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  چکیده:
 .باشد می الملل بین روابط و سیاسیعلوم  هايرشته محوري موضوعات از یکی ،فرهنگ

 باشد. می بشري جوامع هاي دغدغه ترین اصلییکی از  فرهنگ  ولهمق ،که طوري به
 از در عرصه فرهنگ المللی بین و ملی تحوالتو  سو، یک از ملی و محلی تحوالت
در منازعات و  ،نتیجه در و گذاشته، اثر دیگر یک بر دیالکتیکی نحوي به ،دیگر سوي

 سیاست مقابل در را فرهنگ بخواهیم که آن بی. تاثیرگذار است المللیهاي بینهمکاري
 مطالعات ،پس از پایان جنگ سرد که ساخت، نشان خاطر باید، دهیم قرار اقتصاد یا

گی به تجزیه و فرهنی افتیره با تا ه است،بود در تالش و علوم سیاسی الملل بین روابط
 پایان ها، تمدن برخورد نظریه جمله زا نظریاتی ارائهالمللی بپردازد.  تحلیل امور بین

. تدقیق در این است چارچوب همین در اسالمی بنیادگراییو  ها تمدن گفتگوي تاریخ،
، مطرح گردید، همچنین مرور و ارزیابی تحوالت نظام 1990دسته از نظریات که در دهه 

اق و طرح ، نظیر حمله آمریکا به افغانستان و عرسپتامبر 11الملل بعد از حوادث  نبی
خاورمیانه بزرگ از رویکرد فرهنگی، بیانگر این مطلب است که مسایل فرهنگی نیز 

سازي و  هاي تصمیم در حوزه ،همانند مسایل سیاسی و اقتصادي از جایگاه خاصی
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المللی برخوردار است. بنابراین هدف اساسی  اي و بین گیري در سطح ملی، منطقه تصمیم
باشد. با المللی میهاي بیندر منازعات و همکاي پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ

تواند فرهنگ چگونه می«توجه به این هدف، سوال اساسی نوشتار حاضر این است که: 
با توجه به سوال اساسی » المللی ایفاي نقش نماید؟هاي بیندر منازعات و همکاري

الفات و تعارضات بروز و تشدید اخت«توان مطرح نمود که: مطروحه، این فرضیه را می
تواند به طور فرهنگی از یکسو و افزایش تعامالت و روابط فرهنگی از سوي دیگر، می

المللی، اي، و بینالمللی در سطوح ملی، منطقههاي بینمستقیم در منازعات و همکاري
  ایفاي نقش نماید.

عه، فرهنگ، روابط بین الملل، سیاست جهانی، جهانی شدن، منازکلیدي:  ه هايواژ
 همکاري
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  مقدمه:
نگاهی فرهنگی به سیاست جهانی سبب شده است در بسیاري از موارد جهان به 

چنین قسمتی از آن به صورت  دو بخش صلح و همکاري و نیز جنگ و خشونت و هم
ترین سؤال امروز جامعه جهانی این است که آیا  مسئله، و دیگري راه حل تلقی شود. مهم

عمده ترین . رود یا به سوي واگراییگرایی فرهنگی پیش می عی همجهان به سوي نو
مسائل امروز جهان، اعم از توسعه دموکراسی و حقوق بشر یا روند جهانی شدن یا 

 درقبل از هرچیز داراي بعد فرهنگی هستند.  ها  ، یا گفت و گوي تمدنهاتمدن دبرخور
 چشم از آن، فرهنگی هاي فرآورده و تمدن فرهنگ، درباره پردازي نظریه ،اصرعم ي دوره

 چون عواملی که است آورده وجود به را اي گسترده ادبیات گوناگون، اندازهاي
 اقتصاد، سیاست، با فرهنگ آمیختگی فرهنگی، ارتباطات و گسترده هاي مهاجرت
  فرهنگی هاي فراورده ترویج در ها رسانه نقش با ارتباطی و اي ماهواره هاي شبکه گسترش

  ه است.نمود مضاعف را فرهنگی مطالعات ضرورت فرهنگ، مختلف اشکال رظهو و
هاي  با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ در جهان معاصر، خوشبختانه در سال

اي در بین پژوهشگران و دانشگاهیان حوزه علوم سیاسی و  جایگاه ویژه ،اخیر این موضوع
هاي تالیف شده در این  د  کتابالملل به خود اختصاص داده است. با این وجو بین روابط

