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Współczesny Iran: refleksja 

nad własną kulturą w obliczu 

zetknięcia ze światem Zachodu

Jak zauważył Ali-Asqar Mosleh (ur. ) – współczesny irański 
filozof i znawca kultury Zachodu związany z teherańskim Uniwer-
sytetem Tabātabājego – filozofia kultury (falsafe-je farhang) to 
twór zachodni, któremu brak odpowiednika w irańsko-muzułmań-
skiej tradycji, chociaż niektórzy irańscy myśliciele, tacy jak Rezā 
Dāwari Ardakāni (ur. ) czy sejjed Mohammad Hosejn Tabātabāji 
(−), w swoich rozważaniach zwrócili uwagę na pewne ele-
menty tej perspektywy poznawczej w rodzimej filozofii¹. Celem tego 
artykułu nie jest jednak poszukiwanie analogii do zachodniej filozofii 
kultury w tradycjach filozoficznych Iranu, ale analiza współczesnej 
irańskiej refleksji nad zjawiskiem kultury, podejmowanej nie tylko 
przez filozofów i zazwyczaj zintegrowanej z refleksją polityczno-

-społeczną. Tym, co od dziesięcioleci w istotnym stopniu tę refleksję 
napędza i inspiruje, jest spotkanie Irańczyków ze współczesnym 
światem zachodnim i jego kulturą, wobec czego skupię się właśnie 
na wynikających z niego rozważaniach.

 A.A. Mosleh, Mafhum-o-ahammiyat-e falsafe-ye farhang, „Falsafe” (), 
t. , nr , s. .

 

Irańska refleksja nad kulturą − wprowadzenie

W  roku, na łamach czasopisma „Qānun” (Prawo)², mirzā 
Malkom-chān (–) – urodzony w ormiańskiej rodzinie 
dyplomata, polityk, publicysta i tłumacz, prekursor liberalnej myśli 
w Iranie – przestrzegał: „Tu jest Iran, przyjacielu. Nie da się, nie jest 
możliwe upodobnienie Iranu do Zachodu”³. Współczesna irańska 
refleksja nad kulturą, stanowiąca przede wszystkim reakcję na proce-
sy modernizacji, jest „w dużym stopniu dziełem elit intelektualnych, 
które definiowały, redefiniowały i tworzyły paradygmaty kulturowe, 
odpowiadając na wyzwania swojej epoki”⁴. Elity te wyłoniły się nie –
jak w przypadku Europy – z własnej tradycji, ale w wyniku zetknięcia 
z obcą kulturą – na styku tego, co kulturowo swojskie i obce⁵. Na-
pływ nowych idei ze świata zachodniego wymusił na Irańczykach 
refleksję nad pojęciem narodu (mellat) i ojczyzny (watan), relacją 
jednostki i państwa, miejscem religii w systemie politycznym, ideą 
postępu, a także nad własną kulturą – jej specyfiką i odmiennością 
od innych kultur, jej rdzeniem oraz rolą kulturowego dziedzictwa 
w procesie przemian związanych z wkraczaniem w nowoczesność 
i narastającym wpływem zachodnich wzorów kulturowych. Moder-
nizujący się Zachód – z którym spotkanie stało się dla tych rozważań 
kluczowe – dla siedemnasto- i osiemnastowiecznych wykształco-
nych Irańczyków był przede wszystkim wartym zainteresowania 
egzotycznym obiektem. Obraz ten zaczął się zmieniać z czasem, 
wraz z militarnymi i politycznymi porażkami, jakie ponosił ich 
kraj w XIX wieku w wyniku działań jego rywali. To – jak określił je 
Mehrzād Borudżerdi – „stulecie poniżenia” sprowadziło Zachód 
do roli politycznego i kulturowego oponenta Iranu⁶.

 Zakazana w Iranie, wydawana w Londynie w latach − reformatorska 
gazeta, mająca na celu szerzenie edukacji i idei postępu, o istotnym wpływie na 
rozwój ruchu konstytucyjnego – zob. M. Abassy, Kultura wobec postępu i mo-
dernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, Kraków , s. –.
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Chociaż w irańskim konserwatywnym dyskursie z przełomu 
XIX i XX wieku odnoszono się krytycznie do zachowywania się „po 
europejsku” (farangi-bāzi), dla wielu intelektualistów – dostrzega-
jących zacofanie swojego kraju w porównaniu z Europą – kultura 
Zachodu stanowiła istotny wzorzec transformacji i reform. Nawet 
pierwsza irańska konstytucja (qānun-e asāsi) z  roku była 
oparta na wzorach belgijskich i bułgarskich, a jeden z najzagorzal-
szych krytyków zachodnich idei i odejścia od islamu w dobie ruchu 
konstytucyjnego, szejch Fazlollāh Nuri (–) – modżtahed 
i wykładowca propagujący model kultury całkowicie sprzężonej 
z islamem i antagonistyczny wobec modelu zachodniego – skończył 
na szubienicy⁷. Jednak czerpiąca inspiracje z Zachodu transformacja 
Iranu szybko przyniosła rozczarowanie i już we wczesnych latach 
dwudziestych pojawiała się – na przykład w twórczości takich pisarzy 
jak Ali Dżamalzāde czy Hasan Moqaddam – krytyka „oficjalnego 
kursu modernizacji postrzeganej jako naśladownictwo Zachodu”⁸. 
Pobudzało to refleksję nad tym, w jaki sposób – jak w  roku 
pisał badacz literatury i języka perskiego Ehsān Jārszāter (ur. ) 
w artykule zatytułowanym Nowa droga (Rāh-e nou) – „w chaosie 
zachodzących zmian stać na własnych nogach i nie utracić własnej 
indywidualności, jednocześnie dotrzymując kroku współczesnemu 
światu”⁹. W dyskursie intelektualistów coraz częściej pojawiało się 
wezwanie do odnalezienia i zachowania przez Irańczyków własnej 
tożsamości oraz powrotu do rodzimej kultury. Z czasem zwrócony 
przeciw „obcym” antyzachodni, antyimperialistyczny, nacjonalistycz-
ny, muzułmański i populistyczny dyskurs znalazł ujście w terminie 
qarb-zadegi – „porażenie Zachodem”¹⁰. U progu rewolucji islamskiej 
sejjed Mohammad Beheszti (–) – pisarz i prawnik, a póź-
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niej jeden z głównych twórców konstytucji Islamskiej Republiki 
Iranu – określił ustrój przyjęty w wyniku rewolucji konstytucyjnej 
mianem błędnego, ponieważ był on obcy na gruncie irańskim i stał 
w sprzeczności z kulturą muzułmańską¹¹. Zmiany po rewolucji 
islamskiej przyniosły zjawisko islamu upolitycznionego, opartego 
na rozumieniu szariatu przez ājatollāha Ruhollāha Chomejniego 
i jego zwolenników (eslām-e feqāhati), a kulturę w nowym ustroju 
oddano pod pełną kontrolę teokratycznego rządu i dopiero z czasem 
możliwa stała się jakakolwiek polemika z przyjętym w  roku 
modelem polityki kulturowej¹².

