ارتباطات فرهنگی تمدنی در کشورهای اسالمی :گفتوگوهای فرهنگی
نخبگان ایران و عراق
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Cچکیده
گفتوگــو نقــش عمــدهای در زندگــی بشــر دارد .فرآینــد گفتوگــوی حقیقــی و فرهنگــی
پیشنیــاز شناســایی ظرفیتهــای مختلــف تمدنهــا ،احتــرام دوســویه و پذیــرش جایــگاه
صاحبــان و ویژگیهــای اصیــل تمدنــی آنهــا و گفتوگــو از موضعــی برابــر اســت .کشــور ایــران
بــه دلیــل ســابقه طوالنــی تمدنــی و فرهنگــی از ظرفیــت بســیار باالیــی جهــت تأثیرگــذاری بــر
روندهــای جهانــی برخــوردار اســت .جنبههــای فرهنگــی تمــدن ایرانــی همــواره در جهــان
نمــود و جلــوه قابلتوجهــی داشــته اســت .ایــن امــر بیانگــر ظرفیــت بســیار بــاالی فرهنــگ
ایرانــی بــرای حفــظ خــود و حتــی تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ دیگــر ملــل بهویــژه کشــورهای
اســامی همســایه نظیــر عــراق اســت کــه عــاوه بــر هممــرز بــودن از ویژگیهــای مشــترکی بــا
ایــران در ایجــاد و توســعه تمــدن اســامی برخــوردار اســت.
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفیتحلیلــی و گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخان ـهای،
ضمــن طــرح مباحثــی تفصیلــی دربــاره فرهنــگ تمدنســاز ،بــه نقــش گفتوگوهــای فرهنگــی
در برقــراری روابــط فرهنگــی کــه مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار در تغییــر دیــدگاه و ادرا ک مــردم
یــک کشــور نســبت بــه دیگــری اســت ،میپــردازد و بهدنبــال توســعه تمــدن نویــن اســامی در
قالــب گفتوگوهــای فرهنگــی نخبگانــی اســت.
واژ گان کلیــدی :روابطفرهنگــی ،ارتباطــات ،فرهنــگ و تمــدن نویــن اســامی ،ایــران،
عــراق.
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Cمقدمه
راهــکار گفتوگــوی فرهنگــی ،جدیدتریــن الگــوی علمــی و فکــری قابلحصــول بشــر در
برقــراری روابــط بینالمللــی در میــان تمدنهــا ،برپایــه اعتــدال اجتماعــی ،میان ـهروی،
صلــح ،اخــاق و دوســتی ملتهاســت کــه در دوران کنونــی ظهــور یافتــه اســت .ایــن راهــکار
مســالمتآمیز جهــت تبییــن و توســعه ماهیــت خــود از قاعــده گفتوگــوی هدفمنــد پیــروی
میکنــد کــه اســاس آن در بهرســمیت شــناختن همــه هویتهــای فرهنگــی ،احتــرام بــه
خواســتههای یکدیگــر ،پاسداشــت تنــوع فرهنگــی تمدنهــا در پرتــو حمایــت از جایــگاه
صاحبــان آنهــا ،افزایــش پیوندهــا و تعامــات فرهنگــی متقابــل بــا زبــان تفاهمــی مبتنــی
بــر عدالــت در فضایــی مطمئــن و معتمــد اســت .تفاهــم دوســویه ،شــناخت دقیــق از
ظرفیتهــای فرهنگــی تمدنهــای گونا گــون ،تقویــت فضــای صداقــت ،ســرانجام تســاهل،
صلــح و امنیــت جهانــی را -کــه مانــع برخــورد تمدنهــا میشــود -تضمیــن میکنــد.
غــرض از گفتوگــو ،آ گاهــی بــدون واســطه و بــدون تحریــف از حوزههــای فکــری خــود و
دیگــری اســت و نیــز فهــم ایــن مطلــب کــه تصــورات مــا از واقعیتهــا بــا تاروپــود ،قالبهــا و
عادتهــای ناشــناختهای درهــم تنیــده شــده اســت .در گفتوگــو امــکان دس ـتیابی بــه
لحظاتــی وجــود دارد کــه در آن محدودههــا و محدودیتهــای تفکــر شــناخته میشــود
و عبــور از آن میســر میگــردد .گفتوگــو تــاش و ارائــه طریقــی جهــت یافتــن راه و روشــی
جدیــد در برخــورد بــا ســؤاالت پیچیــده و مشــکالت و ناهنجاریهــای موجــود و تــاش
جمعــی بــرای خلــق موقعیتهــای بدیــع و پیجویــی رونــد تفکــر اســت.
هــر یــک از دانشهــای فلســفی و علمــی ،مولــد تمــدن متناســب بــا خــود در تاریــخ
ً
ً
بودهانــد .تمــدن یونانــی اساســا تمدنــی عقلــی (عقــل انتزاعــی) و تمــدن غــرب حاضــر اصالتــا
تمدنــی تجربــی (عقــل حســی/تجربی) تلقــی شــدهاند .فلســفه میتوانــد تمدنســاز باشــد،
چنانچــه در یونــان باســتان تمدنســازی کــرده اســت ،ولــی بایــد متذکــر بــود کــه دانــش
عقلــی و فلســفی تنهــا بخشــی از مدنیــت را میتوانــد تکامــل بخشــد ،نــه همــه عرصههــای
آن را؛ زیــرا بخــش عمــده تمدنهــا مربــوط بــه حیــات مــادی و طبیعــی ماســت کــه بایــد
بــا آمــار و ارقــام ،آزمــون و خطــا و تجربــه ســامان یابــد .ازای ـنرو ،ایــن کالم کــه تمدنهــا
حاصــل اندیش ـهورزی انســان اســت ،کالمــی درســت و مطابــق واقــع اســت.
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تمــدن میتوانــد بــه روشهــا و شــیوههای گونا گونــی درک شــود .در یــک تمــدن
دانشــمندان ،متفکــران ،نویســندگان ،معلمــان و ...میتواننــد وجــود داشــته باشــند و
نقــش ایفــا کننــد .در واقــع وجــود نخبــگان عــاوه بــر اینکــه میتوانــد بــه تمدنســازی کمــک
کنــد ،از رهگــذر شــکل گرفتــن یــک تمــدن نیــز میتــوان شــاهد ظهــور نخبــگان تأثیرگــذار در
ســطح بینالمللــی بــود.
در دوران معاصــر نخبــگان جهــان اســام بــا ارزیابــی ماهیــت غــرب و واقعیتهــا و
شــرایط نامناســب کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و جهــان اســام ،تنشهــا و جنگهــای
بیپایــان ،خواســته یــا ناخواســته ،بایــد بــه ایــن موضــوع بیاندیشــند کــه راه بازگشــت
بــه اقتــدار تمدنــی و اتحــاد گذشــته بــرای کشــورهای اســامی چیســت؟ و آیــا بســتر
گفتوگــوی فرهنگــی میتوانــد مســیری بــرای رســیدن بــه اعتــدال و میان ـهروی و وحــدت
در جهــان اســام در دنیــای مــدرن باشــد؟ همانطــور کــه ســیدجمالالدین اســدآبادی
برجســتهترین چهــره سیاســی و روشــنفکر در دوران معاصــر ،منــادی بیــداری اســامی و
اتحــاد مســلمانان در جهــان بــود و نظــرات بســیار برجســتهای در خصــوص اتحــاد بیــداری
مســلمانان و مبــارزه بــا اســتعمار در قالــب فکــری نهضــت پاناسالمیســم  بیــان کــرد.
(اقبــال  ،1376 ،ص )413در همیــن راســتا ایــن انتظــار شــکل میگیــرد کــه متفکــران عرصــه
فرهنــگ و تمــدن و دس ـتاندرکاران فرهنگــی دو تمــدن عظیــم و کهــن ایرانــی و اســامی
در حیطــه جغرافیایــی مجــاور و بــا داشــتن مرزهــای مشــترک ،جریانهــای تاریخــی و
پیوندهــای مختلــف و عمیــق و تأثیــر و تأثرهــای فکــری و فرهنگــی دائمــی میــان آنهــا،
بایــد بــه گفتوگــو بنشــینند و بــا شــروع یــک همافزایــی فرهنگــی مؤثــر در ایجــاد صلــح و
اعتــدال بینالمللــی در جهــان اســام ،زمینههــای تجدیــد حیــات تمــدن اســامی را در
منطقــه خاورمیانــه و ســپس در جهــان فراهــم آورنــد.
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش گفتوگوهــای فرهنگــی بهعنــوان پلــی ارتباطــی
بیــن نخبــگان دو کشــور ایــران و عــراق در توســعه تمــدن نویــن اســامی در منطقــه اســت.
