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ي  ي چگونه بازتعريف كردنِ خويشتن در زمانه معماي بازسازي هويت ايراني و مسئله آمد:پيش در

اي فلسفي و  فريدن شالودهامروز، ديرگاهي است ما را به خود مشغول داشته است. پاسخ به اين معما را در آ

بنيادي نظري يافتيم، و استخراج راهبردها و رويكردهايي عملياتي كه از دل اين چارچوب بيرون آيد و در 

مان دشوار و پيچيده و چارچوب  ي اينجا و اكنون اثربخش گردد. از آنجا كه رويكرد نظري زمينه

سان از دستاورد نهايي و آماجِ كاربردي اين ديدگاه نمود، روايتي ساده و آ مان مفصل و دشوار مي پيشنهادي

در زبانهاي اروپايي، به » سوژه«نام گرفت. من را به جاي » منِ پارسي«را براي پيشنهاد كردن برساختيم، كه 

ترجيح داديم، » ايراني«را بر » پارسي«ايم و  گرفته» هويت فرديِ خودمختار و انديشنده و انتخابگر«معناي 

ترِ اين واژه براي اشاره به امري فراقومي و جهاني، ايرانِ امروز نام  ته از داللت تاريخيِ درستچرا كه گذش

ي ايران زمين، و پيشنهاد ما امري شخصي و فرهنگي است  كشوري است در ميان كشورهاي موجود در پهنه

اديان و اقوام و  ي غني تاريخ و فرهنگ و نه فراخواني عام و سياسي. گام بعدي آن بود كه در خزانه

هاي تكامل يافته در ايران زمين جستجو كنيم و آنچه هست و نيست را نقادانه بازبينيم و بنگريم كه  انديشه

ي اين رويكردهاي گوناگون و واگرا مشابه و مشترك بوده  آيا ويژگيها و صفاتي بوده كه در بخش عمده

ي رويكردها و  آمد را با آنچه كه بخش عمده مان بر مي باشد؟ چنين بود و آنچه كه از دستگاه نظري

كردند، همسان يافتيم. پس منِ  شان سفارش مي ي تاريخ هاي باليده در ايران زمين در بخش عمده نظريه

اش نموديم و همچون پيشنهادي  پارسي را با سي صفت مشخص كرديم و در چهار سطحِ فراز صورتبندي

كنيم. و اينك منِ  يشكش مياي براي باليدن داشته باشد، پ ارادهفراگير به هركس كه شوقي براي دگرگوني و 

  پارسي:

توان آن را نگريست و توصيف  اي چهار سويه دارد، يعني در چهار سطح و چهار زاويه مي »من«هر 

كرد. هركس، تني دارد و مني دارد و فرامني دارد و مني آرماني، كه به ترتيب همتاست با نمودهاي زيستي، 

هايي. آن  جتماعي و فرهنگيِ شخص. هريك از اين چهار بعد من، صفاتي دارد و خواصي و ويژگيرواني، ا



هايي است كه در سراسر تاريخ ديرپاي ايران  ي ويژگي كس كه پارسي باشد، جوينده و مشتاق و دارنده

تكامل يافته در  هاي هاست كه رخسارِ بهترين من زمين انديشيده، آزموده،، و برگزيده شده است. اين ويژگي

  سازد. تمدن ما و سيماي انسانِ كاملِ برآمده از فرهنگمان را مشخص مي

ترين مردماني كه در  باشد. يعني به صفات و ويژگيهاي گزيده» پارسي«تواند  از اين رو، هركس مي

يژگيهاي زدند، بنگرد و راهبردهايشان را دريابد و بكوشد كه و ها بر اين سرزمين گام مي فراخناي هزاره

ايشان را دارا باشد. پارسي، آن كسي است كه بند نافش با فرهنگ و تمدن ايراني قطع نشده، و ميل و امكان 

ي تاريخي ديرپا، و  مند شدن از اين قلمرو معنايي را دارا باشد. پارسي فرزند و وارث تجربه و تواناييِ بهره

سازد. پارسي بودن به  ي تمام و كامل را ممكن ميي فرهنگي گرانبهايي است كه زيستن و هستي داشتن خزانه

