای چیز فراموش نشده و از بین نرفته است، بلکه م شوند؛ بنابراین، هیچ می
و گونه است که امکان حضور و نکایتان شتدِن چیزهتایی بتس غریتب  تعین چندوجهی این

و هکان درنظر آوریتم  خان را این کند؛ اگر شیِخ صنعان عطار و ابوالحسن بیوانه را فراهم می
اساس، ذات ایجابی هردو را هکسان فرض کنتیم،  هردو را متعلق به یا زمان بدانیم و براین

ایم، امتا  چ تفاوتی میان دو لحظۀ تاریخی در قرن دوازدهم و هجدهم میالدی قائل نشتدههی
کید کنیم و منطق تولید گزارهاگر بر ن هتا در آن نظتِم  ظم جغرافیایی شرق و غرب در عرفان تأ

رستد  نظر می گاه به ها را بپذیریم، آن ا درنظر بویریم و قاعدۀ تکرارپذیر بودن گزارهگفتکانی ر
 رو هستیم. تکرار متفاوتی روبه که با

کنتد، امتا آن را بتر  یاین تکرار جدید، غرِب واجد مادیت و تنانوی را هکینان حفتظ م
زنانوی  ت بدن ت غرب افکند و از دل آن، روایت نوپدیدی از نسبت معنایی تکدنی فرامی غرب به

ایتن شتیخ، آن خورد. نته  کند که شیخ صنعان شرقی در رویارویی با آن شکاف می  خلق می
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بنتدی جدیتدی استت کته  شیخ پیشین استت، و نته آن غترب، غترب پیشتین. ایتن ترکیب
پتذیر کترده استت.  های عرفانی امکان ها و معانی جدیدی را در گسست از تکثیل یرویاروی

بنتدی جدیتد  معنای ترکیب دور ریختِن عناصر پیشتین نیستت، بلکته بته معنای گسست، به
 (.8934ست )نا: حیدری و نصیری، عناصر در قالب نظکی جدید ا

 
 . غرب، همچون بدنی متعفن5

، «تضییع آیین شریعت»، «ها تخریب دین ایرانی»ایی مانند ها، شاهد تعبیره در این سفرنامه
ها  ها از فرنوی ایرانی« مصون داشتن»م که در مورد هستی« نوار فرنگ شده و مسحور نقش»
که در  مادیت فرنتگ تتت ت دهنتد. تنانوی ار میها، هشد توسط فرنوی« تصرف ملا ایران»و 

هتای  کنتد و تجلی طِن ایرانتی را تهدیتد میتت نور بتا یابد قالِب زن افسونور فرنوی نکود می
خا  ایران را در خود دارد. خطری  های سیاسی، نظامی، و اقتصادی غربی در قالب« ترقی»

تعتین « اجنبتی»ر مفهتوم زمین درحال سایه انداختن است؛ خطری کته ختود را د از مغرب
رفانی ترسیم شتده ای که پیشتر در ادبیات ع آید. سایه بخشد؛ سایۀ شومی که از غرب می می

 گیرد. است، حاال معنای جدیدی می
های  رین رستالهتت که یکتی از مهم مانی تتت، نوشتۀ حاس محکدکریم کررسالۀ ناصریهدر 

برداری شده است.  ای مطلوب بهره گونه تت از این نظام بازنکایی به سیاسی دوران قاجار است
را با تصویرسازی خطر زن فرنوتی، ها  خان، خطِر پیوند سیاسی ایران و اروپایی محکدکریم

و « نافیتان قترآن و پیتامبر» ها هکاننتد کفتار، کنتد. در ایتن رستاله، انولیستی بازآفرینی می
کید می شناخته شده« دشکنان خداوند» ن را دوستت داشتته هترکس ایشتا»شود کته  اند و تأ

داشت کته  خان، هکانند میرزا فتاح، اطکینان محکدکریم«. باشد، خدا را دشکن داشته است
تبتدیِل »انولیس درصدد تسخیِر ایران است و ایران مسخرشتده توستط کفتار فرنوتی را در 

شتدن دیوارهتای مستاجد بته  آغشته»و « ها بته نتاقوس تبدیِل گلدستته»، «مساجد به کلیسا
های آن را در برختی  خان، با استفاده از مفاهیم آشنایی که نکونه دید. محکدکریم می« شراب

افتادن اختیتار متردان در کتف »ساز  ا دیدیم، نفوذ آزادی غربی به ایران را زمینهه از سفرنامه
 نست:دا می« زنان
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شعور باشد که هرجا خواهند بروند  شود که اختیار در دست زنان بی آیا هیچ ُمسِلکی راضی می
هتا هنتوز بتر ایتران  و با هرکس خواهند بنشینند و هروقت خواهنتد از خانته بیترون رونتد  این

شود کته زن  کنند که زنان از مردان رو نویرند. آیا هیچ مسلکی راضی می نشده، حکم می سلطم
ها بنشیند و به تکاشاگاه برود  و آیا هیچ مستلکی راضتی  ها بر سر دکان آرایش کرده در میداناو 

عالنیته  خواهتد، فروشی باشد و هترکس می شود که در بازار مسلکانان، چندین دکان شراب می
بخورد از زن و مرد و منعی نباشد و زینت کند و بیاید در بازار شتراب بخترد و بختورد و  بخرد و

ها با حال مست بوردد و با الواط و اوبتاش  ها و صحراها و باغ مست بشود و در بازارها و میدان
 (.971، 8971خواهد بکند. نعوذبالله )کرمانی،  یند و آنیه میبنش

قکتری( در گزارشتی دربتارۀ یکتی از  8110ستال تری )متتوفی بته میرعبدالطیف شوش
های علکی حککای فرنوی، حد نهایت علم و دانِش حککای  پردازی ترین خیال بلندپروازانه

