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پيشگفتارمترجم١
<غربشناسي> روند در شرقسيري شرْق و است غرب برسند/غرْب يكدگر به دوگانه اين كه راديِردكيپلينگهيهات

آنها, به تيز و تند حملههاي حتي و شرقشناسان, از شكايت و گيري خرده
كار نتايج و اهداف روشها, از مشرقزمين اهل ارزيابي اما ندارد/ تازگي
نوعي سرگرم محققاني هم شرق از جاهايي در باشد, هرچه مستشرقان
باستانشناسان, گسترده, مفهوم در شرقشناسي, رشتة بودهاند/ ’غربشناسي‘
نظاميان, بازرگانان, سياسي, فرستادگان دانشگاهيان, زبانشناسان, مردمشناسان,
را جاسوسان البته و مزدوران سياسي, پناهندگان هنرمندان, ماجراجويان,
همين از افرادي نيز روند’غربشناسي‘ در ترتيب, همين به است/ دربرميگرفته
بسيار شمار در بسياركوچكتر, مقياس در چند هر داشتهاند, مشاركت دست

زيادتر/ بسيار زماني فواصل با و اندكتر
شواليهها, صليبي/ جنگهاي با شد: آغاز همزمان تقريبا روند دو هر
بيتـ به اروپا از ميHدي يازدهم قرن در كه بزنبهادرهايي و ماجراجويان
اينكه جز نميدانستند, هيچ تقريبا مشرقزمين اهل دربارة شدند سرازير المقدس
هم مسلمانان سو, اين از منالدارياند/ و مال و كافر بربر, مردمان بودند شنيده



مترجم پيشگفتار ٢
ملت تاريخ و فرهنگ به ميHدي, هشتم قرن از آندلس بر حكومتشان دورة در
تدريجي و خود به خود تأثيرهاي جز و بودند نداده نشان چنداني عنايت مغلوب
بودند/ نگرفته جدي چندان را اروپاييها پديدميآيد, مجاورتي هر نتيجة در كه
در نداشت: مسلمانان به كردن عرضه براي زيادي چيز زمان آن در اروپا البته
مورد آن فلسفة و علم كه را يونان بود; منسوخ فرنگيان مذهب مسلمانان, چشم

امروزي/ استانبول قسطنطنيه, پايتختآن: ١

يكي بيزانس١ با بيشتر و نهفرنگي, حسابميآوردند, به ‘ ’’رومي‘ بود توجهشان
مهم بسيار برتريهاي جمله از و دوردست; اقاليم در برهوتهايي با تا ميدانستند
رفت اعراب نزد و ايران به هند از كه بود دهدهي ِ رقمنويسي جديد, علم پاية آنها
تفكر و محاسبه اساس و ميشناسيم امروز كه رياضياتي رسيد/ اروپا به و
از قرن چند نبود/ ممكن Xاص رومي ‘ ’’سياقي‘ حروف با ماست علمي ِ انتزاعي
به توجهي اندك رفتهرفته مسلمانان تا گذشت خاورميانه به صليبيون هجوم

پيامدهايجنگهاي و زمينهها دربارة تاريخدانان و محققان آراي از شماري بر مرور براي فصل٢ بخصوصدو !١٣٧٠ توس, %انتشارات ستاري ج=ل آشنا, جانهاي به كنيد نگاه كتاب/صليبي اول

دادند/٢ نشان فرنگيان
قيمت به ميتواند عامل دو يا يك به ملتها برخورد تاريخ كردِن خHصه
تصوير كه شود تمام مؤثري بسيار و ظريف اما عواملكوچكتر گرفتِن ناديده
تكميل را پايدارشان دوستي يا خصومت و يكديگر با آشناييشان ملتها, مواجهة
گرفتِن فرض و شد; قائل اولويتها براي ترتيبي بايد بناچار همه, اين با ميكند/
است/ نرسيدن جواب به حكم در عمل, در متغير, بينهايت با معادله بينهايت
صدد در سپس و ميگيرد قرار شرايطي در ابتدا bمعمو انسان كه است اين مهم
ما برميآيد/ آن, از بهرهبرداري يا شرايط, آن با مقابله براي راهي انديشيدِن
اين كل در ما خود تجسم اما ميدانيم, خويش زمان و محيط دربارة چيزهايي
بعد و قبل به نسبت موقعيتمان و داريم قرار تاريخ كجاي در اينكه جهان,
كه ميكند مطرح چنين لوكاچ گئورك را نكته اين است/ دشوارتر بسيار چيست,
شوريدن هنگام بردگان ميپاشيد, فرو بردهداري نظام كه زماني باستان, دنياي در
كه باشند نوع اين از طبقاتي تاريخيــ گاهياي واجدآ نميتوانستهاند اربابانشان بر
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1 Georg Lucács, History and Class Concsiousness از نقل Theبه Psychology of Society, selected and edited by Richard Sennett (VintageBooks, New York, 1977).

از گرفتن فاصله تاريخسازند/١ و طبقاتي مبارزهاي به شكلدادن مشغول واقع در
بود بردهدارممكن براي نه دور از و lبا از قضايا كل به كردن ونگاه ومكان زمان
حتي خود; جاي به رومي بردة افزود ميتوان لوكاچ گفتة اين بر برده/ براي نه و
مفهوم و خواند امپراتور را خود كه زماني هم قانوننويس بناپارِت ناپلئون
كرد, بايگاني بودند درانده يقه برايش همه آن كه را فرانسه انقHب جمهوريت
حفظ دنبال كه ميكند عمل كساني حكم به واقع در باشد متوجه نميتوانسته
در هركس كه نيست اجزايي مجموع تاريخي انباشتهشدة گاهي آ خويشند/ منافع
و نوع از و بپروراند سر در را آنها از تعدادي, يا زياد, يا كم مقداري زمان هر
شرقيان آشنايي روند بررسي در بنابراين باشد/ خبر با خويش گاهي آ مقدار
مانند مفاهيمي ملتفت سو, دو هر از كاشفان, و ناظران آن گفت ميتوان
ميكنيم مصرف نقلونبات مثل ما امروز كه غيره و غرب و شرق رويارويي
در حتي باشند/ نميتوانستند هم مفاهيمي و ك ادرا چنين داشتن به قادر نبودند;
سراسر بر قاره آن مردم روزي كند تصور نميتوانست كسي اروپا در هجدهم قرن
به دستيابي براي سعيكردن و كشيدن نقشه به رسد چه تا شد, خواهند مسلط عالم

برميگرديم/ نكته اين به بحث ادامة در هدف/ اين
عمق در نيز ديگري روند ميدانجنگ, در غربشناسي روندآشكار كنار در
در يا ــ اروپايي محقق داشته: جريان دانشگاهها و كتابخانهها گوشة در و كتابها
باستان عهد لوحههاي و سنگنوشتهها رمز است قادر ـــ غربي انسان كل,
كانش نيا و آمده كجا از كيست, بگويد شرقي انسان به و كند كشف را مشرقزمين
با همواره باشد داشته حق شايد خاورزميني انسان نتيجه, در بودهاند/ كساني چه
است غربي ناظر دست در وسيلهاي يا شيء موضوع, مانند كند احساس بدگماني
به ميكند, باlيش و زير ميچرخاندش, بداند صHح يا بخواهد طور هر كه
قضاوت و ميدهد حكم مينويسد, مطلب دربارهاش ميپردازد, مطالعهاش
داوريها اين نتايج به تنها نه است ناچار شرقي انسان بدتر, همه از و ميكند;
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شناخت براي معتبري منابع عنوان به را آنها موارد بسياري در بلكه كند, توجه

گيرد/ كار به جهان و خويش
گونه اين معادل يا مشابه بتواند كه چيزي كنون تا غربشناسي روند در
زير براي شرقيان سوي از متقابلي تHش هر است/ نيامده وجود به باشد شناخت
روشي چه با كه: برميخورد سؤال اين به بيدرنگ غربيان گذاشتِن ذرهبين
دانشگاههاي در كه است روشي همين گر ا كنيد؟ بررسي را غرب ميخواهيد
بايد اول است, روشديگري گر ا بدهيد; ادامه خوب, بسيار دارد, رواج امروزي
كه فرانسوي ديپلمات و نويسنده گوبينو دو آرتور كنيد/ اثبات را روشتان ِ درستي

