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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي اسنﺎدي در فهم هويت جهﺎن پذير در قﺎﻟب ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎي سيﺎسي ﻣشترك فرهنگ
ايراني-اسﻼﻣي

تاريخ دريافت مقاله ١٣٩٩/١٠/٠٧ :تاريخ پذيرش مقاله١٤٠٠/٠٣/١٠ :
چكيده

فرهاد زيويار
محمدكاظم تﻔﺘه

١
٢

يكي از ويژگيهاي انطباق و قرابت پديدههاي اجتماعي باهﻢ مبناي مشترك هستيشناسي و مﻌرﻓتشناسي
آن پديدهها است.بﻪعبارتديگر امكان ﻓهﻢ امتزاج و درهﻢآميختگي دو يا چند مفهوم يا پديده با يكديگر تنها از
طريق اشتراكات آنها در چيستي و نوع پردازش آنها در دستگاه ﻓكري يكسان ،ميسراست .يﻌني اگر جهانبيني
دو رويداد متفاوت و حتي بسيار دور از هﻢ يكسان باشد نتيجﻪ آن درﻓهﻢ آن واقﻌﻪ تقريب ًا يكسان خواهد بود.اين
موضوع در همپوشاني مﺆﻟفﻪها و همچنين كاركرد آنها بﻪويژه در حوزه ﻓرهنگ از اهميت باﻻيي برخوردار است.اين
مقاﻟﻪ بر آن است كﻪ با بررسي دو متن جداگانﻪ -هﻢ در حوزه تاريخي و هﻢ ﻓرهنگي  -در دو اقليﻢ متفاوت اما بر
اساس يك جهانبيني واحد ،امكان و امتناع پيادهسازي يك ﻓرهنگ سياسي مبتني بر مﻌرﻓتشناسي و آگاهي
واحد را ارزيابي نمايد .ﻟذا اين مقاﻟﻪ بر آن است با طرح مشكل هويت ملي در ﻓضاي جهانيشدن ﻓرهنگي با شناسايي
يا بازتﻌريف برخي از مﺆﻟفﻪها و عناصر مستتر در بطن تاريخ هويت ايرانيان با استفاده از روش اسنادي بﻪ ترسيﻢ
هويتي بپردازد كﻪ در عين حفظ عناصر ملموس و عيني هويت ملي)سرزمين ،دين ،زبان( با تكيﻪ بر تجارب نوين
بشري در حوزه رسانﻪ و ارتباطات از يك سو و امكان دسترسي بﻪ دادهها و اطﻼعات جهاني در حوزه هويت و نحوه
نيل بﻪ يك چارچوب و مدل امكانپذير از تﻌامل و همگرايي در ﻓهﻢ يكديگر از سوي ديگر ،بﻪ هويت و شناسﻪاي از
تاريخ و تمدن و ﻓرهنگ ايراني-اسﻼمي دست يابد كﻪ امكان گفتگو با ديگري را داشتﻪ باشيﻢ و در حوزه هويت
پسيني با تأكيد بر شناسايي عناصر هويتي مستتر در تاريخ و تمدن ايراني و اسﻼمي )هويت پيش رو ،ﻓرصتها و
تهديدها( و همچنين بازسنجي امكان تاريخي براي صورتبندي هويت ملي در مسير جهانيشدن ﻓرهنگي بﻪ محك
نظريﻪ خواهيﻢ گذاشت و در مقام پاسخ بﻪ اين پرسش هستيﻢ كﻪ" :امكان و نحوه شناخت مﺆﻟفﻪهاي با ظرﻓيت
تاريخي و تمدني در هويت ملي جهت مواجهﻪ با شيوه زيست جديد در دوره جهانيشدن ﻓرهنگي با استناد بﻪ تبار
تاريخي چگونﻪ خواهد بود؟ " و در پايان پاسخ بﻪ اين پرسش را در امكان محقق شدن ترسيﻢ هويت جديد در
ﻓضاي جهانيشدن در قاﻟب مفهوم "هويت جهان پذير" كﻪ مبتني بر شاخصها و مﻌيارهاي دهگانﻪ براي كاربست
اجتماعي آنها ميباشد جستجو ميكنيﻢ و موردبررسي قرار ميدهيﻢ.
كلمات كليدي
مطاﻟﻌﻪ اسنادي  ،جهانيشدن ﻓرهنگي  ،هويت جهانپذير
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-١كارشناسي پژوهشي گروه انديشﻪ سياسي اسﻼم و عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطاﻟﻌات ﻓرهنگي ،تهران ،ايران.
zivyar@ihcs.ac.ir
-٢دانشجوي دكترا ،پژوهشگاه علوم انساني و مطاﻟﻌات ﻓرهنگي ،تهران ،ايران) .نويسنده مسئول(m_tafteh@yahoo.com
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مقدمه
دوگانﻪ ﻓرهنگ ايراني-اسﻼمي مواﻓقين و مخاﻟفين بسياري دارد اما بخش قابلتوجﻪاي ازاينرويكردها
بيشتر منبﻌث از حب و بغض هاي تاريخي و عقيدتي)ايدئوﻟوژيك( بوده تا مﻌرﻓتي و همين مساﻟﻪ باعث
گرديده نوعي تقابل در آرا ايشان صورت پذيرد.اگر مفروض ﻓرهنگ و هويت ايراني در مقابل ﻓرهنگ و
هويت اسﻼمي قرار گيرد در نهايت خروجي هر پژوهشي در اين خصوص آوردههاي تاريخي و تمدني هر
يك در برابر ديگري است اما اگر بپذيريﻢ كﻪ شناخت ،ﻓهﻢ و ارزيابي هر پديدهاي تنها از مسير روششناسي
دقيق و هدﻓمند امكانپذير است ،آنگاه محصول آن هر چﻪ باشد قابلقبول و نقدپذير خواهد بود.وصيتنامﻪ
منتسب بﻪ كوروش كبير و نامﻪ حضرت علي)ع( بﻪ ماﻟك اشتر -بﻪعنوان واﻟي مصر -دو سند تاريخي و
ممتاز در نحوه آگاهي و شناخت ما با امر ﻓرهنگ سياسي در دو ﻓرهنگ متفاوت باهﻢ ازﻟحاظ اقليﻢ ،تاريخ،
زبان و تمدن است.ﻟذا با مطاﻟﻌﻪاي اسنادي و با كدگذاري بر مفاهيﻢ كليدي هر دو نسخﻪ بﻪ مثابﻪ نقاط
عطف مﻌرﻓتشناسانﻪ دو نحلﻪ و سبك زيستي بﻪ اشتراكات مﻌرﻓتي آن خواهيﻢ پرداخت.

روششناسي مطالعه اسنادي
از مهﻢترين ويژگيهاي كاربرد روش اسنادي در پژوهشهاي علوم اجتماعي آگاهي از زمينﻪ
مﻌرﻓتشناسي و جنبﻪهاي تكنيكي آن است.منابع و اسناد مطاﻟﻌاتي بﻪ مثابﻪ ابزاري براي پي بردن بﻪ
مﻌاني ،مقاصد و انگيزههاي كنشهاي عامﻼن اجتماعي و اطﻼع از پديدههاي اجتماعي تلقي
ميشود)صادقي ﻓسايي .(١٣٩٤،روش پژوهش اسنادي هﻢ بﻪمنزﻟﻪ روشي تام و هﻢ تكنيكي براي تقويت
ساير روشهاي "كيفي" در پژوهشهاي اجتماعي موردتوجﻪ بوده است.در اين روش پژوهشگر دادههاي
پژوهشي خود را درباره كنشگران ،وقايع ،پديدههاي اجتماعي ،از بين منابع و اسناد جمعآوري
ميكند...چنين روشي ميتواند تكنيكهاي ﻻزم براي بررسي پيشينﻪ پژوهشها را ﻓراهﻢ آورد)استيوارت
و كميس ١٩٨٤،بﻪ نقل از صادقي ﻓسايي(١٣٩٤،
زمينﻪ و بستر مﻌرﻓتشناسي روش اسنادي را بايد در پاردايﻢ "تفسيري" كﻪ بر ،برساختﻪ بودن
واقﻌيتهاي اجتماعي تأكيد دارد ،جستجو نمود.اهميت ﻓهﻢ مﻌاني توسط كنشگران امكان استفاده
ازاينروش را اﻓزايش ميدهد.ﻟذا كشف ،استخراج ،طبقﻪبندي و ارزيابي مطاﻟب مرتبط با موضوع پژوهش
با استفاده دقيق از دادهها ،كار ويژه اصلي روش اسنادي است.از همين رو جايگاه نظريﻪها و ماهيت هر
يك در مقام پژوهش ،ورود سنخشناسيهاي و طبقﻪبنديهاي متنوع و مختلف را بﻪ ارمغان ميآورد.
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روش اسنادي ،بﻪعنوان روشي مستقل ،ميتواند از تكنيكهاي پژوهشي متﻌددي ازجملﻪ ﻓرا
تحليلهاي كيفي ،تحليل محتوا ،تحليل مجدد آمارها ،تحليل ثانويﻪ ،كدگذاري و طبقﻪبندي بهره بگيرد.

از ميان منابع ،اسناد ،مدارك و دادههاي متنوع و مختلف درباره موضوع پژوهش بايد درروش اسنادي
با عنايت بر كيفي بودن تحقيق و هدﻓمند بودن پژوهش ،بﻪ سراغ گزينش دادههاي مرتبط با موضوع مقاﻟﻪ
برويﻢ.امكان انتخاب جامﻌﻪ نمونﻪ )آثار مكتوب( متناسب با ماهيت تحقيق بﻪ شيوه "تﻌمدي" ،خواهد بود.

