
 
   27-43، صص 1386 پاييز و زمستانردوسي مشهد، مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه ف           
 9/11/1386:            تاريخ تصويب1/3/1386: تاريخ دريافت           

  م ميالدي در هزارة سوها  تمدنگوي  و گفت ةدغدغ

  

  )نويسنده اصلي(سيد علي حائري زاده 

   داوود نادمي

  چكيده

. گرديده است ها     و فرهنگ  ها    تمدن همواره باعث نزديك شدن       ي انديشه بنياد و عقل مدار     ها    كنش
ر ان  ثابت ماندن در جهـ    . هستند نيازمند روند مستمر و پايدار       ها   اين كنش  ـادي بـه جامعـه و     ة لطمـ  متغيـ  زي

ي بسياري را بگشايد كه قبل      ها  تواند راه  مي     ها    تمدندر اين راستا گفتمان     . سازد مي    فرهنگ خودي وارد    
ـا  تمـدن ي گفت و گودر عين حال . از اين وجود نداشت و يا به سختي قابل تحصيل بود       ـامل   ه  خـود ش

 سياسي، اقتصادي و اجتماعي از يك سو، و موانعي نظير شكاف   ت، تعامال يتمدني  ها  يي نظير نياز  ها  نياز
  .ي است، موانع سازماني يا ساختاري، و موانع فّن)مبتني بر فرهنگ(ارتباطي 

   .ها  ، تئوري ، موانع ، ضرورت تمدن،  گفت و گو  : ها   كليد واژه

 طرح و بيان مسأله

ـين المللـي   ةنتينگتون استاد رشتها ي كه ساموئل پذير است؟ پاسخ  امكانها  تمدنآيا گفت و گو ميان      مسائل ب
ـا    تمدنبرخورد « يعني  خودةروارد، در بخش اعظم كتاب پرآوازها  گاهنشو مطالعات استراتژيك در دا   بـه ايـن   »ه

ـاني در   هـا  تمـدن كنـد كـه    مي  او بر اساس مباني نظري خود استدالل .  منفي است،دهد مي   پرسش   ي بـزرگ جه
هاي فرهنگـي بـه    دليل اين امر آن است كه به اعتقاد او مشابهت    . روند  ديگر به پيش مي    يز و برخورد با هم    مسير ست 

د كه با آنان اجداد،    نشتاب مي    مردم به سوي كساني     «: ضانجامد و اختالفات فرهنگي به تعرّ       همكاري ميان افراد مي   
ـتراك ندارنـد دور         و نهادهاي مشترك دارند و خود را از كس         ها  دين، زبان، ارزش   اني كه در اين امور با ايشان اش

  .)46: 1374هانتينگتون، ( »دارند مي  نگه 
ترين لطمه و خـسارت    بيشها  ت و مّلها    تمدن،  ها     عضله بنياد ميان فرهنگ    يها  در تاريخ جوامع پيشين، كنش    

ا تقويت نمـوده و اثـرات قليلـي و           پيوسته پيامدهاي دفعي فرسايشي ر     ها    اين كنش . را بر بشريت وارد ساخته است     
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   نه  تضعيفي را بر بنيكـه  شه بنياد و عقـل مـدار عـالوه بـر آن           ي اندي ها    در مقابل آن، كنش   .  وارد ساخته است   ها    تمد
 فراهم آورد كه بالمال منافع عظيمي را نصيب هـر يـك   جذبه نوعي ها   و فرهنگها  تمدنموجب شده است ميان   

ـ           همچن  ها ساخته،   تمدناز   ن ه  ين موجب گرديده اثرات تكثيري و افزايشي را بر بنيـازد  هـا     تمـد رشـد و  .  جـاري س
شـوند   مـي    كـشته  هـا   ، انسانها  در نزاع جسم«به تعبير يورگن هابرماس .  نوع اخير كنش است منتجها    تمدنپويايي  

ــشه  ــزاع اندي ــي در ن ــا  ول ــسانه ــا  ، ان ـاهي ه ــي   آگـ ــه روز آگــاهي  م ــد و روز ب ــا  يابن ــو ه ــق و ق ت ي خــود را رم
  .)121: 1377هابرماس، (»بخشند مي  

ايـن  .به رغم تافلر ما در عصر كنوني با موج سومي مواجه هستيم كه شبيه جهش كوانتومي در فيزيك اسـت                   
مـوج  . العات نام گرفته است با امواج تاريخي گذشته متفاوت اسـت        عصر كه عصر ارتباطات، يا عصر انفجار اّط       

اين نماد في الواقـع امتـداد       .كند مي     ارايهرا به ما    » كج بيل «ال به طول انجاميد نمادي همچون       نخست كه هزاران س   
 صنعتي را به ارمغـان  تمدن سال ادامه يافت، ظهور     300موج دوم كه حدود     . قواي جسماني و عضالني بشر است     

در . شود مي   داد قواي عضالني بشر تلقي      اين نماد همانا امت   . توان نماد اين موج تلقي نمود      مي    آورد وخط مونتاژ را     
ـيم كـه قـو      مـي     موج سوم بانمـادي همچـون كـامپيوتر مواجـه            ت  انديـشه و عقـل و نيـز روح       ةباش و نقـس  خلّاقيـ 

 و بهـره بـرداري از       خلّاقيتي نوين   ها    كنيم كه شيوه   مي    در اين موج مالحظه     . بخشد  گرانسان را امتداد مي     محاسبه
ـافلر نويـسندگان، دانـشمندان، هنرمنـدان و روزنامـه        . دهـد  مي     را فرا راه بشر قرار       دانايي نقش عمده اي    بـه تعبيـر ت

اند موج سـوم را بـه خـوبي دريافـت      كشورهايي كه توانسته. آيند مي    گران اصلي اين موج به شمار        نگاران، كنش 
ـيش     فرهنـگ،    مديريت،  ، نوآوري،  العات هم اينك اّط    كنند نـرم افـزار، آمـوزش و پـروش،     رفتـه،    تكنولـوژي پ

ـان عرضـه                   بازآموزي، مراقبت پزشكي، خـدمات مـالي و سـاير خـدمات رابـه عنـوان محـصوالت خـود بـه جه
ترين تعارضي كه با آن مواجهيم نه بين اسالم و غرب اسـت و نـه              گويد كه مهم   نظريه موجي به ما مي    «. نمايند مي    

ـين بـرخالف اظهـار    .)172: 1377پور،  صباغ(»هان و غرب  گفته است بقيه ج   » نگتوننتيها    ساموئل«چنان كه     همچن
عميق ترين دگرگوني اقتصادي . با پايان تاريخ روبرو نيستيم   » نيز برخالف قول فرانسيس فوكوياما    «و  » پال كندي «