ها است که به فکتر جهتاز هتوایی  سال»آورد:  داند و می یورپ را سرگرمی و تفنن دنیوی می
« خورنتد ون جوتر میخت»و « نکاینتد یدرستی آن، صترف اوقتات م حککا به»و « اند افتاده

تتوان یتا  هتا را می (. پیییدگِی فکرِی عبدالطیف در مورد فرنوی989، 8949)شوشتری، 
هتا را  حتال کته دستتاوردهای فرنوی شکار آورد. او درعین تنیده به زمان و درهم مجکوعۀ هم

 بترق و فتانِی  و های پرزرق ستاید، در هکان لحظه، این دستاوردها را چیزی بیش از جلوه  می
نوارشتان بته وادی تحصتیل  حاصتِل تکتاپوی خامتۀ حقایق»بیند که درنهایت،  دنیوی نکی

نخواهتد « گکراهتی و سترگردانی»ای جز پدید آمدِن  و نتیجه« انجامد  حیرت و پریشانی می
کند که سر بترآوردن حککتا و کنتار  (. عبدالطیف اشاره می904، 8949داشت )شوشتری، 

« ِحککتی»و « متدنی»های  ، باعث پیشرفت«یورپ»ورهای ای مذهبی در کشه  رفتِن آموزه
ها تنها بر ساحت فنون شهرسازی، صتنعتی، و نظتامی  ها شد. این دگرگونی در این سرزمین

بندی  های صتورت اثرگذار نبود، بلکه صورت دیوری از غرب را مجسم کرد کته سرچشتکه
 یابی کرد.توان تا به آن رد های رایج از غرب را می کلیشه

به سیر تطور دانتش در ایتن « الله طایفۀ مخذولۀ فرانسه، قاتلهم»بدالطیف در مورد میرع
ساز بتروِز شترایطی  سیاسی پادریان را زمینه ت کند و کنار رفتِن بنیاِن اخالقی کشور بسنده نکی

و به دانست « مباح»را بر یکدیور « اموال و نسا »کرده، « نفی واجب»داند که در فرانسه  می
پوینتد.  می« شقاوت و طریق گکراهی»کرد و درنتیجه، هکواره راه « لم غلوی عظیمِقَدم عا»
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، «انتد الحق گوی سبقت از مالحتدۀ اولتین و آخترین برده»گیرد، آنان  عبدالطیف نتیجه می
(. دستتواه 111، 8949کند )شوشتری،  هایی گکراه معرفی می ها را فرقه درنتیجه، او فرنوی

آید، زیرا ترتیتب صتعود  چشم می ای مشهودتر به گونه در اینجا به زماِن عبدالطیف دوگانۀ هم
شتود بتا افتول اختالق و درغلطیتدن  زمتان می در فرنگ، هم« تدبیرات ُمدن»امور دنیوی و 

(. قوس صعود دنیوی، هکانا قوس نزول معنتوی 117، 8949فرنویان به پستی )شوشتری، 
رو،  توانتد باشتد؛ ازایتن ویتت نکیزی جز جهنم معناست. از این حیث، بهشت دنیوی، چی

ای  زمین، یعنی هجوم سایۀ تاریکی و گسترش فرهکند شتر مستحورکننده لذت مادی مغرب
 تواند باشد. که چیزی جز بهشتی قالبی و لذتی کاذب نکی

و « اعتبتاری پادریتان بی»گیری عاَلم فرنوستان را در لحظۀ  عبدالطیف شوشتری، شکل
دانست. شوشتری در توضیح شرایط فرنتگ، فستاد و فتنتۀ  می کا و دانشکندانعلو مرتبۀ حک

های  کند. طرح بنیادین تصویر دوگانۀ او از فرنگ، در سفرنامه گیر فرنویان را تشریح می عالم
 ردیابی است. خوبی قابِل  دیور دوراِن قاجار نیز به

و رویۀ ند که دربارۀ ددا حائری، عبدالطیف شوشتری را از نخستین ایرانی اندیشوری می
ای آشتکار  گونه العالم( به گوید، زیرا کتاِب او )تحفة ای گسترده سخن می گونه تکدن غرب به

خواهی  گوید و هم از شیوۀ فزون های علکی و فنی سخن می و با زبانی ساده، هم از پیشرفت
 (.179، 8934ها( )حائری،  ها )انولیسی فرنوی

ختورد.  چشتم می در آثار دیوتر نیتز بهلطیف وضع کرد، ای که عبدا شناسی نظریۀ فرنگ
آنیه بر حقیر معلوم گردید، تکامی امور جکاعت انولیسیه بته »نویسد:  الواعظین می  سلطان

هتا را  ها، مصتروف بته دنیتاداری استت. او فرنوی روز آن مکر و حیله و جکیع اوقات شبانه
متادی را بتر ستایر امتور اختن به امتوِر دید که خرقۀ دنیاداری بر تن دارند و پرد جکاعتی می

الواعظین این است که مشغول فرنوی  (. پرسش سلطان8934)حائری، « دهند ارجحیت می
حال، شوشتری امیتدوار بتود کته بتا آشتنایی بتا  شدن در شریعت ما جایز است یا نه  بااین

دقت و ستزا  هاحوال فرنوستان، شاید یکی از سالطین هوشکند و آیندگان با ِخرد پیونتدد، بت
رد، و گرده انتظام و استحکام سلطنت و امور معیشت و تدبیر ُمدن را بردارد )نا: تتوکلی نو

 (.8931طرقی، 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

818 
 تصویر چندوجهی غرب 

 ... در نخستین

حوریتان »تا « عصکت عجوزۀ بی»اند، از جایواه  ای که آنان از فرنگ مجسم کرده چهره
ا ترستیم ها را از منظِر بستری که درنهایت کلیت غرب ر متغیر است. این رویارویی« بهشت