اﻟبتﻪ داشتن اعتبار ،اصاﻟت ،نمايا بودن و مﻌنادار بودن ،بﻪعنوآنچهار مﻌيار براي گزينش منابع ،از
شروط اصلي در بررسي بﻪ روش اسنادي بﻪ حساب ميآيند)ﻓليك.(٢٧٩ :١٣٩٢،
كدگذاري و تقليل دادهها
درروش اسنادي ،ﻓنون تقليل دادهها شامل انواع كدگذاري و سنخ شناسي است...كدگذاري هﻢ در
مرحلﻪ مطاﻟﻌﻪ و هﻢ در مرحلﻪ نگارش ،قابل اجرا است.درروش اسنادي ،كدگذاري بﻪ مﻌناي ياﻓتن واژگان
كليدي پژوهش در هر متن و سپس ،تجميع آنها در قاﻟب يك محور اصلي)مفاهيﻢ كليدي( در مرحلﻪ
نگارش است .كدگذاري خود ميتواند همان تحليل يا مرحلﻪاي از تحليل تلقي شود)پانچ.(: 204١٩٩٨،
خﻼصﻪسازي ،استخراج مفاهيﻢ كليدي و مقوﻟﻪبندي از مهﻢترين مراحل كدگذاري در پژوهش كيفي
است.

روايي)اعﺘبار( و پايايي)اعﺘماد( پژوهش
ازآنجاييكﻪ اثباتگرايان ،اعتبار)روايي( يك پژوهش را بر شاخصﻪهاي همچون "تكرارپذيري" و
"تﻌميﻢپذير" بودن ياﻓتﻪهاي پژوهش ميدانند.از همين رو پژوهشهاي كيفي را بﻪ دﻟيل ﻓقدان اين
مﻌيارها ،ﻓاقد اعتبار تلقي ميكنند.اما توجﻪ بﻪ مباني هستيشناسي و مﻌرﻓتشناسي وقايع اجتماعي،
امكان ارتقا سطح باورپذيري در تفاسير مختلف و قابل دﻓاع بودن تحقيقات كيفي را باﻻبرده است.

برخﻼف تحقيقات كمي ،در ميان تحقيقات كيفي هيچ آزمون استانداردي براي روايي وجود ندارد و
ﻏاﻟب ًا ماهيت تحقيق توسط خود محقق تﻌيين و جرح و تﻌديل ميشود و حتي ممكن است هيچ ﻓرضيﻪ
اوﻟيﻪاي وجود نداشتﻪ باشد.برخي محققان بيان داشتﻪاند كﻪ روايي صرﻓ ًا آزموني واحد براي ﻓرايند تحقيق
بﻪعنوان يك كل نيست ،بلكﻪ ميتوان مﻌيار روايي را با توجﻪ بﻪ عقايد محقق بﻪصورت متفاوت براي هر
يك از مراحل ﻓرايند ،در صورت نياز بﻪ كاربرد)وينتر(٤ :٢٠٠٠،
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ماكسول) (١٩٩٢بﻪ انواع مختلفي از روايي ازجملﻪ توصيفي ،تئوريكي ،ارزيابي و تفسيري اشاره نموده
است .توجﻪ بﻪ چارچوبهاي اخﻼقي و هنجاري موضوع در نوع روايي ارزيابي و اهميت صحت دادهها و
ارتباط آن با نگرش ،اﻓكار ،احساسات ،نيات و تجربيات مشاركتكننده در نوع روايي تفسيري ،سطوح
تحليل دادهها در اين پژوهش را مشخص خواهد نمود.

كرسول) (١٣٩٠براي دستيابي بﻪ اعتبار در پژوهشهاي كيفي ،هشت راهبرد را مﻌرﻓي ميكند و
مﻌتقد است براي هر پژوهش كيفي حداقل بايد از دو نوع آن استفاده شود كﻪ مهﻢترين آنها عبارتاند
از :درگيري طوﻻنيمدت پژوهشگر با ﻓضاي پژوهش و مشاهدات مداوم ،كنترل بيروني پژوهش از طريق
داوري يا گزارش شخص ثاﻟث ،روشنگري پژوهشگر در خصوص سوگيري وي در تحقيق در ابتداي پژوهش،
استفاده از داوران بيروني براي قابل پشتيباني دانستن ياﻓتﻪهاي پژوهش .كرسول همچنين براي اﻓزايش
پايايي پژوهشهاي كيفي بﻪ مواردي همچون يادداشتبرداري مفصل و دقيق ،كدگذاري توسط اشخاص
ناشناس و آناﻟيز دادهها توسط ايشان تأكيد ميكند.

در يك مطاﻟﻌﻪ كيفي شش عامل بﻪعنوان مﻌيارهاي اصلي اعتبار و پايايي در نظر گرﻓتﻪشده است.اين
شش عامل عبارت از پايﻪ ﻓلسفي پژوهش ،رويكرد يا روششناسي ،نحوه جمعآوري دادهها ،بيان پژوهشگر
در مورد ارتباط خود با پديده تحت مطاﻟﻌﻪ ،تفسير و ارائﻪ گزارش و توصيﻪهاي كاربردي نتايج
پژوهش…نكتﻪ مهﻢ در اعتبار پژوهشهاي كيفي در اين است كﻪ هر محقق با توجﻪ بﻪ وابستگي بﻪ مكتب
يا ديدگاه ﻓكري خاص از روشي جداگانﻪ براي اعتبار سنجي ياﻓتﻪهاي خود استفاده خواهد كرد و اعتبار
و پايايي پژوهشهاي كيفي بﻪ پرسش سﺆاﻻت اساسي در مورد چيستي پژوهش ،شناخت آن ،منطق حاكﻢ
بر آن و اعتبار نتايج آن بستگي دارد...ﻟذا ميتوان مفهوم "قابليت اعتماد" را جايگزين روايي و پايايي در
تحقيقات كيفي نمود )رضاپور.(١٣٩٦،
نكتﻪ قابلتأمل در اين پژوهش اين است كﻪ با عنايت بﻪ كيفي بودن پژوهش و ﻓقدان نظريﻪ مشخص
بﻪعنوان مدل پرداختن بﻪ آن امكان طرح ﻓرضيﻪ نيست ﻟيكن ميتوان مفروضي تحت عنوان" :شناسايي
و احيا عناصر مستتر در هويت ملي ،تاريخي و تمدني جهت مشاركت و تأثير بر تكميل ﻓرايند جهانيشدن
ﻓرهنگي در قاﻟب هويت جهان پذير با تأكيد بر اسناد تاريخي در حوزههاي مختلف هويتي "را مطرح
نمود.

فرهنگ سياسي در ايران
ﻓرهنگ ايراني همواره داراي ويژگيهايي در طول تاريخ بوده است كﻪ اكثر مورخين و تاريخنگاران
بدان اذعان و اقرار داشتﻪاند .آميزش و درهﻢآميختگي اقوام گوناگون در پايتختهاي هخامنشي ،زمينﻪساز
١۴١
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تفاهﻢ و همدﻟي و اشاعﻪ متقابل ﻓرهنگها در سطح جهاني شده بود.از اين طريق ﻓرهنگهاي سراسر
جهان از شرق تا ﻏرب و از شمال تا جنوب با يكديگر در يك برخورد سازنده و بﻪ ميانجي نظام شاهنشاهي
هخامنش ،دادوستد اقوام گوناگون جهان رونق ياﻓت)ثﻼثي.(١٣٧٩:٤٣٥،
نگاه اجماﻟي بﻪ تاريخ طوﻻني ايرانزمين بﻪويژه در حوزه تمدني و ﻓرهنگي )بدون در نظر گرﻓتن
نظامهاي سياسي مسلط بر آن( مﺆيد اين نكتﻪ است كﻪ ﻓرهنگ ايراني در ﻓراز و نشيبهاي خود همواره
از يك سري از ويژگيهاي و خصوصيات منحصربﻪﻓرد برخوردار بوده كﻪ ميتوان آنها را شناسنامﻪ
هويتيايرانيان در پهنﻪ و گستره تاريخي دانست.مفاهيمي همچون تساهل و مدارا ،آﻓرينش ،صلح و
نوعدوستي و از همﻪ مهﻢتر “خود انطباقي” ازجملﻪ خصايص هميشگي ﻓرهنگ ايراني بﻪ نظر ميرسند.

محسن ثﻼثي) (١٣٧٩در كتاب "ايران جهاني و جهان ايراني" با برشمردن ويژگيهاي ﻓرهنگ و
تمدن ايراني راهي را براي احيا مﺆﻟفﻪهاي هويت ملي پيشنهاد ميدهد كﻪ اهميت ﻓهﻢ ﻓرهنگ ،تمدن و
تاريخ اين جغراﻓيا را بيشازپيش نمايان ميسازد .وي بﻪ موضوعي اشاره ميكند كﻪ نقطﻪ عطف اين مقاﻟﻪ
است و همان توجﻪ بﻪ ﻓرهنگ ايران در زمان ﻏاﻟب و مغلوب بودن است.تا قبل از اسﻼم شاهد رويارويي
ﻓراوان ايران با ساير امپراتوريها بﻪويژه روم بوديﻢ كﻪ منبع و منشأ ﻓكري اين جنگجويان مكاتب ﻓكري
يوناني بود و حتي در دوره سلوكيان )نزديك بﻪ يك قرن( و حضور آنها در ايرآنكﻪ سلسلﻪ دستنشانده
بيگانگان بود امكان واگرايي و ضﻌف در ﻓرهنگ ايراني نﻪتنها ايجاد نشد بلكﻪ توانست بر ﻓرهنگ ﻏاﻟب
بيگانﻪ نيز اثر بگذارد و بﻌد از اسﻼم نيز ،چﻪ زماني كﻪ در اوج اقتدار و شكوﻓايي تمدن ايراني -اسﻼمي )در
قرن  ٣و  ٤هجري(  -كﻪ توﻟيد علﻢ بﻪ شكل قابلتوجﻪ اي مديون اين حوزه تمدني بوده است و ما شاهد
حضور اﻓرادي چون ﻓارابي ،ابنسينا ،رازي و  ...هستيﻢ  -و بﻪ زبان ديگر از ﻓرهنگ ﻏاﻟب نسبت بﻪ سايرين
برخورداريﻢ و چﻪ زماني كﻪ دچار گسست تاريخي و تمدني)قرن  ٨و  ٧هجري( شديﻢ و با هجوم ﻓرهنگ
بيگانﻪ)مغول( روبرو گرديديﻢ ،باز اين ﻓرهنگ ايراني بوده است كﻪ توانستﻪ بر آنها برتري يابد و امور
كشور را بﻪ دست بگيرد.

