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  رويكرد تلفيقي.سالمي، فرهنگ غرب، فرهنگ، فرهنگ ايران، فرهنگ ا :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
بوده است. ح رمطنظر  اختالفهاي خاص آن همواره بحث و  فرهنگ ايراني و ويژگيدربارة 

 اين  به؛ متعددي داردفرهنگ كه تعاريف مقولة از منظر يكي : اين دشواري از دو منظر است
پيچيـده از دانـش،   مفهومي « آن را دهد و مي بار تعريفي از آن ارائه اولينكه تيلور براي گونه 

 ,Tylorدانـد (  مـي » هاي انساني در اجتماع و تمام قابليت ،باور، هنر، اخالقيات، قانون، رسم

 اسـت  انساني وارد شـده  حوزةكشاورزي به  حوزة). تامپسون معتقد است اين واژه از 1871
 دانـد  مي را فرهنگ »ها هبحث از بهترين چيزها و آثار و گفت«آرنولد  ).154 :1378(تامپسون، 

)Arrnold, 1950: 8(. ها صحبت از تكثـر فرهنگـي دارنـد    مدرنيست پست )Lyotard, 1984(. 
در ارتباط مستقيم با مسائل  را ر جامعهد ها آن هايژيرو مفهوم فرهنگ و چندفرهنگي و تأثير

توان تعريف  نميمجموع هنوز   در ؛)Giroux, 1990( داند مي سياسي و مقررات حاصل از آن
اي از فرهنگ ايران باستان،  ملغمهفرهنگ ايران  كه ايناز منظر دوم  از فرهنگ ارائه داد.دقيقي 

ايراني آن بـه دوران باسـتان و آداب و رسـوم و     جنبةو فرهنگ غرب است.  ،فرهنگ اسالم
وجه اسالمي آن از زمان ورود اسالم ، گردد برميزماني برهة اعتقادات مذهبي مربوط به اين 

زمـان  مربـوط بـه   و وجه غربـي آن   شروع شد، ي به اسالمزردشتو تغيير مذهب ايرانيان از 
  .استقاجار و مراودات با كشورهاي غربي 

ـ  كـه  ايـن شود كه بـا وجـود    مي ناشي جا آناز  مسئلهاهميت پرداختن به اين  و  هـا  همقال
ي اساسي ها همؤلفاست، اما هنوز بر سر  چاپ شدهفرهنگ ايران  زمينةدر بسياري هاي  كتاب

هم از نوعي كه  آن ،نين نگاه تلفيقيچ هم؛ وجود داردابهام با هم  ها آن فرهنگ ايران و نسبت
  با توجه ،خورد. در اين پژوهش سعي شده است نميچشم  بهها  در آن ،هدف اين مقاله است

فرهنگ ايران  ةهاي سه تن از انديشمندان دربار ديدگاههاي مفهوم فرهنگ ايران،  دشواري به
تـا نقـاط قـوت و    شـود  بررسي ي آن و غرب ،خاص ايراني، اسالميجنبة سه  خصوص بهو 

  .شدخواهد  بررسييران . در نهايت رويكرد تلفيقي به فرهنگ اشودمشخص  هريكضعف 
  
  پژوهش ةپيشين. 2

چـاپ  فرهنگ ايـران   زمينةكه در  است هايي و كتاب ها همقالهمة اين پژوهش شامل پيشينة 
ناظر بر ابعاد خاصي از فرهنـگ   تر بيشكه  ها آن. در اين بخش به تعداد معدودي از اند شده
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)، 1387و جـاوداني مقـدم (   زاده )، موسـوي 1382: قرخلو (كردتوان اشاره  مي اند هايران بود
 1.)1387)، ميرزايـي و رحمـاني (  1381( پـژوه  )، دانش1380عسكري خانقاه و آزادارمكي (

رويكرد تلفيقي به فرهنـگ ايـران توجـه    به تاكنون  كه دهد مي پژوهش نشانپيشينة بررسي 
  ه است.نشد

  
  روش تحقيق. 3

فرهنـگ ايـران    ،نخسـت به اين صـورت كـه    ؛است يـ تحليل توصيفيروش تحقيق از نوع 
به فرهنگ ايران  انآنتوصيف و تحليل و سپس ديدگاه برخي از انديشمندان و رويكردهاي 

. در نهايت با نگاهي فراتحليلي (استعاليي) رويكرد تلفيقـي بـه فرهنـگ    شدخواهد  بررسي
  .شود ميارائه 
  

  فرهنگ ايران مطالعة. 4
هـاي خـاص خـود را دارد. تـاريخ      ايـران دشـواري   سرشار از فراز و فـرود  فرهنگ مطالعة

موقعيـت   علت به ،هاي متفاوت است. ايرانيانداد رخايران سرشار از حوادث و  ةهزارسال سه
هاي گوناگون قرار داشتند و در نتيجـه   مليتفرهنگي با  دائمدر دادوستد  ،خاص جغرافيايي

، چيني، رومـي،  نظير سومري، بابلي، مصري، يوناني، هندي گوناگونهاي  اي از فرهنگ آميزه
هـا و   . ايرانيان در مواجهـه بـا ايـن فرهنـگ    در ايران شكل گرفت و سرانجام فرنگي ،عرب
جذب و يا در خود  ،ديدند مي و يا اگر با روح خود سازگار كردند مي را دفع ها ها يا آن آيين

  ).223 :1376كردند (اسالمي ندوشن،  مي استحاله
هگـل ايرانيـان   عقيدة . به اند هبوداثرگذار ر فرهنگ ايران دنحوي  به هريكها  اين فرهنگ

ي امپراتـور كه به تاريخ جهاني تعلق دارند به اين علت كه نخستين  اند نخستين قوم تاريخي
جـاي  و اقوام بسياري از ايرانـي و غيرايرانـي را در سـرزميني پهنـاور      اند هجهان را برپا كرد

 ،اصل مهم تشكيل امپراتوريبر است، كرده ريزي  پي كه كوروش ،يامپراتور. در اين اند داده
ه است (آشوري، شدتأكيد  ،ي گوناگونها و زبان ها ي گوناگون با آيينها ي قومزيست يعني هم

1376: 183 - 184.( 

اسالم به ايران هويت ايراني متشـكل از دو عنصـر    با وروداسالمي ندوشن معتقد است 
البتـه ايـن دو عنصـر مغـايرتي بـا هـم        شـد؛  ،يعني اسالم ،اش و دين جديد گذشتة باستاني

تبـديل بـه    هـا  هآتشـكد  كـه  اين. از جمله شد ديده مي ها آندر نيز هايي  بلكه قرابت ،نداشتند
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ظاهرشان متفاوت شد. حتي در برخي نواحي نماز فقط راز و نياز و عبادات و  مسجد شدند
مهرگان بـاقي ماندنـد   و  ايران نظير نوروزي باستاني ها رسم و شد مي به زبان فارسي خوانده

  ).22 :1379اسالمي ندوشن، (
 واسـطة  بـه  دهنداعراب شكل  كه آنبيش از  را معتقد است كه فرهنگ اسالمي زاده نقيب
خلـدون نيـز    ابـن . انـد  هبودرگذار اثايرانيان از زمان نهضت ترجمه  ؛يافته است شكلايرانيان 

ند و ا هو يا تربيت عجمي داشت اند هاسالم يا از عجم بودمعتقد است نمايندگان علم در جهان 
اگر علم به اكناف آسمان بسته باشد، «كند كه:  مي (ص) اشاره  پيامبربه حديثي از  بارهدر اين 

  ).69 :1381، زاده نقيب» (كساني از اهل فارس به آن دست خواهند يافت
 ةپديدنصيري بر اين نكته اشاره دارد كه مردم ايران در زمان ورود اسالم و اعراب با دو 

ساز اسالم قرار داشتند و از سوي  زندگيتأثير تعليمات  سو تحت از يك ؛رو شدند روبهمتضاد 
ر دتاريخ ايران همواره اين دو پديـده   ي. طمواجه شدند فرهنگ و وحشي بيبا قومي  ،ديگر

  ).118 :1384، نصيريايرانيان تأثير گذاشته است (زندگي 
تـأثير مسـتقيم و    كه طي هزارسال تحت ،ثالثي معتقد است پس از اسالم اعراب مسلمان

هنـر و آداب و رسـوم    به بعـد  فتح ايران ةاوليهاي  مستقيم فرهنگ ايراني بودند، از سالغير
ثالثـي،  ( جلـوگيري نكردنـد   آن تـر  بـيش فرهنگ ايران را ادامه دادند و از تحـول و تطـور   

1379: 151.(  
فـراز و فرودهـاي آن و    كـرد توجـه  بـه آن   بايد فرهنگ ايران مطالعةدر  چه آن ،بنابراين

