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 يا تبادل فرهنگي تهاجم
   *ین اسالمیدکتر حس

  دهيچک
دو   آن  نیب  یو اصول  یمنطق  يها نسبت  نییو تب» یتبادل فرهنگ«و »  یفرهنگ  تهاجم« ریدو متغ  به  نگاه
ـ   با توجه  که  است  آن  سؤاالتاز   یکی .است  بوده  ياریبس  االتؤس  ورود به  مدخل  همواره در   کـه نیا  هب

  چگونه استه و دولت ها ملت  نیب  روابط  در عرصۀ يناپذیرانکار  تیواقع  یفرهنگ  تهاجم یکنون  طیشرا
دارند،   یمعکوس  نسبت  که  فوق ریدو متغ  نیو ب دیبخش  تیجامع ها فرهنگ  و تبادل وگو گفت  به  توان یم

  ؟دکر  را فراهم ها فرهنگ  انیم  تفاهم  بحران  رفع  يها نهیو زم  موجود را مرتفع  يها يناهموار

  یفرهنگـ   تفـاهم  بـا  بتوانـد   کـه  طلبـد  یخود را مـ   خاص  زبان یتبادل فرهنگ  که  است  آن  مقاله ۀیفرض
 اهـ  فرهنـگ   و تهـاجم   تقابـل   ۀیدر سـا  هـا  تمـدن   زبان .سازد  را مرتفع ها ملتو   يبشر  ارتباطات  سوءتفاهم

 . ندیجو  تمسک  فرهنگ  مثبت  ییکارا  به  یستیباوگو  گفت  عرصۀ  ورود به  يراب ها گفرهنو   ستین سوریم

و   بیآس  را دستخوش ها ملت  نیب  یفرهنگ  از مبادالت  ياریبس  یفرهنگ  تهاجم  که  است  نیا فرض
  عرضـه   تدر دو قسـم  تأیید این فرضـیه  که است نهاده ها فرهنگۀ مفاهم  در مقابل  يو سد  کرده  انیز

  :خواهد شد
و   اتیاصـول، خصوصـ    نیتـر  برجسـته   انیو ب ها ملت  خیدر تار  یفرهنگ  تهاجم  گاهیجا  نییتب ) الف

  . یفرهنگ  تهاجم  یخیتار  سابقۀ
  یرونیب  ییاز کارا  مناسب  و قرائت یتبادل فرهنگ  يبرا  بستر مناسب  تحقق  در باب  ينظر  بحث ) ب
 . یفرهنگ  و تقابل  تهاجم  يها نهیزم  ذفمنظور ح  به ها فرهنگ

  . است  مقاله  نیا  یاصل  بر مباحث  يا مقدمه  یفرهنگ  و تهاجم  ،فرهنگ، تمدن  با مفهوم  ییآشنا
  

  ها د واژهيکل
   .ی، تفاهم فرهنگیفرهنگ بادلت ،یفرهنگ  تهاجم،  فرهنگ، تمدن

                                                
  واحد تهران ت علمی دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیئ *
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  فرهنگ  
  بـه   خاص  يا هیاز زاو  کیهر  که  است  شده  عرضه  یگوناگون  فیفرهنگ تعار بارةدر

  يبـرا   یمالکـ   فیتعار  نیدر ا  اما آنچه .)12  :1368، االمین روح(اند دهکر  توجه  مقوله  نیا
 :که  است  نیا شود یم  محسوب ها ملت  نیدر رفتار ب  و کارکرد آن  فرهنگ  ییشناسا

و   و سـنن، احساسـات    بو اعتقـادات، آدا  هـا  ارزشاز   يا وسـته یپ  تیـ کل  فرهنگ ـ
  و اخـالق   تیشخص  دهندة و شکل  و عناصر سازنده ها نشیب ها، شهیافکار، اند ها، شیگرا

 . است  یو ملت  هر قوم  و اعمال

  در وجـه  .است  یخاص  يمعنا  يحاو  و بعضاً  عام  يمعنا  ةرندیدربرگ  اغلب  فرهنگ ـ
 عـام   دارد و در وجـه   اختصـاص   یقو اخال  ،یروح ،يامور معنو  ۀیکل  به  خاص فرهنگ

  شـامل  ،اسـت   یو روحـ   يمعنـو   از شـئون   یواجد شأن  که  یدر حال  را، يامور ماد  ۀیکل
 . شود یم

در   شناسـان  و فرهنـگ  داننـد  یمـ   هر جامعه  تمدن  را اساس  فرهنگ  شناسان جامعه ـ
  از جملـه  .نـد دار یمشـترک   فرهنـگ   کـه  داننـد  یم  متشکل  یرا گروه  جامعه، آن  فیتعر

  بـه   تـوان  یمـ ) 1360 عـین، م( از آن  فیتعر 300حدود   به  با توجه  یفرهنگ  يها ویژگی
 :کرد  اشاره ریموارد ز

 . است  دهنده  تیفرهنگ هو ) الف  

  یتجلـ   يدارا  نـدارد، بلکـه    يفـرد   ۀتنهـا جنبـ    در جامعه  نفس  انتیو ص  ذات  حب
 . است  یجمع  ز روحا  یناش  يها و جلوه  یاجتماع

 . است  خواه توسعه  فرهنگ)  ب  

 .اسـت   و انتقال ، ارتباط ب،یتبادل، ترک  خواهان  شیخو  در جوهر و سرشت  فرهنگ
 . است  فرهنگ  اتیاز خصوص  یو تعال ،امتزاج، رشد

 . استیو پو  فرهنگ خالق ) ج  

ـ پد  بلکـه  سـتند ین  یعلمـ   و معلومـات   از محفوظـات   يا مجموعه ها فرهنگ   يهـا  هدی
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  اتیو مقتضـ   طیبا شرا  انطباق  قدرت که شوند، یم  محسوب  یقیو عم دار شهیر  یاجتماع
 . دارند  خاص  و مکان  را در بستر زمان  یاجتماع  خاص

بـا    همـواره  هـا  آن  یتمام  که  داشت  اذعان  توان یم ها فرهنگ  اتیخصوص  به  توجه با
  یعـوامل   را به  فرهنگ رییتغ یاجتماع  یسشنا روان .کنند یم رییتغ  یجیتدر کند و  يروند
  افـراد نشـأت    یتیشخصـ   يهـا  ویژگـی و   یجمعـ   ياز رفتارها  که دهد یم  نسبت  خاص

  را شـکل   یفرهنگـ   و تهـاجم   ،تقابل، تعامل  یاصل  يها رساختیز ها زهیانگ  نیا .ردیگ یم
 :ازعبارتند   عوامل  نیاز ا  یبعض .دهند یم

  يو نوآور  یینوگرا .1

  گرانیاز د دیو تقل  ،يابداع، کنجکاو ،یطلب تنوع  از جمله  در جوامع  يفرد  يها زهیانگ
 . ندیآ یشمار م  به  یفرهنگ  یینوگرا  اتیاز خصوص

  یاجتماع  رشیپذ  .2

  مـردم   رشیو پـذ   اسـت   ییاز نـوگرا   یناش   خاص  یدر فرهنگ دیجد  يعنصر ورود
 . است  یفرهنگ رییاز مظاهر کارکرد تغ  آن  به  نسبت

  یطرد انتخاب  .3

  رشیپذ شود، یم گرید  وارد فرهنگ  لیهر دل  نو به  یفرهنگ  ۀصیخصیک   که  یهنگام
عناصـر    عنـوان   بـه   جامعـه   فرهنگ  اتیخصوص  یبعض دشو یم  موجب  عامۀ  تیو مقبول

مـوارد    ياریدر بس  آسانی نیست و امر  البته .شوند  و متروك فراموش  ،نامتناسب ،یمیقد
 . دشو یم  در جامعه  يریو درگ زیست  موجب

  و انطباق  قیتلف  .4

  رشیپـذ   در صـورت ،  جامعـه   بـه  گـر ید  یاز فرهنگ  گوناگونورود عناصر   دنبال  به
در   یحت، یطوالن  مراحل  یط دیبا  یفرهنگ  عنصر تازة تأییدو   قیتلف فرایندآن،   یاجتماع
در   گانـه یب  فرهنگ  یعناصر واردات  و انطباق  قیتلف. ردیپذ  صورت ، نسل  کی  اتیح  طول