بنابر پتژوهش عبتدالهادی  توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ گروه نخستت تتت ، میکند می
عنوان نخستین منتقدان تکدن فرنوی  رو هستند و به تت با دو رویۀ تکدن بورژوازی روبه حائری

شوند. شامۀ ایتن گتروه، بتوی تردیتد و بتدگکانی غترب را  زبانان شناخته می در میان فارسی
(. 8934شان قباحت و زمختی فرنگ را لکس کترد )نتا: حتائری، م، و سرانوشتاناستشکا

پردازنتد و از دل آن،  های الهی و بهشتی فرنتگ می طور کامل به توصیف جلوه گروه دوم، به
 یابند. کنند و بسط می مآبی، رشد می بر فرنوی خواهانۀ مبتنی های ترقی اندیشه

طرقی،  انتد )تتوکلی زن فرنگ بودهو هند، نوران  نواران ایران ای است که فارسی دو سده
ای جغرافیتایی بتود کته هتم  (. فرنگ در نواه مسافران ایرانی به غرب، منطقته847، 8931

« روی دلربتا پتری»ها و شتهرهای خیتالین، و هتم زنتان  ، هم باغ«افزا حیرت»های   کارخانه
ن و پتتاریس از شتتب در لنتتد یا شتتده از ماجراهتتای هزارو هتتای نقل داشتتت، و روایت

هتایی  دادنتد. آن ها، سفرنامۀ شهوت و هوس را تشکیل می ها و آشپزخانه ها و بال کاشاخانهت
هتای  آلود به جلوه بار به فرنوستان رفتند، از درییۀ شهِر فرنگ، پس از نواه گناه که نخستین

در آنیته ها  فرنوی، با احساس پشیکانِی ناشی از عکل حرام دیدن فرنگ، در ستیز بودند. آن
کردند، و  های گناه تعریف می ای از دستواه کردند، فرنگ را مجکوعه ند یا گزارش میدید می

هتا در متورد  برانویز و بازدارانۀ آن کفارۀ در فرنگ بودن و سیاحت فرنوستان، در نواه پرسش
فرنگ و اهالِی آن متجلی شد. اگرچه این زن فرنوی است که عاملی خطرآفترین بترای مترد 

که جتای  ماند، درحالی اما در چیدماِن جدید، تناسبات خطر باقی می ان ایرانی است،مسلک
 شود. زن فرنوی با چیزهای دیوری عوض می

باشی بود کته در  خان آجودان میرزا فتاح گرمرودی، یکی از اعضای هیئت هکراه حسین
محکدشتاه قکری برای حل قائلۀ منجر به جدایی هرات از خا  ایران در زمتان  8111سال 

به انولستان سفر کرد و تصویری نزدیا به تصویر عبدالطیف در مورد غربتی بیکتار قاجار 
شنایع افعال و قبایح »و « اوضاع کفرستان»ارائه کرد. میرزا فتاح گرمرودی که در این سفر از 

ای بتا عنتوان  خاطر شتد، در بازگشتت از فرنتگ، رستاله پریشتان« اعکال این قوم بدستوال
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هتا پرداختت. اهکیتت  فرنوی« قبتایح اعکتال و افعتال»ه ذکتِر واشت و در آن بتن نامه شب
مثابته یکتی از وجتوه  نامه در این است که میرزا فتاح در سفرنامۀ خود، زن فرنوتی را به شب

نامه، وجوه مختلف فرنتگ را در نستبت بتا زن فرنوتی  فرنوستان درنظر داشت، اما در شب
های هر دو را بته  پندارد و ویژگی هکسان می رنوی و فرنگ راترتیب، او زن ف این تبیین کرد؛ به

 دهد.  هم تسری می
دهندۀ تصویر کلتِی  هجری قکری، نشان 8111نامه در سال  شا، شروع رسالۀ شب بی

جامانده از دورۀ قاجتار استت.  شناسی به فرد در منابِع دست اول فرنگ این نوشتار منحصربه
استت. زنتان فرنتگ، « الکستالا فسیحهمکالا »در آن  «نسوان فرنوی»این رساله، دربارۀ 

ویژگی اساستِی فرنتگ در ایتن «. دائکًا خواهان کوبندۀ قادر»و « تنبان و چادرند بی»عکومًا 
هکیشه »است. اهالی فرنگ از زن و مرد « زن و دختر ضعیفۀ مستوره نایاب و نادر»است که 

و « اند بوالهوس مأنوس با زمرۀ»و روز ، شب «رنج و تعب آزاد»و از « به لهو و لعب معتادند
االشترا  تکام نسواِن فرنوی با هم این است  ؛ مابه«نفس و ناموس مأیوس باره از َکِف  یا به»

کننتد. منظومتۀ  می« نتزاع»و برای آن با یکتدیور « میل مفرط به جکاع دارند»ها  که هکۀ آن
عفت  زن بی ود، حول مرکزیتش ها نسبت داده می صفات قبیحی که در این رساله به فرنوی

، «لتب شتیرین»، «قتد رعنتا»، «زیبتا 1َختد»فرنوی در گردش است. اگرچه زنتان فرنتگ، 
دارند، « کفلین سنوین»و « کتفین رنوین»، «طرۀ معنبر»، «دهاِن معطر»، «غبغب سیکین»

« انتد بته اختذ درهتم و دینتار مایل»صتورت و چترکین  ها از خوش لیکن در کل، تکامی آن
 (.343-18، 8947دی، )گرمرو

ای از  اخالقی رهیافتت علکتی فرنوستتان، مجکوعته ت با متکرکز شدن بر جنبتۀ فرهنوی
آورد.  گتی فرنویتان ستر برمتی های خیالین از مجالِس هرز آلود و صحنه های شهوت تعریف

اشتغال کترده و « ارباب طرب»فرنگ را « ُحککای»ترتیب، نقش اساسی دانشکندان و  این به
داده و جتای « ها آداب رقتص در تکاشتاخانه»جتای ختود را بته  هتا، رها و دولتانتظام شه

