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چکیده
جهانی شدن امری اجتنابناپذیر است که همه جنبههههای زنهد ی رشهر اعهم از ادتصهادی ،سیاسهی،
فرهنگی و اجتماعی را دررر رفته است و از این رو ررخی کشورها را را مشکالت جدی مواجه کرده اسهت
جهانی شدن نقش مرزهای جغرافیایی را در تصمیم یریهای کالن و فعالیهتههای سیاسهی ،ادتصهادی و
فرهنگی انسانها کاهش داده و منافع تک تک افراد و کشورها ،ریش از همیشه را منهافع تمهامی مهرد و
کشورهای جهان مشترک ردیده است لذا این تاثیرات ره ایفای نقش رازیگری ایران و نخبگهان سیاسهی
جمهوری اسالمی ایران و سیستم کهالن مهدیریتی کشهور رسهتگی دارد در ایهن راسهتا همهواره متولیهان
سیاستگذاریهای کالن کشور در تکاپو رودهاند تا میان هم رایی رها فرهنهج جههانی از یهک سهو ،حفه
فرهنج اصیل و غنی ایرانی -اسالمی از سویی ،ره نقطه تعهادل ررسهند رها ایهن اعتقهاد کهه هویهتهها و
فرهنجهای غنی و ددرتمند نظیر فرهنج ایرانی که از استمرار و دوا هروهههای مختلهق دهومی شهکل
رفته و ره طور مسالمتآمیز در طول تاریخ در داد و ستد را فرهنجهای ونا ون روده است ،ره راحتهی در
مواجه را جهانی شدن چه ره مثاره پروژه و پروسه نه تنها مستحیل نشده رلکه شکوفاتر میشهوند رنهارراین
را فرض تعامل و پیوستگی فرهنج ایرانی را فرهنج جهانی ،شناخت ظرفیتها و دارلیتههای فرهنگهی و
تمدنی ایران اسالمی در عصر کنونی و در تعامل را آن نقش رسزایی خواهد داشت ،درغیر این صهورت رهه
حذف فرصتها و تهدیدی جدی ررای هویت و امنیت ملی ردل خواهد شد

کلید واژه ها :جهانی شدن فرهنج ،هویت ملی ،ظرفیتهای فرهنج ایرانی ،جمهوری اسهالمی
ایران

 1دانشجوی دکتری ،روه علو سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران farzanehdashti30@yahoo.com
 2استادو دکتری علو سیاسی ،روه آینده پژوهی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران danesh.mr@yahoo.com

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 48

23

مقدمه
امروزه جهانی شدن ،یکی از مهمترین موضوعات حوزه علو انسهانی ،رهه ویهژه علهو سیاسهی و
جامعه شناسی ره شمار میآید جهانی شدن یک پدیده چندوجهی ،فرا یر و نوپایی است که جنبهههای
مختلق زند ی در عرصههای ادتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را تحت الشعاع دهرار داده اسهت
در خصوص جهانی شدن دو دید اه متفاوت مطرح اسهت دیهد اه اول جههانی شهدن را تصهویری از
پیوندها و تعامالت و ارتباطات رین دورترین نقاط جهان و از رین ررندهی مخاصمات دانسهته و کهامال
نگاهی مثبت ره روند جهانی شدن دارد و دید اه دو  ،جهانی شدن را لگها سهیخته و عامهل سهلطه
غرب و مخدوشکننده هویت ملی و تزلزل دولت ملیها دانسته و نگاهی کامال منفی ره جهانی شهدن
دارد در این میان ،روهی نیز را دیدی میانهرو و مالیمتر رین جهانی شدن و جهانیسازی نفاوت دائل
هستند را نگاهی محتاطانه و آ اهانه مبنا را رر طبیعی رودن ،تدریجی ،تکاملی فرایند جهانی شدن درار
داده و آن را از ره هم پیوندی سرنوشت مرد در سراسر دنیا در اثر توسعه ارتباطهات و فهنآوریههای
نوین و سبب مشارکت فعال مرد دانسته است ،ولی در عین حال رر ایهن رهاور اسهت کهه کشهورهای
ددرتمند را توجه ره پیشرفتها و توسعه فنآوریهای ارتباطاتی و نیز روحیه کمالطلبی منفی ،همهواره
در تالشند که ره تحکیم و افزایش ددرت مادی خویش حتی در امور فرهنگی رپردازند در هر صهورت
جهانی شدن توامان در حال ودوع است روند جهانی شدن اهمیت مرزها و حوزه کشورها را رها چهالش
روررو ساخته ،ره طوری که تمامی کشورها در تالش ررای حف تمامیت خهود در دالهب دولهت -ملهی
ررآمدهاند و ریش از هر حوزهای ،حضور فرهنگی فعال حائز اهمیهت اسهت ایهن پهژوهش رهه دنبهال
پاسخگویی ره این سوال است که جهانی شدن ررای هویت فرهنگی ایران تهدیهدی اسهت و در ایهن
فرایند رو ره اضمحالل میرود؟
در این جا فرض را رر این رنا نهاده که فرهنج نیرومند ،غنی و ددرتمند ایرانی نه تنهها مسهتحیل
نشده رلکه شکوفاتر می ردد زیرا را رجوع ره تاریخ در مییاریم که نظا جمهوری اسهالمی ایهران رهه
عنوان داعیهدار مرد ساالری دینی ،را ررخورداری از تداو سه هزار ساله هویت و فرهنهج ایرانهی در
دالب تاریخ و اسطورههای مشترک ،دین اسال و توسعه و سترش مذهب تشیع و را تکیه رر صهالرت
هزار ساله زران و ادریات فارسی توانایی الز را در این مسیر پرفراز و نشهیب داراسهت و نهه تنهها رهه
ساد ی دارل اضمحالل نیست ،رلکه دارلیت هم رایی ،تعامل و پیوستگی را فرهنج جههانی را نیهز در
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خود دارد لذا در این مقاله میکوشیم تا ظرفیتها و دارلیتهای فرهنج ایرانی را در تعامل ره جههانی
شدن فرهنج رررسی نماییم
مفهوم جهانی شدن
اتفاق نظر در مورد معنی و مفهو جهانی شدن ،کم روده و هر یک از اندیشمندان ،جهانی شدن را
از یک زاویه رررسی نمودهاند ره دلیل سترد ی تعاریق در این جا ره ررخی از آنها اشاره می کنیم:
آنتونی یدنز( )6331اعتقاد دارد که جهانی شدن عبارت است از تشدید روارط اجتماعی که مکانههای
دوردست را ره ونهای ره هم پیوند میدهد که موجب آن رویهدادی محلهی تحهت ته ثیر حهوادثی شهکل
می یرند که کیلومترها از هم فاصله دارند و رالعکس .1راری آکسفورد جهانی شدن را مجموعه فرآیندهایی

میداند که جهان را فشرده میکنند و ره شکل یری جهانی واحد کمک میکنند.2
مک رو در تعریق جهانی شدن ره مبحث ارتباطات متقارل میان جوامع پرداختهه و معتقهد اسهت:
افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقارلی که فراتر از دولتها و در نتیجه جوامهع دامهن می سهترند ،و
نظا های جدید جهانی را میسازند جهانی شدن ره فرایندی اطالق میشود که از طریق آن حهواد،،
تصمیمات و فعالیتهای یک رخش از جهان میتواند نتایج مهمی را ررای افراد و جوامع در رخشهای
رسیار دور کره زمین در ررداشته راشد 9مانوئل کاستلز جهانی شدن را ظهور جامعه شبکهای میداند که
رافت اصلی و تاروپود آن را اطالعات و نظا ارتباطات الکترونیک تشکیل میدهد و عهالوه رهر حهوزه
ادتصاد و سرمایه داری ،جامعه و فرهنج را هم در ررمی یرد

4

از سویی میان جهانی شدن کهه فراینهدی دههری و از جهنس وادعههی حقهودی اسهت و ناشهی از
نوخواهی و تجددخواهی انسان و تحوالت ظاهری زند ی انسان است و جهان رایی یا جهانسازی که
ناشی از ردارت و سلطهجویی دولتهای پیشرو در صنعت و امور مرتبط را فرهنج اسهت ،رایهد تفهاوت
دائل شد ره اینسان ،اوال جهانی شدن ،ره استقبال یک جهان رفتن و آشنا شدن را فرهنجهای دیگر
و احترا ذاشتن ره آرا و سلیقهها و نظریههای دیگران است در حالی که جهان رایی ،نفی دیگران و
نادیده انگاشتن ارادهی عمومی دیگر ملتهاست ثانیا جهانی شدن ،ررتری دادن رهه فرهنهج عامهه و
هویت فرهنگی ملی است ررخالف جهان رایی که در آن نفوذ در هویت فرهنگی دهومی -ملهی و در
نتیجه از رین رردن آن مراد است 5رنارراین جهانی شدن امری طبیعی ،تدریجی و تکاملی است رر اثهر
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آن ،حدادل هویت نخبگان فکری ،فرهنگی و سیاسی از هویت محدود ره سوی هویهت وسهیع رشهری
سیر میکند اما جهانیسازی امری دفعی و تحمیلی است که ددرتهای رزرگ از طریق آن فرهنج و
سیاست و خود را رر دیگران تحمیل میکنند ،لذا جهانیسازی هویت فردی را مستحیل ،هویت ملی
را مخدوش و هویت مذهبی را وارونه

میکند1

جهانی شدن فرهنگ
امروزه فرهنج ریش از هر مقولهی دیگر ،رایش ره جهانی شدن از خود نشان داده است رر پایهه
این مباحث ،جهانی شدن را میتوان رنا ره نظر مالکو واترز ،ره عنوان جنبههای از «فرهنگهی شهدن»
روزافزون زند ی اجتماعی ره شمار آورد

7

جهانی شدن فرهنج سعی دارد جامعهای را پدید آورد که از فرهنهجههای مجهزا امها رهه همهراه
حمایت عمیق از شهروندان هر جامعه تشکیل شده است چند فرهنگی ،نوعی جهان وطنهی را مطهرح
میکند که ررای روهها سخت خواهد رود که در یک هویت فرهنگی جدا رادی رمانند