قوميت و نژاد و دين و سن و جنس و ريخت و پيشه و باورهاي شخصي بستگي ندارد، بلكه خصوصيتي 

اي  است كه از انتخاب شخصي آدميان، براي تعلق داشتن به سپهر فرهنگ ايراني، و تصاحب كردن گزيده

پيشينه نيست، چرا كه پارسي سالك راهي  خيزد. اين مفهوم، نو و بي مي كارآمد و ارزشمند از محتواي آن بر

توان از برجستگي كردارهايش،  اند. پارسي را مي هاست پارسيان و پارسايان پيموده است كه پيش از او هزاره

اش، و خويشتنداري و انضباطش براي مديريت خويشتن  بزرگي خواستهايش، نيكوكاري و مهرباني

اي كه در هستي  آورد، و دگرگوني انشي و تاثيري كه بر جهان، بر ديگري، و بر من وارد ميشناخت، و از گر

سازد. پارسي آن كس است كه از زيستني سالم و نيرومند و شادكام و پرمعنا برخوردار است. در  پديدار مي

  يك كالم، پارسي آن است كه بخواهد پارسي باشد، و باشد!

  

  

  

  



ت ی  ، آنیپار  م ی    ا ده با ز ،پاک ه، ده، شایورز ،سا رز ه  و  د:دا   با

  

پارسي آن است كه ساز و كارهاي جاري در اندامها و بخشهاي بدن خويش را بشناسد و بهينه سازد. پارسي  )١

ي گوارش، و بر مسيرها و مدارهاي جذب  ي لوله با ساختار و كاركرد رگ و پي و عصب، بر شكل و شيوه

ي  و هماوري آشناست و اين همه را در اختيار خويش دارد. پارسي آن است كه از رخنهو دفع و زايندگي 

بيماري و رنجوري و ناكارآمدي در اين سه عرصه پيشگيري كند و آن را در حد امكان از مرض و عيب و 

 نقص بپااليد.

ه عضالني و كالبد پارسي آن است كه ورزيده و نيرومند و تناور باشد. يعني كسي است كه به درستي دستگا )٢

نمايد، و با ورزش و تمرين  كند، از سستي و تنبلي و ولنگاري بدن خويش پرهيز مي خويش را مديريت مي

اي كه كالبدش توان و  عضالني بدني سالم و توانا و سرزنده را داراست. از اين رو پارسي، در آن دايره

 قابليت دارد، ورزشكار و زورمند است.

هاي برخاسته از »ميل«ازهاي زيستي خويش را بشناسد و آن را مديريت كند. پارسي پارسي آن است كه ني )٣

شان نيست. پارسي كسي است  دارد، و در عين حال بنده شناسد، آنها را محترم مي اندامهاي تن خويش را مي

ن كند. پارسي ت شان مي كه بر نيازهاي زيستي خويشتن چيره است، و با انضباط و خويشتنداري مديريت

بي آن كه در دام   سازد، شان مي شناسد و برآورده دارد و نيازهايش را به رسميت مي مي خويش را گرامي

ارادگي در افتد. بر آنها چيره و مسلط است، بي آن كه در پرتگاه زهد و ستايش رنج فرو  هوسراني و بي

 . غلتد. از اين رو پارسي شادخوارانه خويشتندار و كامجويانه پرهيزگار است

پارسي آن است كه حد و مرزِ پاكيزه از ناپاك را بشناسد، و تن خويش را همچون قلمروي ورجاوند و   )٤

مقدس از پلشتي بپيرايد. يعني به بهداشت تن خويش اهميت دهد و آلودگي و بيماري را از خود براند. از 

 اين رو تن پارسي پاكيزه و تميز است.



اي براي آفرينش اثري هنري بنگرد. يعني كالبد خويش  ميرمايهپارسي آن است كه به تن خويش همچون خ )٥

اش سازد، از زشتي و ژوليدگي و ناهنجاري بپرهيزد و زيباترين و  شناسانه را آماج داوري زيبايي

 خوشايندترين نمود ظاهري ممكن را بر تن خود استوار سازد. از اين رو پارسي زيبا و آراسته است.