ه معـارض   مشخص و متفـاوت و بـالقو  تمدنجز تقسيم در شرف وقوع جهان به سه      «و استراتژيك چيزي نيست     
  . )38: 1376تافلر، (» فعلي قابل تشريح نيستندا تعاريف مرسوم و متعارفكه البته ب
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   تحقيقاهميت

 هر چه كه باشد     گفت و گو  موضوع  .ان فردي وجمعي است   گر  كنش نوعي تعامل فرهنگي بين      گفت و گو  
ني هدفش يكي است وآن دستيابي به وفاقي تفاهمي باروشي اقناعي ومبت          ) فرهنگي،اجتماعي ،سياسي واقتصادي  (

 .بر خرد جمعي انتقادي است
ـان   . سـازد  مـي    لطمه زيادي به جامعـه و فرهنـگ خـودي وارد    متغيرثابت ماندن در جهان    ر در ايـن جه متغيـ ،

ـا   نمونه. ي بسياري را براي ما بگشايد كه تاكنون از دريافت آن عاجز بوده ايم        ها    تواند راه  مي     ها    تمدنگفتمان   يي ه
ـيش      «الد اينگلهارت در كتاب خود تحت عنوان        از تغيير وتحول را رون     ـنعتي    تحول فرهنگي در جامعـه پ  »رفتـه ص

، ها  ي اعتقادي تودهها  ي فرامادي، دگرگوني در نظامها  ارزش«الت در از جمله تغييرات و تحو. طرح نموده است 
ـا   ي مـذهبي، نقـش  ها  دگرگوني طبقات اجتماعي، دگرگوني در گرايش ـاي جنـسي، مـس    ه  تطـابق  ةلأو هنجاره

116: 1373اينگلهارت،(صورت پذيرفته است» ... اجتماعي وي نوين ها  ، جنبشها  تآرزوها با واقعي(.   
 تمدن يك فرهنگ ودر قالب يك       ةالت عصر كنوني و تغيير ذائقه جوامع، در محدود        ي نيست كه تحو   شّك

 فرهنـگ، سياسـت، هنـر، اقتـصاد،         اين كنش متقابل جوامع در اطـراف موضـوعات        . واحد بسته قابل تبيين نيست    
فروپاشـي ديوارهـاي اطالعـاتي و گـسترش بـرق آسـاي       . التي دامـن زده اسـت  است كه به چنين تحو .. .صنعت

ـاط تـاروپودي قـرار گي      هـا   تمدنصنعت ارتباطات موجب گشته است كه       ظـاهراً  . رنـد  بـه نـوعي در معـرض ارتب
عدم توجه به . ود را در مظان ارتباط رسمي و نهادينه قرار دهند       خ ها    تمدنشود كه تمام     مياي جز اين ديده ن      چاره

ي متـصلب و  هـا   تمـدن خـالص شـدن    و هـم كنـشي، باعـث    گفت و گـو  در قالب  ها    تمدننهادينه شدن ارتباط    
   ي برخـي  هـا   در جامعـه ايـران بـه رغـم دل نگرانـي           .الت فرهنگي جهان نخواهد شد    انزواگزين از پيامدهاي تحو

باشيم و اين روند  مي  هاي فرهنگي ه  و انگارها  ، مدلها     و كارگزاران حكومتي، شاهد تغيير سبك      گذاران سياست
اول اينكـه   ت حداقل را خواهد داشت كه        اين مزي  ها  تمدني  گفت و گو  توجه به   . طي خواهد شد  طبيعي  به طور   

رانه به مردم معرفي  شده و مدب حساب   و فرهنگ خويش بپردازيم و آن را به طور مطلوب          تمدنخود به بازنگري    
ـنا سـازيم  ها  ي بيگانه را بيش از پيش نسبت به جنبه  ها    تمدندوم اينكه     كنيم نقـد  . ي مثبت و مفيد فرهنگ خود آش

 يگانه طريق خروج از انفعـال و انعـزال فرهنگـي تلقـي     ،ها  تمدن خودي و اخذ هوشمندانه ساير   تمدنانديشمندان  
  .شود مي  
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در . باشـد   تجسم انتزاعي واقعيت در ذهن مـي ،انديشه.  يك انديشه استها تمدني گفت و گو  ل  در عين حا  
كنـد بيـشتر بـار تجربـي         مـي     مفهومي كه سعي    . اي است براي پديدآوردن يك مفهوم       حقيقت انديشه پيش زمينه   

  .داشته باشد
اي زيـست   در زمانـه . »گفـت و گـو  «و يـا  » برخـورد «: روي ما نيست كنيم كه بيش از دو گزينه، پيش مي     ادعا

ـا بريـد   انديشيد، انزواطلبي پيشه كرد و از دنيـا و مـافي   مي  توان به گزينه سو    كنيم كه نمي    مي ـا را در  . ه » برخـورد «م
يي ملفـوف و پيچيـده در روابـط و    گفت و گـو هر نوع ترديد  بي.  انديشيدگفت و گوحاصل نيست، پس بايد به    

براي مصون ماندن از    .  است »قدرت آوري  فن«خود نوعي   » گفت و گو  « بگوييم   بهتر. هاي قدرت است    آوري  فن
  .پرداخت» گفت و گو«و بايد به . را در دستور كار خود قرار داد» تعامل و ترابط«بايد  سويه آن مي رابطه يك

ـا راه  . يكي از عوامل وشاخصه هاي توسعه فرهنگي است        گفت و گو   ي غيـر فرهنگـي   هـا  هر موقع وهـر كج
 به عنوان آلترناتيو هميشه مطـرح بـوده         گفت و گو  به بن بست رسيده،   )منولوگ (هنت آميز برخورد با مسئل    وخشو

  .فرق مي كرده استاست ولي ميزان گرايش واقبال به آن برحسب شرايط اجتماعي 
ـاط متقابـل را تـسهيل مـي            اي به دست مي      و هم سخني، حقيقت تازه     گفت و گو  از طريق    ـازد و    آيد و ارتب س

ـاي نـو    تـوان بـا شـعور و آگـاهي طـرح      مـي . كند يابي به مسائل مشترك حال و آينده جوامع را آسان مي   دست ه
 ة بشري را به گونةها و اميدهاي آيند   داد و بيم   ارايهسازي روابط بشر      اي براي بهينه    هاي خردمندانه   درافكند و شيوه  
هـاي ديگـر را بـا اصـول قـانوني و         تمـدن از  هـاي برگرفتـه       توان ارزش    مي گفت و گو   در. گو بود  صميمي پاسخ 

 .)41: 1377پايا، (نمودهاي فرهنگي خودي سازماندهي  ديدگاه

  قيقتح وروش اهداف

 سخني  و همگفت و گوكشف حقايق تازه ازطريق  -1

   گفت و گوپاسخ دادن به بيم ها و اميدهاي آينده بشر از طريق  -2
  افراد ازي روابط  شيوه هاي خردمندانه براي بهينه سارايه  -3
   خوديتمدني بيگانه با فرهنگ وها تمدن آشنا ساختن فرهنگ و-4
  . گو وفتگخروج از انفعال وانعزال از طريق  -5

