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 عربي ـ ايراني فرهنگي روابط

  آن يمحورها و ها، تيظرف مشترك، يها عرصه
  *مسعود فكري

  چكيده
از ميان  .شده ميان افراد و جوامع بشري است پذيرفتهترين مفاهيم  ضروريروابط انساني از 

. دتري دار اهميت بيش ،كند مي آفريني نقشفرهنگ دامنة كه در  ،روابط فرهنگيها  اين پيوند
 اوضـاع  براسـاس  زيـرا  ،بناميم ايراني فرهنگ از فراگيرتر اصطالحي را بايد فارسي فرهنگ
 برگرفتـه  در را گسترده مرزهايي و گذاشته سر پشت ايران كه اي زماني هاي دوره و تاريخي

 همـة  آثـار  است بوده شاهد را گيري چشم دادهاي رخ و گوناگون راني حكم ساختارهاي و
 كـه  اسـت  هـايي  فرهنـگ  جمله از ؛ اين فرهنگاست شده هويدا فارسي فرهنگ در ها اين

 و مشـتركات  براسـاس  هـا  آن پـذيرش  و هـا  فرهنـگ  ديگـر  بـه  نزديكي عنصر دربردارندة
 ،جـوار  هـم هـاي   ويـژه فرهنـگ   بـه  ،هـا  روشن اسـت كـه فرهنـگ    .است خود هاي تفاوت

خواه  ،و هيچ فرهنگي از اين قاعده مستثنا نيست دارند اي دوسويه تأثيرپذيري و تأثيرگذاري
برخـي   يمدر نوشتار حاضر درصدد ،همين اساس بر. فرهنگ عربي و خواه فرهنگ فارسي

هـاي   تعامل با تكيـه بـر زيرسـاخت   زمينة مشترك اين دو فرهنگ براي ساختن هاي  عرصه
آينده قرار هاي  براي گام يمناسبزمينة م تا آن را را تبيين كنيها  قرن طيآمده  دست بهپيشيني 
نگي ايران و عرب ي روابط فرهپذير امكاناصلي اين پژوهش تبيين بايستگي و مسئلة . دهيم

يـابي بـه چنـين     دست منظور به .بالفعل يا بالقوه استهاي  تيظرف براساس نقاط مشترك و
پـيش رو را از جهـت روابـط    هـاي   اكنون و كرانهاوضاع تاريخي و هاي  هدفي بايد پيشينه
 اين پژوهش صـرفاً  بندي طبقههرچند ؛ عربي و ايراني بررسي كنيمجامعة فرهنگي ميان دو 
آن تأثير زماني آن از جهت  بندي طبقهاگرچه  ؛زماني اين روابط نيستهاي  پرداختن به دوره

  .داردبرداشتن از زواياي پنهان آن اهميت  پردهسازي موضوع بحث و  شفافدر 
  .ها ظرفيت، جهان عرب، ايران، روابط فرهنگي :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ها دست يافتـه و از   هايي است كه آدمي به آن آزمودهو ها  ورد تجربهادستها  گمان فرهنگ بي
آن را  در محيط پيرامون خـود ها  زيستي و ارتباط با ديگر انسان فردي و اجتماعي در هم نظر

 بـراي  را راه فرهنگـي  هـر  بنيـادين  پديدآورنـدگان  و عوامـل  بررسي. از سر گذرانده است
 منظـور  بـه خـود   مشابه هاي فرهنگ و فرهنگ آن مشترك خصوصيات و ها ويژگي شناخت

از  يبه پاسدار و كند يهموار م يفرهنگ افزايي همآن  يو در پ يوندباالبردن سطح تعامل و پ
بـا  اي  زيـرا هـر ملـت و جامعـه     ؛رساند يم ياري يخدر تار دار ريشهو  يلفرهنگ اص يتهو

 ،فراگيـر از فرهنـگ  تعريفي  ةدربارگفتن  سخنشايد  .دشو مي فرهنگ خود شناخته و متمايز
 ةهمـ كـه بتوانـد    ويـژه آن  بـه رسد ب نظر بهدشوار  ،كه مورد توافق اهل دانش و پژوهش باشد

اما بسيار روشن است كه فرهنگ به  ،)14: 2014، يلوح( برگيرد آن را درهاي   هعناصر و مؤلف
و  ،ها سنت، هارفتار، باورها، ها ديدگاه، ها انديشه ةهم ةمعناي گسترده و فراگير آن دربردارند

 ،اسـت و رواج يافتـه   شـده كوچك يا بزرگي متعـارف   ةجامعآداب و رسومي است كه در 
  .آن مثبت يا منفي باشد بارةهرچند ارزيابي ديگران در

هـاي   بر اين باور است كه فرهنگ ميراث ارزش )Raymond Williams( ريموند ويليامز
  ).5 :1986، ويليامز( استديني و معنوي پس از كاهش نقش كليسا در تمدن غرب 

از اي  اما در دسته، گوناگوني وجود داردهاي  تمدن رويكرد نسبت ميان فرهنگ و بارةدر
بــراي  بشــري ةكــه جامعــ انــد  دانســتهاز فرهنــگ آن را تالشــي انســاني متــداول  تعــاريف
  .)15 :2002، محمد عارف(بندد  كار مي به روست هبا آن روبكه تنگناهايي ن كرد برطرف

، هـا  انديشـه  بـه  گـوييم بايـد   مـي  آن سـخن هـاي   هنگامي كه از عناصر فرهنگ و مؤلفه
هـاي   گيري رفتارهـا و پديـده   شكلكه زيرساخت اساسي يم كنتوجه و باورهايي  ،ها ديدگاه
  .دهند را تشكيل مي وردهاي آنانتايج و دست منزلة بهعملي 

، هنر، باور، تركيبي از شناختفرهنگ را  )Edward Tailor( بر همين اساس ادوارد تايلور
عضوي  در جايگاهكه آدمي  داند مي هايي و عادت ،ها توانمندي، عرف، قانون، اخالق، ادبيات

  .)31 :1987، زياده( آورد مي دست بهها را  از جامعه آن
ديگـران و نقـد و   هـاي   چه تأمل و بررسـي ديـدگاه   ،شناختيهاي  مبناي اين زيرساخت

آن  ياجزافرهنگي و پيوند ميان هاي  فهم پديده اساس، پيام آسماني ها باشد و چه بررسي آن
 ـ زيستيفضاي  منزلة بهآن را  پارچه خواهد بود كه جامعه و يك گون هم اي همجموع منزلة  به

 و در آن نفـس  اسـت گونه كه در هـواي طبيعـي از زنـدگي برخـوردار      همان ،ودخ روحي
  .پذيرد مي ،كند مي كشد و زندگي مي
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بررسي كنيم و مشتركات  نحوي خاص بهرا ها  خواهيم فرهنگي از فرهنگ مي هنگامي كه
و  »فرهنگـي هـاي   زيرسـاخت « گذاري دوگانـه  چه در يك نام را بيابيم بايد بر آنها  و تفاوت

