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 چكيده
ـ تمدني در جغرافيـاي هـويتي امـروز     هاي اصلي فرهنگي هحوزجمله از يفرهنگ رانيا

 ــ  ميـراث فرهنگـي  . است كه همواره مورد توجه پژوهشگران و انديشمندان بوده است
جتماعي پديد آمده و ا ،هاي مشترك زباني، فرهنگي لفهتمدني كه به واسطة عناصر و مؤ

فـت و هويـت   اسـت كـه بـا پيونـد دادن معر     اي تاريخي طوالني است، حاصل تجربة
ميـان  بـه ميـراث غنـي مشـترك      را به بـار آورده اسـت؛ معرفـت   » گاهي تمدنيخودآ«

ـ هو. هاي دروني و بومي لفهطقه و هويتي برآمده از عناصر و مؤكشورهاي من ايـران   تي
، ازجملـه تمـدن   هـا  تمدن هاي ديگر يتهمواره با هو ،ها يتهو ريهمچون سافرهنگي 
و  يشـمول  جهـان  ةيـ داعكند  ميكه تالش  يتيهو .استتقابل بوده  ايدر تعامل و  غربي،
اسـت   يحاضر تالش پژوهش. كنداثبات را  ها و تمدن ها يتهو ريگستر خود بر سا همه

ـ كه نسبت تعامـل و   يا به گونه يفرهنگ رانيا تيهو تيدر جهت روا تقابـل آن بـا    اي
 باشـد بـا ارائـة   ن رابطه وجود داشـته  اي تقابل در اي اگر گونهشود و  نييتب غربي تيهو

بي موقعيـت و جايگـاه   ارزيابا و  كندتعامل تبديل  ي برايرا به فرصت روشي مناسب آن
در جهـت نقـد   و زباني آن  ،هاي تاريخي، تمدني، هويتي، ديني ظرفيتو  ايران فرهنگي

تحليلـي   ــ  نوع مطالعه در اين نوشـتار توصـيفي   .ديبرآ يغرب تيفرهنگ و هو يالياست
  .پذيرد گيري از منابع اينترنتي صورت مي اي و بهره از روش كتابخانه است كه با استفاده
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 .خردورزي، دين، زبانغرب،  ،يمل  تيهوانسان،  ،يفرهنگ  رانيا :ها هكليدواژ

  مقدمه
زمين نوشـتند كـه انسـان    ة خـاور اروپائيـان دربـار  «: نويسـد  پژوهشگر عرب مي ،سعيد  ادوارد

متفاوت است و انسان اروپايي خردگرا، پاكـدامن و  منش و  خاورزمين خردستيز، فاسد، كودك
هـاي   اروپائيـان بـا ويژگـي    ها آن اسـت كـه اصـوالً    گونه نوشته تر اين پيام روشن. طبيعي است

جهانيان برترند و از همين روست كه بايد بـر  ة اي كه در سرشت خويش دارند از بقي پسنديده
ة مطالعـ  .)104: 1382 غفاري،( ر بكشندجهان چيره شوند و مردم جهان را به بردگي و استثما

اي قـائليم، نـوعي    و ارزش ويـژه  ،كه بـراي خـود هويـت، شخصـيت    » ما« اي در چنين نوشته
  اما علت چيست؟. شود نارضايتي و انكار همراه با بغضي خفيف را موجب مي

خصايل فردي و خصوصيات رفتاري خاصي داريم كـه از   ةمجموع» ما« علت آن است كه
و بـا   شـويم  مـي متمايز ) و در اينجا از غربيان( شويم و از ديگران شناخته مي» ايراني« هاروي آن

در كنيم و از ايـن احسـاس آگـاهيم و     مياحساس همبستگي اجتماع بزرگ ملي و قومي خود 
 يو تصـور از هـويت   ،در نسبت، آگـاهي اين همه اما . آن حس وفاداري و فداكاري داريمقبال 

  .)94: 1386 قيصري،( داند از هويت ما برتر مياست كه خود را » ديگر«
 ،راستي هو اينكه آيا غرب بهاست  آنچه در اين پژوهش در پي بررسي آنيم مسئلة هويت

آن  قياس با آن و در برابـر كند، چيزي بيشتر از ما دارد؟ يا اينكه آيا ما در  آنچنان كه ادعا مي
هـايي   راهبايـد بـه   م آرام غربي شد يـا  توان نشست و آرا آيا مي! چيزي براي عرضه نداريم؟

  ؟بمانيمفرهنگي در امان  بينديشيم تا از استحالة
ضـرورتي كـه    بحث از هويت ما و غرب ضـرورت دارد؛  ،ها براي پاسخ به اين پرسش

كـه ايـن    نه ايـن . را هاي خودمان رود، نجات فرهنگ و حفظ آرمان حفظ حيات را نشانه مي
بتواننـد   نمادر آينده نيـز فرزنـدان  تا بلكه بايد چنين كنيم ، ادعا از سر لطف به فرهنگ باشد

و در  ،بـراي دسـتيابي بـه ايـن مهـم بايـد شـناخت، فهميـد        ! »خودمـان و آبائمـان  « :بگويند
نجـا كـه   اي طوالني دارد اما از آ تاريخچه بحث از غرب. حل برآمد جوي بهترين راهو جست

ــ   ه حكم وحدت با انسان و جامعـه ـ ب اوضاع ما و هم هويت و اوضاع غربهم هويت و 
  متناسب با شرايط، نتايجي متفاوت دربر ،و در هر زماناست ست، هميشه الزم سيال و پويا

. ليون دانش آموز مهم استميآيندة چندمهم است؛ زيرا  »شناسي غرب« امروز. داشت  خواهد
ن ايراني انبوهي از ميليوزيرا هفتاد. غرب به قدرت رسيده است آموزيم چگونه زيرا با آن مي
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خواهيم از آن  اما اين غرب كه مي .)46: 1386 القلم، سريع( ها و آرزوها را با خود دارند اميد
 ةتوان گفت غـرب مجموعـ   مي .)ست؟يا چي( يم كيست؟ش با خودمان، سخن بگويدر نسبت

مراد مـا  يعني در اين مقاله،  ،اما اينجا .است مريكا و غيرهغربي، شمالي، آ كشورهاي اروپاي
انگلسـتان و آمريكـا نيـز بـه آن تعلـق دارنـد، امـا اسـكيموها و         « از غرب، غربي است كـه 

اند ارتبـاطي بـا آن ندارنـد، بنـابراين      هايي كه در سراسر اروپا سرگردان سرخپوستان و كولي
 ةروشن است كه غرب عنواني است دال بر يك حيات نفساني واحد و يك فعاليـت خالقـ  

 »ها، تأسيسات و نهادهاي مربوط به آن ها، مشكالت، طرح م انديشهخاص و مشخص با تما
  .)63:1382 هوسرل،(

خـواهيم در ظـاهر بمـانيم و     ما نمـي . اما اين حيات نفساني واحد، ظاهري دارد و باطني
  .چه هست در بن و پايه استباطن داشته باشيم، چون هربه  كرد رو  تالش خواهيم

، »بنـدوباري نيسـت   رب چيـزي جـز يـك سلسـله بـي     غ« :يميلوحانه است كه بگو ساده
و اين مـا  توان اين چيزها را ديد اما اينها كه فقط در غرب نيست  پذيريم كه در غرب مي مي

هايي نيز هست كه صـاحبان آنهـا    در غرب ارزش« .كند ياز نمين را از بحث دربارة غرب بي
خبري  بند، كه سودشان در اين بياز آنها خبر يا» ديگران«چندان راغب نيستند  ـ ظاهراً ـ هم

ي دانسـتن  به معناي پوچي و خـال  گرفتن چنين روندي البته پيش .)46: 1385 دادبه،( »است
كاسـه و كـوزه و   «، همـين  »هويـت خودمـان  «: يمگـوي  كه مـي  هويت خودمان نيست، همين
 .)13: 1376 اردكـاني،   داوري( »آويزيـد  گذاريد و به ديوار مي خورجيني كه روي طاقچه مي
چنان كه اقبال الهـوري   قامت استوار گذشتگان خويشيم يا آن يعني ما هم به قولي اندامي بر

: دهم درنگ پاسخ مي تاريخ اسالم چيست بي ةترين حادث اگر از من بپرسند بزرگ« :گويد مي
فتح ايران؛ چرا كه اعراب باختر ايران به فرهنگي گرانسـنگ دسـت يافتنـد؛ فرهنـگ عظـيم      

اگر فرهنگ ايرانـي نبـود،   ...  هاي آريايي است ل برخورد تفكر سامي و انديشهاسالمي حاص
افتنـد كـه   اعراب با فتح ايران بـه همـان مـوفقيتي دسـت ي    ...  شد فرهنگ اسالمي ناقص مي

هرحال بايد در اين عصر اوضاع خود را فهم  هاما ب .)49: 1385دادبه، (» روميان با فتح يونان
 يعنـي فهـم در افـق و بسـتر تاريخمنـدي      گويـد؛  ويلهلم ديلتاي ميكنيم، فهم به معنايي كه 

ممكن است پس از تالش بسيار به اين نتيجه برسيم كه  .)43: 1384 ،شاليرماخر و ديگران(
انـد   ما را ميان گذشته و حال مخير نكرده«از امروزمان بهتر بوده است اما هاي دور ما  گذشته

رويـم،   رويم و چـرا مـي   مهم اين است كه كجا مي. و قرار هم نيست كه به گذشته برگرديم
   .)14: 1376 اردكاني،  داوري(» !كنيم؟ كنيم يا درنگ نمي درنگ مي
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 تاريخ تمدن غرب در سير انديشه 
ـ  نيبهتـر ، ميتمدن غرب ارائه دهـ  يربناياز ز يكل يانياگر بنا باشد ب ديشا  خيتـار ، آن ةنمون

از آنها  يناش يها كه كنش كند يم انيرا ب ييها شهيندكه روند ظهور و بروز ا آنان باشد ةفلسف
و در  پـردازيم  مـي  ريس نيا ياجمال اريبس انيبه ب ،نيبنابرا .كند محقق ميتمدن بزرگ را  نيا