باشد. عالوه بر این منابع موجود به زبان فارسی بیشتر به صورت ترجمه  زمینه معدود  می
  گردد. باشند. در ذیل به برخی از  منابع فارسی اشاره می می
فصل  10مشتمل بر که ، جهانی شدن فرهنگ و سیاست در کتاب: )1380( کاظمی -1

دهد. سپس به نقد  ل اول، کلیاتی را در زمینه جهانی شدن ارائه میباشد که نویسنده در فص می
پردازد. بعد، جامعه و سیاست از  معرفت شناسی ونقد روش شناسی نظریه جهانی شدن می

گیرد، و کاربرد نظریه فرهنگی در تحلیل جهانی شدن  رویکردي فرهنگی مورد بحث قرار می
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شود.  فرهنگی و روند جهانی شدن پرداخته میگردد. در ادامه به بحث نقد نظریه  مطرح می
، مورد 21در دو فصل پایانی نیز، مقابله یا مبادله فرهنگی و جهانی شدن، چشم انداز قرن 

  گیرد. بحث و ارزیابی قرار می
متشکل از در کتاب: درآمدي بر نظریه فرهنگی، که  )1384اسمیت ( -2

ظریه فرهنگی، به بررسی باشد. نویسنده پس از تعریف فرهنگ ون چهارده فصل می
مباحثی نظیر: فرهنگ در نظریه اجتماعی کالسیک، فرهنگ و وحدت اجتماعی در 
آثار تالکوت پارسونز، فرهنگ به منزله ایدئولوژي در مارکسیسم غربی، ساختار گرایی 

شناختی فرهنگ، تولید و دریافت فرهنگ،تحلیل فرهنگی پسامدرنیسم و  و تحلیل نشانه
  اخته شده است.پسامدرنیته پرد

ابتدا به  م جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ،نظادر کتاب: ) 1383( آکسفورد -3
هاي اصلی  مفهوم و ویژگیندي وضعیت جهانی پرداخته و سپس به موضوع، ب مفهوم

هاي  هاي مختلف نظیر: نظریه پردازد. سپس جهانی شدن از منظر نظریه جهانی شدن می
ظریه نظام جهانی و نظریه نوسازي مورد بررسی قرار گرفته وابستگی، ن  امپریالیسم، نظریه

شده است. در ادامه به مساله اقتصاد جهانی و موقعیت دولت در شرایط جهانی شدن 
هاي پایانی کتاب موضوع فرهنگ، تعارضات جهانی و  اشاره شده است. در بخش

  گیر مورد مطالعه  قرار گرفته است. نظمی حاکم بر نظام جهان بی
چهار  که در گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر فرهنگ در کتاب: )1385(سلیمی   -4 

فصل تالیف شده است. در فصل اول به بررسی معنی فرهنگ پرداخته شده است. فصل دوم به  تاثیر 
الملل از منظر تئوري مورد بررسی قرار گرفته شده است. فصل سوم به نقش و  بین فرهنگ در روابط
هاي کهن نظیر کنفسیوس، اسالم و مسیحیت پرداخته شده  شناسی در تمدن سانتاثیر فرهنگ و ان
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است. فصل چهارم با عنوان گسترش جهانی فرهنگ و نگرش مبتنی بر حقوق بشر، فرایند ترویج و 
  گسترش حقوق بشر را مورد مطالعه قرار داده است. 

  ادبیات و سوابق پژوهش به زبان انگلیسی:
رسد  انگلیسی منابع متعدد و متنوعی وجود دارد. اما به نظر می در موضوع فرهنگ به زبان

شناسی موضوع فرهنگ را مورد مطالعه  که منابع موجود به زبان انگلیسی، بیشتر از منظر جامعه
الملل به بررسی  هایی که از منظر علوم سیاسی و روابط بین ترین کتاب اند؛ اما مهم قرار داده

  کرد:  هاي زیر اشاره توان به کتاب میاند،  مساله فرهنگ پرداخته
1- Jacquin – Berdal and Others (1998) Culture in World 
Politics. 

