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تصویر وارونه ايرانيان در نگاه مستشرقان
گزارشی از کتاب »ایران در تاریک خانه غرب« نوشته حامد فوالدوند
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به فكر كودكان باشيم
آسیب های احتمالی بي توجهي به نظام ملی رده بندی سنی  

این روزها با گســترش تلفن های همراه هوشــمند و جذابیت 
روزافزون دنیــای بازی های دیجیتال ،خصوصــا میزان باالی 
تعاملی بودن بازی های آنالین، افراد روزبه روز بیشتر در رسانه 
سرگرم کننده و لذتبخش این نوع بازها غرق شده اند، تا جایی که 
جسم، روان و سبک زندگی برخی افراد خصوصا در سنین کودکی 
و نوجوانی تحت تأثیر آثار این بازی ها قرار گرفته است. در این بین 
برخی والدین به سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و برنامه های 
زندگی فرزندشان در اثر انجام این نوع بازی  ها اهمیت می دهند 
اما برخی از والدین، که غالبا سبک تربیتی آنها سهل گیرانه است، 
میزان انجام وظیفه و مسئولیت پذیری خود را محدود به خرید 
پلتفرم بازی مثل گوشــی همراه می داننــد و گویا با خرید این 
وســیله خود را متقاعد می کنند که ما والدین وظیفه شناسی 
هستیم؛ چرا که این وسیله را مهیا کرده و در اختیار فرزندمان 
قرار داده ایــم، درصورتی که غافل از این  هســتند که تازه با در 
اختیار قرار دادن چنین رسانه پرنفوذ و تأثیرگذاری بار مسئولیت 
آنها سنگین تر شده است و می بایست نظارت خود را بیشتر کنند، 
حتی گاهی، از اینکه فرزندشان به جای اینکه در کوچه و خیابان با 
دوستانش باشد، در منزل پای بازی بنشیند و خود را سرگرم کند، 
خوشحال ترند و متأسفانه از یک مسئله مهم غافل اند که فرزندمان 
در بستر این رسانه از چه محتوایی تغذیه می شود، چرا که برای 
بیشتر سازنده های بازی دلسوزی برای محتوایی که به ذهن افراد 

تزریق می کنند وجود ندارد.
در این شــرایط، بنیاد ملی بازی های رایانه ای با قوه نظارتی و 
حمایتی خود، بخشی را تحت عنوان »اسرا« از سال 1388با هدف 
ترویج الگوی صحیح استفاده از بازی های رایانه ای، طبقه بندی 
محتوایی بازی های رایانه ای بر اســاس ســن، تهیه اطالعات 
تکمیلی برای تصمیم گیری بهتــر والدین درخصوص انتخاب 
بازی، بررسی و توصیف وضعیت مصرف بازی های رایانه ای در 
جامعه و سنجش مداوم تأثیرات بازی های رایانه ای بر بازیکنان 
راه اندازی کرده است. این سازمان، بازی ها را بر اساس محتواهای 
آسیب زایی که از 3دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و 
معارف اسالمی استخراج شده اند )شامل ترس، خشونت، نقض 
ارزش های ایرانی - اسالمی، ناهنجاری اجتماعی، محرک های 
جنسی، دخانیات و مواد مخدر، ناامیدی، مشروبات الکلی ، قمار 

و...( رده بندی سنی کرده است.
هم اکنون، این نظام رده بندی به عنــوان مبنایی قرار گرفته که 
شرکت های ناشــر بازی در ایران، برای پخش و فروش بازی ها، 
صرفا بازی هایی را در بازار توزیع کنند که از این سازمان مجوز 

رده بندی سنی دریافت کرده اند.
 به عبارتی دیگر، بازی هایی که مجوز ورود به بــازار را دریافت 
نمی کننــد )یعنی کد رده بندی ســنی نمی گیرنــد( در واقع 
بازی هایی بوده اند که با فرهنگ اسالمی-ایرانی، استانداردهای 
اعتقــادی و اخالقی جامعــه، مالحظات سیاســی و... تطابق 

نداشته اند.
رده های سنی ESRA به 5دسته اصلی که شامل رده های 3+، 
7+، 12+، 15+ و 18+ است، تقسیم شده اند. این رده های سنی 
مبتنی بر خصوصیات جسمی- حرکتی، عقلی- ذهنی، عاطفی و 