دست یا دختتری را گرفتته بتا »گرفته است که در آن، هر پسری « مجالس بال»پارلکان را 
دست دختر خود را رها کرده، دستت دختتر »و در حین رقص، آن پسر « رقصند یکدیور می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 دهخدا ت رخساره .1
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جای پاریس، مدارس و شتفاخانه  یندازه که در جابه هکان ا«. رقصید گیرد و می دیور را می
های شهر پاریس، تیاترهای متعدد بسیار خوِب معتبر بنا کردند تتا  اند، در هکۀ محله ساخته

 (.114-117، 8941ها خرس کنند )پیرزاده،  مردم هر شب به آنجا بروند و پول
 ، مصتر، عثکتانی،حاس محکدعلی پیرزاده نائینی که از عرفای دورۀ قاجار بود، بته هنتد

شام، عراق، اتریش، فرانسه، و انولستان مسافرت کرد و مشاهداتش از مکالا فرنتگ را در 
فرنوی را « دختِر بسیار خوشوِل »اش،  سفرنامۀ خویش ثبت کرد. حاجی پیرزاده در سفرنامه

و « ماننتد نکتوده هتای ختود را طره گیس»هتا  کنتد: برختی از آن با این تصاویر توصیف می
گذارنتد و  می« هتای عجیتب بتر ستر کاله»اندازنتد،  می« ل سِر خودافشان در دنبا بعضی»
پوشند،  می« ها باز سینه تا روی پستان»که « های کوتاه جامه»و « عجیب و های غریب لباس»

یتا وضتع مخصوصتی، هکیتون طتاووس بهتاری »و « انتد زیتور و آرایتش داده»خود را 
 (.113، 8941یرزاده، )پ« رقصند خوانند، و می خرامند، می می

پیرزاده در خالل توصیف تصاویر شهوانی مجالس فرنتگ، تصتویِر جتامع فرنتگ را  حاجی 
ستتاله کتته  ستتاله و پنجاه هتتای چهل ستتاله و زن دخترهتتای پتتانزده و بیست»از   کنتتد. او ترستتیم می

ئله اشتاره نویسد و به ایتن مست می« های الوان پوشیده و گردن و سینۀ خود را باز نکوده]اند[ لباس
رفیقی طالتب »یا « هرکس زن بخواهد»ند که انعقاد مجالس رقص و تکاشا برای آن بود که ک می

پاریس و در هکۀ »و از این نوع مجالس در « زنی رفیق بخواهد، در آنجا هکه حاضرند»یا « باشد
چهرۀ فرنگ با استفاده از دستواه تصتویرگری زن فرنوتی، موجتب شتده «. ها بسیار است محله

که چیتزی  تتت یرزاده نیز هکیون هکتایان پیشین خود، فرنگ را حول زن فرنوی پ است که حاجی 
 تت ادرا  کند. جای روح( نیست سوی تن )به گرایی و چرخیدن به جز تجلی مادی

هتا  عصتکتی زن ها در بی ... و فرنوستان، شهِر آزادی است، پس معنِی آزادی، صرف اختیار زن
اختیار خود نیستند؛ مثاًل اگر کسی در کوچه زیاد تنتد  زاد و به، ابدًا مردم آشد و اال در فرنوستان

گویتد  گیرد که چرا تند راه رفته و اگر خیلی یواش راه برود، باز پلتیس می راه برود، پلیس او را می
روی و هر روز باید یقتۀ پیتراهن و آستتین را تغییتر داد و اگتر انتدکی  که چرا خیلی یواش راه می

شتور،  که پتول نتدارد کته رخت واند از خانه بیرون بیاید؛ درصتورتیت اشد، شخص نکیچر  ب
دستت  رخت او را بشوید. و در سر میز و سفره باید چنان نشستت و چنتان ختورد و کتارد را به

دست چپ و اگر برخالف بوذارد، خیلی عیب است و باید چنان  راست بشقاب و چنوال را به
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خورد و آن غذای دیور را باید بعتد از آن غتذا ختورد و ش از فالن غذا نوشید و آن غذا را باید پی
کننتد )پیترزاده،  زنند و نواه می گیرند و ضرب می اگر کسی پیش و پس بخورد، خیلی عیب می

8941 ،114.) 
شتود؛ او از  ای سیاستی تبتدیل می نامه پیرزاده نیز درنهایت، بته وصتیت سفرنامۀ حاجی 

کنتد  و آرزو می« در این جاها )فرنگ( مصون دارد ها را از توقف ایرانی»خواهد  خداوند می
 گوید: او می«. در این مکالا نکیرند»و « اهل اسالم هرگز به این والیات نیایند»

نوتار فرنتگ شتده، دیتن و  و آیند و مستحور نقش خدا رحم کند جوانان ایران ما که به فرنگ می
باد  از صدق و دیانت ختود را بتهرت و تقوی و نکآیین و مذهب و عقیده و پاکی و تکیزی و طها

 (.141، 8941شوند )پیرزاده،  دهند و درنهایت، هکیون فرنویان، حیران و سرگردان می می

ها در  ای که غربی اجتکاعی ت ها در هنوامۀ مشروطه و سپس در هر مناقشۀ سیاسی این گزاره
شتد کته  تبتدیل می یه هکۀ چیزهتاییای عل مایه و نیروی انویزشی آن دخالت داشتند، به درون

ها داشتند. نورانی نیروهای سیاسی با پیشینۀ مذهبی از تقلید ایرانیان از قانون،  نسبتی با فرنوی
« ناموسی بی»خانه، و پارلکان، در قالب نورانی مردان از تقلید زنان ایرانی از برهنوی و  عدالت

ای بازنکایی و بتازآرایی ایتن ودستواهی بر دمپس، زن فرنوی به  آن زنان فرنوی بازنکایی شد. از
غیرتتی و  بی»منطِق معنایی در راستای توصیف غرِب تیره و تاریکی شد که تنهتا ستوغات آن، 