در تالیف این کتاب نویسندگان متعـددي مشـارکت دارنـد. فصـل اول کـه مقدمـه کتـاب        
پردازد. بـه طـورکلی نویسـندگان در     باشد، به توضیح جایگاه فرهنگ در جهان سیاست می می

باشند تا تاثیر متقابل فرهنگ در جهان سیاست، و جهان سیاست در فرهنگ را مـورد   میتالش 
هاي مختلف فرهنگی در مطالعه جهـان   مطالعه قرار دهند. به همین جهت اهمیت کاربرد تئوري

الملـل کـه بـر     هـاي روابـط بـین    دهند. در همین راستا، تئـوري  سیاست را مورد ارزیابی قرار می
گیـرد. در پایـان بـه اهمیـت مطالعـات       انـد مـورد بررسـی قـرار مـی      کز شدهپدیده فرهنگ متمر

  شده است. هاي اخیر پرداخته  الملل در دهه فرهنگ در روابط بین
.2- Reeves, (2004) Culture and International Relations  

کتاب مذکور در شش فصـل  تـالیف شـده اسـت. فصـل اول بـا عنـوان ماموریـت تمـدنی، بـه           
پردازد. فصل دوم بـه مطالعـه تبـادل فرهنگـی،      الملل قبل از جنگ جهانی اول می ابط بینبررسی رو

پــردازد. فصــل ســوم بــا عنــوان زوال   برقــراري روابــط فرهنگــی و مشــکالت تبــادل فرهنگــی مــی 
پـردازد. فصـل چهـارم بـه      گرایی و مشکالت ناشی از آن مـی  گرایی، به بررسی گریز از بومی بومی
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پـردازد. فصـل    فرهنگی  پرداخته و به بررسی فرهنگ دوران جنـگ سـرد مـی   موضوع ناسیونالیسم 
المللـی و تقابـل فرهنـگ جهـانی و محلـی را مـورد ارزیـابی قـرار          پنجم اصول فرهنگی جامعه بـین 

 پردازد. دهد. فصل ششم به بررسی فرهنگ و اختالفات ناشی از فرهنگ و بنیادگرایی می می

  
3- Chay (1990) Culture and International Relations. 

الملل پرداخته اسـت. در   کتاب در چهار بخش به بررسی جایگاه فرهنگ در روابط بین
شـود. بخـش دوم بـه     الملـل بررسـی مـی    هاي روابط بین بخش اول مفهوم فرهنگ در تئوري

الملـل   بـط بـین  هاي انسانی، علل منازعه در جوامع بشري، تاریخ دیپلماسی و روا بررسی جنبه
بـه بعـد و    1900بـه نقـش فرهنـگ در سیاسـت خـارجی آمریکـا از       دازد. بخـش سـوم   پر می

هاي جهـانی و   پردازد. بخش چهارم فرهنگ کاربرد هنجارها در سیاست خارجی آمریکا می
هاي آسیایی، آمریکـاي التـین و احیـاي     الملل را مورد ارزیابی قرار داده و فرهنگ بین روابط

 کند. اسالم در خاورمیانه را بررسی می

الملل، متاثر از رویکردهاي اصلی رشته  بین اکثر منابع موجود در رشته روابط
المللی را بیشتر  الیسم، نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، تحوالت بین الملل، رئالیسم، ایده بین روابط

اند؛ و موضوعات کمتر از زوایاي  از منظر امنیتی، سیاسی و اقتصادي مورد مطالعه قرار داده
المللی باید به  که جهت شناخت بهتر امور بین اند. در حالی نگی مورد ارزیابی قرار گرفتهفره
المللی از  هاي فرهنگی آن نیز توجه داشت. زیرا در بسیاري از موارد ارزیابی مسائل بین جنبه

بخشد. بر همین اساس پژوهش حاضر  بعد فرهنگی، درك و فهم امور جهانی را تسهیل می
تاثیر فرهنگ در عرصه سیاست جهانی را مورد مطالعه قرار چگونگی تا  ،در تالش است
المللی ناشی از منازعات فرهنگی را مورد شناسایی قرار داده و  هاي بین داده و چالش

  المللی بیابد. هاي بین راهکار مناسبی را جهت کاهش منازعات و افزایش همکاري
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  المللی: نقش فرهنگ در منازعات بین -1
توان، جهانی چندپاره میان تعدادي فرهنگ غیرقابل جمع مروز را میجهان ا

برند. هنجارهاي هر یک از انگاشت که به تفسیرهاي متفاوتی از معانی رویدادها راه می
کنند و هایی متفاوت با دیگران درباره منافع شخصی ایجاد میها برداشتاین فرهنگ

شود که بتوان جهان را از و مانع از آن میسازد تر میها را عمیق همین شکاف میان آن
دریچه چشم دشمنان خود یا در واقع از منظر هر فرهنگی غیر از فرهنگ خودي مشاهده 

ن الملل از منظر فرهنگی، در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بی ).560: 1384(روزنا،  نمود
قی وجود ندارد ها، هیچ منط از نگاه آنگویند. خن از هرج و مرج جهانی میس گروهی