  .اسنادي وكتابخانه اي بوده استروش تحقيق در مقاله حاضر 
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  گفت و گو ، هدف، انگيزه و موضوع معيارها،ها  شاخصه، ماهيتيبررس

 ي معرفـت شناسـانه انـسان مـدرن اسـت     هـا  الت در در ديـدگاه شـماري از تحـو   نتيجـه  گفـت و گـو  معناي  
ـابي بـه فهـم ،ار     كـاوش مـشترك بـراي دسـت       گفـت و گـو     ).67:1381پايا،( تبـاط وامكـان افـزون تـر انـساني      ي

 كننـده كـه   گفت و گـو  روندي است تعاملي ميان دو يا چند گفت و گوي، در يك عبارت كّل . )11:همان(است
ـا از        . ن به يك نتيجه كلي است     هدف از آن رسيد    . اشـد ب ، مفهـوم محـاوره نمـي   گفـت و گـو    مقصود مـا در اينج

باشد و موضوعات هم كامالً مـشخص نيـستند    نظر نميي مد حصول يك نتيجه كّل در يك محاوره لزوماً   معموالً
  .و بستگي به شرايط زمان ومكان دارد

  گفت و گو  نظر ما از    اما آنچه مد "Dialogue" دار و در عين حال نسبي، كـه           روندي است هدف   باشد،   مي
ـيدن بـه هـدف         گفت و گو  به عبارت ديگر در روند      . باشد  حد فاصل بين تفاهم و تضاد مي        ما تالشي را براي رس

  . است»رسيدن به تفاهم«ي آن كنيم كه حالت كّل مشخص طي مي
  : عبارتندازگفت و گوها و معيارهاي  ترين شاخصه مهم
ـناخت درسـت از فرهنـگ         اصل لزوم شناخت   -1 هـا و    ديگـران و آگـاهي از مواضـع خـود و ديگـران و ش

ـلح جهـاني آمـاده مـي     تمدنها و  هاي  فرهنگ  ويژگي ي تمـدن  در واقـع مفاهمـة   .سـازد  هايي كه زمينه را براي ص
  . و قبول آن هويت استتمدنهاي هر  مستلزم درك هويت ويژگي

  .هاگفت و گور اين  بلوغ فكري متكي بر استدالالت عقالني د-2
ـناختن    و بـه رسـمي     هـا   هاي متفاوت و مباني واصول آن       د و فرهنگ   اصل پذيرفتن وجود آراء و عقاي      -3 ت ش
  .هاي ديگر تمدن
 پس ها تمدني گفت و گويابي به مواضع مشترك و پراختن به امر        اصل امكان حصول وحدت و دست      -4

  .از كشف مشتركات
  . و انتخاب براي ديگران اصل آزادي در فكر و انديشه-5
  . اصل احترام به مواضع ديگران-6
  . اصل وثوق به رفتارها و تصميمات ديگران-7
 جايگزيني اصل تعاون به جاي از ميدان خارج نمودن قطب مقابـل و در نظـر گـرفتن منـافع هـر يـك از                          -8
  .گفت و گوطرفين 
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  .جاي برخورد و تعارضه  بگفت و گو فهم اصل ضرورت -9
  .ها ساختن ها را به سوي  هم باز ديدن و پلي بين فرهنگ تمدن  افق-10
  .هاي مشترك  درك متقابل ارزش-11
 داد و ستد انديشه ميان نخبگان فكري و نه سياسي براي تبادل آراء و نظرات و شناخت عميق طـرفين از                      -12
  .)45: 1377پايا، ( هاي جديد هاي كهن و رويكردها و نگرش ميراث

تواند اصالت دادن به قدرت كالم صالحان، مبتني بر عقل و فطـرت انـساني، بـراي                  مي     ،وگفت و گ  هدف    
  .ايجاد تعادل در مسير حركت به سوي تكامل بر بستر فرهنگ و دانش مشترك باشد

  .ها بر اساس هدف فوق باشد ، تضمين استمرار زندگي و امنيت انسانگفت و گوانگيزه 
ي و معنوي مردم، براي ايجاد،      ون چگونگي رفع موانع و مشكالت ماد      تواند پيرام   ، مي گفت و گو  موضوع  

 سياست و مديريت منابع جهاني باشـد     سازي رابطه بين      گسترش فرهنگ و دانش مشترك جهاني و بهينه       ،  تقويت
  .)44: همان(

ني گفت و گو استلزامات خاصها تمد  

ـنيدن      ي چون نفي خشونت،    در هر سطحي داراي استلزامات خاص      گفت و گو   احساس نياز به مفاهمه يعني ش
 عمـومي بـه دور از هـر نـوع سلطه،فرصـت        ةردگرايي،پذيرش واحترام متقابل،زبان مشترك حـوز     وياد گيري،ِخ 

ــ  ــر تفــاوت هــا،آزادي فكــر وبيان،ت ليف منــافع فــردي در پرتــو مــصالح  أوموضــع برابر،بردباري،تــسامح در براب
ـادگي  گفـت و گـو  وتعهد متقابل در به ثمـر رسـاندن   ت ها واحساس مسئوليت يگانگي با حفظ هوي   جمعي،  وآم

  .براي پذيرش واجراي نتايج آن است

   هستندها تمدني گفت و گوبررسي نيازهايي كه زمينه ساز 

  :گردد مي  معرفي در زير يي است كه ها  سلسله نياز آيد مي   به شمار ها تمدني گفت و گوآنچه كه زمينه ساز 

  يتمدننيازهاي  -1

ـيط             مدنتهر   ـا مح ـا     ي براي پويايي و ماندگاري خويش پيوسته ناچار اسـت ب ي پيرامـوني خـود وارد تعامـل    ه
ـال  ة چرخ ش اصل ماندگاري بوده است، لذا براي حفظ خود        ،ها    تمدن اساسي   ةلأدر گذشته مس  . گردد  خـود  ي تع
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ي صليبي مـصداق  ها  وز جنگ اسالم و مسيحيت و بر   تمدنرويارويي  . ساخت مي    را از طريق ستيزه جويانه كامل       
ي ممكـن اسـت دولـت       تمـدن در عصر كنوني، بشر دريافته اسـت كـه هـر            . روشن چنين ساز و كاري بوده است      

 اجـل آن را  ، خـودي تمـدن نگاه ايستايي شناسانه به . مستعجلي داشته  باشد و روز به روز نحيف تر و الغرتر شود           
ـاكم   مـي    با يك فرهنگ بـو   تمدنكه در كشور ايران يك      توان گفت    نمي  هم اينك ديگر    . بخشد مي    سرعت   ح
 فرهنگ غيربومي ما در ساير كشورها و جوامع اروپايي و آمريكايي و آسياي        ، در عناصر بسيار گسترده اي   . است