اساسـي ايـن اسـت كـه      ةمسئل زمينهدر اين . است ،عنصر، يعني اسالماثرگذارترين ويژه  به
اي ايراني و اسالمي در خود نهفتـه دارد. آميختگـي بـين ايـن دو وجـه بـه        صبغهفرهنگ ما 

وجه سومي در فرهنـگ ايـران وجـود     ،شده است. از سوي ديگرمنجر  ها آنپيچيدگي تميز 
. عنصري كه از زمان قاجار ظهور و بروز پيدا كرده است شدگي مدرندارد كه بحث تجدد و 

 كه است شده اذعان ايران جامعة در ملي تهوي و هويت باب در دردسترس متون دراست. 
 »غـرب « و ،»اسـالم « ،»ايـران « حـوزة  سه از حاضر عصر در ايران در ملي هويت هاي مؤلفه
  ).1381 جهانبگلو، ؛1380 شايگان، ؛1379 اردكاني، داوري ؛1370 (سروش، متأثرند
  

 رويكردها به فرهنگ ايران .5

كه در ايـن  است فرهنگ ايران نيازمند بررسي آراي انديشمنداني  گوناگونپرداختن به ابعاد 
سـه وجـه فرهنـگ ايـران      كردن به . معيار انتخاب اين انديشمندان توجهنظرند صاحبزمينه 
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گـانگي دارنـد و فرهنـگ ايـران را چگونـه       سـه با اين  اي هچه مواجه هريك كه ايناست و 
ـ وجو جست. در اين بخش در كنند ميواكاوي   آيـا الزامـاً   .1يـم:  ا تسـؤاال ه ايـن  ي پاسخ ب

اسـت يـا    ضـروري  ه تشكيل شده است و توجه به ايـن ابعـاد  مؤلففرهنگ ايران از اين سه 
انديشـمندان   .2 ؟بررسـي كـرد  تـوان فرهنـگ ايـران را     مـي  هـم  ها آنبدون توجه به  كه اين

چـه بـوده    آن علتو  اند هاهميت داد تر بيشا آشكارا به چه وجهي يطور ضمني  به گوناگون
نحـوي متـوازن    بـه فرهنگ را در كنـار هـم و    ةدهند تشكيلتوان سه عنصر  مي آيا .3 ؟است

  بررسي كرد؟
  
  ديدگاه سروش 1.5

خـاص   طـور  بهدهد كه  مي نشان اند  فرهنگ قائلبودن  وجهي سه بهبررسي آثار متفكراني كه 
ـ  سـه فرهنـگ را مطـرح   مقولـة  سروش اولين فردي اسـت كـه      بـا ايـن عنـوان    اي هو مقال

  د:كن مي تدوين
يم و ا كنيم، حامل و وارث سه فرهنگ مي ما ايرانيان مسلمان، كه اكنون در اين كشور زندگي

ن نكنيم و ندانيم كه در كجـا و در كـدام جغرافيـاي    تا نسبت خود را با اين سه فرهنگ معي
ي برنخواهيم آمد فرهنگي و اجتماع ةعمل سازند ةخوبي از عهد بهكنيم،  مي فرهنگي زندگي

  ).71 :1370(سروش، 
هـا   آنداند. سـپس در توضـيح    مي و غربي ،ايشان اين سه فرهنگ را فرهنگ ملي، ديني

كه مسلمان شوند ايرانـي بودنـد و ادبيـات، ديـن،      اينكند كه مردم ما پيش از  مي چنين بيان
و رسوم ايراني داشتند حتي پس از پذيرش دين اسالم هم باز ايرانـي ماندنـد و ايـن     ،آداب

كنـد   مـي  كه بيـان  اي ترين ويژگي ملي مهمو امسئله در فرهنگ ديني يا غربي از بين نرفت. 
قـومي در جهـان    تر كمشايد «نويسد:  مي زبان فارسي است و در اهميت اين موضوع چنين

قـدر مشـابهت داشـته     ايـن شـان بـا زبـان ده قـرن قبلشـان       يامـروز كنوني باشد كـه زبـان   
 (همان).   »باشد

ي غربـي از  هـا  هبا اشاره به اين موضوع كـه شـروع آشـنايي بـا انديشـ      ،در قسمت بعد
 و صادق هـدايت نـام   ،، كسرويزاده از جمله آخوندرا مشروطه بوده است، متفكراني   زمان
 بنابرايندانستند و  مي ي اعرابها هايران را انديشماندگي  عقبترين عامل  مهم نانايبرد كه  مي

قبل از ورود اسالم را خواهان بودند. اين مسئله در زمان محمدرضا پهلوي  ةدوربازگشت به 
آن فرهنگسـتان زبـان    ةنتيجـ در  ؛شاهنشاهي در ايران بـود  حاميبه اين علت كه  مطرح شد

  .)72 :(همان شدازي اند هرا ي فارسيها هكردن كلم زندهي عربي و ها هبراي حذف كلم
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شدن اسـالم و   دوگانه زمينةسروش معتقد است ورود مدرنيته به بروز مشكالتي در  البته
بدون تعارض در هـم آميختـه شـده     ها اينشده است و تا پيش از ورود مدرنيته منجر ايران 
يشـمندان  اند  هبعد از اين مواجهه اسـت كـ   .)32 :1384كردند (سروش،  مي و زيستبودند 

  دهند. مي متفاوتي را در اين باب ارائه هاي ديدگاه گوناگون
هـاي غربـي    در مبـارزه بـا غـرب و ارزش    احمد آل كه كند مي سروش اشاره براي مثال،

). شـريعتي دسـت بـه تصـفيه و     74 :1370د (سـروش،  كنـ  مي بازگشت به سنت را توصيه
 انجامـد  مـي  نـي و عمـل انقالبـي   كـردن فهـم دي   متحولبه  كهزند  مي استخراج عناصر ديني

  ).37 :ب 1384(سروش، 
قبـل و   اوضاع دربارةاست كه  اي هد مقايسكن مي از ديگر مسائلي كه سروش به آن اشاره

قبـل از انقـالب مظلوميـت     هاي اوضـاع  ويژگي نظر وي، از دهد. از مي بعد از انقالب انجام
بـودن   تـر و مطـرح   فقهينبودن ابعاد  مطرحنين چ همان آن و دار طرفبودن  اقليتاسالم و در 

اما بعـد از   ،طلبي است مبارزهبودن دشمن و  مشخصتر اسالم و  عرفانيتر و  انسانيبعدهاي 
فقهي  جنبةمتفاوت شد و برخالف قبل شكل گرفت. تأكيد بيش از اندازه بر  اوضاعانقالب 

و  ،عرفاني، فلسفي كه اسالم شناختي، در حالي ؛منجر شد تقليدي آن جنبةاسالم به تقويت 
 1384است كه مغفول واقع شده است (سروش،  اي هتحقيقي دارد و اين مسئل جنبةاخالقي 

  .)33 - 29الف، 
  نويسد: مي در اهميت بحث تحقيق و تفكر چنينو ا

 هيچ تمدني بر عشق محض و يا تقليد محض پايدار نمانده است. هم تقليد نمكي از تحقيق
بلكـه   ،نمـك  بـي هـا غـذاي    طلبـد و بـدون ايـن    مـي  عقل خواهد و هم عشق نمكي از مي
  ).37 :(همان ويتاميني است بي
 هـا  آنو به جدال  هدكند اين سه وجه را در كنار هم قرار د مي سروش سعي ،در نهايت

درسـت و   اًتنهـايي و مطلقـ   بـه  هـا  ايـن يـك از   هيچمعتقد است كه  زمينهپايان دهد. در اين 
. در واقع در هر سه عناصـري وجـود دارد   استدفاع نيست و هر سه نيازمند بازنگري   قابل

  ).81 :1370ند (سروش، كن دوري ها آنكه بايد از 
در هم آميخته  بودن و ايراني بودن هاي سروش، اسالمي با توجه به ديدگاه ،رسد مي نظر به

ديـدگاه سـروش    ،حقيقـت در  ؛نسبت اين آميختگي با مدرنيته مشـخص شـود   بايد است و
 اسـالم يني نشجا ةمسئل بارهشدگي فرهنگ ايران است و در اين  مدرنناظر بر بخش  تر بيش
اسـالم بحـث و    گوناگوندر ابعاد  ،كه اي گونه. به كند مي را مطرح يقيتحق اسالمبا  يديتقل

د در توان مي . اسالم تحقيقيشودي فقهي پرهيز ها هتفحص شود و از محدودكردن آن به جنب
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 ةنكتـ امـا   بمانـد، گرايي و جزميت مصـون   واپسفضاي مدرنيته هويت خود را بازيابد و از 
 براي تغيير احكام فقهياين است كه چه معياري  شود ديده ميمبهمي كه در سخنان سروش 