  است  یتیعـوض ـقرار دارد    یفرهنگ رییتغ  عام  ۀصـیخص  در چارچوب  که ـ  فرهنگ  کی
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 . دهد یم  لیرا تشک  یفرهنگ  تهاجم  ةدیپد  رساختیز  همواره  که

  راتییـ بـروز تغ   خود، باعث  یدرون  اتیود خصوصوج  لحاظ  به  فرهنگ  نکهیا  جهینت
  ۀصیثر از خصأمت  که ،ها فرهنگ  يریرپذییتغ  وجه  نیا .دشو یم  یانسان  در جوامع  یفرهنگ

،  تعامـل ،  تبادل  که شود یم  یگوناگون  يکارکردهاسبب   ،است  فرهنگ  تیو خالق  ییایپو
از کـارکرد    خـاص   یوجهـ   یفرهنگـ   اجمته .است  جمله آن از  یفرهنگ دیو تول ، تهاجم

  تیـ ماه  هیـ عل نخسـت   کـه   یوجهـ  .اسـت  گریدهاي   در برابر فرهنگ  فرهنگ  کی  ةژیو
  یلـ یتحم  دنکـر   نیگزیو جـا   جامعـه   آن  یفرهنگـ   يهـا  ارزشمحو   يبرا گرید  فرهنگ
را   تعامـل   ةسازند  ۀیدوسو فرایند  دومو  کند یم  خود عمل  یرهنگف  يو نمودها ها ارزش

 . سازد یم  بدل  مخرب  کشمکش  به

 
  یفرهنگ  تهاجم  

و   از قـدرت   خود بـا اسـتفاده    يها ارزش  لیتحم  در جهت  را غالب  فرهنگ کارکرد
ـ ا .نـد یگو  یفرهنگ  تهاجم  ياقتصاد ای  یاسیس  غلبه ـ   ضـعف   طیدر شـرا   حالـت   نی   کی

  یبرتر فرهنگـ   تیدر موقع  اصوالً  مهاجم  فرهنگ .دهد یم  يرو  يگرید  و قدرت  فرهنگ
و   یدرون  ضعف  علت  به  هجوم مورد  فرهنگ گرید  يو از سو  استثر ؤم  جمتها  قادر به
ـ از پو  کـه   یفرهنگ .خواهد بود ریپذ ضربه  از تهاجم  واهمه دور   تیـ رشـد و خالق  ،ییای
  تیـ و ماه  تیـ قابل  نیخـود و همچنـ    زمـان   بـه   نسـبت   یفرهنگـ   باشد و معرفت  افتاده

  بـه   مهاجم  فرهنگ .خواهد بود ریپذ بیآس  یتیذهن  يباشد، دارا  نداشته گرید  يها فرهنگ
را   یفرهنگـ   مثبـت   يمحورهـا   لیـ و تحل ، یبررسـ  نش،یگـز   فرصـت  گرید  يها فرهنگ

  لیـ را تحم  شدلخـواه   يارهایو مع ها ارزشخود،   از قدرت  گیري بهرهبا   بلکه .دهد ینم
در   آنان  فیحرو ت  یمذهب ـ  یـمل  يها ارزش  یجیدرـت  با حذف  مهاجم  فرهنگ .ندـک یم

  یاساسـ  رییـ تغ  به  سپس ،کند یم  را کم  مورد هجوم  مانور فرهنگ  قدرت ،یعموم  اذهان
  یوجهـ   یفرهنگـ   تهـاجم  ، نیبنـابرا  .پـردازد  یم  یو آموزش  یمراکز فرهنگ  تیفعال ریمس
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 ةو سـازند   متقابـل  فراینـد   که  است  يگرید  در مقابل  فرهنگ  کی  ةژیکارکرد واز   خاص
  مسلط  يبرا  که  ناآن  تافلر معتقد است  نیآلو .کند یم  لیتبد  مخرب  کشمکش  را به  تعامل
وجـود   .انـد  کـرده   اسـتفاده   ییو دانـا   ،از خشـونت، ثـروت   انـد  دهیـ جنگ  نـده یبر آ  شدن

  در عرصۀ  مهاجم  فرهنگ  نۀیشیسوءپ  به  با مراجعه  یفرهنگ  تهاجم  هب  مربوط  اتیخصوص
  را مشـخص   تیواقع  نیا آن  طرفداران  یفرهنگ  و اهداف  تهاجم  یفرهنگ  تیماه خ،یتار
  يو ضـرور   یمنطقـ   قیـ و تلف  انطبـاق   خـط   انحراف  همواره  خیتار  در طول  که سازد یم

  را بـه  ها تمدن  يساز کینزد فرایند  عمالً ،یفرهنگ  تهاجم  سمت  به  گوناگون  يها فرهنگ
 . است تبدیل کرده  يریو درگ  ییارویرو

 
  و تمدن  فرهنگ  مشترك  يها ویژگی  

 ،یابعـاد اجتمـاع    رندةیبرگدر ت،یبشر  مشترك  راثیم  مثابه  به  و تمدن  فرهنگ  ۀمقول
، هنجارهـا،  ها ارزش  متضمن  دو مقوله  نیا .است  گوناگون  يها ملت  یاسیو س  ،یفرهنگ
هـر    یمتـوال   يهـا  نسـل   هسـتند کـه    يو نهادمند  شده رفتهیپذ  و اصول  يفکر  يها روش
 .قائلندها  آن  يرا برا  تیو اهم  احترام  نیشتریب  يا جامعه

، دادنـی  انتقـال   یاجتماع  يها دهیاز پد  دهیچیپ  يا مجموعه  يحاو  تمدن  مفهوم  امروزه
  وجـود داشـته    همزمـان   چند جامعه ای  کیدر  تواند یم  که  است  يمعنو ای  ياز ماد  اعم
در   کـه  ستها ها و شناخت مهارت  گوناگونابعاد   يبرا   ییها شاخص  شامل  تمدن .باشد
  حاصـل  ، تیـ و ترب  میتعلـ   یعنـ ی ، یاکتساب  راهاز   انسان  یخیتار  یاجتماع یتکامل فرایند

 . شود یم

  هتوجـ  درخـور   ارتبـاط   نیمبـ  ، »يریپذ فرهنگ«و  »شدن  یاجتماع«  يهافرایند امروزه
  يوگـو  و گفـت   اسـت   گونـاگون   يها ملتو  ها انسان  روابط  در عرصۀ  و تمدن  فرهنگ
 . برخوردار است  ياریبس  از قدمت  یو فرهنگ  یمدن  تبادالت  يمعنا  به ها تمدن

 .و دارند  قرار داشته  یو تمدن  یفرهنگ  يهافرایند تأثیر  حتت  همواره  گوناگون  جوامع
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در  هـا  ملـت   یخیو تار  یاجتماع  يکارکردها تأثیر تحتخود   نوبۀ  به زین  و تمدن  فرهنگ
  متضـمن   کـه   یاجتماع  و تحرك رییتغ  هرگونه  ،نیبنابرا .و خواهند بود  بوده  خیتار  طول
 ،رو از ایـن  .ابـد ی یمـ   تحقـق   یو تمـدن   یفرهنگـ  فرایند  در  ستها فرهنگ  و تعامل  تبادل

ـ جد  در اثـر تحـوالت    کـه  گرندیکدیدر   دهیو تن  مرتبط  ةدیدو پد  و تمدن  فرهنگ   بـه  دی
ـ   کیتحر  بیدر ضر  اختالف  سبب ـ در پو  ینسـب   ينـابرابر   ینـوع   بـه هـا   آن  نیب و   ییای

  از تمـدن   یناشـ   مسـائل   حـل   يبـرا  ،نیبرابنـا  .اند شده اردچ گریکدیاز   فاصله  شیدایپ
  امـروزه  .سـت ین  متفـاوت   يها فرهنگ  ةسازند  يها ارزشاز   يریگ جز بهره  یراه  یجهان
  يو خودسـاز   یخودشناسـ   ضـرورتاً  شـود  یمـ   مطـرح  ها تمدن  يوگو گفت  مسئلۀ  یوقت