ســؤالی کــه مطــرح اســت عبــارت از ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان بــا راهبــرد
گفتوگوهــای فرهنگــی میــان نخبــگان کشــورهای اســامی بــه توســعه تمــدن نویــن
اســامی در جامعــه جهانــی رســید؟
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Cچارچوب نظری مفاهیم
 .1-1گفتوگوی فرهنگی
گفتوگــو را میتوانیــم رونــدی بدانیــم کــه طــی آن افــراد در ارتبــاط بــا یکدیگــر ،فکــر
میکننــد .فکــر کــردن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما دیگــر نمیتوانیــد موضــع خــود را بــه
عنــوان موضــع نهایــی تلقــی کنیــد بلکــه بایــد موضــع و نظــر خــود را متقــن و قطعــی ندانیــد
ً
و بــه احتمــاالت و امکاناتــی کــه صرفــا در ارتبــاط بــا دیگــران حاصــل میشــود ،توجــه کنیــد؛
احتمــاالت و امکاناتــی کــه درغیراینصــورت پدیــد نخواهــد آمــد( .ویلیــام اســحاق،1395 ،
ص )6بــا نــگاه بــه پیشــینه مفهــوم گفتوگــو ،مشــاهده میشــود ایــن مفهــوم نــزد فیلســوفان
و اندیشــمندان در روزگار قدیــم نیــز ارجمنــد بــوده اســت .بنابرایــن گفتوگــو بهتریــن و
مناسـبترین گزینـهای اســت کــه میتوانــد از یــک طــرف بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه چالشهــای
فرهنگــی و ســوءتفاهم میــان ملتهــا فائــق آییــم و از طــرف دیگــر از فرصتهــا و دســتاوردهای
جهانیشــدن جهــت همــکاری و تعامــل بیشــتر میــان ملــل مختلــف دنیــا بهر هبــرداری کنیــم.
(امانــی ،1393 ،ص )18-19بوهــم در کتــاب گفتوگــو میگویــد« :بــه گمــان مــن تصــور ایــن
کــه ســختیهای راه مشــکل اصلــی محســوب میشــود یکــی از عوامــل عمــدهای اســت کــه
مانــع برخــورد صحیــح و یافتــن جــواب مناســب بــرای حــل آنهــا میشــود .از ایــن روســت کــه
ظهــر پیشــنهاد میکنــد بایســتی اول دیدگاههــا را عــوض کــرد تــا بتــوان آن ســوی تفکــر را هــم
مشــاهده کــرد .از نظــر ظهــر ،گفتوگــو بهتریــن وســیله و روش بــرای دس ـتیابی بــه چگونــه
فکــر کــردن اســت( ».هارتکهمایــر و دیگــران ،1395 ،ص)68
 .1-2ارتباطات فرهنگی
روابــط فرهنگــی در ارتبــاط بــا دو مفهوم دیپلماســی فرهنگی و قدرت نرم مطرح میشــود.
طبــق تعریفــی پذیرفتهشــده ،دیپلماســی فرهنگــی« ،تبــادل افــکار ،اطالعــات ،هنــر ،شــیوه
زندگــی ،نظــام ارزشهــا ،ســنتها ،اعتقــادات و دیگــر جنبههــای فرهنــگ میــان ملتهــا بــه
منظــور تقویــت تفاهــم متقابــل اســت )Cumings, 2003, p.11( ».ارتباطــات بینفرهنگــی ،هر
نــوع اطالعــات مبادلهشــده میــان گیرنــده و فرســتنده پیــام اســت کــه ویژگیهــای متفاوتــی
بــا فرهنــگ دریافتکننــده پیــام دارد .منبــع چنیــن پیامــی میتوانــد فرآینــد ارتبــاط شــخصی
یــا شــکل دیگــری از رســانه باشــد .ارتبــاط بینفرهنگــی در کلیتریــن مفهــوم ،زمانــی رخ
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میدهــد کــه عضــوی از یــک فرهنــگ ،پیامــی بــرای عضــوی از فرهنــگ دیگــر ارســال میکنــد.
بــه بیــان دقیقتــر ،ارتبــاط بیــن فرهنگــی ارتبــاط بیــن آن دســته از مردمــی اســت کــه ادرا کات
فرهنگــی و سیســتمهای نمادی ـن آنهــا بــه انــدازهای مجــزا هســت کــه رویــداد ارتباطــی را
شــکل دهــد .ایــن ارتبــاط گاه بــه صــورت ارتبــاط میــان مــردم بــا فرهنگهــای مختلــف،
بهطــور مکــرر ایجــاد میشــود .البتــه ایــن ارتبــاط ســطوح مختلفــی همچــون روابــط فــرد بــا
فــرد ،فــرد بــا فرهنــگ ملــی ،فرهنگهــای درون یــک جامعــه و فرهنگهــای ملــی در جوامــع
مختلــف بــا همدیگــر دارد و در ســطح فراملــی ،در جریــان رابطــه فرهنگــی ،فــرد در معــرض
ســایر ارزشهــای فرهنگــی قــرار میگیــرد و در نتیجــه فرآینــدی انعکاســی آغــاز میشــود کــه
موجــب تعامــل مثبــت بیــن اشــخاص و فرهنگهــا میگــردد( .قدمــی و مصطفــوی،1388 ،
ص)70
روابــط فرهنگــی شــامل فعالیتهــای فرهنگــی و تأثیــر مؤسســات و نهادهــای خصوصــی
و غیردولتــی بــر یکدیگــر نیــز میشــود .از نظــر مایــکل روابــط فرهنگــی اعــم از دیپلماســی
فرهنگــی اســت کــه بــا توســعه مؤسســات خصوصــی فرهنگــی و گســترش ارتباطــات ،ابعــاد
گســترده جدیــدی یافتــه اســت( .ســلیمی ،1385 ،ص)67
ً
روابــط فرهنگــی صرفــا روابــط دوجانبــه کشــورها را دربرنمیگیــرد .کشــورها در قالــب
نهادهــای مختلــف بــه برقــراری روابــط چندجانبــه فرهنگــی نیــز میپردازنــد .ســازمان
آموزشــی علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو) بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد در ایــن رابطــه
کــه بــا هــدف فراهــم آوردن عرصـهای بــرای روابــط چندجانبــه فرهنگــی شــکل گرفتــه اســت،
ایــن امــکان را در اختیــار کشــورهای مختلــف قــرار داده تــا هــر یــک در پیشــبرد ســهم خــود از
میــراث فرهنگــی بشــر مشــارکت کننــد)Belanger, 1999, p.677( .
ً
برخــاف دیــدگاه ســنتی بــه روابــط فرهنگــی ،نقــش ایــن روابــط صرفــا در مــورد همــکاری
میــان کشــورهایی بــا پیشــینه فرهنگــی مشــترک نیســت .برعکــس ،امــروزه روابــط فرهنگــی را
میتــوان از منظــری دیگــر و در پیونــد بــا مفهــوم قــدرت نــرم مــورد توجــه قــرار داد .آنچــه از آن
بــا عنــوان قــدرت فرهنگــی (ناشــی از ادعاهــای مربــوط بــه برخــورداری از تخصــص و دانــش) و
قــدرت نمادیــن (موقعیــت برتــر و اقتــدار) یــاد میشــود)William, 2007, p.40( .
دولتهــا در طــول زمــان و بــا رویههــا و اقدامــات خــود براســاس فهمــی کــه از واقعیــت
نظــام بینالملــل ،روابــط حا کــم بــر آن ،دوســتی و دشــمنی و ...داشــتهاند ،عمــل کردهانــد
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کــه حاصــل آن وضــع موجــود اســت .لــذا ایــن وضــع نــه طبیعــی و نــه اجتنابناپذیــر بــوده
و بنابرایــن امــکان دگرگونســاختن آن نیــز وجــود دارد .امــا همانگونــه کــه شــکلگیری آن
محصــول تعامــات ،رویههــا و فهــم مشــترک بــوده ،تغییــر آن نیــز بــه همیــن گونــه اســت؛ یعنــی
ا گــر سیاســت خارجــی کشــوری قصــد دارد در جهــت تغییــر عمــل کنــد ،بایــد در چارچــوب
فهمــی بیناالذهانــی بــه دنبــال تغییــر باشــد( .هادیــان ،1382 ،ص)939
بــه نظــر موکــو و تامپســون ارتباطــات فرهنگــی ،عرصــه جامعــی از روابــط میــان ملتهــا
اســت کــه میتوانــد شــرایط یــک زندگــی صلحآمیــز را فراهــم آورد .ایــن دو پژوهشــگر معتقدنــد
امــروزه ملتهــا بــرای حــل مســائل و بــرآورده کــردن نیازهــای نویــن خــود ،نا گزیــر از برقــراری
ارتباطــات وســیع فرهنگــی بــا یکدیگرنــد)Moko & Thompson, 1976, p.406- 407 ( .
قائلیــن بــه ایــن رویکــرد بــه ارتباطــات فرهنگــی میــان ملتهــا بــه عنــوان عاملــی زمینهســاز
بــرای تحقــق صلــح و ایجــاد تفاهــم و همفکــری بینالمللــی مینگرنــد .دراینبــاره مایــکل
معتقــد اســت روابــط فرهنگــی ایــن امــکان را ایجــاد میکنــد کــه ملتهــای مختلــف بــا درک
از متقابــل یکدیگــر ،امــکان همــکاری بینالمللــی و پیشــگیری از منازعــه را پدیــد آورنــد.
()Mitchell, 1986, p.17- 19
 .1-3تمدن
 .1-3-1واژه تمدن
لغتنامــه دهخــدا تمــدن را چنیــن تعریــف میکنــد« :تخلــق بــه اخــاق اهــل شــهر و
انتقــال از خشــونت و جهــل بــه حالــت ظرافــت و انــس و معرفــت» (دهخــدا ،1334 ،ج،15
ص ،)142اقامــت کــردن در شــهر و شهرنشــینی نیــز در زبــان فارســی برابــر بــا تمــدن اســت.