هتا، عتیِن حراستت از ستاحت  ترتیب، دفاع از وطن در برابر هجوم غربی این بود. به« عفتی بی
، در «متادر»مثابه  ازنکایی وطن بهسازی، ضکن ب غیرت و تعصب مردانه بود. این فرایند منطبق

کترد.  بازنکتایی می« عفریتۀ مکتاره»عنوان  بخشی به جغرافیا، فرنگ را نیز با  راستای شخصیت
ترتیب، در مقابِل مادر پاکدامن و باعصکت وطن، غرب به بالد کفر و تباهی و گناه تعبیر  این به

نوریستت و بتا  مآب می ۀ ایران فرنویپیرزاده نیز با چشکانی نوران به فرنگ و آیند شد. حاجی 
هتا در  ، در متورد خطتر درافتتادن ایرانی«هوش و گتوِش متردم را دزدیتده»مشاهدۀ فرنوی که 

 دهد: آزاد هشدار می« های فرنوستان لعب ها و لهوو مضحکه»
ابدًا در تکام پاریس، دین و مذهب و دیانتت و معنویتت و روحانیتت و حقیقتت و انستانیت و 

شتود. دنیتای  الوجتوه یافتت نکی وجتِه من هیچ انیت و غیترت بهض و مردی و مردناموس و ِعر
محض جهل، محض ظاهر، محض مجتاز، محتض ضتاللت، محتض گکراهتی رواس دارد 

 (.141، 8941)پیرزاده، 
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 گیری بحث و نتیجه
ای و با در نظر گرفتِن ابعاد عرفتانی،  رشته در این مقاله تالش کردیم در قالب پژوهشی میان

از « رفتته فرنگ»های ایرانیتان  ویری را تحلیل کنیم که آغازین سفرنامهقی و تاریخی تصمنط
دیور،  ستو بتا عرفتان نستبت دارد و ازستوی اند. این تصویر چندوجهی، ازیا غرب ساخته

تر، اگرچه در سطح عناصر از منطق عرفانی بهره  عبارت روشن منطقی یکسر نوپدید دارد. به
یتن عناصتر عرفتانی را در منطقتی نوپدیتد بتازآرایی ی یکسر جدید، اا برد، اما در لحظه می
ای کته  گونته ای؛ به رشتته شتد، موتر در چتارچوبی میان کند. فهم این منطق مککن نکی می

زمان درنظر داشته باشیم؛ بنابراین، ایتن پیونتد را  صورت هم عرفان، تاریخ، و روانکاوی را به
ردیم تتا بته پرستش اصتلی پتژوهش دوجهی برقرار کاِی تعین چن رشته در قالب مفهوم میان

 پاسخ دهیم.
های معنابخش غرب را بدیهی و درنتیجته،  ها و مؤلفه شناسی، ویژگی گفتکان رایج غرب

ها بتا غترب و مفتاهیم برآمتده از آن، در دورۀ  انوارد، اما نخستین رویارویی زدوده می تاریخ
وانست در خأل معنتایی ت ه قاجار( نکیشا تاریخی مورداشاره )اواسط دورۀ حکومت فتحعلی

های پیشین دانش ایرانتی  بایست بین فهِم جدید از غرب و نورش اساس، می رخ دهد. براین
های تتاریخی پتیش از  ترتیب، در لحظته این در مورد غرب، تناسبی وجود داشتته باشتد. بته

هِر، ظا که اگرچه بههایی وجود دارند  ها در مورد غرِب جدید، گفتکان گیری فهِم ایرانی شکل
های کاماًل متفتاوتی  که تاریخ ها تت هیچ نسبتی با غرِب جدید ندارند، اما بسامد نیروهای آن

پتذیر،  شود کته غترب جدیتد از طریتق آن، فهم ودستواهی می گیری دم تت سبب شکل دارند
تر،  نعبارت روشتت هتتا )یتتا بتته شتتود؛ بنتتابراین، استتاِس فهتتِم ایرانی بتتازنکوده، و بازتولیتتد می

تأسیس است و نه صورتی  انان قرن نوزدهم( از غرب جدید، نه از پایه و اساس تازهزب فارسی
پتذیر  علتی، و بتا رؤیت پژوهی خطتی و تتا کهن و باستانی دارد. با رها شدن از بند تتاریخ

های دیوتری ماننتد حککتت، تصتوف، و عرفتان  گانه در بستِر گفتکان های بس کردن لحظه
پذیر شدن چنین فهکی از غترب در اوایتِل دورۀ  تلف امکانهای مخ ی، صورتاسالم ت ایرانی

های پیشتین و  زبان از غرِب جدید با گسست از انواره شود. فهِم آن فارسی قاجار، هویدا می
 بندی نظکی جدید شکل گرفته است. صورت
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ی و گونه که پیشتر نیز اشاره کردیم، آنیه نو است، منطتِق چیتدمان عناصتر عرفتان هکان
هتای عرفتانی بته  های جهان استت. تکثیل عنوان یکی از قاره ، به«اروپیه»آن به نسبت دادن 

های عالم اشاره دارند. گذار از اقلیم به قاره، نوعی گسست در الووی چیدمان تصاویر  اقلیم
های عرفانی است؛ لحظۀ جدیدی برای بازآرایی عناصتری بتادوام، گسستتی در دل  و تکثیل

و گسست در نسبتی که این عناصر با نظم نوین جهانی پیدا  ت عناصر عرفانیپیوست؛ پیوس
گذارند. خیال نوپدیدی که غرب و فرنوستان را  کنند و البته آثار نوپدیدی نیز برجای می می

شتود و  می« پلیتیا»کند، در قالب منطقی نوپدید، وارد  در دل عناصر عرفانی بازسازی می
د. این نوع خاصی از رویارویی با جهان است کته کن پذیر می کانای را ام ویژه« ژئوپلیتیا»