ـايي شناسـي   «در اين وضعيت نگـرش      . دور قابل رديابي و مشاهده هستند      ـاه      » پوي ـار نگ ـناختي   «در كن » ايـستايي ش
ـناختي  .  نمايدكمك خودي تمدن را در تقويت   تواند ما  مي      يـك سـاختمان و   ة را بـه منزلـ  تمـدن  ،در ايـستايي ش

آوريم در حالي كه در پويايي شناسي بـه منزلـه يـك ارگانيـسم      مي  حداكثر به مثابه يك سيستم مكانيكي در نظر        
ـيم  مـي    نظـر  تمـدن  زنده و يك سيستم باز كه حيات و موجوديت زنده داشته و قابل رشد و نمو اسـت بـه                در . كن

  . بستگي داردديگر يك با ها  كامال به ارتباط آنها  تمدنجهان كنوني پويايي و ماندگاري 

  ي بين الملليها نياز -2

ـا    كشد طرز نگرش دولت    مي    ي خويش را يدك     تمدنهر دولت  و نظام سياسي خاستگاه         ـلح    ه  نـسبت بـه ص
.  اسـت ها  ر از مضامين فكري، فرهنگي و رفتاري دولت      ّثأن يا پيچيده مت   به طورروش ... جهاني، ديپلماسي، جنگ و   

 بـه ميثـاقي   ديگـر  يكي به تمدن با معرفي شالوده ها  ورد كه دولت آ مي     اين امكان را فراهم      ها  تمدني  گفت و گو  
صلح جهـاني   در قالب ها  جهاني دست يابند تا حوادث تلخ و ناگوار گذشته به حداقل ممكن كاهش يابد تا ملت           

  .دبه وضعيت ثبات و آرامش دست ياب

  :سلسله نيازهاي اقتصادي سياسي، اجتماعي -3

ــراي تحــصيل   ــي«هــر كــشوري ب ــافع مل ــه صــيانت ذات «، )National Interests(» من -Self (»ناچــار ب

Preservation( ،» ـتقالل » امنيـت ملــي  «،)Territorial Integrity(» وحـدت قلمــرو «) Independence(»  اس
)National Security ( شرايط مطلـوب اقتـصادي  «و «)Economic Well-Being  ( گفـت و  ايـده  . اسـت

 طي فرايندهاي پيچيده و گاه روشني براي حصول منافع ملي و مـوارد شـمول آن كمـك شـاياني            ها  تمدني  گو
  .)199: 1376كاظمي، (كند مي  
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ل معطوف  ي مسائ سايل اقتصادي و به طور كّل      م ها  تمدني  گفت و گو  شايد بتوان گفت مهم ترين زمينه ساز        
كند كه اصل  چرا كه ثبات سياسي در دراز مدت اين ضرورت را به تصميم سازان تحميل مي         . ي است به منافع مّل  

ـنعتي و               .  نظر قـرار دهنـد     تحت  ي خود   ها     را پيوسته در برنامه    گفت و گو   ـنود ص بـه عنـوان مثـال اگـر گفـت وش
ـا     تمدني  گفت و گو  را بخشي از    ) حرفه اي (تخصص   نتـايج آن در    و نمونـه كـوچكي از آن در نظـر بگيـريم           ه
ـيح داده   » آرنولد پيسي«اين نمونه را . گردد مي   روشن ي كامالًمين منافع مّلأجهت ت  در كتاب خود به خـوبي توض
  . است

ي ها  ش چنين گفت وشنودي در سطوح گوناگون است و به عنوان مناظره بين مجموعه ارز    :وي معتقد است  
ي وسيع تـر داراي  ها  صي در برابر بينشبه عنوان وسيله متعادل كننده ديدهاي محدود تخص     . متضادضرورت دارد 

ـين    بسيار زيادي در انگيزش از راه كنش متقابل است كه گاهي به دگرگوني وسايل يا           اهميت سازگاري جديد ب
امكـان دارد  كـرد   يا كنش متقابل را بتـوان تقويـت    گو گفت و ، اگر   ها    با اين شنيده  . انجامد مي    سازمان و تكنيك    

ـا مـسا          ها    نوآوري ـا بـا        ئي آينـده ارتبـاط بيـشتري ب ـته باشـد ت ـان ل و نيازهـاي مـا داش هـاي تكنيكـي مطلـوب      آرم
ي گفت و گـو   ي و ارتباط آن با      نظران در بحث منافع مّل     نگراني برخي صاحب  «. )259: 1367پيسي،  (متخصصان

 كج انديشي،   ة به واسط  ها  تمدني  گفت و گو   ةاز اين جهت است كه كشور پيشنهاد دهند        در كشورمان    ها  تمدن
...  در جامعـه خـود و  گفـت و گـو  ل و مـدل كوچـك   بي فرهنگي داخلي، علوم اجراي موفق يك سم ها    چالش

  .)425: 1376فوالدوند،( ي بهره گيرد درجهت منافع مّلها  تمدني گفت و گونهايتا نتواند اين فرصت 

  ها  تمدناهي مردم شناختي به نگ

طريـق نخـست در چـارچوب    . يابنـد  مـي    از دو طريق نشو و نما ها    تمدن»  Ethndogy« اززاويه مردم شناسي  
دهـد تكامـل    مـي    را بـسط و گـسترش   ها ، آنچه آن ها    تمدنپس ازانعقاد نطفه    . ي تكاملي قابل تبيين است    ها    نظريه

Evolution    ني درون   ها     و اثر تضايفي كنشـامالن آن   تمد نظريـه  « طريـق ديگـر در چـارچوب   . باشـد  مـي   ي ح
  .گردد مي  تبيين » سرايت

مـردم شناسـان ايـن جريـان را     . كننـد  مـي   خـذ  ا عناصري از هم ديگر يك در مواجهه با ها  تمدنبدين معنا كه    
ي پيرامـوني خـود   هـا   جهه با نظام   در موا  ها    گونه كه سيستم   همان.  نام نهاده اند   )اصطالح انگليسي ( فرهنگي تراوش
ي خـود روز بـه روز رشـد و نمـو     هـا    نيز پيوسته با بده بـستان ها  تمدنگردند،  مي  ثير برهم كنشي مضاعف أدچار ت 
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ـيش از سـهم    ها  تمدنواضح است كه در مراحل شكل گيري و نمو  . نمايند مي    بيشتري   ، سهم تراوش و سـرايت ب
ـنت ها  ، آيين ها     از سبك  يبسيار.  است تمدنه هر   تكامل دروني، خودجوش و ايزول     ـيوه هـا   ، مناسك، س ي هـا   و ش

 در كنش متقابـل بـه سـر    ها  تمدنبراين اساس پيوسته    .  نيز رديابي نمود   ها    تمدنتوان در ساير     مي    قومي فرهنگي را    
 منجر به تراوش    ها    تمدن »لتقاب«گاهي  .  متفاوت شكل بگيرد   ي كامالً ها     اين كنش ممكن است در زمينه      ،برند مي    