تمــدن معنایــی مجــازی نیــز دارد :تربیــت و ادب .ازای ـنرو میتــوان گفــت تمــدن داشــتن
یعنــی دارای تربیــت بــودن و در مرحلــه کامـ ِـل تربیــت اجتماعــی قــرار داشــتن؛ یعنــی خــاف
بربریــت .تمــدن در زبانهــای اروپایــی بــا  zivisationیــا  civilationاز واژه التیــن " "civisبــه
معنــای شــهروند برآمــده اســت( .پهلــوان ،1388 ،ص )357در زبــان عربــی نیــز واژههــای
َ
«الحضــر» و َ
«الم ّ
دنیــة» بــرای رســاندن مفهــوم تمــدن بــه کار میرونــد .برایــن
«الحضــارة»،
اســاس میتــوان گفــت واژه تمــدن ّ
مبیــن مرحل ـهای از رشــد و تربیــت بشــری اســت کــه در
قالــب ّ
مدنیــت و اجتماعــی خــاص بــروز مییابــد و در تحقــق آن خــروج از جهــل و خشــونت و
حصــول ظرافــت ادب و معرفــت اهمیــت دارد.

 .1-3-3تمدن اسالمی
در بیــن مســلمانان میتــوان تبــار ایــن اصطــاح را در اندیشــه ابنخلــدون یافــت .از نــگاه
او تمــدن حالــت اجتماعــی انســان اســت و فرآینــد آن در انتقــال از بــداوت تحقــق مییابــد.
اهــل بادیــه تنهــا بــه لــوازم ضــروری زندگــی توجــه میکننــد ولــی شهرنشــینان ایــن مرحلــه
را گذرانیــده و بــه بهرههــای غیرضــروری و تجمــل در شــئون زندگــی میپردازنــد .ازای ـنرو،
تمــدن نهایــت بادیهنشــینی اســت و در پــی آن پدیــد میآیــد .ابنخلــدون تشــکیل حکومــت
و وجــود نوعــی عصبیــت و همبســتگی را بــرای شــکلگیری تمــدن ضــروری میدانــد.
(ملکمحمــدی ،1389 ،ص )630اندیشــمندان معاصــر نیــز بــه تعریــف مفهــوم تمــدن
پرداختهانــد کــه در ادامــه متناســب بــا ایــن مقالــه تعاریفــی را کــه برخــی از اندیشــمندان
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 .1-3-2تمدن غربی
بــرای نخســتین بــار در دنیــای انگلیســی زبــان بــا پیشــنهاد بــازول بــود کــه واژه تمــدن در
برابــر بربریــت قــرار گرفــت .مفهــوم تمدنــی کــه بــازول بــه دنیــای انگلیســی زبــان معرفــی کــرد
ً
بــا مدرنیتــه و ایدئولــوژی گــره خــورده اســت؛ بهگون ـهای کــه عمومــا نشــانه تکامــل پیشــرفت
انســانی شــد( .ابــاذری و دیگــران ،1390 ،ص )50در ســنت آلمانــی نیــز تمــدن صــورت خارجــی
فرهنــگ و تجســم و عینیــت بیرونــی آن بــوده اســت ،ازای ـنرو در ایــن منظــر ارتبــاط وســیعی
میــان فرهنــگ و تمــدن وجــود دارد .از نظــر بــرودل دو اصطــاح تمــدن و فرهنــگ بســیار
نزدیــک بــه هــم و گاه معــادل یکدیگرنــد .او میگویــد« :تمــدن بــه اصطــاح مــا مجموع ـهای
از ویژگیهــا و پدیدههــای فرهنــگ اســت( ».رجایــی ،1380 ،ص )92توینبــی نیــز معتقــد
اســت« :تمــدن شــبکهای از ارتباطــات اجتماعــی در محــدودهای ّ
معیــن اســت کــه در معــرض
تصمیمگیریهــای خردمندانــه و نابخردانــه قــرار میگیرنــد؛ لــذا نبایــد آنهــا را نظامهایــی
تغییرناپذیــر دانســت( ».پهلــوان ،1388 ،ص)424
از نظــر ویــل دورانــت ،تمــدن را میتــوان بــه شــکل کلــی آن عبــارت از نظمــی اجتماعــی
دانســت کــه در نتیجــه وجــود آن ،خالقیــت فرهنگــی امکانپذیــر میشــود و جریــان پیــدا
میکنــد( .دورانــت ،1370 ،ص )3واژه تمــدن و صــورت جمــع آن تمدنهــا و نیــز مفهــوم ایــده
تمــدن در غــرب بــه تازگــی احیــا شــده اســت .مفهــوم ایــده تمــدن بهمثابــه یــک نــوع فرآینــد و
بــه منزلــه نوعــی مقصــد و یــا وضعیــت نهایــی لحــاظ میشــود( .بــاودن ،2004 ،ص)2
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مســلمان تمدنگــرا از ایــن اصطــاح ارائــه دادهانــد ،ذ کــر خواهــد شــد.
مالکبننبــی در تعریــف تمــدن مینویســد« :تمــدن مجموعــه عوامــل معنــوی و مــادی
اســت کــه زمینــه را بــرای جامعــه بهگونـهای فراهــم ســازد کــه هــر فــردی از اعضــای آن بتوانــد
از همــه وســایل و بســترهای اجتماعــی ضــروری بــرای پیشــرفت بهرهمنــد شــود( ».الویــری و
مهدینــژاد ،1392 ،ص)166
آی ـتاهلل خامن ـهای نیــز در تعریــف تمــدن آوردهانــد« :تمــدن یعنــی زندگــی تــوأم بــا نظــم
علمــی ،بــا تجربیــات خــوب زندگــی و اســتفاده از پیشــرفتهای زندگــی( ».خامنـهای)1376 ،
بنابرایــن میتــوان گفــت در اندیشــه متفکــران مســلمان از آغــاز ،تمــدن کاربــردی اجتماعی
داشــته و در برابــر بدویــت بــکار رفتــه اســت .در این اندیشــه تمدن بیانگر ســاختاری اجتماعی
اســت کــه در آن زمینــه پیشــرفت انســان و تحقــق جایــگاه خالفــت الهی فراهم شــود.
تمدنگرایــان در تعریــف خــود از تمــدن از مفاهیمــی چــون حضــور ،جامعــه ،ارزشهــای
دینــی ،نظــم ،علــم و پیشــرفت بهــره میبرنــد و بهعبارتــی تمــدن اســامی را یــک جامعــه
ّ
یــا مدینــه نظمیافتــه ،متخلــق و پیشــرفته بــر مبنــای ارزشهــا و قوانیــن اســامی میداننــد
کــه امــکان زندگــی اســامی ســعادت و تعالــی بشــر (تحقــق نقــش خلیفــه الهــی) در آن فراهــم
اســت.
 .1-3-4تمدن نوین اسالمی
در پاســخ ایــن پرســش کــه «مقصــود از نویــن بــودن تمــدن چیســت و مــراد از اســامیت
آن کــدام اســت؟» بایــد گفــت نویــن بــودن تمــدن حا کــی از گون ـهای غیریــت بــا تمدنهــای
ً
ســابق و حاضــر اســت کــه عمدتــا مــراد از ایــن تغایــر ،غیریــت بــا تمــدن پیشــین اســامی و
تمــدن غالــب موجــود ،یعنــی تمــدن غــرب اســت؛ البتــه تغایرتمدن-نویــن بــه خاطــر وصــف
اســامیت اســت کــه منجــر بــه اختــاف بــا تمــدن غــرب در مبانــی و غایــات میشــود ،درنهایــت
بــه تقابــل در اندیشــه و نظــر بــا آن تمــدن میانجامــد؛ همچنانکــه بــا تمــدن پیشــین اســامی
نیــز بــه خاطــر طــرح مســائلی نــو در قالــب تقریــری جدیــد از تمــدن ،خــود را مینمایــد.