  باشـد کـه  تـر  به دیشـا   .آن اسـت   تحقـق  ریسـ در م  گـام   نینخسـت   یو اجتماع  یفرهنگ
را   تمـدن  ياریبسـ   ،اسـاس  نیبـرا  .دیـ نام هـا  فرهنگ  يوگو  را گفت  ها وگوي تمدن گفت
  قولمع  اتیح  به تا  داشته  يو نوآور  ،زمان تداوم، گسترش  در طول  که دانند یم  یفرهنگ
  یخیتار  ةگستر  هستند که  یمیمفاه  از جمله  و تمدن  فرهنگ .یابد اارتق يدیجد  یاخالق

در   شهیر  هستند که  يپربار  و همانند درخت  بوده ها انسان  یتفکر اجتماع  يدراز  بهها  آن
خواهند   مهادا ها انسان  یزندگ  اند و در طول داشته  تیبشر  یو زندگ  نهاد جامعه  نخستین
 . داشت

 
 ها تمدن  يوگو گفت ابزار  

  رفـع   متعدد هستند که  يها یینارسا ها و دچار التهاب گریکدیبا   در مواجهه ها تمدن
  لیـ در تحل .اسـت  سـر یم گریکـد ی  بهتـر آرا و نظـرات   فهـم  و  تفاهم برقراريتنها با   آن

در  .کنـد  یمـ  فـا یا  یمهمـ  اریبس  نقش ها تمدن  يوگو گفت فراینددر   زبان یشناخت جامعه
ـ   دو طـرف   مورد شـناخت   قتیحق  که  است  نیا گوو گفت  تیماه  واقع   يوگـو  گفـت  اب

  تبـادل   تیاتکا و تقو  نقطۀ که  مشترك  زبان نبود  يگفتار  ارتباط  در .شود  روشن  دوجانبه
  مخرب ارتباطات  عامل  تفاهم سوء .دارد  دنبال  را به  یتفاهمات سوء  باشد یفرهنگ  و تعامل
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  شیگـو   یو حتـ   نزبا ن،ینژاد، فرهنگ، د  يدارا  که  يافراد  میان  سوءتفاهم .است  يبشر
  و زبان  ،نیاز دو نژاد، فرهنگ، د  دو انسان  که  ياما در موارد .دهد یم  يرو زیمشترکند ن
 شـتر یب  مراتـب   بـه  آنبـروز    و احتمـال   امکان رند،یگ یقرار م گریکدی  در مقابل  متفاوت

از   مـانع  ،یرئنـام   موانـع   اغلب  یفرهنگ نیب  در ارتباطات شود یم  گفته  چنان که .شود یم
  آنکـه   بدون د،شو یم  قطع  یکل  به ایو   رهیت  روابط  تیدر نها  شده  یمنطق  ارتباط برقراري

 ها انسان میان  روابط  یفروپاش  باعث ینامرئ  موانع این تاکنون  .باشدداشته   یلیدر ظاهر دل
  تـرین  مهـم  ها دنتم  يوگو در بستر گفت .است  شده  گوناگون  يها فرهنگ  تعاملقطع و 

  هـم  هـا  تمـدن   يوگـو  گفـت  آنکه  مسلم .است »زبان«دارد  اریدر اخت  تیبشر  که  يابزار
 ها فرهنگ  در عرصۀ مقبولیو  فهمیدنی  مشترك  زبان  به  و هم طلبد یرا م  یخاص  طیشرا

  يها شهیاند  ومتدا«  نام  به  يا مقوله  به  حاًیصر زیپارسونز و آلتوسر ن  يها دگاهید .دارد ازین
  يمعنا  به  در واقع  دارد که  اشاره  يبشر  لیاص  يها تمدندر   آن  و صور گوناگون »يبشر
  يوگـو  گفت  ۀنیزم  آوردن  فراهمدر جهت  ها تمدن  نیب »مشترك  میمفاه«  ینوع  رفتنیپذ

 . است  متقابل

  در عرصـۀ  تأییـد د و مـور  مقبـول   زبـان  توانـد  ینمـ   یفرهنگ  تهاجم  که  است  یهیبد
 ها تمدن  ییارویرو  به  که  است  اتیخصوص  ياریبس  رندةیدربرگ  چرا که ،وگو باشد گفت

  و تسـاهل   و تبـادل   تفـاهم  هـا  تمـدن   يوگـو  گفـت   فرض شیپ ،رو از این .شود یمنجر م
در  .اسـت   یفرهنگـ   و تهـاجم   ابـط ور  بحـران   افـع ر هـا  فرهنـگ   تفـاهم  .ستها فرهنگ

تر،  شده  تیترب  که  ییها فرهنگمشترك،   زبان  مثابه  به ها فرهنگ  و تبادل  تفاهم  بچورچا
وگو  در گفت توانند یم تر ستهیتر باشند، شا متمدن، تر خواه آرمان ،تر طلب تحول تر، یعقالن

و  ،مهندسان ،عیصنا  رانیمدکاشفان، دانشمندان،   میان  وزهامر  که  گونه همان .کنند  شرکت
  اي سـازنده   يوگـو  گفـت   در سراسـر جهـان    فناوريو   یصنعت  يدیتول  مشاغل  انصاحب
 . دشو یمنجر م  یجهان  عام  فرهنگ  گسترش  به  دارد که جریان

بر   یفرهنگ  و تهاجم  تبادل  اصطالح  نییدر تب  يا خامنه هللا تیآ  حضرت  انقالب رهبر
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  :شود  اشاره  آن  به  است  ستهیشا  کهدارند  دیتأک ینکات

ـ   اسـت   یملـ   فرهنـگ   کـردن   و کامل  بارور کردن  هدف ،یفرهنگ  تبادل در« در   یول
ـ   کـردن   کن شهیر  هدف  یفرهنگ  تهاجم   در تبـادل  .اسـت   یملـ   فرهنـگ   بـردن   نیو از ب
را   و مـورد عالقـه    و خـوب   نیو دلنشـ   مطبـوع   يزهایفرهنگ، چ  رندةیگ  ملت  یفرهنگ

  روح  يو دارا  کوش سخت  یملت ها ییاروپا ندیب یم  یوقت  رانیا  ملت دیکن  رضف .ردیگ یم
ـ  .اسـت   خـوب   یلیخ ردیبگ ادیها  آن را از  صفات  نیهستند، اگر ا  خطر کردن   نکـه یا ای

هسـتند    یآنجـا مردمـ    مردم  که ندیب یو م ایآس  شرق  نقاط  یاقص  به رود یم  یما وقت  ملت
  يباط، داراضـ و ان  نظـم   يشناس، دارا کار، وقت  به  اقمند، مشت ر، عالقهکا  وجدان  يدارا

  یلیخ ردیبگها  آن را از  اتیخصوص  نیو احترام، ا  ادب  حسن  يخود و دارا  نیب  محبت
 . است  خوب

  مـا را کامـل    فرهنـگ   که  يزهایو چ  درست  نقاط  رندهیفراگ  ملت ،یفرهنگ  تبادل در
ـ غذا   است، دنبال  فیضع  که  یانسان  کی  مثل رد،یگ یم  میتصم کند، یم   مناسـب   يدوا ای

  ملـت   بـه   را کـه   ییزهایچ  یفرهنگ  در تهاجم .بشود  کند و سالم  را مصرف  بگردد تا آن
  را به  یفرهنگ  تهاجم ها ییاروپا  یوقت  مثالً .و بد است  ستین  خوب دهند یم  مورد تهاجم

و   در مسائل، تجسـس   شجاعت، خطر کردن ،یشناس وقت  هید روحکردن  کشور ما شروع
  کی  رانیا  ملت ،يریگیو پ  غاتینخواستند تا با تبل .اوردندیما ن  يرا برا  یعلم  يکنجکاو

ـ   فقطها  آن .بشود  یعلم  و وجدان رکا  وجدان  يدارا  ملت را وارد   یجنسـ   يبنـدوبار  یب
 . )21/5/71،  انقالب  رهبر معظم(»کشور ما کردند