به بعد نظري و شـناختي   جا توجه ما صرفاً در اين. يمكنتوجه ناميم  مي »فرهنگيهاي  پديده«
اصـلي  هاي  چهارچوبسازي موضوع و ترسيم  شفافود اهميت آن در با وج ،اين پژوهش

نبوده  ،اندازهاي پيش رو چشمن كرد نمايانو ها  سازي ظرفيت فعالراه براي  ةنقش منزلة بهآن 
با دو مفهـوم ديگـر نيـز سـروكار     ناگزير جا  در اين .ايم دهكرو به بعد كاركردي آن نيز توجه 

  .استفاده خواهيم كرد ها از آندر ادبيات پژوهش  خواهيم داشت و
مفهوم  بارةدر .آميختگي فرهنگي است پوشاني يا درهم نخست تعامل فرهنگي و ديگر هم

ـ گـاهي   ،شود مي استفاده »المثاقفه«كه در عربي از اصطالح  ،نخست معنـاي منفـي يعنـي     هب
 فرهنگـي گاهي به معناي مثبت يا خنثاي تبـادل   شود و مي ياد از آن فرهنگي ةغلبچيرگي و 

  .)70 :2002، كوش(
و تعامـل  اسـت  عربي اخير بعد مثبت به خـود گرفتـه   هاي  وگو گفتدر  »مثاقفه«مفهوم 

  .)17 :1996، المناصره(گيرد  ميرا در بر فرهنگي ةيسوچنديا  سويهدو
چيرگـي يـا سـتيز فرهنگـي را در خـود      » مثاقفـه «از همين روي كه ممكن است مفهوم 

كه ، )در عربي التداخل الثقافي( پوشاني يا تبادل فرهنگي اند از هم دادهبگنجاند برخي ترجيح 
  .)63 :2001، ابوهيف( بهره گيرند، و تعامل فرهنگي است وگو گفت ةدربرگيرند

پوشاني فرهنگي مفهـومي   محمد عابد الجابري بر اين باور است كه هم ،بر همين اساس
زيرا اين مفهوم بدون وابستگي ؛ نداردعقيدتي  ايدئولوژيك و ةاليطرفانه است و در خود  بي

 ،د كـه پـايش آن  كن مي و گرايش و فروافتادن در چالش و درگيري واقعيتي تاريخي را بازگو
 سـازي بـراي آن در گـذر تـاريخ صـورت گرفتـه اسـت        پوشـش بدون  ،گونه كه هست آن
  .)33 :2008، الجابري(

آن بـا   رابطـة  اسـت و  وردي تاريخي يا نيازي بشـري اكه فرهنگ دست سخن در باب اين
اما ناگزير از واگذاري آن به مجالي ديگـر  ، )34 :2005، العروي(فراوان است  تاريخ چيست

  .يما براي بازشناسي مفهوم فرهنگ
تـوان بـه محورهـاي پژوهشـي      مـي  شناسي مصداقي پـژوهش  روش منظور جا به در اين

  .ندنيازمند ژرفي مستقل و ةمطالعبه خود  هريكهرچند  ،گذرا اشاره كرد نحوي  به
  ؛ايراني و عربي ةجامعتعامل فرهنگي ميان هاي  پيشينه :نخست

  ؛كارگيري بهسازي و  فرهنگي داراي ظرفيت فعالهاي  عرصهعناصر و  :دوم
  ؛ها ظرفيتسازي اين  هاي فعال بازدارندهموانع و  :سوم
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  ؛هاي عملي در آينده اجرايي گامهاي  شيوهسازوكارها و  :چهارم
ايـن   كردنبخشـي و هدفمنـد   جهـت و انديشمندان در  ،برجستگان ،نقش نخبگان :پنجم

  .تعامل فرهنگي
بـس   نيهم ،يفرهنگ تعامل يها نهيشيپ ازكه عبارت است  ،محور نخست خصوص در

نقـش مثبـت دو    انـدن ينما دار عهـده كـه   ن،ينـو  و گذشته مطالعات از يبزرگ مجموعةكه 
 و صـدها  در موضوع نيا و اند پرداخته آن به ،اند بوده ياسالم تمدن يريگ شكلفرهنگ در 

 يو دستاوردها دانش گوناگون يها عرصهدر  رهيو غ ،يادب ،يعلم تيفعال و فيتأل هزاران
و  هـا  قرن طيو آن را  دهيرا غنا بخش ياسالم بزرگ خانة كتابكه  ،شود  يم آشكار يمعرفت
  .است كرده پر ها دهه

كـه بسـياري از    ،در برابـر ايـن ميـراث بـزرگ    خـود   ضعمودن كر مشخصدر گمان  بي
مهم  ةنكتبايد به دو  ،ايرانيها فرهنگ عربي و  ويژه در صدر آن هب ،ندا ها در آن سهيم فرهنگ
سـرمايه و   در حكـم آن  ةگذشـت افتخار و عزتمندي به ايـن ميـراث و    ،نخست. نيمكتوجه 

از  ، ايـن ميـراث  عالوه بر آنو  كند ميكه از هويت تاريخي ما حكايت اي  هماي گرانپشتيبان 
نشـان  و مرزهـاي آن   ،دانـش  ،علم ةعرصبراي گسترش  اسالمي امت هاي بزرگ توانمندي

كـه متأسـفانه بـر نسـل      ،بينـي را  كماست كه سرخوردگي و خودي موضوعاين همان . دارد
دام  كه هايي و دست اندازد از رونق مياست، شرقي چنبره زده  ةجامعكنوني چيره شده و بر 

كه  هايي دست ،كند كوتاه مي را بافته هاي وارداتي زدگي و خودباختگي در برابر فرهنگ غرب
بنـاي   يبه بهاي ويرانخود را تا منافع مادي  ندا اقتصاديدنبال گسترش نفوذ خود و تسلط  به

در  به اين موضوع مهـم بايـد  . دكننچون فرهنگ اسالمي و ايراني تأمين  ها هم ديگر فرهنگ
  .پرداخت تفصيل به جاي ديگري

از آن در سـاختار معرفتـي   گيـري   بهـره ايـن ميـراث سرشـار و     ةدوبـار  كردن زنده، دوم
  .كنيم مينوين آن تكيه هاي  حلقهبراي ساخت  ي پيشينها حلقهكه بر  ،وار و هرمي زنجيره

 انـد  شـده دچـار  بـه آن   فرهنگـي پوشيده نيست كه از جمله آفاتي كه محافـل علمـي و   
گـرفتن   ناديدهو مغرورشدن به اين ميراث و كردن افتخار نخست و صرفاً ةمرحلدر ي يايستا

روابط  ةعرصهاي رايج در  و براساس ديدگاه زمينهدر اين  .توجهي به آن است بيامر دوم و 
  :و تبايني اشاره كرد ،تعارضي، توان به سه رويكرد تعاملي مي الملل بين