اجتماعی که در سنین مختلف متفاوتند، تعیین شده اند.
اگر بخواهیم دالیل و مصادیقی برای معیارهای مدنظر نظام اسرا 
بیان کنیم، می توانیم معیار خشونت و ترس را مثال بزنیم. طبیعتا 
سطح درک و تأثیرپذیری یک کودک از دیدن صحنه های خشن 
و ترسناک، نسبت به یک شخص 18ساله یکسان نیست و دلیل 
آن این است که هنوز تفکر منطقی و انتزاعی او رشد نکرده است 
و توانایی تشخیص و تمییزخوب و بد و دنیای واقعی را از دنیای 
غیرواقعی ندارد، به همین دلیل دچار مشکالتی چون هیجانات 
منفی، اضطراب و اســترس، شــب ادراری، اختالل در اشتها، 
عصبانیت، پرخاشگری، کابوس های شبانه، الگوبرداری نامناسب، 
ترس از تنهایی و تاریکی و حتی تغییر در مهارت حل مســئله 
می شود، چراکه این ذهنیت را در کودک ایجاد می کند که برای 
حل مسئله و مشکالتش می تواند از خشونت استفاده کند، ضمن 
اینکه، تأثیرگذاری صحنه هایی که خشــونت آن با درجه خون 
و خونریزی و قطع عضو خصوصا بین کاراکتر انســان نسبت به 
کاراکتر حیوان یا موجودات تخیلی وجود دارد، خیلی بیشتر است.
در مورد بازی هایی که القا کننده یأس و ناامیدی نیز هستند اثرات 
آن می تواند موجب نوعی پوچ گرایی و افســردگی شود و فرد را 

منزوی و گوشه گیر کند.
بازی هایی که ارزش هــای اجتماعی را نقض می کنند، چنانچه 
فرد بازی کننده در ســنین نوجوانی قرار داشته باشد، به دلیل 
ســردرگمی هویتی در این ســن و نیاز به انجــام کارهایی که 
به خودنمایی منجر شود، می تواند مشوقی باشد تا به قانون شکنی، 
آســیب به اماکن عمومی، ضایع کردن حقوق دیگران و نادیده 

گرفتن حقوق شهروندی آنها منجر شود.
در مورد مقوله مورد توجه قرار گرفتــن معیار نقض ارزش های 
ایرانی و اسالمی، بدیهی است که توجه و پایبندی به آرمان ها و 
ارزش های ملی نشانگر هویت ملی ماست و ورود فرهنگ غربی 
و تحت تأثیر قرار دادن افکار و عقایــد و اعمال افراد جامعه مان 
می تواند اتحاد و وحدت ملــی را به خطــر انداخته و فرهنگ 
اصیل مان را خدشه دار کند و اهداف تنظیم شده و مورد تأکید 
قرار گرفته شده سایر رسانه ها و نهادهای تربیتی چون خانواده 
و مدرسه زیر سؤال برود و جامعه ما را دچار بحران فرهنگی کند.

لذا ناآگاهی و بی اعتنایی والدین نســبت بــه لوگوی رده بندی 
سنی نظام اســرا و هولوگرام بنیاد ملی بازی های رایانه ای روی 
بازی ها، می تواند عواقب چندجانبه ای برای فرزندان این جامعه 
داشته باشد که حتی اثرات آن جبران ناپذیر نیز باشد، به طوریکه 
احتمال دارد بازی ای که یک کودک 10ساله انجام می دهد و لوگو 
و هولوگرام مذکور را نداشته باشد، دارای محتوایی با محرک های 
جنسی باشد و او را دچار مشکالتی چون بلوغ زودرس، گرایش 
زودهنگام به جنس مخالف در سال های آتی، ایجاد درگیری و 

ابهامات ذهنی، افت تحصیلی و... کند.