8

جهانی شدن فرهنج نه رر از رین رردن ارزشها و فرهنجهای رومی و سهنتی رلکهه رهر ایجهاد و
سترش ارزشهای مشترک انسانی اشاره دارد نمونههای این ارزشهای مشترک مفاهیم حقوق رشر،
مقارله را خشونت سازمانیافته دولتی ،مقارله را آلود ی محیط زیست و حمایت از دلمرو فرهنگی جوامع
ملی میراشد این ارزشهای مشترک متفاوت از تحمیل فرهنگی است وادعیهت امهر ایهن اسهت کهه
رسیاری از دانشمند ان علو سیاسی و سایر علو نیز رر جهانی شدن فرهنج ت کید دارند فدرستون رها
جعل اصطالح فرهنج سو ره خلق ارزشهای مشترک ،جدا از ارزشههای فرهنگهی ملهی و سهنتی،
اشاره مینماید و معتقد است« :این فرهنجها فرصتهایی ررای وفاداریهای جدید ایجاد میکنهد کهه
لزوماً همراه را نارودی وفاداری ددیمی نیست» 9راررتسون رر لزو ررداشتی چندرعهدی و کثهرت هرا از
نظا جهانی ت کید دارد که هویتهای فرهنگی متعهدد محلهی ،ملهی و عناصهر تشهکیلدهنهده آن
است 63لذا در جهان کنونی که افراد تحت ت ثیر فرهنجهای رسیاری هستند ،فرهنگی میتواند تهداو
یارد که پاسخگوی نیازهای مادی و روحی افراد راشد هویت مستلز نوعی انتخاب است رنارراین راید
چنان زمینه های فرهنگی تقویت هویت خودی را توسهعه داد کهه افهراد دالیهل کهافی رهرای انتخهاب
نمادهای هویت خودی را داشته راشند

11
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مولفه های ددرت نر فرهنگی هویت ایرانی در عصرجهانی شدن فرهنج

تا جایی که موافقان اعتقاد دارند که جهانی شدن موجب پایداری و افزایش تنوع فرهنگهی خواههد
شد و در وادع ،فرصتی خواهد رود ررای توسعه فرهنجها

12

ره دیگر سهخن ،جههانی شهدن فرهنگهی،

موجب همگرایی و تحول فرهنگی ،همزیستی فرهنجهای رومی و جهانی خواهد شد
تنوع قومی وهویت فرهنگی ایرانی در عصر جهانی شدن
کشور ایران که از ملل محدود دیرپا و کهن ذشته است همواره در فراینهد تهاریخی سهعی کهرده
است هویت و موجودیت خود را در ررارر ادوا و ملل دیگر حف

نماید69

ایرانیان در طول تاریخ حیات خود ،ره دلیل مودعیت خاص جغرافیائی در داد و ستد دائم فرهنگی یا
دیگران ره سر میرردهاند همین امر سبب شده است تا هویت فرهنگی ایران آمیهزهای از هویتههای
فرهنگی مختلق رشری شود

14

همچنین هویت ایرانی و هویت دومی ادوا این سرزمین رهه صهورت مجهزا و منفهک از همهدیگر
تعریق نمیشوند ،رلکه شناسه ها و عوامل مختلق آن دو را ره هم پیوند داده ره صهورتی کهه تفکیهک
آنها مشکل و غیرممکن شده است همچنین دوا و استمرار هویت ایرانی – اسالمی این سرزمین در
طول تاریخ مدیون روههای دومی مختلق است چرا که هریک را افزودن الیههای هویتی -فرهنگهی رهه
دیرپایی ،غنا و عظمت آن افزودهاند کمی و کاستیها و ویژ یهای مثبت و منفی آن نیز فقط مت ثر از یک
دو نبوده ،رلکه در تعامل همهی روههای دومی را شدت و ضعقهای مختلق شکل رفته است

15

لذا وجود ادوا مختلق در درون جامعه کهن ایران ،موجبات داد و ستد فرهنگهی و اجتمهاعی را در
طول تاریخ فراهم آورده است این امر که در عهین حهال مفیهد و کارسهاز رهوده و مهانع از ایسهتایی و
خمو د ی جامعه ایران شده ،ره مولفه مهم هویت فرهنگی ایران تبدیل شده است و پویایی آن را ردهم
زده است 61ایران ره دلیل مودعیت جغرافیاییاش از تنوع فرهنگی ررخهوردار رهوده اسهت و هریهک از
طوایق و ادوا ره حف کلیت ایرانی عالدهمند رودند و این کلیت در اعصار متمادی ره صورت اعجاب-
آوری حف شده است یکی از مختصات هویت فرهنگی ایران تنوع طولی و عرضی آن است

17

دوا و استمرار فرهنج ایرانی در طول تهاریخ ،مهدیون روهههای مختلهق دهومی نظیهر کردهها،
آذریها ،لرها ،رلوچها ،ترکمنها ،عربها و فارسها روده است

18

هویت فرهنگهی ایهران مجموعههی

پیچیدهای متشکل از روههای مختلق دومی است که ره رغهم الگوههای مختلهق فرهنگهی ،هویهت

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 48

24

کالن فرهنگی ایران را شکل رخشیده اند از این نظر هویهت فرهنگهی مهرد ایهران خهود رهه نهوعی
جنبههای عا و فرا یر فرهنج و هویت روههای دومی است که در ذر زمان شهکل یگانهه ،واحهد و
فرادومی در حد و اندازه ی یک ملت کهن و دیرپا یافته است از طرف دیگر هویهت فرهنگهی و ملهی
ایرانی چتر ستردهای است که هویتهای محلی -دومی را در درون خود دارد و عامل پیوند دهنهدهی
ادوا است

19

همه ادوا ایرانی مانند کردها ،رلوچها و همگی ایرانی االصلاند و از نظر سیاسی همه سالطین
همواره ره ایرانی رودن خود افتخار میکردند و خود را فرزندان ایران زمین میدانستند تهاریخ سیاسهی
ایران مبتنی رر حاکمیت فرهنج سیاسی عشیرهای و ایلیاتی و دست ره دست شدن ددرت سیاسهی در
رین ایالت روده است که در چنین وضعی ،حکومت مرکزی را رزر ان یکی از ایالت مهم یا چنهد ایهل
که را هم ،هم پیمان رودند در دست داشتند این دست ره دست شدن ددرت سیاسی ا رچه در مقاطعی
از تاریخ سبب تحکیم مبانی ددرت ،فرهنج ،ادتصاد و اجتماع یک روه دومی شده ،در نهایت فضهای
فرهنگی ایران را شکل داده و ره رغم نوسانات فراوان ،فروپاشی آن را موجب نشده ،رلکهه رهه پررهارتر
شدن این فضاهای هویتی -فرهنگی یاری رسانده است

20

ره طور کلی سرنوشت روههای دومی ایرانی در اوایل درن ریستم نیز همچون ذشته از سرنوشت
ملت ایران جدا نبوده است و سهم کارساز و ثمررخش داشتهاند انقالب اسهالمی و پهس از آن هشهت
سال دفاع مقدس میرا ،سیاسی و فرهنگی رانرهایی است که تما ادوا ایرانی در خلق آن سههمی
اساسی و محوری داشتهاند

21

رنارراین از خصلتهای مهم هویت ایرانی ،جذب و هضهم هویتههای فرهنگهی ریگانهه اسهت.22
فرهنج هویت رخش ایرانی ،فرهنج های مهاجم را در درون خهود هضهم نمهوده اسهت و رهر غنهای
فرهنگی خویش افزوده است ،اما هیچ اه در این اندیشه نبوده کهه از حهدود و ثغهوری کهه عادالنهه و
عادالنه میدانسته است ،ددمی فراتر رگذارد

23

ایران شناس ایتالیایی جراز دو نولی رر این اعتقهاد اسهت کهه ایهران رها دو مفههو «فکهر» و مفههو
«سیاسی» دارل توضیح است« :ایران ره عنوان فکر در سراسر فالت دهاره ایهران پراکنهده اسهت و معنهای

مولفه های ددرت نر فرهنگی هویت ایرانی در عصرجهانی شدن فرهنج

25

متعددی مانند رزر ی ،نجارت ،شرافت و اصالت را متبادر میسازد همچنین ایران رهه عنهوان یهک مفههو

سیاسی ،تاریخی طوالنی را پشت سر ذاشته و در سه هزار سال ذشته مرزهای متعددی داشته است»

24

لذا را ورود ره فرایند جهانی شدن و مفاهیمی چون همگرایی و ساز اری فرهنگی فرهنهج ایرانهی
میتواند نمونهای دارل توجهی ره عنوان یک مدل فرهنگی مسالمتجو در جهان مطرح راشهد هویهت
فرهنگی ایران ،نزدیک ره سه هزار سال ددمت دارد و هر ز طی این دوران طوالنی ،پیوسهتگیاش را
از دست نداده و همواره نوعی خودآ اهی فرهنگی و تعلق ره هویهت فرهنگهی ایهران در ذههن عمهو
مرد ایران حضور داشته است

25

مجموعه عناصر هویت فرهنگی طی یک تاریخ چند هزار ساله و از خالل نسلهای پی در پی و را
پایمردی های رسیار تحول یافته و امروز ره ما طرز فکر و رفتاری رخشیده است که رهه جهای نفهرت و
وا رایی از دیگران ،محبت و همدلی را آنها را نشان میدهد هویت فرهنگی ایران ضمن لزو حفه
و توسعه فرهنج ایرانی -اسالمی ،ره فراهم آوردن امکانات مناسب ررای تعامل را سایر فرهنجهها در
عصر جهانی شدن نیاز دارد از آن جا که زران و در نتیجه فکهر و سهاختهای ذهنهی فرهنهج رهومی
ایران و فرهنج جهانی شده کامالً منحصر ره فرد است ،کوشش در جهت یکسانسازی فرهنگی و یها
فداساختن یکی ره خاطر دیگری کاری ریهوده و موجب کاستی و فقر هویت فرهنگی میشود کورودا،
استاد دانشگاه رینالمللی ژاپن و رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه در این خصوص را اشهاره رهه ررخهورد
ملت ژاپن را فرهنج غرب می وید:
«ژاپنیها مثل صدف عمل میکنند ،را دهان شوده همه چیز را میرلعند ،امها روزی ایهن صهدف
رسته میشود و از آن چه ره کارشان میآید وهری میسازند که ویژ هی ژاپنهی دارد رنهارراین توجهه
کامل و همه جانبه ره حیات فرهنگی است که می تواند ره خودی کردن آن چهه کهه خهارجی اسهت،
کمک کند حف هویت فرهنگی و تکیه رر آن ره این مفههو نیسهت کهه رایهد خهود را در چهارچوب
سرزمین خویش محصور سازیم و از ایجاد ارتباط را دیگر فرهنجها دوری جوئیم مقصود این است که
در ایجاد ارتباط ردانیم که کیستیم»