مينويسد: آمد ايران به بار نخستين ١٨٥٠ توجهدهة اينكه براي شام] ميز سر شاه, ناصرالدين دربار مورخ [سپهر, لسانالملك آشپزي[محمدتقي] طرز از كه ستايشهايي به و سازد معطوف ديگري جاي به بود شده جلب او به كه را يكيعموم است/ كرده شگفتزده را او اروپاييان چيز دو هميشه كرد ادعا دهد پايان بود كرده واروپاييان عاليترين يقين به الهيات آنكه حال و هستند الهي علوم فاقد باهوشي اين به مللي كه كهاين را ناهنجاري صداهاي بتوان گر ا ـــ اروپاييان موسيقي اينكه ديگر است/ انساني علوم تحتمهمترين را شخص و است بيمعني قدر اين چرا ـــ ناميد موسيقي ميشود خارج مختلف آGت از
١٣٦٧!ص٤١٨/ كتابسرا % هوشنگمهدوي عبدالرضا ترجمة آسيا, در سال سه كنتگوبينو, خويش١ نظر از دفاع لسانالملكدر ميشود/ جالبتر ميرود پيشتر چه هر شام ميز فقطدربحثسر نه چون است, موسيقياروپايي از بيشتر ايرانيخيلي موسيقي شترتوضيحميدهد:’’تأثير گلهاي كه داشتم دوستي ميبخشد//// تأثير نيز حيوانات در بلكه ميگذارد اثر /// چهارمانسانها صبحروز ميداشتو نگاه غذا بدونآبو اصطبل در را خود شتران روز سه آبخوردنداشت[و] از شتران نيميكرد/ بهنواختن شروع آببنوشند] ميگذاشتحيوانهايتشنه كه ميشدند,[ نزديك او به آهستگي به و برميگرداندند او سوي به را سرشان ميايستادند, همينكهباز نيميبرند/ لذتزياديازشنيدننواي ميرسيد نظر به ميكردندو خم دوستمنگردنهايشانرا باز بهسويجويآبميدويدند/ مجددا شتران ميايستاد, باز نيزدن ديگريدوستمناز داستان ‘ ‘ ميكردند/ فراموش را خوردن آب شتران باز و ميپرداخت ني نواختن همانمجلسحضوربه در كه افغانستان, پادشاه برادرزادة زبان از گوبينو كه موسيقي تأثير است/دربارة مهملتر هم اين از نقلميكندحتي دارد,

نميدهد؟١ قرار تأثير
ديدگاهي همعصرش غربي مؤلفان و صاحبنظران از بسياري مانند گوبينو
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اين و بود اروپايي انسان ذاتي برتري به معتقد عميقا داشت, نژادپرستانه علنا
چنان ميدهد دست به كه تصويري اما ميكرد/ اعHم فرصتي هر در را اعتقاد
و ميشكافد را ظاهر و پوسته ضرب بايك كه است بّرنده چنان قلمش و دقيق
امثال فكر طرز ميدانيم خوب همه, اين با ميگذارد/ نمايش به را طرف بطنفكر

است/ نكرده چنداني فرق امروز تا نيستند, هم كم كه لسانالملك,
الهي علوم عالم همه آن روي غيراروپايي چرايك كه نيست اين تنها موضوع
ميتواند چطور و بطHنميكشد, قدم راحت خيلي ديانت و كليسا دستگاه و دم و
شايد اين بداند/ ‘ ’’بيمعني‘ و ‘ ’’ناهنجار‘ را ديگري قوم هر يا غربيان موسيقي
و بيخ از را ديگر ملت فرهنگيك در چيزهايي كه باشد خارجي ناظر هر حق
از بايد بيگانه ملت معرفييك و شناخت براي كه است اين بحث نپسندد/ بن
خويش معبود دربارة پرستندگان آن خود كه كرد شروع شيوه اين با و اينجا
ذهن در چرا و زماني چه از چيست, فكرشان طرز ريشة ميكنند, فكر چگونه
اهل اصطHح در است/ داده رخ آن در تحولهايي چه مرور به و آمده پديد آنها
يا yغربي شخص ديد }از زولو قبيلة موسيقي بگوييم كه است مهمل منطق,
تحت را شخص و است ’’بيمعني yشرقي شخص ديد }از اتريش مردم موسيقي
آن خود است قرار تعريف, به بنا قومي, هر موسيقي ‘ ‘ نميدهد/ قرار تأثير
در بايد هم امتي هر خداي ميدهد; lبد و دهد, قرار تأثير تحت را جماعت
است موسيقي آن اسم نه وگرنه دارد, lبد كه باشد, داشته ابهت آنها ذهن و چشم
ياد غربيان از را چنگال و قاشق با خوردن غذا لسانالملك خدا/ اين اسم نه و
با اما ميكند, نگاه تحسين با آساني جزئيات و ظواهر چنين به و است گرفته
گفت ميتوان يا ـــ مانده بيگانه روششناسياش و جهانبيني و غربي فكر اساس
از خاورشناسان كه نيست اين ما فرض ميكند/ غربنگاه به ’’شرقي’’ شيوهاي به
شيوة و آنها سنتهاي آنها, اديان مشرقزمين, مردم عليه پيشداوري هرگونه
ادعا اصول, در و نظري جنبة در دستكم, اما بودهاند/ عاري جهان به نگرششان
ميان نيست/ ادبيات عرْب ادبيات يا نيست موسيقي ايراني موسيقي Xمث نميكنند

است/ بسيار فرق غرض ِ نقض و غرضورزي
ناظران عميق نظِر اختHف و برخورد نقطة بارزترين مذهب, از گذشته
و مسافران هميشگِي سؤال است/ بوده اخHق موضوع غرب, فرهنگ و شرقي
توانستهاند چگونه ‘ انساني‘ ’’اخHق از عاري حد اين تا مردمي مسلمان: ناظران
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حتي منسوخ مذهب پيروان گر ا متمم: سؤال يابند؟ دست پيشرفتهايي چنين به
به ميتوانند دورافتادهاند اخHق از و ماندهاند بيبهره راستين دين از كه زماني
سعيد محمد كجاست؟ در راستين مؤمنان جاي پس آيند, نائل دنيوي بهروزي
زيباي باغهاي ديدن از پس هجدهم قرن در پاريس در عثماني سفير مغربزمين]افندي دنيا[ي ’’اين ميدهد: پاسخ چنين را سؤال دو هر فرانسه در ‘تريانون ‘ است/ بيدينان بهشت و مؤمنان زندان
چينيها, نيست/ اسHمي خاورميانة به محدود غرب براي قائلنبودن حقانيت
ابتدا از كه هم, ژاپنيها و بودهاند, جهان مردم بيدينترين همواره bاحتما كه
يا آمدهاند كنار غرب ِ سرَوري با گاه نداشتند, مسيحيت به نسبت منفي احساسي
باشند/ نپذيرفته قلبا را آن هرگز ميرسد بهنظر اما دادهاند, تن آن به اجبار به
منفِي كنش وا قديمي روند همان تكرار شايد عجيب نيست/ عجيب نكته اين
در غرب نشريات از بسياري امروز باشد/ پيشافتادگان برابر در عقبافتادگان
دولت, جامعه, دربارة تازهتري و تازه كتابهاي مدام و دارند مقيم خبرنگار توكيو
اين از بسياري برابر در ميشود/ نوشته ژاپن جامعة جنبههاي ديگر و اقتصاد
كه تصاويري باشد: اين غيراروپايي و غيرژاپني خوانندة احساس شايد مطالب,
عادlنه حد چه تا مينشانند خوانندگانشان ذهن در ژاپن جامعة از غربي مؤلفان
غربيان ِ ارزشي ِ داوري از مملو تصاوير پارهاي بر مرور است؟ دقيق حد چه تا و
پيش قرنهاي در عثمانيها كه باشد تصاويري يادآور حدي تا شايد امروز, ژاپن از
بلكه اندرز نيت به نه منفي كردننكات پيدا در سعي ميدادند: دست به اروپا از
عمل/ و حرف ميان تفاوت و تضادها روي انگشتگذاشتن كردن; رسوا قصد به