Istotnym, wyraźnym elementem nowoczesnej refleksji nad 
kulturą jest więc w Iranie stawianie kultury rodzimej w opozycji 
do zachodniej. Irańscy intelektualiści, pisząc o własnej kulturze 
i poszukując jej związków z irańską tożsamością, często za punkt 
odniesienia obierali i obierają świat Zachodu – jego wartości, normy 
czy polityczno-społeczne koncepcje. Centralnym punktem irań-
skiego dyskursu o kulturze jest reakcja na to, co proponuje Zachód, 
a kulturowa refleksja sprowadza się niejednokrotnie do zarysowy-
wania uproszczonych, dychotomicznych wizji świata. Jak stwierdził 
Borudżerdi, na tym polu wojnę przeciwko Zachodowi Irańczycy 
podjęli za pomocą narzędzi pożyczonych od swoich adwersarzy, 
a „w swoich staraniach, by pokonać eurocentryzm, ulegli niestety 
natywizmowi”¹³, nierzadko popadając w demagogię, obskurantyzm 
i kulturową schizofrenię.

Refleksja nad kulturą w Iranie przed rewolucją islamską

Irańscy intelektualiści – interesujący mnie w tym artykule z uwagi na 
podejmowaną przez nich refleksję nad kulturą – to grupa kształtu-
jąca się w Iranie od XIX wieku. Wcześni myśliciele – mirzā Fath-Ali 
Āchundzāde (–), mirzā Āqā-chān Kermāni (–) 
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czy mirzā Abdolrahim Tālebof (–), których aktywność 
przypadła na drugą połowę XIX i początki XX wieku, byli określani 
w języku perskim jako monawwar al-fekr, czyli osoby o oświeconym 
umyśle – pochodzący z języka arabskiego termin powstał z inspiracji 
ideami francuskiego Oświecenia. Byli to zazwyczaj pisarze-refor-
matorzy, zafascynowani europejskimi osiągnięciami i stawiający 
sobie za zadanie kształtowanie pozytywnej postawy Irańczyków 
wobec zachodniego modelu społeczno-kulturowego. Dostrzegali 
plusy w prezentowaniu tradycyjnemu społeczeństwu irańskiemu 
zachodnich idei i instytucji, łącząc niejednokrotnie islam z despo-
tyzmem kadżarskich władców¹⁴, co sprzyjało postrzeganiu czasów 
przed islamizacją jako czasów oświecenia, a nie – jak dotychczas – 
ignorancji (dżāhilijat)¹⁵. Islam jako element irańskiej kultury był więc 
niekoniecznie postrzegany pozytywnie – dochodziło nawet do jego 
krytyki jako czynnika hamującego postęp i rozwój cywilizacyjny. Jak 
pisał mirzā Fath-Ali Āchundzāde – pisarz, krytyk literacki i filozof 
azerskiego pochodzenia – to właśnie w związku z przyjęciem isla-
mu „Persja doświadczała takich bied, którym nie było podobnych 
w żadnym kraju na całej kuli ziemskiej”¹⁶. Ta perspektywa opiera się 
na mocnym zanegowaniu wizji kultury w jej ówczesnym kształcie 
i zdystansowaniu się do – wydawałoby się – głęboko zakorzenionej, 
dominującej przez wieki symboliki związanej z szyizmem. W swojej 
krytyce religii Āchundzāde nie potępiał tylko jednej z nich – zoro-
astryzmu, który uważał za istotny element irańskiej tożsamości¹⁷.

Powyższy punkt widzenia nie był jednak jedynym – irańska 
inteligencja tego okresu nie zawsze podzielała te same poglądy i od 
początku u jej przedstawicieli ścierały się wizje stawiające bądź na 
zachowanie rodzimej tradycji, bądź na kategoryczne reformy. To 
właśnie islam i jego miejsce w procesach modernizacji i zmian stano-
wił jeden z zasadniczych elementów, wokół których konstruowano 
refleksję nad kulturą. Wielu myślicieli w religii upatrywało lekarstwo 
na dotykające Iran polityczne i społeczne kryzysy – jak głoszący 
panislamskie idee sejjed Dżamāloddin al-Afqāni (–), według 

 Kadżarowie – dynastia pochodzenia tureckiego, panująca w Iranie w latach 
–.

 M. Boroujerdi, ,e Ambivalent…, s. –.
 Cyt. za: M. Abassy, Kultura…, s. .
 Zob. tamże, s. .

 

którego to właśnie islam miałby stanowić narzędzie mobilizacji 
wobec ekspansji Zachodu¹⁸. Jego zdaniem należało obudzić na 
nowo uczucia religijne członków społeczeństwa, bo właśnie „ruch 
religijny jest ruchem, w którym tkwi, czy tego chcemy, czy nie, za-
lążek ruchu politycznego”¹⁹.

Irańscy intelektualiści, zarówno świeccy, jak i duchowni, co 
pewien czas stawali przed nowymi wyzwaniami, jakie przynosiły 
zmiany polityczne i społeczne w ich kraju. Co ważne, refleksja 
filozoficzna nie była nigdy całkowicie oddzielona od politycznej²⁰. 
Po rewolucji konstytucyjnej i przejęciu władzy przez Rezę-chāna²¹, 
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku intelektualiści nadal 
oddani byli ideom zmiany społecznej i adaptacji wzorców europej-
skich do irańskiego kontekstu, a ich nadrzędny cel stanowiło wzbu-
dzanie poczucia dumy narodowej i zwracanie uwagi społeczeństwa 
na perskie dziedzictwo kulturowe, przywoływane między innymi 
za pomocą studiów historycznych, mitologicznych czy językowych. 
W służącą temu działalność angażowały się takie postaci jak Ali-
-Akbar Dehchodā (–) – językoznawca, uczony i publicysta, 
autor rozległego słownika języka perskiego, czy Ebrāhim Pur-Dāwud 
(–) – pionier studiów językowych i historyczno-religijnych 
nad starożytnym Iranem, znany przede wszystkim jako pierwszy 
tłumacz Awesty na język perski²².

W dwudziestowiecznym Iranie po dojściu do władzy Pahlawich 
nastąpił rozkwit ideologii nacjonalistycznej – naród irański miał być 

„homogeniczną wspólnotą obywateli scentralizowanego państwa 
o wspólnych celach, tożsamości, języku i kulturze. […] wszelkie 
partykularyzmy etniczne, plemienne, językowe i regionalne uznano 
za szkodliwe i godne wykorzenienia”²³. Promowany przez szacha 
Rezę Pahlawiego model kultury podkreślał jej związek z jednej 

 Zob. M. Abassy, Irańska…, s. –; N.R. Keddie, Współczesny Iran. Źródła 
i konsekwencje rewolucji, tł. I. Nowicka, Kraków , s. −.