كـه   ،را »نيد«و  »عقل« قيطر نيتا بداندازيم  ميدر غرب  نيگذرا به د ينگاه يبخش بعد
در دوران باستان بـه سـبب   « .ميباش  كرده يرسبر ،اند هر تمدن بوده ةسازند ياز عناصر اساس

كـه از زمـان اسـكندر     ،يشرقو روم و ممالك  يونانيممالك  نيدر ب يسهولت روابط تجار
دو منطقـه   نيا نيدر ب زين يو فكر يمناسبات علم ،افته يشد و تا ظهور اسالم ادام  حاصل

غـرب بـه وجـود     ةفلسف سانينو خياعتراف تار .)7: 1374 ه،يبر( »بود ريپذ سهولت امكان به
 يهـا  گفرهنـ در  قـت يحقكـم يـا زيـاد    شرق و غرب، اعتقاد به مكشوف بودن  انيروابط م
 اي متفاوتشـان، ه مباني و ديدگاه نيدر ع ،آنها يريپذ ريثأو ت يگذارريثأتاز است و  گوناگون

 شينمـا «ارائـه شـود    ينظـر  كـه بـدون تنـگ    يا فلسـفه  خيتـار  ،نيبنـابرا  .كنـد  يم تيحكا
: 1385 كاپلسـتون، (» استدالل و برهان اسـت  قيانسان از طر ياز سو قتيحق يجوو جست

فلسفه را بـا طـالس آغـاز     خيتار ،كه مطرح است ييها ابهامات و پرسشهمة با وجود  .)12
و  ،آتـش ، منشـأ را خـاك   كه بعداً يلسوفانيفبا و  ،دانست يكه منشأ وجود را آب م ،كنند يم

و  انييظهور سوفسطا در پي .آوردند هايي مي لخود استدال يدعاو بر ا كردند يم يعقل معرف
پرسـش از   ةغلبـ  ،و ارسـطو  طـون افال يعنـ يبـزرگ   لسوفيدر دو ف وناني ةفلسف ييشكوفا

اعتقـاد راسـخ    اننيـ وناي« .شود ياو بدل م گاهيجا نييانسان و تب عتيبه پرسش از طب عتيطب
 ،نيشـناخت  امـور  انيـ تـر و از م  االمقـام ، بشر از همـه و يعيموجودات طب انيداشتند كه در م

 كهبل ونانيفرهنگ  دينه تنها كل "خود را بشناس" ةجمل .تر است شناخت انسان از همه مهم
 ةدوران فلسـف  .)213: 1380لسـون، يژ( »رود يبه شـمار مـ   زيغرب ن كيفرهنگ كالس ديكل
واسـطه   تـه يمدرن و وناني انيكه م ييها ، قرنرسد يم انيبه پا اوسط  با ظهور قرون وناني
خـود را   يانجينقش مبگويند اند تا  هم نام دوران ظلمت را به آن داده ياما گاه. شود يم

اند امـا   دوره ذكر كرده نيشروع ا يبرا يمتفاوت نيآغاز يها نقطه .نكرده است يخوب باز
هـا   دست ژرمـن ه ب يروم غرب يورتبا سقوط امپرا يالديرا قرن پنجم م شروع آن معموالً«
در نظـر   يالديهم مـ ر قـرن شـانزد  د ديـ جد ةرا ظهور رنسانس و دور آن انيو پا دانند يم

 بـاال  فقـر و مـرج، جنـگ،     و  روم هرج يورتامپرابا سقوط  .)2: 1381 ي،لخانيا( »اند گرفته
و  كنـد  يكه همچنان انسجام خود را حفظ مـ  يتنها نهاد ،اوضاع و احوال نيدر ا .رديگ يم 



 19   زاده و ديگران جمعه سيدجواد امام

  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان شناسي بنيادي غرب

   كيـ كاتول يسـا يآورد كل يدسـت مـ  ه هم ب يتر يمكان حضور قوا يبحران تيدر آن وضع
   .دهد يم گسترش يخود را در ابعاد گوناگون ديجد ةسلط نيا. پاپ است يبه رهبر

 ايبود  نيدر خدمت د ايدوره  نيدر ا يهر نوع تفكر نظر فلسفه، علم و اصوالً بيترت نيبد«
در  يزيـ شرط اظهار وجود هر چ ،رهدو نيدر ا .)4: همان( »گرفت يدر ارتباط با آن شكل م

ارائـه   نيـي تب سايكه كل يا هم به گونه آن در نسبت با خدا بود، آن گاهيجا نييقدم نخست تب
وجـود   شـد  يسو نمـ  كياز  ؛بود گريد يا وضع انسان به گونه ،انيم نيدر ا .رديرا بپذ شده
ها فرستاده  اوج آسمان به شان،يخدا را كش گريد ينهاد و از سو اءيتراز اش مقدرت او را هپر

جهـان   نيـ كه اانسان بود، چرا دنيكش باالاو و انسان  انيم رابطه يبودند و تنها شرط برقرار
اش از او جـدا   بنـده  خواست يكه نم ،مهربان يلذا خدا. حضور خدا را نداشت اقتيل تپس

ر چنـگ  ياسـ امـا او   .تا او را با خود بـه آسـمان ببـرد    فرستد يباشد، پسرش را به قربانگاه م
و انسان به صورت  گرديدانسان  ريتطه يجان داد اما خون او، بها بيشد و بر صل انيطاغوت
كـه ملـك    ،يطهارت جار نيتا از ا ديدرآ انيحيآنكه در سلك مس طالبته به شر ،آمدخدا در
جـواب   نيسـنت آگوسـت   ؟اما چرا بشر به صورت خداست« .مند شود بهره ،بود سايطلق كل

كـه   يسرانجام چند قرن بعد همـان عقلـ   .)214: 1380 ،لسونيژ( »قل دارد؛ چون عدهد يم
امـور و   ةدر ادار سـا ياز عمكـرد كل  بود او شباهت او به خد وانيموجب تفاوت انسان از ح

طـاعون، انتقـادات    وعي، شـ زميوناليبا رشد ناس«و به تنگ آمد  شد يعرضه م نيآنچه به نام د
 رييـ تغ غيـره و  يـي گرا انسـان  يها شي، گرايمدرس ةفبزرگ قرن چهاردهم از فلس لسوفانيف

 رديگ يبه خود معينيت تاريخي ) 5 :1381 ي،لخانيا( »دگاهشانيد يو دگرگون انيروش غرب
كـه خـود   (صورت گرفت  نيكه با د يا يافراط يبا ظهور رنسانس و برخوردها تينهاو در
روشنگري از سوي ديگر از سويي و تندروي اصحاب در زمان قدرت  ساياز افراط كل يناش
 يسـردرگم  ينـوع  گرفتند يم نيخود را از د يها ها پاسخ پرسش كه قرن يمردم يبرا) بود
 كيـ شـخص در   كيبه عنوان  ستنيز«اما . اتيرفتن غا و از دست يوچپ يشد، نوع جاديا

دوره از  نيـ در ا ييجوامع اروپا .)580: 1382، هوسرل( »است تيتوأم با غا ستنيجامعه، ز
ـ  يازهـا يبـا ن  گريد يو از سوهراسيدند  مي سايمجدد كل ةسلطاز  سو كي  روزافـزونِ  يِروان

 يگرفتند كه سع شكل يمتفاوت يو عرفان يمكاتب اخالق ،مواجه بودند لذا نيمردم خود به د
امـا از  . دنـ كن  عرضـه  نيـ متفاوت از د يبا صورت اي نياز د يجدا ييو معنا تيغا ندكرد يم

بـه   ،ايـ  كننـده  قـانع  يحلـ  راه رفت يانتظار م ،ظهور رنسانس بود يلكه از عوامل اص ،فلسفه
رمترقـب را بـه   يالهـام غ  نيـ دكـارت ا « ؛ارائه دهـد  ينو به زندگ يانداز چشم ،گريد يعبارت
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تفكـر سـازنده هنـوز هـم      اقرون وسط ةبعد از سقوط فلسف يعرضه داشت كه حت انيجهان
ــان دارد ــونيژ( »امك ــ .)103 :1380، لس ــا پ ــانس از   شيت ــور رنس ــكوفاظه  ييو دوران ش

عرضـه شـده،    يا تازه اتينظر ،از او تا زمان او شيقرن پ از حدود دو« ،دكارت يها شهياند
كـه در   ،بـود  افتهيتحقق  يميرخ داده و اختراعات و اكتشافات عظ يمهم يعحوادث اجتما

 نيـ ا نيتـر  مهـم  كـه داشـت   ييسزا هب ريثأاو ت يو فلسف يعلم يريگ و جهت شهين انديتكو
صنعت چاپ، اختراع  ك،ي، كپرنكنيب سيفرانس ،يتجرب ةفلسف :ند ازا عوامل نوظهور عبارت

از  ،حـاكم  يو شك عموم ،سو كياز  ،راتييتغ نيا .)3: 1384 ،ياحمد(» غيرهتلسكوپ و 
 ةويدكـارت شـ   .عرضه كنـد از تفكر  ديجد يا وهيكه شكرد  دكارت را ملزم مي ،گريد يسو
انسـان كـه نظـم     يبرا يفطر يميشدن به مفاه  و قائل وهيش نيا نشيگز ،ديرا برگز ياضير

را داد تـا بـا روش    عـت يورود به طب ةاجاز يبر وفق آنها بود به عقل آدم عتيموجود در طب
از دكارت آغـاز شـده و بـا     شيكه پ ،يروش علم يها يروزيبا پ .جهان را فهم كند ياضير

برقرار بـود   يعيو علوم طب يعلوم انسان انيكه م يا نهيريتعادل د« ،بود افتهي تيدكارت رسم
 ريـ طـرد و تحق  ايبود  يعلم نيبراه دكه فاق يگونه نظامهر .برهم خورد يعيبه نفع علوم طب