خص روي کره هاي گوناگون با هویت مستقل و مکان مش ها و تمدنکه نژادها و فرهنگ
 .)282 – 283: 1381 (کاظمی، پارچگی بروند ی و یکزمین به سمت نوعی همگرای

به موضوع فرهنگ و سیاست بین الملل نگریسته  ،که از این منظر برهمین اساس زمانی
ها، پایان تاریخ و  طرفداران سه دیدگاه: برخورد تمدن شود کهشود، مالحظه میمی

که مقوله فرهنگ عامل اصلی  درصدد اثبات این موضوع هستند ،بنیادگرایی اسالمی
 ،گردد. بنابراین در این بخش از پژوهشمحسوب می یالملل گرایی و منازعات بین تقابل

  شود.به بررسی سه دیدگاه فوق الذکر پرداخته می

  ها ه برخورد تمدن.  نظری1-1
- می در عرصه جهانی ،هایی که به فرهنگ به عنوان عامل تقابلدر میان نظریه

باشد که توسط ساموئل میاي برخوردار  ها از جایگاه ویژه نگرند، نظریه برخورد تمدن
ادیم جدیدي را ارائه گردید. این مقاله پار 1اي در مجله فارین افرزدر مقاله ،هانتینگتون

                                                   
1.Foreign Affairs 
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الملل مطرح کرد که در آن فرهنگ و در نهایت تمدن الگوهاي  روابط بیندر عرصه 
 .)1035: 1383(بیلیس و اسمیت، کنندالمللی را تعیین می ري بینمنازعه و همکا

هاي آینده روابط بین الملل در قالب رویارویی هانتینگتون پیش بینی کرد که چالش
(نقیب زاده،  ی خواهد نشستها به تجل هاي مختلف فرهنگی و برخورد تمدنحوزه
1381 :50(.   

ها در حال پایان و جنگ  هانتینگتون معتقد است که، هم اکنون جنگ میان ملت
ها در حال آغاز است. اما تمدن که واحد اصلی مورد نظر هانتینگتون است  میان تمدن

نویسد: تمدن یک موجودیت (یا هویت) فرهنگی است.  چیست؟ او در این زمینه می
هاي مذهبی، همگی داراي  ها، گروه گروههاي قومی، ملیت ها،اها، سرزمینروست

دیگر تجانس فرهنگی ندارند.  هاي مشخص هستند که در سطوح مختلف با یک فرهنگ
فرهنگ یک دهکده در شمال ایتالیا ممکن است با یک دهکده در جنوب آن متفاوت 

سازد، دهکده آلمانی متمایز میها را از  باشد، اما هر دو در فرهنگ ایتالیایی که آن
هاي فرهنگی مشترکی دارند که مشترك هستند. جوامع اروپایی نیز به نوبه خود ویژگی

ها بخشی از یک موجودیت ها و غربیکند. اعراب، چینیآنها را از جوامع عرب جدا می
ها تشکیل یک تمدن را  شوند، بلکه هر یک از آنتر محسوب نمیفرهنگی گسترده

ترین سطح هویت بندي فرهنگی و گسترده ها باالترین گروه هند. بنابراین تمدند می
هانتینگتون با . )47: 1382دار است (هانتینگتون، فرهنگی است که انسان از آن برخور
کند که، هویت تمدنی به گونه روزافزونی در آینده ارائه این تعریف از تمدن بیان می

  یابد. اهمیت می
مور جهانی از این پس بر اثر کنش و واکنش هفت یا هشت ا وياز دیدگاه 

تمدن غربی (که خود به  -1ها عبارتند از:  تمدن بزرگ شکل خواهد گرفت. این تمدن
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تمدن  -2شود)؛ دو قسمت تمدن اروپایی و تمدن آمریکاي شمالی تقسیم می
اپن (که تمدن ژ -3؛ )گیردتگان فرهنگ چینی را در برمیکنفوسیوسی (که چین و وابس

تمدن اسالمی (که از سه تمدن  -4؛ )شودتگان فرهنگ ژاپنی را شامل میژاپن و واسب
تمدن هندو (که هندوان شبه  -5؛ )شودرب، ترك و ماالیایی تشکیل میفرعی یعنی ع

ارتدوکس (که  –تمدن اسالوي  -6؛ )گیردبرمی قاره هند و جنوب شرقی آسیا را در
 -8؛ تمدن آمریکاي التین -7 )گردد؛را شامل می هاي اروپاي شرقیروسیه و کشور