 Cyt. za: M. Abassy, Irańska…, s. .
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przejął kluczowe stanowiska w państwie, a w  r. koronował się na szacha, 
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strony ze starożytnym Iranem, a z drugiej – z Zachodem, którego 
przedstawicielami byli przede wszystkim Niemcy, według oficjalnej 
ideologii dzielący z Irańczykami aryjskie pochodzenie. Uwagę po-
święcano przedmuzułmańskiej historii Iranu, a prace zachodnich 
badaczy podsycały popularność mitów o aryjskim pochodzeniu 
cywilizacji, Iranie jako Ziemi Ariów czy wyższości aryjskiej rasy. 
Centralny punkt refleksji nad irańską kulturą stanowiły symbole 
związane z państwem, przy równoczesnym marginalizowaniu tych 
odwołujących się do islamu²⁴. Przewodnia w polityce wewnętrznej 
stała się idea jednego narodu, języka i kraju oraz wynikający z niej 
perskocentryczny, agresywny nacjonalizm. Grupy odmienne kul-
turowo poddano arianizacji, a nie-Irańczykami, którzy stali się jej 
głównym celem, byli Turcy i Arabowie²⁵. Za niepożądane ideologia 
państwowa uznała też elementy kultury, które mogły się kojarzyć 
z zacofaniem – Rezā Pahlawi zakazał między innymi wystawiania 
ta’zije, czyli widowisk pasyjnych poświęconych męczeństwu imamów, 
a także noszenia przez Irańczyków pewnych elementów tradycyj-
nego stroju, wymagając na przykład wzorowanych na europejskich 
nakryć głowy zamiast turbanów.

Rosnący autorytaryzm szacha przyczyniał się do tego, że inte-
lektualna refleksja coraz mniej służyła legitymizacji jego władzy, 
a coraz bardziej poszukiwaniom irańskiej tożsamości kulturowej²⁶. 
Dopiero wymuszona przez aliantów abdykacja władcy w  roku 
otworzyła przestrzeń dla bardziej krytycznej i mniej ograniczonej 
cenzurą refleksji nad kulturową i polityczno-społeczną rzeczy-
wistością – refleksji bardzo niejednorodnej, toczonej w kręgach 
ruchów lewicowych, nacjonalistycznych i muzułmańskich, dla 
której nadal – jak półtora wieku wcześniej – kluczowy punkt wyj-
ścia stanowiło pytanie o stosunek do zachodniej cywilizacji oraz 
miejsce islamu w procesach modernizacji²⁷. W nowej przestrzeni 
intelektualnej, przede wszystkim w wyniku rozwoju wpływowej, 
pierwszej nowoczesnej irańskiej partii komunistycznej Tude (Ma-
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sy)²⁸, rozwinęło się pojęcie rouszanfekr, jakim określono irańskich 
intelektualistów. Termin miał marksistowskie asocjacje i łączył się 
z ideą rewolucyjnej walki przeciw aktualnemu stanowi rzeczy oraz 
władzy – wielu ówczesnych intelektualistów sytuowało się po lewej 
stronie sceny politycznej, co wpływało bezpośrednio na intelek-
tualny dyskurs. Chociaż z czasem konotacje terminu rouszanfekr 
ewoluowały, generalnie w okresie przedrewolucyjnym odnosił się 
on do osób o opozycyjnym stosunku wobec władzy Pahlawich. Za 
Negin Nabavi można więc podsumować, że o ile monawwar al-fekr 
postrzegał swoje zadanie w przekazywaniu nowych idei i wprowa-
dzaniu reform społecznych, o tyle rouszanfekr oddany był przede 
wszystkim żądaniom przemian politycznych²⁹.

Z czasem nabrała rozpędu polityka zmian wdrażana przez rzą-
dzącego do rewolucji islamskiej w  roku Mohammada Rezę 
Pahlawiego, syna i następcę Rezy, stojąca pod znakiem westernizacji, 
pojmowanej głównie jako amerykanizacja. Jego koncepcja Wielkiej 
Cywilizacji (tamaddon-e bozorg), w której kierunku prowadził 
Iran, opierała się na połączeniu kultury irańskiej z elementami 
zaczerpniętymi z innych kultur – przede wszystkim z zachodnią 
technologią: „Musimy naśladować i stosować u siebie zaawansowaną 
wiedzę technologiczną świata uprzemysłowionego (i oczywiście 
sami powinniśmy dążyć do osiągnięcia poziomu tego świata)”³⁰.

Podejmowane przez obu Pahlawich reformy, służące gwałtowne-
mu pchnięciu dwudziestowiecznego Iranu na drogę nowoczesności 
oraz rozwoju wzorowanego na zachodnim, skłaniały grupy kulturo-
twórcze do refleksji nad modernizacją i irańską tożsamością, rodząc 
coraz więcej oponentów wobec państwowych reform i ideologii. 
Z czasem ważnym hasłem, przewijającym się w irańskim dyskursie 
na temat własnej kultury w odniesieniu do kultury zachodniej, stało 
się qarb-zadegi – „porażenie Zachodem”³¹. W języku polityki per-

 Pełna nazwa założonej w  r. partii to Hezb-e Tude-je Irān; zob. S. Zabih, 
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 N. Nabavi, Introduction, s. –.
 M.R. Pahlawi, Ku Wielkiej Cywilizacji (fragmenty), [w:] A. Krasnowol-

ska, R. Rusek-Kowalska, M. Rzepka (red.), dz. cyt., s. .
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skiego sufiksu -zadegi – oznaczającego porażenie, schorzenie czy 
padnięcie ofiarą jakiejś infekcji lub patologii – użył po raz pierwszy 
lewicowy intelektualista i polityk irański Chalil Maleki (–) 
w artykule z  roku, pisząc o „chorobie porażenia imperializmem” 
(maraz-e este’mār-zadegi) w odniesieniu do szerzenia się imperiali-
zmu brytyjskiego³². Pojęcie „porażenie Zachodem” spopularyzował 
natomiast Dżalāl Āl-e Ahmad, dzięki publikacji z  roku o takim 
właśnie tytule, ale jego źródłem były wcześniejsze rozważania Fa-
chroddina Szādmāna i Ahmada Fardida.

Warto w tym miejscu przeanalizować, w jaki sposób ewoluowała 
koncepcja „porażenia Zachodem”. Jej inspirator, sejjed Fachroddin 
Szādmān (−) – pisarz, publicysta, historyk, tłumacz i polityk, 

„równocześnie adwokat nowoczesności i jej krytyk”³³ – był jednym 
z wiodących powojennych intelektualistów irańskich zaangażo-
wanych w rozwój refleksji nad kulturą. W  roku opublikował 
słynną pracę Zawładnięcie cywilizacji europejskiej (Taschir-e tamad-
don-e farangi)³⁴, w której przedstawił własną perspektywę na irańską 
modernizację i możliwość pogodzenia zachodniego postępu z za-
chowaniem irańskiej tożsamości. Zdaniem Szādmāna, aby Irańczycy 
mogli czerpać korzyści z kontaktu z cywilizacją zachodnią, muszą 
odzyskać własną tożsamość i pewność siebie, których głównym 
elementem konstytutywnym jest język. Wymaga to zarówno głębo-
kiej wiedzy o obcej cywilizacji, jak i odpowiedniego zakorzenienia 
w rodzimej tradycji, a człowieka pozbawionego takich kwalifikacji 
Szādmān określał pejoratywnie jako fokoli – dosłownie: noszący 
faux col, czyli odpinany kołnierzyk – tak w języku perskim określa 
się zazwyczaj osobę noszącą muszkę³⁵.

go za najbardziej adekwatny, chociaż w literaturze polskojęzycznej pojawiają 
się też inne tłumaczenia, takie jak „okcydentoza” (M. Abassy, Kultura…) czy 

„opętanie Zachodem” (A. Krasnowolska, Iran…).
 H. Katouzian, Khalil Maleki. ,e Odd Intellectual Out, [w:] N. Nabavi (ed.), 

Intellectual Trends…, s. –; zob. Ch. Maleki, Porażenie imperializmem 
(este’mār-zadegi), [w:] A. Krasnowolska, R. Rusek-Kowalska, M. Rzepka 
(red.), dz. cyt., s. –.

