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 با چشم دل دیدن

 متافیزیکی در اسالم - نمادهای نگرش عرفانی دربارۀ

 
 1روالند پیچ

 (87تا  8صص )

 14/1/1484تاریخ پذیرش: ؛18/8/1484اریخ دریافت:ت
 
 

 چکیده

 وموضوع بخش نخست این مقاله اهمیت کلی نمادهایی است که نشانگر حقایقی برتر از اندیشه 
 ن الصدر و القلب و الفواد و اللبالفرق بیبیان ادراک هستند. در بخش دوم برپایۀ مبانی رسالۀ 

ود. در بخش سوم که بخش اصلی مقالۀ حاضر است، شچهار نگرش قلب شرح داده می ،ترمذی
 الحکم فصوصآموزۀ او درباره چشم دل برپایۀ  متافیزیکی و - معرفت عرفانی عربی دربارۀآموزۀ ابن

 شرح داده خواهد شد.
 

  هاکلیدواژه

 عربیرمذی، مشاهدۀ دل، ابنالهی، تعرفان، معرفت 
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 انتقال علم و فناوری از اتریش به ایران

 

 1هادي ورهراممحمد
 (33تا  84)صص 

 85/3/1484 :تاریخ پذیرش ؛84/1/1484تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

و با  روش توصیفی شود. این امر بهستار به انتقال علم و فناوری از اتریش به ایران پرداخته میدر این ج
علم و  انتقال دهد کهها نشان میاست. نتایج بررسیای محقق گردیده اسناد موجود کتابخانهاستناد به 

مستقیم در قالب خدمات صورت غیربهدارالفنون در ایران و  وری مستقیمًا از طریق ایجاد مدرسۀفنا
سیس جاده، پل، ان قاجار، احداث و تأاهدات پادشاهمعلمان، مستشاران نظامی، مترجمان، پزشکان، مش

 ها تبلور یافتهاز آن برداریتجهیزات نظامی از اتریش و نسخه آهن، پست، ضرابخانه، نظمیه، ارسالراه
ی از اتریش به ایران و نقش برجستۀ ثیر انتقال علم و فناورتاریخچه و تأتواند این تحقیق می است.

 د. را در این حوزه بهتر نمایان ساز اتریش
 

 هاکلیدواژه

 آهن، پُست، نظمیهطب، تلگراف، سوارنظام، راهانتقال علم، اتریش، ایران، دارالفنون، 
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 ایم؟خورده شکستآیا از غرب 

 خوانش امروزی آثار علی شریعتی و آل احمد در ایران
 

 1رپوریام ونیکتا

 (85تا  38)صص 
 18/0/1484؛ تاریخ پذیرش: 86/3/1484تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 ۀدرنیمنتشر شد که دربرگاحمد از جالل آلغربزدگی با عنوان  یکتاب کوچک رانیدر ا 8308سال  در
 یفکربا ت زین یعتیشر یعل بود. دیادوارد سع شناسیشرقشده در کتاب مطرح هایشهیاز اند یاریبس

در کنار کتاب  را هاکتاب نی. هر دو ادیرا تداوم بخش هاشهیاند نیخود هم امت و امامتمشابه در کتاب 
 یسالمحکومت ا ،ینیهللا خمهللا روحتیو اثر آ ینینائ نیحسمحمد رزایاثر م المله هیو تنز االمه هیتنب
اند شده لیآثار تحل نیحاضر ا ۀدانست. در مقال ن بیستم میالدیقر در ایرانِ آثار  نیرگذارتریتأثتوان می

 .ه استشدبررسی  احمدآلو جالل  یعتیشر یآثار عل به یامروز نگاه و
 

 هادواژهیکل

  رانیا ،یغربزدگاحمد، جالل آل ،یعتیشر یعل ،ینیهللا خمهللا روحتیآ

                                                           
 katajun.amirpur@uni-koeln.de دانشگاه کلن، رایانامه: 8
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 شدن سیاست خارجی عربستان سعودی ارزیابی دالیل تهاجمی

 (1012تا  1001زمانی  کید بر دورۀ)با تأنسبت به جمهوری اسالمی ایران 

 
 1علیرضا مالقدیمی

 1ذاکریانمهدی 

 (40تا  84)صص 

 1484/ 88/3؛ تاریخ پذیرش: 15/8/1484 تاریخ دریافت:
 

 چکیده

ان پیش از انقالب اسالمی کارانه و تعاملی با ایرمحافظه تان سعودی از الگویسیاست خارجی عربس
وع برخی با وق و تقابلی پس از انقالب تغییر کرده است. سیاست خارجی عربستان رقابتی به الگوی

کرد و روی فاصله گرفته گرایی محتاطانهاز عملای، قهای از رویدادهای منطالمللی و پارهتحوالت بین
 ورۀویژه در درا به و رفتارهاها تغییر نگرشاین ای یافته است. مقالۀ حاضر دالیل سابقهتهاجمی بی