اش با تمام  وشن بين و دلي مهربان براي درك خويشاوندي و همسانيپارسي آن است كه چشمي ر )٦

بيند كه كليت جهان جاندار و طبيعت زنده تا چه پايه زيبا و ارزشمند و  جانداران داشته باشد. پارسي مي

پرهيزد.  باشكوه است و از اين رو از آزردن جانداران و آلودن طبيعت و آشفتن نظم حاكم بر گيتي مي

ي غني ساختن و  است كه به زندگي و زندگان احترام گذارد و زيستنِ خويش را دستمايه پارسي آن

شكوفاييِ زندگي ديگران سازد و به همين ترتيب از جاري بودنِ زندگي در پيرامون خويش، سرزنده گردد. 

و  پارسي آن است كه آباداني و رويندگي و زايندگي را براي خويش و گيتي بخواهد و سرسبزي طبيعت

 حيات را محترم شمارد و پشتيباني كند و نيرومند نمايد.   آزادي جانداران و تعادل ظريف نهفته در پديدارِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ت  روا  یپار  نِ  م، آرام، ار،ی  یآن ا ند،  د  ، ه ادیود  وشادکام دار،  ن و دا د دا   :با

  

گاهي  دست و سپهر ناخودآگاهي خود را چونان تكيه پارسي آن است كه زمام خودآگاهي خويش را در )٧

استوار زير پاي داشته باشد. پارسي از تعصب و پافشاري نسنجيده و نامستدل بر آرا و باورها و عقايد 

نگرد. او گوش به زنگ جريانهاي  داشتها مي پرهيزد و همه چيز را با چشمي باز و ذهني فارغ از پيش مي

ر راهبريِ مسيرهاي خودآگاه. پارسي در برخورد با آرا و باورهاي نو پذيرا، در ناخودآگاه است و چاالك د

پذيرش آنها شكاك، و در برخورد با باورهاي خويشتن نقاد است. از اين رو پارسي آن است كه بلندنظر و 

 فارغ از تعصب و هوشيار باشد.

يزد. پارسي جوياي دانستن است و پارسي آن است كه دانشي گسترده داشته باشد و از جهل و ناداني بپره )٨

برد. پارسي دست كم در  ها و اطالعات درست و نقد شده بهره مي از تمام منابع موجود براي تغذيه از داده

هاي بسيارِ پيرامونِ آن كنكاش كرده  يك زمينه متخصص است و دانشي عميق و ژرف دارد و در زمينه

 اند. اش به هم درپيوسته و داناست و دانش و بينش و فرزانشاست. از اين رو پارسي بامطالعه و كتابخوان 

پارسي آن است كه به تعادلي در ميان عواطف و احساسات خويش، و عقالنيت و منطق خود دست يافته  )٩

باشد. يعني از شور و شوق و سياليت هيجانات و عواطف برخوردار باشد، بي آن كه خود را تسليم آنها 

و نقادي و اقتدار عقالنيت و منطق نيز بهره جويد، بي آن كه در دام خشكي و  كند، و از استحكام و دقت

 انجماد آن گرفتار آيد. پارسي آن است كه هنر تركيب كردن اين دو را بداند و از اين رو خردمند باشد.

پارسي كسي است كه در سازگاري و هماهنگي كامل با خويشتن باشد. يعني باورهايش، كردارهايش،   )١٠

هايش و خواستهايش با هم در تعارض و ستيز نباشند. پارسي كسي است كه يك شخصيت يكپارچه  هبرنام

سازد. تمام عناصر و اجزاي يك پارسي به هم چفت و بست شده و  و يك وجود منسجم و يگانه را بر مي



 نه چيزي در آن اضافي است و نه كم. روندهاي منتهي به بقا و خواست لذت و كوشش براي قدرت و

 اند، پس پارسي آن است كه مركزدار باشد. گرايش به معنا در او با هم يكي شده

ها جسورانه و نيرومند داو ببندد و با آنها سازگار گردد و از آنها  پارسي آن است كه در رويارويي با تنش  )١١