 واست  پذيرفته شدهها  و تمدنها  ميان فرهنگارتباط  در رويكرد نخست امكان پيوند و
از ايـن  هـا   ي تمـدن وگـو  گفـت  ةايد .شده استآن بررسي  كردن عملياتي ةشيو چگونگي و
  ؛گيرد مي تئرويكرد نش
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ناپذيري يا  امكان وها  تمدن وها  ي فرهنگگون همدر رويكرد دوم اصل بر ناسازگاري و نا
تون در خصـوص برخـورد   گديـدگاه هـانتين   .هاست پذيري ارتباط و پيوند ميان آن امكان كم

  ؛ها بر همين رويكرد مبتني است تمدن
درگيـري بـا فرهنـگ    بـدون  ارتباط يـا   بيتواند  مي ها فرهنگاز  هريكدر رويكرد سوم 

  .خودكفا به حيات خود ادامه دهداي   ديگري به گونه
رويكـرد   ،عـرب  و يافته در روابط ايـران  تحققت تاريخي يبراساس واقع ،در اين نوشتار
  .يما سازي آن فعالهاي  ظرفيت درصدد تبيين چگونگي و و ايم سوم را برگزيده

  
  ـ ايراني ظرفيت براي پوياسازي روابط عربيداراي  فرهنگيهاي  عرصه. 2

ي روابط فرهنگي ايران و عرب مبتني پذير امكانفرضية ترين محوري است كه  مهماين عنوان 
توضيح جانبي  منظور هباما پيش از اين و  ،دانيم ميبر آن بوده و در حقيقت آن را گوهر بحث 

  .كنماشاره  نقد و اشكالي پنهان كه ممكن است در معرض پاسخ به آن قرار گيريم بايد به
لمـي و معرفتـي را   كه بعد ع در اين مقاله كوشش شده است مفهوم فرهنگ را براي اين

اين موضوع آن بوده است كه درصدد ارائه و نماياندن  دليل. گسترش دهيم نيز در بربگيرد
عربـي و ايرانـي در سـطح نخبگـاني و     جامعـة  نگاهي فراگير به اين روابط دوسويه ميـان  

از همين روي بـه ابعـاد   . ايم بوده ،ها از جهت سطح و سازوكارها با وجود تفاوت ،عمومي
كرانـة   وگـو  گفـت كـه   ديگر ايننكتة . فرهنگ نيز پرداخته شده استهاي  از عرصهديگري 
سـوي  در جايگـاه   ،را جز با تكيه بر مبناي باور ديگري وگو گفتتوان  و نمياست انديشه 

با موضع و ديدگاه سوي ديگر متفاوت  بسا چهكه  ،موضع ايدارديگر بحث و اظهارنظر و 
 جانبـه ي دووگـو  گفتزيرساخت  منزلة  بهمبناي مشترك را  بايد ،رو از اين. پيش برد، باشد

  .و چندجانبه پي گرفت
رويكردهاي معرفتي در دو قرن اخيـر بـه   . فكري و شناختي است ةزمين نخستين عرصه

مدرنيسـم و نـوگرايي و    ةپديـد كـه وابسـته بـه     ،هاي فكري غـرب  دنبال درگيري با جريان
است اين  شدهشرقي نمودار  ةدر درون جامع، استو يا وابسته به عوامل ديگر  پسانوگرايي

  .اند و اجتماعي هويدا شده ،فلسفي ،مكاتب فكري چهارچوبها در  جريان
مباني گذاري  پايهو پردازي  نظريهگامان اين مكاتب و رويكردها درصدد  جا كه پيش از آن

بررسـي   و نقد و ها تبادل اين ديدگاه، اند بودههاي خود  و نگرش ،ها انديشه ،و اصول فكري
 رسـاند  ميها مدد  و انديشمندان به تقويت و پختگي آن ،برجستگان ،آن در سطح دانشمندان
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كـه رونـد فكـري جامعـه را      دهد مي هارائ اي شده داوريو ساختارهاي معرفتي قابل قبول و 
هـاي   انديشـه هاي وارداتي و گرفتـاري   و از فروافتادگي آن در پرتگاه فرهنگكند  ميترسيم 

  .دكن  ميشرقي جلوگيري  ةجامعف ملي و ديني شهروندان اهدابا  سازگاران
بـا وجـود    ،فكر و انديشـه  ةعرصخوبي مسائل نوين را در  بهبرخي انديشمندان معاصر 

هــا و  و از همــين روي ديــدگاهشناســند  مــي ،متفاوتشــانهــاي  گيــري جهــترويكردهــا و 
 انـد؛  كـرده  ديـ تول دارد ييپـا  هم و يسازگار يشرق شةياند يمبان يبرخ با كه را هايي انديشه

 خود درون در رايز دارند، يسازگار ياسالم فرهنگ با ها آن همة كهگفت  توان ينمچند هر
  .اند يناسازگار دچار

و كارآمـدي ايـن    آنـان  شدن نزديكپيوند روشمند و هدفمند ميان اين انديشمندان سبب 
، هـا  و ايـن موضـوع از طريـق نشسـت    شد روند سودمند و ضروري براي دو جامعه خواهد 

  .يابد ميهدفمند و منظم تحقق اي  گونه به شده ريزي برنامههاي  همايشو ، هاي آموزشي كارگاه
  
  كارآمد روابط فرهنگي علمي زيرساخت پايدار و ةعرص 1.2
 گسترش و علم عرصة در يا كننده رهيخ تحوالت شاهد يكنون دوران جهان در كه جا آن از

و  رفت شيپ كه اند افتهيدر ها ملت و است بوده زيانگ شگفت يرقابت چهارچوب در آن دامنة
 يزنـدگ  و اسـت  ة دانـش نـ يزم در رگـذار يتأث و مثبـت  نقش يفايااعتالي آنان مشروط به 

 يهـا  پـژوهش  و مطالعات و علم به ،آيد نمي دست به راه نيا از جز سعادتمندانه و مانهيكر
و ركـورد   ،ايسـتايي  ،پس از دوراني از سستي .اند دهيورز اهتمام آن به و آورده يرو يعلم

آوردن بـه   رويانديشـة  ، شـد افتادن جوامع شرقي از رقيب غربي خود  پسعلمي كه سبب 
تاكنون هنوز به سـطح   هرچنداندك رو به رشد گذاشت  اندكآن عرصة علم و فعاليت در 

  .خود نرسيده استشايستة 
ها و مراكز علمي و پژوهشي به اين حركت مبارك ياري  دانشگاهاندازي و تأسيس  راه اما

هـاي   عرصـه و كارآموزان در  ،متخصصان ،از دانشمنداناي  مجموعهحضور است و رسانده 
 ةپشـتوان  كنند ميگوناگون علمي با نقش مثبتي كه در درون كشورهاي خود و بيرون آن ايفا 

آن را در خـدمت دو  تـوان   مـي اسـت كـه   يي را پديد آورده بها گران ةسرمايعلمي بزرگ و 
در اي  مالحظـه  درخـور  رفـت  پـيش كه ايـران از   ويژه آن هب ؛دكرايران و عربي مبادله  ةجامع

هاي  و در خودكفايي علمي در بسياري از تخصص است برخوردار بودهها  دانشبسياري از 
و چندجانبـه   جانبـه همكـاري دو  چهـارچوب گام است و اين تعامل علمي در  ياب پيش كم