(ابراهیمنــژاد و پورعبــاس ،1396 ،ص)13-36
از دیربــاز ،تمــدن و دیــن همــزاد بودهانــد و بیــن ایــن دو ،گونـهای از تعامــل در تاریــخ تمدن
و ادیــان دیــده میشــود .دیــن اســام در عرصــه ایــن تعالــی تاریخــی پرونــدهای درخشــان
ً
دارد .اساســا یکــی از آثــار و فوایــد دیــن ،شــکوفایی تمــدن اســت؛ زیــرا هرجا کــه دیــن حضــور

ارع و ناریا ناگبخن یگنهرف یاهوگو تفگ :یمالسا یاهروشک رد یندمت یگنهرف تاطابترا

پیــدا کــرد ،تمــدن جلوههــای بیشــتری از خــود ارائــه کــرده اســت .بعــد از تعریــف تمــدن و
بیــان مشــخصهها و عوامــل آن ،بایــد بــه دیــن و حقیقــت آن توجــه شــود تــا تمــدن نویــن
اســامی بازتعریــف شــود .دیــن ،مجموع ـهای از عقایــد و اخــاق و احــکام و مقــررات فقهــی
و حقوقــی اســت کــه بــرای راهنمایــی انســان ،جهــت تحصیــل ســعادت واقعــی در اختیــار او
قــرار گرفتــه اســت .در بیــن ادیــان موجــود ،دیــن اســام بــه لحــاظ داشــتند اصــول و مبانــی
متقــن و تاریــخ مشــخص و روشــن ،در آفرینــش تمــدن نقــش فوقالعــادهای ایفــا کــرده اســت و
کتابهــای مختلفــی کــه در زمینــه تمــدن اســامی بــه نــگارش درآمــده اســت ،بــر ایــن مســئله
گواهــی میدهــد( .جــوادی آملــی ،1382 ،ص )48آمارتیاســن برنــده نوبــل اقتصــاد در ســال
 1998در نشســت جهانــی پکــن ســال  2006در مقالــه خــود بــا عنــوان «تمــدن جهانــی مــا» دو
رویکــرد فرا گیــر و بخشــی را نســبت بــه تمــدن بشــر مطــرح میکنــد و ســعی میکنــد بــا رویکــرد
فرا گیــر از نقــش تمدنهــای باســتان مثــل تمــدن اســام ،ایــران ،عــرب ،هنــد ،چیــن و ...در
تمــدن غــرب ســخن بگویــد .وی بهطــور مشــخص از خوارزمــی نــام میبــرد کــه علــوم غربــی
مرهــون دانــش اوســت( .آمارتیاســن ،2010 ،ص )96ســوریانی و دیگــران تشــکیل ســرمایه
انســانی و هویــت جامعــه انســانی در مالــزی را مرهــون آشــنایی نســل ماالیــی از آموزههــای
اســامی میداننــد ،چــون ایــن دانــش نقــش مهمــی در ســاخت و شــکلگیری جامعــه
ماالیــی مســلمان در مالــزی داشــته کــه بــا حفــظ ســنت محیــط ماالیــی بــه اوج موفقیــت نیــز
رســیدهاند )Suryani et al., 2012, p.557( .تمــدن نویــن اســامی از نظــر ایــن نوشــتار بــه
معنــای وضعیتــی از پیشــرفت و توســعهیافتگی جامعــه انســانی اســت کــه کنشهــا و رفتــار
خــرد و کالن آن مبتنــی بــر ارزشهــای اســامی بــوده و عالوهبــر تعالــی اخالقــی فــرد و اجتمــاع
بــه آبادانــی دنیــا و مظاهــر حیــات اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی نیــز گرایــش
نظــری و عملــی دارد .تمــدن نویــن اســامی بــا همــان ریشـههای تمــدن دیریــن اســامی امــا
بــا شــرایط و مقتضیــات زمــان و مــکان و زبــان علــوم ،فنــون و مناســبات فرهنگــی ،اقتصــادی،
اجتماعــی جدیــد تمدنــی بشــر اســت( .خــادم علیــزاده ،1397 ،ص)11-10
تمــدن نویــن اســامی تعبیــری اســت کــه بســیار در ســخنان آیـتاهلل خامنـهای بــه کار رفته
اســت .بــرای شــناخت مــراد ایشــان از ایــن ترکیــب واژگانــی ،چنــد مقولــه مفهومــی از بیانــات
ایشــان قابــل دریافــت اســت .ارکان ،اهــداف و شــاخصهای تمــدن اســامی از مهمتریــن
مقــوالت تبیینــی در ســخنان ایشــان اســت .دراینمیــان ،اشــاره بــه دو مطلــب مهــم پیــش از
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ورود بــه ایــن ســه مقولــه مفهومــی ضــروری اســت و آن اینکــه ایشــان در اظهاراتشــان معنــای
تمــدن را بــا دو مفهــوم زیرســاختی همــراه ســاختهاند :نخســت ارتبــاط تمــدن اســامی بــا
زندگــی انســانی و دوم توأمانــی تمــدن اســامی و امــت اســامی .علــت طــرح ایــن دو مبحــث،
ً
تأ کیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه آیـتاهلل خامنـهای مفهومشناســی تمــدن را کــه غالبــا از جنــس
مباحــث نظــری اســت بــا عرصــه عمــل و عینیتهــای محیطــی گــره زدهانــد و ایــن از مهمتریــن
ویژگیهــای دیدگاههــای تمدنــی ایشــان اســت( .بهمنــی ،1393 ،ص)206
نــگاه مقــام معظــم رهبــری در بــاب تبییــن ارکان تمــدن اســامی از قــوت باالیــی برخــوردار
اســت .در نــگاه مقــام معظــم رهبــری ،تمــدن نویــن اســامی از دو ُبعــد اساســی تشــکیل
میگــردد .یــک ُبعــد آنُ ،بعــد ابــزاری اســت کــه شــامل تمامــی برنامههــا ،ســاختارها ،نهادهــا
و حتــی زیرســاختهای آنــان اســت ،امــا ُبعــد دوم تمــدن نویــن اســامیُ ،بعــدی کــه ظهــور
و بــروز تمامــی آن ُبعــد اول در آن ظاهــر میشــود و آن چیــزی جــز ســبک زندگــی عینــی در
جامعــه نیســت( .جمالــی ،1396 ،ج ،1ص)57
شــاخصههای تمــدن نویــن اســامی در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری ،بهرهمنــدی
انســانها از همــه ظرفیتهــای مــادی و معنــوی اســت کــه خداونــد بــرای تأمیــن ســعادت و
تعالــی آنــان ،در عالــم طبیعــت و در وجــود خــود آنــان تعبیــه کــرده اســت .محوریــت قوانیــن
قــرآن ،ایمــان ،علــم ،اخــاق ،مجاهــدت ،حکومــت مردمــی و اندیشــه پیشــرفته ،اجتهــاد
و پاســخگویی بــه نیازهــای نویــن بشــر ،پرهیــز از تحجــر و ارتجــاع و نیــز بدعــت و التقــاط،
ایجــاد رفــاه عمومــی ،اســتقرار عدالــت و دفــاع از مظلومــان عالــم اســت کــه وجــه مشــترک
شــاخصههای ایــن تمــدن در دیــدگاه معظــم لــه و دیگــر اندیشــمندان اســامی اســت .ایشــان
از ابتــکار و خالقیــت ،توجــه بــه رســانههای مــدرن ،هنــر ،ســینما ،بهبــود روابــط بینالملــل و
صــدور احــکام فقهــی متناســب بــا نیازهــای جدیــد بشــری ،بهعنــوان شــاخصههای تمــدن
نویــن اســامی یــاد میکننــد کــه همیــن شــاخصهها قابلیــت ایــن را دارنــد کــه جهانبینــی
مــادی ظالمانــه غــرب را بهســوی ســعادت برهاننــد( .کریمــی ،1396 ،ص)165
 .2ایران در عرصه تمدن نوین اسالمی
ایرانیــان صاحــب حکومــت باســتانی و تمدنــی اصیــل بــوده و بــا علــوم و معــارف آشــنایی
کامــل داشــتهاند .آنهــا همســطح بــا حکومــت و بزرگــی فرمانروایـی خــود بهرهمنــد از دانــش

 .3شاخصههای فرهنگی کشور عراق
گزافــه نیســت ا گــر نقــش حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی در پیونــد اســتراتژیک کشــورها را بــه
«مــات» ،بــه دلیــل عمــق اثرگــذاری آنهــا در بدنــه ملتهــا تشــبیه کنیــم .گفتــه میشــود بــه
میزانــی کــه بیــن کشــورها در ایــن حوزههــا ،اشــترا کات برقــرار باشــد ،درک مســائل و همگرایــی
نیــز بهتــر امکانپذیــر خواهــد بــود .در ایــن زمینــه ،دو کشــور ایــران و عــراق از اشــترا کات زیادی
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و ادبیاتــی بودهانــد .آنهــا از آشــوریان و بابلیــان ریاضیــات و طبیعیــات را بــه ارث بردنــد،
کتابهایــی در زمینــه ستارهشناســی و هندســه ،جغرافیــا ،طــب ،تاریــخ ،اســاطیر و قصــه و
دیگــر شــاخههای علــوم داشــتند ،عالوهبــرآن کــه بســیاری از علــوم ســرزمین هنــد و یونــان را
بــه فارســی ترجمــه کــرده بودنــد .شــکی نیســت کــه ایرانیــان فعالتریــن عناصــر اســامی در
بنــای میــراث جــاودان عربــی اســامی هســتند و راغبتریــن آنهــا در همــکاری بــا عــرب در
زمینههــای مختلــف علمــی و ادبــی ،بــه طوریکــه در اثــر ایــن همــکاری بنــای تمــدن اســامی
مرتفــع گشــت و عــرب و عجــم و حتــی نــوع بشــر بــه آن افتخــار میکنــد.
تأثیــر فرهنــگ ایرانــی در فرهنــگ عربــی -کــه در ایجــاد آن بســیاری از دانشــمندان ایرانــی
ســهیم بودنــد -بهخوبــی آشــکار اســت .ایــران بــا مرزهــای گســتردهاش در قدیــم ،از هنــگام
ورود اســام موجــب رشــد انــواع دســتاوردهای ادبــی و علمــی شــد کــه همــه آنهــا بــه زبــان
عربــی توســط ایرانیــان بــه نــگارش درآمــد.