 »شـد  يدو صـورت نـابود مـ   ساختند و در هر ياز نو م يعيآن را با روش علوم طب اي شد يم
فلسـفه، هنـر و    ن،يـ د، خالقها همچون ا نظام نياز ا يبرخ كهچرا .)216: 1380 لسون،يژ(

 اتيـ بـه ح  توانسـتند  يداشتند و با همان ساختارها بود كه مـ  يمتفاوت يساختارها نظاير آنها
 زين يبه امور اجتماع يكيزيهگل جبر ف نت وكه با كُ يزمان ،لسونيژ نيبه قول ات .دهند  ادامه
عصـر خـود را    ود نيـ ا رايز رسد ياوج خود م ةبه نقط يبحران تيوضع نيا ابدي يم يتسر

بـه فـوق    شيگونه گراهر رباخيفو ةشيها در اند و بعد دانستند يم خيتار يناگهان انيدوران پا
 ايـ و  عـت يانسـان در طب  يفقط عامل برتر گريعقل د ،اينبنابر. شود يكن م شهير زين عتيطب

در  بود كـه بـه   اتيهنوبت اال بار نيوجه شبه او با خدا نبود بلكه سلطان مطلق شده بود و ا
حكمـت و   يسـرنگون : رخ داده بود زين تر شيواقعه پ نيا رينظ«. نديبنش ييعقل به گدا ةخان
پس  يا اسطوره ينيب و جهان يهومر رياساط يروم، سرنگون يورتامپرا انيباستان در پا ةفلسف

ها همواره محكم و استوار بر  انقالب نيآنچه به رغم ا يول .انياز ظهور فالسفه و سوفسطائ
 سـت يبا يبود كه م شيبه كسب سلطه بر جهان برون و درون خو يآدم ازيانده بود، نم يجا

 ،تـه يدر دوران مدرن .)55: 1385 ،فرهـادپور (» يابـد جهان تجسم  اختاز شن يدر قالب شكل
 گـر يسوژه بدل شده بود كـه در كنـار د   كيشناخت جهان حاصل نشده بود بلكه انسان به 

  .كرد يم يها زندگ ابژه
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  رب در غ نيد
 يبه بررس نجايا ،اند داشته يو عقل نقش اساس نيدو عنصر د يبشر يها آنجا كه در تمدن از
فلسـفه   تيـ غرب با محور ةشياند خيكه تار ،تا در كنار بخش قبل ميپرداز يدر غرب م نيد

» ينداريد«است كه در قالب  يعام ةواژ نيد .ميكرده باش يسررا بر ياصل ةدو مؤلف نيا، بود
 ديبا ميبر يم  كار را به »نداريانسان د« كه اصطالح ياما زمان . شود يانسان حمل م دهااريليبر م

شـده   زيواضـح و متمـا   ــ  به قول دكارت ـ بر او حمل شده ينداريكه د »يانسان« قبل از آن
ثر از فرهنگ و أمت نيو انتظار او از د نيبه د ينگاه هر انسان .روشن شود نيد يباشد تا معنا

از منظر خودمـان   ميبتوان ديبا ،سو يكاز  ،چون كند يكار ما را دشوارتر م نيا. توسا خيتار
 ،در اروپـا « .ميدهـ   خودمان را در مقام آن انسان خاص قرار ،گريد ياز سو ،و ميريفاصله بگ

 ةدهنـد  شـكل  يژرمن انيو اد يروم انياد ،پس از آن ،و يوناني انياد، تيحيقبل از ظهور مس
هنـد و   انيـ اد ةاز خانواد يو ژرمن يروم ـ يوناني انياد. بودند يياروپا ةداعتقادات اقوام عم

و نقـش   انييـ افكـار اروپا  يونـان ي ةشـ يبـه ر  وجهبا ت .)19: 1381 ي،لخانيا(» بودند يياروپا
آنـان و رواج   يوسـ يسيونينگـاه د  ان،يوناني ييخداچند نيدي، ونانيعالم  نييها در تب اسطوره

بـه   كنـد  يمـ  دايـ آنـان پ  يبرا ژهيو يگاهيجا نيد ،الطون و ارسطوبا ظهور اف تيآرام عقالن
در  ،هودي يمنج حيزود مس يليخ كند يظهور م نيدر فلسط يناصر يسايع يكه وقت يا گونه
 .ديآ يمدر تيبه صورت تجسد الوه ،مĤب است يوناني كيكه  ،به نام پولس يشخص ريتفس
 يكارهـا  بودن ارزش يب ،شود يوارد مهم  تيحيمسبه كه  ،يونانيسنت  يها راثياز م يكي
 »كردنـد  قلمـداد مـي  را دون شـأن خـود    يديـ  يپرداختن بـه كارهـا   انيوناني« ؛است يدي
 نيراسـت  انيحيكـه خـود را مسـ    ،شـان يبود كه كش نهيزم شيپ نيبا ا .)13: 1376 ،يمجتهد(
 نيهمـ  نداشتند و يكار )!(و جز عبادت خدا  شدند يخود خارج نم يهارياز د ،دانستند يم

آوردند   يرو يعاد يبه سمت زندگمردم  ريسا مانند عللي،به  ،از آنان يتعداد يبود كه وقت
مطرح است  رياز لحاظ روح انسان فقط علم نظ ،نيدر نظر آگوست«. ال بردندزير سؤآنان را 
 يديـ  يها كارهـا  فهرح يول .رنديگ يقلب انسان اخالق و اعمال صالحه شكل م قيو از طر

باعـث شـد در    نيـ نگرش بـه د  نيا .)17: همان( »شوند يم يارزش تلق يو ب صيرخ اريبس
 شرفتيمقدس اما مانع پ يامر نيد ،سميخصوص در دوران مدرن هب ،يتجربزمان رواج علوم 

 .گـردد پـرت   يا با اهانت بـه گوشـه   ايشود   رهاها  خانه ةمحترمانه در طاقچ ايدانسته شود 
كه تـا سـال    شود يم ينيب شيپ ديگو يم ،انيس مطالعات ادسرشنا يها هاز چهر ،گنهيو نترويا

باشد و اگر هـم جوامـع بـه     ستميقرن ب انيپا ينيد يويسنار نيتر محتمل زميسكوالر 2020
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و  نـه ينهاد نيـ د .نخواهـد بـود   يمسـاو  نيـ با رشد د ينداريالبته رشد د باشند نداريظاهر د
خواهد  شتريب ديجد انيو اد ينيد ديجد يها مواجه و رشد جنبش يبا مشكالت افتهي سازمان

 انيـ اد ،آنها در جامعـه  يارگذريثأشدن از وزن ت  و كاسته يسنت انيغفلت از اد ه علتب. شد
 نيـ ا ةسيمقا .)49: 1384، گنهيواينترو(متفاوت رشد خواهند كرد  يا بر آموزه هيبا تك ديجد

 يمعنـا  زيو ن ،خواند يقل مآنان را به تع نشانيكه د ،مسلمان انيرانيبا نگرش ا نينگرش به د
 يهـا  تفاوت يايگو تواند يم داند، يم خدا يرا به سو يويدن يكه زندگ ،تعقل در فرهنگ ما

  .باشد هدو نگر نيا
 

  هاي هويتي ايران فرهنگي و شاخصه
  بعد اجتماعي ايران فرهنگي .1

  گرايي انسان 1.1
. هاي جهان است ها و تمدن دارترين فرهنگ ترين و ريشه فرهنگ و تمدن ايراني يكي از كهن

هـاي ايرانـي هـزاران سـال پـيش       اين فرهنگ و شهروندي كهن را بايـد در انديشـه   ةپيشين
راهگشـاي  ) مزداييـزم ( و دين زرتشـتي ) ميتراييزم( كرد؛ در دوراني كه آيين مهر جوو جست

اني تاريخ دقيق هيچ يك از اين دو مكتب اير. شدند االهيبشر به سوي جايگاه شامخ انسان 
رنكنـي  ــ   نيفيليپـا  پيـو ازجمله  ،برخي از پژوهشگران نامي معاصر. توان تعيين كرد را نمي
باور دارند كه استمرار ميتراييزم در ايران باستان در كنار دين زرتشتي سبب شـده   ،ايتاليايي

تـرين   يكـي از پيشـرفته  در مقام اين دين از حالت يكتاپرستي خارج شود و ارزش خود را 
ولي بايد توجه داشت كه در  ،شايد اين گفته درست باشد. ان بشر از دست بدهداديان جه

افتن آيين مهر به موازات دين مزدا در ايران باستان سبب شده است كـه  ه يهمان حال، ادام
ديگر، ايـن  عبارت به . شهروندي درخشان در ايران فراهم آيدگسترش فرهنگ زمينه براي 

» واالنگـري «عرفان يـا  براي درخشش راه را آيين مهر زيرا  .اند دو از جهتي مكمل هم بوده
را بـراي گسـترش   گرفتن برترانديشي در فرهنگ ايراني گشود و دين مـزدا راه   ايراني و اوج

   .كردگراي ايراني هموار  اخالق اجتماعي پيشرفته و تمدن و فرهنگ انسان
 همـان  ني را شكل دهنـد و در ايرا  اين دو به ياري هم توانستند زيست معنوي پرارزش انسان

هـاي   ساختن اين زنـدگي را اسـاس تـالش    جهاني و نيكو و ارزنده حال، حقيقت زندگي اين 
آنگاه كه نوبـت بـه نخسـتين دور از دگرگـوني و تـداوم در ايـران رسـيد،        . دهند  انسان قرار
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ن اسالمي داد مزداييزم جاي خود را به اسالم و ميتراييزم جاي خود را به عرفان ايراني و عرفا
يابي  آيين مهر را طريقت يا روش حقيقتدرواقع، بايد  .در ايران ادامه يافتو اين دو راه نيك 

دانست كه در فرهنگ و تمدن ايراني بـه معـاني گونـاگوني چـون خورشـيد، نـور، گرمـي،        
اي است  خورشيد در آيين مهر، حد ميانه. شود به كار برده ميغيره مهرباني، دوست داشتن و 