ـا ايـن تعبيـر    . انجامد مي   به تراوش و انتقال فرهنگي ديگر يك آنها با »تفاعل«گردد و گاه نيز   مي    و انتقال فرهنگي     ب
ـيم چـه در قالـب        بيگانه در هر جلوه و صـورتي كـه تـصو           تمدنتوان چنين نتيجه گرفت كه عناصري از          مي ر كن

ـا   جنگ و اشغال سرزمين، چه د  ـلح و ي ـلح    «ر قالب حضور استعمار و چه در وضعيت ص ه بـ (» نـه جنـگ و نـه ص
 ذكـر مـصاديق   .)146: 1377هابرمـاس،   ( خـودي را دارد    تمدن امكان سفر به     )واسطه گسترش ارتباطات جهاني   

  .تاريخي اين موارد از حوصله بحث حاضر خارج است
 شـكل گرفتـه   گفت و گويي كه بر اثر روش مفاهمه و   ها    تمدنشود استحكام    مي    البته در برخي جوامع ديده      

 در اين است كـه هنگـامي كـه ميـان گوينـدگان و         گفت و گو  مزيت مفاهمه و    « . ستها    تمدناند، بيشتر از ساير     
توانند بدون توسل آشكار يا پنهـان بـه فريـب يـا      مي   تنها در صورتي ها  شنوندگان اختالف نظري بروز ميكند، آن     

ـامي كـه                      ديگر  يك با   خشونت، همچنان  ـند كـه دليـل بياورنـد و دليـل بخواهنـد، هنگ  ارتباط و مفاهمه داشته باش
» اعمـال گفتـاري  «انـد و نيـروي الـزام آور     گيـرد مكلـف بـه اقامـه دليـل      مـي   صحت مدعياتشان مورد ترديد قرار  

(Speech- Acts)ـاني  متعالي.  در گرو نيرومندي غيرخشن همين داليل است در صـورتي بـه    اديان بزرگ جه
ي متقاعـد كننـده و    ها    ي پرقدرت، تبيين  ها     انگاره   خشن نافذ،  ريغدهند كه همچنان از نيروي       مي    حيات خود ادامه    

  .براهين كالمي بهره جويند
توانند بر  مي  تعاليم قدسي .يابد مي    از طريق ارتباط و مفاهمه اي سالم و خالي از قهر گسترش              اما اين نيرو صرفاً   

يي را كه هم حساسند و هـم  ها  كه اين تعاليم بتوانند اذهان انساني وجودي بگذارند به شرط آنثيرأي آتي تاه   نسل
 امـروزه  ...هـا   يعني نه از طريق تلقين و تمكين، بلكه از طريق اقناع عقالني انـسان .  از درون شكل دهند   آسيب پذير 

ـّن    ادانه اي، شرط ضروري تداوم هرمنوتي     اتخاذ چنين موضع نّق    : 1377هابرمـاس،   (ت مانـدگاري اسـت  كي هـر س
158(.  
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  ها تمدني گفت و گوموانع 

و صحيح ممكن است با مـوانعي روبـرو شـود كـه             آل   دهيايك ارتباط   .  يك ارتباط است    اساساً گفت و گو  
 ، موانع  انساني يك ارتباط عبارتند از موانعةموانع عمد. ق يابد آن ارتباط از ايده آل خود اندكي پايين تر تحّق        نهايتاً

ـاوت ةً در بخـش موانـع انـساني كـه عمـد     .)161: 1369راد،  محـسنيان (سازماني يا ساختاري و موانع فنـي   هـاي    تف
 گفـت و گـو  ي فردي، شكاف فرهنگي ميـان دو طـرف   ها   تفاوت در ارزش .قابل مشاهده است  ها    اكتسابي انسان 

 وموضـوعات، تفـاوت   هـا   رت تعبير و تفسير پديـده ، تفاوت در تصورات ذهني و ادراكي، تفاوت در قد      )ارتباط(
گفـت و   درنحوه قضاوت و داوري و تفاوت در ميزان علم و دانش واطالعات ازجمله مـوانعي اسـت كـه در هر                    

  .)165: 1369راد،  محسنيان(شود مي  يي عارض گو
 ناچـار خواهـد بـود    يتمـدن ، هر ها تمدني گفت و گوي فوق در ها  براي احتراز از پيامدهاي ناشي از تفاوت     

ـا   تعـصب .  و مباني آن را به جد بررسـي كنـد        ها     مقابل خود را به رسميت بشناسد و انگاره        تمدن ي هـا    و تـصلب ه
 مقابل جستجو نكند چرا كـه حـق مطلـق    تمدن خويش و نه در تمدن مطلق را نه در ي را كاهش دهد و حقّ  تمدن

  .دست نيافتني است
 طـرف ديگـر    جديدي تكـان نخـورد مـسلماً      ةايد  را ثابت بداند و با هر       اگر يك طرف خود    گفت و گو  در  

 را هـا   تمـدن ي گفـت و گـو  موانع سازماني يا سـاختاري نيـز قـدري     . گردد مي     كار منصرف    ة از ادام  گفت و گو  
 ديگـر  يـك ي مختلف همواره با ها    تمدني گذشته متفكرين و دانشمندان      ها    بايد دانست طي دهه   . كند مي    صعب  

ـنش ارتبـاطي مـ    ة الزمـ گفت و گـو  داشته اند ليكن نهادينه شدن     گفت و گو  حث و   ب . ر و نافـذي اسـت  ّثؤ هـر ك
 بايستي به گونه اي شكل بگيرند كه بتوانند ضـمن فـراهم آوري زمينـه    ها  تمدني گفت و گو ي متولي   ها    سازمان

 و نيز   گفت و گو  اني در فرايند    يي جه ها    مشترك و شرايط مساوي، از هرگونه اعمال نظر سياسي و دخالت قطب           
  .)168: 1369راد،  محسنيان (ي تك صدايي جلوگيري به عمل آورندديپلماس
 مربـوط  گفـت و گـو  ن نيـز بـه طـرفين    آ و بخـش ديگـر   گفـت و گـو  ي از موانع فني ناظر بر محتـواي   شبخ

هـاي  فـت و گو   گ بـه    هـا   تمـدن ي  گفـت و گـو    ر وتنـزل    ّثؤي غيرمفيد و م   ها    گزينش موضوعات و تم   . گردد  مي
  گفـت و گـو  مـداران را بـه جـاي انديـشمندان بـراي        و نيزمعرفي سياستها  ي انديشهگفت و گوسياسي به جاي    

