
 

 

  پاسخ بھ برخی ابھامات احتمالی در باره جنبش رنسانس ایرانی

  

  

  : آیا جنبش رنسانس ایرانی یک سازمان یا حزب سیاسی است؟1 پرسش

بھ ھیچ روی. رنسانس ایرانی در پی انجام یک رستاخیز فرھنگی از جنس ایرانی است. این جنبش، تکاپویی 

د و با باید سامانمن . برای افزایش بخت کامیابی، جنبشبرای بازنگری در پھنھ  اندیشھ و اخالق است ملی 

احزاب و سازمانھا می توانند  طبیعی است کھ .استساختار حزب و یا سازمان سیاسی فاقد  امابرنامھ باشد 

دستور  درنگاه رنسانس ایرانی بھ پھنھ فرھنگ و اجتماع را بر پایھ مکتب ایرانشھری تشکیل شوند و یا 

  .کار خود قرار دھند

  

  ک حرکت سیاسی است؟ی: آیا جنبش رنسانس ایرانی 2 پرسش

پاسخ: اگر پیکار با جھل و خشونت و بی اخالقی و عوام فریبی، عمل سیاسی  است، جنبش رنسانس ایرانی 

 مرا اگر منظور، ایجاد جایگزینی برای حکومت کنونی است، این اماھم می تواند حرکت سیاسی بشمار آید 

  رنسانس ایرانی بیرون است.مستقیم از قلمروی 

  

  مفتخر بھ ایران باستان؟حرکتی باستان گراست و  ایرانی: آیا جنبش رنسانس 3 پرسش

پاسخ: جنبش رنسانس ایرانی بھ فرازھایی از تاریخ ایران بویژه در دوره پیش از اسالم آن بسیار ارج می 

ھدف، بکار گرفتن سرمایھ ھای معنوی ملی و عناصر  ندارد.را مطلقا خیال بھ بازگشت بھ گذشتھ  امانھد 

  سازنده و پیشرو فرھنگ ایرانشھری برای رفتن بھ جلو و نوزایش ایران سرافراز، آباد و آزاد است.

  

  : نگاه جنبش رنسانس ایرانی بھ کشور و ملت چیست؟4 پرسش

ران می شناسد. وحدت ملی را در جغرافیای ای» ملت ایران«جنبش رنسانس ایرانی، تنھا یک ملت و آنھم 

 ایرانیان بھ اندازه یکپارچگی سرزمینی اھمیت حیاتی دارد. ایران سرزمینی است مشاع میان ھمھ فرزندانش

، مورد عالقھ و کھ می توان از آن بھ پھنھ نوروز یاد کرد و دامنھ گسترده تر فرھنگی ایران در منطقھ

ھستند و در ھمھ نعمات و » شھروند ایران«ھمھ ایرانیان  توجھ ھمھ ھمراھان رنسانس ایرانی است.

شریک می باشند. رنسانس ایرانی بھ ھیچ اکثریت و اقلیت قومی، دینی، جنسی، زبانی و مانند  نآسختیھای 



 

 

می داند. بنابراین، جنبش، ھیچ گونھ تبعیضی را میان ایرانیان » ایرانی«اینھا باور ندارد و ھمھ را صرفا 

  نمی پذیرد.

  

  باورمند بھ حقوق بشر است؟ : آیا جنبش رنسانس ایرانی5 پرسش

. رنسانس ایرانی، کورش بزرگ را نخستین ناشر حقوق بشر در جھان می داند. در عصر نوین، آریپاسخ: 

  سی اصل در میثاق جھانی معرفی شده است کھ مورد پسند رنسانس ایرانی است.  پیکرحقوق بشر در 

  

  ایرانی بھ دنبال زرتشتی کردن جامعھ ایرانی است؟ : آیا جنبش رنسانس6 پرسش

نیز از جملھ . رنسانس ایرانی، جنبشی کامال غیر مذھبی است. آموزه ھای زرتشت در گاتھا خیرپاسخ: 

ر و د َمنِش کورش و فردوسیھمانند از اینرو،  .آبشخورھای جھان بینی ایرانی و فرھنگ ایرانشھری است

 ، خاستگاه فکری رنسانسیینھای آشتی جو و سازنده حاضر در فالت ایرانکنار مشارکت دیگر باورھا و آ

 ماا کمک می نماید فرھنگ ایرانشھری بھتردرک بھ . پرداختن بھ متون زرتشتی بشمار می آیندایرانی 