انسـان كامـل   توليـد  آيين مهر در پي . بين جهان انساني و كمال نهايي كه همان خداوند باشد
انسـان، در مسـير    ،درحقيقـت . تـوان دانسـت   است و انسان كامل را جز وجودي خالق نمي

گونه كه آيين  آن ،انسان. سنجد مي) خدا( ، اصل خود را در برابر وجود كامل واالشدن و كمال
و كمـال  كند تالش ميرسيدن به كمال براي موجود ناكاملي است كه پيوسته  باور داشته، مهر

همين ناكامل بودن انسـان  . شود خالصه مي) خدا( »وجود كامل«نهايي، مفهومي است كه در 
 ةبـرد و ايـن مفهـوم سرچشـم     نيرويي است كه انسان را به سوي كمال پيش مـي  ةبرانگيزند

هـايي   بـه گونـه  اديان بـزرگ   ةاين مفهوم، در هم. هدد توضيح ميديالكتيكي زندگي انسان را 
عبارت ، اين سخن به ديگر. »اليه راجعون هللا و انا انا«: جلوه دارد، چنانكه در اسالم آمده است

ايـن  . اشاره به وجود روح مطلق دارد كه خدا و انسان در آن جمع آيند و هرگـز فنـا نشـوند   
هرحـال، ايـن نگـرش     بـه . شود ا را شامل ميه انسان ةحركتي است كه هم ةمفهوم دربرگيرند

ريزي شده  گرايانه پي انسان ةانديشبر سخن از هويتي دارد كه براساس واال بودن مقام انسان و 
توانـد مـا را بـه     فردي يا جمعي مي بايد توجه داشت كه خودشناسي فلسفي و عرفانيِ. است

و شـود   ميرفت از خود آغاز  رونب واالست كه ةرساند و در اوج آن قلاالهي بسرمنزل انسان 
در آن . بـرد   توان بـه اهميـت وحـدت در كثـرت پـي      خودشكني فلسفي و عرفاني مياز راه 

كند و ايـن سـرآغاز    ها گرايش پيدا مي انسان ةصورت است كه انسان واال به اصل برابري هم
ن واالنگـري  هاي فكري و فرهنگي اي يافته پيش. ساالر در زندگي اجتماعي است انسان ةانديش

آورد و گـويي   شگرف در جهان بشري پديـد  يو برترانديشي ايراني از روزگاران كهن تحول
فرهنـگ و شـهروندي    ةترين جنبـ  به هرحال، مهم. خاور و باختر گيتي اثرگذار بوده است بر

  .گرايي آن است ترديد، انسان  بيايراني 
  دادگري 2.1

آيـد و ايـن    راه برابري است كه دادگري حاصل مياز . ندا برابري و دادگري دو مفهوم توأمان
 يركـن اساسـ   زين يدادگر ،يزيدادستيدركنار ب .ايراني دارند ةهاي ژرف در انديش هردو ريشه

برابري به آنگاه كه كوروش كبير بابل را گشود و در آنجا  .است يرانيا يمل تيدر هو يگريد
ي تاريخ. بزرگ بنياد گذارد ةدر آن جامعمردمان فدراتيو هخامنشي فرمان داد، دادگري را  ةهم
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گويد كه آرمان بزرگ برابري مردمـان در آن فـدراتيو جهـاني در     مي اند كه رقيبان ايران نوشته
آنگاه كه نوبت به ساسانيان رسـيد، خسـرو انوشـيروان    . سراسر دوران هخامنشي پيگيري شد

گـري انوشـيروان را انكـار    برخـي داد . قـرار داد بيشـتر  مفهوم عدل و دادگري را مورد توجه 
انـد   هشتشود رقيبان سياسي ايران عصر ساساني آثار و اسنادي برجاي گذا گفته مياما كنند،  مي
و مـورخ  معـروف بـه البشـاري،     ،قدسـي چنانكـه م . كنـد  دادگري او را تأييد مـي احتماالً كه 

انـي  «: سـت خطاب آورده ا بن از قول عمر ،هاي نخستين اسالمي جغرافيانويس عرب در سده
هنگامي كـه  . ام يعني همانا دادگري را از خسرو انوشيروان آموخته ،»تعلمت العدل من كسري

را از اصـول  » دادگـري «، ندآورد  ايران به دست اعراب افتاد، ايرانيان به درستي به اسالم روي
معـاد بـه سـوي    و امامـت  و نبوت  واصولي چون توحيد و در كنار ، ندگرفت دين نوين خود

گونه بود كه آرمان ديرين ايرانـي در   اين. خود باليدنده و ب ندت وجود به آن ايمان آوردوحد
دادگري و برابري به اصول باورهاي ديني مردمان ايران زمين پيوسـت و در ژرفـاي هويـت    

عارفان و انديشمندان، حاكمان مي اسالايران در سراسر تاريخ . اي يافت ايرانيان مقام بارز تازه
خواندند و ادبيات پارسـي سرشـار از پنـد و انـدرز بـه       به دادگري ميان مردمان مي جامعه را

اخـالق  هـايي چـون    فردوسي، اندرزنامه  ي هشاهنامسعدي،  بوستانو  گلستان. حاكمان است
 ةها و صدها اثر ارزند الملك و ده از خواجه نظام نامه سياستاز خواجه نصيرطوسي و  ناصري

ان را دعوت به عدالت در جامعه و ايجاد حكومت مردمي و دولت ادبي ديگر شاهان و حاكم
 ةكه انگيز ،دادگري توأم با مفهوم برابري ،ترتيب بدين. اند از راه گسترش دادگري كردهشايسته 

 هاي لفهؤسياسي جامعه است، در مقام يك آرمان ملي تاريخي، از م ةادار ايرانيِ ةتاريخي شيو
  .)164ـ  160: 1386 مجتهدزاده،( شود ايرانيان شمرده ميهويت  ةدهند شكل) هاي آموزه(

  خردورزي 3.1
همواره  دفرهنگ ايراني انسان خردمندر  .خردورزي ركن اصلي بينش و فرهنگ ايراني است

انساني كه داراي خـرد و دانـش    وكند  كوشش مياندوزي  يادگيري و پيشرفت و دانش ايبر
كساني كـه  همواره چراكه  ؛خواهد داشت آفرينشباشد درك بهتري از جهان پيرامون خود و 

انـد   گي آن افـزوده دنـ الو بـر ب انـد   كـرده انساني و جهان آفرينش خـدمت   ةاز ديرباز به جامع
 .اند  كردهاند كه زندگي خود را صرف فراگيري دانش و معرفت  هايي خردمند و دانا بوده انسان

را  كه اهورامزدا آناست نش خرد نيست و ابزار اين داممكن درك جهان هستي بدون دانش 
انـد   اقوامي بودهاست كه ايرانيان نخستين مباهات خوشبختي و ماية  .استعطا كرده به آدمي 

ـ ارزش قابـراي آن  اند و  برده اين مهم پي هكه ب بـه ديگـر اقـوام جهـان     آن را و  انـد  ل شـده ئ
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يادگـار مانـده    ان باستان بـه هايي كه از دور نوشته ها و سنگ طور كه در كتيبه همان .اند آموخته
  .اند نگريسته مي بزرگ دانا بخش هستيم شچ بهبه خداي خود اهورامزدا  ايرانيان ،نمايان است

به مدح خرد و آثارش در رو همواره  از اينخردگراست و  شاهنامهدر  ،شاعر نامور ،فردوسي 
به مـدح خـرد    چيز هراز   پيش ،خداوند يادپس از در آغاز كتابش  وي .منطق پرداخته است

 زديـ خرد بهتـر از هرچـه ا  / برنگذرد شهيبرتر اند نيكز /به نام خداوند جان و خرد. پردازد يم
به هـر دو   رديخرد دست گ/ يو خرد دلگشا يخرد رهنما/ خرد را به از راه داد شيستا/ بداد
 كـامالً  يـي او خردگرا. خردگراسـت  كـامالً  يشاعر يفردوس .)14: 1384 ،شاد قاسمي( يسرا
 ياسـالم  ةجامعـ  ،در قـرن چهـارم  . است كرده يم يدر قرن چهارم زندگ او راياست ز يعيطب
اسالم به  عتيقرآن و شر نيباستان و همچن رانيرا از ا ييخردگرا نيا رايخردگرا بود ز اريبس

 يـي امـا خردگرا داشـت  اسطوره و افسانه هم وجـود   ،باستان رانيدر فرهنگ ا. ارث برده بود
باعث  عهيمعتزله و ش. و تعقل است شهيسراسر قرآن پر از اند. بطن جامعه بود هم در يا ژهيو

 يفردوسـ  ةشـاهنام . گذاشتند ادگاريرا به  يخوب اريعقل و خرد شدند و دوران بس ييشكوفا
 .چرخـد  يمـ  شـه ياندمحور بر  ها الوگيها و د حرفهمة . سراسر با منطق و خرد همراه است

نـه تنهـا    ،اش هيـ تا مالصدرا و حكمت متعال ياز فاراب ،دوره در اين» ياسالمخردگرايي « ريس
را بـه   يكرده كه عقل خودمختـار بشـر   ريمس يط يا افول نبوده، بلكه به گونهرو به  و ينزول

 يها بتوان گفت مطابق آموزه ديشا. سوق داده است ياله ةافتي شده و كمال تيسمت عقل هدا
عقل  ن،يانسان خواهد بود و در فروع د يگشا اهر يچنان تعقل فلسف هم ن،يد لدر اصو ينيد

دوم اسـتنباط   يساؤاول و ر سياهللا و كالم رئ كالماز  ،باز به طور معقول ،دربرابر آنچه يبشر
عقـل كامـل اسـت؛ نـه      خضـوع عقـل نـاقص در برابـر     نيشود خاضع است و درواقع ا يم