يس جمهـور   آن بوده است و به مجرد پيشنهاد ريـ         را كه جامعه جهاني تشنه       ها    تمدني  گفت و گو   جرياناجراي  
   نمقاومت يك   . سازد مي    مواجه  ت نمايندگان كشورها رسيد با ناكامي       ايران به تصويب اكثريدر مواجهـه بـا     تمد 
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 انعطاف پذيري كمتـري  ها  تمدنهرگاه . رود مي   به شمار گفت و گوجوار خود از موانع فني ديگر   ي هم ها    تمدن
  .)174:همان(يابد مي   افزايش ها داشته باشند احتمال رويارويي آن

  ها مدنتي گفت و گوو چارچوب مفهومي ي تئوريك ها  زمينه

 در باب ريشه و     تمدندر ابتداي كتاب تاريخ     » ويل دورانت «و نيز   »  بي  توين«،  »اشپينگلر«دانشمنداني همچون   
نت  ماهيها    تمد  پيدايش، تحو ، ـا      نكتـه  ها  ر و خصال آن   ل، تطو عـالوه بـر ايـن در    . ي دقيقـي مطـرح سـاخته انـد     ه

ـاعي آن     (Text)تن   را به عنوان يك م     تمدنتوان   مي    مطالعات كاربردي      را بـه مثابـه زمينـه   تمـدن  و شرايط اجتم
 Case)ي مـردم شناسـي فرهنگـي بـه مطالعـات مـوردي       هـا    در نظر گرفت و با استفاده از ايـده )Context(اي

Studies)          ـاي هـر ـنش متقابـل     . دسـت زد تمـدن  در زمينه بافت، ساختار، روندها و كاركرده اگرچـه مكتـب ك
شناسي اجتماعي كارآيي ويژه اي دارد ليكن ميتوان  ي روانها   در حوزه(Symbolic Interactionsm)نمادي

 بـه   تمـدن ي هـر    ها    كه پاره اين.  استفاده نمود  تمدني اين مكتب براي مطالعه يك       ها    ازبرخي مفاهيم و چهارچوب   
شـوند و   مـي   ورزند و به تعامل مشغول   چگونه در درون خود كنش مي     )Sub-Cultures (ها     فرهنگ خردهمثابه  

  .در قالب اين مكتب قابل بررسي است
ـيه تقـارب  «. دي را ايجاد كـرده اسـت  ات متعدات و نظريدرعلوم اجتماعي، فرضيها    تمدنآينده نگري    » فرض

)Convergence Thesis (»تئوري پايان ايدئولوژي«) Exnd of Ideology Theory(، » ي مربـوط  ها  بحث
ـيش  ـنعتي   به جوامع پ .... و) Post Modernism(» پـست مدرنيـسم  «و ) Post Industrial Society (»رفتـه ص

 1960بينانه تقـارب كـه در دهـه          به عنوان مثال فرضيه خوش    . يي هستند كه رو به آينده دارند      ها    فرضيات و تئوري  
رواج داشته است مدعي است كه جريان صنعتي شدن خـصوصيات سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي مـشترك و                    

ـاعي بـسيار          هـا     لي را در جوامعي كه قبل از صنعتي شـدن شـايد زمينـه             حدالشكمّت ي تـاريخي و سـاختارهاي اجتم
ـنعتي   مي   متقارب ديگر يككليه جوامع در نقطه مشتركي با     . آورد  متفاوتي داشته اند، به وجود مي      شوند، چون ص

آبركرامبي، (  وظايف خود برآيد   كند تا بتواند با كارآيي از عهده انجام        مي    شدن خصوصيات مشتركي را ايجاب      
از لوازم تقارب در صورت برخورداري ازمنطق صنعت گرايي، گـرايش بـه صـفات غيـر فرقـه اي،                    .)91: 1367

  .)93: همان(شهري، تحرّكي و مردم ساالرانه است
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توان به منابع تئوريك غني و مفيـدي دسـت يافـت و              در چهارچوب مباحث جامعه شناسي ارتباطات نيز مي       
يي كه در مقوله ارتباط شناسي و تنظيم  ارتباطات ها  مدل.  تبيين نمود  ها  تمدني  گفت و گو   را در    ها  بست آن كار  

 Itheiel de (» اتهيل دوسالپول«براي نمونه مدل . باشند مي   كارساز ها  تمدني گفت و گوروند براي  مي  به كار 

Solapool (   ـنن و وارن ويـور  «و مـدل ارتبـاطي را ) Claude Schannon & Warren Weaver (»كلودش
  .)250: 1369راد،  محسنيان ( نام بردتوان مي  

نـوايي و درك متقابـل پيـام     كه بر محور اشتراك هم)  Wilber Schramm (»مدل ويلبر شرام«عالوه بر اين 
و مقـصد را    شرام براي يك ارتباط سه عنـصر محـوري منبـع، پيـام              . تواند قابل توجه باشد    طرفين استوار است مي   

ـاد مـي          . سازد مي    مطرح   . شـود  اگر ميان منبع و مقصد زبان مشتركي وجود نداشته باشدمشكالت بسيار زيادي ايج
راد،  محـسنيان (سـازد  مـي    را مطـرح  )Field of Experience (»ميـدان تجربـه  «ست كه وي اصطالح  ادر اينجا
 گفـت و گـو  د كه هر كدام متعلق به يكي از طـرفين          باش مي     در نمودار شرام ميدان تجربه دو بيضي         .)260: 1369
 را قطع نمايند، ممكن اسـت مـشتركات ذهنـي،           ديگر  يكتر باشند و يا      هر چه اين دو بيضي به هم نزديك       . است

تـرين زمـان ممكـن     در اينجـا فهـم و درك متقابـل دركوتـاه      .  بيشتر باشـد   ها  العاتي، فرهنگي و حتي زباني آن     اّط
  .)273: همان( گردد حاصل مي

   :باشد كه عبارتند از مي   داراي چهار ركن عمده   مشهور استS.M.C.Rكه به » ديويد برلو«مدل 
 در .)275: 1369راد،  محسنيان(»receiver« و گيرنده » channel« ، كانال »message«پيام ،»Source«منبع 

، معلومات، نظام اجتماعي و فرهنگـي از  اه  ي ارتباطي، نگرشها  ي منبع و گيرنده مفاهيمي از قبيل مهارت      ها    بحث
وي دربخش پيام به مفاهيمي از قبيل عناصر، ساخت، محتوا و رمز پيام اشاره كـرده   . سوي برلو وارسي شده است    

تـوان بـراي      آنچه كه از مدل برلـو مـي        .)377: همان( در بخش كانال نيز به حواس ارگانيسم پرداخته است        . است
كايي در ارتباط بـا ديگـران،   مطابق اين مفهوم نوعي خوداّت . رفت مفهوم نگرش است    بهره گ  ها  تمدن گفت و گو  

گفت ، بايد در طرفين     )عدم احساس حقارت  ( اعتماد به نفس و عدم عزلت در ارتباط و عدم رنج در بيان مواضع             
ش فرد نـسبت  از طرف ديگر برلو در نگر. كند مي  اين بخش نگرش فرد را نسبت به خود تبيين        .  ايجاد شود  و گو 

