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Iranian Culture and Civilization is located between two great cultures and 

civilizations: The first one is East Asian culture and the Second one is Greek 

culture. East Asia is at the eastern side of Being, the side of spirit and 

spirituality, and it is destined historically to turn into Nothingness. 

Whereas Greek is situated at the western side of Being, to which belong the 

corporeal and all corporealities, and its historical destiny is Being. While, 

what is applicable to Iranian culture and civilization is neither eastern nor 

western. In fact, it is universal and exhaustive embracing both East and 

West and inherits a kind of spiritual thinking which encompasses both 

eastern and western aspects. The spiritual truth of Heart in human beings, 

according to Muslim mystics, is a mediation between pure spirituality and 

pure corporeality i.e. the station of isthmus (Barzakh). Consequently, Iran 

has a strong interrelation with the station of Heart (Maghame –Del). 

Therefore, Iranian culture is in a total harmony with Islam as a universal 

religion . 
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 ایران: شرق میانی

                                             نگاهی حکمی به جامعی ت وجوه شرقی و غربی ایران

 گرانمحمدرضا ریخته

 چکیده    
میاند  دو فرهندگ و تمددنن بدقرا  درار  رفتد        فرهنگ و تمددنن ايدران در   

اسدد ی ي دده فرهنددگ و تمدددنن شددری رسددیا و ديمددر فرهنددگ و تمدددنن     
يونددانی شددری رسددیا در جانددج شددر ه وجددود، جانددج رو  و رو انینددا   

 یددرد و تیدددير تددارينه رن نیسددته اسدد  و يونددان در جانددج    ددرار مدده
ه غربدده، جانددج جسددم و جسددمانیا  اسدد  و تیدددير تددارينه رن هسددت  

اسدد ی در ايددا میددان ا  دداو فرهنددگ و تمدددنن ايددران ندد  ا  دداو جانددج   
شددر ه و ندد  ا  دداو جانددج غربدده اسدد ی فرهنددگ و تمدددنن ايددران جددام  

دار صددورته ات تّ  ددر م نددوک اسدد   دد   شددری و غددرت اسدد  و میددرا 
هم ناظر بد  وجدوه شدر ین  اسد  و هدم نداظر بد  وجدوه غربیند ی  ییید            

بنددا بددر ناددر  ارفددان مسدد مان میدداو م نددوک   ددج نیددق در وجددود ردمدده، 
بددرتو و واسددی  میددان رو انیندد  صددرّ و جسددمانین  صددرّ اسدد ی     

ريددی بد    بنابرايا ايران را ت   ق و پیوندک وثیدق بدا میداو   دج  اصد  مده      
همددیا جهدد  میددان تدداريگ و فرهنددگ و تمدددنن ايددران بددا اسدد و، در میدداو 

 ديا جام ، وفای و  راب  و ت ئم  ام  بر رار اس ی

 ايران، فرهنگ و تمدنن، شری، غرت، تمدنن میانهیها: کلیدواژه           
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رسد، چندان رسان نیس ی سنا  ّتا دربارۀ ايران بر خ ّ رنچ     در ابتدا ب  نار مه
يک جه  رن ايا اس     ما بايد اونل م  دوو  ندیم  د  دربدارۀ ايدران سیاسده سدنا        

یاسه روشا اس ی امنا مراد ات ايدران فرهنمده    ويیم يا ايران فرهنمهی م ناک ايران سمه
رو   ا م بر سرتمینه اس     ات سمر ند رن رود ه برخاسدت  و ات شدروان، خا دانه    

را  رض   رده و در الهور ا بال را پدرورده و  بررمده اس ی سرتمینه    در  نج  ناامه 
، در متون  ها در شیرات س دک و  افظ را ب  جهانیان  رض  داشت  اس ی ات سوک ديمر

   ب داً ب  ف    اند  ومهاند،  درک با ابهاو همراه اس ی  ّت رنچ     دربارۀ ايران  ّت 
ايران مهاجر   رده، ابتدا در مناطق رسیاک مر قک سا ا بدوده اسد  و رن سدرتمیا را    

ها بیّقايدی نامیدندی ايا مشابه  لّاه هم مم ا اس   درک بر دشوارکمه« ايران ويج»
ات سويه رن  وو و ته در مناطق رسیاک مر قک بودند، ت ابیر جغرافیايه خاصنه داشدتند   

ها و رودهاک ف   ايران، ي نده ملد    بردند    با  وههايه ناو مهي نه ات رودها و  وه
 ّتندد، ا تمداالً مرادشدان     ندی مث ً و تده ات البدرت سدنا مده    ا ام  ب دک، تیبیق نمه

 ی  رسیاک مر قک بوده اس ی هاک هندو ش منی وه
اک اس  و بلث ت ابیر پیچیده« ايران تمیا»، «ايرانشهر»  وه بر اينها، ت ابیرک مث  

   ها يک چیق مس  م اس  و رن ايا ندی امنا   یرغم هم  ايا دشوارکرا دشوارتر مه
اس ، ايران، ب   نوان يک تاريگ و فرهنگ و تمدنن، يک تاريگ و فرهنگ و تمدنن شر ه 

منتها سنا ايا اس     ات فرهنگ و تمدنن شری رسیا متمايق اس ی ي نه ا  او جارک 
 ندی در وا   ممالک شری رسیا ات چیا در تّ  ر و تاريگ شری رسیا بر ايران صدی نمه