26

ری مان ایرا ن جهانی شده نیز در حف هویت خویش ،ریش از یک ایران منهزوی و عقهب مانهده
موفق خواهد رود چرا که ردون جهانی شدن ما ایرانی نخواهیم داشت جامعهه ایرانهی نیازمنهد تهالش
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21

ررای یافتن جایگاه و منزلتی است که رتواند خود را ره عنوان موجد و معمار حواد ،اتفادیهه در محهیط
ملی و فراملی مطرح نمایند

27

هر ملتی که خواستار توانمنهدیهای فرهنگهی ملهیاش اسهت و نمیخواههد کهه در ررارهر دیگهر
فرهنجها دست رسته سر تسلیم فرود آورده و هویت خویش را ربازد ،راید رر تواناییهای خود در همهه
زمینهها ریافزاید و ددرت آفرینش جامعه را راال ربریهد تها رها یهاری آن جهرأت رودرویهی و چهالش رها
پدیدههای مثبت و منفی ساختار فرهنگی خود را هوشمندانه داشته راشد و را شناختی کنجکاوانهه از آن
رهره رفته و را ذراندن از صافیهای الز  ،آنها را در جهت غنا رخشیدن ره فرهنج ملی جذب کند
امروز کمتر جامعهای را میتوان سراغ داشت که ررای دستیاری ره توسعه همههجانبهه تکیهه رهر عامهل
فرهنگی را اساس کار نداند

28

لذا راتوجه ره پویایی فرهنج ایرانی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در ایهران در دههههای اخیهر،
مرد ایران درک جامعتری از جهان و فرهنج جهانی و فرهنج ایرانیشان یافتهانهد ایهن شهناخت و
آ اهی ،ریت ثیر از شرایط محیط داخلی و خارجی نبوده است افزایش رفت و آمد شههری و اسهتانی در
ایران ،مساعد شدن شرایط ارتباط رین حوزههای فرهنگی ایران و ادهدا رهه مسهافرت رهه کشهورهای
خارجی ،استفاده از رسانههای جمعی(ملی و رینالمللی) ،سترش دانش عمومی نسهبت رهه کشهورها و
فرهنجهای دیگر ،مشارکت سیاسی و اجتماعی ،تغییر در شرایط جهانی و توسعه روارط رین فرهنگهی،
موجب شده تا مرد ایران ،ریشتر خود را در جامعه جهانی تعریق کنند

29

مولفههای قدرت نرم فرهنگی ایران
فرهنج یک جامعه عبارت است از نظا راورها ،ارزشها ،رفتارها و نمادهایی کهه در آن جامعهه از
ذشته دور تا امروز ررای تعامل افراد در دالب سنن ،آداب ،دوانین ،هنرها و مجموعهی ارتباطهات رهین
افراد ره وجود آمده است حیات هر جامعه ره استمرار فرهنهج آن وارسهته اسهت تحهوالت فرهنگهی،
زند ی افراد جامعه و تما شئون وارسته ره آن را تحت تاثیر درار میدهد

30

هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآ اهی نسبت ره انباشتی تاریخی از تجررههای فرهنگهی آن
ملت است که در طول زمان شکل رفته است طبعا این مبنا در مورد کشوری چون ایهران از اهمیهت
زیادی ررخوردار است چرا که پیشینهی تاریخی -تمدنی آن ره هزاران سال میرسهد کهه مجموعههای

مولفه های ددرت نر فرهنگی هویت ایرانی در عصرجهانی شدن فرهنج

رینظیر از انباشتهای ونا ون تجرری را در خود اندوخته است
تعریق ساده زران ،فتار و نوشتار را در ررمی یرد

31

21

هویهت فرهنگهی رهر اسهاس یهک

32

ایران ره لحاظ جغرافیای فرهنگی ،در منطقه مهم و اثر هذار خاورمیانهه دهرار رفتهه اسهت ایهن
منطقه ،دبله اه ادیان ارراهیمی ،محل تجمع تمدنهای را سارقه رشری ،امپراتوریهای رهزرگ ،محهل
اتصال سه داره رزرگ و اثر ذار جهانی ،محل وجود تنگهها ،آرراهها و ذر اههای رینالمللی و جههانی
و نیز وجود منارع سرشار و غنی انرژی و زیرزمینی است

33

لذا هویت فرهنگی ایران نیز در رسهتری از

میرا،های هویتی– فرهنگی ونا ون و متنوع پرورش یافته است و ره همین لحاظ همواره در تعامهل
و داد و ستد فرهنگی را سایر فرهنجها ،از آماد ی ویژهای ررای جهذب عناصهر مثبهت و همچنهین از
توان ویژهای ررای نمایش ظرفیتهای مثبت خود ره جهانیان ررخوردار رهوده اسهت هویهت فرهنگهی
ایران ،هویتی اسالمی– ایرانی است و این دو در کنار هم و را هم معنا میشوند ویژ ی مهم و مثبهت
فرهنج ایرانی -اسالمی ،تعامل سازنده و پویایی است که را فرهنجهای دیگر دارد

34

امروزه جهانی شدن صرفنظر از هر ونه دضاوت ارزشی موجب تغییهر در جامعهه ایرانهی شهده اسهت
مهمترین آنها در نگاه و درک از دیگری (ایرانیان) ،هویهت چندرعهدی و در نهایهت انسهان مهدرن اسهت
هویت چندرعدی ره معنای تجلی چند وجهی ایرانی است صور ونا ون هویت ایرانهی در سهطح جههانی،
ملی و فردی خودنمایی میکند ایرانیان هم جهانی هستند ،در عین حال که هم دینیاند و هم مدرن

35

ایران یا «ایرانا» تنها نا یک کشور نیست ،رلکه یک مفهو است ،یک فرهنج اسهت 36ایرانیهان
همواره را پیشینهی عظیم فرهنگیشان در جهان شناخته شدهاند و خهود در سهایهی چنهین فرهنگهی
رالیدهاند و ره اعتال و سترش آن نیز کمک کردهاند فرهنج ایرانی را داشتن سنن مخصوص خهود از
رسیاری از فرهنجهای دیگر مجزا میشود در مجموع میتوان عناصر فرهنهج ایرانهی کهه فراتهر از
مرزهای جمهوری اسالمی روده را ره اختصار چنین ررشمرد :زران فارسهی کهه مههمتهرین شاخصههی
فرهنج ایرانی است ،اعیاد ملی ،شخصیتهای اسطوره ای از جمله رستم ،اساطیر تمثیلی همچون دیو،
سیمرغ و  ،علم و هنر ایرانی ،معماری ایرانی ،دین اسال و ره خصوص مذهب
مؤلفههای تعیینکننده هویت فرهنگی ایران ره درار زیر است:

تشیع91
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 .1زبان وادب فارسی
زران عامل استراتژیکی ررای پیشرفت ره سوی توسعهی پایدار و ارتباط مهوزون رهین زمینههههای
عمومی و محلی است که در ریشتر رویکردهای نظری ره مقوله هویت فرهنگی ،جز نخستین مولفههها
ره شمار میرود

38

زران فارسی میرا ،دار مکتوب ملت ایهران اسهت و رهه همهین دلیهل نقهش رسهیار

ررجسته ای در وحدت ادوا ایرانی و فرهنج و تمدن ایران زمین تا ره امروز داشهته اسهت 39در تهاریخ
افتخارآمیز و غرورآفرین ایران ،همواره هویت فرهنگی مهرد  ،از راه زرهان و ادب فارسهی حفه شهده
است درحقیقت زران فارسی چون آسمانی پهناور ،تما ادوا را در ستره نفوذ خود درآورده است تنوع
جامعه ایرانی که از دوران امپراتوری هخامنشی ،اشکانی و ساسانی تا امروز وجهود داشهته و دارد ،از راه
زران فارسی ره یگانگی و وحدت رسیدهاند زران فارسی ارزار مهم و راز همبستگی هویهت فرهنگهی و
پیوند تما ادوا  ،روهها و طبقات اجتماعی ایران روده و هست و نیز وسیلهای است ررای جلو یری از
آشفتگی ،پراکند ی و جدایی

40

هسته مرکزی هویت فرهنگی ایران ،زران و ادریات فارسی است زران

و ادب فارسی از مهمترین و کارسازترین ظرفیتهای هویت فرهنگی ایران ره شمار مهیرود انتخهاب
زران فارسی در مقا محور اساسی هویت فرهنگی ،نه از روی جهل و تعصب و نه از روی کینههتهوزی
ره زرانهای دیگر صورت پذیرفته ،رلکه این انتخاب آ اهانه ،رراساس نیازی اجتمهاعی و تهاریخی و از
روی احساس مسئولیت چهره رسته است نویسند ان ،روشنفکران ،نخبگان ،عالمان و شاعران از روی
وظیفه ملی و ررای رشد فرهنگی و فکری مرد و جلو یری از پراکند ی و سیختگی جامعه دست ره
چنین کاری زدهاند کاری که البته مورد پذیرش همه مرد ایران روده است

41

در ریان جایگاه زران و ادریات فارسی در تقویت هویت فرهنگی ایهران «ههانری روسهه» چنهین
اذعان میدارد «شعرای ایرانی ،جهانی را متمتع نمودهاند احساساتی که ارراز میدارند مستقیماً یک نفر
فرانسوی را مانند یک نفر هندی و یک نفر ترک را مانند یک رجی مت ثر میسازد عرفای ایهران رها
وجود این که کامالً مسلمان هستند ،همانددر دلب یک مسیحی را ره تپش در میآورند کهه دل یهک
ررهمن را و ره همین دلیل تعلق ره تما رشریت دارند»

42

اسطههورههای ایرانهی در شهاهنامه متبلهور

میشوند شاهنامه را میتوان سند هویت ملی ایرانیان محسوب کرد کهه فردوسهی عهالوه رهر آن کهه
زندهکننده زران فارسی است ،ضامن استمرار هویت ایرانی نیز هست

