
 اندرتعریف ایران
 دکتر شروین وکیلی

و نادر و  ابیپرسش کنند، کم شیملت خود و تمدن خو یمعنا یدرباره یو وابستگان به تمدن یکه مردم کشور یخیتار یطیشرا »

 پندارندیم یهیرا بد یاجتماع یدر نهادها شانتیو عضو شوندیزاده م ینظام فرهنگ کیاست. چرا که مردم اغلب در اندرون  یرعادیغ

 رانی. ارندیگیشان را به پرسش نمو تمدن تیو هو جامعه یستیخود و چ یستیو هرگز ک رندیمیو م کنندیم یزندگ لهیپ نیو در هم

پرسش را طرح  نیمدام ا اش،یطوالن اریو بس بیپرفراز و نش خیاست که در تار -تمدنی تنها واقع در و–ها از معدود تمدن یکی نیزم

 یسخت است و تداومجان نیچن یرانیخاطر است که تمدن ا نیداده است. به هم اسخو کارگشا بدان پ رومندین یکرده و هربار به شکل

 .مانده است داریاست، همچنان تا به امروز پا نیزم یکره یتمدن رو نیداشته و با آن که نخست زیانگشگفت نیچن

 گرانیو با د دیبجو شیسزاوار برا یپاسخ دیبرقرار است و هرکس با اریبا شدت بس شتنیتانه پرسش از خوخوشبخ زیما ن یدر زمانه  

 رانیو کجاست؟ ا ستیچ رانیکوتاه خالصه کرد: ا یرا بتوان در سه جمله دانیم نیدر ا یمرکز یهاشود. به نظرم پرسش اشیشر

 م؟یچه کن رانیچه؟ و با ا یعنی

 

 و کجاست؟ ستیچ رانینخست: ا  

 یبرا یدارو رمه یکه کشاورز یزمان الدیاز م شیچهارم پ یدر اواخر هزاره یعنیاست.  نیزم یتمدن رو نیترکهن نیزم رانیا  

ما قلبِ آن  نیامروز رانیدر آن قرار دارد و ا یخیتار رانیبود که کشور ا یاییایجغراف یآن پهنه یبار شکل گرفت، کانون اصل نینخست

را آغاز کرد و عناصر  یدارو رمه یکشاورز رانیاز ا رترید یوجود داشت که قدر لین یالبته در مصر و دره هم گریکانون د کیاست. 

هم  خیراه تار یمهیو در ن افتیمتمرکز دست  یوام گرفت، اما زودتر به دولت نیزم رانیدو )بز و گوسفند و گندم و جو( را از ا نیا یاصل

  .منقرض شد یالدیود قرن اول مرفت و در حد انیاز م

 

 ینوشته شدنِ تجربه ی)به معنا خی( است که تاروستهیدرهم پ یمکان ستمیس کی ی)به معنا ییایجغراف یارو پهنه نیاز ا نیزمرانیا  

در  یکشاورز ،یبزرگ در شرق آناتول یسنگ یاز زاگرس، ساخت بناها یداراست. رمه افتهیبار در آن تحقق  نینخست ی( برایانسان

اند. گرفته شهیر یشمال شرق رانیدر ا یو فلزکار نیزم رانیروستاها و شهرها در جنوب و غرب ا ،یو جنوب یمرکز رانیآسورستان و ا

از  یمکان یپاره نیترخاستگاه تمدن است، و متمدن نیزم رانیتمدن گره خورده است. ا یستیبه چ یتا حدود رانیا یستیرو چ نیاز ا

 .نیزم یخاک مسکون

 

 یایاز شمال به سه در ترانه،یمد یایهندوکوش، از غرب به در یهاکوه مشخص است که از شرق به رشته ییایقلمرو جغراف کی رانیا  

کشور امروز در آن وجود  یبه س کینزد یعنیعربستان محدود است.  یپارس و سواحل جنوب جیو از جنوب به خل اهیخزر و خوارزم و س



 یهابدون ارجاع به گوشه توانیقلمرو را نم نیاز ا یبخش چیه خیو با هم درسرشته است. تار دهیدر هم تن شانخیدارند که سراسر تار

 .کرد تیروا نیسرزم نیا گرید

 

 رانیباشد، در ا یو بزرگ که نظم هخامنش ریدولت فراگ نیهم هست. نخست گانهیملت  کیکشور و  کیدولت و  کیدر ضمن  رانیا  

 نیبر سراسر ا کپارچهی یقرن است که دولت ستیاز ب شیو شش قرن گذشته ب ستیب یشکل گرفت و از آن هنگام تا به امروز، ط نیزم

از دو  شیدارد و ب یو شش قرن ملت مل ستیاست که پنج هزاره تمدن و ب ییایقلمرو جغراف رانیا یعنیداشته است.  تیقلمرو حاکم