كـه بـه اصـل    پـسندد؟ اين  مـي   كه آيا فرد به مطالبش اعتقاد دارد و موضع خود را كند به اين مي  به مطلب خود اشاره   
گيـرد و بـراي بيـان آن حاضـر      مـي   ي كه مطالب خود را جدعنوان يك ضرورت ايمان دارد و اين     به   گفت و گو  

  .ي قرص و محكمي بياوردها است استدالل
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له روي  أش فرد نسبت به طرف مقابلش چگونه است؟ آيا نگرش منفي دارد يا مثبت؟ ايـن مـس                 همچنين نگر 
  .گذارد مي  ثير أپيام فرد ت

اگـر او چيـزي ندانـد، پيـام         . ثير خواهـد گذاشـت    أ ت گفت و گو  سطح دانش و مقدار آن نزد فرد بر موضوع          
نـدآن را درك  ت طـرف مقابـل نتوا  واصله ارزش چنداني براي وي نخواهد داشت، اگر زياد بدانـد، ممكـن اسـ           

 .)352: 1369راد،  محسنيان(كند

شاخص يك ديدگاه تازه است كـه بـر اسـاس آن بـه جـاي      » ها تمدني گفت و گو  «ست   ا چنان كه پيدا   آن
 هـا  تمـدن ي گفـت و گـو  به عبـارت ديگـر مفهـوم    . كند  وتفاهم ميگفت و گوتقابل، تضاد و تعارض توصية به     

  : قابل پذيرش نيستها بدون آنبرچند اصل بنا شده كه 
به عنوان عاملي پايه و تعيين كننده در جهـان          » فرهنگ«و نيز مفهوم    » تمدن« پذيرش مفهوم    -1

ـين    » ها تمدن«شود،  مي  » ها تمدني گفت و گو «هنگامي كه صحبت از     : كنوني ـلي و تعي به عنوان واحـدهاي اص
ـا   » ملّـت «به جاي   » تمدن« كاربرد اصطالح    .اند  الملل پذيرفته شده    كنندة در عرصة روابط بين     بـه معنـي    » دولـت «ي

ـلي    ها تمدن است و پذيرش اينكه در جهان كنوني، تمدناصالت دادن به مفهوم     به عنوان بـازيگران و عناصـر اص
ي بـه  تمـدن رسد كه در اين ديدگاه، مسألة جايگزيني واحدهاي  از اين رو به نظر مي   . آفرينند  نظام جهاني نقش مي   

نظر استجاي واحدهاي ملّي در عرصة جهاني مد .  
 ارايـه  زماني قابل    ها  تمدني  گفت و گو  پيشنهاد  : ها  تمدنميان    تغاير و تمايز موجود    ، پذيرش تنوع  -2

هايي كه معتقد به    در اين صورت نظريه   . ي مختلف پذيرفته شده باشد    ها  است كه در آن تنوع و تمايز ميان مدنيت        
زيرا پيش فرض اين    . آيند   نمي ها  تمدني  گفت و گو   جهاني هستند، چندان به مدد       تمدني  پارچگي تدريج  يك

 بايد بـه دنبـال   ها تمدني گفت و گوبنابراين بر اساس مفهوم . ي مختلف استها  تمدنمفهوم چندگانگي و تغاير     
ـاني .  شناختديگر يكي بود و آن را به تفكيك از  تمدني مختلف   ها   شناخت حوزه   كـه معلـوم نـشود كـه     تا زم

.  بـه عمـل آورد  ها ي ميان آن گفت و گو  توان سخن از       و هر يك با چه مشخصاتي وجود دارند، نمي         تمدنچند  
دراين . وجوددارند»  غربيتمدن«و »  اسالمي- ايرانيتمدن«يي  مانند ها  تمدناما مسأله تا اين حد روشن است كه         

 هنـوز بـه طـور    هـا  ون پذيرفته شده است اما مشخصات و تعداد آني مختلف در جهان كنها تمدنديدگاه وجود  
  .مشخص تعيين نگرديده است
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پيـشنهاد   :آميز به جاي الگـوي تعـارض و مناقـشه            پذيرش الگوي رفتار مصالحه جويانه وتفاهم      -3
زيـستي بـه جـاي تعـارض و تقابـل       جويي و هـم    براي جايگزيني الگوي مسالمت    ها  تمدني  گفت و گو  سياست  

.  هـم سـخني اسـت    وگفـت و گـو  بر اساس اين ديدگاه، فرهنگ عرصة ستيز و جنگ نيست بلكه عرصة      . است
ي ها  چون تفاوت .  نيست ها   دليل ستيزخصمانة آن   ها  اما مغايرت آن  .  مغاير باشند  ديگر  يك با   ها  تمدنممكن است   

 بايـد بـر اسـاس روابـط فكـري و      هـا   آنبنابراين روابط ميان. سازند مي   را از هم متمايز     ها  تمدنفكري و فرهنگي،    
  . فرهنگي تنظيم شود

ـالعكس       در رابطة فرهنگي نيز الگوي ستيز و جنگ چندان به كار نمي            ـاهم اسـاس      گفـت و گـو    آيد و ب  و تف
كـاربري زيـادي   » ض منـافع رتعـا «الگـوي  » ها تمدني گفت و گو«بنابراين درديدگاه  .  است ها  تمدنروابط ميان   

ـته بـوده      ملّي كه كليد اصلي مطالعات بين   تعارض منافع . ندارد ـيم قـرن گذش انـد، از نظـر ايـن ديـدگاه      المللي در ن
ـاس آن سـازمان  توان سياست خارجي را صرفاً گر نميجايگاه خود را از دست داده است و دي       . دهـي كـرد    بر اس

  . حاكم گرددها آن مبتني است بر روابط ميان ها تمدنبلكه الزم است تا الگوي جديدي كه به تفاهم ميان 
ـارة آن     هـا   الؤالذكر گر چه هر يك نقاط مبهمي دارند و سـ            گانة سابق   ي سه ها  فرض  مطـرح   هـا   يي چنـد درب
تـوان    بر اساس همين سه فـرض تئوريـك نيـز مـي           . تواند پايه و مبناي بررسي نظري اين مفهوم باشد         مي    است، اما   
 را ها ي موجود تطبيق داده و نقاط اشتراك و افتراق آن         ي عمدة نظر  ها   را با گرايش   ها  تمدني  گفت و گو  مفهوم  

  .مشخص كرد
 و هـا  توان با تجزيه و تحليل وضعيت هر فرهنگ و نياز  مي     را   ها   تمدن و   ها    و مذاكره بين فرهنگ    گفت و گو   

يابي   پرداخت وبراي دستگفت و گو شروع كرد و بعد با شناخت اهداف طرفين به مذاكره و          ها  ي آن ها   توانايي
  .به اهداف از پيش تعيين شده تالش كرد