تا هند، تمدنن ديمرک هستند و ب  م ناک ديمرک شر ه هستندی ايا ت بیر شری، وا  اً با 
ريد و  ام ً انیبای داردی خورشید، صبلماهان ات مشری بر مهتمثی  شروی خورشید 

رويم، ات وجه  شر ین   ندی و ته ات مشری ب  مغرت مهشامماهان در مغرت غروت مه
اک اس     ب  رو  و شودی وجه  شر ین ، وجه شود و ب  وجه  غربین  افقوده مه م مه

، در  اله    وجه  غربین ، وجه  رو انینا  متماي  اس   ي نه وجه  م  ه و فرشتمه
طور اس ی تاريگ نیق، همچون بررمدن جسم و جسمانینا  اس ی تاريگ  الم نیق همیا

اک اس     هم  نیق بر رن تصريح شود و ايا ن ت خورشید ظاهر، ات شری رغات مه
 ندی ییی ننستیا هیأته    رو  در تاريگ جهانه ات شری ب  غرت سیر مه» رده اس ی 

شری، شری دور، رغات اس ی  (ی751 – 759: 8555)هم ، « شود، شری اس نمودار مه رن
چنان   شروی صبلماهه خورشید رغات يک روت اس  روتک    در ا یار شر ه 
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شودی  ال ا ر بنواهیم همیا می ج را ب  ت بیرک ديمر بیان  نیم همواره تودتر رغات مه
  شروی صبلماهه و فرهنگ و تمدنن غربه بايد بمويیم فرهنگ و تمدنن شر ه با  ادث

با غروت شامماهه  ییی  وجود در وفای اس  و ا ر غروت، غروت خورشیدک 
اس     ات مشری بررمده و شروی، اونل اس ، پس فرهنگ و تمدنن ابتدا در مشری 

 یرد و ب  منتهاک ص ود و شودی ب د ات شروی صبلماهه، خورشید اوج مهظاهر مه
 ند و در مغرت غروت رسد و ب د سیر افول را رغات مهسمان مهرف   خود در ر

توان فرهنگ و تمدنن صبلماهه  ندی م ارّ و فرهنگ و تمدنن در شری رسیا را مهمه
 نامیدی

تمثی  ط وع و غروت خورشید، براک شری و غرت  ام ً مناسدج اسد  و ط دوع و    
 ويیم، ايدا غدروت   مه  ندی و ته ات غروت خورشید سناغروت  یییه را روشا مه

ای مه افتد، خواهیم ديد    فرهنگ و تمدنن غربده نیدق بدا غدروت  ییید       در غرت اتّ 
خصدو  اروپداک غربده و    م تم  داردی مراد فرهنگ و تمدننه اس   د  در اروپدا، بد    

رسدی ي نه با ادام  ايا رمري ا بسط و توس   پیدا  رده اس ی ب د ات غروت، شج فرا مه
سوک رمري ا ب  طرّ مرتهاک شر ه چیا،  اب  تیبیق با شج اس ی بنابرايا تمثی ، رن 

شدويم و ات مرتهداک   چنیا اس     ات مرتهاک شر ه  شور چیا وارد شج  دالم مده  
شودی شری رغات اس ی ب د ب  هند و غربه ايا  شور ط وع فجر پديدار و تاريگ رغات مه

 رسیمیايران و سپس ب  يونان مه
شود انسان خردمند يا هوموساپینس ات رفريیا بررمده و ايا با رنچ  در  اهه  ّت  مه

 ندی بلث دربارۀ خاستماه ردمه بلث ديمدرک اسد ی در ايدا    بلث ما رمده تیبیق نمه
هرتیدير ايا را بايدد   اه با هم ت ارض دارندی ب خصو  رراء و اناار بسیار اس       

جا بلث در  وتۀ تاريگ و فرهنگ و ايا شناسه بررسه  ردی دردر  وتۀ   م و تيس 
اک شری و غرت تمدنن مت ارّ و م توت اس ی بات مم ا اس   سه بمويد، هر منیی 

خود را دارد، ي نه تمیا  روک اس  و هر  س هر جا ايستاده، مشدری و مغربده داردی   
اريگ و  ويیم ا تبار ايا سنا در  وتۀ جغرافیا و نجوو اس ی امنا و ته ات تدر پاسگ مه

 ويیم، يک شری و غرت می ق در میان اس ی در جغرافیا و نجوو اس  تمدنن سنا مه
شودی امنا در  وتۀ فرهندگ و تمددنن، بدات بد  ت بیدر         نسبین  شری و غرت، میر  مه

هم ، تاريگ يک سیر دورانه ب  دور  ره تمیا نداشت  اس ی تداريگ رنچندان  د  بد  مدا      
براک تاريگ جهدانه چیدقک بد  نداو     »ر رغات شده اس ی رسیده اس ، ات چیا و شری دو
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شری ب  طور می ق وجود دارد، هرچند واژۀ شری خود داراک م ناک نسبه اسد ، تيدرا   
پیمايدی ب  د   ددن   تمیا ا رچ   روک اس ، تاريگ مسیرک ب  ش   دايره بر  ِرد رن نمه

 ی(759: 8555)هم ، «م یننه دارد    همان رسیا باشد شر ه و
)بنمريد ب : ن را رغات  ردند، نیسته بوده اس    تاريگ و تمدن تیدير تارينه  ومه امنا