  .مقدور و ممكن است
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را هــاي نهــاده بــر دوش خــود  مراكــز علمــي و پژوهشــي ايــران از جملــه مســئوليت
؛ زيـرا آن را از منـافع و   دانـد  مـي  پايدار ةتوسعرساندن به جوامع اسالمي در تحول و  ياري

ي و دسـتاوردهاي  فنّـاور  ةجـا كـه عرصـ    از آن. آورد شمار مـي  بهامت اسالمي  ةهممصالح 
همكاري در اين زمينه گامي سـودمند در تقويـت   ، بعد علمي است ةنتيجانه فنّاور رفت پيش

هاي  گونه كه اين امر در مشاركت طرف همان ؛يدآ ميشمار  بهعلمي  ةفرهيختروابط بين قشر 
برگزارشده در اين خصـوص در ايـران و   هاي  جشنوارهو  ،ها نشست ،ها مرتبط در نمايشگاه
  .يابد ميتجلي  كشورهاي عربي

  
  فرهنگي ةچهربراي نمايش اي  آيينهادبيات  2.2
كـه  كنـد   ميبا ادبيات فارسي و عربي داشته باشد اعتراف  اي هر كس اندك آشناييگمان  بي

 ،چه از جهت شكل و ظاهر و چه از جهت محتوا و مضـمون  ،پيوند استوار ميان دو ادبيات
آن دو در بسياري از آميختگي  همكي و حتي دردر برقراري ارتباط و نزدياي  برجستهجايگاه 

را از ديگري از جهت عناصري كه به آن غنا بخشيده  هريكتوان  ميكه اي  گونه هب؛ ابعاد دارد
، هـا  سـنت ، انديشـه و رفتـار   جمله عناصر فرهنگي گوناگون از ةنيآيادبيات . دكراست تهي 

آشـنايي بـا آن بـه     ،رواز ايـن  . روحـي اسـت  هـاي   گـي ژويو  ،احساسـات ، آداب و رسوم
و  ،جهـان  ،خويشتن بارةكه در تحول نگرش آدمي در انجامد ميگرفتن از مفاهيم نويني  الهام
  .گذارد مياو تأثير نوعان  هم

 .مايـه اسـت   ترين راه پيوند و ارتباط انسـان در سـاحت انديشـه و جـان     ادبيات نزديك
هاي آنان  از كتاباي  نامه نمايشاز يك شاعر عرب يا رمان و اي  قصيدهشهروند ايراني وقتي 

بـرد كـه در آن    مـي او را به فضـاهايي آشـنا   سازي  مجسمگويي نيروي خيال و خواند  ميرا 
  .برد مي ذتو از آن ل ندك مياحساس آسودگي 

بسيار دور آثار ادبي خود را سرشار از ساختارهاي عربي  ةگذشتاز  ،يويژه ايران هب ،اديبان
و بهترين گـواه ايـن امـر اشـعاري     اند  بخشيدهكرده و با مفاهيم برگزيده از ميراث عربي غنا 

تحريـر   ةرشـت نويسندگان نظم و نثر عربي از ايرانيـان بـه    است كه شاعران ايراني سروده و
و يا يكي را بـر ديگـري    كنندديگر جدا  را از يك كه بخواهند اين دو زبان آن بي ؛اند  درآورده

بزرگي از استادان  ةمجموعتوجه دوباره به اهميت ادبيات نشان از آن دارد كه . ترجيح دهند
تر از سطح  را پي گرفته و اين اهتمام كم انگران ايراني توليدات ادبي و مكاتب آن و پژوهش

  .صاحبان اصلي زبان عربي نيست
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پوشاني چندجانبة اين دو ادبيات فـاخر   اشتراك ادبي واقعيت همگويا  ،در عرصة ادبيات
شعري را هاي  كه هم مضمون و هم ساختار و تصويرسازي هنري و وزن ،و ريشة آن است

و  ،قافيه ،زيستي با زبان عربي واجد وزن كه شعر فارسي پس از هماي  گونه به ؛دكن مي نمايان
  .شود مي بحرهاي شعري

صاحب بن  ،مقفع ابن ،چون عبدالحميد كاتب نثرنويسان برجستة عرب همگونه كه  همان
الزمان همداني در هر دو عرصة فارسي و عربـي توانمنـدي    بديعو  ،عميد خراساني ابن ،عباد

شـاياني  هـاي   و به پديدآمدن عرصة تعامل دو ادبيات و زبـان كمـك   اند داشتهبسيار زيادي 
  .)156 :2014، يلوح(  اند   كرده
و مقاالت علمي و دانشگاهي معتبر گوياي اين استقبال  ،ها پژوهش، ها رساله، ها نامه شدان

است و اين راهي دوسويه اسـت كـه بايـد در هـر دو      آنان رشد مندي روبه عالقهگسترده و 
  .فرهنگ از آن بهره گيرند

  
  وگو گفتزبان ابزار ارتباط و  3.2
و  ،مهم ،اما خود آن نيز نقش مثبت ،شده به آن است منتهيكه زبان رستنگاه ادبيات و راه  با اين

؛ زيـرا نقـش واسـطه را بـراي     است و فرهنگ داشتهدهدفمندي در برقراري ارتباط ميان اين 
هاي مختلف حتـي غيرفرهنگـي مثـل ديپلماتيـك و       در عرصه وگو گفتسازي ارتباط و  فعال

، هـا  زبان ابزار كارآمدي براي آشنايي بـا سـنت   ،عالوه بر آن. دكن بازرگاني و مانند آن ايفا مي
 ةكننـد  نمايـان هـا باز  زبـان ملـت  و هاي فرهنگ اسـت    و ديگر مؤلفه ،ها عادت، آداب و رسوم

مبالغه نخواهد بـود اگـر بگـوييم گـام نخسـت و داراي اولويـت برجسـته بـراي         . هاست آن
همان امري اسـت كـه    و ايناست ها پرداختن به آموزش زبان وگو گفتسازي روابط و  فعال

  .هاي تاريخي دچار نوسان شده است  هرچند در دوره ،اند  آشنايان با فرهنگ از گذشته دريافته
برخي محققان عرب بر اين باورند كه ادعاي جدايي زبان و ادبيات از عامل خـردورزي  

زبـان و  بلكه بر اين تأكيد دارنـد كـه    ،ـ ايراني پذيرفتني نيست پوشاني فرهنگ عربي در هم
كه  ويژه آن به ؛عقلي پديد آورده است نظرپوشاني را حتي از  ادبيات عرصة بزرگي از اين هم

و از اين رو آثـار   اند هايي مشاركت داشته عرصهگامان هر دوره و نوآوران آن در چنين  پيش
  .خردگرايانه تأثير پذيرفته استهاي  آن عوامل تأثيرگذار و كوشش اززباني و ادبي آنان 

 ةدورويـژه   به ،دورة امويهاي  ـ فارسي به آغازين سال پوشاني زبان عربي همهاي  يشهر
بخشي تالقـي   سامانبه اي  گردد كه توجه ويژه مياموي باز ةخليفپنجمين  ،عبدالملك مروان