كند كه اين امور فقهي به چه حالتي دربيايـد   مي عبارتي چه كسي تعيين بهكننده است؟  تعيين
رسد پاسخ سروش به اين  مي نظر به ؟هايي باشد فقه در چه بخشگذاري راث ةحيطو دامنه و 

 مفصل ديني و فلسفي هاي ها و تحقيق بحثدر اين باره ماند و  مي در حد كليات باقي سؤال
  است. ضروري

  
  ديدگاه شريعتي 2.5
سـه وجـه   توجه است كه پيش از سروش شريعتي بـه ايـن    درخوربيان اين نكته  جا ايندر 

خاص تفكيكي اين چنين واضح ارائه نداده اسـت.   طور به نظير سروشاما  ،پرداخته فرهنگ
به تأثير ايـن سـه عنصـر    را  ويضمني اعتقاد  طور بهتوان  مي اسالم و انسان كتاب مطالعةبا 

در شناسـاندن اسـالم واقعـي و مبـارزه بـا تقليـد        تـر  بـيش البته سعي شـريعتي   ؛نمايان كرد
  زدگي است. كوركورانه يا غرب
 كـه  ايـن  واسـطة  بـه و  كنندرا داوري  ها آن بايد ها ملت كه ها معتقد است در بحث سنت

زننـد و  بدست به گـزينش   بايد بلكه ،ندكنتقليد نها  اند از آن سنت پدران يا متعلق به گذشته
 .)8 :1347(شريعتي،  بهره ببرند ها آنمتناسب با زندگي حاضر از 

 سازگار هاي قسمت بايد متعصبانه آن را كنار گذاشت، بلكه تمدن غرب هم نبايد بارةدر
 پيونـدزدن فرهنـگ   ةوظيفاين  ؛ البتهكردگزينش  آن راهاي ملي  هاي بومي و ويژگي با سنت

  (همان).  بشناسند خوبي و تمدن شرقي بر دوش كساني است كه هر دو فرهنگ را به يغرب
 ةكند مسئل مي كتاب بحث گوناگونهاي  آن در بخش بارةاز مفاهيم مهمي كه شريعتي در

). 28 :(همـان  شـود  منجر تواند به ركود و يا سازندگي مي كه است چگونگي تقليد از غرب
  نويسد: مي نين در تفاوت غرب و شرق چنينچ هم

هايي را كه كسي كه از سـيري   رنج شرق از گرسنگي است و رنج غرب از سيري، و حرف
جاست، يك مشـت   معني و بي بي ميرد اصالً مي گرسنگي زند براي كسي كه از تركد مي مي

 :جا به معني واقعـي كلمـه اسـت (همـان     دردنخور و بي به ،هاي بيگانه با محيط است حرف
29 - 30(.  

المـاس  كلمة آورند به سرنوشت  مي ها از اروپا با خودفكر روشنيي كه ها هدر ترسيم ايد
  كند: مي اشاره
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والم  الـف ماس بوده بعد رفته به زبان عربي يك  صورت بهالماس اول در زبان فارسي  كلمة
مـان   فارسـي هايي كه زبان  مانده، سال جا آنشده الماس. بعد مدتي در  اند هبر آن داخل كرد

نوشتند. بعد از مدتي كه  مي ان و نويسندگان به عربي چيزفكر روشنهمة ديگر راكد شده و 
والمـش   الفيادش باشد كه اين الماس،  كه اينون بد ،برد مي كار بهايران باز زبان فارسي را 

الماس را آورده وارد زبان فارسي كرده  كلمة، ش مال خودش استماسهاست و  مال عرب
هـا   و مدتي توي زبان فارسي توي فرهنگ فارسي غلت خورده و بعد ايـن كلمـه را عـرب   

گويند  مي ن است و حاالوالم مال خودشا الفو يادشان رفته كه اين  اند هدومرتبه از اين گرفت
  ).33 - 32 :االلماس! (همان

شـوند   مي بسياري از مسائلي كه از فرهنگي به فرهنگ ديگر منتقل راجع به كه ايننتيجه 
است  علتهمين  به. شود ميظاهر قضايا توجه به فقط گيرد و  نمياندك تفكري هم صورت 

كند كه تقليد از غرب را  مي بيان صراحتاًدارد. او تأكيد كه شريعتي بر تقليد آگاهانه و مدبرانه 
 گونه كه خود تقليد كنيم نه آن ها آنخواهد از  مي طور كه غرب كند كه آن مي در صورتي نفي

تقليدي  بايد پذيرد و معتقد است اين تقليد نميوار را  بردهبه اين معني كه تقليد ؛ خواهيم مي
كند تا جاهـل نمانـد و بتوانـد     مي نظير تقليدي كه شاگرد از معلمش ؛منطقي و سازنده باشد

  ).118 - 117 :مسير ترقي را طي كند (همان
و ايـن مـدل را در ادوار    شـريعتي مـدل مخروطـي را مطـرح     ،در بحث فرهنگ غـرب 

. اين مدل حكايت از وجود طبقات مختلف در اجتماع كند ميحيات غرب بررسي گوناگون 
ارتفـاع را   5/4 مـثالً  را حجـم  اكثريتكه است مردم تودة هرم قاعدة كه  به اين شكل .دارد
 كـه  شـود  مي انتلكتوئل گفته ها آننازك وجود دارد كه به  اي هالي ،از آن بعد ؛دهد يم يلتشك

 در ؛استادانو  نظير دانشجويان ،دهند مي كه فعاليت ذهني انجام اند اين طبقه افرادي از جامعه

كه در هـر   اند و تك افرادي ،ها نبوغ تك، ها هانديش تك ها اين ،ندا ستارگانهرم قلة در  ،نهايت
 ،ترنـد  مهـم كنند و تعدادشان معدود است. از نظر شريعتي سـتارگان از همـه    مي دوره ظهور

 گيرند و سـرانجام پيـروز   مي انتلكتوئل قرارطبقة درخشند در تضاد با  مي وقتي ها اين چراكه
دهد. سپس اين ستارگان خود به انتلكتوئل  مي در جامعه تغيير رخ شوند و به اين ترتيب مي

 :كنـد (همـان   مي ادامه پيداسازوكار يابند و اين  مي شوند و ستارگان ديگري ظهور مي تبديل
127 - 132(.  

هـايي   توان اسـتنباط  مي كند مي كه شريعتي براي فرهنگ غرب طراحي نظاميبا توجه به 
بـاره رخ   جامعه امـري تـدريجي اسـت و يـك    اوضاع تغيير فرهنگ و  كه ايناز جمله  ؛كرد
پرداز و  نظريهدهد بر دوش افراد خاص  مي نين بار تغييراتي كه در جامعه رخچ همدهد.  نمي
تـودة  در فراينـد تحـول جامعـه     كه اين. در نهايت است ي خاصها هنوعي صاحب انديش به
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ها و متفكران خاص هر  نقش بر دوش انتلكتوئل ترين ند و مهمكن مي مردم نقش ثانويه را ايفا
  جامعه است.

بـر  بـا تكيـه    اي هانديشمندان معتقد است هـر جامعـ   اي هنين شريعتي به نقل از پارچ هم
 نامد. مي شود و اين امر را بازگشت به خويشتن مي فكر روشنو زبان عموم  ،تاريخ، فرهنگ

  كند: مي شريعتي بازگشت به خويشتن را چنين تفسيردر واقع 
عنوان يك سنت، وراثت، يك  بهبازگشت به فرهنگ اسالمي و ايدئولوژي اسالمي و اسالم نه 

عنوان يك ايمان  بهعنوان يك ايدئولوژي، اسالم  بهنظام يا اعتقاد موجود در جامعه، بلكه اسالم 
 و در حقيقـت تكيـه براسـاس    ،پديـد آورد  هـا  هجامعهمين كه آگاهي دارد و آن معجزه را در 

  ).7 :1350احساس موروثي ديني و يا يك احساس خشك روحاني نيست (شريعتي، 

ترين عامل انحطـاط   كه بزرگ اي هي ناآگاهانها اسالم را بايد از صورت تكراري و سنت
يـك ايـدئولوژي    منزلـة  بخـش مترقـي معتـرض و بـه     آگـاهي يك اسـالم   صورت  بهاست 
  ).20 :گر مطرح كرد (همان روشندهنده و  آگاهي

ترين اقدامات شريعتي اين بـود كـه از ديـن ايـدئولوژي      از مهم كه سروش معتقد است
. ابزار شـريعتي در ايـن راه عشـق    كردتحولي عظيم ايجاد طريق انقالبي خلق كرد و به اين 

تـر   وسيع بسيارديندامنة كردن دين دارد اين است كه  ايدئولوژياما نقدي كه سروش بر  ،بود
دين مثل هواسـت و ايـدئولوژي   «عبارتي  ؛ بهزندان ايدئولوژي اسير شوداز اين است كه در 