سال قدمت دارد و حدود دو  ۳۵۰۰کرد که  سهیمقا نیبا تمدن چ دیرا با نیبر سراسرش گسترده بوده است. ا گانهی یهزار سال دولت

شکننده  یسه چهار قرن آن هم به شکل یتنها برا ستمیو تا قرن ب ردآو دیدولت بزرگ خود )هان( را پد نیاول شیسال پ ستیهزار و دو

شروع  شیسال پ ۳۵۰۰است. چون از همان حدود  نیهم چن ییاز آن سو تمدن اروپا .ابدی الیخود است یتوانسته بود بر قلمرو تمدن

که تنها چهار قرن دوام آورد و هرگز نتوانست کل قلمرو  سازدیبر م شیدولت خود )روم( را در حدود دو هزار سال پ نیو نخست شودیم

 .دهندیرا پوشش م نیزم رانیهمسان با ا یاو اندازههم وسعت  یو غرب یشرق یتمدن یهاحوزه نیا یرا فتح کند. هردو ییاروپا

 

 چه؟ یعنی رانیا  

زنده  یتیکه موجود ست،ین یوشش قرن ستیب ینهیریدولت د کی ای یلومتریک ونیلیبزرگ ده م ییایجغراف یپهنه کیتنها  رانیاما ا  

اش است. موضوع پرسش باشندگان و وابستگان اشتیفیو ک تیو چاالک است که تا امروز همچنان برپا و برقرار مانده و ماه ایو پو

هم  دهیچیپ اریو بس یکهنسال و غن یفرهنگ -نهایو مهمتر از ا -و باشکوه،  نهیرید یپهناور و بارآور و دولت یکانعالوه بر م رانیا رایز

و  یبوم ییو صورتها دهیمقاومت ورز ییتمدن مدرن اروپا ریو جهانگ برافکنانیاست که در برابر موج بن یتنها تمدن نیزم رانیهست. ا

 ستند،ین یکی ریاخ یخیتار یهامبتذل و جوشش یاسیس یانهایصورتها البته با جر نیآورده است. ا دیپدرا در برابر آن  تیاز هو ادیخودبن

 .ندیآیشده از آن به حساب م فیو اغلب تحر یسطح ییبروزها نهایو ا

 

بر هم  یستهیز یهااز تجربه مانندیب ینهیگنج کیو  دهیچیپ اریبس یخیتار تیهو کی ،یفرهنگ یخزانه کیمعنا  نیدر ا رانیا  

هزاره را  میدو و ن نیداشته و سراسر ا یزیانگشگفت یوستگیتا به امروز پ یعصر هخامنش یاز ابتدا انیرانیا یتلنبار شده است. زبان مل

 یو دنباله شاوندیکرده که همه با هم خو یط یدر یو پارس انهیم یو پارس یباستان و پارت یپارس یبا زبانها میخط مستق کیدر 

با  وندیبا آن و در پ ی( که همواره موازیعرب ،یعبر ،ی)اکد یایسام یبه همراه زبانها ییایآر یگستره از زبانها نیهستند. ا گریهمد

 یدر سطح شکیاند که برا در خود انباشته و حفظ کرده یو فرهنگ شهیو اند اتیادب اند،داشته ینید یآن حضور داشته و اغلب کارکرد

  .شودیاز آن است و با ارجاع به آن معنا م یفرهنگ امروز جهان مشتق یندارد، و بخش عمده رینظ یجهان

 

 م؟یچه کن یرانیبا تمدن ا  



بپرسند.  یپرسش نیو استوار و خودبسنده و خودمختار باشند که بتوانند چن رومندیها چندان ن«من» یکه در تمدن نیبزرگ است ا یبخت  

خوردن با آن را اراده  وندیپ یبنگرند و چگونگ شیخو یاجتماع یستیو ک یخیتار تیبه هو رونیمجال را داشته باشند تا از ب نیا یعنی

 یو اگر بشود نشانه شودیبه ندرت طرح م زین -کندیبا من چه م ینیچ /رومی تمدن مثال –حتا پرسش واژگونه  هامدنت یکنند. در باق

  .داندیو اراده و کردار را از او مشتق م داندیپرسش که من را مقدم بر تمدن م نیاست. چه رسد به ا ریچشمگ یشیاندروشن

اند، چه کنند. اگر که به ارث برده یانهیبا گنج خواهندیاز خود بپرسند که م دیخودمختار و آزاد با ییهادر مقام من انیرانیتک ا تک

 یفیتعر شانختنیبدان پاسخ دهد، از بر هم افتادن جوابها و در هم آم رومندیو ن یطرح شود و هرکس عقالن یبه درست یپرسش نیچن

و  یتمدن یستمیدر مقام س رانیااز ما  شیو ب یرانیا یهامن یکه همه رد،یگیشکل م نیبودنِ امروز یرانیاز ا ستوارنو و سرزنده و ا

 «.است ازمندیبدان ن یخیتار