 A. Gheissari, Shadman, Sayyed Fakhr-al-Din, [w:] E. Yarshater (ed.), Encyclo-
paedia Iranica Online, , http://www.iranicaonline.org/articles/shadman 
(dostęp: ..).

 S.F. Šādmān, Tasxir-e tamaddon-e farangi, Tehrān .
 A. Gheissari, dz. cyt.

 

Drugą kluczową postacią dla rozwoju koncepcji qarb-zadegi był 
znany irański filozof i wykładowca akademicki sejjed Ahmad Fardid 
(–), który w swoich rozważaniach podkreślał, że „choro-
ba” ta szerzy się za pomocą zarówno siły, jak i idei. Jej symptomy 
dostrzegał nie tylko w nowoczesności – jak Szādmān – ale szukał 
ich także w historii, podkreślając, że popularyzowanie greckiego 
politeizmu i nowoczesnego humanizmu przyniosło podobny efekt. 
Zdaniem Fardida muzułmanie najpoważniej ulegli „porażeniu” 
dwukrotnie – gdy w średniowieczu racjonalizm i filozofia grecka 
wpłynęły na teologię muzułmańską, a także w początkach XX wieku, 
kiedy w Iranie doszło do rewolucji konstytucyjnej, której celem była 
transformacja społeczeństwa przeprowadzona według zachodniego 
wzorca kulturowego³⁶.

Jak wspomniałam, do popularności koncepcji „porażenia Za-
chodem” przyczynił się w Iranie w sposób najbardziej znaczący 
Dżalāl Āl-e Ahmad (–) – pochodzący z religijnej rodziny 
pisarz, krytyk literacki, publicysta, tłumacz, uczony i działacz po-
lityczny. W jego mniemaniu ważnym problemem w Iranie było to, 
że – jako uboższy od krajów zachodnich i ekonomicznie bardziej 
niż one zacofany – padł ofiarą szerzącej się z ich winy „infekcji”. 
Znaczyło to, że Irańczycy konsumują i chłoną wytwarzane przez 
Zachód dobra, zarówno ekonomiczne, jak i kulturowe, „bez żadnego 
oparcia na tradycji, bez żadnej ciągłości historycznej czy stadiów 
poprzedzających”³⁷. W przeciwieństwie do Szādmāna i Fardida, 
Āl-e Ahmad dostrzegał symptomy „porażenia Zachodem” w czasach 
współczesnych (przede wszystkim po obaleniu rządu Mohammada 
Mosaddeqa w  r. w wyniku zorganizowanej przez amerykańskie 
służby wywiadowcze operacji Ajax), oskarżając przy tym o dopro-
wadzenie do „infekcji” bezkrytycznie zafascynowaną Zachodem 
irańską inteligencję, która zapomniała o własnej kulturze³⁸. Jak 
wielu przed nim, Āl-e Ahmad widział ratunek dla irańskiej kultury 
w islamie i powrocie do kulturowych korzeni. Postulował zerwanie 
z naśladownictwem Zachodu i alians świeckich intelektualistów 

 B. Ghamari-Tabrizi, dz. cyt., s. –.
 D. Āl-e Ahmad, Porażenie Zachodem (fragmenty), [w:] A. Krasnowolska, 

R. Rusek-Kowalska, M. Rzepka (red.), dz. cyt., s. .
 Zob. M. Abassy, Irańska…, dz. cyt., s. –.
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z duchowieństwem – w przeciwnym wypadku Iran czeka pełna 
laicyzacja, „co oznacza zgodzić się na całkowite pozbawienie du-
chowieństwa wpływów, tak jak tego życzy sobie monarcha”³⁹.

Ostatnie dekady przed rewolucją islamską stały w Iranie pod 
znakiem coraz bardziej ambiwalentnego postrzegania Zachodu, 
na który złożyło się między innymi postępujące oddanie szacha 
Mohammada Rezy Pahlawiego Zachodowi i wynikające z prowa-
dzonej przez niego polityki problemy polegające na rozdźwięku 
kulturowym między promowanym stylem życia i nowoczesną 
technologią a lokalną tradycją⁴⁰. Idee Āl-e Ahmada stały się w tym 
okresie bardzo popularne, jednocząc część lewicowej inteligencji 
i szyicki kler, a wielu ówczesnych myślicieli w swojej retoryce – cho-
ciażby ājatollāh Mahmud Tāleqāni (–), jeden z religijnych 
liderów antypahlawijskiej opozycji – odwoływało się do jego filozofii. 
Jedną z najważniejszych osób bezpośrednio podejmujących i roz-
wijających koncepcje Āl-e Ahmada był Ali Szari’ati (–) –
pochodzący z religijnej rodziny, wykształcony we Francji działacz 
polityczny, myśliciel i wykładowca. Jego popularne w przedrewo-
lucyjnych latach poglądy inspirowały Irańczyków do odrzucenia 
modernizacyjnych, prozachodnich idei szacha Mohammada Rezy 
Pahlawiego i podkreślania, że u korzeni ich narodu leży religia 
muzułmańska⁴¹. Zdaniem Szari’atiego Zachód przyniósł takim 
krajom jak Iran przede wszystkim „kolonizację gospodarczą, a co 
gorsza intelektualną i moralną”⁴², ale zwrot ku własnej kulturze, 
której główną siłą napędową jest islam, może stanowić narzędzie 
sprzeciwu wobec zachodniej ekspansji:

[…] najpotężniejszymi narzędziami oporu i przetrwania oraz najlep-
szą strawą duchową każdej społeczności ludzkiej są – jej tożsamość 
kulturowa, świadomość historyczna i nierozerwalna więź z trady-
cją. A wiemy, że historia, kultura i tradycja kształtują się w ścisłym 

 D. Āl-e Ahmad, Posługa i zdrada inteligencji (fragmenty), [w:] A. Krasno-
wolska, R. Rusek-Kowalska, M. Rzepka (red.), dz. cyt., s. .