و انگليسيها ِ گين زهرآ گاه انتقادهاي و كستري خا تصاوير در كساني شايد
پيشافتاده رقيباِن به نسبت حسد و بددلي از آثاري ژاپنيها از ديگران و فرانسويها
در كه است موذيانهاي رفتار همان دنبالة اين كه بگيرند نتيجه چنين و بيابند
عوامل اما داشتهاند/ روا مسلمانان و خاورميانه مردم به نسبت نوشتههايشان
را آن دارندة ثروت, و قدرت است/ كار در سوءنّيت يا حسننّيت جز هم ديگري
نتايجي به هميشه سماجتآميز كاوش گونه اين و ميبرد ذّرهبين و نورافكن زير
اروپاييها امروز عوامانة نوشتههاي پارهاي واقع, در نميرسد/ مHطفتآميز
در عثماني مسافران نوشتههاي همتاي ميتوان را آسيا شرقي جنوب دربارة
و گذاشتن خشخاش به مته دسته دو هر در گرفت/ هجدهم قرن پروس يا فرانسه
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پوشيدهتر اروپاييان نوشتههاي در ـــ ميشود ديده بسيار سرزنش و انتقاد و نيش
صريحتر/ طعنولعن با همراه و فراوانتر عثمانيها نوشتههاي در مHيمتر, و
تا اقتصادي فرود و فراز نظر از شايد امروز و هجدهم قرن در جهان دو نسبتآن
دو هر در عامل يك شدهاند/ عوض نامها كه تفاوت اين با باشد, شبيه زيادي حد
تأثير يا نميگذارند, تأثيري جهان امور واقعيت بر است: مشترك نوشته دسته
اروپا دربارة پيش قرن دو تركهاي نوشتههاي درهرحال, ميگذارند/ كمي بسيار
دوم دستة كه باشد داشته انگليسيها امروز مشاهدات با را تفاوت اين شايد
پيشتر كه همچنان اول/ دستة تا است كندوكاو براي بيشتري تHش دربرگيرندة
از بتواند مشكل انسان گيري نتيجه و مشاهده داشت, انتظار ميتوان و شد اشاره
و شناخت روش دارد اهميت بيشتر آنچه باشد; خالي بغض و حب و پيشداوري
پديدههاست ريشههاي, يا ريشه, به رسيدن و عيني قضاوت براي گاهانه آ تHش
اروپايي مؤلفان به نسبت حتي عثماني, ناظران نوشتههاي در كه چيزي ـــ

ميخورد/ چشم به كمتر ’غربشناسان‘همعصرشان, بعضي تصورات جمله از هم امروز رويارويي, همين ادامة در
فكر طرز و مرام دسته دو كه بوده قرار اين از وضع زماني گويا كه است اين يكي
اينان و گرفته قرار مشرقزمينيان اختيار در و شده وارد غرب از متفاوت Xكام
كه را آن و بردارند ميخواهند كه را كدام هر آسوده خيال با ميتوانستهاند
در زمينه اين در كه كتابهايي تازهترين از يكي در بيندازند/ دور نميخواهند
’’روية بخش دو به را غرب تمدن ابتدا همان از آن مؤلف يافته, انتشار ايران
بورژوازي تمدن استعماري ’’روية و ‘ غرب‘ بورژوازي تمدن كارشناسي و دانش

تمدن روية دو با ايراني انديشهگران روياروييهاي نخستين حائري, عبدالهادي دكتر ١٣٦٨!/١ سويه/بورژوازيغرب%اميركبير, و مويه وزن بر رويه ٢
از بودهاند عبارت آنها كه ميآيد اول ٢‘ ’’روية‘ توضيح در ميكند/١ تقسيم ‘ غرب‘
دانشهاي شيمي, فيزيك, دريانوردي, نجوم, پزشكي, مانند گوني گونا ’’دانشهاي
و حكومتي شيوههاي طبيعي, حقوق تاريخ, دانش زمينة در نوانديشي و نظامي
تمدن از نيرومند و گسترده رويهاي كه] ] اجتماعي و سياسي مسائل ديگر
خHق, بسيار و ژرف گسترده, تمدن ’’اين اما ‘ ‘ ميداد/ تشكيل را غرب بورژوازي
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در لغوي بحث از ‘ ‘ ميكشيد/ يدك خود با همواره را استعمار نام به رويهايديگر
ميرسيم نكته اين به و ميگذريم بورژوايي صفت جاي به بورژوازي اسم كاربرد
و توپدار كشتي ميرسيد راه از آنچه نميكشيد/ يدك چيزي اساسا غرب كه
طريق از yغارت }يا تجارت اعHمشدة و علني مشخص, نّيت به مدرن تفنگهاي
گستردة ’’تودههاي كتاب, همان مؤلف بيان به كه, بود ديگران بر تسلط و فتح
و ابزار خود با استعمارگران ‘ ‘ ميخواند/ ستيز به سخت را زمين روي مردم
بود مغلوب طرِف اين اما ميكردند, وارد كتابخانه, و چاپخانه حتي بسيار, ادوات
مورد كتاب مؤلف اشتباه دريابد/ را برتري اين راز ميافتاد فكر به bمعمو كه
معلول جاي به را علت عوضميكند, را گاري و اسب جاي كه است اين در بحث
طب و هيئت و نجوم كتابهاي غرب كه ميورزد اصرار تصور اين بر و ميگذارد
امر, واقع در كرد/ مسّخر فريب و نيرنگ با را شرقيان و گرفت دست در را
خويش برتر تكنولوژي به متكي آنجا تا و ثروتاندوزي تشنة چنان غربي قدرت
جا هر نداشت/ درياها سوي آن در كساني فريبدادن براي فرصتي و نياز كه بود
با را مخالفتي هر و ميكرد تسخير بود آن بر غلبه به قادر و ميديد lزم كه را
زير امپرياليسم و ’’استعمار مكتب پيروان برميداشت/ ميان از سازش با يا زور
عالم در عقب‘ اسب جلو, گاري ’ پاية بر تاريخ تفسير و ‘ معرفت‘ و علم نقاب
آن در كه ميكنند عطا ستيزي و تشخيص نيروي پيش قرن شرقِي انسان به خيال
بردگان و كوس اسپارتا لوكاچ, نظر برخHف كسي, }انگار نداشت هنوز زمان
بعد و yكند مقايسه نوزدهم قرن در پاريس كموناردهاي با را رومي شورشي
درماندند, هجوم اين با مقابله از تنها نه مشرق مردم كه شد چه پس بگيرند؟ميپرسند ياد خوب نتوانستند هم را ‘ ’’مفيد‘ جنبههاي آن بلكه
جهان از بخش دو اين ارتباط و تأثيرپذيري تماس, كه است اين واقعيت
تركان صغير, آسياي در است/ بوده جنگ پيامدهاي و جنگ نتيجة همواره
دوام دريافتند هجدهم قرن اواخر در روسها از شكست از پس تنها عثماني
از پس ايران در نيست/ ممكن خيال عالم در جز برتر ارتش بدون سرَوري
واقعيِت اين به ديگر بار نوزدهميك قرن ابتداي در قفقاز در نظامي شكستهاي
هم عالم قبلة ظفرنموِن قشون از قدرتمندتر چيزي دنيا در كه رسيدند ك دردنا
بهخشكيگذاشت پا ناپلئون سپاه كه زماني مصر, در باشد/ داشته وجود ميتواند
آنها در گمان اين و پريدند خواب از محل اهل آنآمد, مقابلة به بريتانيا قشون و
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نباشد/ عالم انتهاي و ابتدا استانبول و قاهره بين مسافت شايد كه شد پيدا

از خفتبار شكستي از پس چينيها نبود/ خاورميانه به منحصر روند اين
ك تريا تجارت انحصار سر بر نوزدهم قرن اواسط كه جنگي در بريتانيا ناوگان
نيست سليقهاي موضوعي توپدار كشتي نداشتِن يا داشتن پذيرفتند ناچار درگرفت
بود كوشيده قرن پنج به نزديك ماندارين وحكومتگر نخبه قشر كه نكتهاي ـــ
رزمناوهاي انداختن لنگر از پس اوان همان در آسيا, شرق در باز و كند/ انكار
دربارة lفوگزاف بردند پي ژاپنيها آنها سرنشينان تحكمآميز رفتار و آمريكايي
با ديگران واداشتن اطاعت به و است چيز يك تابان آفتاب سرزمين تقدس