ورزی سنتی است،  طلبد. اینکه بووییم این شیوۀ سیاست سیاست خارجی خاصی را نیز می
درکی از جهان ندارد، و...، کافی نیستت، بلکته الزم استت کته شترایط امکتان ایتن شتیوۀ 

 ل کنیم.تت را تحلی آید شکار می که اتفاقًا امر نوپدیدی به ورزی تت سیاست
آموزد، گزاره واجد متادیتی تکرارپتذیر استت و بتا منطقتی  گونه که دولوز به ما می هکان

ترتیب، گسست در  این (. به8913مکانِی بازتکرار خود هکبستوی دارد )نا: دلوز، -زمانی
بندی جدید یا تکرار غیرهکستان چیتدمان پیشتین  سبب صورت  چیدمان چیزها در گفتکان،

وجود ارتباط بیِن این دو گفتکان جغرافیامحور، قصد نداریم بوتوییم کته  شود. با اثبات می
کرد که عارف یا صوفِی قرن چهارم  گونه فهم می  انسان ایرانی در دوران قاجار، غرب را هکان

کرد. حتی قصد نداریم بووییم که مختصات جغرافیایی پیشین، عینًا  هجری قکری در  می
شناستانه از جغرافیتای  ، یتا فتراروی مناستبات هستیتکرار شده استت در مختصات جدید
ها، هکان ستازوکاری استت کته در دو قترن گذشتته در ایتران رخ داده  پیشین به سایر دانش
النفسه نوعی تکرار است، هرچند آنیته تکترار  خواهیم بووییم گزاره فی است، بلکه تنها می

ای عجیب، شبیه و تقریبًا هکاننتد  گونه تواند به حال، می شود، چیز دیوری است که بااین می
 (.8913آن باشد )نا: دلوز، 

مثابته مادیتت و تنتانوی در ادبیتات عرفتانی تولیتد و در  اساس، اگرچته غترب، به براین
حتال، ایتن لحظتۀ رویتارویی،  های فرنگ به هکین شکل تکرار شتده استت، بااین سفرنامه

کننتد. بازتولیتد   ار را فتراهم میت که امکتان تکتردسته از مناسبات جغرافیایی اس حاصل آن
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یابتتد کتته ایتتن نظتتم جغرافیتتایی تکرارپتتذیر شتترق/  گونتته نکتتود می متتادی تتتاریخ، این
زیستتی ضتروری عناصتر  نیروهای ناهکستان تتاریخی و هم 1غرب/پایین، بر اثر تالقی ت باال

رن هجتدهم ضرورتًا ناهکوون در یا موقعیت خا  )که در این مورد خا  فرنوستان قت
موجب گسست در صورت پیشین شده و نظم جدیدی را ایجاد کترده استت. غترب است( 

ای از  و قتاره« اروپیه»فهم است، با غرب در معنای  های عالم قابل عرفانی که در منطق اقلیم
هستند کته در لحظتۀ مشخصتی حتول دال غترب بتا   های جهان، دو نیروی غیرهکسان قاره

هتای متفتاوت و هکینتین، بتا نیروهتای  ، بتا تاریخکننتد؛ بنتابراین یکدیور ارتباط پیدا می
غیرهکسانی سروکار داریم که در یا تصویِر دارای تعین چندوجهی، در کنار یکدیور قترار 

نواران ایتران و هنتد، نوتران زن  ای است که فارستی گوییم دو سده که می اند. هنوامی گرفته
ای مستتقیم بته نظتم پیشتین  گونه (، درواقع، به847، 8931اند، )توکلی طرقی،  فرنوی بوده

گتوییم کته از  ای سخن می کنیم، بلکه از نظم نوخاسته )برپایۀ جغرافیای عرفانی( اشاره نکی
لحظۀ رویارویی ایرانیان با فرنگ در قرن هجدهم سرچشکه گرفتته استت. حضتور عناصتر 

ی است کته های داشت ۀ پیشدهند های ایرانیان، نشان های عرفانی در نخستین سفرنامه تکثیل
پتذیر کترده استت. غترب تکتدنی در  ها از غترب تکتدنی را امکان نخستین تصتویرپردازی

هتای تشتکیل  ترین منبع های آغازین، دارای تعینی چندوجهی است. یکی از عکتده سفرنامه
ای جدید  ای که در لحظه تصویر و فانتزی جدید، عرفان است؛ البته در قالب عناصر عرفانی

ای متفتاوت تکترار  گونته ای جدیتد، به غرب در لحظته ت ناصر عرفانِی شرقاند. ع ن یافتهتعی
کننتد و  شوند و از جایواه جغرافیای عرفانی به جغرافیتایی تکتدنی، جایوشتت پیتدا می می

ستو  آورند. این تصویر دارای تعین چنتدوجهی، ازیا وجود می تصویری یکسر نوپدید را به
ای  ستکت غترب تکتدنی دیور، به ی دارد و ازستویی معنایی عرفتانها رو به گذشته و تداعی

استاس، دو ختط ستیر  ای مقدر و مترقی برای اکنون متا باشتد. براین است که بنا است آینده
فشرند و در قالب این فشردگی است کته  کنند و عناصر را در هم می زمانی در هم تالقی می

 آید. وجود می ویژگی نوپدید و نیروی جدیدی به
های عرفانی با وضعیت نوپدید رویارویی با غرِب تکدنی دوران قاجتار  تکه دالل زمانی
این مواجهته، تخیتل دیورگتونی را  نطقمآید و  کند، رویارویی دیورگونی پدید می تالقی می
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گیرد که عناصر تفکر عرفتانی را   می  تر، فانتزی جدیدی شکل عبارت روشن کند. به خلق می
ستختی بتین  و هکتانی سفت آنکته این گیترد؛ بی کار می میتل بتهخاصی از  در خدمت شکل