ايران طي هزاران سال هﻢ در آﻓرينش اصيل گوناگون ﻓرهنگي و هﻢ در پذيرش عناصر كارآمد ﻓرهنگي
اقوام ديگر و اشاعﻪ هر دو آنها در سراسر جهان هميشﻪ نقشي حياتي و تﻌيينكننده داشتﻪ است ...توﻟيد
و اقتباس خﻼقانﻪ عناصر ﻓرهنگي مادي و مﻌنوي و اشاعﻪ آنها در سراسر جهان يكي از ويژگيهاي
برجستﻪ اقوام ايراني بود...اقوام ايراني هميشﻪ اين آمادگي و اشتياق را داشتند كﻪ توﻟيدات ﻓرهنگيشان
را با اقوام ديگر مبادﻟﻪ كنند و درصحنﻪ تاريخ جهان كاركرد اشاعﻪ عناصر ﻓرهنگي خودي و ﻏيرخودي را
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با شايستگي انجام ميدادند و بدينسان بيشازپيش بر ﻏنا و سرزندگي و باﻟندگي ﻓرهنگ ايراني و نيز
“ﻓرهنگ جهاني” پيوستﻪ مياﻓزودند.

پيش از آنكﻪ ملتهاي ﻏربي بﻪ ضربوزور تكنوﻟوژي و ضرورتهاي اقتصاد جهاني و نﻪ بر اساس اراده
و خواست قومي و ملي ،انديشﻪ ﻓرهنگ جهاني و دهكده واحد جهاني )اشاره بﻪ نظريﻪ مك ﻟوهان( را
مطرح كنند ،اقوام ايراني هزاران سال زندگي و ﻓﻌاﻟيت ﻓرهنگي جهاني داشتند و تا آنجا كﻪ زيرساختارهاي
ارتباطي جهان ما قبل صنﻌتي اجازه ميداد ،ميكوشيدند و يا ناچار بودند با اقوام و ﻓرهنگهاي گوناگون
جهان زندگي كنند).همان(١٣٥:
اين همزيستي همراه با مدارا و صلحجويي ،امكان آشنايي و بهرهگيري از منابع ﻓرهنگي ساير ملل را
بﻪ وجود آورده است .بﻪ گواهي شواهد و دادههاي گوناگون تاريخي ،زمينﻪهاي عيني ﻓراواني در تاريخ
ايران وجود داشتﻪاند كﻪ اقوام ايراني را پيوستﻪ بﻪ مدارا و رﻓتار مساﻟمتآميز با اقوام و ﻓرهنگهاي ديگر
واميداشتﻪاند.يكي از اين زمينﻪها موقﻌيت جغراﻓيايي و ارتباطي قلمرو ﻓرهنگي ايران است ...از ديرباز
ايرانيان با اقوام شرقي و ﻏربي جهان از نزديك آشنايي داشتند و همين آشنايي زمينﻪساز تفاهﻢ و همدﻟي
با ديگران ميشد .يكي از ويژگيهاي برجستﻪ و نمايان ﻓرهنگ ايراني دادوستد سازنده با ﻓرهنگهاي
بلندپايﻪتر و ﻓرومايﻪتر از خود است.ﻓرهنگ ايراني از آﻏاز شكلگيري نﻪتنها ديواري ميان حوزه ﻓرهنگي
خود و حوزه ﻓرهنگي اقوام ديگر نكشيده ،بلكﻪ يكي از رساﻟتها و كاركردهايش ﻓروريختن ديوارهاي
جداكننده ﻓرهنگهاي بشري و در هﻢ آميختن و بﻪ هﻢ پيوستن و تلفيق ﻓرهنگهاي گوناگون بوده است
...در هيچ دورههاي از تاريخ ايران ،ﻓرهنگ ايراني با هيچ ﻓرهنگ ديگري از قوم مغلوب گرﻓتﻪ تا ﻏاﻟب،
برخورد خشن و بيزارانﻪاي از خود نشان نداده است و پيوستﻪ در راستاي گفتگو و تبادل ﻓرهنگي
مساﻟمتآميز و روادارانﻪ و پذيرايانﻪ عمل كرده است)همان(٢٤٢:
نگاهي گذرا بﻪ نقش و اثر شﻌر و ادبيات و بﻪويژه عرﻓان ايراني بر مشاهير و نامآوران جهان در همﻪ
نقاط از شرق )هندي برهمايي( تا ﻏرب)اروپايي مسيحي( بﻪ ﻓراملي و ﻓرا ديني بودن خصوصيات ﻓرهنگي
ايران اشاره دارد .هر يك از عناصر ،از دين و زبان و حكومت گرﻓتﻪ تا ساختار ارتباطي و زيستمحيطي و
جغراﻓيايي ﻓرهنگ ايراني ،دستبﻪدست هﻢ دادهاند تا رويكردي را در ﻓرهنگ ايراني و رﻓتار اعضاي وابستﻪ
بﻪ آن پديدآورند كﻪ پيوستﻪ بﻪ بيرون از خود و ﻓرهنگها و اقوام ديگر گرايش و توجﻪ دارد ،ميان خود و
اقوام ديگر ديواري از قوم مداري و بيگانﻪگريزي نميكشد و بﻪجاي واگرايي و دﻓع عناصر ﻓرهنگي اقوام
ديگر ،هميشﻪ آماده پذيرش عناصر ﻓرهنگي كارآمد و كارساز اقوام ديگر و جذب و ذوب آنها در ﻓرهنگ
خودي است  ...اين وضﻌيت ذهني را در آنها پديد آورده كﻪ گرايش بﻪ در هﻢ نورديدن و ﻓروشكستن
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مرزها و چهارچوبها و محدوديتهاي قومي ،نسبي و محلي دارد و اين آمادگي ذهني را در آنها پديد
آورده كﻪ بﻪ ﻓراتر از اين محدوديتها ميانديشد و بﻪ ﻓراسوي اين چهارچوبها مينگرد و در پهنﻪاي ﻓراتر
از اﻓقهاي تنگ محلي و منطقﻪاي ميپويند.قوت و ﻏنا و ماندگاري و تداوم ناگسستﻪ و چند هزارساﻟﻪ
ﻓرهنگ ايراني از همين خصلت تطبيقپذير و انﻌطافپذير آن سرچشمﻪ ميگيرد.

فرهنگ سياسي در اسﻼم
اگر ﻓرهنگ اسﻼمي و شيﻌي را بر اساس شيوه و سيره نظري و عملي پيامبر اسﻼم و ائمﻪ مﻌصومين
طبقﻪبندي نماييﻢ ،بﻪ مدل و اﻟگويي واحد در ﻓهﻢ چيستي اسﻼم و مباني هستي شناختي آن ،خواهيﻢ
رسيد.از آنجايي ﻓرهنگ اسﻼمي در مقام نفي و اصﻼح برخي از مناسك و مﻌارف پيش از اسﻼم بﻪ حيات
خود ادامﻪ ميدهد ﻟذا ميبايد نخست بﻪ تفاوتها و تمايزات بينشي و جهانبيني اين دو مكتب و تفكر
كﻪ تاريخ از آنها بﻪجاهليت)پيش از اسﻼم( و دوره اسﻼمي ياد ميكند بپردازيﻢ.آنچﻪ كﻪ در يك كﻼم
رساﻟت و وظيفﻪ اصلي پيامبر اسﻼم را در اين حوزه مشخص ميكند مفهوم مكارم اخﻼق"است ".انا بﻌثت
ﻟمكارم اﻻخﻼق" بﻪ مﻌناي تﻌاﻟي و رشد انسان از ظلمت بﻪ نور است و يقيناً اين طراز و مﻌيار مقدمﻪ
اصﻼحي همﻪجانبﻪ در ﻓهﻢ سبك و شيوه زندگي انسان خواهد بود.اساس مﻌرﻓت اسﻼمي و بﻪتبع آن
ﻓرهنگ اسﻼمي در حوزه احكام ،ﻓرامين ،مناسك ،مراسﻢ و آيين ديني بر محور “زيست اخﻼقي”ميگردد.

اين موضوع در اعمال و رﻓتار پيامبر اسﻼم و ائمﻪ مﻌصومين )سيره عملي )بﻪوضوح مشخص و آشكار
است.آن چيزي كﻪ در تاريخ اسﻼم قبل و بﻌد از بﻌثت در سيره نبوي آشكار است تائيد و تكريﻢ مﻌارف
اسﻼمي در قاﻟب زيست انسانمدارانﻪ است.مفاهيﻢ كليدي همچون آزادي ،برابري و برادري كﻪ نقطﻪ
آﻏازين اشاعﻪ ﻓرهنگ و تمدن اسﻼمي بود امكان نزديكي حوزههاي تمدني منطبق با اين رويكرد را بيش
از گذشتﻪ مقدور ميسازد.از همين رو ميتوان ويژگيهايي كﻪ منطبق بر اسناد و متون اسﻼمي است را
طبقﻪبندي نمود.