بوده است كه نـه   يا ونهبه گ ياسالم ةحكمت در فلسف ريس. عقل به امر نامعقول يسرسپردگ
از  يقشـر  يريتفسـ  ايـ نشـده   ليتعط يو اجتماع ياسيس ةشياند ةدر حوز يتفكر عقالن تنها
ـ  يحال راهـ  نيحاكم نشده است، درع يو عقالن ياصول يريبر تفس عتيشر گرفتـه   شيدر پ

  . دارد ياساس زيتمابدان سورفته،  ييرنسانس اروپا شده كه با آنچه تجدد و
ها و  بندد و فرقه تدريج از اين ديار رخت مي هورزي و خردگرايي ب انديشهاما چرا بعدها 

بـه نظـاره   زننـد و   دامن مياين سرزمين را  ةآورند كه زوال فكر و انديش هايي سربر مي نحله
 با مسلماناين ديار درخواهيم يافت كه  ةايستند؟ با نگاهي اجمالي به تاريخ فكر و انديش مي

 يبزرگ ةضرب ييبه خردگرا ن،ياز فلسط ييها و بخش رانيا يشرق ياه فهيو طا انيشدن هند
هـم قـوت    »تياشـعر «و شـد   دايـ پ زيست عقل انيصوف ةكه سروكل دينكش يوارد آمد و طول
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خاموش شـد و   تيعقالن راغچ نايس   و ابن يقرن بعد از فردوس كيگرفت و حدود كمتر از 
مـا در كتـاب و   اسـالمي   ــ  ايرانـي  تمدن .حاكم مطلق شدبر ادبيات ما و تصوف  تياشعر
 فضـا  البته فرامش نكنيم كه .)6: 1387ي،ثربي( است يگر يو صوف تيمخالف اشعر عتيشر
عـد  باي بـوده اسـت كـه     بـه گونـه  زمان فرهنگ ما، چه قبل از اسالم چه پس از اسـالم،  و 

فـاني  هـاي دينـي و عقايـد عر    متافيزيكي و قدسي ژرفي داشته و همواره از باورها و نگرش
 ثر بـوده اسـت  أكشـورهاي پيرامـون ايـران متـ    و قفقاز النهرين، خوارزم و  هاي بين سرزمين

رسد اين امر تأثيرات مهمي بر روند خردگرايي و عقالنيت  نظر مي به .)11: 1388 ،فوالدوند(
  .در امتداد انديشه و فرهنگ ايراني داشته است

يان گاه در برابر هجوم بيگانه و دشـمن  ايرانچرا كه هميشه بي پاسخ بماند ال ؤشايد اين س
اجـداد خـود   از تواننـد   اند و از اين جهت امروزيان مي خارجي به تمكين و تسليم بسنده كرده

نشيني فرو بردنـد   باشند كه چرا دربرابر آن همه تركتازي سر به گريبان تمكين و خانهمند  گاليه
جغرافيـاي ايـن سـرزمين بـا      ةكه نقشو اين سرافكندگي تاريخي را براي خود بر جا گذاشتند 

تواننـد و بايـد از    نوادگان امروزين مي ،با اين همه. نقشه باستاني آن تا اين اندازه متفاوت است
پروا  ايرانيان اگرچه از برابر سيلي از سربازان بي. يك جهت خود را وامدار پدران خويش بدانند

زبـان بـيم    بـي  ةبـرد از ايـن طايفـ    مست گمان مي سربه زير گذشتند و چنان كردند كه دشمنِ
در  ،دارند ستاند و نفسي هم نشنيد، با اين همـه را توان از آنان هرچه  عصيان نبايد داشت و مي

از پدران آموخته بودند زمزمه كردند و اگر كاري را ها و در گوش فرزندان، آنچه  اندروني خانه
هاي بعد بذر آيين و رسم كهـن را كاشـتند و از    در ميدان مبارزه و عمل نداشتند در ذهن نسل

اين جهت بايد گفت كه ايرانيان اگرچه تاريخ را در به زور پنجه و شمشير به مسـيري دلخـواه   
ابوالقاسـم   چنان كه نماد بارز انسـان ايرانـي  . نينداختند اما بنايي رفيع از فرهنگ و آيين ساختند

گـام تركتـازي جبـاران و در خلـوت سـرگرم      نشـيني در هن  اي از گوشـه  آميـزه  ؛بـود  فردوسي
خرد ركن  بر هيتكدر حقيقت،  .)10: 1385 ،ورجاوند( اشتن بنايي از آداب و رسم و زبانربراف
و  ،يناصرخسـرو، فـاراب    ،يهمانند فردوسـ  يرانينخبگان ا. است يانرانيا يمل تيدر هو يبزرگ
سـال   سـت در دوي. اند داشته يرانيادرفرهنگ  يينهادن به خردگرا سزا در ارج به يسهم نايس ابن

 رانيـ ا ةو توسـع  يدر گـرو ترقـ  دل  هكـ  ر،يـ ركبيام خـان  يتقـ رزايم همچون يافراد زيگذشته ن
سـرانجام  . انـد  كـرده  ديـ تأك ييردگراخ جيگام بر مبارزه با خرافات و ترو ناند، در نخستي داشته

 هـاي  شـه يانت از اندمگر با استع ستيممكن ن يرانيا تيحاضر پاسداشت هو طاينكه در شراي
  .)8: 1388، قاجار يبهمن( و مبارزه با خرافات ييخردگرا جيدر ترو نيزم رانيبزرگان ا
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2. عد زباني و ادبي ايران فرهنگيب  
عالوه بـر آنكـه   زبان . از هر قوم و ملتي است عد مهمي از ميراث مكتوبِزبان و آثار ادبي ب

بخشي از متن روابط اجتمـاعي  نيز خود  استارتباطات  ةابزار و وسيل و اجتماعي يمحصول
زبـان  . كه در توليد و بازتوليد فرهنگ و هويت هر ملت نقش بارزي داردشود  ميمحسوب 

 و انتقال فرهنگ ،گيري شكل ،ملت است و ابزاري مهم براي حفظآن ملت، نظام معنايي هر 
 ابـزار  ه نيست؛ بلكههاي روزان سخن گفتن و رفع نيازمندي ةوسيلفقط در حقيقت، زبان . آن

و روابط خرد و كالن با يكـديگر و   ،بيني، عمل اجتماعي، هويت اجتماعي انديشيدن، جهان
از آنجـا كـه زبـان از عناصـر     . و آينـده اسـت   ،هاي گذشته، حال با جهان پيرامون و با زمان

 ، در صورتي كه اين عنصر از ميان برود يا به نـوعي تغييـر يـا   استفرهنگي مهم هر جامعه 
  .يابد استحاله يابد، مسلماً هويت فرنگي و هويت ملي آن جامعه نيز استحاله مي

. ثر اسـت ؤدادن به هويت هـر ملتـي مـ    ادبيات مكتوب نيز در شكلصرف نظر از زبان، 
توانند در تقويت  اشعار و آثار منثور ادبي كهن و معاصر، همگي مي هاي ها و ديوان مجموعه

هـاي   دركنار اين ميـراث مكتـوب، مجموعـه   . دني داشته باشا يابي نقش عمده فرآيند هويت
؛ يـاد نكـرد  تـوان   ها را نيز نمي ها و چيستان ها، متل المثل ها، ضرب ها، تصنيف داستاني، ترانه

. شـود  ها مي ها، سبب تقويت احساس هويت ملت زيرا هرگونه دلبستگي و تعلق خاطر بدان
 نظاير آنادبيات علمي، فلسفي، سياسي و  .1 :توان چنين برشمرد اين بعد را مي ةاركان عمد

هاي مهـم   آثار منظوم ادبي و داستاني و شخصيت .2 ؛ها هاي مربوط بدان به همراه شخصيت
زبـان   ،در اين ميان .)113 :1384 حاجياني،( موسيقي .5؛ زبان رايج .4 ؛ادبيات عامه .3 ؛آنها
و سياسـت  و  نيـ كه زبان علـم و د  ،يزبان فارس ،نيبنابرا. است يمل تياز عناصر هو يكي

 زنـده  يهـا  از زبان يكي ،كشور ماست خيو تار اتيو ادب شهيحكمت و اند و فلسفه و كالم
 خيدار تـار  راثيـ م يزبان فارس .داردرابطه  اش يخيتار ةبا گذشتچنان  همدر جهان است كه 

ـ يفرهنگ و تمدن ا دورِ يها است كه از گذشته يكهن ملت . ده اسـت نكـر  دايـ انقطـاع پ  يران
ماننـد منـاطقي از    ؛كـرد  رييـ كردند و زبانشان تغ دايها انقطاع و گسست پ از فرهنگبسياري 
فارسـي   نكهيا تبه جه رانيدر ا يول .فريقا كه پس از سلطة اسالم زبانشان عربي شدشمال ا
را به نـام   يبدهد و فرهنگ خاص قياسالم تطب نيمب نيبوده توانسته خود را با د ييايزبان پو

 رانيـ مكتـوب ملـت ا   دار راثيـ م يزبان فارس ،رو نياز ا. آورد ديپد ياسالم ـ يرانيهنگ افر
ـ يدر وحدت اقوام ا يا برجسته اريسبب نقش بس نياست و به هم و فرهنـگ و تمـدن    يران

  .)12: 1388 ،انياحمدريام( تا به امروز داشته است نيزم رانيا
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3. عد ديني ايران فرهنگيب  
اگر بخواهيم از نقش دين در  .ماست تيهو ياصل يها يژگيگرابودن از و نيمعناگرا بودن و د

؛ دوران يممتفاوت از دين مواجه زمانيِ ةتكامل هويت ايران فرهنگي سخن بگوييم با دوچهر
راهگشـاي  ) مزداييـزم ( باسـتان ديـن زرتشـتي    ةدر دور. قبل از اسالم و دوران پس از اسالم

مهـر   يرانيا زديپرستش ا ةيبر پا مزيترائيم ايمهر  نييآ اي يمهرپرستمعنوي انسان ايراني بود و 
 يپرست خورشيدرا آن  يبرخباعث شده  نيد نيآفتاب در ا يمند ارزش. شده بود اديبن) ترايم(