کثــرت دانشــمندان ایرانــی موجــب شــد کــه عــدهای گمــان کننــد کــه علــوم عربــی همگــی
بــه وســیله غیرعــرب تدویــن شــده اســت .هرچنــد علــوم عربــی بــه واســطه ایرانیــان بهتریــن
بهــره را بــرد ولــی حقیقــت آن اســت کــه عربهــا در زمینــه علــم حالــت انفعالــی نداشــتند و
در تکویــن و تدویــن میــراث خــود ســهم بســزایی داشــتند .در تاریــخ علــم و ادب ارزشهــای
درخشــانی بــرای آنهــا وجــود دارد کــه کســی نمیتوانــد آنهــا را انــکار کنــد .مــردم ایــران
نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه خدمــت زبــان عــرب و ضبــط اصــول لغــت و ترتیــب تأســیس
علــوم عربیــت همــت گماشــتند .پرواضــح اســت کــه تمــام علــوم و فنــون متفکــران ایرانــی در
تمــدن اســامی رواج یافتــه اســت .اولیــن متفکــران ایرانــی کــه بــه زبــان عربــی مینوشــتند،
نــه تنهــا متــون ساســانی یــا پهلــوی را ترجمــه میکردنــد ،بلکــه آثــار یونانــی را نیــز بــه عربــی
برمیگرداندنــد.
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برخــوردار هســتند ،بــا ایــن وجــود ،تبدیــل آنهــا از حالــت بالقــوه بــه بالفعــل ،بــه هدفگــذاری
ملــی بغــداد و تهــران بســتگی دارد .فرهنگهــای بــزرگ بینالنهریــن از دوران بســیار کهــن،
یعنــی هنگامــی کــه ایرانیــان در مجــاورت امپراتوریهــای کهــن بابــل و آشــور میزیســتند
بریکدیگــر تأثیــر گذاشــتهاند .در ایــن زمینــه مهمتریــن رخــداد تاریخــی جنــگ قادســیه اســت
کــه در ســال 636میــادی ،عربهــا توانســتند بــر ایــران ساســانی چیــره شــوند ،ایــن پیــروزی
در جنــگ عــراق علیــه ایــران در  1980بازتــاب داشــت و باعــث شــده تــا ایــن کشــمکش فرهنگی
بــه آســانی از بیــن نــرود( .فولــر ،1389 ،ص )81-85دو کشــور ایــران و عــراق در دو زمینــه
بــه طــور عجیبــی اشــترا ک دارنــد ،نخســت ،امــروزه در دنیــا وقتــی میخواهنــد در جهــت
گســترش فرهنــگ و ایدئولــوژی اقدامــی انجــام دهنــد ســعی میکننــد ترکیــب و تلفیقــی بیــن
ویژگیهــای معنــوی و پدیدههــای عینــی فراهــم آورنــد .در کشــورهای جنوبغربــی آســیا
ا گــر بخواهیــم بــرای ایــن دو عامــل معیــار و میزانــی در جهــت تحکیــم ،توســعه و گســترش
پیوندهــای فرهنگــی بیــن ایــران و کشــورهای منطقــه برقــرار کنیــم ،عــراق مقــام اول را دارا
اســت .نکتــه دوم ،اراده هــر دو کشــور در زمینــه مقابلــه بــا نفــوذ فرهنــگ بیگانــه اســت.
بخــش مهــم دیگــر در حــوزه فرهنگیاجتماعــی ،بــه مذهــب و اشــترا کات مذهبــی برمیگــردد.
مرزهــای فرهنگــی میــان ایــران و عربهــا ،ا گــر حتــی زمانــی متمایــز بــوده ،اســام ایــن تمایــز
را مبهــم کــرده اســت .از یــک طــرف اســام یــک ایدئولــوژی مذهبــی مشــترک بــه ارمغــان آورده
کــه قریــب بــه هــزار ســال اســتمرار یافتــه ،در حالــی کــه پیشتــر چنیــن فصــل مشــترکی وجــود
نداشــته اســت .از آن مهمتــر ایــران در دوره صفویــه کیــش شــیعه را مذهــب رســمی خود اعالم
کــرد (همــان ،ص )42ایــن تصمیــم در نــوع خــود میتوانــد ســبب همگرایــی دو کشــور ایــران
و عــراق باشــد .امــروزه ،عــراق پایــگاه اول تشــیع و مهــد آن اســت (توکلــی و دیگــران،1392 ،
ص )173و ایــن در شــرایطی اســت کــه هویــت ایرانــی بــا آئیــن تشــیع پیونــدی جداییناپذیــر
پیــدا کــرده اســت.
ایــران و عــراق در بســیاری از حوزههــا از وجــوه تشــابه برخــوردار هســتند .حداقــل در زمینــه
اقتصــادی ،جغرافیــا ،موقعیــت اســتراتژیک ،مذهــب و تکثــر فرهنگــی ایــن گزاره صادق اســت.
بــه حکــم ایــن مؤلفههــای داخلــی ،الزم اســت پیونــد سیاســی دو کشــور همگرایــی ویــژهای را
ثبــت کنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه روابــط سیاســی ایــران و عــراق از دیربــاز بــا فــراز و نشــیب
همــراه بــوده و رونــد سینوســی ثبــت کــرده اســت .ایــن رونــد پرنوســان چگونــه میتوانــد بــه
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اتحــاد اســتراتژیک منجــر شــود و مؤلفههــای جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک چــه نقشــی در
آن دارنــد؟ در جســتجوی نقــش جغرافیــا و ژئوپلیتیــک در پیونــد دو کشــور بــه نظــر میرســد
عــدم برقــراری پیونــد اســتراتژیک دو کشــور متوجــه برداشـتها و تصاویــر ذهنــی ژئوپلیتیکــی
تصمیمســازان اســت .از دیــد تاریخــی در دوره نخســت از همگرایــی ،ضمــن مشــابهت در
سیســتم سیاســی و بلــوک قــدرت جهانــی ،هیچکــدام از دو کشــور حامــل ایدئولوژیهــای
مسئلهســاز و تهدیدکننــده بقــای رژیمهــای یکدیگــر نبودهانــد .در زمانــی کــه پیونــد سیاســی
ً
دو کشــور بــه ســمت تیرگــی گراییــده کــه تقریبــا از  1958تــا 2003میــادی بــه طــول انجامیــد،
بهطــور پیوســته در نیمــه نخســت ملیگرایــی عــرب بــه همــراه نوعــی ایدئولــوژی چــپ کــه از
جانــب بغــداد هدایــت میشــد ،ســایه خــود را بــر پیونــد سیاســی دو کشــور انداخــت.
بافــت اجتماعــی عــراق موزائیکــی از قومیتهــا ،مذاهــب فرهنگهاســت کــه اقتضائــات
خــود را بــر رفتــار سیاســی ،سیاســت خارجــی و اقتصــاد عــراق تحمیــل نمــوده اســت .تنــوع
قومــی ســبب بــروز ناامنیهــای بســیار در عــراق شــده و زمینــه دخالــت نیروهــای همســایه در
امــور داخلــی عــراق را فراهــم کــرده اســت( .ســالینگر و الئورنــت ،1995 ،ص)22
بغــداد از مکانهــای جغرافیایــی عــراق اســت کــه نقــش ژئوپلیتیــک مؤثــری بــر روابــط
ایــران و عــراق دارد کــه بیشــتر جنبــه سیاســی و حکومتــی آن مدنظــر اســت .بغــداد مبتنــی
بــر محــور دجلــه ،گســل تمدنــی ایــران و رم محســوب میشــود (موجانــی ،2015 ،ص )11و
بــه دلیــل اســتقرار مرا کــز مهــم دولتــی در ایــن شــهر بــه عنــوان پایتخــت ،از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .نــوع و ترکیــب گروههایــی کــه قــدرت را در بغــداد بــه دســت میگیرنــد بســته
بــه ژئوپلیتیــک تمدن ـی آنهــا ،اهمیــت بســزایی بــرای رقبــای منطق ـهای دارد.