 Zob. M. Boroujerdi, ,e Ambivalent…, s. .
 M. Abassy, Kultura…, s. ; zob. N.R. Keddie, dz. cyt., s. −.
 A. Szari’ati, Co trzeba zrobić?, [w:] A. Krasnowolska, R. Rusek-Kowalska, 

M. Rzepka (red.), dz. cyt., s. .

 

powiązaniu z religią, która jest żywa, dynamiczna, ma potężną siłę 
przyciągania i energię twórczą⁴³.

Szari’ati postulował więc poznanie rodzimej kultury, powrót do 
irańskiej tożsamości kulturowej, odkrycie zapomnianego dziedzic-
twa duchowego i kulturowego, rozwój intelektualny i uświadamianie 
społeczeństwa oraz dogłębną edukację młodego pokolenia, a przede 
wszystkim zwrot ku islamowi – jego odrodzenie i odnowienie 
niesionego przez tę religię przesłania⁴⁴. Co więcej, dla Szari’atiego 
ważne było nie tylko to, że islam „ukształtował ducha historii Iranu 
po najeździe arabskim”⁴⁵, ale też z jakim rodzajem islamu miał do 
czynienia, ponieważ jego zdaniem odrodzić powinna się rewolucyjna 
ideologia z czasów kształtowania się religii muzułmańskiej, czyli 
islam opisany w Koranie, religia Mahometa i Alego Abu Zarra –
jednego z towarzyszy proroka⁴⁶. Ów typ Szari’ati przeciwstawiał 
islamowi religijnych liderów, fałszujących w jego mniemaniu pier-
wotne przesłanie tej religii⁴⁷.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku to w irańskiej re-
fleksji nad kulturą poszukiwanie korzeni – próba odkrycia „prawdzi-
wej” kultury lokalnej, definiowanej w opozycji do kultury zachodniej. 
Kwestia ta zdominowała dyskurs na temat kultury – którego słabym 
punktem był brak jednolitej definicji kultury, różnie postrzeganej 
przez jego poszczególnych uczestników – w dużym stopniu dlatego, 
że ostra cenzura nie pozwalała krytykom reżimu Mohammada Rezy 
Pahlawiego na bardziej bezpośrednie wyrażanie niezadowolenia. 
Inne trzecioświatowe ruchy, rzucające z powodzeniem wyzwanie 
zachodnim siłom, stanowiły dla irańskich intelektualistów inspirację 
do analizy własnej kultury oraz – poprzez odwoływanie się do ich 
przykładów – podejmowania krytyki zachodniego imperializmu. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych na łamach popularnego czasopisma 

 Tamże, s. .
 Tamże, s. –.
 A. Šari’ati, Bāzšenāsi-ye hoviyyat-e irāni-eslāmi. Mağmu’e-ye āsār , Tehrān 

[b.r.], s. .
 Tamże, s. .
 E. Abrahamian, Radical Islam. ,e Iranian Mojahedin, London , 

s. –.
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„Ferdousi”⁴⁸ ukazało się wezwanie do rekonstrukcji irańskiej kul-
tury, a magazyn zaczął publikować rubrykę Kultura ludowa (Far-
hang-e mardom), poświęconą dokumentowaniu uznawanych za 
rodzime obyczajów, elementów folkloru i tradycji, co miało unie-
możliwiać Zachodowi niszczenie irańskiej kultury. Podejmowano 
coraz więcej działań mających na celu jej promocję, ustanawiając 
na przykład doroczne Święto Kultury i Sztuki (Dżaszn-e Farhang-

-o-Honar), organizowane jesienią od  roku. Tego typu imprezy 
służyły propagowaniu w społeczeństwie wiedzy na temat jego prze-
szłości i kultury oraz wzmacnianie dumy z przynależności do niej.

W połowie lat siedemdziesiątych koncepcja „prawdziwej” kul-
tury, przeciwstawiona kulturze zachodniej – postrzeganej jako 
pozostająca w moralnym kryzysie – zdominowała również politykę 
kulturową państwa. Uświadomiono sobie zagrożenie zewnętrznej 

„inwazji kultur” (hodżum-e farhanghā) – w ten sposób do oficjalnego 
dyskursu przeniknęły hasła zaczerpnięte od dysydenckich intelek-
tualistów. Jednak z punktu widzenia szacha, dostrzegającego profity 
wynikające z relacji ze zindustrializowaną cywilizacją zachodnią, 
postulat odnowy i powrotu do lokalnego dziedzictwa kulturowego 
nie zakładał postawy opozycyjnej wobec Zachodu. Irańska kultura 
miała być dostępna w ramach festiwali i muzeów, odrestaurowanej 
architektury czy celebracji dwóch i pół tysiąca lat monarchii. Władzy 
chodziło przede wszystkim o poznanie „manifestacji” (mazāher) 
dawnej kultury, służących zjednoczeniu narodu w zdominowanej 
przez Zachód rzeczywistości, a nie o oczekiwaną przez opozycyj-
nych intelektualistów konfrontację z tą rzeczywistością. Wobec tego 
krytycy oficjalnej polityki kulturalnej – pośród nich na przykład 
lewicujący eseista Dāriusz Āszuri (ur. ) – podkreślali, że glo-
ryfikujące irański folklor festiwale czy muzea to tylko mumifikacja 

 Wpływowy tygodnik, a potem dwutygodnik, poruszający tematy polityczne 
oraz społeczno-kulturalne, wydawany w Teheranie od  r., na którego 
łamach publikowali najbardziej wpływowi intelektualiści przedrewolucyjni. 
Pismo zamknięto w  r., ale w okresie rewolucji islamskiej ukazywało 
się przez kilka miesięcy (zob. E. Nooriala, Ferdowsī Magazine: ii. Weekly 
Magazine, [w:] E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, vol. , Fasc. , New 
York , s. −). Jego tytuł nawiązuje do postaci jednego z najbardziej 
znanych twórców perskiej literatury klasycznej, Abolqāsema Ferdousiego 
(– lub ).

 

kultury, a nie działania, które pozwoliłyby rzeczywiście uchwycić 
jej ducha i budować poczucie ciągłości kulturowej⁴⁹. Āszuri pisał, 
że tradycja „to nie trumna, którą zabieramy na cmentarz; tradycja 
to coś, co daje człowiekowi możliwości i umiejętności”⁵⁰, a postęp 
nie oznacza oderwania od korzeni.

Krytycy propagowanego przez władze płytkiego poznania kultury, 
pozbawionego większego szacunku dla niej i prawdziwej tradycji, 
a także dla ich znaczenia, określili je nawet mianem szarq-zadegi –

„porażenia Wschodem”. Ten ukuty w analogii do „porażenia Zacho-
dem” termin miał zwrócić uwagę na postawę imitującą zachodni 
orientalizm, skoncentrowany na wybiórczym czerpaniu z kultury 
Wschodu tego, co może być przydatne. W kontraście do tak powierz-
chownych zainteresowań bogactwem kultury opozycja doszukiwała 
się jej rdzenia na przykład w religii (mazhab) i mistycyzmie (erfān), 
ponieważ tych elementów brakowało w kulturze zachodniej i Zachód 
poszukiwał ich na Wschodzie. Religia jako lekarstwo i rewolucyjna 
siła była więc w dyskursie irańskich intelektualistów elementem 
przywoływanym pod wpływem chęci skontrastowania kultury 
własnej z zachodnią⁵¹. W przedrewolucyjnym irańskim dyskursie 
na temat kultury i tożsamości zmitologizowany Zachód stanowił 
najbardziej znaczącego „obcego”, w stosunku do którego konstru-
owano kategorię „swojskości” i obraz własnej grupy⁵².