"اجراي حق" يكي از ﻓرايض و بايستﻪهاي قدرت سياسي در اسﻼم و ﻓرهنگ و تمدن اسﻼمي است.آيﻪ
 ٢٦سوره "ص" خطاب بﻪ داود)ع( ميﻓرمايد":ما تو را جانشين و خليفﻪ خود در زمين قرار دادهايﻢ تا در
ميان مردم بﻪحق داوري كني ،از هواي نفس پيروي ننما كﻪ تو را از راه خدا منحرف
ميسازد".مسئوﻟيتپذيري در قبال جامﻌﻪ و ﻓﻼح و رستگاري آن از وظايف كليدي حكام جامﻌﻪ اسﻼمي
است و برخﻼف تمدنهاي مختلف مبنا و منشأ قدرت ،رضايت عمومي و تحقق ارزشهاي اﻟهي است نﻪ
زور و سلطﻪ در جهت تحكيﻢ و حفظ و حراست قدرت.ﻟذا قدرت سياسي در تفكر و ﻓرهنگ اسﻼمي جاي
خود را بﻪ تقوا ،عداﻟت ،برابري ،شجاعت بر مدار ارزشهاي اﻟهي ميدهد.
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"احقاق عداﻟت" و اجراي آن نيز يكي از خصايص و كار ويژههاي حكومت در ﻓرهنگ و تمدن اسﻼمي
است .خداوند بﻪصراحت در آيﻪ  ٢٥سوره حديد رساﻟت و وظيفﻪ پيامبران را برپايي عداﻟت در جامﻌﻪ
مﻌرﻓي ميكند".ما رسوﻻن خود را با دﻻيل روشن ﻓرستاديﻢ و با آنها كتاب آسماني و ميزان ﻓرستاديﻢ
تا مردم عداﻟت را بر پا دارند" .تو چﻪ بﻪ تﻌادل و توازن امر دنيوي و اخروي از مهﻢترين ويژگيهاي ﻓرهنگ
اسﻼمي است.توجﻪ بﻪ مفهوم توحيد در مﻌارف اسﻼمي شارح اين تفكر است كﻪ ميبايست بين
مﻌنويتگرايي و دنياگرايي تناسب و تﻌادل وجود داشتﻪ باشد”.ﻻ مﻌاش ﻟﻪ و ﻻ مﻌاد ﻟﻪ”مبين همين
موضوع است.ﻟذا اﻓراط و تفريط در هر دو نكوهيده شده است.امام صادق)ع( ميﻓرمايند :آن كس كﻪ دنياي
خويش را ﻓداي آخرت كند از ما نيست هﻢ چنين كسي كﻪ آخرت خود را ﻓداي دنيا نمايد از ياران ما
محسوب نميشود".اﻟدنيا مزرعﻪ اﻻخره" بﻪ مﻌناي امتداد اين دو و رد هرگونﻪ زهدگرايي و گوشﻪنشيني
از طرﻓي و دنياطلبي از طرف ديگر است.

مﻌيار اصيل ديگري كﻪ در حوزه تفكر و ﻓرهنگ اسﻼمي از ارجحيت و ممتازي خاصي بهره ميبرد،
مفهوم "پويايي و زايندگي" مستتر در آن است.يكي از مهﻢترين ويژگيهاي تمدن و ﻓرهنگ اسﻼمي
حفظ هويت خود در مواجهﻪ با ساير حوزههاي تمدني است.احترام و تكريﻢ ﻓرهنگهاي مختلف از ﻓرهنگ
اسﻼمي حتي زماني كﻪ قدرت ﻏاﻟب در جغراﻓياي اسﻼمي مستقر بوده است از وقايع ﻏيرقابلترديد تاريخ
است.اين موضوع بﻪويژه در جنگها صليبي ،حملﻪ مغول و  ...بﻪوضوح قابلمشاهده است.

مفهوم اجتهاد و بﻪ روز بودن احكام و روابط و مناسبات از كاركردهاي هميشگي اسﻼم جهت تﻌامل و
تساهل و تسامح با ديگري بوده است و امكان شيوه زيست در شرايط مختلف و جديد را امكانپذير نموده
است.تأمين نيازهاي انسان و موضوعات جديد)مستحدثﻪ( از وظايف اصلي حكام در جامﻌﻪ اسﻼمي است.
مبنا و منشأ توجﻪ بﻪ تﻌقل و تفكر و عقﻼنيت و علﻢ بﻪعنوان ابزار اصلي اداره حكومت ريشﻪ در سيره نبوي
و علوي دارد.نهضت شكوﻓايي و اوج بلوغ حوزه تمدني در اسﻼم مديون توجﻪ اسﻼم بﻪ علﻢ و دانشمندان
است كﻪ جايگاه "قلﻢ" و انديشيدن را ﻓراتر از خون كساني ميداند كﻪ در راه خدا كشتﻪشدهاند.پيامبر
اسﻼم شرط آزادي اسرا جنگ بدر را آموزش سواد خواندن و نوشتن بﻪ ده نفر قرار داده بود و اين باﻻترين
نمونﻪ توجﻪ بﻪ علﻢ و دانش در سيره عملي پيامبر است.

“اخﻼقمداري” نمونﻪ ديگري از ويژگي ﻓرهنگ اسﻼمي است”.گوستاو ﻟوبون “در كتاب تمدن اسﻼم
و عرب چنين مينويسد :اخﻼق مسلمين صدر اسﻼم از اخﻼق امتهاي ديگر روي زمين ،خاصﻪ ملتهاي
نصراني بﻪطور نماياني بهتر و برتر است.آنان در عداﻟت ،ميانﻪروي ،مهرباني ،گذشت و سهلانگاري نسبت
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بﻪ اقوام مغلوب و نيز در وﻓاي بﻪ عهد و بلندي همت مﻌروف و مشهور بودند و رﻓتارشان با ديگر ملتهاي
اروپايي بﻪويژه آنهايي كﻪ در زمان جنگهاي صليبي بودهاند ،متفاوت است)ﻟوبون(١٣٩٤:٢٥،
درنتيجﻪ ميتوان بﻪ مفاهيمي همچون خداباوري)توحيد( ،اجراي حق ،عداﻟت و برابري ،اعتدال و
ميانﻪروي ،تساهل و مدارا ،اخﻼقمداري ،جايگاه رﻓيع علﻢ ،عقﻼنيت و تفكر ،توازن در زندگي ،پويايي و
زايندگي ،اجتهاد ،ايثار و ازخودگذشتگي و ...بﻪعنوان هستﻪ مﻌرﻓتشناسي ﻓرهنگ و تمدن اسﻼمي اشاره
نمود.

دو سند در يك قاب)فرهنگ سياسي در ايران و اسﻼم(
اين امكان)وجوه اشتراك مﻌارف ايراني و اسﻼمي( را در دو متن اصيل در حوزه ﻓرهنگ ايراني و
اسﻼمي از منظر و رويكرد مطاﻟﻌﻪ اسنادي -در جهت ﻓهﻢ ﻓرهنگ و درنتيجﻪ هويت ايراني -جستجو
ميكنيﻢ.متن بﻪجامانده از كوروش)وصيتنامﻪ( و بخشي از نامﻪ امام علي)ع( بﻪ ماﻟك اشتر -بﻪ مثابﻪ نمونﻪ
بينظير حوزه تفكري و تمدني ايران و اسﻼم -را با اين روش بررسي ميكنيﻢ.

