
 

 

 گریید ما و

 

 بر می گردد.« خود»است و در نهایت به بررسی « دیگری»یکی از مهمترین شاخصه های دنیای مدرن مواجهه با

 رجامعه ایرانی در دوران مختلف بوده است.صلت های تاریخی گفتمان های مسلط بدگرسازی یکی از خ خصلت دگربینی و

های میراث فکری در قالب متون مختلف دینی، مکتوب و برخورداری از پشتوانهیران با دارا بودن بیش از دو هزار سال تاریخ ا

 های گوناگون در ادوار مختلف نگاهی به خویشتن و عملکرد خویشسیاسی، فرهنگی دور از انتظار نخواهد بود که از جنبه

 .داشته باشد نسبت به دیگری

در آن زمان به جایگاهی رسیده بودند که امروز بسیاری از مردم تمدن  بی گمان نیاکان ما از دید فرهنگ و ،سده پیش ۲5 در

ترین بیانیه حقوق بشر شناخته شده منشور کورش هخامنشی، کهند؛ جهان  راه درازی را برای رسیدن به آن در پیش رو دارن

نگام پرچم در ه مردمان زیرهای همه جویانه و گرامی داشتِ باورها و اندیشهجهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی

 بنیادگزاری نخستین امپراتوری جهان است.

دانند، این فرمان فرایند فرهنگ ایرانی بوده است. فرهنگی می« نخستین اعالمیه حقوق بشر»وجود اینکه منشور کورش را  

 بوده «ار و کردار نیکاندیشه، گفت» که هرگز دستور به غارت و آدمکشی و ویرانی نداده است، فرهنگی که سرچشمه آن 

و کردار  اندیشه نیک درفرهنگ کشوری است که  و سرافرازی نخستین بیانیه جهانی حقوق بشر نه تنها برای کورش است.

 .ردبارمغانی است از سرزمین ایران برای جهانی که از جنگ و خشونت خسته است و از آن رنج می ، بلکهنیک بوده است

 در خاستگاه اندیشه ایرانی!لی است شور آزادی کوروش نشان کاممن

 .دهدمی ما به ارزشمندی اطالعات  دیگر،کنار دیگر وجوه اثر تاریخی وجه حقوق بشری منشور کورش در 

 «خود» بارهدر تبارشناسی با فوکو میشل. است دشواری بسیار کار دارد، معنایی چه دقیقاً «خود» که این تصوربا این وجود، 

 زندگی تفاوت به او مثال، برای است؛ بوده متفاوتی های مصداق موضوع در زمانهای مختلف «خود»مفهوم  ؛معتقد است

جامعه  ر وبیشتر شه در تفکر انسان یونان باستان، «خود» است معتقد و پردازد. می رنسانس از پس مدرن انسان و یونانیان



 

 

 از سپ تنها و است داشته را کردن زندگی نحوه دغدغه بیشتر و «خود» دغدغه کمتر یونانی انسان و اش را در بر می گیرد

با این معنا انسان در گذشته اندیشه و عملش حول محور  .گیرد می قرار امور خاطرخودش مرکز به انسان که است رنسانس

  جامعه اش و در عصر حاضر حول محور خودش قرار می گیرد.

 یم بهتر خود، از دورتر ای فاصله در. شود آشنازدایی آن از تالش می شود اغلب باشد، شناخت موضوع «خود» که درجایی

 فرهنگ از رت عمیق درکی یافتن برای خود، ایرانی های نامه در منتسکیو مثال، برای شناخت؛ را آن آشکار و پنهان زوایای توان

 از جامعه ای دیگر تشریح می کند.-ایرانی دو دید از را جامعه این خود، عصر فرانسه جامعه و

 به دهد، می ارائه دوست مفهوم از که تبارشناسی در آگامبن جورجیو. دارد وجود نیز« دوستی» مفهوم ،«خود» مفهوم کنار در

و در آن  «ندارد وجود دوستی دوستان»کند می قول نقل ارسطو از وی. است غرب فلسفه در دوستی مضمون فهم دنبال

 بودگی خود برای ماندگار درون دیگربودگی نوعی بلکه دیگر نیست ؛ در واقع دوست یک من و عنصری از تضاد وجود ندارد

 است.