ايدئولوژي براي دريدن است و ديـن بـراي   « ) و128 :الف 1384(سروش، » مثل جامه و قبا
سـاز   هزمينـ هـا   رو سروش معتقد اسـت ايـدئولوژي   ). از اين155 :(همان» دريدن و دوختن

د. اين در حالي است كه نبر نميكاري از پيش  و در زمان استقرار اند نهضت و دوران تأسيس
 كـه  ايـن كنـد و بـراي    مي نقدرا شدن نهضت به نهاد آگاه است و آن  تبديلشريعتي خود از 

به ايسـتايي نهـاد تبـديل نشـود، معتقـد اسـت از طريـق اجتهـاد،          ،كه پويايي دارد ،نهضت
  ).110 :(همان كردگيري توان از اين مسئله جلو مي و مهاجرت ،ازمنكر نهيو  معروف امربه

مهاجرت در ايـن دوره خيلـي اثـربخش     كند مي كه شريعتي مطرح اي هاز ميان سه مسئل
 ازمنكـر  نهـي و  معـروف  امربـه اما اجتهـاد و   ،تواند باشد و امكان چنين كاري هم نيست نمي
مفهوم اجتهاد در ديدگاه شريعتي بـا مفهـوم اسـالم     ،عبارت ديگر بهد. ند كارساز باشنتوان مي

معني لغوي اجتهاد هم حكايت از نـوعي   چراكه، است خوان همدر ديدگاه سروش  يتحقيق
تحقيق دارد. اجتهاد در برابر تقليد است. امروزه بسياري از موارد ديني روحية گري و  پرسش

گري از دين و تحقيـق   پرسشجاي  يعني افراد به ،به جاي اجتهاد به تقليد تبديل شده است
  .شوداصالح  بايد كه اين امر اند هدر باب آن به تقليد روي آورد
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نتوانسـت در   كـرد گـذاري   پايهكه شريعتي  اي سروش اعتقاد دارد ايدئولوژي ،در نهايت
بخشي به ايـن وجـه كـار     وضوحبخش باشد و امروزه نقش انديشمندان  نتيجهاستقرار دورة 

، از سوي شريعتي نيست نكردن بيني آگاهي و يا پيشناعلت  بهالبته اين مسئله  ؛شريعتي است
طـور كـه    اما همـواره در عمـل نتـايج آن    است، بلكه شريعتي خود واقف به اين مسئله بوده

  رود. نميشود پيش  مي بيني پيش
 ؛بـازنگري و ارزيـابي سـنت    .1 :كنـد  مـي  هاي شريعتي نكاتي را روشـن  بررسي ديدگاه

 و ؛بخـش  تعـالي وري آگاهانـه و   بهـره نـوعي   بـه پرهيز از تقليـد كوركورانـه از غـرب و      .2
شناساندن اسالم واقعي و تبديل آن به ايدئولوژي آگاهانه كه هم وجه تأسيسي و هم وجه   .3

جسـتن از   بهرهشريعتي  ةاساسي در انديشنكتة رسد  مي نظر به ،واقع استقرار داشته باشد. در
بـا تقليـد    راه هـم  اي هچنين نكت ،بخشي به آن است. در حقيقت وضوحو بخش  آگاهياسالم 

 كندتواند تعارض فرهنگ ايران را با مدرنيته مرتفع  مي آگاهانه از غرب و بازنگري در سنت
  .كندنوعي تعادل بين اين سه وجه برقرار  بهو 

  
  ديدگاه رجايي 3.5

توان از رجـايي نـام    مي پرداخته استاز ديگر متفكراني كه به بحث فرهنگ و هويت ايراني 
شدگي در فرهنگ  مدرنو  ،نقش هر سه عامل ايران، اسالمبر برد. او نيز نظير ديگر متفكران 

  كند: مي است كه اشاره علتهمين  بهايران تأكيد دارد. 
گفـتم كـه    مـي  تفصـيل  بـه  ،اگر قرار بود به پرسش كيستي ايرانيان پاسخي جامع ارائه كـنم 

هـم   هـا  آناست. منظور اين است كه » همين هماني و نه اين نه آني«حالت  ها آنوضعيت 
نيسـتند.   ها آنيك از  هيچو هم ايراني هستند و در عين حال  ،مدرن، هم سنتي، هم مسلمان

يـك را در   هيچولي  ،در خود جمع دارند ي يادشده را تماماًها همؤلفايرانيان  ،عبارت ديگر به
 ها آني ها به كردار بازي است و عمل ها آني ها همين دليل سخن بهجاي خود ندارند و  سر

  ).2 :1391هم معنا و عمقي ندارد (رجايي، 

معتقد است كه بسياري از متفكران و انديشمندان كه سعي در پرداختن به و ا، اين با وجود
به  اند هتوانست تر كم علتهمين  بهو  اند هيكي از اين سه معيار را برگزيد اند هفرهنگ ايران داشت

هم به سـنت، هـم بـه     بايد نتيجه دست يابند. اين در حالي است كه در نگاه به فرهنگ ايران
 ).26 :(همان كردتوجه  است تجدد رخ دادهنتيجة و هم تحوالتي كه در  ،ايران و اسالم

آورد و معتقد است در  مي شاهد در حكمپهلوي را  اندوربخشي به اين بحث  روشندر 
و از  شـد  داده مـي مذكور ساختار جديدي حاكم شده بود كه به تجدد اهميت وافري  اندور
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و  شـد  مـي ن يهاي بومي و سـنتي تـوجه   ارزش به اما ،شد مي صنعت و علم جديد حمايت
اسالم  به كند كه در حال حاضر مي اشاره ،نينچ هم .)28 :آن ظهور انقالب بود (هماننتيجة 

فـرار  پديـدة  آن  ةو نتيجـ  انـد  هحاشيه رانده شـد   بهر و عناصر ديگ شده استو سنت توجه 
 ن اهميـت كـرد  روشن منظور بهرجايي  ).68 :است (همانبوده مغزها و مهاجرت استعدادها 

  برد: مي كار بهفرهنگ ايران تمثيل جالبي را گوناگون ي ها هرگ
و دوران معاصر خود ما هسـتيم و   ،اسالمي پدر و مادر دورةايران باستان پدر و مادربزرگ، 

وگرنـه مصـداق    ،توان و نبايـد غافـل بـود    نمييك  هيچخانوادگي ما. از اسطورة سنت هم 
  ).39 :شويم (همان مي بريدن بننشستن و  شاخه به

 به نقد آراي چهار نفر از اهل قلم پرداخته كنداصلي خود را مطرح ايدة  كه آناو پيش از 
بينـي ناسـوتي و دو نفـر ديگـر را در قالـب       جهان چهارچوبرا در  انآنكه دو تن از  است
، و شـاهرخ  ايـران در  ادبيـات  تـاريخ  مؤلـف اهللا صـفا،   ذبيحدهد.  مي بيني الهوتي قرار جهان

ناسوتيان و مرتضي مطهري و عبـدالكريم سـروش   زمرة در  ،معاصر پژوه مسكوب، شاهنامه
كننـد. فرهنـگ و هويـت     مـي  ديني و اسالمي تعمق ةانديش چهارچوبكه در  اند الهوتياني

نظر صفا  مطهري. شاهنشاني نهادايراني در آثار صفا بر دو چيز استوار است: زبان فارسي و 
مهم يعني ايران و اسـالم تشـكيل شـده    پاية كند و معتقد است هويت ايراني از دو  مي را رد

داند و دليل اصلي تمـايز   مي استوارزبان و تاريخ  ةاست. مسكوب هويت ايراني را بر دو پاي
 داند. از نظر سروش هويـت امـروز ايـران را سـه     مي ايرانيان از مسلمانان را در اين دو چيز

كنـد كـه    مي را چنين نقد ها هدهند. رجايي اين انديش مي و غرب شكل ،فرهنگ ايران، اسالم
را پايه و  ها آنتوان  نميو  يندو تاريخ مقوالتي ابزاري و گذرا ،ينشاهزبان فارسي، نهاد شاه

 يمـدت  بـراي زبان ايرانيان  به اين مفهوم كه مثالً ؛تر مثل هويت قرار داد يدائم اي هبنيان مقول
 . اگـر زبـان فارسـي در   انـد  هترك بودقبيلة طوالني عربي بوده است و يا بسياري از سران از 

تـوان   نمـي زبانشان  دليل بهو ... را  ،سينا، فارابي، مالصدرا ابنهويت ايرانيان باشد، پس زمرة 
  ايراني ناميد.