ديگر/ چيز سHحيك پشتوانة
نوزده و هجده قرنهاي در كه اسHمي جوامع معدود از دسته آن مورد در
هميشگي و آشكار روند ندادند, دست از فرض, در دستكم را, خويش استقHل
برها و دور همان يا رسيدند, راه از غربيها بود: قرار اين از Xك اروپا به برخورد
شكست علت يافتن پي در مسلمانان دادند; شكست را مسلمانان قشون و بودند,
/yاول شوند}مشكل مجهز پيشرفتهتر بهجنگافزارهاي بايد دريافتند و برآمدند
كساني سپس كردند; دعوت كشورشان به نظامي فنون آموزش براي را كساني ابتدا
عده اين و فرستادند غرب به جديد دانشهاي ديگر و نظامي علوم تحصيل براي را
به افكاري و عقايد عادات, خود با بازگشت در غربي, زبانهاي تحصيل از پس
}مشكل بود تضاد در حكومتهايشان و مستقر نظامهاي منافع با كه آوردند همراه
قدرت نمايش و نيامد دست به هيچگاه غرب برابر در نظامي برتري /yدوم
بين مرزي خوردهاي و زد به حالت, بهترين در خاورميانه, توپخانههاي
جوامع اساس غرب رهآورد عقايِد و افكار آن اما ماند, محدود خودشان
/yسوم }مشكل گذاشت ژرف تأثيرهاي آنها بر يا ريخت هم به را مشرقزمين
پارهاي دستخوش را خاورميانه جوامع جديد مرامهاي رواج و افكار آن رسوخ
يا غرب جوامع خود در كه حالي در كرد, ناخوشايند گاه و پيشبينينشده عواقب
}مشكل شد دفع و مهار تحول سير در و زمان مرور به يا نيامد بار به نتايج آن
داد/ ادامه صدم و دهم مشكل تا ميتوان البته را ِ دلبخواهي فهرست اين /yچهارم
اعتقاد پيش قرن دو تا كه آفريقا شمال و خاورميانه مردم ترتيب, اين به
تمدن از ريشهدارتر تمدنياند داراي و غرب, اصول از برتر اصولي واجد داشتند
كشتيهاي و دورَزن توپهاي كمبودشان تنها مواجهه اين در و كافرفرنگي, بربرهاي



مترجم پيشگفتار ١٠
شيوههاي و فلسفي و مذهبي اجتماعي, اصول دريافتند عمل روند در تندروست,
كه را بزرگي شكاف باشند توانسته بيآنكه گشته غرب هجوم آماج زندگيشان
پيش سال صدوپنجاه كنند/ پر داشته وجود خاورميانه و غرب تسليحات ميان
روز يك اما بزند, هرات محاصرة به دست ميتوانست قاجار شاه محمد قشون
هم امروز نبود/ خارگ و بوشهر بر انگليسي رزمناوهاي فشار تحمل به قادر هم
برابر در آن مقاومت توان اما بتازد, كويت و ايران به ميتواند عراق ارتش
به جوامع اين همة كه حال همان در نيست, بيشتر ساعت صد غربي نيروهاي
از كه افكارياند و عقايد اجراي و درك و وسنگينكردن گرفتارسبك خود نوبة

است/ آمده غرب
گذشته روزگار مسائل از ارزيابياش و ايراني انديشهگران نخستين مؤلف تلقي
دبستان رياضي سؤالهاي كند فكر خود با دبيرستان دانشآموز كه است اين مانند
در بگذارند جلويش را سؤالها همان عين امروز گر ا و نبود مشكل هم آنقدرها
نيست/ طور اين Xكام تازه و گرفت/ خواهد بيست نمرة زدني هم به چشم
كارشناسي و دانش بستهبندي’’روية گر ا مسئلهاند/ همچنان سؤالها آن از بسياري
اين مقبوليت فرضية بگذرانيم, نظر از يكييكي را آن مواد و كنيم باز را ‘ غرب‘
پزشكي دانش ميكند/ پيدا حرف جاي خيلي غرب ‘ بورژوايي‘ ’’تمدن از بخش
و جالينوس طب با كه دليل اين به هم شد, مواجه مشكل با مشرقزمين در جديد
علماي داشت; جسد تشريح به نياز كه سبب اين به هم و نبود سازگار بقراط
فعل كه ميخواستند پوزش و ميكردند تكرار بارها و بارها بايد شيمي و فيزيك
}در كند اثبات يا نفي را خدا وجود نميتواند آزمايش لولة درون انفعاlت و
سوءتفاهمي نوزدهم قرن در تبريز در رشديه حسن ميرزا مدرسة بستن ماجراي
;yبودند گرفته يكي را دو آن و بود آمده پيش موزيك و فيزيك دربارة جدي
دانش زمينة در ’’نوانديشي بودند; دردسرساز تكامل نظريههاي و طبيعي علوم
همچنان و بود, غائله ‘ مسائل‘ ديگر و حكومتي شيوههاي طبيعي, حقوق تاريخ,
آن به ‘ طبيعي‘ ’’حقوق فكر دورهاي هيچ در و خاورميانه جاي هيچ در هست/
و بحث ماية هنوز بل نشد, پذيرفته تنها نه داشت وجود غرب در كه نمايندگيشكل حد در بينالمللي حقوق و امور در كار تجربة كه ايراني معاصر كارشناس يك انتخابهايي١ گويا كه شكل اين به تاريخ ِ بازنگري بنابراين است/١ بسيار جدلهاي
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و مدني ميثاق و بشر حقوق اع=مية هدف dاصو’’ ميگويد دارد ملل سازمان در ايران Ãجان از دفاع بلكه نيست مردم حيات به احترام و جان حفظ حيات, حق طرح از برايسياسي dاصو حيات حق ضابطة بنابراين / / / است دولت برابر در اعدام به محكومين و خراساني,مجرمين رجايي دكتر ‘ جامعه/‘ مردم جان از دفاع براي نه شده تدوين اعدام مجازات ٦٧/لغو آذر ١٩ رسالت, روزنامة اس=م>, ديدگاه و بشر اع=ميةحقوق <حقحياتدر

درشت عنوانهاي با ستون دو در فهرستي يا رستوران غذاي صورت همانند
از شد ارائه مشرقزمينيان به ‘ غرب‘ بد ’’جنبههاي و ‘ غرب‘ نيك ’’جنبههاي
الكترونيك ابزار پارهاي زمينة در حتي لحظه همين در است/ نادرست پايه
دارد وجود شرق در غالب نظرات و غرب فرهنگ ميان جدي اختHفنظرهايي
فلسفه سياسِي محتواي نميرسد; نظر به آسان هيچ آنها سر بر رسيدن بهسازش كه
بماند/ اخHق از قانون بودِن جدا نظرية و ليبراليسم مفهوم دموكراسي, سوسيال

ناديده غربنگري و غربشناسي گونه اين در كه ديگري مهم بسيار ‘نكتة اصطHح’’خوب‘ به روية آن نه مغربزمين خود در كه است اين ميشود گرفته
پايان آن محتواي سر بر نبرد نه و آمد دست به يكشبه و آسان بورژوازي تمدن
در يكجا و راحت خيلي امروز كه دستاوردهايي از كدام هر براي است/ يافته
كشته از سوزاندند, كتابها درگرفت, نبردها غرب در ميشود رديف سطر چند
دادگاه درآمريكا هفدهم قرن پايان در رفت/ دار باlي سرها و ساختند پشتهها
كشور همان در بيستم قرن در حتي ميشد; برپا جادوگرُكشي و عقايد تفتيش
كالجي در تدريس اجازة ‘ اخHق‘ ’’فساد اتهام به راسل برتراند به كاران محافظه
از عدهاي كه خطرند اين در لحظه هر مدارسشان امروز و ندادند, نيويورك در
فرزندانشان مدرسة در موضوع آن يا اين تدريس با كنند اعHم شهروندان
شهروند نظارت و رأي حق و است دموكراسي برخورد, اين روية يك مخالفند/
و نبردتاريكانديشي آن, ديگر جنبة ويك جامعه, ادارة شكل بر مالياتدهنده
بتوان ‘ ’’رويه‘ دو غرب تمدن در گر ا پيشرفت/ و ترقيخواهي با است ارتجاع
و ‘ خوب‘ ’’علوِم بين ودلخوشكنك موهوم تقابلي در نه جاست, اين در ‘يافت ‘ بد/ ’’استعماِر
و ميداشتند رفتوآمد فرنگ به پيشتر خيلي از گر ا مشرقزمين مسلمانان
تحول تاريخ شايد امروز ميكردند بررسي نزديك از را تحوlت آن روند
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كليگوييهايي و سردرگمي به و نميشد خHصه جمله چند در غرب اجتماعي
كه داشتند فرصتي چنين عثمانيها نميانجاميد/ گاري و اسب رابطة در معني مخّل
در غربيان روشهاي همان و كنند lبا و زير خوب را اروپاييشان همسايگان
و خودبينتر اما بندند, كار به فرنگ شناخت براي را اسHمي جامعة بررسي