ی ي نه رنچ      ییی  وجود براک شری رسیا میدنر  رده، پیمودن راه (93: 8538هید ر، 
نیسته و ب  اصی    رفانه رن فنا بوده اس ی در تمدنن رنها  وشش بر ايا بوده اس  

ايا « وتدرنجا    هیچ بادک نمه»يا « نیروانا»ر ت ابیر س به مث  تا نیسته تلی ق يابدی د
 ويند، ات مسأل   ام ً پیداس ، يا و ته هندوها در خصو  مراتج هسته سنا مه

 )بنمريد ب :رورند مراتج بیدارک، خوات و ب د خوات  میق بدون رؤيا سنا ب  میان مه

mandukya Upanishadنییاع    ه ات  الم و ورود در خوات  میق در ايا بیان ا (ی
برند، ها ب   ار مه   چینه (Wu-wei) « نشهبه»  مرو نیسته اس ی همچنیا ت بیر 

 نندی ها در طريق ذن ت بیر مه   ژاپنه ( mu-shin) «دلهبه»س به اس  يا اصی   
هم  هم  اينها   اي  ات ايا دارد    براک شری رسیا نیسته  او اونل بوده اس  و ات 

مردمان شری رسیا ي نه خأل و تهه اس ی  (sunyata)«سونیاتا»اينها رساتر، شايد ت بیر 
ب  ت بیر هندوان  -« رتمان»ب  ايا بینش رسیده بودند    هیچ خويشتنه در  ار نیس  و 

ها  یییتاً وجود نداردی ايا امرک اس     ب دها در رئیا بودا بر رن تأ ید شد و چینه –
( chan)« چا»هاک دائوئه ت ّیق  ردند و ب  صور  رئیا ذ  ردند و با رئیانیق رن را اخ

 (anatman)«رناتمان»میر  شدی  (zen)« ذن»و سپس و ته ب  ژاپا رسید، ب  ش   رئیا 

 ت ی ه  نیم، وجود نداردی « خود»ي نه هیچ جوهر ثابته    رن را همچون شنصین  
ب  ت بیرک  وال  رن نیسته بوده، ب  تیدير     تمدنن شری رسیا راه نیسته رفت  ياايا

 رددی تاريگ وجود، اصدی  ه اسد   د  مدارتیا هیدد ر      وجود و تاريگ وجود بات مه
-Heidegger, 1972, p. 8) براک بیان چمونمه ظهور وجود در هر دور ت بیر  رده اسد  

و ته  سه در شدن  تابش شروی و اشد   اندوار خورشدید  ییید  وا د  باشدد،        (ی12
خدويش  خوانیم، در ايا  ال  شنص بده ريد    رن را  ال  جذت مه الته پیش مه

دمد و شايد    رن للاا  طدال   اس ، درس  مث  و ته    صبلماهان خورشید بر مه
خويش  ندی تج  ده ندور وجدود نیدق اينچندیا      را براک للااته بهشدن خورشید، ردمه 

جا بات هم التّدا  بد    شودی در ايامهخويش اس ی در شدن  تج  ه نور وجود ردمه به
اغ ج وصف  سه را    بامداد پماه، بررمدن خورشدید را  »مناسب  نیس :  ول هم  به
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هدا بد  روک  الد  وجدد و     ايمی در اينمون  توصدیف با هم  ش وه رن ديده اس  شنیده
د دهدد تأ ید  پايانه    در ايا للا  روشنايه ب  بیننده دسد  مده  شمّته و فراموشه به

يابدد و نمداه   شده اس ی وله چون خورشید در رسمان باال رود ايا شمّته  داهش مده  
 ردد، رنماه هم  چیق را با روشنايه ردمه بیش ات پیش ب  سوک طبی   و خويشتا برمه

شود و ات  الد  شدمّته و  ارپدذيرک يدا انّ دال      نمرد و ات خويشتا ر اه مهخود مه
سان چون شدج  ياتدی و بدياريدن مستی  دس  مهريد و ب   وشیدن و رفننستیا درمه

رسد، در نّس خود بنايه و خورشیدک ساخت     خورشید ر اهه او و رفريدۀ  ار فرامه
داردی او خود او اس  و او رن را بیش ات خورشید وا  ه    بیرون ات اوس   رامده مده  

 بدا خورشدید  تدر  اش همان رابید  را دارد  د  پدیش   اينک ات بر    وشش خود با رو 
اش رتادان  اس : تيرا رنچ  در ايا بار بیرون داش ، با ايا فری    رابی   نونه )جهان(

طدور خ صد  سدیر تمدامه تداريگ      دوو در برابر اوس  رو  خود اوس ی چنیا اس  ب 
اريگ جهانه، و روت دراترهنمه    رو   ذرانده و  ارک  د  در  درض ايدا روت در تد    

 ی(759-755: 8555)هم ، «اس جهانه ب  فرجاو رسانده 
 ندد،  شود و ب  سدوک غدرت سدیر مده    طور     ذش  تاريگ ات شری رغات مههمان

يابدی ب  بیان ديمر وجه  رسیم، تأ ید بر نیسته و خأل  اهش مهو ته ات چیا ب  هند مه
ريدی ي نده هنددوان جدوهر ثدابته در پدس      نیق تا  دودک در  ار مه positivityايجات 
 نندی رتمان خويشتا و خود  یییهِ هدر  يابند    ات رن ب  رتمان ت بیر مه الم مه ثرا  