“...من دوستان را بﻪ خاطر نيكوييها خود خوشبخت و دشمنان را ﻓرمانبردار خويش ديدهام.زادگاه
من بخش كوچكي از آسيا بود ،من آن را اكنون سربلند و بلندپايﻪ باز ميگذارم.اما ازآنجاكﻪ از شكست در
هراس بودم ،خود را از خودپسندي و ﻏرور بر حذر داشتﻢ.حتي در پيروزيهاي بزرگ خود ،پا از اعتدال
بيرون ننهادم.در اين هنگام كﻪ بﻪ سراي ديگر ميگذرم ،شما و ميهنﻢ را خوشبخت ميبينﻢ و ازاينرو
ميخواهﻢ كﻪ آيندگان مرا مردي خوشبخت بدانند.مرگ چيزي است شبيﻪ خواب.در مرگ است كﻪ روح
انسان بﻪ ابديت ميپيوندد و چون از قيد و عﻼيق آزاد ميگردد بﻪ آتيﻪ تسلط پيدا ميكند و هميشﻪ ناظر
اعمال ما خواهد بود پس اگر چنين بود كﻪ من انديشيدم بﻪ آنچﻪ كﻪ گفتﻢ عمل كنيد و بدانيد كﻪ من
هميشﻪ ناظر شما خواهﻢ بود ،اما اگر اينچنين نبود آنگاه از خداي بزرگ بترسيد كﻪ در بقاي او هيچ
ترديدي نيست و پيوستﻪ شاهد و ناظر اعمال ماست...دوستان يكرنگ براي پادشاه عصاي مطمئنتري
هستند...جانشين من بايد مثل من در حفظ كشورها كوشا باشد و راه نگهداري اين كشورها اين است كﻪ
در امور داخلي آنها مداخلﻪ نكند و مذهب و شﻌائر آنان را محترم شمرد...همواره حامي كيش يزدانپرستي
باش ،اما هيچ قومي را مجبور نكن كﻪ از كيش تو پيروي نمايد و پيوستﻪ و هميشﻪ بﻪ خاطر داشتﻪ باش
كﻪ هر كسي بايد آزاد باشد تا هر كيشي كﻪ ميل دارد پيروي كند ...از كژي و ناروايي بترسيد .زنها ،زنهار،
هرگز خودت هﻢ مدعي و هﻢ قاضي نشو.اگر از كسي ادعايي داري مواﻓقت كن يك قاضي بي طرف آن
ادعا را مورد رسيدگي قرار دهد و راي صادر كند ،زيرا كسي كﻪ مدعي است اگر قضاوت كند ظلﻢ خواهد
كرد...اگر اعمال شما پاك و منطبق بر عداﻟت بود قدرت شما رونق خواهد ياﻓت ،وﻟي اگر ظلﻢ و ستﻢ روا
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داريد و در اجراي عداﻟت تسامح ورزيد ،ديري نميانجامد كﻪ ارزش شما در نظر ديگران از بين خواهد
رﻓت و خوار و ذﻟيل و زبون خواهيد شد.من عمر خود را در ياري بﻪ مردم سپري كردم.نيكي بﻪ ديگران
در من خوشدﻟي و آسايش ﻓراهﻢ ميساخت و از همﻪ شاديهاي عاﻟﻢ برايﻢ ﻟذتبخشتر بود...اي ﻓرزندان
اگر ميخواهيد مرا شاد كنيد نسبت بﻪ يكديگر آزرم بداريد...من همواره مردم را دوست داشتﻪام و اكنون
نيز شادمان خواهﻢ بود كﻪ با خاكي كﻪ بﻪ مردمان نﻌمت ميبخشد آميختﻪ گردم...پس از مرگﻢ بدنﻢ را
موميايي نكنيد و در طﻼ و زيورآﻻت و يا امثال آن نپوشانيد.زودتر آن را در آﻏوش خاك پاك ايران قرار
دهيد تا ذرهذرههاي بدنﻢ خاك ايران را تشكيل دهد...از همﻪ پارسيان و هﻢپيمانان بخواهيد تا بر آرامگاه
من حاضر گردند و مرا از اينكﻪ ديگر از هيچگونﻪ بدي رنج نخواهﻢ برد ،شادباش گويند ...بﻪ واپسين پند
من گوش ﻓرا داريد.اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيﻪ كنيد ،بﻪ دوستان خود نيكي كنيد”.

اگر اين مكتوبات را ميراث مﻌنوي منتج شده از خاستگاه ﻓرهنگ و تمدن ايراني بدانيﻢ و بخواهيﻢ
مفاهيﻢ و تﻌابير اين متن را كدگذاري كنيﻢ و بر اساس نشانﻪشناسي بﻪ سراغ زمينﻪ برويﻢ با مواردي
همچون خداباوري ،نوعدوستي ،تواضع ،اعتدال ،تساهل و مدارا ،اعتقاد بﻪ چند ﻓرهنگي ،مداراي مذهبي
و  ...روبرو ميشويﻢ كﻪ اساس تفكر ،ﻓرهنگ و تمدن ايراني براين محور صورتبندي شده است .اما نكتﻪ
پژوهشي اين مفاهيﻢ از منظر هستيشناسي و شناختشناسي آن است كﻪ امكان ترسيﻢ يك هويت جهان
پذير را در قاﻟب هويت ايراني پررنگ مينمايد.

اما هويت ايراني با مساﻟﻪ تاريخي پيوند خورده كﻪ از زمان ورود اعراب بﻪ ايران تبديل بﻪ بخشي از
مساﻟﻪ هويتيايرانيان شد و آن ،اسﻼم است.دﻻيل پذيرش آموزههاي اسﻼم توسط ايرانيان را ميتوان در
مباني هستي شناختي اين آيين با كيش يزدانپرستي زرتشتيان ايران باستان و ويژگيهاي مﻌرﻓتشناسي
آن جستجو نمود.براي اثبات اين ادعا بﻪ بخشي از نامﻪ حضرت علي)ع( بﻪ ماﻟك اشتر كﻪ هﻢ از منظر ﻓرم
و محتوا بﻪ سند قبلي نزديك است و هﻢ عاﻟيترين نمونﻪ برداشت تفكر ديني در امر حكومت و سياست
ورزي است اشاره ميكنيﻢ:

…“اي ماﻟك زمام هوا و هوس را در دستگير و قلب خويش را نسبت بﻪ ملت خود مملو از رحمت و
محبت و ﻟطف كن و همچون حيوان درندهاي نسبت بﻪ آنان مباش كﻪ خوردن آنان را ﻏنيمت شماري!
زيرا آنها دو گروه بيش نيستند :يا برادران ديني تواند و يا انسانهايي همچون تو.گاه از آنها خطا و
ﻟرزشي سر ميزند.ناراحتيهايي بﻪ آنان عارض ميگردد ،از عفو و گذشت خود آن مقدار بﻪ آنها عطا كن
كﻪ دوست داري خداوند از عفوش بﻪ تو عنايت كند...هرگز از عفوي كﻪ نمودي پشيمان نباش و هيچگاه
از كيفري كﻪ نمودهاي بر خود مبال...بﻪ عظمت قدرت و ملك خداوند كﻪ ماﻓوق تو است نظر اﻓكن كﻪ اين
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تو را از آن سركشي پايين ميآورد و آن شدت و تندي را از تو بازميدارد...نسبت بﻪ مردم انصاف بﻪ خرج
بده كﻪ اگر چنين نكني ستﻢ نمودهاي و كسي كﻪ بﻪ بندگان خدا ستﻢ كند ،خداوند پيش از بندگانش
دشمن او خواهد شد...مردم عيوبي دارند كﻪ واﻟي در ستر و پوشاندن آن عيوب از همﻪ سزاوارتر
است.درصدد نباش كﻪ عيب پنهاني آنها را بﻪ دست آوري ،بلكﻪ وظيفﻪ تو آن است كﻪ آنچﻪ برايت ظاهر
گشتﻪ اصﻼح كني...از ميان مردم ،اﻓرادي را كﻪ در گفتن حق از همﻪ صريحتر هستند مقدم شمار خواه
مواﻓق ميل تو باشند يا نﻪ...هرگز سنت پسنديدهاي را كﻪ پيشوايان اين امت بﻪ آن عمل كردهاند و ملت
اسﻼم بﻪ آن انس و اﻟفت گرﻓتﻪ و امور رعيت بﻪوسيلﻪ آن اصﻼح ميگردد ،نقص مكن و نيز سنت و روشي
كﻪ بﻪ سنتهاي گذشتﻪ زيان وارد ميسازد ،احداث منما ...اي ماﻟك بدآن كﻪ مردم از گروههاي مختلف
تشكيل ياﻓتﻪاند كﻪ هركدام جز بﻪوسيلﻪ ديگري اصﻼح و تكميل نميشوند و هيچكدام از ديگري بينياز
نيستند ...محبت و مهرباني تو نسبت بﻪ ﻟشكريان ،قلبهايشان را نسبت بﻪ تو متوجﻪ ميسازد.بدان برترين
چيزي كﻪ موجب روشنايي چشﻢ زمامداران ميشود ،برقراري عداﻟت در همﻪ بﻼد و آشكار شدن عﻼقﻪ
رعايا نسبت بﻪ آنهاست...طمع را از دل بيرون كرده و در ﻓهﻢ مطاﻟب بﻪ اندك تحقيق ،اكتفا نكن ...مجلس
عمومي و همگاني براي آنها)مردم( تشكيل ده و درهاي آن را بﻪ روي هيچكس نبند و بﻪ خاطر خداوندي
كﻪ تو را آﻓريده تواضع كن و ﻟشكريان و محاﻓظان و پاسبانان را از اين مجلس دور ساز تا هر كس با
صراحت و بدون ترس و ﻟكنت سخنان خود را با تو بگويد ...سپس خشونت و تندي آنها را در سخن
تحملكن و در مورد آنها هيچگونﻪ محدوديت و استكبار روا مدار كﻪ خداوند بﻪواسطﻪ اين كار ،رحمت
واسﻌش را بر تو گسترش خواهد داد و موجب ثواب اطاعت او براي تو خواهد شد...هرگز صلحي را كﻪ از
جانب دشمن پيشنهاد ميشود و رضاي خدا در آن است رد مكن كﻪ در صلح براي سپاهت آسايش و
تجديد نيرو و براي خودت آرامش از هﻢ و ﻏﻢ ها و براي ملتت امنيت است...اگر پيماني بين تو و دشمنت
بستﻪ شد و يا تﻌهد پناه دادن را بﻪ او دادي ،جامﻪ وﻓا را برعهد خويش بپوشان و تﻌهدات خود را محترم
بشمار و جان خود را سپر تﻌهدات خويش قرار بده! ...بنابراين هرگز پيمانشكني نكن و در عهد خود
خيانت روا مدار و دشمنت را مفريب...خويشتن را از خودپسندي بركنار دار و نسبت بﻪ نقاط قوت خويش
خودبين مباش...از امتيازخواهي براي خود در آنچﻪ مردم در آن مساوي هستند بپرهيز و از تغاﻓل ازآنچﻪ
مربوط بﻪ تو است و براي همﻪ روشن است ،بر حذر باش”.