اشــراف و نخبــگان مذهبــی ّ
ســنی در عصــر ممالیــک ،از نقــش و جایــگاه قابلتوجهــی
در ســاختار حکومــت مســتقل ممالیــک برخــوردار بودنــد .البتــه بهطــور مطمئــن ،حیطــه
اثرگــذاری آنهــا منطقــه بــه منطقــه متفــاوت بــوده؛ امــا بــا درنظرگرفتــن ماهیــت مذهبــی
شــخصیت اجتماعــی آنهــا ،میتــوان بــه ارتباطــی دوســویه میــان ثبــات حکومــت ممالیــک
و ثبــات جایــگاه آنهــا دســت یافــت .بهعبارتدیگــر ،یکــی از اهرمهــای اساســی تأمیــن
امنیــت و ثبــات حکومــت داخلــی ممالیــک ،از طریــق تأمیــن رضایــت و تحکیــم جایــگاه
اشــراف و ســاداتی محقــق میشــد کــه تأییــد آنهــا منجــر بــه تثبیــت مبانــی مشــروعیت
آنهــا بهعنــوان خراجگــزاران بابلــی گــردد .بــه همیــن دلیــل ،علمــا و نخبــگان اهلســنت در
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اولویــت و مرکزیــت توجــه قــرار داشــتند .بــدون شــک شــغل و منصــب رســمی برآمــده از ایــن
طبقــه را میتــوان در کســوت علمــا ،فقهــا یــا مرشــدان طــرق صوفیــه یافــت .آنهــا بهواســطه
جایــگاه و کســوت مــورد احترامشــان ،ســهم قابلتوجهــی از هدایــت ســاختار آمــوزش و ارشــاد
فکــر و ذهــن مــردم را در اختیــار داشــتند .همچنیــن ســادات از امتیــازات قابلتوجهــی نیــز
برخــوردار بودنــد؛ یکــی از مهمتریــن آنهــا بهرهمنــدی از تشــکیالتی مســتقل بــود کــه زیرنظــر
ً
یکــی از افــراد همشــأن خــود بــه عنــوان «نقیــب» مدیریــت میشــد .عمومــا تصــدی افــراد بــه
نقابــت ،مادامالعمــر بــود ،مگــر آنکــه عملکــرد آنهــا باعــث عــزل ایشــان میگردیــد .ایــن مهــم،
بــا حکــم ســلطان عثمانــی محقــق میشــد و نقیــب ،وظیفــه حمایــت و صیانــت از شــأن و
منافــع اشــراف و ســادات را بهعهــده داشــت .نقیــب االشــراف بغــداد ،عضــوی از تشــکیالت
حکومتــی ممالیــک نیــز محســوب میشــد و میتوانســت بهطــور مســتقیم درخواس ـتهای
خــود را بــا پاشــا در میــان بگــذارد .در میــان خاندانهــای سـ ّـنی ،طبقــه اشــراف و نخبــگان
مذهبــی کــه حائــز ویژگیهــای مــورد نظــر بودنــد ،بــه چنــد نــام مشــخص محــدود شــده
بــود .طبــق فهــارس رســمی دولــت عثمانــی کــه در 1894میــادی منتشــر شــد ،تــا پایانــی بــر
منازعــات بــر ســر انتصــاب بــه ایــن خاندانهــا و ادعــای شــرف نســب باشــد ،تنهــا پنــج خانــدان
مشــهور ســنی بغــداد ،الجمیــل ،گیالنــی ،آلوســی ،حیــدری بغــدادی و ســویدی جــزو اشــراف و
خاندانهــای بــا اصالــت شــناخته شــدند .خاندانهــای دیگــری همچــون طبقجلــی ،رجــب
ً
الــراوی ،ســینوی و ...کــه عمومــا بــه واســطه پارهــای مالحظــات سیاســی و اجتماعــی وقــت
از ایــن فهرســت حــذف شــده نیــز در ایــن میــان مدعــی شــرف نســب و ارتبــاط بــا خانــدان
پیامبر؟لص؟بودنــد .رابطــه قابلمشــاهدهای میــان میــزان نفــوذ ایــن خاندانهــا بــر طبقــه
حکمــران بــا ثــروت موروثــی آنهــا وجــود داشــته اســت .در میــان چهرههــای متمــول اشــراف
و نخبــگان مذهبــی میتــوان بــه خانــدان نقیـبزاده اشــاره کــرد کــه از ایــام حکومــت صفویــان
در کربــا ،صاحــب اراضــی گســتردهای بودنــد و مقــام کلیــدداری مقبــره حســینبنعلی؟ع؟
را در اختیــار داشــتند .خانــدان ســویدی نیــز مدتهــا متولــی مقبــره شــیخ معــروف کرخــی در
بغــداد بودنــد و خانــدان گیالنــی کــه جایــگاه خــود را پــس از مــرگ عبدالقــادر گیالنــی بــه دســت
آورده و بــه نقابــت بغــداد دســت یافتــه بودنــد ،از نمونههــای بــارز اشــراف و نخبــگان متمــول
مذهبــی بغــداد بودنــد( .رفیعــی ،1395 ،ص)63-64
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 .3-1ریشههای تمدنی ایران در عراق
در هیــچ کشــوری آثــار تمــدن و فرهنــگ ایرانــی ،خــواه در روزگاری کــه آن را ایــران باســتان
مینامنــد و خــواه از عصــر اســالمی ،بــه انــدازه آنچــه در عــراق دیــده میشــود ،وجــود نــدارد و
آثــار تمــدن ،فرهنــگ و هنــر ایرانــی در همــه جــای ایــن کشــور دیــده میشــود .شــمال عــراق
در دوران باســتان بخــش اصلــی امپراتــوری آشــور را تشــکیل مـیداد .در زمــان اشــکانیان نیــز
شــمال عــراق و مناطــق کردنشــین مرکــز دینــی و بازرگانــی ایــران بودنــد .تمــام کردســتان تــا
ســال 1514میــادی یکــی از ایــاالت ایــران بــود( .پارســاپور ،1388 ،ص )3واژه «عــراق» کــه
هما کنــون نــام ایــن کشــور اســت ،یــک واژه فارســی و عربیشــده واژه «ارا ک» اســت .نــام دیگــر
ســرزمین عــراق چنانکــه در کتابهــای جغرافیایــی عصــر اســالمی اســت« ،دل ایرانشــهر»
بــوده اســت و دل ایرانشــهر بــه معنــی «مرکــز کشــور ایــران» اســت( .امــام شوشــتری،1374 ،
ً
ص )2-1بغــداد ،نــام پایتخــت عــراق امــروزی ،ریش ـهای کامــا ایرانــی دارد کــه حکایــت از
شــکوه و عظمــت ایرانیــان در منطقــه بینالنهریــن دارد( .پارســاپور ،1388 ،ص )5در بیســت
کیلومتــری جنــوب بغــداد ،شــهر مدایــن قــرار دارد کــه در زبــان فارســی بــه آن تیســفون گفتــه
میشــود .تیســفون حــدود یــک هــزار ســال پایتخــت دولــت ایــران بــود( .ســنائی و عبدالهپــور،
 ،1388ص )176از دیگــر شــهرهای کهــن عــراق کــه بــا ایــران پیونــد تاریخــی ،نــژادی و دینــی
دارد ،بصــره اســت .امــروزه بصــره کانــون شــیعیان اســت و آداب و رســومات دینــی آنــان
ً
تقریبــا مشــابه ایرانیــان اســت (پارســاپور ،1388 ،ص )6وجــود پیونــد و ریش ـههای تاریخــی
میــان دو کشــور ایــران و عــراق ،علیرغــم ایــن کــه بــر ســطح روابــط سیاســی و دیپلماتیــک
دو کشــور تأثیــر شــایان توجهــی دارد ،بــر میــزان قــدرت نــرم ایــران در عــراق تأثیــر مثبتــی دارد.
زیــرا ریشـههای تاریخــی مشــترک و وجــود آثــار تمدنــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ایــران در عــراق،
مــردم ایــن کشــور و مســئوالن آن را بــه مــردم ایــران نزدیــک میکنــد( .جعفــری و نیکــروش،
 ،1394ص)35
ایــران و عــراق دارای مشــابهتها و همســانیهای فراوانــی در حــوزه فرهنگی-تمدنــی
هســتند .ملتهــا و کشــورهایی کــه پیشــینه فرهنگــی و تمدنــی طوالنــی و درخشــانی دارنــد،
قــدرت ،قابلیــت و ظرفیــت فرهنگــی آنــان افزونتــر اســت و ارجحیــت فزونتــری بــرای
گســترش مناســبات و منافــع فرهنگی-تمدنــی قائلانــد .مهمتریــن محورهــای همبســتگی
دینــی ،فرهنگــی و تاریخــی میــان ایــران و عــراق عبارتنــد از :وجــود مذهــب تشــیع امامیــه و
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ارتباطــات خــاص معنــوی میــان شــیعیان هــر دو کشــور ،بــه ویــژه نگــرش تشــیع پویــا و انقالبــی
یــا سیاســی ،وجــود عتبــات عالیــات در شــهرهای نجــف ،کربــا ،ســامرا و کاظمیــن در عــراق
و شــهرهای قــم ،مشــهد و شــیراز در ایــران کــه باعــث ایجــاد رفتوآمدهــای زیارتــی مردمــان
ایــن دو کشــور شــده اســت ،وجــود بافــت فرهنگیاجتماعــی مشــابه در دو کشــور ،بــا توجــه بــه
ســوابق تاریخــی و ایــن کــه در طــول قــرون متمــادی ،همــواره عــراق ،بخشــی از ســرزمین ایــران
محســوب میشــده اســت ،تعــداد زیــاد ایرانیــان مقیــم عــراق بهویــژه در شــهرهای مذهبــی
ایــن کشــور ،وجــود حوزههــای علمیــه در دو کشــور و ارتباطــات دیرینــه و خــاص میــان آنهــا،
مرجعیــت و زعامــت واحــد مذهبــی شــیعی کــه خــود ،موجــب ایجــاد همدلــی و هماهنگــی
میــان شــیعیان هــر دو کشــور میشــود و نهایــت اینکــه ،شــیعیان عــراق از گذشــته و در مقابــل
عثمانیــان و در دوران معاصــر در زمــان صــدام ،همــواره بــه دولتهــای ایرانــی و شــیعیان
ایرانــی بهعنــوان حامــی و پشــتیبان نــگاه میکردهانــد( .بلداجــی ،1384 ،ص)286
نقشــه شــهر بغــداد در زمــان منصــور خلیفــه دوم عباســی و بــه راهنمایــی خالدبنبرمــک
ایرانــی ،در ســال  141هجــری طر حریــزی شــد .محــل ســاختن شــهر بغــداد بــه معنــی بــاغ
خــدا را نوبخــت و ماشــااهللبناثری کــه هــر دو منجــم ایرانــی بودنــد انتخــاب کردنــد .پــس از
ســاختن و اســتقرار مرکــز حکومتــی در آن ،منصــور خلیفــه مســلمین بــه دعــوت دانشــمندان
پرداخــت و گردهمایــی مختلفــی را در اطــراف خــود گــرد آورد .خانــدان برمکیــان بــا خــود
مواریــث فرهنگــی هنــد و چیــن و ماورالنهــر را بــه بغــداد منتقــل کردنــد و رئیــس بیمارســتان
جنــدی شــاپور کــه بــرای معالجــه خلیفــه بــه بغــداد رفتــه بــود ،بخشــی از فرهنــگ ایــران را کــه
شــامل نظــام آموزشوپــرورش و طبابــت و جهانبینــی فلســفی بــود بــا خــود بــرد و بــه دنیــای
اســام وارد کــرد.