Kultura w irańskim dyskursie porewolucyjnym

Jak stwierdziła Małgorzata Abassy, rewolucja islamska w Iranie – 
podobnie jak rewolucja październikowa w Rosji – była

[…] swoistą odpowiedzią na konfrontację z obcą kulturą – system 
kulturowy został zamknięty na wpływy zewnętrzne, treści, które stały 
w sprzeczności z totalną wizją człowieka/świata/władzy itp., zostały 

 N. Nabavi, ,e Discourse of „Authentic Culture” in Iran in the s and s, 
[w:] N. Navavi (ed.), Intellectual Trends…, s. –.

 D. Āšuri, Sonnat-o-pišraft, „Farhang-o-zendegi” , nr , s. .
 N. Nabavi, ,e Discourse…, s. –.
 Zob. S.A. Arjomand, dz. cyt., s. –.



 :    …

skazane na niebyt poprzez wymordowanie ich nosicieli, zmuszenie 
do emigracji lub odebranie prawa głosu⁵³. 

Ucieleśnieniem nowej wizji kultury stała się tak zwana „rewolucja 
kulturalna” (enqelāb-e farhangi) – zapoczątkowana w kwietniu 
 roku kilkuletnia akcja, której celem było oczyszczenie kultury 
z elementów niemuzułmańskich poprzez przeprowadzenie czystek 
wśród intelektualistów, czasowe zamknięcie uniwersytetów i wy-
mianę zatrudnionej w nich kadry na muzułmańską, a także zmiany 
w działalności mediów i instytucji kulturalnych⁵⁴. Ājatollāh Ruhollāh 
Chomejni (–) – duchowy przywódca rewolucji islamskiej 
i lider utworzonej w jej wyniku Islamskiej Republiki Iranu – od lat 
krytykował napływ wartości kultury zachodniej do swojej ojczyzny. 
W jego mniemaniu przejawami tego procesu, przyczyniającymi się 
do zepsucia irańskiego społeczeństwa, były między innymi koedu-
kacyjne szkoły, strój daleki od zgodnego z islamem ideału, a także 
wzorujące się na zachodnich media masowe, kino czy muzyka, która 
„będąc na usługach obcokrajowców, ogłupia naszą młodzież”⁵⁵.

Tak ostra krytyka, która przed rewolucją islamską była obecna 
przede wszystkim w rozważaniach intelektualistów rozczarowa-
nych otaczającą ich rzeczywistością państwa Mohammada Rezy 
Pahlawiego, po  roku stała się domeną dyskursu elit rządzą-
cych. Refleksję muzułmańskich myślicieli nad kulturą, mimo jej 
teoretycznych niedostatków, napędzały dwa elementy – problem 

„porażenia Zachodem” i potrzeba powrotu do własnej kultury⁵⁶. 
Należy przy tym podkreślić, że po rewolucji islamskiej zmieniła się 
znacząco koncepcja irańskiego intelektualisty, pojawiło się bowiem 
nowe zjawisko, czyli rawshanfekr-e dini – intelektualista religijny. 
W pierwszym okresie po rewolucji określający się tym terminem 
myśliciele opisywali siebie jako rywali intelektualistów świeckich, 
natomiast z czasem nierzadko podejmowali z nimi dialog⁵⁷. Jedną 

 M. Abassy, Kultura…, s. .
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 R. Chomejni, Przemówienie imama Chomejniego na cmentarzu Be-
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 M. Boroujerdi, Iranian Intellectuals…, s. .
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z kluczowych postaci należących do tego kręgu i zaangażowanych 
w porewolucyjną refleksję na temat kultury w Iranie jest Abdolka-
rim Sorusz (ur. ), filozof i myśliciel religijny, w latach osiem-
dziesiątych zaangażowany – jako jeden z członków utworzonej 
przez ājatollāha Chomejniego rady⁵⁸ – w przygotowanie rewolucji 
kulturalnej, a potem wykładowca i krytyk władzy, od  roku 
przebywający na emigracji. W końcu lat dziewięćdziesiątych Sorusz 
zaczął się dystansować wobec islamu jako ideologii rewolucyjnej, 
krytykując między innymi Szari’atiego za to, że jego koncepcja mu-
zułmańskiego społeczeństwa zamykała drogę wielości intelektual-
nych idei i wszelkiej krytyce. Współczesna irańska kultura, opisywana 
przez promującego ideę pluralistycznego, niezideologizowanego 
społeczeństwa Sorusza, to wypadkowa przedmuzułmańskiej kultury 
perskiej, kultury muzułmańskiej oraz zachodniej⁵⁹.

Z czasem porewolucyjny Iran otwierał się na nowe reformy i idee, 
a wprowadzona przez ājatollāha Chomejniego kategoryczna cen-
zura osłabła po jego śmierci w  roku, co wprowadziło pewien 
pluralizm idei politycznych i większą wolność słowa, oczywiście 
w ramach dopuszczanych przez ustrój Islamskiej Republiki Iranu. 
Nacisk położony został na rozwój państwa – w  roku prag-
matyczni technokraci z obozu Akbara Hāszemi-Rafsandżāniego⁶⁰, 
w koalicji z niektórymi dawnymi radykałami muzułmańskimi (np. 
Mortezą Alwirim, ur. ), których poglądy wyewoluowały w stro-
nę reformistyczną, założyli partię polityczną Sługi Przebudowy 
(Kārgozārān-e Sāzandegi). Ich zdaniem zacofanie gospodarcze 
stanowiło niebezpieczeństwo dla wartości islamskiej republiki i re-
wolucji, a rozwój oparty na nauce i technologii miał być narzędziem 
służącym odrodzeniu muzułmańskiej kultury⁶¹.