43

23

مولفه های ددرت نر فرهنگی هویت ایرانی در عصرجهانی شدن فرهنج

همچنین منتسکیو و کنت دو ورینهو تحهت ته ثیر و جاذرهه ادب و فرهنهج ایرانهی رودنهد کتهاب
«نامههای ایرانی» منتسکیو که در سال  6123میالدی آن را نوشت ،این وادعیت را مهنعکس میکنهد
که رسیاری از اروپاییان را همان دانستههای ضعیفی که از فرهنج ایرانهی داشهتند ،آداب و آیینههای
ایرانیان را رسیار پسندیدهتر از صورتهای رفتاری مسیحیان اروپایی میدانستند اروپاییهان کهه در آن
زمان در آتش تعصبات مذهبی میسوختند ،از این که میشنیدند مهذاهب و ادیهان ونها ون در ایهران
همزیستی مسالمت آمیز دارند ،حسرت میخوردند ررای نمونه این دسمت از «نامههای ایرانی»« :چهه
خوشبخت هستند مردمی که در ایران ،سرزمین اسال ره سر میررند ،زیرا که در کشهور آنهها هر هز
جنایتی از آن ونه که در کشورهای مسیحی رخ میدهد ،اتفاق نمیافتد»

44

ره طور کلی نیمنگاهی ره تاریخ ایران و آثار رزر انی چون فردوسی و سهعدی آشهکارا نشهان مهی
دهد که سدهها پیش از پیدایش زرانهای ملی در اروپا ،ایرانیان از هویتی محکم و خودرنیاد رر شهالوده
زران فارسی ررخوردار رودند

45

ضمنا رخش رسیار مهم ،معتبر و مفصل شعر و ادریات فارسی ،سرودههای عارفانه اسهت کهه ذاتهاً
انفسی و غیرآفادیاند و انسانها را در هر زمان و مکانی مخاطب خویش درار میدهنهد شهعر عرفهانی
فارسی که ریانگر لطیقترین و انسانیترین ظرفیت هویترخش فرهنج ایران است از همه ررجسهتهتر
میتواند در فرآیند جهانی شدن موجب اشاعه و تقویت ظرفیتهای فرهنگی هویت ایران شود

46

در دوران معاصر زران فارسی ریش از هر زمان دیگری در تهاریخ حیهات خهویش در حهال توسهعه
یافتن است ا ر در هزار سال پیش ،فقط در دلمرو جغرافیایی ایران زمین ،مرد ره زران فارسی سهخن
می فتند ،امروزه در نتیجهی فرایند جهانی شدن و مهاجرت ادوا و روههای ایرانی رهه دسهمتههای
مختلق جهان ،زران فارسی سترش یافته ره طوری که در حال حاضر در امریکا ،اروپا ،آسیا و افریقها
چندین میلیون فارسی زران وجود دارد همچنین ره دلیل توسعهی فهنآوری رهه ویهژه اینترنهت ،زرهان
فارسی در جهان سترش یافته چرا که در شبانه روز ورالگهایی ره زران فارسی در فضهای مجهازی
متولد میشوند و شبکههای ماهوارهای فارسی زران و مجالت تحقیقاتی علمهی -پژوهشهی رهه زرهان
فارسی نیز توسعه یافته است

47
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 .2تاریخ ،تمدن و فرهنگ ایران
حوزه تمدنی وسیع ایران که از چین و کشمیر و فالت پامیر تا ترکیهه امتهداد دارد ،از مولفههههای
هویت ایرانی و نیز از عناصر ددرت نر ایران است تاریخ شکوفا ،تمدن عظیم و فرهنج غنی ایرانهی،
موجب شده تا جهانیان ره دیدهی تحسین و احترا رهه ایرانیهان رنگرنهد حتهی زمهانی کهه مخالفهان
جمهوری اسالمی ،انتقادهای خود را ارراز میدارند ،در ارتدا اشارهای هر چند کوتاه رهه تهاریخ و تمهدن
پررار این سرزمین دارند تا انتقادهای خود را منصفانه و غیرمغرضانه جلوه دهند 48کشور ما ایران دارای
فرهنج رسیار متنوع و تاریخ کهنی است و یکی از غنیترین کشورهای جهان از حیث آثار راستانی در
ریشترین دورههای تاریخی تمدن و فرهنج رشر و حتی مادبل تاریخ است

49

همچنین ا ر کهه تهاریخ

تمدنهای انسانی را مرور کنیم ،را اطمینان زیاد میتوانیم ادعا کنیم که در میان هویتهای اجتمهاعی
کالن شناخته شده ،هویت مرروط ره تمدن ایرانی پیچدهترین الگوی تحول را داشته است این مسهئله
ره دامنه سترده و تداو شگفتانگیز تاریخی این تمدن و هویتهای وارسته ردان راز می ردد تمهدن
ایرانی پیکره ای است که در دلمرویی ره وسعت حدود سه میلیون کیلومتر مررع ،رهرای مهدت  25دهرن
تداو داشته که در میان سایر تمدنها رینظیر است 50وجود حکومتهای متعدد در طول تاریخ ایهران
و لشکرکشیهای آنها ررای سترش محدودههای جغرافیایی و تسلط فرهنگی رر سرزمینهای دیگر،
اه منجر می شد که این ادوا تا چند صد سال در یک سرزمین رادی رمانند و تمدن و فرهنج خهود را
ره یاد ار رگذارند رنارراین در جستجوی شناخت حوزه تمهدن و فرهنهج ایرانهی ،رایهد حهوزهای رهس
ستردهتر از دلمروی جغرافیایی ملی کنونی را در نظر آوریم

51

رنارراین ایران و ایرانیان در طول تاریخ

طوالنی و پررار خود ،نجینه عظیمی را رر تمدن جهان چه از نظر مهادی و چهه معنهوی افهزودهانهد و
ایرانیان ره خویش میرالند که در تمدن جهان سهم رینظیر و ریردیلی داشتهاند اکثر مورخان جههان
رر این راورند که دسمت رزر ی از پیشرفتهای علو و تمدن رشری مدیون فرهنهج و تمهدن ایهران
است و این کشور سهم دارل مالحظه و شایانی در پیشرفت های رشریت داشته است رومن یرشمن
راستان فرانسوی در کتاب خود را نا ایران از آغاز تا اسال در اینراره مینویسهد« :ایرانیهان نخسهتین
ملتی رودند که امپراتوری جهانی پدید آوردند و روح عدالت و آزادمنشهی را کهه تها آن زمهان رهر رشهر
مجهول رود ،رسط و اشاعه دادند»

52
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 .3اساطیر ایرانی
ایران کشوری کهنسال است که هویت آن ددمتی ره دیرپایی اسطورهها دارد رازیاری هویت ایرانی
و خودشناسی و خودآ اهی ملی را راید ررای نخستینرار در ادریات اسطورهای ددیقی طوسهی و سهپس
اروالقاسم فردوسی جستجو نمود آنها عصر اسطورهای و عصر تاریخی ایران راستان را در دالهبههای
ادری زران فارسی درآورند و ردین وسیله را تلفیق چند انه تاریخ ،اسطوره ،شعر و نظم فارسی در حفه
هویت ایرانی تالش ستردهای کردند رر همین اساس ،فردوسی ره سرایش حماسه تاریخی شهاهنامه
و نشان دادن دلمرو جغرافیایی ایران شهری و تجسم عنصر ایرانی در شخصیت نامدار رستم پرداخهت
فردوسی این شاعر نامدار ایرانی در این حماسهی تاریخی درصدد است تا تما اشتراکات دومی ،زرانی،
نژادی ،فرهنگی ،آیینی و راالخره تما خصوصیات مادی و معنوی ایرانیان را نمایان سازد و ردینسهان
راه رردراری ،شکیبایی ،پیروزی راستین و آیین اخالق ،مروت ،عدالت و حف حریم ملت و مدنیت را ره
مرد زمان خود و پس از خود ریهاموزد

53

اسهطورههها ،شخصهیتههای ادرهی و تهاریخی ،شهاعران و

نویسند ان و دهرمانان اساطیری کشور نیز رخشی از هویت ایرانی و میتوان فت آسیایی هسهتند

54

ایرانیان را داشتن اسطورههایی چون شاهنامه فردوسی ،از عمیقترین و شدیدترین خودآ اهیهای ملی
رهرهمند هستند کنت دو ورینو در کتاب سه سال در آسیا اظهار تعجب مینماید که چگونه ایهن همهه
آ اهی تاریخی و عالده ره تاریخ در ایران زیاد است ره ونهای که هر شب در دههوهخانهههها در ههر
روستایی مرد جمع میشوند و ره «کنفرانس تاریخی» میپردازند که منظهور وی همهان نقهالیههای
شاهنامه است او سپس میافزاید امروزه در روستاهای فرانسه رسیاری از مرد حتی نهاپلئون را نمهی-
شناسند اما ایرانیان از رویدادهای چند هزار سال پیش خود آ اهند

55

ره طور کلی مسائلی از این دست

و نیز ترجمه متون اساطیری ایران ره زرانهای ونا ون میتواند تحسین مرد ایران در دنیا شده و ره
ونهای حس احترا جهانیان را نسبت ایرانیان ررمیانگیزد

56

 .4هنرهای ایرانی – اسالمی
از عناصر مهم فرهنج ایرانی ،هنر است ودتی که شما یک اثر زیبای هنری را مشاهده مینمایید
و مستغرق در تماشای هیات متناسب هندسی و نقوش دلانگیز و خطوط زیبهای آن مهیشهوید ،همهه
مظاهر فرهنگی و مدنی و هویتی ملت ایران را در آن دورهی معین ،یکجا و در کنهار ههم مهییاریهد
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رنارراین ارتباط دوسویهای رین فرهنج و هنر رردرار اسهت یعنهی همهانطهور کهه هنهر ،از تحهوالت
فرهنگی اثر میپذیرد و را تغییرات جوامع انسانی تغییر میکند ،از طرفی هم هنر یک جامعهه را مهی-
توان معرف فرهنج آن دانست 57ره دیگر سخن ،هویت فرهنگی یک کشور ره شکلی غیرمستقیم رهر
همه ارعاد زند ی افراد آن ،از جمله هنر و طراحی ت ثیر می ذارد رنارراین میتوان ررای ایجاد جریهانی
اصیل و هویترخش ،ره هنر ایرانی -اسالمی ذشته رجوع کرد و آن را در مظاهر زنهد ی اجتمهاعی،
رازتاری سترده رخشید
هنر ایرانی – اسالمی رر تزیین مبتنی است ،هنرمندان از همان آغاز توانستهاند نقوش و طرحهایی
را که رر رفته از آثار ریرونی است ،ارائه دهند در طول تاریخ هنر ایران ،در هر دورهای شاخه ای خاص
از هنرهای زیبا ،ریشتر از سایر هنرها رروز و ظهور کرد ایران ره هنر جهانی نوعی نقاشی عرضه کهرد
که دارای مضامین متنوع حماسی ،تغزلی ،عرفانی و اخالدی روده است و چنان لذتی ره ریننده میدههد
که کمتر هنری دادر ره آن است