هر چیقک اس ی هر چیقک ات خدود  « ما بودن»او اس ، ي نه بنیاد « انائی »چیق و بنیاد 
 نددی امندا هنددوان رتمدان را بدا       ند و ايا ب  وجود رتمان بات ش  مهت بیر مه« ما»ب  
 ر شده اس ، ي ه دک    ب  صور  هم  چیق در  الم ج وهي نه  ییی  وا « برهما»

 (Chandukya Upanishad, 1992, p.95) «رن تددو هسددته» tat tuam asi رفتنددد: مدده
تريا جم     م  ودانتاس  و مراد ات رن اين   برهما، همان رتمان اس ی  ال م روّ

ديدندد، منّده   نّده مده  ها رن را س به و مرسیم    ديمر رنچنان    چینهب   یییته مه
ريدی ايا رتمان  د   دیا    ون     ديديم شأنه ات ايجات نیق در  ار مهنیس ، ب    همان

 ر شده اس ، امنا جنب  شدییین   برهما اس ،  یییته اس     ب  صور  هم  چیق ج وه
و  ینین  ندارد و م موس نیس ی رن  ییی  مثب      ییی  وجود ما اس ،  ییی  

ی در ايا میاو تمايقک میان ما با سنگ،  دوه، رود، دريدا،  یدوان،  یداه،     هم  چیق اس 
تمیا و رسمان نیس ی ما، هم  هستم، برهما هستم و برهما اس     ب  صدور  همد    
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ريدد، امندا بد   ینیند       ر شده اس ی با ايا  ال ا رچ  وجه  ايجدات در  دار مده   ج وه
(objectivity) شدودی امندا هندوت    ايجدات مبددنل مده    رسد، ب    صرفاً شأن س ج بد  نمه

مصلنح و مؤيند يک امر م موس و  ینه نیس  و تشن صه نداردی ايا  ییید  در  دیا   
 ال    ماِ ما اس ، ماِ هم  چیق اس   امنا در سیر ات چیا ب  هند بات نلوک پیشرف  

پرستندی برهما چیقک نیس  جدق  دالته ات تندد ه    برهما را هنديان نمه»در  ار اس ی 
تند ه ملسدوس،   فردک، يا ا ساسه دينه و وجودک غیر  ینهی وصّه    در نسب  با

 ی (567: 8555)هم ، «در   م نیسته اس 
شود و سیر و بسط رن ب  سوک غرت اسد ی همچندیا    ّتیم تاريگ ات شری رغات مه

ديديم ابتدا شروی، شروی تماو و  ام  اسد ی امندا چدون ات شدروی اونلیند  و شددن  رن       
 یرد و بد  وجهد  ايجدات    نیصان مه( negativity) یريم، وجه  نّه و س ج مه فاص  

ريدد و چیدق   اک پديد مده    ات شدن  شروی  است  شود فاص  شودی امنا همیا افقوده مه
مانديم، هیچ تغییدرک پدیش   شودی ا ر همواره در شدن  شروی با ه مهجديدک طال  مه

خصدو  سدا        سا ا  ديمر وجود، و بد  يا رمد و صرفاً همان بود    بودی انمه
شدود، در  درو فاصد    درفتا ات شددن       غربه و وجه  جسم و جسمانینا  متج  ه مده 

جا بلث شدری و غدرت، م نداک اجتمدا ه و سیاسده      شروی اس ی پیداس     در ايا
امروت را ندارد، ب    سراسر انتولوژيک و ت وينه اسد ، بلدث ات  دون و  ینوند  در     

 س یمیان ا
رسدیمی در جهدان ايرانده    ا ر سیر ات شری ب  غرت را ادام  دهیم ب  جهان ايرانه مه

اص   ا م بدر ايدا   »شودی تر مهرتمان يا ب  ت بیر ديمر خويشتا  یییه م موس و  ینه
انتیال رن اس     ذا     ه    بیشتر رن را در برهمداک هنددوان ديدديم، ا ندون بدراک      

 دردد ییی ايدا ذا     ده چدون     شود  ي نه مت   ق دانش او مهر اهه انسان دريافتنه مه
سان  دويه رودرروک هسدته   شود و بديايابد  انسان رتاد مه ینه شود طب ه مثب  مه

 وند     یند  مثبد  را در ايدران      یرد    براک او  ینه شده اسد ی ايدا  برينه جاک مه
سدان   وهر و هدم خود را با رن هميابیمی انسان ات ذا     ه جدا شده و در  یا  ال مه
« دئندا »ی ات ايا خويشتا  یییده در متدون مقدايده بد      (565-567: 8555)هم ، «شناسدمه

daena  بار  اس  ات انائین  مینوک مرد مؤما و ا تراّ  ب ده او  »ت بیر شده اس ی دئنا 
صدور    ی و ته خويشتا  یییه(99: 8517) ربا، «ب  ايمان مقدايه در  الم مینوک نسب 

شدودی دئنداک هدر     ند در وا    امه ديمر ب  سوک وجه  غربین  برداشت  مده دئنا پیدا مه
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فرد    همانا انائین  مینوک و يا ب  ت بیر سهروردک، طباع تاو اوسد ، در جهدان پدس ات    
 داه روان  شودی رننژاد نمودار مهاک تيبا، درخشان، رتاده و شريفمرا همچون دوشیقه