 از و کند می مسؤولیت احساس او به نگرد، می دیگری به چون من، نفس االصل، لیتوانیایی فیلسوف لویناس، امانوئل دید از

رابر وی دیگری، مسئولیتی در ب . لویناس بر این نظر است که در اولین ارتباط باگیرد می شکل اخالقی رابطه که اینجاست

گیرد که منجر به نوعی احساس ایثار، بدون توقع هر پاداشی است، زیرا دیگری به من ارجحیت دارد. سرانجام مفهوم شکل می

شود که ما در مقابل خداوند نیز دارای مسئولیت هستیم. دیگری مطلق نزد لویناس مواجه شدن با خدا است و این چنین می

 .خیزدها برمیی میان انسانص است، شناخت خداوند تنها شناختی است که از رابطهآن چه مشخ

دیگری که بدل از دیگری می داند.  غفلت از ناشی ... تمدن و برخورد یهودی ستیزی، ،همچون جنگ اخیر، قرن حوادث وی

 پیام این. خواند می فرا خشونت عدم و صلح به را ما شدن چهره به چهره و دگراندیشی این .به چهره بی چهره شده است

 .هاست تمدن برخورد و ها خشونت عصر در لویناس دگربودگی فلسفه اصلی

من »که  شاعر فرانسوی این ایده را مطرح می کند دیگری آرتور ریمبود، در چارچوب همین در هم شکستن مرزهای خود و

شما همیشه آن فرد دیگر هستی. میشل  :نوشته استنیچه در حکمت شادان همان طور که فریدریش  «همان دیگری است



 

 

سلطه  ا هدفکه روند دیگر سازی برای دستیابی به دستور کار سیاسی خاصب استدالل کرده اند همپست مدرن ها  فوکو و

 صورت می گیرد.

 و توضیح می دهدمرد  دیگری را درباره رابطه ساخته شده میان زن و خود،«اخالق دو سویگی»در ،سیمون دوبوارهمچنین 

 جایگاه نابرابری داشته اند. ،به عنوان کسی که مرد نیست و معتقد است زنان همیشه به عنوان دیگری

دگرها،  .الف یکدیگر قرار می گیرندیی وجود دارند که برخی مواقع در موضعی مخر تاجیک در هر جامعه ای ما و آنهادکتاز نظر 

دگرها چیزهایی را می پسندند که خودی  .منفی گرا هستند نظام موجود دارند، برعکس خودی ها که نگرش مثبت به نظم و

اد اگرچه این تقارن یک نوع تض ، تقارنی وجود دارد.در همین جغرافیای متمایزاما در عین حال  نمی پذیرند. دند وها نمی پسن

مگر اینکه عرصه ای  ،نخواهد داشتی هم وجود یعنی اگر خودی نباشد دگری هم وجود نخواهد داشت و متقابال خوداست. 

ی انکار حضور خود ،غیبت دگر خودی به دگر معنا می بخشد. به دیگر سخن، ،وجود داشته باشد که در آن صورت برای دگر

 است.

های ذهنی خود دسترسی بالواسطه، مستقیم و خطاناپذیر دارد و در جریان این شناخت احتیاج کسی است که به حالت« من»

 شناسد.یابد و میاست که خود را می« دیگری»کامالً در ارتباط با « من»اتفاقاً  عامل دیگری ندارد و به هیچ

 «.ای و متصل به آن وجود دارد، بدون هیچ فاصله«من»یابد و دیگری بیرون از معنا می« دیگری»در کنار « من»

اند؛ از نیروهای ر آن عوامل مختلف جا گرفتهشمار که دبی« دیگری»بزرگ است، یک « دیگری»جهان برای همه ما یک 

 .است شده تکرار  تاریخ در همواره که است باوری این  ، آدم و...ءمعنوی گرفته تا اشیا

سازد و دیگران امروز چه بخواهند و چه نخواهند دیگران پیشین را خواهند ساخت. از این فرهنگ و تاریخ را نیز می« دیگری»

 ها است.رد نبوده و وابسته به همه انسانیک موجود منف« من»رو، 

می یابد؟ پرسشی است که ما را به اهمیت فرایند فرهنگی شدن یا به « خود»کیست و چه جایگاهی برای« دیگری»این

 تعبیری شکل گیری شخصیت افراد جامعه می رساند.
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