 
 ها تمدن  ییارویو رو  یفرهنگ  تهاجم  نۀیشیپ  

 گـر ید  يها فرهنگبا   ابرفرهنگ  کی  ۀرابط دهد یم  نشان  یالملل نیو ب  یجهان  تجارب
  و اجبـار موجـود در روابـط     اکـراه  .یفرهنگـ   و تحقـق   کـنش   نه  است  بر محور قدرت

  و حال  گذشته  خیدر تار  اصوالً .است  دهکر  یتهخود   يرا از محتوا  روابط  عمالً  یفرهنگ
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  يو ابزارهـا   یرگـ یاز چ  که  ی، هر فرهنگها فرهنگ ۀدر مقابل  که شود یم  مشاهده ها ملت
  یکرسـ   بـه   گرانیبا د  خود را در مصاف  يها ارزش  است  لیبرخوردار باشد ما  يترکارا

 .)11  :1387 ،یکاظم( بنشاند

  جینتـا  ،رونـدها  ،، سـاختارها هـا  فرهنـگ   قیـ عم  درك  عدم  نظران از صاحب  ياریبس
  يها جنگ  ةزیانگ  که دانند یم  ندهیو آ  یکنون  يایخطر دن  نیتر را بزرگ  یو تمدن  یفرهنگ
ـ رو  نـۀ یزم  همواره  خیتار  در طول  یفرهنگ  سوء تهاجم  سابقۀ .است  اریبس  یتمدن   ییاروی
ـ بـر ا   یخیو شواهد تار  قیو مصاد  ستا  دهکر  فراهم را ها تمدن از  .دارد  امـر داللـت    نی
 .اسـت   ضـروري  یخیتـار   یبحثـ   طرح  یفرهنگ  تهاجم  مخرب  نقش  نییتب  يبرا رو، این

  يهـا  دارد و قـدرت   یطـوالن   بشـر سـابقۀ    خیتار  در طول  از فکر و فرهنگ  سوءاستفاده
اند و  مند شده بهره  يبشر  ۀبر جامع  شیخو  قدرت  تسلط  يبرا  يا لهیاز هر وس  یضدمردم
  و توسعه  میتحک  يبرا اي وسیله را  اند فکر و فرهنگ در جوار زور و زر توانسته  همواره

ـ ، معاو)ع(یعل  حضرت  خالفت  و در دوران  در صدر اسالم .قرار دهند  شیخوۀ سلط   هی
و از   داشـت  یمـ   لیگسـ   امـام   تیـ محاک  تحت ۀمنطق  به  شام ۀرا از منطق  انیتنها نظام  نه
فکـر و    از افراد اهـل   بلکه ،کرد یم  استفاده  امام  هیعل  ياقتصاد  تهاجم  يزر برا  يها سهیک

  بـه  کننـد،   لیو تأو ریتفس  امام  هیرا عل  یقرآن  اتیو آ ها تیتا روا برد یسود م زین  شهیاند
  یافکار عموم  و منبر و موعظه  ز محرابا  يریگ بپردازند و با بهره  تیو روا  ثیجعل حد

مـورد    يمعنـو   يهـا  ارزشو   و اصول) ع(یعل  تیاز شخص  دهند که  شکل اي گونه به را
) ع(یعلـ   حکومـت   بود که  نیبر ا  یسع .بسازند  و نادرست  وارونه  يریاو تصو  تیحما
 یفرهنگـ   ثیـ ح بخـورد از   شکست  یو نظام  ،ياقتصاد، یاسیس در حیطۀ  از آنکه  پیش
   زیـ ن) ع(نیحس  و امام) ع(حسن  امام  چون  معصوم  ائمه ریسا .کند  و سقوط ببیند  بیآس
  حملـه مـورد    یو فرهنگـ ،  یفقهـ  ، یدتیعق ، يفکر  تهاجمات یا  ینظام  با تهاجمات هابار

و   اشتهوجود د  و در گذشته  ستین  يا تازه  موضوع  یفرهنگ  تهاجم  ،نیبنابرا .گرفتند قرار
ـ نزد  حـال   زمـان   بـه   از گذشـته   چـه د و هردار  ادامه  هنوز هم  ابزارهـا و   میشـو  یمـ   کی
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  يهـا  گروه ،استعمار دیجد  در قرون .کنند یم دایپ  يتر عیو وس شتریب  ییکارا آن  یفرهنگ
در  .شـدند  یرهسـپار مـ    ییایو آسـ   ییقـا یآفر  يکشـورها   به رسماً  يونریسیو م  يریتبش
  از انقـالب   پـیش   يهـا  سـال در   منتشر شـده   یاجتماع ، و یاسیس،  ینید  از کتب  ياریبس

  با شـدت  ،یاسالمجوامع   ینید  تیو هو  تیموجود  هیعل  غرب  یفرهنگ  تهاجم  موضوع
 . است  شده  مطرح  اسالم  يایدن  معضل  ترین مهم  یو حت  از معضالت  یکی  عنوان  به ، تمام

  است  یروشن  تیواقع  کی م،یکرد دیتأک  آن  يما بارها رو  که  یفرهنگ  تهاجم  ۀمسئل«
اگر ما  .وجود دارد  یفرهنگ  تهاجم .میببر  نیرا از ب  تهاجم  اصل  میتوان ینم  با انکار آن  که
ن ’ که  میشنو یرا م  ییصدا  نیمن رالمؤیام  ةفرمود  نیا  مصداق  به  میرا انکار کرد  آن مـ   نـام  
می  ملَ ـ ا  شیمعنا  يبرو  خواب  تو اگر در سنگر به ‘ عنه  نَ در   هـم   دشـمن   کـه   سـت ین  نی

را   خـودت   کـن   یسـع   يا رفتـه   خواب  به  و لذا تو که  است  رفته  خواب  به  سنگر مقابل
 .)20/9/70 ،انقالب  رهبر معظم(»یکن داریب

  جنـگ   شـرح   هنگـام ) 58 :1366( جهـان   خیتار  به  ینگاه  نهرو در کتاب لعل جواهر
 :دیگو یم  نیچ  به ها یسیانگل  و حمله  اكیتر

و   شـاهنگان یپ  قـت یکردنـد و در حق   يزبـا  مـی مه  نقش  نیدر چ  یمذهب  يها تئیه«
  یاساسـ   منـافع   همـواره   يریتبشـ   يهـا  تیـ جمع .و استعمار بودند  سمیالیامپر  شقدمانیپ

  و مبلغان  ونیروحان  نقش  که دیجد  اما در قرون .نمودند  را حفظ کایآمر  و مصالح ایتانیبر
  بـر عهـدة  هـا   آن  یتهـاجم   از رسـالت   يا عمـده   شـده، بخـش    فیعدر اروپـا ضـ    ینید

ـ ظهور عصـر جد  .است  قرار گرفته  روشنفکران ـ و  و مشخصـات  دی   گسـترش   دوران  ژةی
ـ جد  يدار هیسرما  یستیالیماتر شبه  ۀیروح  غلبه زیو ن  یجمع  ارتباط  لیوسا   ۀیـ بـر روح  دی
و  هـا  کـرده  لیو تحصـ   روشـنفکران   یجیتـدر   ینیگزیجا  سابق، موجبات  ینیو د  یمذهب
  بیترت  نیا  آورد و به  فراهم  یفرهنگ  تهاجمات  را در عرصۀ ساهایکل  ونیروحان  فیتضع

ـ جد  خیدر تـار   یفرهنگـ   تهاجمـات   ۀنیشـ یپ  از بحث  يدیجد  سرفصل  .شـد   شـروع  دی
و   ینظـام   حملـه   يرهـا و ابزا ها وهیش  که نازیم  همان  به دهد یم  نشان  ینیع  يها تیواقع
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  تهاجمـات   يو ابزارهـا  هـا  وهیش  است  شده تر دهیچیتر و پ تر، مدرن متنوع  یاسیس  هجوم
و   یدگیـ چیبـا پ   یفرهنگـ   تهـاجم  فراینـد و   است  تر شده و متنوع تر دهیچیپ زین  یفرهنگ