Jeszcze większe otwarcie nastąpiło za prezydentury sejjeda Mo-
hammada Chātamiego (ur. ) – teologa, myśliciela i polityka, wie-
loletniego ministra kultury, który zastąpił Rafsandżāniego w sierpniu 
 roku. W kontekście polityki tego prezydenta należy wspomnieć 
o idei „dialogu cywilizacji” (goftogu-je tamaddonhā), która – będąc 

 Zob. B. Ghamari-Tabrizi, dz. cyt., s. –.
 S.A. Arjomand, dz. cyt., s. –.
 Urodzony w  r. polityk i pisarz, czwarty prezydent Islamskiej Republiki 

Iranu, sprawujący urząd w latach –.
 S.A. Arjomand, dz. cyt., s. .
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następstwem pragmatycznego podejścia jego poprzednika w kwestii 
stosunków Islamskiej Republiki Iranu ze światem zewnętrznym – 
miała przełamać izolację kraju na scenie międzynarodowej, między 
innymi poprzez poprawę stosunków z USA, zerwanych podczas 
rewolucji islamskiej. Rok  został nawet ogłoszony Rokiem 
Dialogu Cywilizacji (Sāl-e Goftogu-je Tamaddonhā), ale na prze-
szkodzie służącym budowaniu porozumienia działaniom stanęły 
wypadki z  września⁶². Przyjęty przez Chātamiego reformistycz-
ny kurs polityczny Saïd Amir Arjomand porównał do radzieckiej 
polityki pieriestrojki (ros. przebudowa) i głasnosti (ros. jawność). 
O ile jednak Chātami 

[…] odniósł stosunkowo sukces w głasnosti, to zawiódł, bez żadnego 
godnego uwagi wyjątku w swojej pierestrojce. Irańskie otwarcie sfery 
publicznej w ruchu reformatorskim było tak imponujące jak rosyjskie, 
ale impet przebudowy [reżimu] był nadzwyczaj słaby⁶³.

Kolejny krok ku otwarciu się Iranu na kulturę zachodnią uczynił 
kilka lat później tak zwany „zielony ruch” (dżambesz-e sabz), sku-
piający protestujących przeciwko sfałszowanym w ich mniemaniu 
wynikom wyborów prezydenckich w  roku. Jego uczestnicy 
określili swoją kulturę mianem „irańsko-muzułmanskiej” (irāni-
eslāmi), odwołując się równocześnie do wartości utożsamianych 
z kulturą zachodnią. Mir-Hosejn Musawi (ur. ) – jeden z liderów 
ruchu, kandydat przegrany w tych wyborach – w tekście przesła-
nia protestujących podkreślił, że promowane przez nich wartości 
to obrona praw człowieka bez względu na ideologię, religię, płeć, 
pochodzenie etniczne czy pozycję społeczną, a także obrona praw 
kobiet i odrzucenie wszelkiego typu dyskryminacji społecznej⁶⁴.

 Tamże, s. . Iran został przez ówczesnego amerykańskiego prezydenta 
zaliczony do państw tak zwanej osi zła, czyli wspierających międzynarodowy 
terroryzm i dążących do produkcji broni masowego rażenia.

 Tamże, s. .
 M.H. Musavi, Bayānije-je  Mir-Hoseyn-e Musavi va manšur-e sabz, (), 

http://www.kaleme.com////klm-/ (dostęp: ..). An-
gielskie tłumaczenie przesłania jest dostępne w: M.H. Mousavi, ,e Green 
Movement Charter, [w:] N. Hashemi, D. Postel (ed.), ,e People Reloaded: 
,e Green Movement and the Struggle for Iran’s Future, New York , 
s. –.

 

Nie można jednak zapomnieć, że równolegle do ideologii sto-
sunkowo otwartej wobec kultury zachodniej w Iranie nadal były i są 
obecne koncepcje radykalne, które jednoznacznie przeciwstawiają 
kulturę irańską zachodniej i upatrują zagrożenie w reformistycznej 
retoryce Sorusza czy Rafsandżāniego, doszukując się w niej przede 
wszystkim śmiertelnego zagrożenia dla idei rewolucji islamskiej. 
W czerwcu  roku trzydziestu pięciu irańskich profesorów opu-
blikowało list otwarty, w którym wyrazili swój lęk przed kolonial-
nymi uniwersytetami i podważaniem tradycji, wartości rodzinnych 
oraz obyczajów przez rozprzestrzenianie się takich kategorii jak 

„globalna wioska” czy „nowy porządek świata”, które przyczyniają 
się do „kulturowej inwazji” Zachodu⁶⁵. Rok później nowo wybrany 
parlament (madżles), zdominowany przez konserwatystów oba-
wiających się owej „inwazji”, zmusił do rezygnacji ze stanowiska 
ministra kultury Chātamiego – za zbyt duży liberalizm i poluźnienie 
cenzury mediów⁶⁶.

Wspomniana „inwazja kulturowa” (tahādżom-e farhangi) stanowi 
jedno z popularnych haseł w oficjalnej porewolucyjnej irańskiej 
refleksji nad kulturą. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku koncepcję tę do irańskiej polityki wprowadził Najwyższy 
Przywódca, sejjed Ali-Hosejni Chāmeneji (ur. ), który w  
roku zastąpił na tym stanowisku zmarłego ājatollāha Chomejnie-
go. Część narodowego budżetu została wówczas przeznaczona na 
badania dotyczące zmian kulturowych oraz społecznych wpływów 
globalizacji i westernizacji. Badania te prowadziła między innymi 
specjalna komórka Ministerstwa Kultury i Przewodnictwa Islam-
skiego (Wezārat-e Farhang-o-Erszād-e Eslāmi) – Centrum Badań 
Podstawowych (Markaz-e Pażuheszhā-je Bonjādi). Wpływom kultury 
zachodniej przypisano takie zjawiska jak dążenie do demokracji, 
sekularyzm, liberalizm, wzrost uzależnienia od narkotyków, rozbicie 
rodzin czy problemy seksualne, a za sposób na zapobieganie ich 
oddziaływaniu lub ograniczanie ich negatywnych skutków w Ira-
nie uznano wzmocnienie muzułmańskiej i irańskiej tożsamości 
obywateli poprzez wspieranie rodzimych wartości, wiedzy, kultury 
i obyczajów. Częścią kampanii poświęconej studiom dziedzictwa 
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kulturowego stało się założenie kilku muzeów antropologicznych 
i projekty etnograficzne⁶⁷.

Mimo politycznych i społecznych zmian, jakie zaszły w Islam-
skiej Republice Iranu od czasów rewolucji w  roku, hasła o za-
grożeniu „kulturową inwazją” nie zniknęły również w XXI wieku. 
Najwyższy Przywódca Chāmeneji nie przestał straszyć Irańczyków 
amerykańskim planem obalenia irańskiego ustroju na wzór oba-
lenia ZSRR, walką toczoną przez wrogów Iranu nie za pomocą 
broni, ale kulturowych wartości, a także obcymi agentami, któ-
rzy chcą zwieść obywateli Iranu swoją propagandą. W  roku 
na stałe do państwowej retoryki weszło hasło „miękkiego prze-
wrotu” (barandāzi-je narm) – będące wariacją Chāmenejego na 
temat aksamitnej rewolucji – wykorzystywane jako zarzut przy 
aresztowaniach osób niewygodnych dla władz, w tym kilku ame-
rykańsko-irańskich naukowców⁶⁸. W tym okresie kolejny prezy-
dent kraju, konserwatywny Mahmud Ahmadineżād⁶⁹, w jednym 
ze swoich przemówień zaproponował nawet projekt kulturowy 
mający stanowić lekarstwo na problemy całej ludzkości – naśla-
downictwo „kultury basidżów” (farhang-e basidżi) czyli utworzonej 
w  roku paramilitarnej organizacji skupiającej setki tysięcy 
wolontariuszy lojalnych wobec idei rewolucji islamskiej⁷⁰. Kultura 
w definicji irańskiego prezydenta to konkretny styl życia – nieza-
leżny i z honorem, w służbie innym, z celem dotarcia do Boga⁷¹.