تميان
رمان»تمیان« نوشــته 
هایده رحیمی از جمله 
کتاب های تازه انتشــار 
داســتان های فارســی 
اســت کــه از ســوی 
انتشــارات هیال منتشر 

شده است.
تا حاال با دقت به کالغ ها 
نگاه کرده اید؟ به خیره 

نگاه کردنشان و دقت کردنشان... کسی نمی داند 
دنیا از چشم کالغ ها چه شکلی است، اینکه ما را 

چطور می بینند و از ما چه می دانند...
حاال اگر ما جای آنها باشــیم، چــه؟ اگر مجبور 
شــویم، به دالیلی که برای خودمان هم روشن 

نیست، زاغ سیاه کسی را چوب بزنیم چه؟
تمیان داستان زندگی 2پســر جوان است که به 
اقتضای شرایط شان ناچار می شوند کاری را قبول 
کنند: اینکه از بالکن خانــه ای کوچک به حیاط 
خانه روبه رویی شان خیره شوند و زاغ سیاه کسی 

را چوب بزنند.
تمیان، همچون معنای واژه اش در زبان کردی، 
روایتگر شکلی از اندوه است، اندوهی که همچون 
مه ای غلیــظ رفاقت میان این دو دوســت را در 

برمی گیرد.
انتشــارات هیال ایــن کتــاب 192صفحه ای را 
در قطع رقعــی به بهای 55هزار تومان منتشــر 

کرده است.

جدال با عشق
رمان »عشــق علیه عشق« 
نوشــته عبــاس مهیــاد 
به تازگی در2٤0صفحه از 
سوی انتشارات هیال منتشر 

شده است.
یــن رمان  خــط ســیر ا
جنایــی- فلســفی در 50 
فصل )بــه عــالوه بخش 
یادداشت های تکان دهنده( 
روایت می شــود. در اینجا 

ارزش های اساسی انسانی، همچون ماهی ای افتاده در کنار 
رودخانه، هم امکان دارند با بازگشــت به آب جان دوباره 
گیرند، هم به حال خود بماننــد و جان دهند، چیزی که تا 
پایان روایت نمی شود آنها را پیش بینی کرد و دور از ذهن 
نیست که مخاطب به فراخور »بدفهمی های خالق« خود 
راوی را »شبه روشنفکر« بداند یا »مستأصل«، هرچند راوی 
هیچ یک از این دو نیســت. چنانچه درباره خود می گوید: 
»... من فلســفه و هنر را به صورت خودجوش آموخته ام. از 
مطالعه به سبک یک آدم وحشــی که وارد شهر شده باشد 
و همه  چیز برایش نو باشد، اما هر چیز را هم از طریق حس 
کردن و حالجی کردن و در نهایت دریدن درک کند. یعنی 
اول بت های خود را بســازد و بعد آنها را بشکند. درکی به 

سبک زرتشت نیچه«.
عشق علیه عشق نه تنها رمانی عاشــقانه نیست که »علیه 

عشق« سخن می گوید و از »جنون«.
انتشارات هیال این رمان را در قطع رقعی و به بهای 65هزار 

تومان منتشر کرده است.

شهر ميله های آهنی
رمان»شــهری با میله های 
آهنــی« نوشــته »مارک 
پئیر« نویســنده فرانسوی 
است که ابراهیم صدقیانی 
آن را به فارسی برگردانده 
و به تازگی از ســوی نشر نو 

منتشر شده است.
»چه وقت انسان ترس خورده 
درمی یابد آن کس که ترس 
به جانش می اندازد، خود، در 

ترسی دائمی از مردمانی به سر می برد که رعب و وحشت را بر 
آنها حاکم کرده است؟ چه وقت انسان ترس خورده درمی یابد 
که امپراتور عریان اســت؟ آنگاه که انســانی شورمند پرده 
وهم آلود ترس را می درد و خیره می شود به ترس حاکم جوری 
که بر جان ها ترس می افکند تا وحشت خود را پنهان کند. در 
رمان »شهری با میله های آهنی« لوانتن به ترس حاکم جور 
آگاه می شود، چشم می گشاید و پیرامون خود را نیز می بیند و 
دیگرانی را می یابد همچون خودش شورمند و آگاه شده از ترس 
امپراتور، دیگرانی که ســودای روزی را در سر می پرورند که 
شعله ای بخیزد و قصر پشت میله های آهنی امپراتور را در کام 
کشد و مردمان به خاموشی اش نشتابند و خود بر آتش بدمند 
و به قصر او یورش برند و... .« مــارک پئیر)1981- 190٤( 
نویسنده فرانســوی این رمان در مارسی به دنیا آمد، ابتدا در 
ســوریه ماهر بود، در نیروی دریایی بازرگانی خدمت کرد، 
سپس منشی یک تاجر در نیمز شد و بعدها به داستان نویسی 
روآورد. نشر نو که اول بار این رمان 198صفحه ای را در سال 
1363منتشر کرده بود، اکنون کتاب را با ویرایش و طراحی 