ي اصيل وجامع در فرهنگ جامعه، هدايت يـك حركـت جهـاني را    ها  توان سعي نمود با تكيه بر ديدگاه    مي    
  .آغاز كرد

رين و هاي مختلف باشند و يا نماينـدگاني از متفّكـ   ها از فرهنگ توانند نمايندگان نسل   مي      گفت و گو  طرفين  
كننـده   ساز، حركت آفرين و تـضمين  تواند زمينه ها نيز مي ي نمايندگان حكومتگفت و گو   البته   .تئوري پردازان 

  . باشدگفت و گو ةنتيج
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ـاط بـراي كّل                      ـاد قـدرت انتقـال و ارتب ه اقـشار و افـراد جامعـه از         يـ الزم به يادآوري است كه در آينـده بـا ايج
ـازي بـا    آيـد و اگـر ايـن زمينـه     طبيعي فراهم ميها به طور  تمدني گفت و گوهاي  هاي مختلف، زمينه   فرهنگ س

هـا در   اي خواهد شـد تـا عـدالت اطالعـاتي برقـرار و تـالش               مه كشورها در جهان ايجاد شود مقد      ةمشاركت هم 
  .جهت نيل به اهداف موردنظر هدايت شود

ان غيـر   ف ارزيـابي صـحيح مـردم ونخبگـ        ي جهانيان استقبال كرد،معـرّ    گفت و گو  كه چرا امروزه بايد از      اين
ي ها شكست برخورد ي وسخت افزاري حيات اجتماعي و     ي منفي سيطره بخش ماد    ها   از پيامد  ها  وابسته به دولت  

ـاعي وبرخـورد       ةنظامي وخشونت آميز با مسائل وضرورت تقويت جنب       -سياسي ـات اجتم  معنوي ونرم افزاري حي
  .اجتماعي مسالمت آميز خردمندانه با امور زندگي است-فرهنگي

ـا  تمـدن  ميان گفت و گوبايد از     ق آزادي جهاني و عدالت مي     براي تحق  ـتفاده كـرد و ايـن مفهـوم را بـه      ه  اس
نظامي كه رقابت و برخورد بر مبناي تعريف از منـافع در آن كـاربرد   . عنوان يك هنجار وارد نظام بين الملل نمود   

  .فراوان دارد
        ي گفت و گـو   متعادل بين المللي،اصل بر     ت هاي بهنجار و   وضعيت كنوني جهان نشان مي دهد كه در موقعي

 هـا  برد اين روند در گرو برآوردن شرايطي است كه عمده ترين آن      اما پيش . است ها   ونه برخورد ميان آن    ها  تمدن
با تكيـه بـر شـرايط فـوق مـي تـوان نتيجـه        .است»ت مدنيةروحي«و»فهم ارتباطي «،»استقرار اخالق گفت وشنودي   «

ـ  مـستلزم وجـود يـك فرهنـگ مـدني       روابط بين الملـل ة در عرصها تمدني وگفت و گ ة كه تثبيت ايدگرفت  
معينـي  ( مي باشـد ديگر يكي مختلف به شناسايي وآموختن از       ها  تمدنارتباطي در مقياس وسيع وافزايش تمايل       

  .)166:1380داري، علم
فرهنگي و  دي سياسي،  مفهوم ورويكر  ها   وفرهنگ   ها  تمدني  گفت و گو  يم كه   أكيد مي نماي  در پايان مقاله ت   

پذيرش «ه با تكيه بر چند فرض تئوريك مشخص از جمله   شاخص ديدگاه تازه اي است ك       همچنين بين المللي و  
 وفرهنگ به عنـوان عوامـل پايـه اي          تمدنپذيرش مفاهيم   «،» و تفاهم در ارتباطات ميان جوامع وافراد       گفت و گو  

    ـان       «،»المللي الت ومناسبات بين  وتعيين كننده در عرصه تحو ـايز مي پـذيرش  «و»هـا   تمـدن پذيرش تنوع،تفاوت وتم
  . بنا شده است» ي فردي و اجتماعيها الگوي رفتار مدني واخالق معنوي در قلمرو
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  فهرست منابع

  . ، چاپ اول  چاپخش،، تهران  پويان حسين ، ترجمه  جامعه شناسي  فرهنگ:)1367(  و ديگران  نيكالس آبركرامبي
  .، چاپ اول ، كوير ، تهران  صنعتي، ترجمه مريم وتر رفته  در جامعه پيش  تحول فرهنگي :)1373(،رونالد رتها اينگل

  .نامه سياسي واجتماعي،شماره سه فصل:،گفتمان»ها تمدن تا ديالوگ ها تمدنازديالكتيك «:)1377(بشيريه،حسين
  .وپنجم چهلوچهارم و   راه نو، شماره چهل،، تهرانگفت و گو  معجزه:)1377 (پايا، علي
  . در جهان واقعي،تهران،طرح نو،چاپ اولگفت و گو:)1381(پايا،علي

  .،تهران،پيام امروز،چاپ اولتمدنگفتارهايي در زمينه فرهنگ و:فرهنگ شناسي:)1378(پهلوان،چنگيز
  . نشر مركز، چاپ اول، تكنولوژي و فرهنگ، ترجمه بهرام شالگوني، تهران:)1367 (پيسي، آرنولد

  . مچاپ سوتهران، سيمرغ، ،   محمدرضا جعفري، ترجمه جديدتمدنبه سوي   : )1376(يديها   ،  و تافلر لوين آ ،تافلر
  .،تهران،طرح نو،چاپ اولها تمدني گفت و گو):1380(خاتمي،سيد محمد

  .ل گفتمان، شماره سوم، سال او،، تهرانمتغير در جهان ها تمدني گفت و گو :)1377(اصغر پور، علي صباغ
ـاپ       ونظريه اشاعه فرهنگي،   ها  تمدني  گفت و گو  :)1381(صدري،احمد تهران،انتشارات دانشگاه عالمـه طباطبايي،چ

  .اول
  . نشر طرح نو، مجموعه خرد در سياست، تهران:)1376...(ا فوالدوند، عزت
  .المللي سي و بين وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سيا، روش و بينش در سياست، تهران:)1374 (اصغر كاظمي، علي

  . سروش، چاپ اولتهران، ارتباط شناسي، :)1369 (راد، مهدي محسنيان
  .،تهران،انتشارات هرمس،چاپ اولها تمدني گفت و گوموانع : )1380(معيني علمداري،كاظم

  . كيان، شماره چهل و چهارم، سال هشتمتهران، كنش ارتباطي، :)1377(هابرماس، يورگن
ـا  تمدن نظريه برخورد    :)1374(هانتينگتون، ساموئل    ـات سياسـي و     ،، ترجمـه مجتبـي اميـري، تهـران    ه  دفتـر نـشر مطالع

   .المللي وزارت امور خارجه بين
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