  .)141 :2014، يلوح(دو زبان عربي و فارسي داشته است 
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ــ فارسـي توجـه     زبان عربـي  پوشاني بسياري به اين روند همهاي  در گذشته شخصيت
اين افراد است و از اين رو برخي نمودهاي  ةجملجاحظ از اديبان مشهور عرب از   . اند كرده

  .استده كرخود به آن اشاره  نييالتب و انيالبپوشاني را پي گرفته و در كتاب  اين هم
 بر ايشـان وارد در قديم ها  بيني كه اهل مدينه وقتي گروهي از فارس نميآيا : گويد مي او
 كـار  بـه را ) معادل بطيخ عربي(واژة خربزه  كردند مثالً مي شدند از واژگان فارسي استفاده مي
كند كه  مي فراواني را ذكرهاي  و مثالها  همين زمينه نمونه در .)10 :1975، جاحظ(بردند  مي

  .پوشاني زباني و ادبي است گواه بر هم
 هايشـان  دانـش براسـاس  هـا   بندي ملت دستهدر  يقهيب خيتاربيهقي در كتاب خود به نام 

يونانيـان از   ،روميان از دانش طـب : گويد مي كند و مي را دارندة علم اخالق معرفيها  فارس
از علـم اخـالق   هـا   و فـارس  ،هنديان از حساب و نجوم ،اصول پزشكي و منطق و حكمت

  .)92 :2003، بيهقي(   اند هبرخوردار بود
از همين جهت بسياري از مباحث اخالقي و تربيتي از فارسي به عربي ترجمـه شـده و   

ـ زبـان   در را ينينو زبان انيبن نيا و استداشته تأثير شگرفي در فرهنگ عربي   جـاد يا يعرب
  ).144: 2012، بلوح( است كرده

گشـوده بـه دو سـوي زبـان مبـدأ و مقصـد نقـش        اي  دريچـه  مثابة امروزه نيز ترجمه به
در برقراري پيوند فرهنگي دارد و البته اين نسبت در سـمت عربـي بـه فارسـي     اي  برجسته
رسـد   مـي  نظـر  بـه تر از سـمت فارسـي بـه عربـي آن اسـت كـه        تر و پردامنه برجستهبسيار 
  .دكننتري  آن توجه بيش كاربردبه اين مهم و بايد ورزان به روابط فرهنگي  اهتمام

چه با اشتراك معنايي در دو زبان و چه با  ،فراوان مشترك در عرصة زباني وجود واژگان
. اسـت  ايجاد كردهنزديكي بين زبان عربي و فارسي بيش از هر زبان ديگري  ،معناييتفاوت 
در واژگان بلكه در ساختار تأثيرپذيرفته از دانش صـرف و سـاخت واژگـان     فقط نهاين امر 

امـا سـاختار    ،فارسي اسـت اي  گرفته از ريشهكفاش بر ةواژ مثالً ؛عربي نيز رواج يافته است
  .)154 :همان(دارد نشان سازي فارسي از عربي  واژهگمان از تأثيرپذيري  بيصيغة مبالغة آن 

پوشي از بعد كاربردي آن براي فهـم و   چشمنمونه توجه به فراگيري زبان عربي با  رايب
 از ،تصـريح و تأكيـد دارد   كه قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز به آن ،درك متون اسالمي

هاي رسمي  يادگيري زبان عربي در قالب آموزش .بنيادين اين پيوند فرهنگي استهاي  نمونه
هاي كاربردي زبان براساس نيازهاي زباني امروزين امري است  يا آزاد براي آموختن مهارت

برگـزاري   ،انـدازي مؤسسـات آموزشـي آزاد    راهكه در گوشه و كنار ايران رواج يافتـه و در  
. است شدهها و مجالت منتشرشده به زبان عربي نمايان   و انتشار روزنامه ،هاي آموزشي  دوره
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ـ اي گشـوده    پنجره مثابة بهتباران  ايرانياين خود گواهي بر اهميت زبان عربي براي   ه سـوي ب
، هـا   روزنامـه ، مجـالت ، ها اي از كتاب  جاي شگفتي نيست كه مجموعه. استفرهنگ عربي 

هـاي زبـان عربـي كـه      گروه و ،رساني اطالعهاي  پايگاه ،هاي دانشگاهي  رساله و ها  نامه ايانپ
  .يستندند قابل مقايسه با زبان دوم در هيچ كشور ديگري نا دار آموزش اين زبان در ايران عهده

چـه در شـكل    ،ورزان به آثار منتشرشده به اين زبـان   از جهت شمار خوانندگان و اهتمام
 ؛ديگـر نيسـت   هايايران قابل مقايسه بـا كشـور   ةجامع ،مكتوب و چه در شكل الكترونيكي

در ساخت  ،زبان عربي ةخواهرخواندمنزلة  به ،توجه و اهتمام به آموزش زبان فارسيچنين  هم
 هاز جملـ  .نـوعي ارتبـاط فرهنگـي عربـي و فارسـي خواهـد بـود        بهدار اسالمي   تمدن ريشه

هاي  هاي آموزشي دو زبان در ايران و در سرزمين همكاري با بخش نهاد پيشآن سازوكارهاي 
  .استها در هر دو منطقه   شده زير نظر اين مؤسسه  ريزي  هاي برنامه  عربي و يا برگزاري دوره

  
  براي روابط فرهنگي دار  اي روحي و ريشه  هنر پشتوانه 4.2

گيرد هنر   و مراحل سني و اجتماعي گوناگون را در برمياز جمله عناصر فرهنگي كه قشرها 
 آن و ماننـد  ،هنرهاي دسـتي ، موسيقي، عكاسي، نقاشي، سينما، هاي آن از جمله تئاتر  و گونه

ر جـان و  دو تأثيرهاي مثبتـي  كند  ميهاي رواني را برانگيخته   جا كه هنر انگيزه است و از آن
پيوستگي و وابستگي فرهنگي و دن كردار  كارآمد در ريشهروان آدمي دارد از عناصر پايدار و 

  .شود يتأثيرپذيري از آن محسوب م
توانـايي   هـا و نيـروي نوآورانـه و     يـافتگي آن در سـليقه   تجسـم آثار هنـري بـا ويژگـي    

اي فشـرده    گونه هاي از عناصر فرهنگي را ب  پردازي مجموعه  سركش خيال وةبخشيدن ق تحقق
   نشـين و پـژواك   موسيقي سنتي يا ملي بـا آهنـگ دل  ة يك قطع. دكن يو اختصاصي نمايان م

گونـه   كند همـان   مي برانگيختهرا  خودهاي احساسي و رواني شنوندگان   رباي خود انگيزه دل
  .چنين تأثيري دارد صحنهنامه روي  كه يك فيلم سينمايي يا نمايش

ماعي تاجهاي آن اقشار   عرصه ،ها و رويكردهاي گوناگوني دارند  جا كه هنرها شيوه از آن
 ،هـا   تـوان از طريـق برگـزاري جشـنواره      و ايـن را مـي   كنـد  به خود جلب مـي تري را  بيش