 ويدد تدو  یسدته  و او در    باال مده یات ب  رن دوشیقۀ خوشرو و راس ديا خمرد پاک
 ويد ما دئناک تو هستمی منش نیک،  وشش نیدک و  دنش نیدک تدو هسدتم      پاسگ مه

اس ، ربنه اس   د   النوع ردمه ی دئنا، طباع تاو و رتن(851-859: 8563)بنمريد ب : پدورداود،  
الندوع خدود هسدتیمی    ی ما هممه مربدوت رتن  ندبرد و تربی  مهرا راه مههر فرد ردمه 

اّن »داندی هم  م ارّ و   وو را  اص  الیاءِ طباع تاو مه میار ا سهروردک در  تات 

، 7656)سهروردک،  «الّتامنت؟ فقالت: أنا طباعکأاملعارف. فُقلُت هلا من القت الّی  ةذاتا روحانی

تادن ما بوده و ب د ات ما نیدق خواهدد بدودی    النوع، پیش ات ی طباع تاو و رتن(959ج د ي م: 
تول د ما در ايا  دالم موجدج شدده تدا ات رن فاصد   پیددا  ندیمی ا در ردمده شدوائج و           

هايه     اص  طب  و تول د و تند ه دنیوک اس  را  پداک  ندد و راه تهدذيج    رلود ه
 ، برود، دئناک او، رن شنص  یییه او،    در نهايد  نقاهد  و تيبدايه و  مدال اسد     

 شودیرش ار مه
 ال ا ر نار سهروردک را اساس  رار دهیم، سیر ات شری ب  غرت، تدا يوندان تمدان    

ی در ناددر (88-86، ج ددد دوو: 7656)بنمريددد بدد : سددهروردک،  نددد اف طددون ادامدد  پیدددا مدده
سهروردک، اف طون هم با طر   الم مثال، همراه با   ماک فرس در طريق شری وا د   

 رده اس ی امنا ب د ات اوسد   د  وجهد     ب  همیا م انه را بیان مه بوده و چیقک  ريج
شودی در وا  ، سنا بررمده ات مواجید و ا وال يونانیان باستان چون بد   مغربه رغات مه

ارسیو رسید ب    م  بلثه مبدنل شد و چشم  ذوی يونانیان در ارسدیو بد  خشد ه    
غرت اس ی ب د ات رن هم  مغرت اس   رايید و مغرت رغات شدی بنابرايا يونان درواتۀ 

 ی(866: 8517)بنمريد ب : پاتو ه،
 نیمی ا ر هندد و چدیا   بار ديمر ب  سیر و بسط تاريگ ات چیا تا يونان التّا  مهيک

را جانج شر ه للاظ  نیم، و يونان را نیق جانج غربه در نار بمیريم، ايدران سدرتمیا   
 یدريم: مشدری شدر ه،    مشر ه در نار مه مشر ه میان  اس ی در ايا تیسیم، س  نا ی 
 اند  بدا تیسدیم پادشداه باسدتانه ايرانیدان،       مشری میانه و مشری غربهی ايا تیسدیم سد   

 ندی فريدون  شور خود را ب  سد  بندش تیسدیم    رمده تیبیق مه شاهنام فريدون    در 
- سم  تر داد،هاک شر ه ي نه چیا و تر ستان و هند را ب  تور، پسر بقرا رد: بنش

هاک غربه مث  رسیاک صغیر و روو را ب  س م، پسر میانه داد و منیی  میانه ي نه منیی  
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 ی(36: 8356)فردوسه،راّ رن را ب  پسر  هترش ايرج دادفارس و اط
 ّتیم    سیر ات چیا تا يونان سیر مشر ه اس ی يونان م تیاک شری و غرت اسد ی  

، جنبد  رو  و رو انیندا  ي نده وجهد      در مشری، جانج شر ه وجود، ب  ت بیر ديمدر 
شر ین  غالج اس  و در مغرت، جانج غربه وجود، جنبد  جسدم و جسدمانینا   ي نده     

و ا  داو رن  « میاند  »وجه  غربین ی ايران منیی  میانه  الم اسد ی مو  یند  رن مو  یند     
اس ی ايران در جايماهه اس     اوصاّ رو انه و اوصاّ جسمانه را « میان »ا  او 

با هم داراس   ي نه فرهنگ و تمدنن ايران، رو انه و شر ه صدرّ و يدا جسدمانه و    
غربه صرّ نیس ، ب    وجوهه ات رو انین  در  یا وجوهه ات جسدمانین ، فرهندگ   

 ساتدی فرهنگ و تمدنن ايران، جام  شری و غرت اس یو تمدنن ايران را بر مه
 دذارک وارد  ارتش و ارتش ريا سدنا ات رو انیند  و جسدمانین  مدا را بد   دوتۀ      

ريد، امنا بايد  وشید تا خود را ات ايدا  هايه در ذها پديد مه ند  البت   چنیا م تم نمه
جدا ت دابیر شدروی و غدروت     ها و صدور چنیا ا  امه رتاد  نیمی در ايا بی   ضاو 

ی  ذاران  نیس   ب    سنا در  یايق ت وينه و اونتولوژيک اسد  متضمنا م انه ارتش
اصی   ارتشه و اخ  هی ا تبار و غروت يک  ادث  انتولوژيک اس ، ن  يک وا    ب  