تحوالت مذکور بر برداشت نخبگان  که چگونه دهدم بررسی کرده و نشان می 1487تا  1448زمانی 
د به رسنظر میموقعیت جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار بوده است. به و رهبران سیاسی عربستان از

حکومت عربستان به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر پیدا کرده،  ن موازنه از نظر مقاماتمیزانی که ای
خ به در پاسمقالۀ حاضر  ته است.تری یافتهاجمین رویکرد ایرا این کشور نسبت بهسیاست خارجی 

شدن سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چه عواملی موجب تهاجمی»اصلی که  این سوال
مبنا قرار دادن اختالفات »گذارد که این فرضیه را به آزمون می« اند؟جمهوری اسالمی ایران شده

ازجمله عوامل اتخاذ سیاست  از سوی عربستانهای ایدئولوژیک ابتهویتی، تهدیدات امنیتی و رق
 «. خارجی تهاجمی این کشور نسبت به جمهوری اسالمی ایران بوده است

 

 هاکلیدواژه

  ای، اختالفات هویتیۀ منطقهموازناست تهاجمی، ایران، عربستان سعودی، سی

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

 
 سعید رضوانی1

 (845تا  48)صص 
 11/8/1484: تاریخ پذیرش ؛18/0/1484 :دریافتتاریخ 

 

 

 چکیده

یری جوهر پذویلتأاند. های ادبیات داستانی مدرن دانستهپذیرترین نمونهویلتأآثار فرانتس کافکا را از 
هماره باید امکان  های او ارائه داد وتوان تفسیری واحد از داستانآثار کافکاست، از این رو هرگز نمی

تفسیر  وجوید را درنظر گرفت. فقط آنان که بدین نکته آگاه باشند و دست از جستتفسیرهای متعد
که  ند. باید دریافتربهای کافکا راه میواحد بردارند، به سطح معنائی پنهان درپشت داستان« درست»

ری است و کوشش در جستن عناصتالش در فهم معنای آثار کافکا تالش برای یافتن تفسیرهای ممکن 
ند ری قادسازند و نه حته این عناصر نه هرگز همۀ داستان را میبخشند. البتکه این آثار را شکل می

شان دهد کوشد نسایر تفاسیر رجحان بخشند. نویسنده در مقالۀ حاضر می یکی از تفاسیر ممکن را بر
هی از تالش ادبی کافکا معطوف رخور توجاتوبیوگرافیک است. بخش دعنصر  ،که یکی از این عناصر

توان ینامۀ کافکا نماست به پردازش وقایع و تجربیات زندگی خود او. بدین قرار اگرچه به کمک زندگی
 ای تفاسیرتوان تا حدودی به معنای آنها پی برد و به پارهمعنای آثارش را به طور کامل فهمید، می

سنده ای نوینامهالعات زندگیکافکا به واسطۀ اط قصرونه، رمان دست یافت. در این مقاله، به عنوان نم
شود و این قرائت به تفسیری تازه از این اثر ناتمام اش قرائت میهای روزانهها و یادداشتدر نامه

 انجامد.می
 

 هاکلیدواژه

 ، ادبیاتقصرفرانتس کافکا، تفسیر، اتوبیوگرافی، 
 

  

                                                           
 s_rezvani@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی، رایانامه: 8
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  «بیگانه»های اجتماعی و فرهنگی مفهوم بررسی برساخت

 السفراءدلیلدر سفرنامۀ 

 
 سارا فریدزاده1

(831تا  844)صص   
6/88/1484؛ تاریخ پذیرش: 8/1/1484تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

های پیاپی شکستایران و  قبالدر  (م 8671 – 8718) پطر کبیر طلبانۀهای توسعهدر پی سیاست
اش همسایۀ شمالی ایران با رابطۀ ل قرن نوزدهم میالدی،اوای های متعدد با روسیه درجنگایران در 
شد و ایرانیان  «مرئی»ایران  در برابر روسیه ناگهانخود خارج شد.  اولیۀی اخنثتعادل و ماز حالت 

. کردند ازمند به این کشور را آغسفر نظام، در وهلۀ اول، برتری نظامی()روسیه کشف علل برتری  برای
 وسیه دربه راز سفر فارسی  اولین سفرنامۀ ،السفراءدلیل سفرنامۀ کید برتأ کوشد بامقالۀ حاضر می

 و فرهنگی-گیری مرزبندی اجتماعیاز روند شکل شناختیجامعه قرن نوزدهم میالدی، به تحلیلی
 برساخت مفهوم بیگانگی در این سفرنامه دست یابد.  نحوۀ

 

  هاکلیدواژه

 بیگانگی فرهنگی و اجتماعی، روسیه، سفرنامه ایران،، السفراءدلیل

 

                                                           
 Sara.Faridzadeh@gmail.com دانشگاه هومبولت برلین، رایانامه: 8