  .و مانند آن تحقق بخشيد ،ها نمايش ،هاي موسيقي كنسرت ،ها نمايشگاه
و ايـن حـاكي از فرهنـگ و     نـد هنرمندان ايراني در خلق كارهاي هنـري بسـيار توانمند  

هـاي   گونه كه در سـرزمين  همان ؛نين آثار هنري در آن ظهور يافته استمحيطي است كه چ
توانـد   يمـ  هـا  آن ةضشود كه نمايش و عر  توجهي يافت مي درخورهاي هنري   عربي پويش

  .دكنتقويت  را ارتباط فرهنگي
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  ميراث فرهنگي درآمدي بر پيوند گذشته به اكنون 5.2
دار از آثار باسـتاني در طـول     ريشه ةاين گذشت چه ها و ملت ايران و آن  عرب ةبرجست ةپيشين
هاي مردمي اسـت كـه موجـب      گر هويت ملي و ويژگي نمايان جاي گذاشته است  ها به  قرن

گمـان ميـراث اسـالمي      بـي . شود  خود مي ةاي به گذشت  سرافرازي و افتخارورزي هر جامعه
اما آشنايي با ميراث  ،ده استكار بسته ش هبها   قرنهاي مشتركي است كه طي   دستاورد تالش

و اين زمينـه   داردكهن و مطالعه و بررسي آن در استوارسازي روابط فرهنگي دوجانبه تأثير 
  .شود  فراواني يافت مي بهدر ايران و كشورهاي عربي 

مانـده   جاي بهيافته در آثار باستاني  تجسمميراث فرهنگي هاي  كنار ايران نماد گوشه و در
گر نقش و سهم ايرانيان در پديدآمدن كاخ  كه نمايان ،ـ اسالمي تمدن ايراني ةگذشتاز دوران 

و آگـاهي شـهروندان    ،شـناخت  ،تواند پل برقراري ارتباط مي ،بلند تمدن اسالمي بوده است
و  ،هـا  زيارتگـاه ، هـا  خانقـاه ، هـا  تكيـه ، مسـاجد . عرب امروز بـا پيشـينة ايـن پيونـد باشـد     

 امـا  ،نـد ا تي هرچند از جنس مادي و فيزيكي عناصر فرهنگـي زيارهاي  سراهاي قافله كاروان
مشابه ايـن  هاي  نمونه. دكنتواند نقش مهمي در عرصة تبادل فرهنگي ايفا  مي ها آشنايي با آن

 نيـز بـراي ايرانيـان   عربـي  آثار باستاني برگرفته از فرهنگ اسـالمي در كشـورهاي مختلـف    
گـر   مثـال يـك گـردش    رايب ؛دباشترشدن به فرهنگ عربي  نزديكتواند منشأ گرايش و  مي

كـار هنـر در خـدمت فرهنـگ اسـالمي       كه شاه ،عرب وقتي خود را در مسجد امام اصفهان
يافتـه بـه خـط عربـي را      نگارشهاي  بسته بر در و ديوار و كتبيه نقشبيند و آيات  مي ،است

همـين احسـاس   . يابـد  يمـ  خود را در فضايي مأنوس از اشتراك فرهنگـي ، كند مي مالحظه
  .دريافتنيز بازديدكننده از مسجد اموي در دمشق  يانتوان براي ايران مي تقارب فرهنگي را

چه در معرض آشـنايي شـهروندان دو جامعـة     از اين رو نمادهاي ميراث فرهنگي چنان
بـه فهـم و    ،حتي اگر مربوط به دوران پيش از اسالم آن دو باشـد  ،ايران و عرب قرار گيرند

 تـر  ديگر و در نتيجه امكان تفـاهم و ارتبـاط بـيش    تمدني و فرهنگي يكهاي  ناخت ريشهش
  .كمك خواهد كرد

  
  مباني اسالمي و باورهاي ديني ستون استوار روابط فرهنگي 6.2
و  انـد  پيـروان اسـالم بـوده    ها جا كه شمار فراواني از كشورهاي عربي و شهروندان آن از آن
 ها و اصول اسـالمي  ارزش، و آداب ديني خود دارند ،مناسك ،در باورها يهاي مشترك  زمينه
كه در مقايسه با مباني و اصـول دينـي    ،اي  هاي مذهبي و فرقه پوشي از تفاوت  با چشم ها، آن
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فـراهم  بـراي ارتبـاط فرهنگـي     مسـاعدي را  ةزمينـ ، شـوند   اي و جانبي محسوب مي  حاشيه
هـا و    مناسـك و برگـزاري مراسـم    دادن اقشار در انجـام  ةهم ة  اين مشاركت گسترد. آورد مي

هاي گذشته و حال حاضر در ايران و كشورهاي  كه دوران ،يابد   تجسم مي هاي ديني  مناسبت
  .اند بوده آن اسالمي شاهد

كـه خيـل    ،)ع(شهادت امام حسين  و مثل اربعين ،هاي اسالمي مناسك حج و ديگر مناسبت
  .خوبي براي اين مشاركت فرهنگي استنمونة دهد  مي جاي بزرگي از جمعيت را در خود
 ،با توجه به پيشينة پذيرش و گسترش اسـالم در جامعـة ايـران    ،در عرصة اشتراك ديني

اصول و مبـاني مشـترك ديـن اسـالم بـين       ،مذهبيهاي  فرقهبا وجود تنوع و تعدد  ،همواره
  .ستاسازندة تعامل فرهنگي ميان آن دو  فراهمجامعة ايراني و عربي خود 

فضـاي  ن كـرد  فـراهم پوشاني فرهنگي نقش پراهميتي در  بخش دين در هم سامانعنصر 
دارد كه پس از پيدايش اسالم ها  و فارسها  پوشاني فرهنگي ميان عرب عمومي براي اين هم

از فتح ايـران   ند كه پيشرحتي برخي بر اين باو ؛مورد توجه قرار گرفته و تحقق يافته است
و همين امر نقش  ندشدايراني مسلمان هاي  بسياري از گروه عربن امسلمسپاهيان  دست به
سـپاه مسـلمانان در منطقـة قـزوين و      رفت پيشبخشيدن به فتح ايران و  سرعتسزايي در  به

  .)83 :2014، يلوح(خراسان داشته است 
هـاي   مراسـم برگـزاري  مناسك و  دادن كه در انجام ،امروزه نيز اشتراكات ديني مسلمانان

چون عيد قربان و عيد فطر و سفرهاي  اسالمي همهاي  چون حج و عمره و جشن مذهبي هم
ما را در عرصة مهم و ماندگار ، يابد مي زيارتي به شهرهاي مقدس و موارد بسيار ديگر تجلي

  .دكن مي ديگري با جامعة عربي مسلمانان مشترك
  

  ها  سازي ظرفيت هاي فعال  بازدارنده موانع و. 3
اي كـه    آمـده  فراهمهاي  فرصت منزلة بههاي فرهنگي دردسترس  ظرفيت ةكه دربار پس از آن