ابزاري و  اي هويژه زبان فارسي را مقول بهتوان  نميالبته اين نقد رجايي جاي تأمل دارد و 
ترين مسـائل در بحـث هويـت و فرهنـگ      اساسيزبان فارسي يكي از  چراكه ،گذرا دانست

توان فرهنگ و هويـت را   نمياما از سوي ديگر  ،توان نقش آن را ناديده گرفت نمياست و 
  به زبان تقليل داد.فقط 

مطهـري يكـي از    ،وابـه بـاور   . كنـد  مـي در ادامه مطهري و سروش را نيـز نقـد   رجايي 
ي فرهنگ يعني تجدد را ناديده گرفته است. سروش نيز فرهنگ غـرب را  ها ترين بخش مهم
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كار  بهغرب را  ةو نبايد واژ كردرا بومي  كه از نظر رجايي بهتر است تجدد است مطرح كرده
 اي همقولاسالم كه جا  آلود است؛ از آن ابهام اسالم بارةديدگاه سروش در ،برد. از سوي ديگر

ي متعدد متفاوت ها هو دوراوضاع ما از آن در درك اما برداشت و  ،است يرذناپثابت و تغيير
  ).67 - 49 :است (همان

 بـه  و نقد رجايي را وضوح بخشـيد.  كردتوان سخن سروش را تحليل  ميدر اين بخش 

دانـد كـه بـه     مـي  خاص اسالم را امـري  طور بهالف) دين و  1384كه سروش ( ترتيباين 
اعصار، اما معتقد اسـت برداشـت و   همة نيست و زباني است براي وابسته موقعيت و زمان 

ويژه در بخـش احكـام فقهـي     به؛ شد جامعه متفاوت خواهداوضاع ما از آن متناسب با بهرة 
البتـه   ؛شـد  فلانبايد به ظاهر دين بسنده كرد و از باطن آن غ كه اينمعتقد به پويايي است و 

ابهـام   انجـام دهـد   بايـد  ه كسـي و چگونـه  چـ ايـن حـدود و نوشـدن را    در اين بحث كه 
  دارد.   وجود

بهـره  رودخانـه  استعارة كند و در اين راه از  مي خود را مطرحانديشة رجايي  ،در نهايت
به اين دليل كه اعتقاد دارد هويت در بستر زمان و مكان جاري اسـت و هـم تـداوم     برد مي

ـ    هويـت را متشـكل از چهـار عنصـر     ةدارد و هم در حال تحول است. سپس ايـن رودخان
  اين چهار عنصر معتقد است:رابطة بين رجايي در بيان  و سنت. ،داند: ايران، اسالم، تجدد مي

نين جهت و هدف هويت ايراني را چ هممركزي و خميرة تركيبي از ايران و اسالم محتوا و 
 و ترتيبـات نهـادي آن را تجسـم    ،سازد و تركيبـي از سـنت و تجـدد سـازوكار، روش     مي
  .)68 :1391بخشد (رجايي،  مي

در چهار گفتار بعدي كتاب، نگارنده با توجه به عملكرد تمدن ايرانيان به چهـار عنصـر   
دو متغيـر يعنـي سـاختار    تـأثير  پردازد. در بخش سهم ايران در هويت ايراني به  مي ذكرشده
هويـت  رودخانـة  . در بسـتر  است فرهنگي توجه كردهـ  اجتماعي و ساختار دينيـ  سياسي

آن يكي فرديت عارفانه و ديگري تسـاهل   پذيري احياها ايران و ارزش ةايراني وجه مشخص
. اند هبود ها آن ةو فرهنگي ايرانيان پذيرند ،ساختارهاي سياسي، اجتماعيو بازبودن است كه 

در ايران باستان از جمله در  ،براي مثال ؛بودن در ايرانيان وجود داشته است پذيرندهتساهل و 
وجود داشته تساهل اين مادها از سوي در پذيرش يهوديان  قبل از آنرفتار كوروش و حتي 

از  هـا  آننشـدن   خـارج ي فـردي در عـين   ها رفانه اهميت انتخاباست. منظور از فرديت عا
و لفظ شـاه را بـه معنـاي     اند هبود ها ي به بهترينياب دستحدود است. ايرانيان همواره دنبال 

شاهي در ايـران  انديشة بيت. نهاد شاهي به مفهوم  شاهو  كليد شاهنظير  ،برند مي كار بهبهترين 
نمـايش بگـذارد    بـه  ،كه آرماني و نمونـه باشـد   را، الگوي رفتاري خاصي بايد شاه كه اينو 
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ديـن اسـالم نيـز بسـتري از      .)103 - 79همـان:  نمادي از پذيرندگي فرديت عارفانه اسـت ( 
همان: و برابري در قبال قانون است ( ،ي متعدد نظير خداپرستي، وحدانيت، عدالتها ارزش
سنت چه  آنو  است دگي ايرانيان را جهت دادهسنت نيز طي قرون و اعصار زن .)133 - 106

همـان:  مـردي اسـت (   و جـوان روي  و ميانهكند اعتدال  مي متمايز ها سنترا از ديگر ايراني 
همـان:  ترين دستاوردهاي تجدد فرديت مسئول و آزادي معقول است ( برجسته). 159 - 135
161 - 231.(  

تركيبـي كارسـاز    هـا  آن ةو از مجموعـ  كـرد را تركيـب   ها به نظر رجايي بايد اين ارزش
كه از نظر فلسفي نبايد ايـن   دست آورد. اين تلفيق ابتكارآميز تابع سه قاعده است: اول اين به

آگاهي به ايـن موضـوع    ،دوم ؛بودن) باهم همه ةو متضاد دانست (قاعد چهار بستر را مخالف
امـا   ،انـد  هسـاخت بـود   دسـت و  ،سـاز  شالودهتكه،  چهل، اي هچنداليه، آميز ها هويتهمة كه 

 كـه  اين  ؛ سوماند هابتكاري و نه تقليدي انجام داد اي گونه بهساز اين آميزه را  تمدني ها هويت
. بـه ايـن معنـا كـه چـون      پرهيز شـود  هويت ةدهند تشكيلعناصر  دربارةيافت ابزاري  از ره
و يـا   ،را زير پـا گذاشـت، ابـزاري كـرد     ها آننبايد  اند هويت ةدهند تشكيلعناصر ها  ارزش

هـا ايـن اسـت كـه عناصـر يادشـده را        ترين مسئله در بحث احياي ارزش . مهمكردتمسخر 
. بـه نظـر   كـرد پرهيـز   هـا  آن شدن ابزاريعقالني و ابتكاري دروني كرد و از تقليد يا  گونة به

بـراي   اي هد ارادتلفيق كافي نيست و ايفـاي نقـش بـازيگري نيازمنـ     ةرجايي، آگاهي از نحو
  .)244 - 239همان: ايراني از آن برخوردار است ( ةتحقق آن است كه نسل تاز

او سـعي   كـه  ايناز جمله  شود ديده ميي رجايي نكات ارزشمندي ها هدر بررسي انديش
ه و از كـرد ي بـه شـكل صـحيح عناصـر مـورد بحـث در فرهنـگ ايـران         بخشـ  در وضوح

از اين وجوه هويت را به جاي ايران  هريككردن  مطلق. است هكردانتقاد  ها آنكردن  تحويل
گرايي و تجدد را به تجددگرايي  سنتگرايي و سنت را به  اسالمگرايي و اسالم را به  به ايران
 ).68 همان:كاهد ( فرومي

در  ويژه بهه است، كردو تجدد استخراج  ،از ايران، اسالم، سنتوي البته اگر عناصري كه 
جامعـة  اجتماعي اوضاع در حوادث تاريخي و  تر بيشبخش ايران و اسالم و سنت، با تأمل 

 تـر  واضـح رسـد كارسـازتر و    مـي  نظر بهگرفت،  مي تر جزئيات صورت دقيقايران و ترسيم 
بـراي  موارد نامفهوم اسـت.   اي هندادن شواهد مكفي در پار ارائه علت ادلة وي به ، زيرابود مي
 ،رسـد  مـي  نظـر  به. داردروي شواهد گويا نيست و قدري ابهام  ميانهاعتدال و  در بحث ،مثال
 ،بـراي مثـال  . كـرد  مـي  را نيـز بررسـي   ها آنموارد شواهد نقض را مطرح و  اي هدر پار بايد

نويسان افراط و تفريط در بسياري از وجـوه فرهنگـي ايرانيـان را تأييـد      سفرنامهبسياري از 
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). اين افراط و تفـريط  128 :1374بروگشن، ؛ 1383سكويل وست،  ؛1374ند (گوبينو، ا هكرد
هـاي   زندگي ايراني مصـداق گوناگون و در وجوه  ،گرايي ماديدر سستي، خالقيت، عرفان، 

(به نقـل از ميرزايـي و    اند هكردرا توصيف  ها آننويسان  سفرنامهدارد كه بسياري از فراواني 
  .)1387رحماني، 
كه وزن  است اين مسئله شده غفلت وي از آني ها هرسد در انديش مي نظر بهكه  اي هنكت

در نظر گرفتـه شـده اسـت. ايـن در      سان يكو تجدد)  ،اين چهار عنصر (ايران، سنت، دين
 تركيـب رسد سنت ايراني و دين تا حد زيـادي در هـم آميختـه و     مي نظر بهحالي است كه 

و نتوانسـته   اسـت  ورت نگرفتـه صـحيحي از آن صـ  درك اما تجدد است كه هنوز  ،اند هشد
  نسبت خود را با اين عناصر روشن كند.