در   لیرائاسـ   یو فرهنگـ   ینظـام   هنوز تهاجم .شود یم  يریگیپ  يتر حساس  کامالً  طیراش
در   لیحضـور اسـرائ   .شـود  یتر مـ  دارد و هر روز بدتر و گسترده  ادامه  انهیخاورم  منطقه
لبنان،   منطقه بر کایو آمر  فرانسه س،یانگل  یاسیو س  ینظام  تسلط  جۀینت  نیفلسط  نیسرزم
  و جنـگ   اول  یجهـان   از جنـگ   پـس   يها سالدر   عراق، مصر و اردن ه،یسور ن،یفلسط
ـ   دولتمـردان   ياز سـو   متخذه  يها استیدر س  آنچه زین  و امروزه  است  دوم  یجهان   یغرب
  يهافرایند  به  ینگاه .است  یالملل نیب  فرهنگ  کنترل  يسو  بهها  آن  لیاستمرار م  میشاهد

در   یفرهنگـ   تهـاجم   کیاستراتژ  تیماه رییو تغ  جهان  يکشورها  یرهنگف  روابط  نیشیپ
  يو مساعد برا  مطلوب  نۀیزم  خیاز تار  يا برهه  چیدر ه دهد یم  نشان  گوناگون  يها دوره
 »اسـت   وجـود نداشـته    یفرهنگـ   و تفاهم  تبادل  بستر مناسب  کیدر  ها فرهنگ  یکینزد

 .)77: 1365 ،یب نیتو(

  يهـا  دولـت   یطلبـ   و تفـوق   سلطه ریدر مس  فرهنگ  یاتیح  مسیمکان  لحاظ  امر به  نیا
  جیآثار و نتا  و همواره  است  داده  رخ  و ناتوان ریپذ بیآس  در برابر جوامع  و مهاجم  يقو
  تیو وضـع   طیشـرا  در این .استه تمدنو  ها فرهنگ  ییارویرو ،یفرهنگ نیب  ارتباط  نیا

و   تفـاهم   تحقـق   امکـان   در خصـوص   ییها هینظر  شناسان و فرهنگ  شمندانیاند  یخیتار
 . اند داشته  عرضه  یجهان  يها تمدنو  ها فرهنگ  اتیو استمرار ح ها فرهنگ  تبادل

ـ از نظر  دورانت  لیو و  ی،ب نیتو نگلر،یاشپ دالوسا ـ   هی از   تیـ تبع  هسـتند کـه    یپردازان
  خیتـار   با مالحظـۀ   یب نیتو .اند شده  قائل فرهنگ  يبرارا   تولد، رشد و مرگ  یکل  قانون

  ،است  خیتار  در طول  و مداوم  یدائم  یفرهنگ  يها ثر از هجومأمت  که ،ها فرهنگبرخورد 
 :دیگو یم

ـ و ا کنـد  یمـ   حرکت  و تدافع  تهاجم  دو حالت  براساس  خیتار«   و تـدافع   تهـاجم   نی
رشد کند،  د،یوجود آ  به  فرهنگ  ینوع  که شود یم  و موجب دارد  یو متوال  يجبر  یحالت
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 ،همـان ( »نابود شـود   يگرید  تمدن ایو   جامعه  یفرهنگ  و در برابر تهاجم ،شود  فیضع
  کـه  دهد یم  نشان ها تمدنو  ها ملت  یفرهنگ  روابط  ۀگذشت  خیتار  به  ینگاه .)10 :1366
 هـا  تمـدن   محتـوم   اما سرنوشت است،مستند   یخیتار  اتیاز واقع  یبخش  یب نیتو  ۀینظر
 .)67: 1371 ،يکزاز( خواهد بودن  نیچن

 :سدینو یم  تمدن  خیتار  در مقدمۀ زین  دورانت  لیو

  ییگـو  هـا  نیا ۀو هم  میخور یبرم  افتهی زوال  يها تمدنآثار   به  خیتار  يجا  يجا در«
  دگاهید  نیا .)259 : 1366 ،یب نیتو(»است  يبودنا زیچ  همه  عاقبت  که  است  نیا  امشانیپ
 . دارد  يانگار مطلق ها فرهنگو  ها تمدن  زوال ۀنیدر زم زین

ـ ا ،ها فرهنگ  میان  گسترده  تهاجمات  رغم  به، خیتار  به  ینگاه با مشـهود    تیـ واقع  نی
 گرید  يها رهنگفاز   ییها برداشت  وجود دارد که  امکان  نیا ها فرهنگ  ونردر د  که  است

  و تهــاجم  ،تفــاهم، تبــادل  چــون  ییهــا ویژگــی  جــۀینت  تیوضــع  نیــا .شــود  مشــاهده
و  ها فرهنگ  يوگو گفت ای  نشیگز  و اصل  یعناصر فرهنگ  رشیذپ  اصل .ستها فرهنگ
ـ و   تعامل، تبادل، تفاهم  براساس گریکدیدر  ها فرهنگ  جذب دی مؤ زین ها تمدن   یحتـ  ای
 ریسـا  تـأثیر  تحـت   یهر فرهنگ ست،ین ایو مجزا از دن منزوي  یفرهنگ  چیه .است  تهاجم
 رییـ از تغ  مصون ها فرهنگ  از آنجا که .گذارد یم تأثیرها  آن بر زیو خود ن  است ها فرهنگ

نفـوذ    بر اثر اعمال ها فرهنگ  مالحظه یو ب  رحمانه یب  يسازنابود  رد کامل  ضمن ،ستندین
 کنـد،  یمـ   لیرا تسـه   آن  شـدن  یجهـان   که ،را  یفرهنگ  اختالط دیباها،  ابرقدرت  یخارج
  .(Badie B, 2004) رفتیپذ

 :که  است  نیا  نگرش  نیبارز ا  جینتا

در   کــه  یو فرهنگــ  اســت »متحــول«و  »ریــمتغ«خــود   ذات  يمقتضــا  بــه  فرهنــگ ـ
  و تهاجم  در برابر قدرت رد،ینگ  خود بهره  بالقوه  يها ییبماند و از توانا  یباق  ییگرا جزم

ـ با  یرشد و بالنـدگ   يبرا  و گرفتار خواهد شد و هر فرهنگ  ناتوان گرید  يها فرهنگ  دی
 . کند  خود فراهم  يرا برا  عاملت  و امکان  طیشرا



 v 23 يا تبادل فرهنگي تهاجم

  امـا تهـاجم    سـت ها فرهنگ  شدن  یو غن  ییدر رشد، شکوفا  یعامل  یفرهنگ  تعامل ـ
  فیرا تضـع   مـورد هجـوم    يهـا  فرهنـگ   یو ملـ   یمذهب  يها و مالك ها ارزش ،یفرهنگ

 . کند یم  نیگزیرا جا  و متضاد با گذشته ریمغا  ییها ارزشبا   یو فرهنگ کند یم

نـابرابر    در مبـادالت   یفرهنگـ   تهـاجم   ةگسـترد   و مـوج   یخیتار  ۀنیشیپ  به  با توجه ـ
  عرصۀ  ورود به  فرض شیپ  یهنگفر  تهاجم  که  مشهود است  کامالً  تیواقع  نیا ها فرهنگ

ـ هـا  تمـدن   يوگـو  گفت  تحقق  و الزمۀ  ستها تمدن  ییارویرو و   طیشـرا   بـردن   نی، از ب
ـ   یتهـاجم   نگـرش   و امکـان   رشد و توسـعه   يبرا  بنامناس  امکانات و  هـا  ملـت   نیدر ب
 . است  گوناگون  يها فرهنگ

  فـرض  شیپ  که  است  تیواقع  نیا  نیبم ها فرهنگنابرابر   و مبادالت  یخیتار  ۀنیشیپ ـ
  يبـرا   بستر مناسـب  ،رو از این .است  یفرهنگ  تهاجم ها تمدن  ییارویرو  عرصۀ  ورود به

  و تعامـل   رشـد تهـاجم    نـۀ یزم  محو هرگونه  دنبال  به  قطعاً ها فرهنگ  وگو و تعامل گفت
 . است ریپذ امکان ها فرهنگ  میان ابرابرن

ـ   یفرهنگـ   وگو و تساهل گفت  هرگونه  امکان یفرهنگ  تهاجم  يها شاخص   نیرا از ب
 :ها عبارتند از شاخص  نیاز ا  یبعض .خواهد برد