پرسشي كه اكنون ، اختصار سخن گفتيم به، توان از آن براي تقويت اين روابط استفاده كرد  مي
در رشـد ايـن رابطـه     اي مطلوب و تحول شايسته رفت پيششود آن است كه چرا   مطرح مي
  .گرد هم هستيم  كندي اگر نگوييم عقب كه شاهد ركود و عالوه بر آن ؟دهد   رخ نمي

ـ    پردهاين مسائل و  هرچند نيازمنـد     هـاي شايسـته   حـل  راه ةبرداشـتن از داليـل آن و ارائ
صـار  اخت بـه توان داليل اصلي آن را در سه نكتـه    اما مي ،جانبه است  اي ميداني و همه  مطالعه

  :دكرگزارش 
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آميـز بـر تـرجيح فرهنگـي بـر        مبالغه ةنپذيرفتن مبناي شخصيت ديگري و تكي :نخست
نيـاز از    آورنده بر خود يا حداقل خود را بي هجوماي كه فرهنگ دوم را   گونه  فرهنگ ديگر به

تا هنگامي كـه خـود را نيازمنـد و عامـل      يزيرا فرهنگ يا هر عنصر انساني ديگر ؛آن ببيند
  كند؛ تمايل پيدا نميشدن به ديگري  نزديكيادگيري نبيند به ارتباط و پيوند و 

اي كـه بـه     گونه هب مقابل،طرف براي تصويري روشن از دو فرهنگ  نكردن هارائ :دوم
هـاي آن    هاي نادرسـت و گـاهي متعـارض بـا مبـاني فرهنـگ ديگـري و پايـه         برداشت

  ؛شود   مي منجر
سـوري يـا    چهارشـنبه هاي ملي ايران باستان مثل عيد نوروز يا جشن  نمونه جشن رايب

نمـاد مقـدس    منزلـة  بـه  ،شـتي دهـاي زر  شـمردن آن در عبادتگـاه   مقدساحترام به آتش و 
اي از آداب    نمونه ،آفريدگار پيروان اين آيين ايرانيان باستان و اقليتي از مردمان ايران كنوني

ايرانيـان  نـزد  و باورهـاي اسـالمي    هـا  مخالفت با انديشه منزلة بهي است كه گاهي و رسوم
  .آيد  شمار مي   همسلمان ب
زيـرا   ؛نگاه ابزارانگارانه و انتفاعي به فرهنگ در خدمت اهداف سياسي و منافع آن :سوم
و ها  د و مسائل سياسي كه شاهد نوسانوآن است كه بعد فرهنگي اصل قرار داده ش هشايست

دار و مسـائل سياسـي در حـال      زيـرا عناصـر فرهنـگ ريشـه     ؛تحوالت است تابع آن باشد
  .دگرگوني و ناپايداري است

  
  اجرايي گسترش روابط فرهنگيهاي  سازوكارها و شيوه .4

يابي به نتيجة عملي و كاربردي در عرصة تعامل فرهنگي عالوه بر مطالعة نظري  براي دست
سـازوكارهاي اجرايـي آن را نيـز     عملـي و  يهـا  گـاه بايـد  ك تئوريهاي  چهارچوبو ارائة 
  :ترين سازوكارها براي اين امر موارد ذيل است مهم. دكرجو و جست
  
  نهادسازي 1.4

 نـد ا فرهنگـي هـاي   فعاليـت گـذاري   سياستريزي و  برنامهبايد نهادهايي كه متولي نخست 
مربـوط بـه هـر دو    هاي  ويژگيو ها  د تا بتوانند براساس شاخصناندازي شو راهتأسيس و 

ممكـن اسـت چنـين    . كننـد اقـدام  هـا   ريزي و طراحي فعاليت براي برنامهسوي اين تعامل 
بسـيار   زمينـه هـا در ايـن    دهـي آن  جهـت سـازي و   فعـال اما  ،دننهادهايي وجود داشته باش

  .ضروري است
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  سازي مرتبط 2.4
كشورهاي عربـي وجـود دارد كـه    اكنون نهادهاي علمي و فرهنگي گوناگوني در ايران و  هم

، مؤسسـات هنـري  ، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي، ها دانشگاه. دارندفعاليتي مشابهي هاي  عرصه
كه بتوان ارتباط اين نهادها را  در صورتي. ندا اين نهادهاي مشابههاي  از نمونه... و  ،مراكز نشر
  .يابد مي فرهنگي تحققتوجهي از تعامل درخور عرصة كرد مشترك برقرار هاي  در فعاليت

  
  مشتركهاي  هپروژ 3.4

عالوه بر تبادل تجربيات  ،تواند مي مشترك فرهنگي و علميهاي  و طرحها  بازتعريف پروژه
و نخبگـان عرصـة فرهنگـي و     نبه ارتباط ميـان فعـاال  ، گوناگون بين دو طرفهاي  و دانش
  .شدن احساس بيگانگي ميان آنان بينجامد برطرف

  
  ميان روابط سياسي و فرهنگيتفكيك  4.4

بدون رابطة ديگر  اي هر رابطبتوان  مي دشواري بهكه  استتنيده  درهماي  گونه بهروابط انسان 
مرتبط بـا  هاي  خوش فراز و نشيب جا كه روابط سياسي پيوسته دست اما از آن ،تأكيد ورزيد

تحوالت سياسي و قدرت است بهتر آن است كه روابط فرهنگي جدا از روابـط سياسـي و   
  .دور از متأثرشدن از فضاي آن باشد به

  
  يفرهنگ روابط دارشدنيپا و گسترش در شمندانياند و نخبگان نقش. 5

رونـد  تواننـد    ر ديگر قشرهاي اجتماعي مـي دمحبوبيت و تأثيرگذاري مهم  دليل بهاين گروه 
براساس دركي كه از  چنين ؛ همو همكاري بين دو فرهنگ را هموار سازند ،نزديكي ،ارتباط

فرهنگ شرقي را بـا   بنيان زيرا ؛دكننمقابله  اين پديدهبا  ،دارند شدن فرهنگي ذوبخطرناكي 
ابعـاد زنـدگي انسـان شـرقي      وگرايي و تهاجم فرهنگي   ناك از غرب موجي گسترده و هول

هـا و اصـالت    و ارزش ها وسوبخشي آنان براي گسستن از هويت سمتنان را با ويژه جوا هب
سـازي   فرهنگبخشي به جامعه و  آگاهي جهت هاي نخبگان در فعاليت. بينند مواجه ميخود 
دو طرف و تمركـز   سوي ستاني از  و بهره ،نگاه منفي ،آن و زدودن ترديدهاي ساختگيبراي 

مسئوليتي اسـت   آنايفاي نقش شايسته در  منظور كاربردي بهنظري و  هاي مشترك  بر عرصه
  .دو فرهنگ نهاده شده است ةنخبگان و اصحاب انديشه در عرص ةكه بر عهد
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گيـري   شكلسازي نقش ايرانيان در  برجستهنخبگان فراواني در  اخيردر گذشته و دوران 
اگرچـه   ؛انـد  شـته داتالش در شكوفايي تمدن اسالمي ها  فرهنگي اسالمي و نيز نقش عرب