ـ . بودنـد  يانبغـ  شيك ايمهر  نييآ رويپ انيرانيا ،خياز تار شيدور پ يها از زمان. بپندارند  نياول
سـوگند   تـرا يخـود بـه م   انيـ م يها نامه مانيشدند در پ رانيت اكه وارد فال ييها ييايگروه آر

 لـدا يشـب  ازجملـه،   .دارد مزئيـ ترايدر م شهير يرانيها و سنن ا از جشن ياريبس. خوردند يم
و  شـوند  يشب كوتاه مـ  نيروزها تا ا. زمان دارد نيدر ا ترايبه تولد م انيرانيدر اعتقاد ا شهير

قـرار دارد كـه    »يد« يِجشن در ماه پارس نيا. كنند ين مشد يشب شروع به طوالن نيبعد از ا
  . معروف شد ورن ةننديبعدها به آفر واست   بوده انياز زرتشت شيدر زمان پ نندهينام آفر
اين ميراث ديني برجاي مانـده از قـرون و اعصـار كهـن ايرانـي هنـوز در تـاروپود و         
ط روحـي و معنـوي ايرانيـان بـا     خورد و پيوسته ارتبـا  جاي ايران فرهنگي به چشم مي جاي
گيـري تمـدن در ايـران و     از همان ابتداي شكل ،واقعدر. كند را بازگو مي شان تمدني ةگذشت

دولـت عـيالم و مـاد، از    بعـدتر  شـوش و   و شهرهايي چـون سـيلك كاشـان   ـ  ايجاد دولت
گيري دولـت و هويـت    در سرزمين آريايي و شكلدرهاي ريز و درشت  پيوستن دولت هم هب
كه با ظهور زرتشت و ايجاد ديـن رسـمي   يابد  ضرورت ميهويت ديني گيري  شكل ،رانياي

شـدن   با رسـمي  ،با تشكيل حكومت ساساني ،آنگاه. گيرد اين هويت ديني شكل ميدر ايران
در اواسـط همـين دوران   . يابنـد  به هويتي نوين دست مـي ايرانيان در ساية آن آيين زرتشت 

گيري  شود و شاهد شكل زهاي هويت ايراني نيز ترسيم مياست كه به مدد دين زرتشتي مر
 .)168 :1386 مـروار، (هستيم  ،سياسي و مذهبي و قومي ةبه عنوان يك انگار ،مفهوم ايراني

موحـدبودن   نيهمـ . نـد شرك ندار ةسابق انيرانياو موحد بوده يقبل از اسالم ملت رانيملت ا
  بـدين  .)24: 1388، نـواب ( يندريتر بپذ اسالم را راحت يديتوح نييباعث شد كه آ انيرانيا

رسـيم،   و بـه روزگـار اسـالم مـي    نهـيم   مـي هر چقدر از آن اعصار كهن گام جلوتر  ،ترتيب
 :1386 مجتهـدزاده، ( را شـاهديم ايراني  ةاسالم و فرهنگ و تمدن گستردبيشتر آميزي  درهم
هـاي   سـده (ة تـاريخي  ميان ةدورايرانيان از آن آغازگر ورود اسالم به ايران و استقبال  .)185

هاي  سرزمينهاي تمدني در  گيري پايه كه درحقيقت آغاز شكلاست ) سوم تا هشتم هجري
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از ايـن   اش منـدي  بهرهبا توجه به در اين برهه، هويت تاريخي ايران فرهنگي . اسالمي است
ـ هي و آسماني، جزئي از امپرادين اال بـا ايـن   . شـود  وري خلفـاي اسـالمي محسـوب مـي    ت
علمي، فرهنگي، سياسـي، اجتمـاعي   هاي گوناگون  عرصهآميختگي تحول شگرفي در  درهم

گيري هـويتي جديـد در    گسترش دين اسالم سرآغاز شكلهمه، با اين  .دهد رخ ميايرانيان 
توان دو فرهنگ اسـالمي و فرهنـگ ايرانـي     كه عناصر اصلي آن را ميشود  ميميان ايرانيان 

ش آن در فالت ايران به عنوان يك هويت، اثر فرهنگي و اما فرآمدن اسالم و گستر. دانست
اسالم ديني تازه و پرنيرو به ايران هديه كـرد و از ايـران   . اي در ايران گذاشت مدني گسترده

، )شـيمي ( فرهنگي و مدني فراواني چون اخترشناسي، پزشكي، كيميـاگري علمي و هداياي 
ياست، فلسفه، عرفـان، كـالم و فقـه    ها و معماري، س ساخت صنايع گوناگون، هنرها و دست

كه پيش از اسالم ايراني اقتباس كرد نظام حكومتي بغداد از  اسالمي در خالفت. كرددريافت 
هاي رومي به باخترزمين رخنه كـرده بـود از سـوي ديگـر، ايرانيـان       از راه واپسين حكومت

بـا آغـوش بـاز     ،شان داشـت  هاي فرهنگي و سنتي كه هماهنگي بيشتري با ارزش ،اسالم را
اجتماعي خود را تجديد  ـ حمايتش كوشيدند هويت فرهنگي و سياسي ةپذيرفتند و در ساي

اثر پذيرفت، در پيدايش بسيار هاي اسالمي  ها و ايده از انديشهكه  درعينهويت ايراني . كنند
همتايي برعهده گرفت و ايران پيروزمندانه زبـان ويـژه و شـماري از     تمدن اسالمي نقش بي

   .)189ـ  187: همان( هاي باستاني خود را حفظ كرد ها و ارزش ينآي
 يـك دوره . بايد به دو مقطـع حسـاس تـاريخي در ايـران اشـاره كنـيم       ،درگذر اين ايام

يـاد  » عصر زرين فرهنگ ايـران «، كه ازآن به عنوان )و ششم قمري ،چهارم، پنجم هاي قرن(
يك قـدرت سياسـي،   در هيئت هاني ج ةشكوفايي و حضور ايران در صحن ةدورو  شود مي

افرادي . اين مقطع عصر خردگرايي و دريافت عقلي از دين است. است اقتصادي و فرهنگي
و ) در ادبيـات ( ، فردوسـي )در علـوم (، ابوريحـان بيرونـي  )در فلسـفه ( مثل فارابي، ابن سينا

 االمم اربتجمسكويه در كتاب  .اند هاي زيادي در تجليل از خرد داشته رازي، بحث ةمسكوي
تاريخ يك ضابطه و معيار دارد و آن عبارت است از عقل؛ بايد ديد كـه كـدام   «: كند نقل مي

ايران يكـي از مراكـز    ،در اين دوره .)267: 1376، مسكويه( »يك از امور را عقل قبول دارد
  .رنسانس اسالمي موسوم شده است ة، اين دوره به دورسببمهم فرهنگي بوده و به همين 

توجـه بـه    و بـي  ردسـتيز خ ي، جريانشود  كه از قرن ششم آغاز مي ،مقطع ديگري اما در
ضـوابط  همـة  مسايل اجتماعي و سياسي و معارض با روابط و مناسبات مردم در جامعه، به 

يابيم كه دريافتشـان   در كنار صوفيه كساني را مي ،از طرف ديگر. زند خردمندانه پشت پا مي
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است؛ يعني، تنهـا بـه ظـاهر    ظاهري ها، دريافتي صرفاً  فارابي از شرع، برخالف ابن سيناها و
در جـز  ــ   مطلقه  عنصر سلطنت ةتالقي اين دو عنصر، به اضاف. احكام شريعت توجه دارند

در ايـن فاصـله   . سازد را مياوج انحطاط ايران متأخر دورة  ـ صفويه ةمقطع كوتاهي در دور
ي جهان خارج شده و آن قدرتي را كه در طـول  تمدن ةاز حوزكامالً بينيم ايران  است كه مي
  .)21: 1383منصورنژاد، ( دهد كامالً از دست مي، در اين زمان هتاريخ داشت

چراكـه ايـران در آن دوران   . آورترين دوران تـاريخي ايـران اسـت    آن دوران شگفت
كـرد و ايـران    اي فرهنگي يا روحاني زندگي مـي  در جلوهفقط زيست، ايران  جسم مي بي
با نقـش  دين اسالم  ،با اين اوصاف .)187: 1386مجتهدزاده، ( رافيايي نابود شده بودجغ

اين هويت همـواره در  . هويتي در ايران فرهنگي به حيات خود ادامه داد ةعنصر برجست
بيني ديني قرار داشته و دين اسالم همواره تجلـي   طول تاريخ در پيوندي دايمي با جهان

  .)179: 1386مروار، (ه و هست آيين و هويت ايرانيان بود
  

  نقد استيالي هويت غرب
زيرا در چهارصـد سـال اخيـر،    . توان غرب را منكر شد آنچه محرز است اين است كه نمي«

قدرت سياسي و فرهنگي و علمي به مناطق غرب جغرافيايي عالم منتقل شده اسـت و اگـر   
 »اند كشورهاي غربي رفتهكشورهاي ديگري هم در اين قدرت سهيم باشند، در واقع در پي 

اي است كه در نگاه به غرب توجه ما را به خـود   اين اولين نكته .)6: 1376 اردكاني، داوري(
له اين است كه اوالً خود اين قدرت از كجا آمـده؟ و ثانيـاً آيـا غـرب     ئاما مس .كند جلب مي

كنيم ظر يعني از هر منظري به غرب ن ؟فقط همين قدرت سياسي و علمي و اقتصادي است
ورود  ةدويسـت سـال   ةواقعيت اين است كه مـا در دور «؟ يابيم آن را صاحب اين قدرت مي
تسلط آنـان  به واسطة  بلكه. ايم شناسي نكرده خاورميانه، غرب ةغرب به دنياي اسالم و منطق

اي  ما غرب را به عنـوان مجموعـه  . ايم العمل بوده و ضعف خودمان پيوسته در حالت عكس
در نيافتيم؛ يا مجذوب آن شديم و يا با آن قهر كرديم كـه هـر دو روش غلـط    فلسفي  ـ فني
اما امروز كه با فداكاري ملت و لطف خـدا فرصـتي فـراهم     .)51: 1386 القلم، سريع( »است