58

معماری از ررجستهترین و ارتداییترین هنرها و در عین حال یکی از شاخصترین هنرهای هویهت
ساز ایران است که از رسیاری از هنرهای دیگر ررای تکمیل هدف پیا رسانی استفاده میکند هرمهان
موتسیوس رر این اعتقاد است که« :معماری وسیله وادعی سنجش فرهنگی یک ملت رهوده و هسهت
هنگامی که ملتی میتواند مبل و لوسترهای زیبا رسازد اما هر روزه رهدترین سهاختمانها را میسهازد،
داللت رر اوضاع نارسامان و تاریک آن جامعه دارد اوضاعی که در مجمهوع ،رینظمهی و عهد دهدرت
سازماندهی آن ملت را ره اثبات میرساند»

59

رنارراین معماری حاصل هویت فرهنگهی جامعهه اسهت

معماری ره عنوان ظرف هویترخش زند ی انسان ،آئینه تما نمای فرهنج در هر جامعهای است کهه
در تعاملی تنگاتنج را ویژ یهای ساختاری ،تاریخی ،سیاسی ،ادتصهادی و اجتمهاعی آن جامعهه دهرار
دارد ره دیگر سخن ،معماری عبارت است از هر ونه سهاخت وسهازی کهه محهیط مهادی را رراسهاس
«دالب ذهنی» نظا رخشی ،آ اهانه تغییر دهد

60

رنارراین ،هنر ایران ،هنری سرشار از نبوغ اصیل ایرانی است و دومی که چنین هنری را ره وجود مهی-
آورد راید غریزه و نبوغی از آن خود داشته راشد و هنرش نیز نمیتواند تنهها تلفیقهی از عناصهر رر رفتهه از
فرهنجهای دیگر راشد این نکته رر این داللت دارد کهه معمهاری و شهرسهازی واجهد رسهالتی اسهت تها

99
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ارزشهای کهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و رر این اساس عنصری هویهترخهش در سهاختار
فرهنگی شمرده شود ،چنانچه همگونی فرهنج و معماری در آثار معماری جهانی مشاهده میشود

61

نگاهی ذرا ره تاریخ معماری ایران نشان میدهد که هیچ اثر رزرگ معماریای وجهود نهدارد کهه
رراساس جهانرینی و هویت فرهنگی جامعه ایران پدید نیامده راشد سبک معماری ایرانی رر معمهاری
آلمان ،ایتالیا ،اتریش ،رلغارستان ،اسپانیا و روسیه ت ثیر ذاشته و سقق نبهدی ریشهتر رناههای سهاخته
شده در اروپای درون وسطی از معماری ایران الها رفته است 62لذا میتهوان اذعهان نمهود کهه ههر
تمدن یا دومی در دوران مختلق ،معماری خاصی را منطبق رها هویهت فرهنگهی خهود ارائهه میدههد
فضاهای معماری ،ردون شناخت فرهنج سازنده آن ،فهم نمیشود و هر آن چهه از ایهن فرهنهج رهر
میخیزد ،پس از ذر داده شدن تدریرها و شگردها ،فنها و ارهداعها ،چهه در حیطهه جهواب هویی رهه
کاررردها و چه در تطبیق حجمها و سطحها ،مادی میشود مادهای که ره دست انسهان و رهه دلخهواه
انسان و ررای انسان کار شده است

63

همچنین صنایع دستی ایران و خصوصا هنر فلزکاری ،تجلی اه سنن و آداب و رسو دو ایرانی است
را روی کار آمدن سالجقه در مشرق ایران زمین ،یک دوره درخشان فلزکاری اسهالمی آغهاز شهد ظهروف
ررنز ،طال و نقره ،طرحهای تزئینی جدیدی را نشان میدهد که رهه وسهیله صهنعتگران دوره سهلجودی رهه
وجود آمده است اکثر ظروف نقره سلجودی که رین سده یازدهم تها سهیزدهم سهاخته شهده ،در موزههها و
مجموعههای روسیه نگهداری میشود میناکاری ،طالکاری ،اشیاء ررنزی را تزئینات ررجسهته و منقهوش و
ررنزکاری را ترصیع نقره و مس از نمونههای تزئینی رارز در فلزکاری این دوره هستند

64

دالیرافی و سفال ری نیز از جمله هنرهای دیگر ایرانی هستند دالی ایرانی که از آن ره هنر ملهی
یاد میشود ،یکی از مهمترین و ررجستهترین مولفهها و نمادهای ملی ،تاریخی و شاخصترین عنصهر
هویت ایرانی-اسالمی و شناسنامهی فرهنگی و تمدنی کشور مها محسهوب مهیشهود کهه امهروزه در
جامعهی جهانی جایگاه ارزندهای در عرصهی شناخت ایران اسهالمی دارد و سهند ههویتی ایهن پهنهه
محسوب میشود 15کشق یک دالی ایرانی در دهکده پازیریک در کوهستان آلتائی در سیبری جنهوری
نشان میدهد که هنر دالیرافی ایران رهه تهاریخ سهده پهنجم پهیش از مهیالد ررمی هردد 66در مهورد
سفالگری نیز راید اشاره داشت که این هنر در ایران یک سهنت مهداو میراشهد ،دو دوره تهاریخی در
ایران وجود دارد که زیباترین آثار و ررجستهترین خصیصه نحوه ریان را در سفال ری یافته است:
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 .1سه هزار سالی که دوره «چالکولیتیک»(پیش سنگی) را در ررمی یرد
 .2هزار سالی که در پی ورود ایران ره جهان اسالمی ذشهته اسهت و نخسهتین سهفال در تپهه
سراب نزدیک کرمانشاه یافته شده و مرروطه ره شش هزار سال پیش از میالد است

67

 .5مشاهیر و علوم ایرانی -اسالمی
ایران دارای مشاهیر و اندیشمندان رسیاری در حوزهههای مختلهق اسهت کهه دارای رهرد جههانی
هستند معرفی آثار آنها در جهان ره زرانهای مختلق تاثیر ره سزایی در تصویرسازی از ایهران رهرای
افکار عمومی جهان خواهد داشت

68

اکثر اندیشمندان جهان در این خصوص همعقیدهاند که رخشی از

پیشرفت های علو و تمدن رشری مدیون فرهنج و تمدن ایران چه پیش از اسهال و چهه پهس از آن
میراشد و هویت فرهنگی ایران سهم دارل مالحظه و شایان توجهای در پیشرفت رشریت داشته است
آلبر ماله در تاریخ ملل شرق و یونان مینویسد« :ایرانیان پهیش از اسهال در فرهنهج و تمهدن دارای
خصوصیات و امتیازاتی رودند که در میان سایر ملتها و ادوا  ،مقامی راشکوه احراز کهرده رونهد آنهان
دومی متمدن رودند ،راستی و رعایت دوانین از ویژ یهای تمدن ایرانیان شمرده میشد چون ررخهاک
مشرق دست یافتند ،نظم و ترتیبی ددیق ره کار رردند ،آرامشی رردرار میکردند ،اداره منظمی ره وجهود
آوردند و عفو و اغماض را در همه کار رکار رستند»

69

ارنخلدون در کتاب مقدمه خود درراره ررتری فرهنج ایرانیان در تمدن اسالمی تحت عنهوان «در
این که ریشتر دانشوران اسال از ایراناند» چنین نوشته است« :از شگفتیهایی کهه وادعیهت دارد ایهن
است که ریشتر دانشوران ملت اسال خواه در علو شرعی و چه در دانشهای عقلی ره جهز در مهوارد
نادری غیر عرباند و ا ر هم کسی رتوان یافت که از حیث نژاد عرباند ،از لحاظ زران ،مهد ترریهت و
مشایخ و استادان عجمی هستند ،را این که دین و صاحب شریعت عرری است» 70لهذا یکهی دیگهر از
ظرفیتهای رکر و فوق العاده تاثیر ذار در جهان اسال مساله مرجعیت و مراکز دینهی در ایهران اسهت
این مساله در جذب مسلمانان ره ایران ررای فرا یری علو دینی رسیار حائز اهمیت است هر ددر این
مساله توسعه و تعمیق پیدا کند عمق استراتژیک ایران در جعرافیای اندیشه ورزی در جههان اسهال را
خواهند افزود

71
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 .6خردگرایی:
تکیه رر خرد رکهن رزر هی در هویهت ملهی ایرانیهان اسهت نخبگهان ایرانهی هماننهد فردوسهی،
ناصرخسرو ،فاراری و ارن سینا سهمی ره سزا در ارج ارج نهادن ره خرد رایی در فرهنج ایرانیداشتهاند
در دویست سال ذشته نیز افرادی همچون میرزاتقی خان امیرکبیر ،که دل در رو تردی و توسهعه ی
ایران داشته اند ،در نخستین ا رر مبارزه را خرافات و ترویج خرد رایی تاکید کردهاند سرانجا این که
در شرایط حاضر پاسداشت هویت ایرانی ممکن نیست مگر را استعانت از اندیشههههای رزر هان ایهران
زمین در ترویج خرد رایی و مبارزه را خرافات

72

خرد ورزی رکن اصلی رینش و فرهنج ایرانی است در فرهنج ایرانی انسان خردمند همواره ررای
یاد یری و پیشرفت و دانشاندوزی کوشش میکند و انسانی که دارای خرد و دانش راشد درک رهتری
از جهان پیرامون خود و آفرینش خواهد داشت چرا که همواره کسانی که از دیرراز ره جامعهی انسانی
و جهان آفرینش خدمت کرده اند و رر رالند ی آن افزودهاند انسانهایی خردمنهد و دانها رهودهانهد کهه
زند ی خود را صرف فرا یری دانش و معرفت کردهاند درک جهان هستی ردون دانش ممکن نیسهت
و ارزار این دانش خرد است که اهورامزدا آنرا ره آدمی عطا کرده است مایه ی خوشهبختی و مباههات
است که ایرانیان نخستین ادوامی رودهاند که ره این مهم پی رردهاند و ررای آن ارزش دائل شدهانهد و
آنرا ره دیگر ادوا جهان آموختهاند همانطور که در کتیبهها و سنج نوشتههایی که از دوران راسهتان
ره یاد ار مانده نمایان است ،ایرانیان ره خدای خود اههههورامزدا ره چشم هستی رخهش رهههزرگ دانها
مینگریستهاند در فرهنج ایران راستان ،اسطوره و افسانه هم وجود داشت اما خرد رایی ویژهای ههم
در رطن جامعه رود پس از اسال نیز از آن جا که سراسر درآن پر از اندیشهه و تعقهل اسهت ،معتزلهه و
شیعه راعث شکوفایی عقل و خرد شدند و دوران رسیار خوری را ره یاد ار ذاشتند شاهنامهی فردوسی
سراسر را منطق و خرد همراه است همهی حرفها و دیالوگها رهر محوراندیشهه مهیچرخهد در ایهن
دوره ،از فاراری تا مالصدرا و حکمت متعالیهاش ،نه تنها خرد رایی اسالمی سیر نزولهی و رو رهه افهول
نبوده ،رلکه ره ونهای طی مسیر کرده که عقل خود مختاررشری را رهه سهمت عقهل ههدایت شهده و
کمال یافتهی الهی سوق داده است