دهند/ تن درازمدتي و دشوار كار چنين به بهموقع كه بودند آن از سركوبگرتر
بود/ آن جاذبة از بيش مراتب به اروپا دافعة امر, واقعيت در حال, هر در
بيشتري امكانهاي استانبول و دمشق و اصفهان در غربي ِ مسيحي مسافر يا تاجر
و ونيز در او مسلمان همتاي تا داشت كردن سفر راحت و زيستن آسوده براي
ميشد تحميل ديگر اديان پيروان بر غرب در كه محدوديتهايي شرق در مادريد/
حرام را ِربا و شراب و خوك گوشت اسHم گرچه نداشت/ وجود شدت آن به
و خاورميانه, پرجمعيت جاهاي بسياري در مذهبي اقليتهاي براي ميداند,
بخورند خود ميل مطابق كه داشت وجود امكان اين زمانها, بسياري در دستكم
كار خويش شيوة به كتاب اهل ذمّياِن عنوان به يهوديان و مسيحيان و بياشامند, و
وجود شهرهايي هفدهم, قرن اواخر تا دستكم خاورميانه, در كنند/ زندگي و
اين در كليسا ساختن و اروپا, بزرگ شهرهاي امكانات با و آباداني به داشت
در نهتنها شهرهاياروپا در مقابل, در نبود/ حتيعجيب, يا امريناممكن, شهرها
عادي تسهيHت از حتي مسلمان مسافر نوزدهم قرن اواخر تا بل وسطي قرون
ك خورا نه و داشت دسترس در مسجد و حمام نه بود; مضيقه در زندگي
سوسيس مانند نجاساتي با مجاورت و تماس از مبّرا ميتوانست را دلخواهش
كه مسلمان براي بيابد/ آساني به شراب ُسس و اlغ گوشت ساlمي خوك, خون
را رفتن حمام به عادت بود دشوار بسيار ميدانست مهم بسيار را طهارت
آن گر ا بگيرد/ خو اروپاييان اتاق گوشة و تخت زير لگنهاي به يا كند فراموش
و بانوان آغوش در تاقوجفت همهسگ آن و غرب, ك ناپا جسما زندگي گونه
مسلمانان دادن فراري براي خواند, نماز و خوابيد بايد بعدا كه محلهايي در حتي
غيرقابل عام مHء در نامحرم زنان و مردان فاجرانة معاشرت نبود, كافي

باشد/ داشته تأمل جاي خداترس تاجر براييك كه بود آن از توجيهتر
ديگري تعيينكنندة و فّني جنبههاي اخHقي, و فرهنگي زواياي اين از گذشته
قبول را يكديگر دادرسي آئين و قوانين مسيحيان و مسلمانان بود/ كار در هم
را كاپيتوlسيون امتياز شدند موفق پيش قرنها غربي مسيحيان عمل, در نداشتند/
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و اسHم قوانين شمول از را آنها كه كنند ـــ تحميل Xعم و واقع در يا ـــ وضع
هرگز مسلمانان مقابل, در ميكرد/ معاف شرع كم محا در حضور به اجبار
ميگفتند مسيحيان كه سبب اين به عمدتا يابند, دست مشابهي امتياز به نتوانستند
مصلحِت روي از آنها قوانين و ندارد, وجود عيسي‘ شرع ’دادگاه بهنام چيزي
نيست/ استثنابردار و تعطيلپذير و است قوم عقHي پرداختة و ساخته و وقت
ميكرد بيزارتر فرنگ از را آنها كند متقاعد را مسلمانان آنكه از بيش حرف اين
قاضي نزد تظّلم يا كّفار محكمة در شدن استنطاق ميداد/ فراري بيشتر و
انسان عدهاي كه قوانيني به گردننهادن بود; بد كافي اندازة به شرابخوار
به شرقي مسافران اين, بر افزوده بود/ بدتر هم اين از كردهاند سرهم جايزالخطا
از را آن و ميكردند نگاه باطل و حق مخدوشكنندة چشم به مدافع وكيل پديدة
}يا كاپيتوlسيون رسم ميآوردند/ حساب به كفار جامعة بيمعنِي مفاسِد جمله
اجبار زمينة در مسيحيان و مسلمانان نابرابري و yكنسولي و برونمرزي قضاوت
بزرگترين از يكي ميتوان را مقابل طرف دادگاههاي و قوانين از متابعت به
دانست خاورميانه جوامع در مسيحيان اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي امتيازهاي

دارد/ ادامه همچنان آن پيامدهاي كه امتيازي ـــ
بود, كم بسيار اروپا در مسلمان بازرگانان و مسافران شمار ترتيب, اين به
فراهم را محيط شناخت و فعاليت و حضور امكان بعديها براي كه مقيم اقليتي
غريبگداز و كفرزده جامعهاي در خطرتكافتادن و نداشت وجود تقريبا كند
سالهاي در غرب شرايط كنند/ سفر اروپا به كمتر چه هر مسلمانان ميشد سبب
نبايد را مهاجر اقوام حضور و فرهنگي ِ چندگانگي دوم, جهاني جنگ از پس
}و مسلمانان با قديم اروپاي در گرفت/ آن از پيش قرنهاي احوال و اوضاع نمونة
طرز دو اين غيرمسلمانان/ با خاورميانه در تا ميشد رفتار بدتر بسيار yيهوديان
از محروميت و مدام تحقير از يهوديان, با بدرفتاري نبود/ مقايسه قابل رفتار
به عادي امري اروپا در بلد, نفي و قتل تا گرفته دلخواه شيوة به زيست حقوق
هم استقبال حتي نصارا اهل حضور از خاورميانه در كه حالي در حسابميآمد,
ميان ميداشتند, نگه جامعه حاشية در را آنها قانون, بهحكم چند, هر و ميشد;

است/ فرق آسمان تا زمين از ندادن امتياز و سركوبي
براي دستكم اروپا به سفر گويي كه بود اين در ديگر بزرگ دشواري
براي را كساني كه زماني حتي آمد/ در كار از بد ابتدا همان از ايراني مسلمانان
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دو نشد/ عايد چيزي فاجعه و بدنامي جز فرستادند اروپا به سياسي مأموريت
به صفوي عباس شاه زمان در }اولي اروپا به ايران دولت فرستادگان پيشگام
محل در افتضاحاتي چنان yفرانسه به حسين سلطان شاه عهد در دومي و انگلستان
ترس از گويا ايران به بازگشت راه در نفر دو هر كه كردند بهپا مأموريتشان
در ماجراها آن از مختصري }شرح زدند بهخودكشي دست ك تريا با شاه مؤاخذة
و, شد وقايع آن متوجه كسي كمتر ايران در /yاست آمده كتاب اين پانويسهاي
چه پدرانمان فهميديم كه بود غربي تواريخ در بعدها چيزهايديگر, خيلي مانند
ملكم ميرزا كه كHهي و lتاري امتياز داستان از اما دادهاند/ آب به گلهايي دسته
بسياري كسان حتما گذاشت شاه ناصرالدين سر بريتانيا در ايران سفير خان
جامعه نخبگان و قوم سران از معدودي حتي گاهِي آ حال, هر در شدند/ خبردار
ميكرد/ كفايت ملت جمعي حافظة در سرشكستگيها آن ثبت براي شايد هم
زمان در كه ايراني محّصل صادق ميرزا سرپرست بِل, چارلز دكتر كه جايي
’’برعكس او مينويسد شد, اعزام انگلستان به طب تحصيل براي قاجار محمدشاه
ايراني دريك امر اين كه نميزند, الكلي مشروب به لب خود از پيش محصHن