آمده تا اين پديده را بشناسيم بهتر است كـه جـداي از احساسـات و بـه طريـق عقالنـي و       
يكپارچـه   يغرب واحد. م و از ثمرات آن بهره بگيريممنطقي چنين كاري را به انجام برساني

اگر ضعفي در يكـي از اجـزاء    .كنيمبايد چنين . تجزيه كرد ئينيست كه نتوان آن را به اجزا
 امـا . بـرد  مـي گيرد ضعف را با خود به آنجـا   كه در كل قرار ميهم همين جزء وقتي يافتيم 
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انسان غربـي، انسـاني اسـت    . زيربناي تمدن بزرگ غرب روش فلسفي و فكري آنان است
هابز به آن جسم، دكارت به آن انديشه و الك به آن حق داده بود، تصويري ايسـتا كـه   «كه 

روشنگران، رسالتي تاريخي را به او گوشزد كردند و بـا شـعارهاي برابـري و بـرادري بـه      
يسـم  در سوسيالاً بعـد . كه همانا سعادت كلي بشر بود، رهسپار كردند ،سوي هدفي متعالي

ها و منـافع   ناپذير ميان اراده نبردي اجتناب ةري بر پاينگسوداي تحقق شعارهاي عصر روش
كه تفكيك تاريخ مدرنيته  ،داري در سرآغاز پيدايش سرمايه. جو شدو متضاد جست طبقاتيِ

دهـد،   تيپيكي كه بهتر از همه انسـان آن مرحلـه را نشـان مـي     ةچهر ،از آن غيرممكن است
  .)107: 1385رشيديان، ( »جو، منضبط و اقتدارمنش است ، پارسا، صرفهانسان كوشا ةچهر

ما بايد بفهميم نسبت آنان با مـا چگونـه اسـت تـا     ، اما اين غرب، غربي براي خودش است
  .بتوانيم رفتار درست را در نسبت با آنان اتخاذ كنيم

مـا اينهـا   و پيشـرفت دارد ا  ،توان ديد كه غرب قدرت، هژموني، خردمنـدي  راحتي مي هب
شايد بتوان ! خواهد؟ گيرد اما براي ما چه دارد و چه مي اند كه براي خود در نظر مي چيزهايي

اين بيان نه از روي حماقت  .)3: 1381 تسخيري،( !ماندگي و عقب ،گفت، فرمانبري، ضعف
كه فهمـش هـم    برآمده از استداللي ساده استاست و نه از روي عشق وافر به وطن، بلكه 

ديگران از او خواهد كه  است، ميخود كه دنبال قدرت و پيشرفت  آن. دشوار نيستچندان 
مانده نگه دارد تا پاي خود را بر آنها نهد و گام بعـدي   خواهد آنان را عقب فرمان برند و مي

م، ك ةهاي زياد و فايد به علت هزينه ،هاي جنگ مستقيم اما امروز چون ديگر گزينه. را بردارد
دو نهال سياست و اقتصـاد را در زمـين بكـر    «تالش بر اين خواهد بود كه  دهد جواب نمي

پس كـار  . اي است كه ما در آنيم و اين آن دوره )270: 1381 بهبهاني،( »فرهنگ، غربي كنند
شد اقتصاد و فن را گرفت و در عين  تر مي تر است، چرا كه در گذشته راحت ما بسي سنگين

. توان اينها را از هـم جـدا كـرد    سختي مي اما امروز بهحال هويت و فرهنگ خود را داشت 
هاي ذهـن غربـي دارد و از    هاي بسياري با پارادايم ذهنيت ما تفاوت«. اگرچه ناممكن نيست

تفاوت پـارادايم و منظـر    .)3: 1381 خانبگي،( »كنيم اين روست كه ما مانند آنها زندگي نمي
از يك طرف گروهي از ما معتقدند كه . شود است كه اين همه جنگ و جدال را موجب مي

اقتصادي و فنون غرب را نياز داريم و بايد بگيريم و گروهي ديگر اعتقاد دارنـد مـا    ةما شيو
براي گـرفتن   .شويم خواهيم و با چنان رويكردي غربي مي خود فرهنگ و هويت مستقل مي

ات و معنويـات  اخالقي« :اگر كسي بگويد .شناسان كمك بگيريم غربموضع درست بايد از 
يابد، در خـارج از مرزهـا بايـد قـدرت نظـامي و       داخلي كشورها فعليت مي ةتنها در صحن
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شـايد  ) 50: 1386 القلـم،  سـريع ( »اقتصادي داشت تا رفتار مطلوب را از ديگران طلب كـرد 
معقول باشد به شرط آنكه از بار مسئوليتي كه براي پيشرفت اقتصادي و نظـامي   شرويكرد

تكليف برخورد بـا بيرونمـان معلـوم     ،در اين صورت. گيرد، فرار نكنيم رار ميبر دوشمان ق
كنيم و اين همـان كـاري    خود زندگي مي ةسال  هزاران شود و در درون با سنت و هويت مي

بينيم، قـدرت و پيشـرفت اقتصـادي و     آنچه ما در برخورد با آنها مي. كند است كه غرب مي
دهنـد و عاقالنـه هـم شـايد      د؟ چيزي كه به ما نشان نميان نظامي است اما در درون چگونه

هاي خـود   تا به داشته اند چگونهآنها بفهميم و اين مائيم كه بايد كه نشان ندهند باشد همين 
از اعتـراف بـه   بعـد   ،از فيلسوفان بزرگ پديدارشناسي غرب ،ادموند هوسرل. ايمان بياوريم

ان غرب، انحطـاط مـذهب اصـالت عقـل     علت بحر«گويد؛  بحران ميگرفتاربودن غرب در 
اين بحران . انگاري و مذهب اصالت متعلق ادراك بر آن است طبيعت ةاست كه ناشي از غلب

كه از اصـل عقـل و    ،يك راه اين است كه غرب: فقط از دو طريق ممكن است خاتمه يابد
 ،هاي وحشيانه سقوط كـرده اسـت   توزي كينه ةخردمندي خود دورافتاده و روحش در ورط

نابود شود و امكان ديگر اين است كه اروپا دوباره از روح فلسـفه سـربرآورد كـه الزمـه و     
صحت و  .)96: 1382 هوسرل،( »انگاري است شرط آن شجاعت عقلي براي غلبه بر طبيعت

اين بر سر بحث ما . سقم يا كارآمدي و ناكارآمدي اين تحليل از محل بحث ما خارج است
حـل آن را نـه در بيـرون بلكـه در گذشـته و       شوند راه ضعفي مي است كه آنها وقتي متوجه

ند كه به عنوان سرآمدان ا جويند و در اينجا و بسياري جاهاي ديگر فيلسوفان تاريخ خود مي
انـد كـه كـار اقتصـاددان و      درستي دريافته هغربيان ب. روند جوي چاره ميو جستبه فرهنگ 

جمهـور حتـي    وزير يا رئـيس  د يك نخستشاي. شناس از هم جداست سياستمدار و فرهنگ
نتواند حرف هوسرل را بفهمد اما در عمل اگر اهالي فرهنگ اجماعاً نياز به انجام عملـي را  

بـه  خـود خواهـد دانسـت و     ةرا وظيفـ  ضروري بدانند، تمام دسـتگاه سياسـت اجـراي آن   
كه بـه   بينيم شود كه يك تمدن پرقدرت مي عمل خواهد كرد و اين چنين ميتشخيص آنان 

هـاي   هاي فكري و فلسفي غربيـان نكتـه   اما تدقيق بيشتر در زمينه. دهد حيات خود ادامه مي
 :توجه كنيد ،دان مسيحي الهي ،كواري به اين عبارات از مك. كند تري را بر ما آشكار مي دقيق

ين نظر از پيامي كه در پس ا افتم، صرف رفتن مسيح بر روي آب، در انجيل مي ياد داستان راه«
هاست كه در دنيـايي پرتـاب    حكايت نهفته، نفس داستان مثال بسيار خوبي از زندگي انسان

ثباتي و بدون اينكه هيچ زمين مستحكمي از يقـين مابعـدالطبيعي    اند كه بايد در عين بي شده
رود،  بينيم كه اين مسيح است كه بر روي دريـا راه مـي   اما مي. زير پايشان باشد زندگي كنند
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خـدا هـم روي    ،بنـابراين  "خدايي است كه همراه ماسـت " كليسا همان ةه به گفتمسيحي ك
اين جمالت و نيز در آنچه از هوسـرل نقـل   در  .)153: 1382 كواري، مك( »رود دريا راه مي

تالش  و با كم و زياد كردن آنها پردازند له به مباني ميئبراي حل مس آنان بينيم كه ميكرديم، 
اقتصاد و سياست ندارند، چون اين  ةدغدغاي براي مسائل بيابند زيرا  كنند راه حلي ريشه مي

در تـوانيم   اي است كه مي ترين نكته اين بهترين و مهم. ها هم متخصص خود را دارند حوزه
چـه در   همـان هرچيز در جاي خود است؛  كه ؛ ايندست آوريم هاستيالي آنان ببررسي علل 

  .نگاه به خود بايد در پي آن باشيم
  
  گيري نتيجه
ستيزي  هويت. »از آن بي اطالع استچيزي است كه آن انسان دشمن «: فرمايد مي) ع( علي  موال

خبـري از   مـان حاصـل بـي    سـتيزي  هاسـت، چنانكـه غـرب    خبري از ارزش سنت ما معلول بي
كـه  ادعا نشده  ،در چنين بياني .)48: 1385دادبه، ( هاي اصيل و مثبت فرهنگ غربي است ارزش

شك سنت ما نيز چون ديگـر   همه چيز را براي بودن، حركت و شدن در خود دارد، بي سنت ما
بـرو از خيـر چشـم    ادارد، اما نقص را بايد رفع كرد نه اينكه بـه جهـت عيـب    هايي  نقصسنن 