73
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 .7برابری و دادگری:
ررارری و داد ری دو مفهو توأماناند از راه ررارری است که داد هری پدیهد مهیآیهد و ایهن ههر
دوریشههای ژرف در اندیشهی ایرانی دارند در کنار ریداد ستیزی ،داد ری نیز رکن اساسی دیگری در
هویت ملی ایرانی را تشکیل میدهد آن زمان کهکور و شکبیر رارل را شود و در آن جها رهه ررارهری
همه مردمان فدراتی و هخامنشی فرمان داد ،داد ری را در آن جامعه رزرگ رنیاد ذارد تهاریخی کهه
ردیبان ایران نوشتهاند می وید که آرمان رزرگ ررارهری مردمهان در آن فهدراتی و جههانی در سراسهر
دوران هخامنشی پیگیری شد هنگامی که ایران ره دست اعراب افتاد ،ایرانیان ره درسهتی رهه اسهال
روی آوردند« ،داد ری» را از اصول دین نوین خود رفتند ،و در کنار اصولی چهون توحیهد و نبهوت و
امامت و معاد ره سوی وحدت وجود ره آن ایمان آوردند و ره خود رالیدند اینگونه رود که آرمان دیهرین
ایرانی در داد ری و ررارری ره اصول راورهای دینی مردمان ایران زمین پیوسهت و در ژرفهای هویهت
ایرانیان مقا رارز تازهای یافت در سراسر تاریخ ایران اسالمی عارفان و اندیشمندان ،حاکمان جامعه را
ره داد ری میان مردمان میخواندند و ادریات پارسی سرشار از پند و اندرز ره حاکمان است لسهتان و
روستان سعدی ،شاهنامه فردوسی ،اندرزنامهه ههایی چهون اخهالق ناصهری از خواجهه نصیرطوسهی و
سیاستنامه از خواجهنظا الملک و دهها و صدها اثر ارزنده ادری دیگر شاهان و حاکمهان را دعهوت رهه
عدالت در جامعه و ایجاد حکومت مردمی و دولت شایسهته از راه سهترش داد هری کهردهانهد رهدین
ترتیب ،داد ری توأ را مفهو ررارری ،که انگیزه تاریخی شیوه ایرانیِ اداره سیاسهی جامعهه اسهت ،در
مقا یک آرمان ملی تاریخی ،از مؤلفههای (آموزههای) شکلدهنده هویت ایرانیان شمرده

میشود14

 .8نظام ارزشی ،اعتقادی ایرانی:
نظا ارزشی ،اعتقادی -اخالدی از عناصر کلیدی هویت فرهنگی هر جامعه ره حساب میآیهد و از
دیرراز نقشی مهم در انسجا ملتها رر عهده داشته است رارطه مذهب و هویت فرهنگی در ایهران از
مباحث پیچیده و در عین حال متفاوت را سایر ملتهای جهان اسهت ایرانیهها رها اسهتفاده از نیهروی
مذهب در پنج درن ذشته حدادل سه انقالب تما عیار را سامان دادهاند نخسهتین ایهن حرکتهها در
سال  883شمسی را انقالب صفویان صوفی رر پایه مذهب تشیع ،دومین حرکت در  6285شمسهی رها
رهبری علمای طراز اول شیعه در انقالب مشروطه و آخرین آن هم در انقالب اسالمی  6951شمسهی
را رهبری و هدایت مرجعیت شیعی شکل رفت

75

دین توحیدی در ذشته و جامعه امروز ایران ،یکی
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از رازیگران اصلی و مهم صحنه اجتماع ،سیاست و فرهنج است اندیشه توحیدی زرتشت که در تاریخ
تفکرات رشری را یک جهش ،مرحلهای طوالنی را پشت سر می ذارد ،چنان اعجاب آور است که عده
زیادی از مستشردان آن را جعلی و ساخته و پرداخته درن هفت و هشت دانستهاند ،اما در وادعیت ایهن
است که زرتشت ره معنای وادعی کلمه اولین عالم الهیات است

76

زرتشهت اولهین متفکهر آخرالزمهانی

است و این تفکر ،در سراسر تاریخ ،تفکر و فلسفه ایران را تحت الشعاع درار داد حتی پهس از پهذیرش
اسال  ،ایرانیان جنبه هایی از اسال را پذیرفتند که در آن آخرالزمان رایی را عنوان مههدویت از تاللهو
ریشتری ررخوردار است

77

هویت اسالمی در مقایسه را ذشته چندین هزارساله ،رچه از ددمت کمتری ررخهوردار اسهت امها
تاثیر ذاری آن دویتر روده است چرا که دین اسال عالوه رر جاذرههههای مهادی دارای جاذرههههای
ددرتمند معنوی است البته اطالق شاه شهیدان ره اما حسین(ع) و شاهزاده داسم در مراسم عاشورا تها
واژههایی مثل شاهریت و شاهنشین و امثال آن نیز حکایت از استمرار فرهنهج پهیش از اسهال

دارد18

رنارراین هویت ایرانی در طول تاریخ در پیوندی دائمی را جهان رینی دینی درار داشهته و دیهن اسهال
همواره تجلی آیین و هویت ایرانیان روده و هست 79جهانشهمولی و جههاننگهری اسهال  ،روحیههی
مسالمتآمیز را پیروان دیگر ادیان و احترا ره فرهنجهای دیگر را تایید و آموزههای اسال  ،عهدالت-
رایی و صلحجویی و تفاهم و ررارری و ررادری و عقل رایی را ترویج میکند اسال مقا علم و عالم
را ارج می ذارد و همین آموزهها ،زمینههای مقبولیت جهانی را ررای اسال ایجاد و پویایی و تداو این
مذهب را تضمین خواهد کرد لذا این فرهنج غنهی دارلیهت جههان سهتری دارد و در مرزههای خهود
محصور نخواهد مان 80در طول  64درن ذشته تشیع ره صورت نشان ملی و هویت فرهنگی ایرانیان
در آمد و ره خوری را اندیشه های اصیل ایرانی و اه را اسطورههای آنها عجین شهد و از حالهت یهک
مذهب صرف فراتر رفت تشیع ره رفتار اجتماعی -سیاسی ایرانیان نیز جهت داد و همه وجهوه زنهد ی
آنها را پر کرد

81

تشیع ،تلفیق فرهنج عالی ایرانی اسالمی ،خدامحوری ،شهادت ،ظلمستیزی و ایثار،

در انتظار منجی ،ررخورداری از ارزشهای جهانی ،از دیگر شاخصهای هویت فرهنج اسالمی ایرانهی
است پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران مهمترین مولفههای ددرت نر جمهوری اسالمی ایران
را میتوان در سه عنصر تفکیکناپذیر نظا جمههوری اسهالمی یعنهی نظریهه مهرد سهاالری دینهی،
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فرهنج شهادت و عهدالت ،اصهول اسهتقالل و آزادی دانسهت

82

ایهران یکهی از کشهورهای رهزرگ،

پرجمعیت و تاثیر ذار اسالمی و مهد تشیع است شیعیان حدود  61درصهد از کهل جمعیهت مسهلمانان
جهان را تشکیل میدهند این مسئله فرصتی است ررای جمهوری اسالمی ایران تا رها رههره یهری از
دارلیتها و ظرفیتهای همکیشان و همآیینهای خود در سرتاسر جهان ،رر ددرت نر خود ریافزاید ره
دیگر سخن مذهب تشیع میتواند نقش حیاتی در تامین استقالل ملی و اعهتالی جایگهاه رهینالمللهی
ایران ایفا نماید

83

 .9نظام اخالقی ایرانی -اسالمی:
اخالق نیز در جامعه دینی ایران ،ره شکلی تقلیل یافته در دین تصور میشهود رنهارراین اخهالق و
اعتقادات (دین) ره عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای هویت فرهنگی ایران میتواند مطرح راشهد

84

مجید محمدی در کتاب نظا های اخالدی در اسال و ایران ( ،)6913پنج نوع نظا اخالدهی سهنتی را
در ذشته جامعه ایران مشاهده و ردیاری میکند که عبارتند از:
 6اخالق فلسفی :مفهو رنیادین اخالق فلسفی ،سعادت است ،ولی در صورتی هماهنج را دیهن از
آن ارائه می شود
 2اخالق روایی :این نوع اخالق در تقارل را اخالق فلسفی ،از مبادی و غایات کلی سخن می وید
و در آن تالشی صورت می یرد تا فضائل و رذائل نفسانی در چارچوب و انگارهای صریح را یک دانون
پوششی (مثل نظریه اعتدال و یا حد وسط ) درار یرند
 9اخالق راطنی یا عرفانی :در ایران دو شیوه و مکتب تصوف و راطنی ری رواج داشته است
الق :طریقه وجد و حال و شورید ی که رهروان آن ریشهتر رهه احهوال و فتهار پیشهروان تصهوف
همانند حسین رن منصور حالج ،را یزید رسطامی و اروسعید اروالخیر نظهر داشهتند تصهوف ایهن هروه
عاشقانه است
ب :مکتب علمی تصوف که ریشتر راغب آداب و سنن و اوراد و اذکهار رودنهد و محهی الهدین ارهن
العرری و ارن فارض از رزر ان آن هستند تصوف این روه را میتوان عاردانه نامید
 4اخالق سیاسی – حکومتی :آثاری که در این زمینه ،ره رشته تحریر درآمده است ،عمدتاً خطاب
ره حاکمان و روسا و در مورد رفتار و سلوک آن ها ،شیوه ررخورد آن ها را مرد و شیوه ررخورد مرد را
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85