Zakończenie

Irańską refleksję nad kulturą pobudzało i pobudza spotkanie z róż-
nymi znaczącymi „obcymi” – Irańczycy konstruują swoją kulturową 

 N. Fazeli, Politics of Culture in Iran. Anthropology, Politics, and Society in 
the Twentieth Century, New York , s. , .

 S.A. Arjomand, dz. cyt., s. .
 Prezydent Iranu przez dwie kadencje w latach −.
 Pełna nazwa to Sāzman-e Basidż-e Mostaz’afin, czyli Organizacja Mobilizacji 

Uciśnionych.
 Farhang-e basiğ hamān noshe-ye neğāt-e bašariyat-e emruz ast, http://www.

aftabir.com/news/view//nov//cc_politics_iran_mobili-
zation.php/ (dostęp: ..).

 

tożsamość w stosunku do świata arabskiego czy też innych krajów 
Wschodu, na przykład Japonii. W artykule skupiłam się na anali-
zie jednego bardzo istotnego dla komunikacji międzykulturowej 
we współczesnym świecie wycinka tej refleksji – współczesnym 
polityczno-społecznym dyskursie irańskich elit intelektualnych 
w odniesieniu do kultury zachodniej. Mimo braków definicyjnych 
analiza zjawiska kultury była i jest w owym dyskursie obecna, a jej 
zasadnicze elementy stanowią zestawienie kultury Iranu z zachod-
nią i wyszukiwanie kontrastów między nimi bądź elementów im 
wspólnych, a także problem napięć między tym, co irańskie, a tym, 
co muzułmańskie. W odniesieniu do ostatniej kwestii pojawia się 
z jednej strony podkreślanie dawności i bogactwa tradycji Iranu 
przedmuzułmańskiego, odwołania do wielkości perskiego impe-
rium Achemenidów⁷², a nawet mitycznych przodków aryjskich, 
z drugiej natomiast – położenie nacisku na muzułmańskie, przede 
wszystkim szyickie, dziedzictwo tego kraju⁷³. Islam stanowi w Iranie 
element, do którego odwoływało się wielu intelektualistów, nie tylko 
duchownych, ale też świeckich – ci ostatni byli skłonni podkreślać 
znaczenie religii w kulturze irańskiej, między innymi z uwagi na 
kojarzenie „zachodniej dominacji z zachodnią »kolonizacją kul-
turową«, a rządów Pahlawich – z sekularyzmem”⁷⁴. Zetknięcie się 
Iranu ze współczesnym światem zachodnim i dotykające ten kraj 
kryzysy społeczne i polityczne skłoniły Irańczyków do poszukiwa-
nia tożsamości kulturowej celem uniknięcia „porażenia Zachodem” 
bądź zachodniej „inwazji kulturowej”.

Współczesny Iran przechodzi wiele zmian na gruncie refleksji 
intelektualno-filozoficznej. Przywołany na początku artykułu filozof 
Ali-Asqar Mosleh uważa, że coraz większe znaczenie kultury (farhang) 
w procesach zachodzących w nowoczesnym świecie stanowi dla Irań-
czyków zaproszenie do przyjrzenia się własnej tradycji filozoficznej, 
jej miejscu w historii, współczesności oraz kulturze światowej⁷⁵. Rze-

 Achemenidzi to dynastia twórców pierwszego państwa perskiego, panująca 
w latach − p.n.e.

 Zob. S. Bar, Iran: Cultural Values, Self Images and Negotiation Behavior, 
, http://herzliyaconference.org/_Uploads/Iranianself.pdf (dostęp: 
..), s. .

 N.R. Keddie, dz. cyt., s. .
 A.A. Mosleh, dz. cyt., s. –.
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czywiście, obecnie w niektórych irańskich instytucjach naukowych 
podejmowana jest problematyka filozofii kultury – wykłada się ją na 
przykład na Uniwersytecie Tabātabājego czy włącza w nurt badań 
założonego w  roku Instytutu Badań Kultury i Myśli Muzułmań-
skiej (Pażuheszgāh-e Farhang-o-Andisze-je Eslāmi). To z jednej strony 
studia nad własną filozofią, z drugiej natomiast − wykłady filozofii 
zachodniej – istnienie tych ostatnich odzwierciedla zmiany, jakie 
zaszły w porewolucyjnym Iranie, i oznacza, że stosunek do Zachodu 
nie jest już zdominowany przez podkreślanie wyrządzonych przez 
kulturę zachodnią szkód⁷⁶. Najmłodsze pokolenie irańskich inte-
lektualistów potrafi czerpać z zachodniej filozofii, niejako wracając 
do tego, co czyniło pokolenie ruchu konstytucyjnego. Odnoszący 
się do kwestii społeczno-kulturowych irański dyskurs publiczny 
nie jest już budowany wyłącznie na hasłach takich jak imperia-
lizm (emperjālism), porażenie Zachodem (qarb-zadegi), rewolucja 
(enqelāb) i korzenie (chisz), ale przeniknęły do niego takie terminy 
jak: demokracja (demokrāsi), pluralizm (plurālism), wolność (āzādi), 
równość (barobarijat) czy prawa człowieka (hoquq-e baszar)⁷⁷. Zda-
niem Ervanda Abrahamiana to „zwrot kulturowy znaczeniem niemal 
dorównujący rewolucji z  roku”⁷⁸.
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Artykuł poświęcony jest analizie współczesnej irańskiej refleksji nad zja-
wiskiem kultury, podejmowanej nie tylko przez filozofów i zazwyczaj 
zintegrowanej z refleksją polityczno-społeczną. Omówione zostały w nim 
poglądy zarówno przed-, jak i porewolucyjnych intelektualistów irań-
skich. Autorka skupiła się na rozważaniach wynikających ze spotkania 
Irańczyków ze światem zachodnim, ponieważ to ono od dziesięcioleci 
inspiruje w istotnym stopniu omawianą w artykule refleksję, czego wyni-
kiem jest obecność w irańskim dyskursie dotyczącym kultury takich pojęć 
jak porażenie Zachodem (qarb-zadegi) czy zachodnia inwazja kulturowa 
(tahādżom-e farhangi).

 : Iran, kultura, intelektualiści



¡e article analyzes a contemporary Iranian reflection on the phenomenon 
of culture. ¡is reflection, undertaken not only by philosophers, is usually 
integrated with socio-political reflection. ¡e article discusses views of both 
pre- and post-Revolutionary Iranian intellectuals. It is focused mainly on 
issues arising from the meeting of Iranians with the Western world, as it is 
the main inspiration for reflections discussed in the article, resulting in the 
presence of such concepts as Westoxification (qarb-zadegi) and Western 
cultural invasion (tahājom-e farhangi) in the Iranian cultural discourse.

: Iran, culture, intellectuals