جلد ,!١٣٦٥ زمينه, نشر نوـ %نشر امامي كريم ترجمة ميانانگليسيها, در ايرانيان دنيسرايت, دوم,ص١/٢٧٥

گلهاي رفتار به ايران خود در كنيم گمان ندارد دليلي ١ ‘ است‘ كميابي ُحسن
راه كاش كه ميخوردهاند حسرت و ميكردهاند افتخار فرنگ در سرسبدشان

بود/ شده باز اينها از پيش فرنگ
لندن در ضيافتي در مينويسد سفرنامهاش در شاه, فتحعلي نوة ميرزا, رضاقلي
قسمها ميگرفتند رقص جهت به را ما گريبان ’’ يكبهيك خانمها وقتي
ما از تا كرده چند lبه و عجز نيست/ رقص در وقوفي را ما كه ميخورديم
حفظ عالم خداوند اين از بعد رقاصينكردهايم, ا�حمد, حال, به تا و ميگذشتند

١٣٤٧!,ص٣٩٥/ تهران, %انتشاراتدانشگاه ميرزا سفرنامةرضاقلي ٢
براي جايي ديگر كه شد رو آن به رو اين از چنان اوضاع بعد نسل ٢يك ‘ ‘ فرمايد/
تازه فرنگستان سوم سفر در شاه ناصرالدين خريدهاي فهرست نماند/ شكرگزاري
همه آن هم روزگار آن در حتي اما ميگيرد, قرار همگان دسترس در امروز
از استقراضي پول با نديدبديد شاِه خريدنهاي بشقاب كاسه و پرت و خرت
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آيد/ حساب به مشروع و معقول تفّنِن و تفريح است نميتوانسته خارجي بانكهاي
و گHبتون سبز اطلس زنانه ’’سينهبند مانند اقHمي حسابميآمده, به گر ا حتي

كاباره/ خوانندة و رقاصه و تئاتر بازيگر زنان كتريسها: آ ١

غيره و كتريسا آ ’’عكس ,‘ قطعه‘ ٥٣ كتريسا١ آ ’’عكسرنگزده ,‘ مفتولدوز‘
در هرزه و لخت زنهاي ’’عكس ,‘ قطعه‘ ٢٠٠ برهنه زنهاي ’’عكس ,‘ عدد‘ ٣٧
هرزه زنهاي وينعكس ’’در ,‘ قطعه‘ ٢٠ شده خريده حاجيآقا توسط به پاريس
٤٢ ميرزا ابوالقاسم توسط ابتياعي لخت زنهاي كوچك ’’عكس ,‘ عدد‘ ٤٥

محمداسمعيل دكتر كوشش به فرنگستان, سوم سفر در شاه ناصرالدين خاطرات روزنامة ١٣٦٩!,ص٢٢٩٧ رسا, مؤسسه و مليايران اسناد انتشاراتسازمان %از قاضيها فاطمه ٣٢٨/رضوانيو تا

حتي ذهن همايوني بنة و بار در ديگر نامتعارف ِ چيزهاي بسياري و ٢ ‘ قطعه‘
بدبين سفرفرنگ و فرنگي و فرنگستان به نسبت را بالقّوه تجددطلباِن از بسياري
تنها نه ميدادند حق خود به lبد ميشدند خبردار قضايا اين از كه كساني ميكرد/
ديار آن راه كنند آرزو بلكه باشند نداشته عHقهاي فرنگستان ‘ كشف‘ ’’ به
اعتHي علل در غور و جديد معارف با آشنايي براي چه فاسدكننده, و كفرپرور
هدايت صادق بعدها بماند/ مسدود ابد تا ولعب, لهو براي چه و مغربزمينيان
مسافران گريبانگير فرنگ در كه را مسائلي ا7فرنجيه فيالب8د ا7س8ميه البعثت در

كرد/ بيان تكاندهندهترينشكل به ميشد شرقي مسلمان
عصر در زمين كرة از عظيمي بخش بر آن استيHي و اروپا روزافزون برتري
مشرقزمين در شد سبب yبعد به ١٨١٥ در ناپلئون نهايي شكست }از امپرياليسم
بدبيني و وحشت ابّهت, خردكنندة احساس ناشناخته موجوديتي به نسبت گهان نا
و غيرمنتقدانه مخالفت يا ستايش به را خود جاي نيز احساس اين و شود, پيدا
كشف به نيازي قرنها شرق ملتهاي دهد/ حد از بيش خصومت يا بيدليل ِ شيفتگي
ظهور دورة در و قرن نيم از كمتر طي يعني گهان, نا اما نميديدند اروپا شناخت و
و علوم آموختن براي شدند ناچار تنها نه نوزدهم, قرن ابتداي در امپرياليسم
حريِف و ديروز قابلتحقيِر و دوردست بربرهاي همان سراغ به جديد فنون
شكل اروپا به نسبت كه حصري و بيحد ستايش به بلكه بروند, امروز غالب
برخوردي و اروپا درك به قادر موارد همة در بيآنكه دهند, ميدان ميگرفت
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چرا داد توضيح حدي تا بتوان شايد كه روست اين از باشند/ آن به انتقادي
و ناقص سادهلوحانه, حد اين تا كردهايم تأليف اروپا دربارة Xمستق ما كه منابعي
در سادهلوحانه اصول, نظر از غيرانتقادي ديد آن تاثير هم امروز است/ محدود
تمدن و فرهنگ ريشهيابي و شناخت زمينة در محدود و ستايش, در يا نفي

نوشتهاند ادبيات تاريخ ما براي جناب!! عالي مستشرقان ميفرمايند ’’بله خروار: از مشتي ما١ به را متون تصحيح روش مستشرقها ميگويند بله ــ نمينوشتند سال صد ميخواستم بگيركه ما شاهان ك=هخود و زره از بودند/// ننهاده را بدعتچرندي ايكاشچنين كه درآموختهاند و آنان زمان در يا ايران اول بدستعلمايطراز يا كه كتبي نسخههايخطي جواهراتو غياثالدينتا و خيام و ابنسينا و خوارزمي و فارابي و ابوريحان چون شده نوشته آنان قبالخاليشدنحضور در زيان, و اينهمهضرر قبال در غارتبردهاند/ به را همه نوشتهشده/// وجمشيد ميوزيوم> <بريتيش چون موزههايي شدن پر و ساله هزار چند ذخاير و نفايس از وموزههايآرميتاژكشور كتابخانههايپاريسواسكوريال و ماكتابخانههايشخصي<چستربيتي>ها به غربيها, و فرنگيها اين اينها, آمريكا, سراسر موزههاي و كتابخانههايشان و لنينگراد نگين,و ماهنامة مستشرق>, و استشراق وجود <علت شيرازي, انجوي ابوالقاسم ‘ دادهاند؟‘ نسخخطيچه مالكيت و اسمي قيمت ميان ادعانامه اين نويسندة پيداست /٥١ خرداد ,٨٥ آنهاشمارة ارزشمحتوايي و فرهنگي بهرة و ميشود! مربوط عتيقهفروشها به بيشتر كه قديمِي%موضوعي و هميشگي مشكل همان نميبيند: فرقي است! علمي تتبع و تحقيق حيطة در كه نفس/% به اعتماد كمبود و استيصال سِر از ستيزهجوييِ همان و روشاستدxل, متدولوژيو

ماست/١ گريبانگير همچنان كلي, طور به غرب و اروپا,
شده; ارائه متفاوتي نظريههاي اروپا و آسيا تمدنهاي تاريخي مقايسة باب در
با آنها قياس و ازيكديگرند متفاوت ماهيتا جهان دو اين كه است اين آنها از يكي
رادِيرد گفتة به ــ شرق و غرب ديدگاه, اين پاية بر نيست/ صحيح اساسا يكديگر
ديگري نظرية ‘ ‘ رسيد/ نخواهند هم به ’’هرگز ـــ انگليسي نويسندة كيپلينگ,
پاية بر افتاد/ پيش و راند تندتر آن از اروپا اما ميرفت را خود راه آسيا ميگويد
و چينيها كه دادند ادامه را مسيري انگلستان, بعدها و پرتغال و اسپانيا تفسير, اين
پي را آن خودشان اما بودند كرده شروع طب و رياضيات و صنعت در مسلمانان
نويسندة توكويل, دو آلكسي بيان به كه, هست هم سومي نظرية نگرفتند/
جهت در كدام هر منتها داشتهاند, ’’حركت اروپا و آسيا ميگويد فرانسوي,