93

این نگاه اخالدی ره سیاست میتواند ررای جامعه معاصهر مها کهه در فرآینهد جههانی

شدن را دالبهای نظری ونا ون غرری و شردی آشنا شده است ،ررای طهی طریهق در راه سهعادت و
سامان سیاسی مطلوب راهگشا راشد
 5اخالق جوانمردی :اخالق جوانمردی در فتوت نامهها (رسهائل جهوانمردان) ظههور و رهروز پیهدا
میکنند در اخالق جوانمردی رر خلق و خوهایی مانند مروت ،حیا ،صدق ،امن ،سخا ،تواضع ،نصیحت،
هدایت و توره ت کید میشود

86

راید فت که میرا ،هویت معاصر ایرانی از سنت ،از یک سو اعتدال و

میانه روی و از سوی دیگر ،فتوت و جوانمردی است آمیزهی این دو مولفه است که سنت ایرانهی را از
دیگر سنتها متفاوت و متمایز میسازد معروفترین صورترندی مقولهی القهای فتهوت ،مردانگهی و
مرد داری ایرانیان ،ادریات زیبا و استوار سعدی است که رر دیوار جهانیترین رنای تاریخ یعنی سازمان
ملل متحد نقش رسته است:87
رنی آد اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک وهرند

چو عضوی ره درد آورد روز ار د ر عضوها را نماند درار
تو کز محنت دیگران ری غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

لذا در هویت ایرانی نه تنها مراد از فضیلت جوانمردی ،تواضع و مرد داری است رلکه اصهوال ایهن
نحوه نگرش ره جوانمردی ،نشانهی آدمیت است همچنین رر خالف تصور ررخی کهه فتهوت را آیهین
خاصی ررای روه عیاران تلقی مهیکننهد ،فتهوت و جهوانمردی از اصهول فرهنهج عمهومی ایرانیهان
محسوب میشود

88

جوانمردی ایرانیان محدود ره مرزهای ملی ایران نیست و تاریخ شاهد آن روده که

هر اه ظلمی در هر وشهه ای از جههان روی داده ،ایرانیهان در صهق اول محکومیهت و در صهورت
امکان ،حمایت عملی از مظلو رودهاند ریشک حمایتهای ریدریغ مادی و معنوی ایرانیان از ملتهای
مظلو فلسطین ،لبنان ،عراق و افغانستان و نیز رسیاری دیگر از مستضهعفان عهالم ،جهدای از مهذهب،
ملیت ،رنج و نژاد ،ددرت نر جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان را افزایش داده

است83

رنارراین هویت فرهنگی ایرانی را پیشینه تاریخی درخشان در حوزه اخالق عرفانی ،میتواند رهرای
رحران معنایی که در فرآیند جهانی شدن رسوخ پیدا کرده است ،نویدرخش آیندهای همهراه رها امیهد و
محبت راشد امروزه در فرآیند جهانی شدن ،اخالق جوانمردی ره اخالق انسانی و عا رشهری ،اخهالق
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سیاسی -حکومتی ره نوعی از اخالق ایدئولوژیک ،اخالق عرفهانی رهه نهوعی تکنیهک رهرای کهاهش
فشارهای درونی ،اضطرابها و ی سها و همچنین اخالق فلسفی ره اخالق اههل علهم و دانشهگاهیان
تغییر ماهیت داده است رنارراین راتوجه ره نجینهای عظیم از ذخایر نظا های اخالق عرفی در ذشته
تاریخی ایران میتوان را مدیریت آ اهانه ،در درجه اول ره پاسداری و اشاعه آن در سطح جامعه ایهران
و در درجه دو ره اشاعه نظا های اخالدی -عرفی ایرانیان در سطح جهان مبادرت ورزید و جهانیان را
ریش از پیش از اخالق هویترخش ایرانی آ اه کرد

90

 .11توریسم
ریشک یکی از اجزایی که می تواند نقش ره سزایی در ارتقای ددرت نهر کشهور ایفها مهیکنهد،
توریسم است ردشگران ره دلیل نقش ارتباطی مستقیمی که دارند ،میتوانند در انتقال آداب ،فرهنج
و رسو تاریخی رسیار موثر راشند اینکه تا چه حد سفرا و افراد تصمیم یر نسبت رهه ورود ردشهگران
خارجی نظ ر مثبت دارند ،رر ما مشخص نیست و راز این که نسبت ره مزایای این صنعت توریسم کهه
امروزه پس از نفت و خودروسازی در حال تجلی است ،چه میزان آ اهی دارند راز رر ما معلهو نیسهت
راید اذعان داشت که نه تنها استراتژی و ررنامه مشخصی و جامعی در سالهای اخیر در دفاتر خارج از
کشور در خصوص توریسم مشاهده نکردهایم رلکه شاهد پسرفت ،فراموشی ،غبار خهوردن و حتهی رهی
اعتنایی نسبت ره این صنعت درآمدزا رودهایم نباید را ررخورد نوعی دافعه را در میان ردشگردان رهین
المللی ره وجود آوریم زمان آن رسیده دفاتر خارج از کشور نگرش خود را نسبت رهه جههانگردانی کهه
عمدتا محقق ،دوستداران فرهنج و عاشقان سیر و سیاحت و دیدار را جاذرههای تاریخی ایران هستند،
متحول کنند راید ررای آنها این مشخص شود ،هر کس که دصد مسافرت ره ایران را دارد ،جاسوس
نیست و مشکالت عقیدتی و امنیتی و

هم را ما ندارد ،رلکه پیکی اسهت کهه در انعکهاس و تهرویج

فرهنج غنی ایران میتواند رسیار موثر راشد و حتی تبلیغات منفیای که علیه مها در جریهان اسهت را
عوض کند

91

لذا در کشور ما صنعت ردشگری از ظرفیتههای رسهیار رهاالیی رهرای رشهد و توسهعه

ررخوردار است ایران را داشتن جاذره های راستانی ،تاریخی ،طبیعی و آب وهوای متنهوع و کهم نظیهر،
مودعیت استراتژیک ،تنوع دومی ،زرانی ،دینی و مذهبی خود ،رها فهراهم آوردن رسهترهای ادتصهادی و
مدیریتی مناسب ،میتواند تبدیل ره یکی از دطبهای مهم ردشگری دنیا شود 92جوزف نای را اشاره
ره غذاها و رستورانهای چینی و آسیایی ره عنوان منبع ددرت نر  ،39اهمیت آنهها را خاطهههر نشهان

46

مولفه های ددرت نر فرهنگی هویت ایرانی در عصرجهانی شدن فرهنج

می کند جمهوری اسالمی ایران را رهره یری از تنوع پوشهاک و خهوراک و مراسهم دهومی ،مهذهبی،
نژادی در مناطق مختلق ایران ،میتواند ارزشهای خود را تبدیل ره جاذره و ددرت نماید

94

مواضع و راهبردهای فراروی ایران اسالمی در مواجهه با جهانی شدن:
نگرش و دید اه صاحب نظران و نخبگان سیاسی کشور در ررخورد را جهانی شدن نقش ره سهزایی
در تعیین سیاستها و نحوه مدیریت کالن کشور دارد و میتواند رسته ره آن پیامدها و نتایج متفهاوتی
ررای ایران ره همراه داشته راشد
ره طور کلی امروزه در ایران سه موضع(رویکرد) در ررخورد را جهانی شدن وجود دارد:
 6دید اه اول ،جهانی شدن را مخاطرهای هولناک میپندارند که پیامدهای فرهنگی آن را غرری
شدن ،تحمیل الگوهای رفتاری امریکا ،یکسانسازی فرهنگی ،از رین رفتن ممیزههای فرهنگی و فتح
سترده جوامع ونا ون ره وسیله یک فرهنج خاص (فرهنج غرری) ریهان مهیکنهد همچنهین ایهن
نگرش ،پیامدهای اجتماعی و ادتصادی جهانی شدن را سترش شکافهای اجتماعی و افزایش فقر در
مناطق پیرامون میداند ره عبارتی این دید اه ،جهانی شدن را توطئه امپریالیسم جدید تلقی میکنند و
مبارزه را وجوه مختلق آن را پیشنهاد میکند
 2دید اه دو  ،جهانی شدن را مدینه فاضلهای میپندارد که پیامدهای آن را ههم رایهی ،رههره
مندی ادتصادی ،سترش دموکراسی و جامعه مدنی رینالمللی میداند
 9دید اه سو  ،نگرشی تحلیلی و آسیبشناسانه ره فرآیند جهانی شدن دارد یعنی هم امکانهات
و فرصتهایی که در فرآیند جهانی شدن ررای حف و ترویج هویت فرهنگی ایران وجود دارد را مهورد
سنجش و رررسی درار میدهد و هم تهدیدات و آسیبهایی کهه موجهب رهه مخهاطره افتهادن هویهت
فرهنگی ایران میشوند ،را مورد توجه درار میدهد

95

رنارراین از سه نوع راهبرد کالن میتوان یاد کرد که عبارت اند از:
 .1راهبرد واگرایانه :عدهای نوعی رویایی وا رایانه را در مواجهه را پدیده جههانی شهدن دنبهال
میکنند در سطح عا و جهانی ،ریشتر نظریهپردازان مارکسیستی در این سنت فکری جای می یرنهد
در عرصه داخلی نیز این رویکرد ،راهبرد وا رایانه و مخالفت همه جانبهه رها جریهان جههانی شهدن را
توصیه میکند طرفداران این رویکرد ،جهانی شدن را «درائت دیگری» از امپریالیسم و استعمار عنوان
میکنند راهبرد وا رایی یا تعارض را اذعان رر ناررارری هر نوع رارطه ،فرضیه «تقارل» را مطرح مهی-
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کند که رر اساس آن جوامع جهان سو  ،کشورهای اسالمی و از جمله ایران ،راید ررای حف موجودیت
خود و حراست از ارزشهای دینی که هم تکلیق الهی است و هم مبنای وفاق اجتماعی ،تداریر الز را
ریندیشند و از اشاعه ورود افکار لیبرال در جامعه داخلی جلو یری کنند