جنبھ مذھبی آن در حوزه خصوصی زندگی انسانھا جای می گیرد و بنابراین در قلمروی نوزایی ایرانی 

  .نداردقرار 

  

  : آیا جنبش رنسانس ایرانی الئیک و یا سکوالر است؟7 پرسش

پاسخ: رنسانس ایرانی، الئیسیتھ و سکوالریسم را فرآورده ھای مدرنیتھ در جھانی با بستر مسیحیت می 

. ترویج خردگرایی، خردمداری و ی خوبی نیز از خود بجا گذاشتھ اندموما پیامدھاعکھ در غرب  داند

 و کامال ایرانی برای تدبیر مشکل مذھب و نقش آن در جامعھ ایرانی است.خردورزی، راھکار بومی 

خردی کھ در اندیشھ ھای ایرانشھری سراغ داریم، عقلی است زیر چتر اخالق کھ اعتقادات متافیزیکی را 

  تصمیمات عمومی و ملی جدا نگھ می دارد. حوزهحوزه خصوصی انسانھا می داند و آن را از  بھمحدود 

  

  ، می خواھد دنبالھ رو رنسانس اروپا باشد؟آیا جنبش رنسانس ایرانی: 8 پرسش

 ،پاسخ: خیر. رنسانس ایرانی بر پایھ بنمایھ ھای اندیشھ ھا و اخالق ایرانشھری بنا می شود حال آنکھ غربیان

ن ایبا دو خاستگاه متفاوت ھستند.  ھا،. اینمی دانندفرھنگ آتن و میراث رم  آمده ازبررا رنسانس اروپا 

  ، تجربیاتی کھ از رنسانس اروپا بدست آمده است می تواند بکار رنسانس ایرانی نیز بیاید.وجود

  



 

 

ایران، اکنون نیاز بھ تغییرات بنیادی دارد و نمی تواند تاب  اما: رنسانس فرآیندی است درازمدت 9 پرسش

  بیاورد تا نھال رنسانس ایرانی بارور شود. چاره چیست؟

برای مشاھده تغییراتی در جامعھ ایرانی نیاز نیست بھ  اماپاسخ: بلھ نوزایی پدیده ای است زمانبر و آرام 

انتظار پایان رنسانس نشست. نوزایی فرآیندی است پیوستھ و پویا و ھنگامی کھ بستری را در جامعھ ایرانی 

اندیشھ و منش بخشی از ایرانیان می  نشانھ ھای تغییر را درفراھم آَوَرد،  فرھنگ دوستانبویژه در میان 

نیاز بھ متحول شدن ھمھ در گام نخست، توان دید. برای قرار دادن کشور در مسیر درست و سالمت، 

از جامعھ کھ زمینھ بازنگری در اندیشھ و اخالق را داراست، متحول می گردد  بخشی ایرانیان نمی باشد.

  ھم می آورد. و خود شرایط روشنگری دیگر بخشھای ملت را فرا

  

کشورھای غربی، رنسانس ایرانی را امع فرھنگی و دانشگاھی و ھمچنین مجالس : چرا در مج10 پرسش

  می توان بھ عنوان راھکاری شایستھ و کارآمد معرفی نمود و انتظار پشتیبانی داشت؟

روپا ارویدادھای اخیر در پیوند با تروریسم و بنیادگرایی اسالمی، افکار عمومی جھان غرب بویژه پاسخ: 

را نگران نموده است. از آنجایی کھ بیشتر تھدیدات و حمالت بھ جوامع غربی از جھان اسالم بویژه 

 روند مھاجرت خاورمیانھ سرچشمھ می گیرد، یک دگرگونی بنیادین فرھنگی در مردم این منطقھ می تواند

در میان فرزندان این مھاجران، متوقف نماید. ھیچ مسلمانان بھ غرب و ھمچنین رشد فزاینده بنیادگرایی را 

کشوری در جھان اسالم بھ اندازه ایران، زمینھ و ابزار یک رستاخیز فرھنگی را ندارد. ایران ھم نزدیک 

غنی و استواری ھمچون میراث ایران باستان بھ چھار دھھ، حکومت مذھبی را تجربھ کرده و ھم پشتوانھ 

پشتیبانی از رنسانس ایرانی کھ می تواند پرچمدار تغییرات اساسی  تاریخی خویش داراست. خورجینرا در 

  .بیافریندتحول خواھی در ملتھای منطقھ  رمیانھ بشمار آید، قادر است نمونھ ای برای جنبشھایدر خاو