منقلد  دو  اهمین  وجه  غربین ، ب  انداتۀ ا تبار و اهمین  وجه  شر ین  اس ی ايدا دو، بد   
 ندی وجه  غربین  همدواره بدا وجهد  شدر ین  ا تدران      بال اس     تاريگ با رن  ر   مه

ُه اّلِلهَ» فرمايد:هداردی  ررن  ريم م وا َفَثمه َوجم نَََم ُتَولُّ َرُب َفَأيم ُق َواملمَغم َ ي نده   ی(886)بیره، «َوّلِلَهَ املمَْشم
الا داهر خداوندد اسد  و    ال  هه دارندی ي ه مربوت اسم هم شری و هم غرت، شأن وج 

 الباطای ديمرک مربوت اسم
خوانیم، اخ  ه غربه مهو فرهنگ بهجا بايد میان وجه  غربی  با رنچ  ابتذال در ايا

جا تّ یک  نیمی بنیاد  الم با ايا دو وجه  شر ه و غربه برپاس ی شری و غرت در ايا
جانج شر ه و غربه وجود اس ی تيرا رفتات  ییی  وجود نیق ظهدور و خّداء يدا بد      
  ت بیر ديمر، ط وع و غروبه داردی  ییی  وجود،  ییی  نور اس  و نور ظداهر، نموند  

   شیگ اشرای ات میداو  ییید  بد  نورااندوار     و مثال ا  ک نور  یییه اس ی همچنان
 ند و ات  یول    ین  ب  انوار  اهره و ات نّوس    ین  ب  اندوار اسدّهبدين ی مشدری    ت بیر مه

انوار  ییی  وجود، رو  و  الم اروا  اس  و مغرت انوار رن، جسدم و  دالم اجسداو    
 ییی  وجود اس     بر شروی و غروت استوار اس  و ابتذال و  اس ی بنابرايا، خود

 سوءِ اخ ی مسائ  ديمرک اس ی
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ريا ايا سننان بديا م نه اس     تمامه رنچد  در شدری اسد  رو دانه اسد  و      
در فرهنگ و تمدنن غربه نیق تیولوژک و ش ر  البت  تمامه رنچ  در غرت اس  جسمانه  

طور    ه امدور م ندوک و رو ده هسد  و در فرهندگ و      و ف سّ  و هنر و ادبینا  و ب 
طور   ديديم سدنا بدر سدر    تمدنن شری نیق جسم و جسمانینا  در  ار اس ی امنا همان

هستندی يدک   (essential)وجه  غربین  هر دو امورک  وهريا غ ب  اس ی وجه  شر ین  و
یا غ بد  دارد و  امر ذاته در میان اس ی وجه  شر ین ، همچون يک امر ذاته در شری رسد 

وجه  غربین  در مغرت  المی امنا ايا بدان م نا نیس     در مغدرت  دالم ام دان تلی دق     
وجه  شر ین  نیس ی رنجا هم مم ا اس   سانه مشر ه باشندی امنا غ ب  با وجه  غربیند   
اس ی همچنان    در مشری  الم مم ا اس   سانه مغربه باشند، امنا غ بد  بدا وجهد     

ی ايا دو وجه  هم  جا با هم هستندی باالخره و ته ردمده در نتیجد   داهش    شر ین  اس 
افتدد، در جاندج غربده  درار     شدن  شروی نور  ییی ، ات جذت و س ر شر ه فرو مه

 ند و ش ر و هنر و م دارّ پديدد    یرد و در ايا جانج و ات ايا وجه  نیق تّ  ر مهمه
درد و داغ و دريد  ناشده ات ايدا هبدو  و      رورد، امنا تّ  ر او تّ  رک اس  میرون بدا مه

 شدی بسیارک ات وجوه ف سدّ ،  افتاد هی در وا   انسان تیدير تمینه خود را ب  دوش مه
شمار فی سوفانه چون اف طون را مستثنه  ندیم، نداظر بدر همدیا     در مغرت، ا ر انمش 

بلدث   تند ه دنیوک و سیرک اس     ما در همیا  دالم داريدم و در دورۀ جديدد بد     
درباره سیاس ، ت نولوژک، هنر و ییی مؤدنک شده اسد ی تّ  در فی سدوفان بقر ده چدون      
اسپینوتا،  ان  و هم  نیق ا رچ  م یوّ ب  اص  و بنیاد هسته اس  امنا ات منار وجه  

انددی مدث ً همد  ات  ییید  و     غربین  اس  و ات رن  یث    در جانج غربه  رار  رفتد  
ا در  اله اس     در شدج  دالم، شدج تاريدک طبد   درار        ويد، و ايرو  می ق مه

 وشدیدند ات   ويدی ايا متّاو  اس  با ديد اه شدر ه  د  مده    رفت  اس  و ات روت مه
شج  ذر  نند و ب  سرتمیا روت وارد شوندی بنابرايا  ول افرادک    در غرت جديد ات 

به  سانه هدم هسدتند    ندی در جانج غراند، سنا ما را نیض نمهم نوين  و شری  ّت 
روند،  ارفان بقرا مسیله مث  يا وت بوهم  و مايسدتر ا هدار ی      طريق  رفان مه

ها در  اشی  تمدنن غربه اس  و رنچ  غرت را بر پا داشت  اس ،   دوو   ون  انديش ايا
و هنرهاک جديد و سیاس  جديد و ت نولوژک و امپراتدورک بدقرا تصدوير اسد   د       