بسياري ديگر از چنين اسنادي در خصوص هستيشناسي و مﻌرﻓتشناسي انديشﻪ اسﻼم اصيل وجود
دارد كﻪ بﻪ دنبال تفسير و تشريح اين مﻌارف هستند و امكان ﻓهﻢ تمدن و ﻓرهنگ اسﻼمي را مهيا
مينمايد .با نگاهي گذرا بﻪ مفاهيﻢ و تﻌابير بﻪ كار گرﻓتﻪشده تنها در بخش بسيار كوچكي از تفكر و ﻓلسفﻪ
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اسﻼمي كﻪ بﻪ جهان ،انسان و نحوه زيست آن توجﻪ دارد و در ﻓراز باﻻ بﻪ آن اشاره شد ،بﻪ مواردي همچون
انساندوستي ،خويشتنداري ،صلحدوستي ،تساهل و مدارا ،انصاف ،عداﻟت ،برابري ،آزادي ،مداراي مذهبي
و ﻓرهنگي ،مردم مداري ،وﻓاي بﻪ عهد و ...برخورد ميكنيﻢ.

هويت جهان پذير و مﺆلﻔه مشﺘرك در هويت بومي)ارائه مدل مﻔهومي(
اگر بﻪ مفاهيﻢ استخراج شده از ﻓرهنگ ايراني و ﻓرهنگ اسﻼمي در دو سند ارائﻪ شده رجوع كنيﻢ،
بﻪوضوح امكان همزيستي هستي شناسانﻪ بين اين دو را درمييابيﻢ كﻪ ثمرات مﻌرﻓتي آن در دو شيوه
متواﻟي و همگن شرايط را براي ﻓهﻢ ﻓرهنگ ايراني – اسﻼمي بﻪ وجود ميآورد.ﻓصل مشترك اين
هستيشناسيها را ميتوان در دو ويژگي "زيست اخﻼق مدارانﻪ" و "خودانطباقي ﻓرهنگي"جستجو نمود.

زماني كﻪ با مﺆﻟفﻪهاي هويت ملي در قاﻟب كهن آن همچون جغراﻓيا)اقليﻢ ايران( ،دين )مذهب تشيع(،
زبان)ﻓارسي( و حتي آيين و تاريخ)ادبيات عرﻓاني )در قاﻟب روح ملي ايراني روبرو ميشويﻢ چون بر يك
حقيقت ذاتي و جوهري در حوزه هويتي ،باور دارد حتي زماني كﻪ دست بﻪ هماوردي و نزاع با مﺆﻟفﻪهاي
هويتي مدرنيﻪ ميزند -چون آن )مدرنيتﻪ( نيز بر يك واقﻌيت و حقيقت در هستﻪ انديشﻪ مدرن اعتقاد
ﻼ اعﻼم جنگ بﻪ
دارد -امكان رويارويي هﻢ امكانپذير است و هﻢ قابل پيشبيني.نظﻢ نوين جهاني عم ً
همﻪ آن چيزي است كﻪ در طول تاريخ تا اين زمان مسلط بر همﻪ سطوح آگاهي ملل بوده است.

“برساختﻪ اجتماعي” دانستن هويت ملي و شكلگيري هويتهاي اجتماعي جديد موضوع اين چاﻟش
هميشگي سنت و مدرنيتﻪ بوده است ﻟذا مفاهيمي چون خاص گرايي ﻓرهنگي و بنيادگرايي قومي يا ديني
و در برابر آن گسست ﻓرهنگي و تاريخي علل شكلگيري نظريات مختلفي همچون امپرياﻟيسﻢ ﻓرهنگي
و مصاديق آن يﻌني مصرفگرايي ،ازخودبيگانگي و ﻏربزدگي در قاﻟب شرقشناسي نوين )مخاﻟفين( شده
است يا در برابر با تساهل ﻓرهنگي و ﻓرديت محوري در قاﻟب رويكرد ﻟيبراﻟيستي)مواﻓقين( ،روبرو خواهيﻢ
بود كﻪ همگي بﻪ دنبال تقويت يا تضﻌيف مفهومي هستند كﻪ ابن خلدون از آن بﻪعنوان "عصبيت" نام
ميبرد.

اما حضور هويتهاي جديد در قاﻟب پستمدرنيتﻪ چون بﻪ حقيقت واحدي اﻟتزام نداشتﻪ و بﻪ مرگ
ﻓراروايتها اصرار دارند نﻪتنها امكان اين رويارويي را بﻪ دﻟيل اختﻼف در هستيشناسي و مﻌرﻓتشناسي،
بلكﻪ قابليت پيشبيني اتفاقات و نتايج آن را هﻢ عمﻼً منتفي خواهد كرد .ﻟذا بايد براي حضور ﻓﻌال در
اين كارزار هويتي كﻪ جهانيشدن محتوا و رسانﻪ ابزار اين ﻓرايند هستند ،شرايطي را بﻪ وجود آورد كﻪ
اين اثربخشي هﻢ ميسر و هﻢ مداوم باشد.
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“قلمرو زدايي)ﻓرسايش مرزها( ،حقوق اقليتها ،جهانوطن گرايي ،كثرتگرايي ﻓرهنگي و مﻌرﻓتي،
مرگ ﻓراروايتها ،گستره همگاني دادهها ،دورگﻪ بودن و نسبيگرايي هويتي ،ﻓشردگي زمان و مكان ،سيال
بودن ،مشاركت همگاني ،همبستگي و يكپارچگي ،همجواري اجباري ﻓرهنگها ،جامﻌﻪ شبكﻪاي ،آگاهي
همگاني ،جريانهاي نوين در قاﻟب سرمايﻪ ،اطﻼعات و تكنوﻟوژي ،كاربردهاي جديد ماهواره و اينترنت،
وجود و حضور سازمانهاي ﻏيردوﻟتي بيناﻟمللي و  “ ...همﻪ و همﻪ در قاﻟب مقوﻟﻪ جهانيشدن  -در پهنﻪ
يك دهكده جهاني و در بستر رسانﻪهاي شبكﻪاي و اطﻼعاتي در عصر ارتباطات -باعث شكلگيري ﻓضاي
جديدي ميشود كﻪ هويت در آن بﻪ مفهوم گفتمان "ﻏير" ،در قاﻟب مخاطب ﻓﻌال " خانﻪبﻪدوش "كﻪ
دچار ﻓروپاشي مﻌنا شده است.

اگر درگذشتﻪ مفهومي همچون وجدان عمومي)جمﻌي( و يا در ادبيات ديني "ﻓطرت" ،امكان نزديكي
انسانها )در يك واحد سياسي-اجتماعي چون دوﻟت  -ملت( را بﻪ يكديگر آسان ميكرد امروزه تنوع و
گوناگوني جريانها و سبكهاي زندگي و شيوه زيست اين پروسﻪ را با مشكﻼتي روبرو ساختﻪ است.

اما راهكار اين پژوهش براي نزديكي انسانها با هر نوع تفكر و ﻓرهنگ بﻪ يكديگر چيست؟
بﻪعبارتديگر امكانسنجي اين مناسبات از چﻪ طريق انجام و قابل ارزيابي خواهد بود؟ پيشنهاد نگارنده
نيل بﻪ هويتي است كﻪ عﻼوه بر حفظ خود در يك گستره پهناور از مﻌارف ،امكان زيست و تأثير و تأثر را
داشتﻪ باشد كﻪ از آن تحت عنوان "هويت جهان پذير" نام ميبريﻢ.مهﻢترين تفاوت اين درك از هويت با
ساير رويكردها در اين حوزه ،در دو چيز خﻼصﻪ ميشود:

اﻟف :مسير ،بستر و زمينﻪاي كﻪ -برخﻼف روشهاي گذشتﻪ كﻪ از مسير سياست يا بهتر بگوييﻢ
ايدئوﻟوژي ميگذشتﻪ است -از طريق ﻓرهنگ و حوزه تمدني عبور خواهد كرد و امكان بازنشر مﺆﻟفﻪهاي
آن در جهان امروز از قابليت و ظرﻓيت ﻻزم برخوردار است.

ب :اين هويت در طول ميراث مشترك بشري در حوزه ﻓرهنگ حيات خواهد داشت.يﻌني در يك بﻪ
هﻢپيوستگي تمدني از كليﻪ داشتﻪهاي يك ﻓرهنگ بومي در قاﻟب يك اﻟگوي جهاني بهره خواهد برد.

بﻪعبارتديگر آنچﻪ كﻪ در يك حوزه تمدني بﻪويژه در شكوﻓايي آن در يك نقطﻪ از تاريخ و جغراﻓيا
ايجادشده است و امكان زيست بهتر را بﻪ وجود آورده نيز در اختيار همگان قرار گيرد و ابزار آن جهت
محقق شدن اين خواستﻪ ،رسانﻪ و شبكﻪهاي اجتماعي خواهد بود.

هويت جهان پذير ،ديگر كمتر مورد بازخواست و نكوهش منتقدين جهانيشدن و واضﻌين نظريﻪ
امپرياﻟيسﻢ ﻓرهنگي قرار ميگيرند زيرا مبنا ﻓرهنگي و تمدني مستتر در تاريخ و مخاطبان آن ،ديگر
نظامهاي سياسي و طبقﻪ حاكﻢ نخواهند بود بلكﻪ مردم عادي هستند كﻪ با اتكا بﻪ ﻓرهنگ عمومي در
١۵٠
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مقام پاسخ بﻪ سﺆاﻻت هويتي خود برميآيند و ابزار دستيابي بﻪ اين اطﻼعات و دادهها همچون گذشتﻪ در
اختيار بخش خاصي از جامﻌﻪ و بﻪويژه نخبگان نيست و با قابليت يكسان و همگير ،از امتيازات برابر آن
بهرهمند ميشوند و از طرف ديگر هﻢ امكان بهرهوري و استثمار دانش توسط طبقﻪاي خاص با محوريت
قدرت مركزي و كنترل همﻪجانبﻪ آن بﻪ حداقل خواهد رسيد.