سويي سنت ايراني و  است كه حكايت از همبسياري هاي  و كتاب ها هشاهد اين امر مقال
). 1379ثالثـي (  و )،1381( زاده  )، نقيـب 1379اسالم دارد. نظير ديدگاه اسـالمي ندوشـن (  

از جملـه فاضـلي   ؛ داننـد  مـي  كه تجدد را مـبهم و معماگونـه   هايي هها و مقال نين كتابچ هم
 ،، نخسـت »ايران معاصر فرهنگي گفتمان در تجدد«) در فصل دوم كتاب خود، با نام 1391(

پـردازان   نظريـه  كه كند مي پردازد. از جمله اشاره مي به معماي مدرنيته و پيچيدگي مفهوم آن
گرايـي،   رفـت  پـيش طلبي، نگـرش جهـاني،    تساويگرايي،  علميي نظير ها اجتماعي شاخص

و پذيرش تجارب جديد را  ،پذيري ريسكطلبي، نگرش مدني، نگرش دموكراتيك،  استقالل
ده اسـت. او ذيـل ايـن    كرگفتمان تجدد در ايران را بررسي  ،. سپسشمارد برميبراي تجدد 

ي هـا  هدغدغكند كه تجدد يكي از  مي بيانرا بررسي و گوناگون عنوان تعاريف انديشمندان 
تجدد ايراني چه هست  كه ايناصلي بسياري از متفكران شده است، اما هنوز معماي تجدد و 

 جواب مانده است. بيتواند باشد  مي و چگونه

تفكيك دو بحث  است توجهدرخور رجايي هاي  ديدگاهاز ديگر مواردي كه در بررسي 
مطـرح شـده اسـت،     هـا  يـن ااز  هريـك ايران و سنت است. با توجه به تعاريفي كـه بـراي   

 ،شوندو در نهايت با عنوان سنت ايراني لحاظ رسد اگر اين دو بحث در هم ادغام  مي  نظر به
فرهنـگ  گوناگون از ابعاد  حاصل آوردهاي رهرجايي  ،از سوي ديگر .دهد روي نميمشكلي 

ده اسـت. ايـن در   نكـر بحـث   احتماليابعاد منفي  دربارة ايران را با ديدي مثبت نگريسته و
بـرد   ها اولين گـام در پـيش   ضعف نقطهرسد توجه به نكات منفي و  مي نظر بهحالي است كه 

  فرهنگ و توسعه است.
) توجه خاصي به اين نكات داشته و معتقـد اسـت بـدون    1382القلم ( سريعكه  چنان

رفـت و توسـعه داشـت. او معتقـد اسـت راز       پـيش  انتظارتوان  نمياصالح نقاط ضعف 
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در ؛ مند و متعـادل اسـت   قاعدهموفقيت كشورهايي نظير ژاپن و آلمان در تربيت افرادي 
، بـه هـم احتـرام    ندارنـد را قبول  ديگر يككنند،  توانند با هم كار نميها  ايراني ،كه حالي
دهنـد، نقدپـذير    نمـي به حرف هم گـوش   پذيرند، نميهاي فردي را  تفاوت گذارند، نمي

هاي  ها و تعارف شوند، تعريف مي كنند، زود خشمگين مي خالي نيستند، از واقعيت شانه
حل ايـن   منظور به. ها اينو نظير  ،اند عجول، ، منصف نيستنداند مزاج دمدمي ،جا دارند بي

جمهـور   رئـيس يـا   ،ترين خدمتي كه يك مدير، انديشمند مشكالت او معتقد است بزرگ
شخصـيت ايرانيـان    كـردن  متحولاين است كه سعي در  بكندتواند  مي به ايران و ايراني

 داشته باشد.

 كـه  ايـن دليـل   بـه با وجود نقدهايي كه بر آن وارد است،  ،رجاييهاي  ديدگاه ،در نهايت
ورزي و اعمـال   غـرض فرهنگ داشته و در اين راه از گوناگون ن به ابعاد كرد توجهسعي در 

هـاي  كار راهتوجه اسـت.   ورزيده درخوراجتناب خاص  يوجه به عنايت شخصي وسليقة 
بر اتخـاذ رويكـرد تلفيقـي در     اي هتواند مقدم مي ه استكردمورد نظر او و نكاتي كه اشاره 

  .باشد مواجهه با فرهنگ ايران
  

  رويكرد تلفيقي به فرهنگ ايران و مراحل آن ةارائ .6
 شـدگي نشـان   مـدرن و  ،تعامل بين سه وجه ايراني، اسالمي زمينةدر  بررسي آراي متفكران

و سـعي در تلفيـق و    اند هنحوي از نسبت بين اين سه عنصر سخن گفت به هريكدهد كه  مي
مهم در اين باره بحث تلفيـق و چگـونگي آن   نكتة . اند هكرددر نهايت تعريف فرهنگ ايران 

امـا  ، آميخـتن اسـت   پيوستن و درهـم  هم بهبه معني  ينمع نامة فرهنگاست. مفهوم تلفيق در 
  :كردتوان اشاره  مي به سه گونه تلفيق بارهدر اين  ،رسد مي نظر بهآميختني؟  گونه درهمچ

  
 تلفيق موازي يا افتراقي 1.6

همگـي بـا هـم     هـا  هخطوطي موازي وجود دارند. اين رگـ  صورت به ها هدر اين تلفيق رگ
تـوان   مـي  راحتـي  بهنظير مخلوطي كه  ؛ندارند ديگر يك چناني با حيات دارند و اختالط آن

كـه   اين علت بهرا از هم تشخيص داد. چنين تلفيقي جاي نقد دارد  ة آندهند تشكيلعناصر 
نـوعي   بهاز مسائل دربرگيرنده است كه برآيندي هويت فرهنگي  ي فرهنگ و اساساًها هرگ

توان اجـزاي آن را از هـم    نميراحتي  بهسازند كه  مي شوند و محلولي را مي تركيبدر هم 
 .كردجدا 



  ...هاي  رويكرد تلفيقي به فرهنگ ايران: بازخواني انديشه   96

  

 متقارن يا تفوقيغيرتلفيق  2.6

همواره برخي عناصر بر برخـي ديگـر    ،يم. در حقيقتيرو روبهها  در چنين تلفيقي با قطبيت
ان مدرنيسـم در  دار طـرف و  زاده هـاي آخونـد   يابند، نظير ديدگاه مي واقعي برتريغير طور به

يا ديدگاه هدايت )؛ 1356مجتهدي،  ؛1379ايران كه بر بحث تجدد تأكيد داشتند (پورزكي، 
 در حكـم اسـالم   ستيزي، پرستش نژاد ايراني، ضديت بـا  عرب ويژه بهستيزي و  بيگانهكه بر 
بازگشت به سنت ايراني تأكيد دارد (آجوداني،  ايبر زردشتو ستايس دين  ،ايرانيغيرديني 
؛ اسـت  پـذير پردازد. اين ديدگاه نيز نقد مي زدگي كه به مبارزه با غرب احمد آلنظير )؛ 1371

و  كردسنجي  ارزشتوان دست به انتخاب زد و  نميي فرهنگي ها هكه بين حيطعلت به اين 
است نشان از بوده  رو روبهزماني با آن گوناگون ي ها هايران در برهجامعة مشكالتي كه  طبعاً

شـدت   بـه بحث تجـدد  به پهلوي  اندوردر  ،براي مثالناكارآمدي اين رويكرد داشته است. 
مذهب غفلت شد. با ادعاي تجدد به مبارزه با حجاب پرداخته شد و چـون ايـن    توجه و از

سان بود نتيجه نداد و در نهايت انقـالب و احيـاي    مسئله با سنت و مذهب مردم ايران ناهم
بـر بعـد   فـراوان  رسد بـا تأكيـد    مي نظر بهصورت گرفت. امروزه نيز  شده مغلوبهاي  قطب

و تجـدد غفلـت شـده اسـت و در نتيجـه نـوعي        هاي ديگر نظير سـنت  مذهب از صورت
  وجود آمده است.   بهي در جامعه خوان همنا

 

 تلفيق متوازن 3.6

 ،رسد قابل دفاع باشد تلفيق متـوازن اسـت. در حقيقـت    مي نظر بهرويكردي كه  ،در نهايت
 ،رموني معنـادار دارد هـا   بودن است. توازن حكايت از نوعي متساوياين توازن متفاوت از 