 رصد   دالم را    (virtual)هاک اخیر نیق صدناي  مجداتک  ی در ايا ده بیشتر تمینه هستند
 اندید ر ون  رده
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 ّتیم    جهان ايرانه هر دو وجه  شر ه و غربه را با هم داراس ی امنا ريا ايا امدر  
شود  سنا ايا اس     بنیاد ت ويا  الم بدر شدروی   خود موجج يک ب ت  یّه نمه

انديشدد و صدرفاً در پده م رفد  اشدرا ه      روی مهاس  و غروتی تمدننه    فیط ب  ش
اس ، تمدنن امروتيا نیس ی امروت ات طريق وجه  غربیند  و ا تدرانش بدا وجهد  شدر ین       

 پرداتيمی ب  ت بیر سنايه:اس     ب  تمشی  امور و  ذران تند ه مه
 واال ايا و دون اس  رن    منقل، جان و جسم در م ا

 اينجا ن  و باش رنجا ن ، ن  بیرون دو هر تيا  دو                                             
ايا خود  ماله اس     تمدننه در  یا  شود ه ب  وجهد  شدر ین ، رويده نیدق بد       
وجه  غربین  داشت  باشدی تمدنن چیا چنیا نبوده اس ی الئوتس  در دائودِجیندگ صدريلاً   

د ابقار يا دستماهه بساتيم    مدث ً بد  وسدی   رن رت را ات چداه بیدرون       ويد ما نبايمه
او با ت نولوژک منالف اس ی ب  نار او مدا نبايدد  دارک     (یLao Tzu,1972: p.142) ب شیم

 نیم    پیوندمان با طبی    سینت  شودی بايد هم  چیدق را بد  رويدش طبی ده و سدیر      
 ردن اس  با يک بالی در دنیاک امروت فیط بدا  ت وينه رن وا ذاريمی ايا همچون پروات 

توان ب  سامان دادن امور پرداخ ی وجه  غربین  نیدق  استاهار و ات  اء ب  وجه  شر ین  نمه
شودی ايا هر دو التو اس  و  مدال،  ا ر با وجه  شر ین  میترن نشود،  الم تیره و تار مه

 و ا ترانه اس یجم  میان ايا دو اس ی تمدنن ايرانه  اص  چنیا جم  
 ند     ییی  جام د  اسد ، ي نده تمداو     با ظهور اس و، اسم و  یییته ظهور مه

شودی ب   بار  ديمدر ا در پیدامبران پیشدیا هدر       یايق شر ین  و غربین  ي ه و منّرد مه
بودندد )مثد   ضدر       داو يا روک ب  رو  و رو انینا  داشتند و بنابر اصی   شر ه

داشتند و بنابر اصدی   غربده بودندد )مثد      جسم و جسمانینا   يا روک ب  یسه)ع((  
ة و الرشقّیّ»شدود  د    منادک و مبش ر  یییته مهپیامبر اس و) (  ضر  موسه)ع((، 

ي ه شر ه و غربه در وجود  ضر  ملمندد) (  اس ی تماو  یايق (56ندور، ) «ةالغربیّ 
شدودی ا در تمثید     ق مده شود و وجود مییندک    در ادوار سابق در تج  ه بدود، می د  مه

رسدد و  السماء  دالم مده  شروی و غروت خورشید را در نار بمیريم، خورشید ب  وسط
 ندی خود پیامبر) ( فرموده اس : شود و اسم جام  ظهور مهجا ي سان روشا مههم 
ی ي نه ا ر انبیاء سدابق هدر يدک ماهدر     (98: 8596)رم ه، سیند  یدر، « وتیت جوامع الکلمأ»

موسّی  يکّان ا ّ» بودند، جام ین  هم    ما  ب  ما  یا شدی يا فرموده اس :اک   م 

 (86: 8519)اماو خمینه،  «عیسی عینه الیرسی عمیاء و انا ذوالعیننی يعینه الیمنی عمیاء و ا 
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تاريگ و تمدنن اس مه جهانه اس  و در رن هم  تمیا مسجد اسد  و شدري   رن   
الجمد   ايا اس     شدري   اسد مه ات میداو جمد     ب  هم  شراي  ا اط  دارد، سر  رن 

 بررمده و ا  او و د  و  ثر  هر دو در رن للاظ شده اس ی
جدا  د  جدام   یدايق     توانیم بمويیم    میان فرهنگ و تمددنن ايرانده ات رن   ال مه

شر ین  و غربین  اس  با میاو جام ین  م نوين  اسد مه  رابد  و مناسدب  تمداو بر درار      
توانسد  در  ) (، تنها تمددننه  د  مده   رک    با ظهور اسم جام  ملمندکطواس ، ب  

ديا جديد صداک رشنا بشنود و خود را با  ییی  رن مدأنوس و مدألوّ ببیندد، تمددنن     
ايرانه بودی بنابرايا  بول و پذيرش ايرانیان را نبايد  بدول و پذيرشده صدرفاً تل  مده و     

نیق در میاو ذا ، يک رغوش  شدوده بدود   تلمی ه ت ی ه  ردی ات سوک ديمر خود اس و 
 رف  و ايرانیان ب  بصدیر  متوجند  ايدا امدر        هم  وجوه شر ه و غربه را در بر مه