هــارون الرشــید خلیفــه مســلمین ،بــه جمـعآوری کتابهــای خطــی بــزرگان یونــان فرمــان
داد و پســر او مأمــون ،بــه جمــعآوری و تشــویق دانشــمندان کوشــید و بیتالحکمــه را در
بغــداد پایهگــذاری کــرد و نیــز بــه تأســیس رصدخانــه پرداخــت .نحــو مدیریــت بــر یــک جامعــه
دانشــمند ،جلــب و جــذب آنهــا بــه همــکاری و آســانگیری در اعتقــادات شــخصی آنهــا
ســبب شــد کــه دانشــمندان یهــودی ،مســیحی ،هنــدو ،زرتشــتی و مســلمان در یــک مجمــع
علمــی گــرد آینــد و بــه انتقــال مواریــث فکــری خــود از زبانهــای یونانــی ،ســریانی ،سانســریک
و پهلــوی بــه زبــان عربــی بپردازنــد .مــدت یکصدوپنجــاه ســال ترجمــه آثــار علمــی بزرگانــی
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چــون :بقــراط ،ارســطو ،افلدیــس ،بطلیمــوس و جالینــوس بــه زبــان عربــی صــورت گرفــت و
ایــن زبــان بــرای چندیــن قــرن مهمتریــن زبــان علمــی جهــان شــد.
پــس از هــارون الرشــید ،پســرش مأمــون کــه مــادر و همســرش ایرانــی بودنــد بــه تشــویق
حکمــا ،فقهــا و ستارهشناســان پرداخــت و بــه تقلیــد از دارالعلــم قدیــم جنــدی شــاپور،
فرهنگســتان علومــی بــه نــام «بیتالحکمــه» را در بغــداد دایــر کــرد .بیتالحکمــه شــامل
کتابخانــه ،دارالترجمــه و رصدخانــه بــود .در دارالترجمــه ،اســتادان بزرگــی کــه از پیــروان و
ً
ادیــان مذاهــب مختلــف بودنــد ،بــه تشــویق خلیفــه ،وزیــران و امیــران بــه کار پرداختنــد .ذیــا
بــه برخــی از دانشــمندان ایرانــی مســلمان میپردازیــم.
مشــهورترین و مهمتریــن مرکــز علمــی کــه در مقابــل االزهــر قاهــره قــرار گرفــت ،مــدارس
نظامیــه بودنــد کــه بــه ســعی خواجــه نظامالملــک ،ابتــدا در شــهرهای بغــداد و نیشــابور ایجاد
شــدند .ا کثــر اســاتید ایــن دانشــگاهها ماننــد ابواســحاق شــیرازی ،غزالــی ،عمــر خیــام و...
از افــراد بنــام زمــان خــود بودنــد .از مرا کــز دیگــر آموزشــی در جهــان اســام بیمارســتانها و
دانشــکدههای پزشــکی را میتــوان نــام بــرد .ایــن مرا کــز غیــر از درمــان بیمــاران مرکــز تحقیــق
و مطالعــه نیــز بــود و کتابخانههــای تخصصــی در زمینههــای مــورد نیــاز داشــتند .غیــر از ایــن
مــوارد خانقاههــا و رصدخانههــا نیــز محــل انتشــار علــم در تمــدن اســامی بودنــد.
سرگذشــت عــراق در ســه دهــه دیکتاتــوری ،جریانهــای عمــده شــیعی عــراق را بــه طراحــی
ســختترین الگــوی مقاومــت و پذیــرش ســنگینترین رســالت بهمنظــور هدایــت جامعــه
سیاســی نوظهــور عــراق کشــانده اســت .یکــی از علــل اصلــی ایــن گرایــش [رســالت هدایــت
جامعــه] ریش ـهدار بــودن مذهــب تشـ ّـیع در آن اســت( .بشــیر ،1388 ،ص)65
در عــراق نویــن ،افــراد ،طیفهــا و جریانهــای سیاســی مؤثــر و مهمــی ظهــور کردهانــد کــه
گرچــه تجرب ـهای از قدرتمــداری اســت ،امــا «هرگونــه ســهلانگاری و تفرقهانــدازی ،آینــده
ّ
دشــواری را بــرای آنــان رقــم خواهــد زد .وحــدت ملــی ،حضــور در صحنــه ،شــرکت در تشــکیل
حکومــت مســتقل و پاســدار ّ
هویــت اســامی ،بزرگتریــن وظیفــه مــردم عــراق بهویــژه علمــا،
روشـنفکران و نخبــگان علمــی و سیاســی اســت( ».حســینی خامنـهای ،پیــام بــه مســلمانان
جهــان درپــی ســقوط صــدام و حملــه آمریــکا بــه عــراق )1382 ،ایــن تجربــه جدیــد در طــول
ایــن مــدت ،از منظرهــای متفــاوت مطمــح نظــر قــرار گرفتــه و تحلیلگــران آن را بررســی
کردهانــد .آنچــه در ایــن میــان ،محــل توافــق اســت آن اســت کــه ایــن پدیــده دفعــی و نا گهانــی
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نبــوده ،بلکــه بــا طــی فراینــد تاریخــی و در بســتر تحـ ّـوالت سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی در
جامعــه ،عــراق بــه وقــوع پیوســته اســت.
آی ـتاهلل سیســتانی معتقــد اســت فرآینــد جامعــه یــا ملتســازی براســاس الگــوی جامعــه
مطلــوب مــورد نظــر خــود ،بــه زمــان فراوانــی نیازمنــد اســت؛ بهویــژه قــدرت دولــت قــوی،
حا کمیــت قانــون ،عدالــت و برابــری را بــرای رســیدن بــه آن نیــاز دارد .ازای ـنرو ،مرجعیــت
بــرای عبــور از بحــران و رســیدن بــه خــود ،دولتشــهر آرمانســازی را در اولویــت اهتمــام
خــود قــرار میدهــد و گفتمــان سیاســی و اجتماعــی مرجعیــت نجــف اشــرف بعــد از  2003را بــر
اســاس دولتســازی و بــه مــوازات آن فرهنگســازی قــرار میدهــد .راهکارهــا و روشهــای
دولتســازی بــه ترتیــب زیــر میتوانــد باشــد :قانونگــذاری ،شــکلگیری دولــت ،امنیــت،
خدمــات عمومــی ،اشــغالگر و حــق حا کمیــت ،فســاد اداری و اخالقــی.