جدید به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

رمان ایرانی

رمان فرانسه

داستان ایرانی

ليال عياری؛ مدرس دانشگاه و مشاور تربیتییادداشت

سفرنامه های سياحان فرنگی منابع خوبی برای بررسی اوضاع اجتماعی 
ـ سياسی ایران در اعصار گذشته هســتند. غریبه ای كه همه چيز 
درنظرش ناآشنا و نامأنوس و شــگفت است، به جزئيات و ظرایفی از 
فرهنگ كشوری كه به آن سفر كرده توجه می كند كه شاید از چشم 
بسياری از ساكنان بومی خود آن سرزمين دور مانده باشد یا در مالل و تكرار روزمرگی توجه بوميان را جلب 
نكند و شوقی به بار نياورد. اما برای كسی كه با آداب و رسوم و خلق و خوی مردم كشوری آشنایی ندارد و در پی 
شناخت فرهنگ یک سرزمين است، حتی جزئی ترین رفتارها و پدیده ها و اتفاقات ارزش توجه و مداقه دارد. 
چشم ناآشنا تمایل به شناختن و درک علت امور دارد و ناآشنایی و غریبگی اش با محيط و مردم به او اجازه 
می دهد كه در علت وقایع و مسائل چند و چون كند و هر آنچه را می بيند با تجربه  خود و زندگی ای كه به آن 
خو كرده مقایسه كند. همين پرسشگری و قياس است كه به نگاه سياح، وزن می دهد و تحليل آن را ضروری 
می سازد. از چشم دیگری خود را نگریستن راهی است برای بهتر دیدن خود؛ شناخت ضعف ها و قوت ها و 
همينطور درک علت تحير و احترام و احتماال آزردگی سياح. در این ميان آنچه نباید از آن غفلت كرد انگيزه ها 
و وابستگی ها و تمایالت سياحان در تصویری است كه از كشور مقصد به دست داده اند. عوامل مختلف مذهبی، 

طبقاتی، نژادی و... در شكل دادن دیدگاه سياح و رقم زدن رغبت و شيفتگی 
یا نفرت و دلزدگی او از فرهنگ و مردم كشوری مؤثر هستند.

سفرنامه های متعددی به دست ســياحان غربی كه در دوره های مختلف 
تاریخی به ایران آمده اند نگاشته شده و این سفرنامه ها از منظرهای متفاوتی 
همچون روابط قدرت و ساختار سياسی، مسائل اقتصادی، زندگی روزمره 
مردم، نقش زنان و... مورد بررسی قرار گرفته اند. اغلب سفرنامه های سياحان 
فرنگی كه مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفته اند به دوره قاجاریه تعلق دارند. 
به تازگی، نشر تاریخ ایران كتاب »ایران در تاریک خانه غرب« نوشته حامد 
فوالدوند را كه تقریبا 40سال پيش در فرانسه منتشر شده، با ترجمه گلنار 
گلناریان منتشر كرده كه سفرنامه های دوره صفویه را مورد بررسی قرار داده 

است. آنچه در این كتاب آمده، صرفا یک بررسی تاریخی متعلق به روزگاری سپری شده نيست؛ بلكه می تواند 
حرف امروز هم باشد. این كتاب در واقع بررسی رویكردی است كه برای دهه ها نگاه شرق شناسان به ایران را 

شكل داده و حتی چه بسا هنوز هم بتوان رد این نوع نگاه را تا همين امروز هم جست و جو كرد.