مـورد    و فرهنـگ   مهـاجم   فرهنگ  نیب  يو نابرابر  ضیبر تبع  یمبتن  یفرهنگ  تهاجم ـ
 . است  هجوم

 . است  یو وابستگ  سلطه  خواهان  یفرهنگ  تهاجم ـ

ـ   مشـترك   تفـاهم   نبـود بر   یبتنم  یفرهنگ  تهاجم ـ ـ  هـا  فرهنـگ   نیب  ریتصـاو   ۀو ارائ
 . ستها فرهنگ  نیب  ارتباط ةاز نحو  وبیو مع  مغشوش

 . است دیو تهد  خشونت  و متضمن  ياعتماد یبر ب  یمبتن  یفرهنگ  تهاجم ـ

و   است  همراه  مقابل  طرف  و شکست  طرف  کی  يروزیبا پ  همواره  یفرهنگ  تهاجم ـ
 . است  یشگیو هم  انیپا یب  آن، جنگ  کالن  ياستراتژ یتهاجم  برداشت  دگاهیداز 

و   یتمدن  تیاز ماه  مورد هجوم  فرهنگ  شدن  یته  خواهان  همواره  مهاجم  فرهنگ ـ
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 . است  شیخو  یاخالق

  یدائمـ   ةمبـارز   ، خواهـان سرآمدان ورزان و خشونت  از جنگاوران  یفرهنگ  تهاجم   ـ
  . هستند ها فرهنگ گرید  هیعل

  
 یمراحل تهاجم فرهنگ

 :وجود دارد زیسه مرحله تما یتهاجم فرهنگ در

 يفرهنگ خود يالغا )الف

مرحله بـا   نیا .است شیمردم با گذشته خو یفرهنگ ۀمرحله قطع رابط نیاز ا هدف
مشخص نبودن  یآن با تهاجم نظام یفرق اساس .شود یو اجرا م یظرافت و دقت طراح

ـ شبهات و ترد يبا القا ،اند دهید میکه قبالً تعل يافراد .م استمهاج ةچهر مـردم را   ،هادی
مثـال ملّـت    يبـرا  .کننـد  یو دلسرد م اعتنا یب شیخو یگو فرهن یعلم راثینسبت به م

 نایسـ  یبـه ابـوعل   توان یطب داشت که از آن جمله م  در دانش يدر گذشته مفاخر رانیا
در  هـا  سـال چاپ، و  دیها بار در اروپا تجد نون دهچون قا يآثار ارزشمند و .اشاره کرد
 میاذهان مردم طب قد در یاما مهاجمان فرهنگ ،شده است می سیتدرها  آن یمراکز علم

از  یمرحله اقدامات نیبه اهدافش در ا دنیرس يدشمن برا .ارز کرده بودند را با خرافه هم
 . ورد توجه قرار داده استرا م یفرهنگ ریو تحق ،خط و زبان رییتغ ،ییزدا نید لیقب

 گانهیفرهنگ ب يالقا )ب

الگو  در مقام یآن فراموش شوند، مفاخر فرهنگ یفرهنگ يها ارزشکه  يا جامعه در
 يهـا  ویژگـی ، شـود سسـت   ینید يها ارزشباورها و  رند،یو اسوه مورد توجه قرار نگ

مرجـع   يها گروه شوند، و ریتحق ایبروند  نیاز ب زبان، خط ن،یمانند د یاستقالل فرهنگ
آمـاده   گـران ید يو الگوهـا  هـا  ارزش رشیپذ يبرا نهیزم د،نشو يمنزو ینیو رهبران د

 . کرد جیرا ترو گانهیفرهنگ ب توان یم یراحت به يا جامعه نیدر چن .شود یم

در  ،کشـورمان  یبه وضـع اجتمـاع   يمرور ای هیهمسا ياز کشورها یبه بعض ینگاه
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 يهـا  ارزش نیسهولت جانش به یغرب يها ارزشچگونه که  دهد ینشان م ،يدوران پهلو
  .شود یم یاسالم لیاص

 گانهیفرهنگ ب تیتثب) ج

و  یو ملّ یالملل نیب گوناگون ساتینهادها و تأس تأسیس ،کار گماردن افراد وابسته به
ـ وابسـته در ا  يهـا  دولت روي کار آمدنها  آن در رأس  .گیـرد  صـورت مـی  مرحلـه   نی

را  يو روتـار  ،نزیال يها مانند سپاه صلح، باشگاه یالملل نیب ینگمؤسسات فره ،نیبنابرا
 سیتأس رینظ ماتیاقدا زین یدر سطح ملّ .کرد یابیارز یفرهنگ تیتثب استیس دیبا د دیبا

ـ  ،یحجاب یرواج ب ،یمدارس به سبک غرب مشـابه   ییهـا  و اقـدام  یو آداب و رسوم غرب
ـ با حما ...و ينوسازو  سم،یچون اصالحات، مدرن ینیتحت عناو و قـدرت دولـت    تی
کـه در زمـان حکومـت رضـاخان و پسـرش،       يا وهیش مانند هستند؛ ونهگ نیوابسته از ا

فرهنـگ را، کـه عامـل     خواهـد  یاسـتعمار مـ   .گرفته شـد  شیدر پ قاًیمحمدرضاشاه، دق
ـ است، از حالـت پو  گانهیب ۀمقاومت در برابر سلط ـ در ا .درآورد سـتا یبـه حالـت ا   ای  نی

 ۀشـ یمتوجـه ر  طهسـل ریز يهـا  ملتسلطه،  نیاومت و مبارزه در برابر امق يصورت برا
ـ که اسـتعمار آن را و  کنند یشروع م ییاز همان جا یعنی ند؛شو یم شیخو کـرده و   رانی

 123و  119: 1373، يمحمد یعل( شود یاست که از فرهنگ جامعه آغاز م يا مبارزه نیا
 .)129و 

  تهـاجم   که  ساخت  خاطرنشان دیبا  یخیتار  یو با نگرش  اتیخصوص  نیا  به  توجه با
 . ستها تمدن  يوگو گفت  در عرصۀ  يجد  و از موانع  سلطه فراینداستمرار   یفرهنگ

 
  يتمدن  يوگو گفت  عطف  ةنقط ها فرهنگ  تفاهم  

  یفرهنگـ   تفـاهم  فراینـد  .سـت ها تمـدن   يوگـو  گفـت  مشترك  زبان ها فرهنگ  تفاهم
و  هـا  فرهنـگ   به  است  الزم .پذیرد یم  تحقق  یفرهنگ يدر بستر  یفرهنگ  تهاجم  همچون

ـ   يهـا  ویژگـی و   اتیخصوصـ   انیـ تـا از م  کـرد   توجه  آن  یذات  تیماه  رهنـگ، ف  یدرون
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  و مطالعـه   فرهنگ ةدربار  مطالعه .دکر  و عرضه  ییرا شناسا  و کارآمد آن  مثبت  يها نهیزم
 :قرار دارد  دو فرض  ۀیبر پا ها فرهنگ  یستیهمز ةدربار

  تیخصوصـ  ها فرهنگ  یعنی ،دارند  یدرون  ییکارا ها تمدن ـ  فرهنگ ای ها فرهنگ .1
 . دهند  خود ادامه  اتیح  به توانند یدارند و م  یابندگیرشد

  ییکـارا  .دارنـد   هم  یرونیب  ییکارا ها تمدنو  ها فرهنگ ،یدرون  ییبا کارا  همگام .2
ـ   تبـادل   صـورت   بـه   که  ساز است  خیتار  محرك  نیرت ي، قوها فرهنگ  یرونیب   تعـارض  ای

 . ابدی یم  یتجل

  جنـگ  ای  و تفاهم  بستر صلح  که  است  فرهنگ  یرونیو ب  یدرون  يکارکردها  به  توجه
ـ   چهـرة   شینما  به  و تضاد منوط  تنش  هرگونه .خواهد بود ها ملت  ییارویو رو و   یدرون