مرجعیــت دینــی بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی عــراق و توجیــه ایشــان ،بــه هــدف
فرهنگســازی مطلــوب و رســاندن فرهنــگ گفتمــان جدیــد و درســت و بــاال بــردن
آ گاهیهــای جامعــه بــرای درخواســت حقــوق مشــروع خــود و فهــم مــردم از وظایفــی کــه در
برابــر جامعــه ،دولــت ،خانــواده و دیگــر جوانــب زندگــی دارنــد ،از راههــا و وســایل گونا گونــی
اســتفاده میکنــد .بعضــی از ایــن راههــا بهطــور مســتقیم اســت؛ همچــون فتــوا ،خطبههــای
جمعــه در کربــا ،اعیــاد بــزرگ فطــر ،قربــان و غدیــر ،مناســبات دینــی و کتابهــای علمــی
و برخــی دیگــر بهصــورت غیرمســتقیم و از طریــق نشس ـتهای رســانهای و مطبوعــات،
ســازمانهای بینالمللــی ،شــبکههای وســیع وکالی مرجعیــت و معتمــدان ،مرا کــز پژوهشــی
فکــری و فرهنگــی ،ســایتها و شــبکههای مجــازی همگانــی اســت( .میراحمــدی و مــرزه،
 ،1396ص)79-80
 .4گفتوگوهای فرهنگی راهکاری برای توسعه تمدن نوین اسالمی
فرصتهــا و ظرفیتهــای فراوانــی در دو تمــدن ایرانــی و عربــی اســامی وجــود دارد کــه
الزمــه اســتفاده از آنهــا نزدیکــی و تمــاس در ســطح مذا کــره تمدنــی اســت .از جملــه وجــوه
برجســته همــکاری فرهنگــی میــان ایــن دو تمــدن عبارتانــداز:
 توجــه بــه آمــوزش و ترویــج زبــان فارســی و عربــی در ســطح آمــوزش عالــی و مؤسس ـههایآمــوزش زبــان بــه منزلــه نخســتین عنصر بنــای قدرتمنــد پیوندهای دوســتی و تفاهــم فرهنگی؛

ارع و ناریا ناگبخن یگنهرف یاهوگو تفگ :یمالسا یاهروشک رد یندمت یگنهرف تاطابترا

 راهانــدازی کمیتههــای گفتوگــوی فرهنگــی بــا هــدف تفاهــم و تقویت معرفــت اعتدالگرابهمنظــور دســتیابی بــه ســازش و صلــح فرا گیــر و درک یکدیگــر بــرای زندگی مســالمتآمیز؛
 اعطــای فرصتهــای ســریع جهــت روادیــد متقابــل بــه نماینــدگان برجســته و تأثیرگــذارفرهنگــی ایرانــی و عربــی ،شــامل شــخصیتها و چهرههــای برجســته علمــی ،فرهنگــی،
فکــری و هنــری؛
 تشــکیل انجمنهــای دوســتی ملتهــای ایرانــی و عربــی بــه صــورت مجــازی و یــا دفاتــرنمایندگــی فرهنگــی در ایــران و کشــورهای عربــی؛
 توجــه بــه ظرفیتهــای آموزشــی و پژوهشــی از جملــه افزایــش تبــادالت علمــی وهمکاریهــای دانشــگاهی ،معرفــی مؤسس ـههای علمــی ایرانــی و عربــی بــه یکدیگــر ،فراهــم
کــردن فرصــت تحصیــل بــرای عالقهمنــدان و تبــادالت علمــی دانشــجویی؛
 افزایــش ســطح تولیــدات فرهنگــی در زمینههــای ادبیــات ،هنــر و موســیقی بــه مثابــهگنجینههــای عظیــم فرهنگــی و میــراث غنــی فرهنــگ اســامی؛
 غنیســازی عرصــه ترجمــه کتابهــای علمــی ،ادبــی ،فرهنگــی ،معــارف ،فلســفه و ...دربرنامههــای فرهنگــی هــر دو تمــدن بهمنزلــه دروازه شــناخت روحیــات ملتهــای ایرانــی و
عربــی از یکدیگــر و راهــی مفیــد جهــت اشــاعه هــر دو فرهنــگ؛
 فراهــم کــردن فرصتهایــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری در عرصههــای فرهنگــی ماننــدچــاپ و نشــر کتــاب و مجلــه؛
 توجــه بیشــتر رســانههای جمعــی هــر دو تمــدن بــه نشــر فرهنــگ مشــترک نــاب اســامیاز طریــق تولیــد و مبادلــه برنامههــای فرهنگــی هویتســاز؛
 برگــزاری همایشهــا و کنفرانسهــای علمــی و فرهنگــی مشــترک بــه منظــور باالبــردنســطح تفاهــم و ســازش در جهــان؛
 برگــزاری روزهــای فرهنگــی در ایــران و کشــورهای عربــی ،ماننــد برگــزاری جشــنوارهایــام نــوروز در ســرزمینهای عربــی و برگــزاری ایــام فرهنگــی مذهبــی حــج در ایــران و ســایر
کشــورهای جهــان؛
 جــذب ســرمایهگذاریهای توریســتی و مذهبــی و بهبــود امکانــات و خدمات گردشــگریبیــن ملتهــای ایرانــی و عربــی ،درگاهــی بــرای شــناخت نزدیکتــر و بیشــتر از پیشــینه
یکدیگــر؛
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 فراهمکــردن بســترهای مناســب و کافــی بــرای ترویــج محصــوالت فرهنگــی مشــترک درزمینــه ســینما و تلویزیــون در ایــران و ســرزمینهای عربــی؛
 پــرورش زمینههــای توجــه بــه هنرهــای دســتی و معمــاری اصیــل ایرانــی و عربــی اســامیو نشــر آن در جهــان بهمنزلــه یکــی از جنبههــای زیباییشناســی فکــری و معنــوی ملتهــای
ایرانــی و عربــی ،بهســان ابــزار فرا گیــر توســعه صلــح و ایجــاد عالقــه بیــن دو تمــدن؛
 برپایــی و بازدیــد از نمایشــگاههای بومــی بینالمللــی منطق ـهای در ایــران و کشــورهایعربــی ،فرصتــی عالــی بــرای شــناخت هویتهــای فرهنگــی یکدیگــر؛
 افزایــش مناســبات ورزشــی بــا برگــزاری مســابقات فرامــرزی بهمنظــور قدرتبخشــیدنبــه اتحــاد تمــدن ایرانــی و عربــی اســامی؛
 برگــزاری مراســم بــرای شناســاندن چهرههــای مؤثــر تاریــخ تمدنــی از دانشــمندان،هنرمنــدان ،فیلســوفان ،عالمــان و ...بــه یکدیگــر؛
 تأســیس بنیادهــای فرهنگــی ایرانــی و عربــی و تشــویق عالقهمنــدان بــرای حضــور درایــن بنیادهــا و انجــام فعالیتهــای فرهنگــی ماننــد چــاپ و انتشــار روزنامــه و مجلــه بــه
زبانهــای فارســی و عربــی؛
ّ
 اســتفاده بهینــه و گســترده از فنــاوری ارتباطــات و رســانههای اینترنتــی و ماهــوارهایبهمنظــور فراهمکــردن محیطــی بــرای تعامــل فرهنگــی صحیــح( .امیریــان و میرزایــی،1395 ،
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Cنتیجهگیری
عــراق ســرزمینی بینابیــن بــرای ایــران و ســایر کشــورها بــا ســابقه اعمــال رویههــای رقابتــی و
تاریخــی از همراهــی و همــکاری بوده اســت .با تشــکیل جمهوری عراق در ســال 1920میالدی
پنداشــته شــد کــه ایــن حــوزه جغرافیایــی از دامنــه مناســبات فیمابیــن خــارج شــده اســت.
لــذا ســالهای متمــادی کمتوجهــی و ســادهانگاری نســبت بــه تحــوالت عــراق بــروز یافــت.
شــاید تــا قبــل از رخدادهــای ســالهای اخیــر تنهــا پیمــان ســنتو بــود کــه بــرای مدتــی کوتــاه
نشــان داد کــه ایــن دو جــزء مهــم در خاورمیانــه تــا چــه میــزان بــه هــم وابســته هســتند .بــا
ایــن وجــود ،چــه عنصــر ایرانــی در نگــرش تمدنــی خــود بــه جایــگاه عــراق دچــار غفلــت و
گمراهــیشــود و چــه بــر دقایــق و ظرائــف آن وقــوف یابــد ،چیــزی از ارزش ایــن مصــداق مهــم
نمیکاهــد .تجــارب تاریخــی مــا نشــان داده اســت کــه همجهتــی یــا تقابلجویــی مــا نســبت
بــه ایــن حــوزه جغرافیایــی مشــترک میتوانــد عواقــب نا گــواری را بــر سرنوشــت ملتهایمــان
رقــم زنــد( .موجانــی ،1391 ،ص)230
روابــط فرهنگــی ،دانشــگاهی و حــوزوی دو کشــور در ســطوح باالیــی قــرار دارد و هــزاران
دانشــجوی عراقــی در دانشــگاههای ایــران مشــغول بــه تحصیــل هســتند .دومیــن دور از
گفتوگوهــای مجمــع نخبــگان ایــران و جهــان عــرب در بیتالحکمــه بغــداد یــادآور تجربــه
تاریخــی از همــکاری مؤثــر و ســازنده دو عنصــر ایرانــی و عربــی در پیریــزی و گســترش تمــدن
اســامی اســت .برخــی از دانشــگاههای ایــن کشــور از جملــه دانشــگاه کوفــه کــه  31ســال
از عمــر تأســیس آن میگــذرد در ســه مقطــع کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت حــول
محــور توســعه فرهنگــی بــه برنامهریــزی مناســب پرداختــه اســت .ایــن دانشــگاه بــا بیــش از
 10دانشــگاه ایرانــی توافقنامــه همــکاری دارد و بهطــور مســتمر بــا همتایــان دانشــگاهی در
ایــران مــراودات علمــی دارد تــا از توانمندیهــای علمــی ایــران بهرهمنــد گــردد .از جملــه ایــن
اقدامــات تــاش بــرای توســعه خواهرخواندگــی بیــن دانشــگاههای ایــران و عــراق ،توســعه
تبــادالت دانشــگاهی ،مبادلــه تولیــدات علمــی ،افتتــاح کتابخانههــا بهصــورت مجــازی
و برگــزاری همایشهــای علمــی و تأســیس مجمــع علمــی مشــترک و اردوهــای فرهنگــی
دانشــجویان و برپایــی نمایشــگاههای علمــی و اجــرای طر حهــای پژوهشــی و تألیــف و
ترجمــه متــون مشــترک اســت.
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Civilizational Cultural Relations in Islamic Countries: The Iranian-Iraqi
Elite Cultural Dialogues
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This article, while elaborating a detailed discussion on the culture of civilization,
addresses the role of cultural dialogue in the establishment of cultural relations,
which is the most important factor in changing the views and perceptions of one
country towards another and the development of modern Islamic civilization in
the form of elite cultural dialogues.
The method of this research is descriptive-analytical and data collection in
library.
Keywords: Cultural Relations, Communication, Islamic New Culture and
Civilization, Iran, Iraq.

1. Master of Communication & PhD student of Cultural Studies of Kashan University

Vol.2, No.2, Spring & Summer 2020

Dialogue has a major role in human life. the process of genuine & cultural
dialogue requires the recognition of the different capacities of civilizations,
mutual respect and acceptance of the status of the owners and their genuine
civilizational characteristics and dialogue from an equal position. Because of its
long history of civilization and culture, Iran has a very high capacity to influence
global trends. The cultural aspects of Iranian civilization have always been
prominent in the world, demonstrating the immense capacity of Iranian culture
to preserve and even influence other nations’ cultures, especially neighboring
Islamic countries, such as Iraq. It has common features with Iran in the creation
and development of Islamic civilization.
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