اما پرسش كليدي و مهﻢ در اينجاست كﻪ ﻓرض كنيﻢ اين هويت در قاﻟب جهاني آن موردپذيرش قرار
بگيرد و سﻌي در برقراري ارتباط مبتني بر اين كاركرد همگير شود ،پس از شناخت و بازشناسي هويت
ملي ،چﻪ مﺆﻟفﻪهايي از حوزه تمدن ايراني -اسﻼمي مستتر در هويت ملي ايران وجود دارد كﻪ امكان،
ظرﻓيت و توان باز نشر آن در اين گستره پهناور و مختلف از حوزههاي تمدني را دارد؟ بﻪعبارتديگر
كداميك از مﺆﻟفﻪها هنوز قابليت حفظ در چارچوب هويت ملي را دارد و كداميك براي ورود بﻪ اين هويت
جهاني ميبايست بازتﻌريف يا احيا شود؟
آن چيزي كﻪ از علوم عقلي و نقلي در قاﻟب انديشﻪ ﻓﻼسفﻪ و حكما و عرﻓا باقيمانده است و جنبﻪ
عيني دارد همان سبك و شيوه زندگي است كﻪ ما بﻪ ازاي آن در تاريخ گذشتگان و بﻪويژه در دوره اقتدار
و شكوﻓايي تمدن ايراني  -اسﻼمي نمود پيداكرده است و امروزه نيز هنوز پيروان و طرﻓداراني در سرتاسر
جهان دارد.بﻪعنوانمثال كتيبﻪ حقوق بشر كوروش تا يك ساز ايراني مثل كمانچﻪ همگي در قاﻟب اين
هويت ،جاي دارند و شرايط عرضﻪ شدن بﻪ مثابﻪ ميراث مشترك بشري را دارا هستند ،ﻟيكن امكان ورود
بﻪ عرصﻪ جهاني و ساخت هويت جهان پذير نيازمند بﻪ شروط يا بهتر بگوييﻢ پيششرطهايي است كﻪ در
قاﻟب شاخصهاي جديد در حوزه مﻌرﻓتشناسي هويتي بﻪ كار گرﻓتﻪ ميشوند كﻪ مهﻢترين آنها را
بﻪاختصار بيان خواهيﻢ كرد:


شرط)شاخص( نخست كﻪ بﻪنوعي داراي خاصيت "يكپارچگي رنگينكماني" در قاﻟب اين هويت

است ،بر "روششناسي" تأكيد دارد با اين مضمون كﻪ در تمامي حوزههاي تمدني شاهد هستيشناسي و
مﻌرﻓتشناسي خاص همان اقليﻢ و حوزه مﻌرﻓتي هستيﻢ و امكان تﻌميﻢ دادن آنها بﻪ سايرين يا
امكانپذير نيست يا در صورت تطبيق توان همگنسازي با شرايط جديد را نخواهد داشت و درنتيجﻪ عقيﻢ
و سترون خواهد ماند اما در حوزه روششناسي امكان دستيابي بﻪ وحدت رويﻪ و انﻌكاس آن بﻪ سايرين
هﻢ قابل انجام است و هﻢ ضروري.

همانطور كﻪ اشاره شد سيال بودن مفاهيﻢ در عرصﻪ جهاني نيازمند رهياﻓتها و رويكردهايي است
كﻪ توان تبيين آن مسائل را داشتﻪ باشد و در اين ميان ،روشهاي پستمدرن از توان و پتانسيل باﻻتري
برخوردار هستند.
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شرط)شاخص( دوم چيزي است كﻪ از آن بﻪ "مدار گفتگو" نام ميبريﻢ و منوط و مربوط بﻪ

عبور از هويتهاي ملي و قومي متصلب كﻪ امكان كنش و واكنش را بﻪ حداقل ميرسانند ،است.آن چيزي
كﻪ در قاﻟب دوﻟت  -ملتها شكلگرﻓتﻪ عمر بسيار كوتاهتري نسبت بﻪ پيكره جهاني انسانها دارد .هرچند
مﺆﻟفﻪهاي هويتي در داخل اين چارچوبها باعث وحدت ملي يا قومي ميشود اما اگر نتواند شرايط ﻓهﻢ
متقابل از شيوه و سبك زندگي را ارائﻪ دهد و "زبان جهاني" نداشتﻪ باشد در اين هويت جايي نخواهد
داشت .ﻟذا آن قسمت از هويت قومي يا ملي كﻪ بتواند سهمي در ميراث تمدن جهاني داشتﻪ باشد و "آن"
خود را در طول "آن" ديگري ببيند ،خودبﻪخود بﻪ اين هويت گرايش پيدا خواهد كرد.


شرط )شاخص( سوم چيزي است كﻪ از آن بﻪ "گشودگي مﻌرﻓتي" ياد ميشود .خط قرمز هويت

جهان پذير نزديكي بﻪ آرايي است كﻪ اين مساﻟﻪ را با چاﻟش روبرو سازد -چﻪ انديشﻪ هيتلر در قاﻟب حزب
ناسيونال سوسياﻟيست)نازي( و چﻪ قاعده استيﻼ و تغلب ابن تيميﻪ همگي مطرودند -شايد هﻢ علت ورود
سازمانهاي مردم نهاد بيناﻟمللي كﻪ در قاﻟب "انديشﻪ صلح" ﻓﻌاﻟيت ميكنند بﻪ اين مقوﻻت -كﻪ نفي
خشونت و تبﻌيض را دنبال ميكنند ،اين است كﻪ ميخواهند جز اوﻟين گروههايي باشند كﻪ پا بﻪ اين
عرصﻪ از هويت ميگذارند.


شرط)شاخص( چهارم پذيرش حوزههاي ﻓردي انسانها در جهان است كﻪ بﻪ "ﻓاعليت مﻌنا"

نامگذاري شده است .اين موضوع كﻪ ريشﻪ در "روانشناسي ﻓردي "دارد بﻪ دنبال ﻓهﻢ انسان جهاني است
كﻪ عليرﻏﻢ تجربﻪهاي گوناگون تاريخي و اجتماعي و همچنين سبك زندگي متفاوت هريك ،از حوزه و
حريﻢ شخصي برخوردار هستند كﻪ ميبايست مورداحترام قرار گيرد.نگاه ﻓرد بﻪ پيرامون و ميزان درك
مﻌاني و مفاهيﻢ ميبايست بﻪ رسميت شناختﻪ شود و اين شخص است كﻪ بﻪ آنچﻪ ميبيند ،مﻌنا ميبخشد.
هيچ دو نفري )حتي همسان( نميتوان ياﻓت كﻪ شرايط يكساني از زندگي را درك كرده باشند ﻟذا انديشﻪ
و تفكر آنها نيز متمايز است و تنها ميبايست بﻪ چارچوب اين هويت جهاني وﻓادار بمانند.


شرط)شاخص( پنجﻢ كﻪ "هﻢطرازي و ﻓهﻢ مشترك" مﻌني شده است بﻪويژه بﻪ كاركرد اصلي

نخبگان سياسي و اجتماعي و عموم مردم در "ساحت" اين هويت مربوط ميشود با اين مختصات كﻪ بﻪ
امر پژوهش و كاوش بدون پيشداوري در مﺆﻟفﻪهاي پويا و زنده ساير حوزههاي تمدني از گذشتﻪ تا امروز
براي اضاﻓﻪ كردن اين دادهها بﻪ مخزن ميراث تمدن بشري -حال شمن هاي سرخپوست آمريكاي شماﻟي
يا بوداييان چيني ،تفاوتي نخواهد كرد -بپردازند.اهميت و تفاوت اين امر در هﻢ سطح بودن نخبگان جامﻌﻪ
با توده مردم جهت ارتباط با يكديگر است بﻪ مﻌناي ديگر ،مردم چون گذشتﻪ موضوع شناسايي و مطاﻟﻌﻪ
نيستند بلكﻪ بﻪعنوان اﻓراد ﻓﻌال و شناسا در كنار نخبگان حضور مﺆثر خواهند داشت.
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شرط )شاخص( ششﻢ كﻪ از آن بﻪ "وضﻌيت سفيد" ياد ميشود ،بﻪ اهميت محوري “رسانﻪهاي

گروهي” در يكسانسازي دادهها و دسترسي همگاني بﻪ آن از طريق اينترنت و ﻓضاي مجازي خواهد بود.
امكان بهرهبرداري يكسان براي همﻪ و ﻓضاي بدون استرس و اضطراب جهت ﻓهﻢ پيرامون و اتخاذ تصميﻢ
در اين حوزه نيازمند پذيرش وضﻌيتي است كﻪ شرايط تهديد و تحديد آن بﻪ حداقل رسيده باشد.بايد
بپذيريﻢ دستگاه پردازش اين مﺆﻟفﻪها و ورودي و خروجي آنها در قاﻟب همين رسانﻪها امكانپذير خواهد
بود.


شرط)شاخص( هفتﻢ كﻪ تحت عنوان "جهانگستري دموكراتيك" طراحيشده است بر اين

موضوع تأكيد دارد كﻪ هويتهاي جديد در قاﻟب سازمانهاي مردم نهاد دست بﻪ ترسيﻢ مطاﻟبات جديد
مدني نموده و هر نظام سياسي و دوﻟتي را ملزم بﻪ پذيرش آن استانداردها خواهند نمود .ويژگي اصلي
اين ﻓرايند نهادينﻪسازي اين مﻌيار و شاخص در بطن سياستگذاري كﻼن و سيستمي دوﻟت – ملت بدون
توجﻪ بﻪ جغراﻓيا و نوع نظام سياسي خاص است.