ه، گزيند و در امتداد مركزي كه دارد و خواستي كه برگزيد نگريزد. او كردارهايش را خود بر مي

كند. پارسي كسي است كه تاثيرگذار و فعال و كنشگر باشد. رويارويي با تنشها نه او را  شان مي سازماندهي

راند. پارسي آن است كه در  كشاند و نه به مغاك رام گشتن و پيروي از هنجارها مي به ناآرامي و آشفتگي مي

 هاي پيشارويش داو ببندد.  خيزد، بر سر تنش آرامشي فراگير كه از سازگاري با هستي بر مي

خواهد بكند آگاه و پافشار است. خواستي دارد و آن خواست را جدي  پارسي آن است كه بر آنچه مي  )١٢

دهد را با درايت و تمركز و  گويد و كرداري كه در آن راستا انجام مي گيرد و سخني كه در آن امتداد مي مي

معنا)  -بقا -لذت -ن لذتها را براي دستيابي به قلبم (قدرتبه تعويق افكند برد، و فنِ  سرسختي به پايان مي

 دار و منضبط و استوار است. كند، خويشتن شناسد. از اين رو پارسي در هر چه كه مي مي

ي اصلي از لذتها را بشناسد و به درستي با هريك برخورد كند. پارسي كسي  پارسي آن است كه سه رده  )١٣

داند كه برخي از لذتها  شناسد. يعني مي و راستين و دروغين را مياست كه تفاوت ميان لذتهاي زيستي 

خيزند و برخورداري متعادل از آن شايسته است. مي داند كه برخي از  ) از ارضاي نيازهاي تن برمي (زيستي

خيزند و به روان بستگي دارند و برخورداري نامحدود  ) از فهم و خرد و كار كردنِ مغز بر مي لذتها (راستين

از تاثير مواد و داروها بر مغز و اختالل در مراكز  ) داند كه برخي از لذتها (دروغين از آنها مجاز است. و مي

ي ساير لذتها هستند. از  ي تن و تباه كننده شوند و از اينها بايد پرهيز كرد كه كشنده مغزي لذت ناشي مي

اين رو پارسي به مواد مخدر و محرك آلوده نيست و به هر آنچه هشياري را آشفته كند و روان را بفرسايد 

پارسي آن است كه از لذتهاي زيستي در حد تعادل و پايدار برخوردار گردد، لذتهاي  شود. معتاد نمي

دروغين را سرسختانه طرد كند، و لذتهاي راستين را به فراواني بجويد و خلق كند. از اين رو آيين پارسي 

 شادكامي و برخورداري و خوشباشيِ سنجيده و پايدار است.  



اسد و نقاط قوت و ضعف خود را بداند و نظر ديگران در مورد پارسي آن است كه خويشتن را بشن  )١٤

بيند، اما از درون و بر  ي چشم ديگران مي خويش را بشنود و بداند. پارسي كسي است كه خود را در آينه

كند. بي آن كه پيرو آراي ديگران گردد، يا به خاطر نزديكي به خويشتن  ي خود داوري مي محور خود درباره

كوشد، و  را ناديده انگارد. از اين رو همواره در دقيقتر كردني برداشت خود از خويش مينقصهاي خود 

همواره جوياي روشهايي است كه نقصهاي خود را برطرف كرده و نقاط قوت خود را تشديد نمايد. پس 

ي آن كوشد. پارس اي دقيق از خويشتن در ذهن دارد و در بهتر ساختن آن مي پارسي آن است كه خودانگاره

 ها در اين راستا بهره جويد. است كه تنها و تنها بر خود تكيه كند، و در عين حال از ياري تمام ديگري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ت   یپار  هآن ا ویرا  ،ید اش   جا کار ،  ت   ،ی ش ،یداد  ،یر    ،یوار   :آورد دید یند و ی دار مان    ، 

گران دارد سود يكه با د يدر هر ارتباطا بداند و ر يگريكردن با د يبرنده باز نده/آن است كه فن بر يپارس )١٥

شان يرا كه در ارتباط با ا يقانونشتن بسنجد و حق همگان را پاس دارد و يچون خو ز هميشان را نيان ايو ز