  وگـو و تفـاهم   گفت  باشد به  و سازنده  مثبت  اگر کارکرد فرهنگ .ستها فرهنگ  یرونیب
از   است  يا وجود دارد جلوه ها ملت  یفرهنگ  نیب  در روابط  امروزه  آنچه. دیخواهد انجام

  یمنطقـ   قضاوت  به  توان یم  آن  بر اساس  که ها فرهنگ  یرونیب  يکارکردها  اتیواقع  انیب
 . نشست ها تمدن  و تعامل  اهمتف  تحقق  امکان بارةدر

ـ   يوگـو  گفت  يمساعد برا  طیشرا برقراريدر   اصل  ترین مهم   تیـ تثب هـا  تمـدن   نیب
رشـد    طیشـرا هـا   آن  نبـود و   شود می  وگو محسوب گفت  از لوازم  که  است  ییها ویژگی
  تحقق  امکان  عمالً  در جهان  سلطه  در نظام  است گفتنی .کند یم  را فراهم  یفرهنگ  تهاجم

  کسـب   يبـرا   و جدال  یفرهنگ  تنش  یو نوع نیستوگو مقدور  گفت  لوازماز   دسته  نیا
وکنـار    در گوشـه  ،کـا یآمر  خصوصـاً   ،یغرب  يها قدرت  ياز سو  یفرهنگ  يو برتر  تفوق
 . است  یفرهنگ  تعامل  ةعمد  از موانع  که خورد یم  چشم  به  جهان

 ذکرها  آن  متقابل  و روابط ها تمدن  يوگو گفت  يرا برا  یاساس  شرط ششوبر   ماکس
 .)23: 1377 ،يمروزین( یابد یم  تحقق ها فرهنگ  یدرون  کارکرد مثبت  براساس  که کند یم

 ،ها تمدن  يوگو امور و گفت  ۀخداوند در هم  محور قراردادن .1

 هـا  انسـان   بـه   گذاشـتن   و ارزش »یانسـان   و کرامـت   شـرافت «  محور قـرار دادن  .2
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  . ...نظر از نژاد و صرف

  ،ها تمدن  يوگو در گفت »ییگرا  تعقل«  محور قراردادن .3

  ،یجهان  ییگرا و اخالق  یاخالق  ییگرا جهان  به  شیگرا .4

  ،يبشر  لیاص  يها و سنت ها فرهنگو   یاله  انیاد  به  احترام .5

 .گرید  بر تمدن  یتمدن  يو برتر  رجحان  به  يناباور .6

ـ با  یتمـدن   يوگـو  گفـت   شروع ۀنقط  عنوان  به ها فرهنگ  تفاهم  ،اساس  نیا بر بـر   دی
 . متمرکز باشد ینیو مواز  اصول

و   ضیتبع  براساس  نه ابدی  تحقق ها ملت  همسانیو   يبرابر  براساس دیوگو با گفت ـ
  یگفتمان  يها شیدر پو  يبرابر  امکان  گوناگون  يها تمدنو  ها فرهنگ همۀ دیبا .ينابرابر

نادیـده   هـا  تمـدن   يوگـو  گفت  در عرصۀ  دلیلیهر   به دینبا  یتمدن  چیه .باشند  را داشته
 . شود گرفته

  امکـان  ،و متکثر هستند  متنوع اریبس  که، ها فرهنگ، ها تمدن  يوگو گفت  در عرصۀ ـ
ـ و پا  ساسـا   متنـوع   يهـا  فرهنـگ   میـان   ياریو هم  يهمکار  يدارند و مبنا  مشارکت   ۀی

 .)154 :1377 ،یونسکو( شود یم  وگو محسوب گفت

  سـت ها تمـدن   يوگـو  گفـت   و از لوازم سازد یم سریرا م ها فرهنگ  تفاهم  که  آنچه ـ
در رونـد   .اسـت   متنـوع   يها فرهنگ  نیب  یو همبستگ  یو دوست  مشترك  تفاهم برقراري
ـ   ها در عرصـۀ  و دولت ها ملت  نیاعتماد ب  يها پل ساختنتفاهم،   يریگ شکل   یالمللـ  نیب
باشـند و   گریکـد ی  يادعاهـا   تحمل  قادر به  همدالنه دیبا  کنندگان شرکت .است  يضرور
 . دهند  حیخود را توض  منظور و اهداف  آزادانه

وگـو و   گفت راهاز   یو سازندگ  يدر امر همکار  تیبر شفاف  یمبتن ها فرهنگ  تفاهم ـ
  همۀ  يبرا  قرار دارد که  اصل  نیبر ا  چون  ییوگو گفت  نیچن  يامبن .است  یفرهنگ  تعامل
 .ستا ممکن  شده  يزیر و برنامه  منظم، منسجم  یبا حرکت ،باشد  دیوگو مف گفت  يها طرف

  نیطرف  و منافع  مصالح  تیو نقد و رعا  بر عقل  یمبتن  که  است  یهیبد  ییوگو گفت  نیچن
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  در عرصۀ  نظران و صاحب ،و خرد  شهیاند  اهل ، دوستان فرهنگ .باشد  یاخالق  و شئونات
 راهاز   که  تهاجم  صۀیخص  هستند برخالف ها فرهنگ  تفاهم  وگو سردمداران و گفت  تبادل

 . است  یعمل  یطلب و جنگ  يورز خشونت

  در عرصۀ داریپا  عدالت  و تحقق  یجهان  صلح  کالن  ياستراتژ  که  داشت  توجه دیبا ـ
 تر قیعم  ياستراتژ  نیا  ۀیدر سا ها تمدن .است سریم ها فرهنگ  تفاهم  راهتنها از   الملل نیب

 . دارند یبرم  گام شتریب  هر چه  يبارور ریو در مس  شده تر یو غن

و   ارتبـاط   صـرف   از مفهـوم   دارد کـه   یفرهنگـ   ینظم  به ازین  يبشر  یکنون  ۀجامع ـ
را   جهـان   يسـرور   يادعا  که  يو تفکر ایبر دن  حاکم  فرهنگ  ناکنو .فراتر رود  اطالعات

 .سـت ین  آنان  یواقع ازین يپاسخگو و  بوده  گانهیب ها فرهنگو  ها ملت بیشتر دارد در نزد
و   یارتبـاط   يقـو   يهـا  شـبکه   راهاز   که  ،یجهان  یفعل  در نظام  مسلط  یفرهنگ  ياکولوژ
 کـا یآمر  تیمرکز  که  است  آن  یدر پ کند، یم  خود را اعمال  طۀسل  یبرتر اطالعات  فناوري

  یو نظـام   ،ياقتصـاد  ،یفرهنگـ  ،یاسـ یس  ۀرا در عرص  ییاروپا  يها از قدرت  يو معدود
  يو کشـورها   سوم  جهان  یفرهنگ  يها نظامدر   ينابرابر ،ياستراتژ  نیامد ایپ .دکن  حفظ
  در اوج  يو  انیـ و حام کـا یآمر  امـروزه  .اسـت   و جنـوب   شـمال   يبند میو تقس  یاسالم
و   جهـان   ییآقـا   يو ادعا  بوده  یجهان  يها عرصه تاز کهیبر جهان،   یفرهنگ  یطلب قدرت

و   دلخـواه   نظـم   یجهان  نینو  نظم .) 231: 1371فونتن، ( 1ارندرا د  يبشر  جامعه  تیهدا
 . آمریکاست  منافع  در جهت ایدن  یآرمان  تیموقع

  یکمـ  ،1990سـپتامبر   11در  ،کایمرآ  جمهور اسبق  سییر  ،بوش  بار جورج  نخستین
از  کـا یآمر  در مجلـس   نـدگان ینما  مشـترك   در نشست  س،فار  جیخل  بعد از آغاز بحران

 :گفت  سخن  گونه نیا »یجهان  نینو  نظم«

                                                
 :دیگو یم کایآمر  جمهور اسبق  سییر  گانیرونالد ر.  1

  کـه   اسـت   نیـ مـا ا   سرنوشـت   کـه   معتقـدم   مـن . دارد  ییاستثنا  سرنوشت  کی  که  است  ییاستثنا  مکان  کی  قاره  نیا  که  ام اعتقاد داشته  شهیهم  من«
  . »میباش  تیبشر دیام  يراهنما  چراغ
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ـ ا  و امـروزه  ...انـد  کـرده   مبارزه  صلح  نیمأت  يبرا  نسل صد کیدر حدود   تاکنون«   نی
 .)236 :همان(»کند یم  خود مبارزه  شیدایپ  يبرا »نو  جهان«