شرط)شاخص( هشتﻢ چيزي است كﻪ شايد بتوان آن را "قدسي زدايي هنرمندانﻪ "ناميد با اين

كار ويژه خاص كﻪ ميبايست شرايطي بﻪ وجود آورد كﻪ امكان ترويج هر گونﻪ عقيدهاي از طريق مجراي
هنر بدون پيشداوري و در كليﻪ ژانرهاي آن )هنرهاي هفتگانﻪ)پسين( و هنرهاي جديد)پيشين((وجود
داشتﻪ باشد .زماني كﻪ صحبت از جهانيشدن در حوزه ﻓرهنگ ميشود نميتوان ظرﻓيت هنر را ناديده
گرﻓت زيرا عﻼوه بر زبان بومي و محلي آن ،شاهد شكلگيري يك كنسرسيوم در قاﻟب مفاهيﻢ پستمدرن
در سطح جهاني هستيﻢ كﻪ داراي زبان مشترك ذهني است.


شرط)شاخص( نهﻢ همان چيزي است كﻪ بﻪ آن "توازن عادﻻنﻪ" ميگوييﻢ كﻪ درست نقطﻪ

مقابل نظريﻪ سيستﻢ جهاني واﻟرشتاين قرار ميگيرد و تأكيد آن بر همساني و توازن در تقسيﻢ “سهام
ﻓرهنگي”است -بﻪعبارتديگر در برابر نظريﻪ نخبﻪ گرايانﻪ شمال-جنوب يا مبدأ و پيرامون قرار ميگيرد
و ماحصل آن ديگر برخورداري و زعامت عدهاي محدود و ﻓقر و ناتواني عده كثيري از مردم ،نخواهد بود.

شرط)شاخص( دهﻢ را ﻓدرستون) (١٩٩٥شكلگيري "ﻓرهنگ سوم" ناميده است ،ﻓرهنگي با

طبيﻌت جهاني كﻪ محصول تﻌامل ﻓرهنگ ملي و ﻓرهنگ ﻓراملي است.مهﻢترين ويژگي اين نگاه عدم
تفوق و برتري ﻓرهنگ خاص بر ﻓرهنگهاي پيراموني است.وجود هويتهاي مهاجر و اشاعﻪ ويژگيهاي
متفاوت و متكثر در گستره جهاني بﻪ تسريع اين ﻓرايند كمك شاياني نموده است.

با توجﻪ بﻪ شاخصهاي تدوين شده ميتوان مﺆﻟفﻪهاي سياسي مندرج در تاريخ سياسي و اجتماعي
ايران قبل و بﻌد از اسﻼم را بﻪ دﻟيل همپوشاني در هستيشناسي)از يك منشأ( ،در رﻓتار عملي و سياسي
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كارگزاران آن نيز بﻪصورت يك پيكره واحد نمايان كرد.آن چيزي كﻪ بﻪنوعي انحراف در رﻓتار حكام
سياسي در كشورهاي اسﻼمي است در اصل بﻪ مﻌناي دور شدن از مﻌارف اصيل در ﻓرهنگ اسﻼمي است
كﻪ هيچ سنخيتي نﻪ در حوزه هستيشناسي و مﻌرﻓتشناسي و نﻪ در حوزه روششناسي ندارد.ﻟذا
پيوستگي اين مﻌارف بﻪويژه در سيره نبوي و علوي و برخي از حكام سياسي در طول تاريخ ميبايد
بﻪعنوان اﻟگو و مدل حكومتي جهت پيادهسازي اين اصول باشد.

در پايان بايد متذكر اين نكتﻪ شد كﻪ هرچند ميتوان بﻪصورت مستقل يا وابستﻪ شروط ،مﻌيارها و
شاخصهاي ديگري بﻪ موارد مطرح شده اﻓزود ﻟيكن بايد بﻪ اين واقﻌيت اشاره كرد كﻪ طراحي هويتهاي
جديد در قاﻟب مفاهيﻢ نوين در زمان كنوني همگي بﻪ دنبال ارائﻪ مدل و اﻟگويي در امتداد نظريات و
رويكردهاي قبلي بوده و بدون نفي يا طرد همﻪ مﺆﻟفﻪهاي پسيني ،سﻌي در پايﻪريزي نگاه جديدي بﻪ اين
مقوﻟﻪ داشتﻪاند .ﻟذا كليﻪ شاخصها و مﻌيارهاي ارائﻪ شده در اين نوشتار تنها روزنﻪاي است براي ﻓهﻢ
جهان و محيطي كﻪ در آن زيست ميكنيﻢ ،شايد بتوان با نزديك كردن انسانها در چنين قاﻟب هويتياي
شرايط زندگي مطلوبتر  -در قاﻟب اشتراك همﻪ دستاوردي بشري در اين وادي  -را ايجاد يا احيا نمود
كﻪ در قاﻟب يك چارچوب مفهومي در خصوص اشتراكات اين دو ﻓرهنگ-اسﻼمي و ايراني -طراحي و بﻪ
محك نقد و نظر خواهيﻢ گذاشت.
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مطالعه اي اسنادي در فهم هويت جهان پذير در قالب مولﻔه هاي سياسي/...زيويار و تﻔﺘه
منابﻊ
 (١ﻻثي ،محسن) ،(١٣٧٩جهان ايراني و ايران جهاني ،تهران :نشر مركز
 (٢رجايي ،ﻓرهنگ ) ،(١٣٨٢مشكلﻪ هويت ايرانيان امروز ،تهران ،نشر ني
 (٣رضاپورنصرآباد ،رﻓﻌت) ،(١٣٩٦مﻌيارهاي اعتبار و پايايي در پژوهشهاي كيفي ،مجلﻪ تحقيقات
كيفي در علوم سﻼمت
 (٤صادقي ﻓسايي ،سهيﻼ) ،(١٣٩٤مقاﻟﻪ مباني روششناختي پژوهش اسنادي در علوم اجتماعي،
ﻓصلنامﻪ راهبرد ﻓرهنگ
 (٥شايگان ،داريوش ،اﻓسون زدگي جديد :هويت چهل تكﻪ و تفكر سيار ،ﻓاطمﻪ وﻟياني ،تهران :نشر و
پژوهش ﻓرزان روز١٣٨٠ ،
 (٦ﻓيرحي ،داوود) ،(١٣٨٣قدرت ،دانش ،مشروعيت ،تهران :نشرني
 (٧ﻓليك ،اووه) ،(١٣٩٢درآمدي بر تحقيق كيفي ،هادي جليلي ،تهران:
 (٨كاستلز ،مانوئل ،(١٣٨٠).عصر اطﻼعات) ،جلد دوم( .ترجمﻪ :حسين چاوشيان .تهران :طرح نو.

 (٩كرسول ،جان دبليو) ،(١٣٩٠روش تحقيق كمي ،كيفي و تركيبي ،انتشارات دانشگاه ايﻼم
 (١٠گل محمدي ،احمد) ،(١٣٨١جهانيشدن ،ﻓرهنگ و هويت ملي ،نشر ني ،تهران
 (١١ﻟوبون ،گوستاو) ،(١٣٩٤تمدن اسﻼم و عرب ،محمدتقي ﻓخرداعي گيﻼني ،انتشارات بدرقﻪ جاويدان
 (١٢مارش ،ديويد و استوكر ،جري) ،(١٣٧٩روش و نظريﻪ در علوم سياسي ،امير محمد حاجي يوسفي،
نشر پژوهشكده مطاﻟﻌات راهبردي
 (١٣ميرحيدر ،دره) ،(١٣٨٥مباني جغراﻓياي سياسي ،تهران :انتشارات سمت.

 (١٤ميرمحمدي ،داود) ،(١٣٨٣گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران ،تهران :مﺆسسﻪ مطاﻟﻌات ملي
 (١٥نوذري ،حسينﻌلي) ،(١٣٨٠صورتبندي مدرنيتﻪ و پستمدرنيتﻪ :بسترهاي تكوين تاريخي و
زمينﻪهاي تكامل اجتماعي ،تهران ،نقشجهان
16) punch,Maurice,1998.political and Ethics in Qualitative research,83-99 in
N.K.Denzin and Y.S.Lincoln.Handbook of Qualitative research,thousand oaks:sage
17) Maxwell,goseph,1992,Undrestanding and Validity in Qualitative research,
Harward Education review,vol62,No.3.
18) winter,glyn,2000,A comparative discussion of the nation of validity in
Qualitative and quantitative research, the Qualitative Report,vol.4,No.3&4

١۵۵

فصلنامه تخصصي علوم سياسي ،دوره  ،١٧شماره  ،٥٦پائيز ١٤٠٠
يادداشتها:
 ١در مطاﻟﻌات تاريخي اﻟگوي پژوهش اسنادي با محوريت مطاﻟﻌﻪ و بررسي اسناد مي تواند ضمن كشف
و دستيابي بﻪ داده هاي مهﻢ موجود در اسناد بﻪ كشف تاريخي منجر گردد و حتي در بسياري از موارد
بﻪ ترديد در مشهورات تاريخي منجر گردد
 ٢جهاني شدن ﻓرهنگي عبارت است از شكل گيري و گسترش ﻓرهنگي خاص در عرصﻪ جهاني.اين
ﻓرايند موجي از همگوني ﻓرهنگي را در جهان پديد مي آورد و همﻪ خاص هاي ﻓرهنگي را بﻪ چاﻟش مي
طلبد.
 ٣مفهومي نوين در حوزه آينده پژوهشي بر مدار هويت و شاخص هاي شكل دهنده بﻪ آن هست كﻪ
قابليت تﻌميﻢ بر ساير حوزه هاي هويت از جملﻪ هوبت ملي را دارد
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