ذت و معنا چنان كه در افزودن بر قدرت و ل ، همياست كه در هر كردار يكس يت كند. پارسيرفته رعايپذ

در آن است كه  ين رو، پارسيش دهد. از ايز افزاين يگريرها را در دين متغيكوشد، ا يش ميخو يو بقا

 كوكار باشد.يند و يكو بزيرا برنده سازد و ن يگريها برنده شود و د يباز

چه را كه  و آنست وانمود نكند يرا كه ن يزيزد، چيآن است كه از سخن و كردار آلوده به دروغ بپره يپارس )١٦

زد و در گفتار و كردار و پندار راست يا بپرهيآن است كه از دروغ و دغل و ر يد. پارسيهست پنهان ننما

 باشد.

منسجم در  يشه و تخصص و رفتاريده، كار و پيخود برگز يكه برا يمركز يآن است كه در راستا يپارس) ١٧

ش بر جا گذارد. يروشن از خو ييپا و رد يريثأد و تگران برطرف كنيرا از د يازياش داشته باشد و ن جامعه

 را دگرگون سازد.  يهست يكار شين خويا يداشته باشد و در راستا يكار شياست كه خو يكس يپارس

ج يافتن و بسياش را بشناسد و مهارت دست  يكار شيانجام خو يبرا ازيمنابع مورد نآن است كه  يپارس )١٨

ابد كه يرد و درياشتباه نگها  آن ت بريآن است كه تصاحب منابع را با مالك يكردن آن را دارا باشد. پارس

است كه از آز و حرص  يكس يست. پارسيسان ن كيز يگران از آن چيز با محروم كردن ديك چيداشتن 

 .وارستهدارنده است، و  ياز دارد. پس پارسيكه بدان نتمام چيزهايي است  ي دارندهن حال يرهاست و در ع

در  يرد. پارسيگ يفان اشتباه نميداند و آن را با غلبه بر حر يرا م يگريبر د يرگيآن است كه فن چ يپارس )١٩

و زورگو و خشن باشد.  يجو يكه برتر آن يب  روزمند و زورآور و استوار است،يپ يگريبا د يرقابت يها يباز

 يها خواست يگران به سويشتن و در جلب نظر و موافقت ديخو با گرانيدر همراه ساختن د يپارس



 يان بردارد، نه آن كه رفتارهاياز م يرگينظر را با چ ن مهارت را دارد كه اختالفيش استاد است و ايخو

 روزمند است. يگر و پ رهيچ ين رو پارسياز اد. ياز آن را با غلبه كردنش حذف نما يناش

گران داشته باشد يك زدن كردار خود و دمح ير برايق و نقدپذيروشن و دق ييارهايآن است كه مع يپارس )٢٠

خودمدارانه و  يا يكند و آن را با داور يدمدارانه در مورد كردارها خودداريمتعصبانه و تقل يو از قضاوت

(بقا، قدرت،  يانسان يحاكم بر كردارها يرِ مركزيآن است كه چهار متغ يد. پارسين نمايگزيارانه جايهوش

زاد  درون ياست كه به شكل يكس يكند. پارس يابيرا در هر كردار ارزها  آن اندلذت و معنا) را بشناسد و بتو

ازد و يكند و سازگار با آن به كنش دست  يآن داور يو بر مبنا داشته باشد ياخالق يو خودمدارانه دستگاه

 د.يداد نماين بيگزيرا جا يب دادگرين ترتيبه ا

گران چابك و يگردان در ارتباط با د چون كوچ راكند. او همرامون خود بپيآن است كه مهر را در پ يپارس )٢١

مند و  نان قانونيكجانشيچون  چاالك است. اما در كنارش هم يگريان خود و ديدن مرز ميهنگام در نورد

 يسازد و در قلمرو يك ميش شريخو يرا در سپهر هست يگرين رو ديكند. از ا يرفتار م يمعقول و اصول

 يپارسدار كند.  را خدشه يگريا ديش يت مستقل خويكه لگام انتخاب و هو آن يبگردد،  يم ميسه يگريد