نيـاز حضـور داشـته باشـد و     اندازة   هكه هر عنصر در جايگاه واقعي خويش و ب اي گونه به
ه مسـلم اسـت   چـ  . آنكنـد  مي جامعه و مقتضيات آن مشخصاوضاع معيار اين حضور را 

. كـرد روي  زيـاده شود و در هيچ وجه نيز نبايد ديگري قرباني  ديك از اين عناصر نباي هيچ
توانـد ايـن    مـي  با درايتي محققانه راه همبر عقالنيت و پويايي  مبتنيگرايانه و  اعتدالديدگاه 

هاي مورد بحـث مـدد    توان از ديدگاه مي . در چنين تلفيقيكندتوازن را به حقيقت نزديك 
توجـه بـه   بوده اسـت.   علتهمين   بهگزينش انديشمندان مذكور هم  ،حقيقت جست. در

امـروز ايـران   جامعـة  در  آنجويي نهفته در  روحية حقيقتاسالم و دربارة شريعتي ديدگاه 
ـ آميز مـي و عمل در هم  ،كه در آن عشق، عقالنيتديدگاهي ضروري است.  د. اگـر زبـان   ن

كردن نيازمند  عملعقالنيت و دو بعد ديگر گفت امروز  مي عشق سخنپشتوانة شريعتي به 
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مورخانه و ديدگاهي دين كه برخاسته از دربارة شريعتي ديدگاه نين چ هم. اند اي هتوجه ويژ
. قـرار گيـرد  و كالمـي   ،احيا شود و در كنار وجوه فلسفي، فقهـي  بايدشناسانه است  جامعه

ارتباط آن با زنـدگي مشـخص شـود تـا اعمـال فـردي و        بايد اسالم دين زندگي است و
نكتة مهمي كه نسل امـروز نيازمنـد آن اسـت توجـه     نين چ هم. شوداجتماعي افراد اصالح 

شـدگي بـه    مـدرن بحث  ويژه بهو  ،كه بر اسالم تحقيقي تأكيد دارد ،اه سروشديدگويژه به 
گو نيسـت و اذهـان نـو نيازمنـد      است. اسالم تقليدي ديگر پاسخآن زماني اوضاع اقتضاي 
شمار خود پاسخ دهد. در كنار اين مسئله فقه پويـا و   ت بيسؤاالتا به است هاي نو  نگرش

 ،گشـا باشـد. از سـوي ديگـر     گـره توانـد   مي ظاهري آنتأكيد بر باطن دين در كنار اعمال 
متنـاقض و يـا    صورت بهنبايد اين سه وجه  كه اينتلفيق و نحوة  بارةهاي رجايي در ديدگاه
اهميت است. اين سـه وجـه نـه     دارايفروكاسته شوند  ديگر يكو به  فرض شوندمتضاد 
در گـرو درك   هريكند و دوام ديگر يك ةكنند تكميلنوعي  بهبلكه  ،نه متضاد اند و متناقض

ات خـود را  يـ نظر تـر  بـيش رجـايي  البتـه  ؛ صحيح و ميزاني متوازن از ديگر عناصر اسـت 
در بخشي كه  خصوص به؛ است هكار عملياتي ارائه نداد راهو  هكردتئوري مطرح  صورت به

شواهد  بيانوجود دارد و بسياري  هاي گويد ابهام مي از چگونگي تلفيق و عناصر آن سخن
شخصـي،  سـليقة  است. تلفيق متوازن از هر گونه  ضروري هاي عملياتي تاريخي و مصداق

نكات مثبـت  كه كردن به دور است. در تلفيق متوازن سعي بر اين است  تحويلو  ،جزميت
در  ؛يك اسـتقالل وجـودي نداشـته باشـند     هيچعناصر به هم پيوند زده شوند و در نهايت 

يك بر ديگـري غلبـه    هيچدهند و  مي و به حيات خود ادامه عين حال همگي حضور دارند
توان  مي هاي اين انديشمندان برد چنين رويكردي و تكميل ديدگاه نخواهد داشت. در پيش

  مراحلي ذكر كرد:

  واكاوي 1.3.6
و تجـدد اسـت. بـه ايـن      ،، مذهبسنت گوناگون ابعاد در تجسس مرحله اين از منظور

در و حـوادث و وقـايع بررسـي    تـا   كـرد ايران غور گذشتة در تاريخ و بايد صورت كه 
بـه  بايـد  . در اين بخـش  شودهر كدام از اين سه رگه معلوم  ةدهند تشكيلنهايت عناصر 

آورد آن زمان ورود  رهايران باستان و  دورة :توجه شود سه مقطع زماني تاريخي در ايران
ي صــفويه و هــا هدورشــامل ورود ابتــدايي آن و ســپس اشــكال غالــب آن در (اســالم 
و سرانجام انقـالب   ،قاجار و پهلوي) هاي هدور، ورود فرهنگ غرب به ايران ()سلجوقيه

  اسالمي ايران.
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بـا توجـه بـه     .شـود مند  بهرهاز روش تاريخي  بايد محقق ها هبررسي اين دور منظور به
ي مـرتبط بـا   هـا  واقعيـت حاصـل از  ي هـا  هكـاربردن داد  بـه هدف تحقيـق تـاريخي    كه اين
در بـروز  مـؤثر  تـوان بـه عوامـل     مـي  از اين طريق، ستها آنهاي گذشته و تفسير داد روي

هاي زمـان حـال را بهتـر شـناخت.     داد رويپي برد و  است وقايعي كه در گذشته رخ داده
و  ،هـا  ي مربوط به عـادات، رسـوم، سـنت   ها هكند تا با تحليل داد مي تحقيق تاريخي كمك

دسـت آيـد    بـه ي تـر  بيشدرك  اند هنحوي در گذشته بود بهاموري كه  دادن چگونگي انجام
  ).122 :1385، و همكاران (سرمد

نقـد  . 3تدوين فرضـيه،  . 2، مسئلهبندي  صورت. 1از:  اند عبارتمراحل تحقيق تاريخي 
نـين  چ هـم ). 202 :1383تبيين تاريخي (قراملكـي،  . 5 و توصيف تاريخي،. 4منابع و اسناد، 

از: منابع دسـت اول و منـابع دسـت دوم (نـادري و سـيف       اند عبارتمنابع تحقيق تاريخي 
  ).69 - 68 :1385نراقي، 

ارتباط تنگـاتنگي بـا روش تحقيـق تـاريخي دارد كـه       ،يعني واكاوي ،گام اولبنابراين 
از آن اسـتفاده كنـد.    بايد ناگزيراما محقق  ،گذارد مي هاي خاص خود را پيش رو دشواري

و ا. كـرد تـوان اشـاره    مـي  خاص شـريعتي ديدگاه در اهميت استفاده از روش تاريخي، به 
را  شناسـانه مسـائل   جامعهتاريخ و حوادث گذشته داشت و با ديدي دربارة خاصي ديدگاه 
  .كرد ميتحليل 

ر هاي امروز هـ  بسياري از ويژگيريشة الف) معتقد است بررسي تاريخ  1384سروش (
هاي منفي ايرانيان ريشـه در نظـام اسـتبداد     ويژگي ،براي مثال. كند مي را مشخص اي هجامع

چنين فضـايي اسـت   نتيجة ه افكنده بود و در يشاهنشاهي دارد كه ساليان درازي بر ايران سا
شـكل  در ايرانيـان  زورگـويي   و منـدي،  رابطـه نظير فرار از قـانون،   اي هاي منفي كه ويژگي

  است.   گرفته
وجـه  . كـرد توجه  شريعتيمورخانة شناسانه و  جامعههاي  ديدگاهتوان به  ميدر اين گام 

به تاريخ و جامعه و تحليـل وقـايع و سرگذشـت جوامـع     توجه هاي شريعتي  ديدگاهمتمايز 
تواند  مي الماس كه به آن اشاره شد، بررسي خط سير تحول و تطور جوامع كلمةاست. نظير 

  را بازيابي كند. ها ناكاميها و  بسياري از موفقيتريشة 
امـروز ايـران ريشـه در تـاريخ و وقـايع      جامعـة  هاي  بسياري از ويژگيبه اين ترتيب، 

توان تحليل صـحيحي از وضـعيت امـروز     نمي ها آنآن دارد كه بدون درنظرگرفتن گذشتة 
  داشت. جامعه
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  سنجش 2.3.6
و  هــا آنبنــدي اطالعــات و شــناخت نقــاط قــوت و ضــعف  دســته بــرايدر ايــن مرحلــه 

 يـابي بـه   دسـت رجـايي در  هـاي   ديدگاه ،براي مثال. شود سعي مي ن نقاط قوتكرد برجسته
د. ند الگو قرار گيرنتوان ميبه نقاط منفي  يابي دستالقلم در  هاي سريع و ديدگاه نكات مثبت
هـا و   لآ ايـده ، شـود اهميت دارد كه تا نقاط ضعف شـناخته و رفـع ن   به آن علتاين مرحله 