ناچار   کشورها به  که  است  يا گونه  به  یالملل نیب  روند تحوالت  گرچه  امروزه  ،نیبنابرا
هـا و   انـد امـا ضـعف    دهکـر   خـود توجـه    مسائل  حل  يبرا  یروش  عنوان  وگو به گفت  به

وگـو   گفـت   کـه  سـازد  یم  وگو وجود دارد و مشخص گفت  در عرصه  يجد  يها چالش
 . متمرکز  ییگرا بر عقل  است  يا نانهیب خوش  نگرش

ـ بـا نظر  ریمغـا   يادیمعاصر تا حدود ز  جهان  يها تیواقع  یبرخ   مفاهمـۀ   یآرمـان   ۀی
  یملـ   افعمن  حفظ  غرب  يایو دن کایآمر ،یاستیس  نیچن  يدر راستا  ،امروزه .است  یتمدن

  یخـارج   استیس .ها قرار دارد با دولت  روابط  تیدر اولو  نیسرزم  ياز مرزها  در خارج
  تهـاجم   اسـت یس  بـه   بیـ ترغ  کـه   نگتونیهـانت   ساموئل  يبر تئور  یمبتن  جهاندر  کایآمر

  ملـل   در سـازمان   را که  یتمدن  مفاهمه  طرح  حال  نیو در ع شود یاجرا م  است  یفرهنگ
گرفتار   حاصل یب  يوگو از گفت  یدر گرداب  است  شده  لیتبد  یجهان  يها شهیاند  متحد به

  قیو تشـو   بیکشورها و ترغ گریدر د کایآمر  یفرهنگ ـ  یظامـن  يها تـدخال .سازد یـم
  و تمـدن   با مسلمانان  رمسئوالنهیو برخورد غ  در جهان  يگر یعنصر نظام  تیتقو  ناتو به
  جو تشـنج  پدید آمدنو   نیهرزگوو   یبوسن  از مخالفان  تیمانند حما  در جهان  یاسالم

 گریکـد ی  هیـ عل  مسـلمانان   ینظام  کاتیو تحر  افغانستان  از جمله  مسلمانان  انیم  و تفرقه
 ریتفس  نگتونیهانت  ساموئل  طرح  يدر اجرا  همه  رانیا  به  در حمله  از عراق  تیمانند حما

  .شود یم

انبـار و    را بـه   منطقـه   کـه ،  یاسـالم   تمدن  يایجغراف  در حوزة کایآمر  ینظام حضور
ـ اجـرا و تقو  راسـتاي  اسـت، در   ساخته  مبدل این کشور  ینظام  زاتیتجه  شگاهیآزما   تی
  اسـالم   با تمدن  ییارویو رو  یگفرهن  تفوق  در قالب  که  است  یبرخورد تمدن  يها هینظر

 . تشده اس  مطرح

  يمبنـا  بـر   اسـالم   تمدن  با نهیرید  و خصومت  يریناپذ بر عنصر سازش  غرب  امروزه
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را   تـا اسـالم   کنـد  یمـ   و تـالش   دانسته  یذات يرا امر  دارد و آن دیتأک  نگتونیهانت  ۀینظر
بـر   زیـ ن  غـرب   یستیونیصه  هدفدار محافل  یاسیس  اناتیجر .گرداند  سمیکمون  نیگزیجا
  ،یخـارج   اسـت یس  چارچوب  نیدر چن  حرکت  است  یهیو بد ورزند یاصرار م مرا  نیا

 . دشو یم  تهاجم  يارهایو مع  و اصول  یفرهنگ  تهاجم  ةدیپد  تیتقو  منجر به  عمالً
 

   يریگ جهینت  
اخالق،  ،ینیچون علم و دانش، معارف د یدر مسائل وستهیپ ها ملت خ،یدر طول تار

تر از  ، همواره مهممسئله نیاند و ا پرداخته یبه تبادل فرهنگ یزندگآداب و سنن  و زبان،
  .بوده است ها ملت انیستد کاال م و و داد يمبادالت اقتصاد

کشورهاست کـه در   یمل يها هدف بارور کردن و تکامل فرهنگ ،یتبادل فرهنگ در
ادب و  ،یشناس وقت، نظم و انضباط ریبرجسته و مثبت، نظ اتیخصوص ها ملتآن  ۀیسا

 یدر مسائل علم يکنجکاو زیو شجاعت و ن یکوش سخت ۀیروح ،ياحترام، وجدان کار
در سراسر  یفرهنگ اتیح يبرا يضرور يندرو مسئله نیو ا رندیگ یفرا م گریکدیرا از 

که دارنـد   یبر قدرت هیاز کشورها با تک اي مجموعه شود یجهان است، اما گاه مشاهده م
و با هدف هجمه بـه   ياقتصاد ای یاسیس يها تیها و فعال نامهاز بر يا با تدارك مجموعه

کـن   شهیو به منظور ر یاسیبه مقاصد شوم س یابیدست يملت برا کی یفرهنگ يها انیبن
و  ،یاخالقـ  یهرزگـ  ،یفرهنگـ  يبنـد  و دیـ ق یکردن ب ریفراگ قیاز طر یکردن فرهنگ مل

 الملـل،  نیب  بر نظام  حاکم  طیراش  که  داشت  اذعان دیبان یبرا، بناهستند یارزش یفروپاش
ـ با  طیو شـرا   سـت ین هـا  فرهنـگ   و تعامـل   تفاهم  يبرا  مناسب  یبستر فرهنگ  همواره  دی

  ياسـتراتژ   صـورت   به  یجهان  يها تمدنو  ها ملت  همۀ  و منافع  مصالح  باشد که  گونه آن
ـ رعا  بـه   ها ملـزم  تو دول ها ملت  و همۀ ردیها قرار گ نظر دولت  مطمح  یجهان  کالن   تی
وجـود    بـه   توان یم  اگرچه .باشند  بشردوستانه  و مقررات  نیو قوان  یانسان  اصول  يا پاره
وگـو و   گفـت   ضرورت  نیاز به و احساس  یجهان ۀدر عرص  دوارکنندهیام  نسبتاً  يها نهیزم
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ـ امـا ا  ،امیدوار بود  انو خردمند  نظران و صاحب  شمندانیاند  ياز سو  تفاهم   بـه   مهـم   نی
در   گـام  نخسـتین  .اسـت  سـر یم  یفرهنگ  يها یطلب يو برتر  تهاجم  يها نهیمحو زم  دنبال
ـ   عنوان  به  جهان  امروزه  که  یتمدن  يوگو گفت  تحقق ریمس ـ تما  بـدان   ضـرورت   کی   لی

 .اسـت   یفرهنگـ   دپرسـتانۀ و نژا  طلبانـه   تفـوق   يهـا  نگـرش   هیعل  یجهان  اقدام  کیدارد، 
 ــ  یاسـیس  يها تیبر واقع  یمبتن  ر چهـاگ  رانیا  يوـاز س  یمدنـت  يوگو گفت ادـشنهیپ

و   يریپـذ  تحمـل   يسـو   بـه   جوامـع   فراخـوان  زیسرد و ن  از جنگ  پس  جهان  یاجتماع
 ازمنـد ین  یآرمـان   هـدف   نیچنـ   تحقـق ، امـا  اسـت   یو دشـمن   و طرد خشونت  يهمکار

 . گفته شد  مقاله  نیدر ا  که  است  یمناسب  يراهکارها

  و تفاهم  تبادل  اصول  تیرعا  به  نسبت  یاساس  يباورها  طبعاً زین  الملل نیب  ۀجامع در
  میو ترسـ  ردیـ قرار گ  یغرب  يها نظر قدرت  مورد امعان دیبا  یتمدن  يوگو گفت  ةدر حوز

 . شود  لحاظوگو  گفت  ۀدر عرص  یالملل نیمنشور ب  عنوان  بهها  آن
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