انباشته از مهر در  يدانيده و درست، و در ميسنج يرامونش را در چارچوبيپ يها يگريآن است كه د

گر قرار دهد و از يكديدرست و سودمند با  يشان را در ارتباطيش فراهم آورد و ايخو گرد ،شيرامون خويپ

خودجوش و خالقانه را  يها منسجم و سازنده از كنش يدانياران و همراهان ميان و دوستان و ير آشناحضو

 د.يدان حفظ نماين ميش را در مركز ايگاه خويداشته باشد و جا يدانيآن است كه م يد آورد. پارسيپد

ش را يخو يو قرارهارا بداند و احترام قول خود  ي و ارج انگارهش يآن است كه ارزش سخن خو يپارس )٢٢

چه  چنان كه هرگز آن د، همياينربرآورده كردنش ب ي دهد كه از عهده ميرا وعده ن يزيو هرگز چا .نگه دارد

نگه دارد و عهدشناس مان يپمان ببندد و ياست كه پ يكس يگذارد. پارس مين يرا وعده كرده انجام ناشده باق

 قول باشد. خوش و



ص دهد و به يط اطراف خود تشخيرا در مح يختگير و درهم يناهنجار و يآن است كه آشفتگ يپارس )٢٣

آن است كه خود  يت گمارد. پارسرامونش هميپ ينه ساختنِ جهان اجتماعيسازمان دادن و منظم كردن و به

ن رو يره شود. از ايمرج چو ت كند و بر آشوب و هرجيريمدار مد و هدف ياخالق يرا در چارچوب يگريو د

 فرهمند دارد. يتيشخص يپارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ت   آن یپار  د، ازا رشار با ور، ادب از وردار ی   نگ  ده ص، خالق، ،  ند، دار  ی ر

 و
ّ

د آ ودار  ه ر ی    :نده با

 پارسي آن است كه بلند نظر و فارغ از تعصب باشد. يعني بتواند همزمان به هر دو سوي جفتهاي متضاد) ٢٤

هاي متضاد به دست آورد. پارسي با  معنايي بنگرد، و راهي براي آشتي دادن و جمع بستنِ ميان دو قطبي

ي نافرجام با معاني و  تقديس يا ستيزه ي ذهن خودش هستند، در دامِ  ها آفريده تكيه بر اين حقيقت كه جم

نگرد و پيوند و  ضاد معنايي را ميآيد. او از باال و خردمندانه هر دو سوي جفتهاي مت مفاهيم گرفتار نمي

ي يكي درهم  يابد، و پس از فهمِ تقارنِ حاكم بر آن، اين تقارن را با انتخاب قاطعانه شان را در مي پيوستگي

شكند. پارسي آن است كه فارغ از قطعيت باشد و با اين وجود قاطعانه انتخاب كند و كنشِ خويش را  مي

  برگزيند. 

ر زبان فارسي مسلط باشد، بتواند آن را به زيبايي به كار بگيرد، و از آن همچون ابزاري پارسي آن است كه ب) ٢٥

شناسانه، كاركردي، فني، و بالغي زبان فارسي را  هاي زيبايي ويژه و كارآمد براي ارتباط بهره برد. يعني سويه

ادب پارسي را بشناسد و از بشناسد و آن را براي بهينه ساختنِ پيام خويش به كار بندد. پارسي آن است كه 

ديگران در سپهر تمدن ايراني به كار  آن برخوردار باشد و بتواند اين ابزار جادويي را براي شريك كردنِ 

 گيرد. 