شده بودندی در نار سهروردک نیق تّ  ر ايرانیان باستان بدا تّ  در اهد  تصدونّ در  دالم      
نیدان پدیش ات   و در وا   میدرا  تّ  در  رفدانه ايرانیدان  دديم و يونا      اس و  راب  دارد

 سیرا  بوده    ب  مشايگ صوفین  رسیده و در تصونّ اس مه  ام  شده اس ی
ور شدن در سدننان الهده و بد     غوط » ار ايرانیان تاته شروع شد: »با پذيرش اس و 

ی (56: 8535)بنمريدد بد : پورجدوادک،    « دس  دادن   مته میابق فهم ايرانه ب  تبان فارسه
ات همدیا  و م نويند  اسد مه   دنن و م نوين  ايرانده و تصدونّ   ايا هم   راب  میان تم

جاس ی ايرانیان ا ساس  ردند    ورودشدان در  دالم اسد و، ورود در يدک سدرتمیا      
ها    شده بود    مدث ً پیدامبر فرمدود ا در   دم در      ها و اشار بیمان  نیس  و بشار 

را ب  دس  خواهدد رورد يدا   ن مرد )مراد س مان فارسه اس ( ر ها باشد،  وو ايارسمان
ها    دربارۀ تیدنس تبان پارسه شده بود همد  ات  ، يا اشار «ا اهل البیتسلَمن منّ »   ايا

  ردیهمیا م نا   اي  مه
مم ا اس  بمويند    پذيرش ايرانیان و  رويدن ب  اس و نتیج  ش س  در جندگ  

  ومد  ساسدانه بدود  د       بودی امنا در جنگ  ادسین  ايرانیان ش سد  ننوردندد ب  د    
ش س  خوردی در جنمه    در رف ، فاتح بقرا، م نوين  و طريی  اس مه بود و ن  
ا راتی فتح، فتله م نوک بود و در نتیج  رن   وت ايرانیان دربند و تسنیر شدی ايرانیان 

رورک ب  م نوين  و   م  دينه اس و، تبان و بسدیارک ات  با پذيرش اس و ضما روک
و رسوو خود را  ّظ  ردند و راه خود را د ر ون ن ردند  ب    در راهه  د  ات  ردات 
سپردند، ماندند و ادام  دادندی  ويه    ايا تیديرِ همیشدمه رنهدا بدود: پیمدودن     ابتدا مه
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 راهه نا قير و ملتوو ب  سوک م نوين  و  رفانی
وجهد  غربیند  را بدا    ديديم    وجه  شر ین  را مناسبته اس  با رو  و رو انیندا  و  

 ويیم میاو جم  و اتدواج میان رو  و جسم، میداو   دج   جسم و جسمانینا ی  ال مه
اس ، میاو دلی   ج  یییته اس     ن  رو انه صرّ اسد  و ند  جسدمانه صدرّی     

مند اس  و هم ات جسمانین ی بديا ا تبار، ايدران  ب    در  یا  ال هم ات رو انین  بهره
اک  دد  بددراک ايرانیددان ارسدده تبددان دل اسدد  و خددوان و سددّرهسددرتمیا دل اسدد  و پ

اند، خوان دل اس ی خوانه    براک  وو ايرانه  سترده شده اس ، خوان ف ر   سترده
   سنا ات  شق ب    به و تّ ر ذو ه اس ی ب  ت بیر ديمر خوان  شق اس  و سر  ايا

شود و اش   رش ار مه ريد ايا اس     و ته خورشید  ییی  ات مشری وجودمیان مه
 شودی ند، مناسبته با  شق پیدا مهرن ات مج ه و می   جسم و جسمانینا  ظهور مه

 اص  هم   اشیه ت ديدار افتاد        چون ديده بديد وانمهه  ار افتاد 
                                               (76: 8567)غقاله،               

 در    رن  ییی  اينجدا و ا ندون ي نده در  دالمِ صدور  ج دوه      و رن و ته اس   
شدودی و تده چشدم سندر نیدق رن      شود و  رص   الم،  رص  ظهور و هويدايه رن مده مه

ريدد،  د مده م سِ ر )ب   سر سدیا( پديد  بیند و ا ترانه میان چشم سنر و چش ییی  را مه
 مدال ات دسد   بداي   شدق رن اسد   د  تندم ج    »شودی ماه اس      شق رغات مهرن

 ی(76)همان: «مشاهده در تمیا خ و  دل اف نند
  ق  الم م ناسد  اثر در صور  نمرو ب  چشم سر در صور تان مه

 م نه نتوان ديدد ممر در صور  ايا  الم صور  اس  و ما در صوريم
 (855: 8569) رمانه،                            

   هم با م ارّ شری رسدیا فدری دارد و    ريدترتیج   م  و م رفته پديد مهبديا
هم با ف سّ  غربه يونانیانی ايا   م   اص  تّ  ر   به اس  و تبان فارسده نیدق در   

  8وفای و ت ئم  ام  با ايا   م  اس ی
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 هانوشتپی
  م  دينه و »اک با  نوان ها  ب  در میال استاد ارجمند ر اک د تر نصراهلل پورجوادک سال ی8

براک ننستیا بار ضما التّا  ب  اشارا  پیشینیان ات تیدنس تبان فارسه « فارسهتیدنس تبان 
 سنا  ّتندی
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