عصر در ايران اجتماعي سياسيو اوضاع دربارة توكويل دو الكسي و كنتگوبينو <مكاتبات ٢

٢ ‘ ‘ است/ كرده حركت ديگري مخالف
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زمينة در نظريه چند بر مختصر مروري براي /٥١ بهمن ,٨١ شمارة نگين, ماهنامة قاجار>, Ãماهنامة عضدانلو, حميد دكتر فرهنگي>, تهاجم <چيستان به كنيد نگاه تمدن دو اين ٧٣/مقايسة شهريور شانزدهم, شمارة سالم, جامعة

Ê

آن ترجمة و ديد آن انتشار از پس زماني اندك نگارنده اين را حاضر كتاب
بار نخستين براي شايد و است تازه Xكام خود نوع در كتاب ندانست/ بيفايده را
دربارة بديع است تحقيقي و ميكند نگاه مسلمانان چشم از غرب دنياي به
سرآمد همچنان و مسلمان ملِت ــ دولت سه سوي از مغربزمين ‘ كشف‘ ’’
نظر از مصر نوزدهم قرن در كه { كش مرا نيز و ايران عثماني, يعني خاورميانه,
دارد كمبودي ميرسد نظر به همه, اين با /yگرفت را آن جاي بينالمللي اهميت
بر مرور از پس گذاشتهاند: انگشت آن بر غرب در منتقداني هم اين از پيش كه
شرح در ـــ خوانندگان از بعضي براي دشوار شايد و ـــ تاريخي دوِر نسبتا زمينة
و متجددين نبرد تازه كه زماني يعني ميشود, تمام نوزدهم قرن اول نيمة تحوlت
نكته اين به اما ميگرفت/ lبا جاها ديگر و مصر و تركيه و ايران در سنتگرايان
و است مسلمانان سوي از اروپا ‘ كشف‘ ’’ كتاب, عنوان كه داشت توجه بايد هم
لويس نظر به پايان اين كرد; تلقي يافته پايان جايي در بايد را كتشافي ا هر روند
تاريخي زمينة كتاب اين در بود/ امپرياليسم عصر در و نوزدهم قرن اول نيمة در
و فرنگي به خاورميانه ملتهاي توجه و بيشتر آشنايي انزجار, برخورد,
ديگري عنوانهاي زير باشد بهتر شايد بحث دنبالة و است شده مطرح فرنگستان
كتاب چندين آن ادامة در ميتوان كه لويس بديع تحقيق همه, اين با شود/ دنبال
براي مرجعي و خواندني و راهگشا كتابهاي شمار در زياد احتمال به نوشت ديگر

ماند/ خواهد زمينه اين در بيشتر تحقيقات
و زندگي آمريكا در سالهاست كه است بريتانياييتبار محققي لويس, برنارد
كار, سابقة روشنگر ميتواند آمده كتاب پايان در كه او با }مصاحبهاي ميكند كار
تاريخ تخصصياش زمينة /yباشد حرفهاش و شخصي عHيق و ديدگاهها
عثماني/ عصر شد, قائل او براي تخصصي موضوعي بتوان گر ا و است خاورميانه
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و بخت مرهون را اروپا با عثمانيان مراودة پيشينة با گستردهاش آشنايي او خود
درهاي كه ١٩٤٩ سال ميداند: تركيه دولت مقامهاي نيت حسن نيز و خويش اقبال
توانستيك و بود تركيه در او گشودند محققان روي به را عثماني عهد بايگاني
از يا مستقيما نيز عربي و فارسي منابع با بپردازد/ آن اسناد در كندوكاو به سالي
از كتاب سرلوحة در كه مينوي مجتبي جمله }از ايراني و عرب صاحبنظران راه
شده ترجمه فارسي به كتاب دو كنون تا او از آشناست/ yكرده ياد نيكي به او

و مطالعات %مؤسسة اسماعيلي فدائيان ,!١٣٦٢ تهران توس, %انتشارات اسماعيليان تاريخ بدرهاي/١ فريدون كتابترجمة دو هر /!١٣٧١ تهران, پژوهشگاه, تحقيقاتفرهنگي,

است/١
از فشردهاي و برخوردهايم لويس كتابهاي بر تأييدآميز مرور و نقد چندين به
اويافتيم دربارة كه مخالفي نظر تنها اما آمده, كتاب پايان در آنها مورد دو يكي
مسيحِي مؤلف و دانشگاهي سعيد, ادوارد نوشتة شرقشناسي, كتاب در
جز فارسي در كتاب آن از ميكند/ زندگي آمريكا در كه است فلسطينيتبار,

فوxدوند حامد دكتر خانقاه, عسكري اصغر دكتر ترجمة شرقشناسي, سعيد, ادوارد ترجمة٢ از !٣٢٨ تا ٢٨٤ صفحة %از بخشآخر ترجمة ,!١٣٦١ تهران, مطبوعاتيعطائي, كتابزير:%مؤسسة Edwardفرانسة W. Said, Orientalism (Vintage Books, New York, 1979).

كتاب نيست/٢ موجود آن آخر فصل به محدود و yفرانسه }از ناقص ترجمهاي
مباحث حاوي ميدانند, ‘ شيك‘ ’’راديكال متفكري را او منتقدانش كه سعيد,
و شور از كنده آ چند هر و پرداخت آنها به تفصيل به بايد كه است جورواجوري
bمعمو ادعانامههاي بسياري از باlتر مراتب به سطحي در است, احساسات
انتشار خاورشناسان و شرقشناسي عليه ايران در كه دارد جاي گونهاي انشا
ستايانة قوم و پراحساس عربيسِم پان گفت بتوان شايد حال, هر در مييابد/
به عراق هجوم ِ ماقبل عصر به مربوط زيادي حد تا است موضوعي سعيد ادوارد
متفكران خود چشم در را عرب ‘ ملت‘ ــ اصطHح/’’امت به مفهوم كه كويت
كه دارد جا حتما حال, هر در برد/ سؤال زير و كرد دگرگون زيادي حد تا عرب
خود نوبة به هم خاورشناسان با سعيد ادوارد جدال از معتبر و كامل ترجمهاي

ديگر اثر چند فارسي ترجمة پيشگفتار, اين نوشتهشدن از پس سالهاي در :٩٨ دي افزودة ٣
شود/٣ فراهم
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در نگارنده اين انگليسي/ كتابشرقشناسياز كامل متن يافتازجمله انتشار سعيد ادوارد Ãمكتوبدر شفاهيو فرهنگهاي <برخورد عنوان با فصلي زميندر جهلوبرزخيان كنونيگانةكتابظلم, بخشتا است/ همپرداخته مشاهداتاو سعيدو بهنگاه شيخوشهيد> پُرفسور, بهآثار انگليسي ا7هرام در مقاxتش رشته در اوست خود پاسخهاي سعيد دربارة نگارنده قاهره/بحث كتابخاطراتكودكياشدرفلسطينو به همشهريانشدرفلسطين تند حملههاي

