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با چشم دل دیدن
دربارۀ نمادهای نگرش عرفانی  -متافیزیکی در اسالم
روالند پیچ

1

(صص  8تا )87
تاریخ دریافت1484/8/18:؛ تاریخ پذیرش1484/1/14:

چکیده
موضوع بخش نخست این مقاله اهمیت کلی نمادهایی است که نشانگر حقایقی برتر از اندیشه و

ادراک هستند .در بخش دوم برپایۀ مبانی رسالۀ بیان الفرق بین الصدر و القلب و الفواد و اللب
ترمذی ،چهار نگرش قلب شرح داده میشود .در بخش سوم که بخش اصلی مقالۀ حاضر است،

آموزۀ ابنعربی دربارۀ معرفت عرفانی  -متافیزیکی و آموزۀ او درباره چشم دل برپایۀ فصوص الحکم
شرح داده خواهد شد.
کلیدواژهها
عرفان ،معرفت الهی ،ترمذی ،مشاهدۀ دل ،ابنعربی

8دانشگاه لودویگ -ماکسیمیلیان مونیخ ،رایانامهroland.pietsch@t-online.de :
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انتقال علم و فناوری از اتریش به ایران
1

محمدهادي ورهرام
(صص  84تا )33
تاریخ دریافت1484/1/84 :؛ تاریخ پذیرش1484/3/85 :

چکیده
در این جستار به انتقال علم و فناوری از اتریش به ایران پرداخته میشود .این امر به روش توصیفی و با
استناد به اسناد موجود کتابخانهای محقق گردیده است .نتایج بررسیها نشان میدهد که انتقال علم و
فناوری مستقیم ًا از طریق ایجاد مدرسۀ دارالفنون در ایران و بهصورت غیرمستقیم در قالب خدمات
معلمان ،مستشاران نظامی ،مترجمان ،پزشکان ،مشاهدات پادشاهان قاجار ،احداث و تأسیس جاده ،پل،
راهآهن ،پست ،ضرابخانه ،نظمیه ،ارسال تجهیزات نظامی از اتریش و نسخهبرداری از آنها تبلور یافته
است .این تحقیق میتواند تاریخچه و تأثیر انتقال علم و فناوری از اتریش به ایران و نقش برجستۀ
اتریش را در این حوزه بهتر نمایان سازد.
کلیدواژهها
دارالفنون ،اتریش ،ایران ،انتقال علم ،طب ،تلگراف ،سوارنظام ،راهآهن ،پُست ،نظمیه

 8وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،رایانامهhvarahram@ut.ac.ir :
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آیا از غرب شکست خوردهایم؟
خوانش امروزی آثار علی شریعتی و آل احمد در ایران
کتایون امیرپور

1

(صص  38تا )85
تاریخ دریافت1484/3/86 :؛ تاریخ پذیرش1484/0/18 :

چکیده
در سال  8308در ایران کتاب کوچکی با عنوان غربزدگی از جالل آلاحمد منتشر شد که دربرگیرندۀ
بسیاری از اندیشههای مطرحشده در کتاب شرقشناسی ادوارد سعید بود .علی شریعتی نیز با تفکری
مشابه در کتاب امت و امامت خود همین اندیشهها را تداوم بخشید .هر دو این کتابها را در کنار کتاب

تنبیه االمه و تنزیه المله اثر میرزا محمدحسین نائینی و اثر آیتهللا روحهللا خمینی ،حکومت اسالمی
ن قرن بیستم میالدی دانست .در مقالۀ حاضر این آثار تحلیل شدهاند
میتوان تأثیرگذارترین آثار در ایرا ِ
و نگاه امروزی به آثار علی شریعتی و جالل آلاحمد بررسی شده است.
کلیدواژهها
آیتهللا روحهللا خمینی ،علی شریعتی ،جالل آلاحمد ،غربزدگی ،ایران

 8دانشگاه کلن ،رایانامهkatajun.amirpur@uni-koeln.de :
161

SPEKTRUM IRAN  31. Jg.  Nr. 4–2018

Persische Abstracts

ارزیابی دالیل تهاجمیشدن سیاست خارجی عربستان سعودی
نسبت به جمهوری اسالمی ایران (با تأکید بر دورۀ زمانی  1001تا )1012
علیرضا مالقدیمی
مهدی ذاکریان

1

1

(صص  84تا )40
تاریخ دریافت1484/8/15 :؛ تاریخ پذیرش1484 /3/88 :