اول  :هـاي اصـيل دارنـد، دو نتيجـه درپـي دارد      شدن به اينكه ديگران هـم ارزش   قائل. بگذريم
هايي را در سـنت   راني هم هستند و دوم اينكه آنان ممكن است ارزشاينكه جز ما، ديگپذيرش 

مـا در تمـدن غربـي، عنصـري را     . سنت ما را رفع كندهاي  نقصتواند  كه ميداشته باشند خود 
ورزي،  عنصر عقالنيت و فلسـفه  :شد توصيف و تبيين كرد يافتيم كه آن تمدن را بر مبناي آن مي
عظمـت و   ةچيـزي كـه در فرهنـگ مـا بـا وجـود همـ       . عقالنيت هم در نگاه و هـم در روش 

. ، شايد بتوان اين نقصان را با در نظرگرفتن غرب برطرف نمودهشكوهش چندان چشمگير نبود
كنـد   در فرهنگ ما نوعي نگرش ديني كه حس معناخواهي انسـان را اقنـاع مـي    ،از سوي ديگر

جـدا   ،آنهاسـت  ةهيليسم از جملـ كه گرفتاري به انواع ني ،وجود دارد كه ما را از مشكالت غرب
اي جز توجيه آن ندارنـد مـثالً تـامس     اند كه چاره معنايي به جايي رسيده آنان در اين بي. كند مي

اگر زندگي واقعي نيست، اگر زندگي جدي نيست «: گويد مي ،معاصرغربي فيلسوف بنام  ،نيگل
از سـوي  . بگيـريم چنـين جـدي    و مرگ غايت آن است شايد مضحك باشد كه خودمان را اين

گرفتن خودمان اجتناب ورزيم شايد مجبور باشيم مضـحك    توانيم از بسيار جدي ديگر اگر نمي
 .)98: 1384نيگـل،  ( »معنا بلكه پوچ نيز باشد زندگي چه بسا نه فقط بي. بودنمان را تحمل كنيم

مان بـا   ي فرهنگيها اگر اين عبارات را با نگاه خودمان به زندگي مقايسه كنيم متوجه عمق تمايز
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تـر هـم    اي كه بايد بـه آن توجـه داشـت و پـيش     لهئاز سوي ديگر، مس. نگاه غربي خواهيم شد
پـردازش   كـردن خودمـان بـا عـدم     راحتفقط براي اجمال به آن پرداختيم اين است كه نبايد  به

 توان اجزاي آن را از هم جدا كرد؛ غرب يا خـوب  كه نميبدانيم مسائل غرب را يك كل واحد 
ها را شناخت و از هم جدا كرد، خوب را گرفت و بـد را دفـع    ها و بدي بايد خوبي. است يا بد

. نامنـد تحليـل كـرد    امروز استيالي غرب بر غيرغـرب مـي  را آنچه بايد تر از همه،  اما مهم. كرد
 ،بنـابراين . شود سازد، در آنجا يافت نمي كه بنياد هاي هويت ما را مي ،دادگريمانند ي يها ارزش

كه قدرت دارد نبايد به ديگري زور بگويد ولي براي آنان اين نگـرش    هاي ما آن اگرچه با معيار
اقتصادي و سياسي بر جوامـع ضـعيف بـراي آنـان منافـاتي بـا        ةسلط ،بنابراين. ارزشمند نيست

اينكه از منظر ما ايـن  . دندان د و از منظر خودشان چنين عملي را حق خود ميرهايشان ندا ارزش
اي جـز ايـن نـداريم كـه      ما چـاره  ،بنابراين. فتار بد است، بد باشد، براي آنان اصالً مهم نيستر

اما اگـر  . كنيمتالش فرآروي از اين وضعيت براي ها و با اميد به آينده  خودمان، با تكيه بر داشته
ود را دانيم، شايد چندان معقول نباشد، چراكه آنان فرهنـگ خـ   استيال را استيالي در فرهنگ مي

از آن يـاد  » تهـاجم فرهنگـي  «خواهند، آنچه مـا بـا عنـوان     دانند و تنها براي خود مي بهترين مي
اقتصادي و سياسي فـراهم   ةكنيم، تهاجم ضدفرهنگ است كه تالش دارد زمينه را براي سلط مي

تـرين   شـك مهـم   نباشد امـا بـي   يمانرو  پيشدشواري نمايد، در اين اوضاع و احوال شايد كار 
بايـد   .ي زنـده يها انسان ةگذشتگانمان به مثاب ةهايمان، فهم به معناي درك تجرب فهم داشته :است

  .با اراده و همت اهالي فرهنگ سعي در بازيابي خود كنيمپس از آن دست در دست هم 
  

 نگاه به آينده 
 خياست و در طول تار رانيا يكنون ياسيو س ييايجغراف يها فراتر از مرز يفرهنگ رانيا

 شـه يهم هـا  دانيـ فاتح م تيها شده است اما درنها چنگال قدرت رياس گاهي اگر چه هم
 نآمد تا تركـا  ونانيكه از  يمقدون از اسكندر ،بوده است رانيو تمدن ا تيهو ييروشنا
 .آمده بودند آسياي مركزيكه از  يسلجوق

و هـا در جهـت رشـد     و برماست كـه از آن  ميهست يتيامروز ما وارثان آن عناصر هو
 يو علمـ  يفكر داتيتول« شتنيخو يابيباز نيا يها از راه يكي .ميريبهره بگ رانيا يتعال
 يآنها از سـو  يگذشته و انباشت مداوم منطق داتيتول يو بازفهم يسو و بازساز كياز 
 .)12 :1385 ي،لريحاج( »است گريد

ه بـا  ظهور و بـروز اسـت كـ    يو بستر مناسب برا زمينهمحتاج  يو علم يفكر داتيتول



 35   زاده و ديگران جمعه سيدجواد امام

  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان شناسي بنيادي غرب

سـازان   شـه يو دعـوت از اند  يرانيا شمندانيدانشمندان و اند يآرام برا يفراهم آوردن فضا
كـه   ياز مبـاحث  گـر يد يكـ ي. زمينه را به بهترين نحو مهيا كنيم نيا تواند يخارج از كشور م
مسـلم اسـت كـه    . اسـت  سازي يو جهان شدن يجهان مطرح است يجهان ةامروزه در صحن

ها با تـالش وافـر قابـل     روابط و رسانه ودوج منيكه به  يفرصت فرصت است، شدن يجهان
 انيـ بـه جهان  تـوان  يمـ  شـه يو اند ،فكر، هنر ةرا در حوز رانيا هاي است و داشته يرگي بهره

كـه   ،را سـازي  يجهـان  ديكردن است، تهد يدست شيپ يحركت كه به نوع نيعرضه كرد و ا
و  حيتصـح « ع،در واق يرفتار نيچن .كند يناكام م ،است يغرب تيهو يشمول جهان دار هيداع

 »شناسـد  ينم ياست و مرز ها جاري فرهنگ نياست كه ب هايي گوو گفت انيجر يسامانده
رشـد و   يفرصت را بـرا  يفرهنگ  يساز نهيامروز بر ماست كه با زم .)171: 1385 ،كيتاج(

    .سازيمفراهم  شيخو يبوم استياقتصاد و س ياعتال
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  .تمدن ايراني: به اهتمام نوراله قيصري، تهران و هويت،

محمدرضا  ةترجم، فلسفه و بحران غرب  ،»تواند ما را نجات دهد يم ييفقط خدا« .)1382( جان ،يكوار مك
  .نشر هرمس :ي، تهرانجوز

راني در تعامل با هويت اسالمي و تأملي در نگاه دكتر جواد طباطبايي به هويت اي« .)1383( منصورنژاد، محمد
  .4سال پنجم، شماره  مطالعات ملي، ،»غربي

 .شماره چهام، 1385تابستان  اخالق، ،»در غرب يپژوه اخالق ةكارنام« .)1385( محمد ،ينور
  .نشر هرمس: زاده، تهران سعيد ناجي و مهدي معين ةترجم درپي معنا، .)1384(نيگل، تامس 

  .هرمس نشر: تهران ،و ديگران يداوررضا  ةترجم لسفه و بحران غرب،ف ).1382( ادموند هوسرل،

  
  اينترنتي  منابع

 ، وب سـايت خبرگـزاري دانـا،   »است ياسالم ـ يرانيا تيخانه هو يزبان فارس«. )1388( بهرام ،اميراحمديان
5/8/1388:  

 http://www.dananews.ir/news.php?show=news&id=4276 

   :يرانيا يپلماسيد تيوب سا ،»رانيا يمل تيهو يمبان« .)1388( يعل محمد قاجار،  بهمني
http://www.irdiplomacy.ir/Modules/ArticlePortal/Phtml/ArticlePrintVersion.Html.php?Lang=fa&T

ypeId=1&ArticleId=4910 
  :1388خرداد  20 :چهارشنبه  ،وب سايت نوانديش ،»انگيز تفكر در ايران ماجراي غم« .)1388(فوالدوند، حامد 

 http://www.noandish.com/com.php?id=28201 
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  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان شناسي بنيادي غرب

مـرداد   21جمعـه   ،»يابوالقاسم فردوسـ  ميدر شاهنامه حك يو خردورز ييدانا« .)1384( محسن شاد، قاسمي
  : تاريخنامهوب سايت ، 1384

 http://tarikhnameh.mihanblog.com/post/43 

   .:ان. اچ. سي سايت وب برگرفته از ،»ترين فرهنگ جهان است دورزانهتقويم ايراني خر« .)1385( ورجاوند، پرويز
http://www.chn.ir/news/?section=4&id=4292 

 ، برگرفتـه از 1387ارديبهشت  25:، چهارشنبه»است يعيطب كامالً ييخردگرا يفردوس« .)1387( ييحي ،يثربي
   :سايت آفتاب وب

http://www.aftab.ir/news/2008/may/14/c5c1210744276_art_culture_literature_verse_ferdosi.php 

 



 

  