 عناصر مختلف مرتبط با گوهِر مرکزی تاریخی جدید )یا قدیم( شکل گرفته باشد.
شتود،  منطق میلی که در بازآرایی ادبیات عرفانی در رویارویی با غرب جدید تولیتد می

عناصتر ادبیتات عرفتانی را در  زنتد و ونتد میلذت و گناه را در رویارویی با غرب به هتم پی
تصتویر کشتیدن غترب  رو، به دهتد؛ ازایتن خدمت رویارویی عینی و تنانه با غرب قترار می

خان با تصویر زنتانی  هکیون بهشت برین و زنان غربی هکیون حوری در گفتار ابوالحسن
ای  هصاد میل یوانتهرجایی و لکاته و فریبنده در ادبیات حاجی پیرزاده، هردو در خدمت اقت

شتود  های مکنوعه تبتدیل می هستند. در هر دو صورت، غرِب تاریا تنانه، به جایواه لذت
پایین ختدمت  ت سو، به بازسازی تصتویِر عرفتانی از غرب ای دارند: ازیا که کارکرد دوگانه

کنند. مناقشه و کشککش ستوژۀ  ذهن متبادر می دیور، تصویر بهشت را به سوی کنند و از می
کنتد.  بندی می جان، در دو ستو، دو تصتویر از غترب را شتکل ت ر منطِق بدنخورده د شکاف

ای متضتاد  کند و آن را در رابطه شکاف خوردن سوژه در تصویری که جان را از بدن جدا می
 هکراه دارد. دهد، منطق میل خا  خود را نیز به با یکدیور قرار می

شود، هم محل  غرب بازآرایی می رویارویی با وجه تنانه در عرفانی که در دستواه جدید
خیر از غترب، میتل  ت فشردۀ غرب در هر دو روایت شر لذت است و هم گناه. تصویر درهم

زمان منطق جان واال و تتن نیازمنتد استت. ایتن  کند که هکان حفظ هم ای را ارضا می یوانه
کنتد کته  لق میواقعیت را خ ای از کند و گونه پذیر می تصویر، نوعی رابطه با جهان را امکان

رو، تنهتا خیتالی بتودن ایتن  کنتد؛ ازایتن های سیاسی و فرهنوی را نیز تعیین می منطق کنش
یافته طتی ستازوکاری رؤیتایی،  کند. این تصویر چندوجهی و تعین اثر نکی تصویر، آن را بی
وعی آرایتش سازد که سوژۀ ایرانی در رویارویی با غرب را تعریف کترده و نت واقعیتی را برمی

 کند. پذیر می اسی حول این میل را نیز امکانسی
عناصر عرفانی در رویارویی با غرب تکدنی، به تالشی فلسفی برای   بندی گونه سرهم این

مثابه تجلی  شرق به معنایی تکدنی، تبدیل شده است. اما فهم غرب به ت توضیح هستِی غرب
مشتاهده  امتروز نیتز قابلتکتانی ایتران مادیت و شرق هکیون تجلی نور )که در ادبیات گف



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

813 
 تصویر چندوجهی غرب 

 ... در نخستین

ای عکیقًا عرفانی دارد. تنها با برداشتی عرفانی است که غرب و شترق بته چنتین   مایه است( بن
هتای  هتای مختلتف، نقش شتود کته در زمان هایی تبتدیل می معناهایی مزین شده و بته ایتده

کربنیستم اننتد کتربن و کنند. اما ماجرا تنها بته توضتیح فلستفی افترادی م گوناگونی بازی می
زمین در یا بستتر معنتایی  ها با مغرب ها، نخستین رویارویی خالصه نشد. پیش از این تالش

های  داشتت ترین بسترهای معنایی بترای تشتکیل پیش باور ما، یکی از عکده پذیر شد. به امکان
در یتا  معنای تکدنی آن، مخزن معانی عرفانی است که پیشتتر غترب را رویارویی با غرب به

نویستان از  های سفرنامه بندی کرده بود و گواه ایتن ادعتا را توصتیف یای عرفانی صورتجغراف
/  بهشتت تتاریکی/  مادیتت/   هایی که غرب را در قالب منطتق لتذت/ گیریم؛ توصیف غرب می

زمتان جهتنِم معنویتت نیتز هستت، تتاریکِی  کنند. بهشت لذت که هم جهنم، و... عرضه می
 کند. ست و روح را در غربتی غربی رها میه بدن را سرمای است ک تنانه
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 منابع
(، 881)11 ،ماهنامۀ ارمغهان. سینا الحق ابوعلیرساله معراجیه؛ از آثار حکیم بارع حجه(. 8910سینا ) ابوعلی

94-11.

(. بازنکایی غرب در گفتکتان سیاستی 8937آبادی، مجید؛ و تقوی، سیدمحکدعلی ) ادیبی، مهسا؛ توسلی رکن
، ای در علهوم انسهانی رشهته فصهلنامه مطالعهات میانمرتضی مطهری بر استاس رویکترد پسااستتعکاری. 

80(4 ،)18-19  

وچهر )به کوشش منتوچهر محکتودی(. تهتران: منت الملک سفرنامۀ خانلرخان اعتصام(. 8918الکلا ) اعتصام
محکودی.

. تهران: نشتر آرا(وزبه صدر)مترجم: ر های ایدئولوژیک دولتایدئولوژی و ساز و برگ(. 8911ی )آلتوسر، لوی
چشکه.

فرمانفرماییان(. تهران: انتشتارات ه کوشش حافظ )ب پیرزاده سفرنامۀ حاجی(. 8941نائینی، محکدعلی )پیرزاده
دانشواه تهران.