ما  ،در حقيقت .كردخواهد  رو روبهبرداشت با مخاطره  بايد رفت پيشكه در راه  را هايي گام
ي يـاب  دستنيافتني غرق شويم كه  دستهاي  آل ايدهقدر در  نه آن ،ايم گرايانه واقعنيازمند نگاه 

هاي منفي جامعه غرق شـويم   قدر در واقعيات و ويژگي و نه آن شودرؤيا تبديل به  ها به آن
در ايـن   بايد معتدلرويكرد كه اهداف واالي انساني و اسالمي را به فراموشي بسپاريم. اين 

باشد رخ دهد و به مدد  بايد چه آنهست و  چه آنديالكتيكي بين  ،مرحله اتفاق افتد. درواقع
 سازي رخ دهد.روي و مقدمات باز آن تحول و پيش

  بازسازي 3.3.6
بازسازي نوسـازي و نگـاهي تـازه بـه مسـائل اسـت. ايـن مرحلـه نيازمنـد فـرارفتن و           

توان بهره جست. به ايـن مفهـوم كـه     مي و از قدرت تحليل و انتخاب است استعالكردن
هـاي   با آگاهي از نقاط منفي و با درنظرداشتن نقاط مثبت طيفي طراحي شود كه در گـام 

جستن از نقـاط قـوت و در    بهره سپسو  شودتوجه  ها نارفع كمبودها و نقصبه نخست 
هـا در نهايـت    ايـن گـام   قرارگرفتنهم كنار ها صورت گيرد. از  آل ايدهانتها درنظرداشتن 

ي بـه  ياب دست منظور بهكه اي  گونه يانه صورت خواهد گرفت. بهگرا تلفيق متوازن و واقع
شخصـيت ايرانيـان كـانون توجـه قـرار گيـرد و       هاي منفي  ويژگينخست  بايد سعادت
ي آموزشي ويـژه در  ها هاز طريق برنام ،آموزش و پرورش ويژه به ،گوناگونهاي  سازمان

هـاي   . در گـام كننـد ين نشـ هاي مثبت جا و آن را با ويژگي بكوشندن اين وجه كرداثر بي
طن و در بـودن در بـا   مسـلمان كه معيارهاي واقعـي   ،بعدي تحقق فردي اخالقي اسالمي

 راه هـم د بـه  نهـا صـحيح چيـده شـو     عمل او نمايان است، مورد نظر باشد. اگر اين گام
رفتـه جامعـه مسـير     رفتـه و پويايي در كسب علم و دانش  ،گري، تحقيقي پرسشروحية 

تـوان از   مـي  در برخـورد بـا مدرنيتـه خواهـد يافـت. در ايـن مرحلـه       را صحيح خـود  
كه شناخت اسالم واقعي، فقه ترتيب به اين  ؛هاي سروش و شريعتي بهره جست ديدگاه

ي ظـاهري و  هـا  هو توجه بـه جلـو   ،پويا و اجتهاد، اسالم تحقيقي به جاي اسالم تقليدي
  .دنشوواقع  مؤثرد نتوان مي دنيوي دين در كنار توجه به باطن دين
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ديدگاه انديشـمندان مـورد بررسـي و در نهايـت     از شده  مطرحنكات برآيند جدول زير 
  رويكرد تلفيقي متوازن است.گيري  شكلنحوة 

 گيري رويكرد تلفيقي متوازن به فرهنگ ايران . نحوة شكل1جدول 

 رويكرد تلفيقي متوازن رجايي سروش شريعتي

 كردن اسالم مدرن شناخت اسالم واقعي
و مدرنيته =  ،سنت، دين

 فرهنگ ايران

و  ،فرهنگ ايراني، اسالم
شدگي سه ضلع مثلت  مدرن

 بايد كه اند ايرانفرهنگ 
 بررسي شوندمتوازن  طور به

 بازسازي)مرحلة (
و  معروف امربه ،اجتهاد
  مهاجرتو ، ازمنكر نهي

مهاجر گزينة بودن اثر بي(
 حاضر)دوران  در

  فقه پويا و اسالم تحقيقي
ي ها هحيط نكردن (تعيين

اثرگذاري فقه و 
 ن آن)كردچگونگي پويا

  تضاد و تناقضنبود 
تلفيق مشخص  نحوة(

چگونه متضاد  كه نيست
 و متناقض نيستند)

گوناگون ي ها هه به جلوجتو
اجتهاد و پويايي با نگاه 

  گرا لاعتدا
 بازسازي) مرحلة(

اهميت تاريخ و 
  شناسي جامعه

 آموزي) عبرت(

  اهميت تاريخ و عقالنيت
 (تفكر منطقي)

آميز  مسالمتي زيست هم
و مدرنيته و  ،سنت، دين
ي مثبت ها هتوجه به جنب

ي ها ه(غلفت از جنب
 منفي)

جستن از تاريخ،  بهره
ورزي،  انديشهشناسي،  جامعه
ي ها توجه به ويژگيو 

مثبت و منفي فرهنگ 
 و سنجش) (مراحل واكاوي

  ايدئولوژي
 تأسيس) دورة(

تر از ايدئولوژي  فربه
 دورةبه  تر بيش(توجه 

 استقرار)

  يانهگرا گاهي تعالين
 به مذهب

نگاهي فراتر از ايدئولوژي 
به دين و توجه به حدود 

پذيري  تحقيقفقه و 
دين متعدد ي ها هجلو
 بازسازي) مرحلة(

كردن دين  دنيويتوجه به 
 ي عملي آنها هو جلو

توجه به باطن دين و 
 محصورنماندن در ظاهر

  يها هتوجه به جلو
 باطني دين

توجه به ظاهر و باطن دين 
ي عملي آن و ها هو جلو

درك مفهوم و عمق دين 
 سنجش) مرحلة(

  
  گيري نتيجه. 7

و رجـايي رويكـرد    ،هاي سـروش، شـريعتي   جستن از ديدگاه بهرهدر اين مقاله سعي شد با 
و مـدرن   ،فرهنگ ايران يعنـي ايرانـي، اسـالمي    جنبةهر سه به كه ارائه شود تلفيقي متوازن 

 و رجايي حاكي از آن است كه هـر  ،ي سروش، شريعتيها هنتايج بررسي انديش دارد.توجه 
 هر كه اينو مدرن) دارند و  ،سه متفكر تأكيد بر سه عنصر در فرهنگ ايران (ايراني، اسالمي

 انحاي گونـاگون . هر سه متفكر به شودتوجه ها  به آن بايداند و  اين عناصر حائز اهميتسة 
 شناسي را ضـروري  جامعهتاريخي و  رويكردسروش و شريعتي ؛ به پويايي فرهنگ معتقدند
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 ، وشـود  مـي  ي دين به ايـدئولوژي متوسـل  ها استفاده از پتانسيل منظور بهدانند، شريعتي  مي
زمـاني و  اوضاع به مقتضاي  هريكرسد  مي نظر بهانديشد كه  مياز ايدئولوژي  اترفرسروش 

هـاي شـريعتي وجـه     توجـه در ديـدگاه  نكتـة درخـور   . انـد  هبر جامعه سخن گفت  حاكمجو 
با توسل به اجتهاد و پويايي دين آن را از حالت سكون و  بايد استقراري ايدئولوژي است كه

رويكـرد تلفيقـي بـه فرهنـگ ايـران در ابعـاد       كـه  يي محفوظ داشت. مسلم است گرا واپس
و  ،اين رويكرد از طريق واكاوي تاريخي، سـنجش  ؛بررسي و تحقيق استگوناگون درخور 

فرهنـگ ايـران   گونـاگون  ي نگاهي متوازن و نه متساوي به اركـان  وجو جستبازسازي در 
 ،اسـت. در حقيقـت  گوناگون تحقق اين امر نيازمند تحقيق و تجسس در ابعاد  است. مسلماً

توانـد   مي كه اين رويكرد تلفيقي ييها هدر حيط تر بيشاست بر تحقيقات  اي هاين مقاله مقدم
  :شوند زير ارائه ميپژوهشي  هايرگذار باشد. به اين منظور پيشنهاداث

و بازسـازي و   ،واكـاوي تـاريخي، سـنجش   حيطـة  بسط مراحـل تلفيـق متـوازن در    . 1
  ؛ن آنكرد عملياتي

 ؛فقه پويا و اجتهاد زمينةتحقيق و تجسس در . 2

 ؛بررسي ابعاد اسالمي تحقيقي. 3

تلفيقي ي به رويكرد ياب دستدر  ،آموزش و پرورش ويژه به ،گوناگونهاي  نقش ارگان. 4
 .به فرهنگ ايران
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