چکیده
سیاست خارجی عربستان سعودی از الگوی محافظهکارانه و تعاملی با ایران پیش از انقالب اسالمی
به الگوی رقابتی و تقابلی پس از انقالب تغییر کرده است .سیاست خارجی عربستان با وقوع برخی
تحوالت بینالمللی و پارهای از رویدادهای منطقهای ،از عملگرایی محتاطانه فاصله گرفته و رویکرد
تهاجمی بیسابقهای یافته است .مقالۀ حاضر دالیل این تغییر نگرشها و رفتارها را بهویژه در دورۀ
زمانی  1448تا  1487م بررسی کرده و نشان میدهد که چگونه تحوالت مذکور بر برداشت نخبگان
و رهبران سیاسی عربستان از موقعیت جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار بوده است .بهنظر میرسد به
میزانی که این موازنه از نظر مقامات حکومت عربستان به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر پیدا کرده،
سیاست خارجی این کشور نسبت به ایران رویکرد تهاجمیتری یافته است .مقالۀ حاضر در پاسخ به
این سوال اصلی که «چه عواملی موجب تهاجمیشدن سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال
جمهوری اسالمی ایران شدهاند؟» این فرضیه را به آزمون میگذارد که «مبنا قرار دادن اختالفات
هویتی ،تهدیدات امنیتی و رقابتهای ایدئولوژیک از سوی عربستان ازجمله عوامل اتخاذ سیاست
خارجی تهاجمی این کشور نسبت به جمهوری اسالمی ایران بوده است».
کلیدواژهها
ایران ،عربستان سعودی ،سیاست تهاجمی ،موازنۀ منطقهای ،اختالفات هویتی

 8دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،رایانامۀ نویسندۀ مسئولzakerian@isj.ir :
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عنصر اتوبیوگرافی در آثار کافکا
1

سعید رضوانی
(صص  48تا )845
تاریخ دریافت1484/0/18 :؛ تاریخ پذیرش1484/8/11 :

چکیده
آثار فرانتس کافکا را از تأویلپذیرترین نمونههای ادبیات داستانی مدرن دانستهاند .تأویلپذیری جوهر
آثار کافکاست ،از این رو هرگز نمیتوان تفسیری واحد از داستانهای او ارائه داد و هماره باید امکان
تفسیرهای متعد د را درنظر گرفت .فقط آنان که بدین نکته آگاه باشند و دست از جستوجوی تفسیر
«درست» واحد بردارند ،به سطح معنائی پنهان درپشت داستانهای کافکا راه میبرند .باید دریافت که
تالش در فهم معنای آثار کافکا تالش برای یافتن تفسیرهای ممکن است و کوشش در جستن عناصری
که این آثار را شکل میبخشند .البته این عناصر نه هرگز همۀ داستان را میسازند و نه حتی قادرند
یکی از تفاسیر ممکن را بر سایر تفاسیر رجحان بخشند .نویسنده در مقالۀ حاضر میکوشد نشان دهد
که یکی از این عناصر ،عنصر اتوبیوگرافیک است .بخش درخور توجهی از تالش ادبی کافکا معطوف
است به پردازش وقایع و تجربیات زندگی خود او .بدین قرار اگرچه به کمک زندگینامۀ کافکا نمیتوان
معنای آثارش را به طور کامل فهمید ،میتوان تا حدودی به معنای آنها پی برد و به پارهای تفاسیر
دست یافت .در این مقاله ،به عنوان نمونه ،رمان قصر کافکا به واسطۀ اطالعات زندگینامهای نویسنده
در نامهها و یادداشتهای روزانهاش قرائت میشود و این قرائت به تفسیری تازه از این اثر ناتمام
میانجامد.
کلیدواژهها

فرانتس کافکا ،تفسیر ،اتوبیوگرافی ،قصر ،ادبیات

 8دانشگاه شهید بهشتی ،رایانامهs_rezvani@sbu.ac.ir :
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بررسی برساختهای اجتماعی و فرهنگی مفهوم «بیگانه»

در سفرنامۀ دلیلالسفراء
سارا فریدزاده

1

(صص  844تا )831
تاریخ دریافت1484/1/8 :؛ تاریخ پذیرش1484/88/6 :

چکیده
در پی سیاستهای توسعهطلبانۀ پطر کبیر ( 8671 – 8718م) در قبال ایران و شکستهای پیاپی
ایران در جنگهای متعدد با روسیه در اوایل قرن نوزدهم میالدی ،رابطۀ ایران با همسایۀ شمالیاش
از حالت متعادل و خنثای اولیۀ خود خارج شد .ناگهان روسیه در برابر ایران «مرئی» شد و ایرانیان
برای کشف علل برتری روسیه (در وهلۀ اول ،برتری نظامی) ،سفر نظاممند به این کشور را آغاز کردند.
مقالۀ حاضر میکوشد با تأکید بر سفرنامۀ دلیلالسفراء ،اولین سفرنامۀ فارسی از سفر به روسیه در
قرن نوزدهم میالدی ،به تحلیلی جامعهشناختی از روند شکلگیری مرزبندی اجتماعی-فرهنگی و
نحوۀ برساخت مفهوم بیگانگی در این سفرنامه دست یابد.
کلیدواژهها
دلیلالسفراء ،ایران ،روسیه ،سفرنامه ،بیگانگی فرهنگی و اجتماعی

 8دانشگاه هومبولت برلین ،رایانامهSara.Faridzadeh@gmail.com :
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