هتای  شناستانه در بازنکتایی رق(. گفتکتان ش8913عادلی، محکدرضا )و محکد؛ الدین، حسین؛ مرندی، سید پیرنجم
  19-800(، 1)9، ایران فصلنامۀ تحقیقات فرهنگیای غرب از ایران.  رسانه

نامگ.. کانادا: کتاب ایرانتجدد بومی و بازاندیشی تاریخ(. 8931طرقی، محکد )توکلی

. های اندیشه گران ایران بها دو رویهۀ تمهدن بهورژوازی غهر  نخستین رویارویی(. 8934حائری، عبدالهادی )
تهران: امیرکبیر.

  انتشارات تیسا. .مسئلۀ آلتوسر .(8934نصیری، هدایت )و حیدری، آرش؛ 

شناسی مواجهۀ روشنفکران و نخبوتان ایرانتی بتا  (. تیپ8931کاوند، رضا )و سروی، غالمرضا؛ صکیم، رضا؛  خواجه
  898-811(، 1)3، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایرانتکدن غرب. 

)مترجم: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده(. تهران: نشر نی.فوکو(. 8913دلوز، ژیل )

. تهران: سفینه.فلسفۀ عرفانی افلوطین(. 8917رحکانی، غالمرضا )

)بته کوشتش اصتغر فرمتان  شاه فتحعلی سفرنامه رضا قلی میرزا نایب االیاله نوۀ(. 8944رضاقلی میرزا قاجار )
رانت دانشواه تهفرمائی قاجار(. تهران: انتشارا

.فرهنگ ایرانی. تهران: بنیاد المغر  المشرق الی حدود العالم من(. 8919ستوده، منوچهر )

(. جلتد ستوم؛ به تصحیح سیدحسین نصر) مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق(. 8971الدین )سهروردی، شهاب
ن: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنوی.تهرا

https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/165063/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-3
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/165063/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-3
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1464518/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&score=13.0&rownumber=1
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 تصویر چندوجهی غرب 

 ... در نخستین

)بته اهتکتام صتکد  التحفهه  سهفرنامه و خهاطراتالعالم و ذیهلتحفه(. 8949خان )عبداللطیفشوشتری، میر
موحد(. تهران: کتابخانۀ طهوری.

)به کوشش حسن خان ایلچی به لندن نامه  سفرنامه ابوالحسن حیرت(. 8944خان ایلیی )شیرازی، ابوالحسن
سسۀ خدمات فرهنوی رسا.مرسلوند(. تهران: مو

سکاعیل رائین(. تهران: انتشارات روزن.)به اهتکام اصالح شیرازیسفرنامۀ میرزا(. 8947صالح )شیرازی، میرزا

)به اهتکام منتوچهر ستتوده(. تهتران: شترکت  اتالمخلوق عجایب(. 8911احکد )بنمحکودبنطوسی، محکد
کی فرهنوی.انتشارات عل

. تهران: نش تندیس.شرح قصۀ غربت غربی سهروردی(. 8910عباسی داکانی، پرویز )

کوشتش )بته سفرنامۀ عبدالصمد میرزا سهالور عاالدولهه بهه اروپها (.8974سالور، عبدالصکدمیرزا )عزالدوله
مسعود سالور(. تهران: نشر ناما.

ر. ی ب رک ی : ام ران ه وند(. تصادق آیینه مترجم:)االنوار مشکاه(. 8944محکد )غزالی، ابوحامد

.188-114 ،18 ،)مترجم: یحیی امامی(. فصلنامه ارغنون کارکرد رؤیا(. 8911زیوکوند )فروید،

)متترجم: مهتدی  هها در داسهتان ایرانهی در آینه ایرانی: تصویر غر  و غربهی(. 8934پرور، محکدرضا )قانون
زاده(. تهران: نشر تیسا. نجف

:   بخشان(. تهران )مترجم: عبدالکحکد روح روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان(. 8911کربن، هانری )
      سس پژوهشی حککت و فلسفه ایرانؤم

: آموزگار خرد.نیا(. تهران)مترجم: فرامرز جواهری انسان نورانی در تصوف ایرانی(. 8919کربن، هانری ) 

)مترجم: انشاالله رحکتی(. تهران: انتشارات سوفیا. معبد و مکاشفه(. 8930کربن، هانری )

 . کرمان: انتشارات فرهنگ و هنر.رساله ناصریه در تحقیق معاد جسمانی .(8941خان )نی، حاس محکدکریمکرما

)بته خان گرمرودی به اروپا در زمان محمدشاه قاجهارسفرنامۀ میرزا فتاح(. 8947خان ) گرمرودی، میرزا فتاح
کوشش فتح الدین فتاحی(. تهران: انتشارات بانا بازرگانی.

)متترجم: خسترو  نامهه 22رساله و  2درباره تکامل مادی تاریخ؛ (. 8914و انولس، فردریا ) ؛مارکس، کارل
 (. تهران: نشر دیور.پارسا

(. نورشی انتقادی بر مطالعات پسا استعکاری و رویکردهتای آن. 8934درودی، مسعود )و  ؛صدرالدینموسوی، سید
 93-79(. 8)1، ای در علوم انسانی رشته فصلنامۀ مطالعات میان

حستین  )بته کوشتش خهانمسهیر طهالبی یها سهفرنامۀ میهرزا ابوطالهب(. 8911اصفهانی )خانمیرزا ابوطالب
 های جیبی.خدیوجم(. تهران: شرکت سهامی کتاب
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های دورۀ ظهتتور  (. نکتتایش دیوتتری، جایوتتاه غتترب در ستتفرنامه8913وین، امتتین )پتترو میرزایتتی، حستتین؛ 
  71-801(، 9)9، ایرانفصلنامۀ تحقیقات فرهنگیمشروطیت. 

فصتلنامۀ مطالعتات  های سیاسی (. خوانش معکاری از دیدگاه اندیشه8934لطانی، محبوبه )نساس، حکید؛ س
   17-14، (1)3ای در علوم انسانی،  رشته میان
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