Ê

بيابيم را متن اصل كوشيدهايم شده, نقل فارسي منابع از كه بخشهايي مورد در
يكي شرحمأموريتآجودانباشي, مورد, دريك اما نباشد/ مجدد ترجمة به نيازي تا
جاي در نكته }اين نيست تهران چاپ نسخة در كرده نقل لويس كه بخشهايي از
به را, عربي از پيشين ترجمة هم ديگر مواردي در /yاست شده داده توضيح خود
آنها از و دانستهايم مقدم انگليسي از جديد ترجمة بر ديگران, زحمات پاس
در توضيحاتي با ترجمههايي چنين نارساييهاي چند هر كردهايم/ استفاده
مترجمان از بعضي بيروح و بيدقت سرسري, كار شده, ترميم حدي تا پانويس
پاينده ابوالقاسم ترجمههاي در مثال, براي دلگرمي/ تا است يأس ماية بيشتر آنها
كه نداشته نكته اين به زيادي توجه مترجم انگار عربي, از مسعودي آثار از
اطHع و علم منبع خود عصر در بلكه بوده, معني داراي تنها نه مسعودي نوشتة
پاينده ترجمة در جمله, از است/ ميآمده حساب به خاورميانه سراسر نخبگان
در ميرود ‘ ‘ ’’بويره نام به شهري از سخن جايي در معادنالجوهر مُروجالذهبو از
دنياي در بزرگ شهر تعداد اين دارد/ بزرگ شهر ١٥٠ كه ‘ ’’فرنگان‘ مملكت
مترجم و داشته جمعيت نفر ميليون ده باlي مجموعا بايد وسطي قرون
در بحث مورد كلمة كه برسد نتيجه اين به پرسوجو و دقت اندكي با ميتوانسته
يا ‘ ‘ ’’بريزه جز چيزي نميتواند و است شده ثبت غلط چاپي و خطي نسخههاي
اين ويراستاران و مترجمان از بسياري سان, همين به باشد/ پاريس يا ‘ ‘ ’’باريزه
بدهند توجه خواننده به كه نبودهاند جزئياتي چنين بند در زياد گويي آثار
و سيسيل, جز چيزي ‘ ’’صقليه‘ گاليسيان, عربي تلفظ جز چيزي ‘ جليقيه‘ ’’
تلفظ به كيه انطا همان ‘ ’’آنتيوش‘ و نيست, ونيزيها عربي تلفظ جز ‘ ’’بنديقيه‘
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عربي و اسHمي آثاركHسيك ترجمة نيست عجيب اوصاف, اين با است/ فرانسه
و كHمي نظر از دستكم و استفادهتر قابل اعتمادتر, قابل اروپايي زبانهاي به

باشد/ معني داراي لغوي
ايراني مترجم الكاملفيالتاريخ, ابناثير, معتبر و مهم بسيار كتاب ترجمة در
هجوم سوگ در بغداد در ابيوردي ابومظفر سرودة شعري است گرفته تصميم
ترجمة و نقل ’’در كه عذر اين با حذفكند, را بيتالمقدس به ‘ ’’رومي‘ صليبيون

منتشر زياد احتمال به تاريخ, بدون علمي, %انتشارات ايران و اس8م بزرگ تاريخ اثير, ابن عليهاشميحائري,ص١/٢٤٨ ترجمة هفدهم, جلد ,!٥٣ و بينسالهاي١٣٥١ شده

١ ‘ ‘ ميكشاند/ درازا به سخن و نبود متصور فايدتي تازي ادبيات ديدگاه از جز آن
نثر به قصيده آن خHصة ترجمة در حتي است/ نادرستي تصميم متأسفانه
مردم ميدهد نظر غربي محقق وقتي كه بود ‘ متصور‘ ’’فايدت اين دستكم
ممالك از صغير آسياي در شرقي روم امپراتوري تشخيص به قادر خاورميانه
مسير و جغرافيايي جهات حتي يعني نبودند, غربي اروپاي در فرنگ مسيحي
و زير را او حرف ميتوانستيم نميشناختند, درست را غربي مهاجمان حركت
مترجم ِ بيحوصلگي بركت به Xفع دارد/ سندّيت حد چه تا ببينيم و كنيم lبا

كنيم/ خاورشناسسكوت مؤلف داوري برابر در ناچاريم ايراني
دانشگاه چاپ اخبارالعباد, و آثارالب8د شدة ‘ ’’تصحيح‘ چاپ در ديگر, جاي در
,‘ ’’رذوم‘ ,‘ ’’شاشين‘ ,‘ ’’برذيل‘ ,‘ ’’شلشوق‘ قبيل از برميخوريم كلماتي به تهران,
شلسويگ, اسامي ترتيب به است قرار كه ‘ مأجوج‘ و ’’يأجوج و ‘ ’’مغانجه‘
موارد از غير تازه اينها و باشد/ اسكانديناوي و ماينتس روآن, انگلستان, بوردو,
جاي به ‘ ’’طرطوشه‘ سويل, جاي به ‘ اشبيليه‘ ’’ مانند است رايجتري نسبتا
كه ترجمههايي بدونكمِك /yكوردووا }يا كوردوبا جاي به ‘ ’’قرطبه‘ و تورتوسا
از منظور Xمث كه نتيجه اين به رسيدن شده, ديگر زبانهاي به آثار اين از

ميرسد/ نظر به دشوار بسيار است هلند در اوترخت شهر ‘ سفرنامة’’انطرحت‘ مسيرطالبي: در ميتوان را چاپ و ويراستاري بهترين منابع, اين ميان در

/!١٣٥٢ تهران, فرانكلين, %انتشاراتجيبيو كوششحسينخديوجم به ٢
به سالهاست و شد چاپ دير بسيار ايران در متأسفانه كه ديد ابوطالبخان٢ ميرزا
آن ايراني نويسندة هوشمندانة و انتقادي ديدگاه لويس }برنارد نرسيده دوم چاپ
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اروپا دربارة خاورميانه اهل مسلمان مسافران كه آثاري همة ميان در را
منابع ميان در ترجمه بهترين و /yميداند فرد به منحصر بل و ممتاز نوشتهاند

و فرهنگ وزارت به وابسته فرهنگي, و علمي %انتشارات گنابادي پروين محمد ترجمة دوجلد!/١ ,١٣٦٢ چاپچهارم, تهران, آموزشعالي,

دانست/١ ابنخلدون مقدمهي ميتوان را بحث مورد

Ê

معني بدين ’باخترشناسي‘, و خاورشناسي ميان موازنه نوعي ايجاد به تمايل
بستانكار و بدهكار اصطHح به ستونهاي كه كنيم درست ترازنامهاي بكوشيم كه
بدهكار مفهوم خود نيست/ خHقي و مثبت فكر طرز باشد, برابر Xكام طرف دو
حسن در كه مواردي در حتي خاورشناسان نميبرد/ جايي به راه هم بستانكار و
آن روي كه فرهنگي جوهر يا مردم روح درك از گاه نبوده ترديد جاي نيتشان
از بودهاند بحث موضوع كه مردمي و درماندهاند, حدودي تا ميكردهاند كار
بسياري در هم ’غربشناسان‘ رنجيدهاند/ مستشرق ِ بددلي شائبة يا بدفهمي
و رنجش دچار bمعمو مغربزمين مردم اما كردهاند مشابهي اشتباههاي موارد
بروز عاطفي شكلي به و آساني به را احساسشان دستكم يا نشدهاند خشم
سبب به حدي تا شرقيان گيريهاي خرده برابر در غربيان خونسردي ندادهاند/
و برتري سبب به بيشتري حد تا و آنهاست, در مدارا و انتقاد قبول روحية رشد

ميكنند/ احساس خود در شرق برابر در كه است قدرتي
بيعيب نه خاورزمين به برخورد در غربي محققان ِ روششناسي درهرحال,
ناظر كه است اين مهم عارياند/ پيشداوري هرگونه از محققان آن نه و است
برخورد كند/ روشهاكمك آن بهبود به بتواند غرب بر برخورد زمينة در شرقي
كمكي چنين جنبههاي مهمترين از يكي ميتواند تحليلي بيشتر و عاطفي كمتر
كه بود ايراني ناظر نخستين زياد احتمال به اصفهاني خان ابوطالب ميرزا باشد/
كرد/ تيز و تند بسيار انتقادهايي اروپاييان از و داد مكتوب نظر اروپا دربارة
فرنگيان فنون و صنعت از اوست ستايش نه ميكند حفظ را او نوشتة اعتبار آنچه
ميرزا نوشتة ارزش فرنگ/ مردان پيرايش و زنان آرايش به اوست نيشهاي نه و
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در تعادل و انصاف حس شناخت, قصد به مشاهده و دقيق نگاه در ابوطالب
پرسش و تلقي اين با است/ كل زمينة در جزء ترسيم در نظر دقت و قضاوت,
كاري هر از منظورشان دريابد ميكوشد بد; يا خوبند اروپاييان كه نميكند شروع
ميشود/ عملي نوع چه به منجر آنها در فكري طرز هر و چيست ميكنند كه
مشرقزمينيان به برخورد در فرنگيان خطاهاي و نقايص بر وسواسآميز تكية
شناخت, فهم, در شرقيان واضح اندازه همان به خطاهاي كنندة توجيه نميتواند
كتاب اين باشد/ فرنگستان تمدن و فرهنگ تصويركشيدِن به و تحليل و تجزيه

زمينه/ اين در خاورميانه اهل ناظران نخستين كارنامة بر است مروري
ق/ ٧٣م/ بهمن