پارسي كسي است كه عالوه بر زبان فارسي بر زبان يا زبانهاي قومي خويش نيز مسلط گذشته از اين،  )٢٦

(تركي، كردي، عربي، بلوچ، اردو، پشتو، ارمني، گرجي، گيل، لري، ي فرهنگي قوم خود  باشد. يعني خزانه

مازني، و...) را خوب بشناسد و بر دست كم يك زبان مربوط به تمدنهاي ديگر خوب مسلط باشد، بي آن 

كه اين زبانها را در هم آميزد و كاربرد درست هريك را از ياد ببرد. پارسي كسي است كه بتواند در كنار 

ي مفهومي تمدن ماست، بر  زبان فارسي كه مجراي اصلي ارتباط در ميان ايرانيان و گنجينه استفاده از



هاي  ي معنايي اقوام ايراني نيز بيفزايد و امكان انتقال اين مجموعه به تمدنهاي ديگر و تغذيه از داشته خزانه

  . آور باشد دان، سخنور و زبان آنها را نيز دارا باشد. پارسي آن است كه پارسي

اي از بينش  متخصص باشد. يعني مرجعي براي دانش و نمونه  پارسي كسي است كه دست كم در يك زمينه )٢٧

و فرزانش در قلمروي از دانايي و شناخت باشد. پارسي آن است كه جوياي امور نو و راهبردهاي تازه براي 

ودي يا مليِ بيگانه، به نوآوري حل مسائل قديمي باشد. پارسي آن است كه با تغذيه از فرهنگهاي قوميِ خ

در فرهنگ ايراني دست يازد، بي آن كه انسجام و هماهنگي اين سپهر را آشفته كند. پارسي كسي است كه 

به بهترين شكل بر دست كم يك فن يا خوشه از دانش چيره شده است و از آن براي دگرگون ساخت 

 اش قرار دهد.  تنِ خويشكاريي برآورده ساخ برد و آن را دستمايه شكل هستي بهره مي

ي معنا در سپهر فرهنگي باشد. يعني بتواند معناهايي را پديد آورد و  پارسي كسي است كه خالق و آفريننده )٢٨

ي مشترك فرهنگ ايراني بيفزايد.  آنها را در قالبهايي زباني يا غيرزباني رمزگذاري كند و آن را به خزانه

د، اثر هنري خلق كند، متن ادبي بيافريند، و يا به هر شكل ديگري پارسي كسي است كه دانش پديد آور

ي اثرش در  را بزايد و تكثير كند. بي آن كه ايراني بودن يك منش را با محدود ماندنِ دايره» منش ايراني«

ي مردمان بيايد و قابل  اي ارزشمندترين است كه به كار همه ايران اشتباه بگيرد. اتفاقا آن منش ايراني

اي وارد شود. پس پارسي كسي  اش خدشه امگيري در ساير تمدنها نيز باشد، بي آن كه به خاستگاه ايرانيو

 ي معنا باشد. است كه خالق و خالق منش و زاينده

پارسي كسي است كه توانايي لذت بردن از محصوالت هنري و قدرت آفريدنِ آن را دارد. يعني موسيقي و  )٢٩

شود، لذت  ها آفريده شده و مي شناسد و از آنچه در اين زمينه ساير هنرها را ميشعر و نمايش و نقاشي و 

اش تا آنجا بسط يافته كه توانايي ارزيابي هنر را دارد. از سوي ديگر، پارسي  شناسانه برد و حس زيبايي مي

ي هنر  ه خزانهشناسانه از خويشتن را ب پردازد و بياني زيبايي ي هنري به آفرينش مي دست كم در يك زمينه

 افزايد. پارسي آن است كه هنرمند و هنرپرور و هنرشناس باشد. تمدنش مي



پارسي كسي است كه از محتواي معنايي تمدن ايراني به درستي تغذيه كرده باشد. يعني تاريخ، اساطير،  )٣٠

ايراني دست يافته ادبيات، هنر، و دانشهاي كهن ايراني را بشناسد و در برخورداري از اين دانش به هويتي 

باشد و در اين معنا فرهيخته باشد. پارسي كسي است كه قدر و قيمت خويش را بشناسد و جايگاهي پر 

ارج و اعتبار در سپهر فرهنگي براي خويش به دست آورد. پارسي آن است كه كرامت نفس خويش را 

ي مناسبي براي  ار كند و نمايندهحفظ كند و به عنوان يكي از حامالن فرهنگ ايراني شايسته و ارجمند رفت

تمدن ايراني باشد. پارسي آن است كه حضورش و هويتش، همچون درفشي سرافراز، نمودي شايسته از 

 تمدن ايراني باشد. 

 