96

 .2راهبرد همگرایانه :عقالنیت و کارآمدی نظا دموکراسی لیبرال و ادتصهاد لیبهرال در ته مین
کلیه نیازهای رشر ،مبنای فلسفی این تفکر است در این تلقی ،نظا سرمایه داری لیبرال آخرین حلقه-
ی نظا مدیریت سیاسی و مقبول همگان است رنارراین هر نوع مخالفت رها ایهن جریهان ماننهد شهنا
کردن در جهت مخالق امواج دریاست که شنا ر جز آنکه خود را ره زحمت اندازد ،راه ره جایی نمیررد
طبق این نظریه ،توسعهی سیاسی و ادتصادی این جریان تکخطی جز در پرتهو جوامهع توسهعهیافتهه
غرری امکانپذیر نیست هرنوع پیشرفت سیاسی و ادتصادی منوط ره همکهاری همهه جانبهه رها نظها
جهانی و پدیدهی جهانی شدن است و ما ناچاریم ررای آن که از دطار توسهعه و تردهی جههانی عقهب
نمانیم ،سوار وا ن جهانی شدن شویم در این رویکرد ،نقش فرهنج رومی و ارزشهای دینی در رونهد
تحوالت سیاسی و اجتماعی نادیدها نگاشته میشود

97

 .3راهبرد تبادل و گفتگو :راهبرد تبادل و تعامل در پرتو فت و وی عادالنه ،اندیشهای است
که در دهها خیر از جانب جمهوری اسالمی ایران مطرح شد شیوه فت و وی عادالنه ما را ره سوی
دستیاری ره اهداف مشترک هدایت میکند تعامل و فت و وی عادالنهه ،رهر مبنهای فلسهفیِ نیهک
خصلت رودن و اخالدی رودن انسان استوار است ،در حالیکهه اندیشهه «ههانتینگتون» دررهاره ررخهورد
تمدنها ،ر ههایی از مکتب رئالیسم و ددرت محور داشته و نگاهی ردرینانه رهه انسهان دارد رراسهاس
نظریه ررخورد تمدنها ،راهبرد مکتبها در مقارل جهانی شدن ،در الگوی وا رایی و تقارل جای مهی-
یرد در حالیکه فت و و و تعامل رین تمدنها راهبرد «مبادله» را مطرح میکند

98

را وجود این ره نظر میرسد که رویکرد تلفیقی ریشتر مدنظر صاحبنظران ایرانی رهوده اسهت ،رهه
ونهای که جهانی شدن را همزمان دررردارندهی فرصتها و چالشهایی دانستهاند 99جههانی شهدن،
پدیدهای دو وجهی است که ضمن خلق پیامدها و نتایج منفی ،شرایط و فرصتهای جدیدی را فهراهم
میآورد شناسایی و درک عالمانه فرصتهای ناشی از آن ،ما را در تدوین راهبرد کارآمد یاری میدهد
و مودعیت آینده ما را در نظا جهانی ردم میزند در مواجهه را جریان جهانی شدن درک فرصتهها از
سویی ،و رازخوانی مفاهیم ملی و درائت روز آمد از الگوی تولید ،مصرف و نحوه زند ی از سوی دیگهر،
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و در مجموع تقویت الگوهای رومی و تعمیق راورها و ارزشهای دینی ،ما را در این رویارویی نها ررارهر
توانمند میسازد راید درک کرد که ماهیت اساسی این جریان حاکی از نوعی ردارهت در عرصهه رهین-
المللی است رنارراین راهبرد تبادل و فت و وی عادالنه ،را توجه ره احیای تمدن اسالمی و رازسازی
تمدن ایرانی ،تالش میکند تا را شناخت صحیح هویت دینی و ملی ،روح اتکای ره خهود و خودرهاوری
را ،که رمز موفقیت در عرصه ررتری و تفوق فرهنگی است ،ترویج کند

100

نتیجهگیری:
را نگرشی وادعرینانه و عقالنی ره این نکته میرسیم که جههانی شهدن را چهه در حکهم فراینهدی
طبیعی و تاریخی یا پروسهای هدایت شده و ررنامهریزی شده از سوی غرب ردانیم وادعیهت اجتنهاب-
ناپذیر دنیای کنونی است از طرفی توسعه ملی و تحکیم رنیان ادتصادی و سیاسی کشور در رو تعامل
را نظا جهانی است و از سوی دیگر کشورهای ددرتمند ره دلیل ررتری ادتصادی ،صنعت و فنهاوری و
داشتن روحیهی کاذب توسعهطلبی و کمال رایی منفی همواره در تهالش در جههت تحکهیم افهزایش
ددرتهای مادی خویش حتی در امور فرهنگی رودهاند در چنین شرایطی ایران کشهوری کثیراالدهوا
است وجود ادوا مختلق و تعامل آنان از ویژ ی رارز جامعه ایرانی اسهت و در طهول تهاریخ ایهن امهر
موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی و نهایتا تداو و استمرار هویت فرهنج ایرانی شدهاند لذا ایهن
مسئله نشان از تعاملپذیری ،پویایی و رالند ی هویت ایرانی دارد رنارراین رها توجهه رهه فرصهتهها و
تهدیدهای ناشی از روند جهانی شدن کشور ایران میتواند را اتکا رر ظرفیهتهها و داشهتهههای غنهی
فرهنج اسالمی -ایرانی خویش عالوه رر حف هویت فرهنگی ،را رهره یری از ارزارهای رهر آمهده از
جهانی شدن فرهنج ،درصدد جهانی کردن آن راشد و در عین انعطافپذیری و تعامل رها ایهن رونهد،
انسجا خود را حف نماید این مسئله مستلز ایفای نقش جمهوری اسالمی ایران ره عنوان رهازیگری
فعال در عرصهی رینالمللی وتغییر در سیستم کالن مدیریتی کشور است لهذا در ایهن راسهتا شهناخت
دارلیتها و ظرفیتهای فرهنج غنی ایرانی -اسالمی و در نهایت رههره یهری از آنهها مهیتوانهد در
جهت کنترل و کاهش آسیبپذیری از تهدیدات ناشی از فرهنج جهانی نقش رسزایی دارد
وادعیت این است که همه هویتهای زنده و پویا نتیجه مسهتقیم فتگهوی درون فرهنگهی و یها
میان فرهنگی ررای تجمع ایدههای مختلق هستند تا فرهنگی در درون خود از فتگویی پویا در میان
اعضای خود ررخوردار نباشد دوا نمیآورد و از طرفی ا ر را دیگر هویهتهها و فرهنهجهها در فتگهو
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نباشد دچار رکود و ناپویایی می هردد

101

همچنهین میهرا ،فرهنگهی و ظرفیهتههای تمهدن ایهران،

دررردارندهی رسیاری از مولفههای کارآمد ررای شرکت در فرآیند جهانی شدن فرهنگی اسهت در ایهن
راستا تجرره ی ذشته ،منبع و نه مرجع عملکرد امروز راید راشد ره همین دلیل دنیای امروز را ذشته
دهر نمیکند و آن را ره دور نمیاندازد ،ولی در اسارت تاریخ و ذشته دست و پا میزند و یا ملتهی کهه
ذشته و هویت خود را یکباره ره کنار می ذارد ،دو روی یک سکهاند لهذا رایهد راه میانهه را رر زیهد
یعنی از ذشته و ظرفیتهای فرهنگی -تمدنی ره عنوان یک میهرا ،و منبهع و سهرمایهی غنهی رهه
صورت زینشی و متناسب را نیازهای امروز استفاده کرد

102

ره دیگر سخن ا ر صحنه جهانی را رهازار

عمومی کشورها تلقی کنیم ،همان طور که در عرصه ادتصادی ،کنتهرل رهازار و ههدایت آن در دسهت
ِِ مرغوبترین و ارزانترین کاالهاست ،در حوزه فرهنگی و سیاسی نیز توانمندی کشورها
تولید کنند ان
در تولید و راز تولید هنجارها و فرهنج مقبول و عقالنی ،تعیینکننده خواهد رود

103

فرهنج ایرانی دارلیت تطبیق را شرایط زمانی و مکانی را ره جههت رازتولیهد خهود رها سهاختارهای
جدید در دالب تعامل ،تبادل و پیوستگی را سایر فرهنجها را داراست و این رهه سهبب پشهتوانه دهوی
تاریخی-فرهنگی و دین اسال است که از مخاطب جهانی ررخوردار است ،میراشد
را توجه ره مطالب فوق در روند جهانی شدن فرهنج مستلز است که:
 6پرهیز از تفکر ثارت ،تک خطی و لزو تغییر نگرش نسبت ره جهانی شدن ره ویژه جهانی شدن
فرهنج و اتخاذ تداریر مناسب را زمانه در عین حال وادعرینانه و محتاطانه
 2سیاست ذاری فرهنگی نوین متناسب را تنوع فرهنگی کشور
 9توسعه مناسبات و روارط در حوزه فرهنج فارسی زرانان ره جهت سهترش و تثبیهت هویهت
فرهنج ایرانی
4

سترش تعامالت ،تبادالت فرهنگی و تقویت روارط فرامرزی در سطح منطقهای و جهانی

 5مجهز شدن ره دانش روز و دستیاری ره دهدرت مهاهوارهای و ارتقهای سهطح توانمنهدیههای
رسانهای ،اطالعاتی و رایانهای زیرا رسانهها عالوه رر وظایق و نقشهای خبری ،آموزشی ،راهنمایی و
رهبری ،تفریحی و تبلیغی104ره عنوان یکی از عوامل انتقالدهنده فرهنج شناخته شدهانهد رسهانههها
انتقال میرا ،فرهنگی از نسلی ره نسل دیگر را رر عهده دارند 635و دادر ره خلق فرهنهج و انتشهار آن

45
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هستند رسانهها نقش محوری در آنچه که ما جهانی شدن مینامیم رازی میکننهد رسهانههها ،تلفهن،
خدمات دیجیتالی ،عوامل دطعی ررای توسعه سیاسی ،ادتصهادی و فرهنگهی رهودهانهد جههانی شهدن
رسانهها ره خاطر ا های سریع اختراعات در زمینه تکنولوژیهای اطالعاتی ،خصوصیسازی رسانهها
و رخشهای ارتباطی و تمرکز مالکیت ،ره سرعت پیشرفت کرده است

106

 1رهره یری از فرهنج ره عنوان ارزاری مناسب ررای کسب جایگاه و منزلت جهانی(تاکیهد رهر
ددرت نر )
 1لز توجه ره توسعه صنعت ردشگری و رهرهررداری از فرهنج ره عنوان کاالیی ادتصادی
 8مشارکت در فرهنج جهانی ره عنوان یک رازیگر فعال را تکیه رر غنای فرهنگی و تمدن چند
هزار ساله
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