گزارش
یاور یگانه
روزنامه نگار

شایگان در ادامه پیشگفتارش به انتقاد از »پرده حائل خودمرکزبینی 
کوته بینانه« برخی سیاحان می پردازد و می نویسد:»از آنچه مرا در 
این نوع رفتارها به تعجب وامی دارد، این است که این سیاحان، چه 
بخواهند چه نخواهند، وارثین تجربیات و دانش دوران کوادروچنتو 
ایتالیایی هســتند، حتی وارثین دورانی کــه در آن، همانگونه که 
ژاکوب بورکهارت در کتاب معروف خود »رنســانس در ایتالیا« به 
خوبی می گوید، جهان بینی انســان غربی کامــال تغییر یافته و به 
ســطح دیگری از شناخت وارد شده اســت: »در قرون وسطی، دو 
روی آگاهی بشر، یعنی روی معطوف به سمت دنیای خارج و روی 
متمرکز به سمت درون خود بشر، گویی آکنده و نیمه بیدار زیر الیه ای 
مشترک قرار گرفته بود. این حجاب از ایمان، توهم و پیشداوری های 
کودکانه بافته شده بود و از ورای آن دنیا به رنگ هایی عجیب ظاهر 
می شد )...( در ایتالیا بود که این حجاب در هوا پراکنده شد و نوعی 
عملکرد عینی )ابژکتیــو( را... در تمامی اجزای این دنیا به طور کل 

برانگیخت، اما از طرفی امر ذهنی )ســوبژکتیو( هم با قدرت تمام 
قد برافراشت؛ انسان به موجودی پیرو ذهن و اندیشه خود بدل شد 
و این چنین خود را بازشناخت.« به نظرم می آید که سیاحان غربی 
این شکافت و گسست را از درون تجربه نکرده اند چرا که همچنان 
کورکورانه به مذهب شان چسبیده اند و دیگران را از خالل این پرده 
حائل خودمرکزبینی کوته بینانــه می بینند. هرچند که گاهی هم 
نشانه های آگاهی درخشــان دیده می شود آنجا که فوالدوند مثال 
پ. دالواله، این کاتولیک پرشور را می آورد که با شجاعت در مورد 
شاه عباس می گوید: »آیا این یک شگفتی نیست که یک محمدی 
از مشرق زمین، رحمت و نیکی بیشــتری از 3شاهزاده اروپایی ما 
داشته باشد؟ و مسیحی های ما درقساوت و استبداد از بربرها سبقت 
گرفته باشند؟« و یا شــاردن یک قرن بعد، وقتی که تسامح را نزد 
پارسیان )ایرانیان( توصیف می کند، می گوید که مبلغین مسیحی 
شهرت نسبتا خوبی در ایران دارند؛ »آنها مانند »دراویش« قلمداد 

می شوند، یعنی مردمانی که از دنیا دل کنده اند، خود را وقف پرستش 
خدا و خدمت به همنوع کرده اند و از آنجا که عموما این اعتقاد را با 
زندگی ســاده و منظم پی می گیرند، این امر آنها را نزد محمدی ها 
)مسلمانان( عزیز کرده است.« با این حال می دانیم که پارگی این 
حجاب یا این پرده حائل از نظر فوالدوند، تازه آغاز فرایندی است که 
با روندی بیش از پیش پرشتاب طی این 5 قرن اخیر ادامه می یابد. 
اگر در قرن های پانزدهم و شانزدهم، این دو جهان هنوز جدا از هم 
بوده و هر کدام در مــدار تاریخ مختص به خود حرکت می کرده اند، 
اگر تبادالت محدود از طریق سیاحانی انجام می شده که به دنبال 
چنین موقعیت های بازرگانی از دنیایی به دنیای دیگر به استقبال 
خطر می رفتند، باید اذعان داشت که امروز عمارت های این دو جهان 
تنها تصاویری کم رنگ و اندوهگین از خاطره ای نوستالژیک است. با 
وجود این همه  چیز دوباره از نو شروع می شود. انگار که هیچ درسی 

از تاریخ نیاموخته باشیم.«

خودمركزبينی كوته بينانه

تاریک خانه یا اتاق تاریــک )camera abscura(، همانطور که از 
نامش پیداست، اتاقی تاریک با روزنه یا لنزی روی یکی از دیواره های 
آن است که با عبور نور از آن روزنه، تصویر بیرون به شکل وارونه در 
مقابل روزنه تشکیل می شــود. از این دستگاه برای نقاشی عین به 
عین استفاده می شده است. تاریکخانه تصویری از واقعیت بیرونی 
ارائه می دهد هرچند این تصویر وارونه اســت. مفهوم تاریکخانه 
بعدها در سایر رشته های علوم انسانی مورد استفاده قرار گرفت و 
متفکرانی همچون مارکس، نیچه و فروید از مفهوم تاریکخانه در 
تبیین و تشریح نظریه شان استفاده کردند. واژگونی، ایده بنیادین 
تاریکخانه است که در تحقیق فوالدوند نیز بر آن تأکید شده است.