از طرفين در تعيين دقيق اين اثرگذاري و اثرپذيري دقت كـافي نداشـته    هريكممكن است 
اما اصل توجه به  ،آنان از دقت كافي برخوردار نباشد از سويشده  تعريفو مرزهاي باشند 

. سـازد  مـي  ويژه در سطح نخبگان را همـوار  بهچنين موضوعي راه تعامل و ارتباط فرهنگي 
او در . تـوان يافـت   مي ،نويسندة پركار معاصر ،از آن را در آثار محمد عابد الجابرياي  نمونه

انتقادي از ساختارهاي ارزشي در فرهنـگ  ـ  تحليلياي  كه مطالعه ،عرب ياخالق عقلكتاب 
جا بـه   و در آناست عرب پرداخته هاي  ارزش ةمنظومبه عوامل ركود و توقف  ،عربي است

هرچند در تبيين چنين گفتماني دقـت  . پردازد مي ي از فرهنگ فارسيتأثرپذيري فرهنگ عرب
  .)132 :2007، جابري(بندد  نميكار  بهو انصاف كافي را 

فرهنـگ   تـأثيرات بـه   سكوت قرن دوكوب در كتاب  زريندر سمت ديگر عبدالحسين 
ويـژه عصـر اسـتيالي حاكميـت امويـان و       بهگذشته هاي  ر فرهنگ فارسي در دورهدعربي 

 مواجـه با اشكال نژادگرايي  ،چون محمد عابد الجابري هم ،هرچند او نيز ،پردازد مي عباسيان
  .)107 :1999، كوب زرين(است 

شايد نمونة مناسب و مبتني بر انصاف پژوهشي از شهيد مرتضي مطهـري باشـد كـه در    
كوشيده است كه با درنظرگرفتن سهم هر دو طـرف در   رانيا و اسالم متقابل خدماتكتاب 

ــ ايرانـي    پوشاني فرهنگي عربي مبتني بر انصاف از موضوع هم وبينانه  واقعاين امر نگاهي 
  .كندرا ارائه 

بلكـه   ،رفتنـد يپذنآن  يانسان ميتعال دليل به صرفاً را اسالم انيرانيا: گويد مي شهيد مطهري
 زمينـه در همـين   و نـد پذيرفتسياسـي آن را   و ،اجتماعي، اخالقي، فكريهاي  مزيت دليل به

بـين   در گسـترش اسـالم در  هـا   حتي عـرب  مسلمانان و ديگرايرانيان بيش از هاي  كوشش
  .)12 :1384، مطهري( مردمان جهان بوده است
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 گونـاگوني و هـا   توان دريافـت كـه بـا وجـود تفـاوت      مي ،اختصار گذشت بهچه  با مرور آن
 فرهنگي ـ هايي نيز به نوسان ارتباطي و حتي تنش سياسي دورهكه در  ،فرهنگي ايراني و عربي

هـايي از آن در   نمونهكه  ،هايي عرصهو ها  چنان ظرفيت ماما ه ،باشد منجر شدهممكن است 
تـوان بـا اسـتفاده از آن بـه گسـترش و       مي وجود دارد كه، پژوهش حاضر آورده شده است

  .عربي دست يافتهاي  ايران و كشور ةجامعتقويت ديپلماسي و روابط فرهنگي ميان 
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 ،علوم، هنر، نيد ات،يادب زبان، ةعرصتواند در  مي بندي طبقهيادشده در يك هاي  ظرفيت
عملـي  هـاي   كار راهگيري از  بهرهكردن موانع يادشده و  برطرفو ميراث فرهنگي باشد كه با 

گيـري از جايگـاه    بهـره و  ،مشـترك هـاي   پـروژه ، نهادي ميانهاي  پيوند، چون نهادسازي هم
  .ايراني و جوامع عربي دست يافت ةجامعتأثيرگذار نخبگان به گسترش روابط فرهنگي ميان 

  
  منابع

  .والنشر للطباعة التعارف دار: روتيب ،ةيالعرب ةيرانياإل الحضارة الدائرة ةدحو). 2010( آذرشب، محمدعلي
  .63، ش النبأ مجلة، »به المتصلة ميوالمفاه يالثقاف الغزو«). 2001(ابوهيف، عبداهللا 

 ئـة ياله: ، ترجمة شكري محمد عياد، قاهرهالثقافة فيتعر نحو مالحظات). 2001(إليوت، توماس استيرنس 
  .ةيالمصر

  .دار الفكر المعاصر :عبد الصبور شاهين، بيروت ة، ترجمالثقافة مشكلة ).2000(بن نبي، مالك 
  .دار إقرأ :بيروت ؛دمشق ،يفارس از برگردان، يهقيب خيتأر ).2003(بيهقي، علي بن زيد 

  .عةيالطل دار :، بيروتالتراث و نحن ).1983(الجابري، محمد عابد 
  .ةيالعرب الوحدة دراسات مركز :، بيروتيالعرب ياألخالق العقل ).2001(الجابري، محمد عابد 
  .ةيالعرب الوحدة دراسات مركز :، بيروتالثقافات تداخل نيب ).2008(الجابري، محمد عابد 

 مكتبـة : ، تحقيق عبدالسالم محمـد هـارون، قـاهره   نييوالتب انيالب). 1975(الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر 
  .يالخانج

  .ةيـ اللبنان ةيالمصر الدار :، قاهرهالحضارات و الثقافات ).2008(جوهري، محمد 
  .للكتاب العامة ةيالمصر ئةياله :، ترجمه وجيه سمعان، قاهرهالمجتمع و الثقافة ).1986(رايموند، ويليامز 

  .سخن :، تهرانسكوت قرن دو ).1999(كوب، عبدالحسين  زرين
  .اآلداب و الفنون و للثقافة يالوطن المجلس :، كويتيالعرب الفكر ثيتحد قيطر يعل معالم ).1987(زياده، معن 

  .الدار البيضاء :، بيروتخيالتار مفهوم ).2005(العروي، عبداهللا 
  .ةيالعرب الوحدة دراسات مركز :، بيروتالثقافة ايولوحيسوس ).2008(عماد، عبدالغني 

  .اتحاد الكتاب العرب :قاسم مقداد، دمشق ة، ترجمةياالجتماع العلوم في الثقافة مفهوم ).2002(كوش، داني 
  .المعهد العالمي للفكر االسالمي :، امريكاةيالمدنـ  الثقافةـ  الحضارة). 1995(محمد عارف، نصر 

  .صدرا :، تهرانرانيا و اسالم متقابل خدمات ).1381(مطهري، مرتضي 
  .والنشر للدراسات ةيالعرب المؤسسة :، بيروتالمقارن والنقد المثاقفة ).1996(، عزالدين المناصرة

  .دار الكرمل :، عمانةيالثقاف اياإلنثروبولوج ).1985(ناصر، ابراهيم 
  .لألبحاث العربي المركز: روتيب ،الثقافي التداخل ).2014(يلوح، رشيد 


	1 Sh Farsi, Ravabet Farhangi 3
	2 Ruykard va Shivename
	4.1 Matn
	1