»ایران در تاریک خانه غرب« رســاله دکتری حامد فوالدوند است 
که در آن به صد و اندی ســفرنامه توجه شده است؛ سفرنامه هایی 
که مؤلفان شان انگلیسی، فرانسوی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی 
و روســی بوده اند. فوالدوند پیش تر در گفت وگویی با ایبنا اشاره 

کرده بود که در بررسی این ســفرنامه ها به نکته جالبی برخورده 
است؛»هنگام بررسی ســفرنامه ها متوجه شــدم، تضادی میان 
شرح سفر سیاحان انگلیسی و فرانسوی وجود دارد؛ مثال سیاحان 
فرانسوی و به ویژه آنها که پروتستان هستند، معتقدند ایران دارای 
نظام سیاسی استبدادی نیســت. این نوع نگاه باعث می شود که 
ایران را از یک زاویه دیگر ببینند. تضادهایی که در شــرح ایران از 

زبان ســیاحان وجود دارد به نوع نگاه آنها و منافع شان نیز 
برمی گردد؛ به عبارتی آنها ایران را از زاویه منافع فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی خود نگاه می کردند و به همین دلیل 
نوعی وارونگی در تصویری که از ما ترســیم می کنند، 

وجود دارد. نکته دیگر که به نظرم مهم تر است، این نوع 
نگاه وارونه ســیاحان به ایران به عنوان میراث به 

قرون 17، 18و 19منتقل شده است. 
این ســخن را به دلیــل تحقیقاتی 

می گویم که در این بازه زمانی انجام دادم.« 
فوالدونــد ســفرنامه های دوره صفوی را برای تحقیــق برگزیده 
است؛ »برای دست یافتن به نگاه سیاحان به ایران سراغ نخستین 
ســفرنامه هاـ  که متعلق به دوره صفویه بودـ  رفتم؛ یعنی زمانی 
که نخســتین ســیاحان به ایران آمدند. بنابراین در قرن 19که 
غربی ها می خواهند از ایران ســخن بگویند بر ســفرنامه ها تکیه 
می کنند. در کتاب »ایران در تاریک خانه غرب« بر آن بودم 
که چگونه فرهنگ غرب، ایران عصر صفوی را ترســیم 
کرده و نگاه سیاحان گذشته تا دوره های بعد نیز در قلم 
شرق شناسان رواج پیدا کرده است. اگرچه در این اثر 
نیز به جنبه سیاسی سفرنامه ها توجه شده است اما 
تالشم بر این بود تا سایر ابعاد سفرنامه نویسی 
سیاحانی که از ایران بازدید کردند، به ویژه 

بعد فرهنگی آن منعکس شود.«

چرا تاریک خانه؟

پیشــگفتار این کتاب به قلم مرحوم داریوش شایگان است و در آن 
به نکات قابل توجهی اشاره شده است. شــایگان در این پیشگفتار 
می نویسد: ایران در تاریک خانه غرب پژوهشی است که حامد فوالدوند 
زیرنظر فرنان برودل، پی یر ویالر و علی مظاهری، مورخان برجسته 
مکتب تاریخ نگاری فرانسه )آنال(، انجام داده  و این اثر جذاب به نگرش 
سیاحان غربی پرداخته و جنبه کاذب برداشت آنان را در مورد ایران 
نمایان کرده است. رویدادهای سیاسی- مذهبی که جهان امروز ما 
را متناوباً به چالش می کشد و پایه های فرهنگی و اجتماعی جوامع 
کنونی را به لرزه می اندازد، محتوای این رساله دانشگاهی را دوباره 
به موضوع روز بدل می کند؛ زیرا پژوهش حاضر با محوریت مسئله 

»آن دیگر«، به روابط اسالم و غرب و نیز عدم درک متقابل این 
دو تکیه دارد. این نوشته تامل برانگیز همچنین مسئله »پرده 
حائل های میان فرهنگی« را مطرح می کند، همان موانعی که 

جلوی گفت وگو و شکوفایی آنچه را که من »آگاهی 
متکثر« نامیده ام، می گیرد درحالی که دنیای 

امروز نیازمند آن است چون چنین آگاهی 
از عوامل زاینده چندگونگــی، رواداری و 

گشوده بینی محسوب می شود.
شایگان موضوع کتاب را دشــوار ارزیابی 
می کنــد و معتقــد اســت فوالدونــد با 
ظرافت به آن پرداخته اســت. شــایگان 

می نویسد:نویسنده با ظرافت به موضوع دشــواری می پردازد: نگاه 
درهم تنیده سیاحان اروپایی از ایران دوره صفوی )اواخر قرن 16(، 
شــیوه درک ایرانیان از حضور آنهــا و نحوه ای که آنــان را در میان 
خودشان پذیرا شدند. وی با مهارت تمام مشکل »پرده حائل مذهبی« 
و پیشداوری های ناشی از آن برای برقراری ارتباط را نزد هر دو طرف، 
نشان می دهد. برای هر دو طرف مذهب نقش خود را بازی می کند 
اما آنچه امروز به نظرمان عجیب می رسد این است که در مقایسه با 
هیأت های غربی، ایرانیان آن دوره مدارا و گشایش بیشتری از خود 
نشان می داده اند. می دانیم که تمامی تمدن های روی کره زمین، قوم 
محور و حتی انحصارگرا بوده اند. به طور مثال، امپراتوری 
میانه چین همه کســانی را که در حاشیه آن زندگی 
می کردند، بربر و وحشی )اگر نخواهیم بگوییم مادون 
بشر( می دانست؛ اسالم در عصر طالیی، به رغم رواداری 
عظیمش در مقایسه با زمانه خود، میان سرزمین اسالم 
)داراالسالم( و سرزمین جنگ )دارالحرب( تفکیک قائل 
می شد. باوجود پیشرفت های بزرگ در تمامی زمینه ها، 
متأســفانه این قوم محوری همچنان نســبتا دست 
نخورده ماند. مدت ها گذشــت تا به لطف مدرنیته 
نوظهور در غرب نگاهی نو به جهان پدیدار شد که رد 

پای آن به دوره رنسانس در ایتالیا بازمی گردد. 
و این شــروع روندی بود که بر قاعــده ای که فضیلت 

را منحصر به قوم خود می دانســت تردید گذاشــت و با کنار گذاشتن 
نظریه های مذهبی، به سمت آن چیزی گرایش داشت که فارغ از پرده 
حائل مذهبی شان، در دســترس همه افراد بشر است؛ یعنی خردورزی 
و عقل. باری، فوالدوند نشــان می دهد که این ســیاحان در عین اینکه 
مردانی با اصل و نســب و نســبتا ماجراجو بودند که به چنین اقدامات 
پرمخاطره ای تن می دادند، کماکان به اعتقــادات مذهبی خود پایبند 
بودند به طوری که اگر میان خودشان -کاتولیک ها در برابر بدعت گذاران 
پروتســتان- عدم تفاهمی وجود داشــت، هنگام رویارویــی با ]به قول 
خودشان[»بی دین«، یعنی با مسلمانان، سرسختانه با هم متحد می شدند. 
نویســنده، پیترو دالواله ایتالیایی را مثال می آورد که وقتی درباره 
کاتولیک های اصفهان می گوید که به نزد فرســتاده »بدعت گذار« 
انگلیسی مقیم می روند، می نویسد: »اگر به فرض در مورد دین بر حق 
مسیح اختالفاتی در ما وجود دارد، در سایر مسائل متحد و متفق القول 
هستیم.« آنچه بیشتر گویاست این است که انگیزه این وحدت ظاهری 
و ساختگی بیشتر منافع اقتصادی بوده و مذهب داخل موضوع می شود 
تا توجیهی برای این منطق سوداگرانه فراهم کند. بهتر است جبهه ای 
متحد از خود نشان دهیم تا اختالفات فرقه ای را عیان کنیم، اختالفاتی 
که »بدعت گذار« مســلمان می تواند از آنها به نفــع خود بهره ببرد. 
به عبارت دیگر، درنظر فوالدوند، رقابت های درون مسیحی از جایگاه 
اصلی به جایگاه ثانوی جابه جا می شود و این رفتار و سیاستی است که 

به دلیل منافع اقتصادی به اروپاییان تحمیل شده است.«

اتحاد كاتوليک ها و پروتستان ها در برابر دیگری