 .)48: 1382(هانتینگتون،  احتماالً تمدن آفریقایی

ها و منازعات مهم هاي اخیر و ایام آینده، درگیري به عقیده هانتینگتون، در سال 
ها از هم  مدنها شکل خواهد گرفت. در نقاطی که ت جهانی روي خطوط گسل تمدن

هاي درگیري و منافع مشترك بیشتر است. بنابراین منازعات جهانی  شوند، زمینهجدا می
  . )259 -260: 1383(اکسفورد،  پیوندندبه طور عمده در این نقاط به وقوع می

هاي  هاي غربی و اسالمی از یک طرف و تمدن به نظر هانتینگتون، مرز بین تمدن
هاي اسالم و روم در غربی و ارتدوکس از طرف دیگر است. در زمان تقابل امپراطوري

هاي صلیبی و در دوران امپراطوري عثمانی همواره این گسل محل منازعه  دوران جنگ
هاي بالکان (بوسنی و هرزگوین و کوزورو)  دو تمدن اسالم و غرب بوده است.جنگ

درست در همین نقطه رخ داد. به عالوه، درگیري میان اعراب و اسرائیل و منازعات میان 
هاي صورت گرفته در اطراف خطوط گسل هایی از درگیريو ایران نمونه آمریکا، لیبی

ها هستند. در این سوي جهان درگیري هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر و نیز  تمدن
گیرد. مسائلی چون مسجد بابري روي خط گسل تمدن اسالم و هندو صورت می

خطوط گسل  نیز در حدود تعارضات میان چین و آمریکا، ژاپن و آمریکا در خاور دور
  .)56-60: 1374(هانتینگتون، هاست  هاي آن فرهنگ
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که، نکات بدیع و جالب توجهی در درون خود  رغم آن نظریات هانتینگتون به
قرار گرفت. به اعتقاد آنان بررسی و تحلیل فرهنگ  ارد، مورد مخالفت گسترده منتقداند

نانه بود. هانتینگتون نتوانست مسائل مربوط در این نظریه کوتاه و نتایج حاصله بسیار بدبی
ها وجود داشته است، مورد توجه قرار دهد.  به تعامل و سنتزي را که همیشه بین تمدن

، از دست داده بود و »دیگري«برخی معتقد بودند که آمریکا، اتحاد شوروي را به عنوان 
ن، جایی که . با وجود ایاي غرب بسازدهانتینگتون قصد داشت دشمنان جدیدي بر

توانست مورد انتقاد قرار گیرد، کوچک شمردن اقتصاد جهانی و هانتینگتون واقعاً می
فرهنگ ناشی از آن بود. هانتینگتون نتوانست میزانی را که جامعه جهانی و بازارهاي 

اند را مورد شدهها در آن ادغام  هاي سنتی را تعدیل کرده و این فرهنگ اقتصادي فرهنگ
  .)1037 – 1038: 1383(بیلیس و اسمیت،  دهدتوجه قرار 
هاي انسان رغم وجود این مشکالت، هانتینگتون بحث مهمی درباره انگیزه به

پس از جنگ سرد و الگوهاي جدید منازعه و همکاري بین المللی مطرح کرد. 
که جهان دوقطبی  نشان داد هانتینگتون دالیل و هدف منازعات بین المللی را در زمانی

ها ممکن است تمامی داستان جهان پس از جنگ سرد را بازگو  برخورد تمدن .دش می
سپتامبر  11البته وقوع حوادث نکرده باشد، اما مطمئناً بخشی از آن را بازگو کرده است. 

نظریات  و تحوالت پس از آن نظیر مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی دینی، مهر تاییدي بر
- میالملل نقش فرهنگ در سیاست و روابط بین توجه مجدد به هانتینگتون و

  (Sharp, 2004: 361-363).باشد 



11 
 

  . نظریه پایان تاریخ2-1
هاي هانتینگتون نظریه دیگري که به ظاهر، با  زمان با نظریه برخورد تمدن هم

ولی در اساس مکمل آن قرار گرفت و به تقابل و منازعات  ،نظریه وي متضاد بود
فرانسیس  زند، نظریه پایان تاریخ است که توسطدامن می کشورها در قالب فرهنگی

 1992مطرح گردید و سپس در سال  ،2نشنال اینترستدر مجله  1989فوکویاما، در سال 
فوکویاما بر  .)90: 1379بسط داده شد (دهشیار،  3در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان

یعنی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک  ؛ایماین اعتقاد بود که ما با پایان تاریخ مواجه شده
گیري لیبرال دموکراسی غربی به مثابه آخرین صورت دولت انسانی. منظور  بشر و همه

وي از پایان تاریخ، پایان وقوع رخدادها نبود، بلکه وي به پیروزي جهانی ایده لیبرال 
. )326 – 327 :1387کرد (بارکر، دموکراسی به منزله تنها نظام سیاسی پایدار اشاره می

کند؛ به این معنا فوکویاما، دموکراسی لیبرال را شکل نهایی حکومت بشري قلمداد می
هاي کارامد اند ،سرچشمه فرضیهکه از نظر ایدئولوژیک چون خطوط گسل از میان رفته

تواند براساس کلیت ها فقط و فقط میهاي نگرش به جهان) براي ارزیابی پدیده(شیوه
لیبرال باشد. نظریه پایان تاریخ در واقع بیان نظریه مشروعیت الگوها،  ارزش دموکراسی

(دهشیار،  هاي غربی در اقصی نقاط جهانی استها، کردارها و ساختار ها برداشتاندیشه
1379 :91-90(.   

ها فروپاشی شوروي، زمینه این باور را فراهم ساخت که راه نهایی همه فرهنگ
هاي اي ایسمشود. فاشیسم و کمونیسم و پارهی ختم میها به لیبرالیسم غرب و تمدن

کوچک جهان سومی مثل ناصریسم، بعثیسم و غیره به سرعت شکست خوردند؛ اما 

                                                   
3. National Interest 
4. The End of History and The Last Man 
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لیبرالیسم غربی در قالب اقتصادي، سیاسی و فرهنگی خود غالب شد. این باور هم نوعی 
فرهنگ غربی را تر ش سریعوجود آورد و هم مجوز گستر هاي دیگر به انفعال در فرهنگ

ها و هرچند نظریه پایان تاریخ، مرگ ایدئولوژي .)50: 1381کرد (نقیب زاده،  صادر می
دهد؛ ولی ضرورت هاي لیبرال دموکراسی در بعد جهانی را می بشارت پیروزي ارزش

مانند ناتو و غیره را که ساخته و پرداخته دوران جنگ  استمرار نهادهاي سیاسی و امنیتی
برد. از این جهت نظریه پایان تاریخ ها بود، را زیر سؤال میخورد ایدئولوژيسرد و بر

(هرمیداس  الءهاي سیاسی پیش آمده جدید باشدها و خسامانینتوانست پاسخگوي نابه
  .)561: 1377باوند، 

گردد، هاي هانتینگتون و فوکویاما منعکس میها و نوشتهچنان که از دیدگاه آن
بین تمدن اسالم و غرب خواهد بود. در همین راستا، برخی از  ،جهان منازعه اصلی آینده

پردازان دیگر، بر این اعتقاد هستند که دو نظام تمدنی و فرهنگی اسالم و غرب به  نظریه
هاي گوناگون و متضادشان قادر به تحمل و هضم عناصر یکدیگر خاطر اصول و ایده

را به عنوان دشمن و تهدید غرب » میبنیادگرایی اسال«باشند و در این چارچوب نمی
المللی را از منظر  نمایند؛ و در تالش هستند افزایش تقابل و منازعات بینمطرح می

بنیادگرایی اسالمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند که این جریان با فروپاشی نظام 
وانی ، سرعت فرا2001سپتامبر  11دوقطبی و پایان جنگ سرد به ویژه بعد از حمالت 

  فته است.گر

  .  بنیادگرایی اسالمی3-1
ویژه بنیادگرایی اسالمی از جمله مفاهیمی است که در سده  بنیادگرایی دینی و به

. به لحاظ ریشه تاریخی این مفهوم اي در سراسر جهان یافته استتردهاخیر بازتاب گس
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مسیحیان  در آمریکا درباره گروهی از 1920نخستین بار در شکل التین خود در دهه 
پروتستان به کار رفته است، که با اعتقاد به وحیانی بودن واژگان و عبارات کتاب مقدس 

چنین نگرش مدرنیسم غربی را به دین  مسیحی، بر عمل بر مضامین آن تأکید نموده و هم
گیري  هاي دینی که اغلب داراي جهت این جریان .)11: 1384کردند (بهروز لک، رد می

ودند، خواهان بازسازي جامعه براساس دین هستند و فزون بر آن بر قطعی سیاسی و دینی ب
- بودن دینی تأکید فراوان داشته و ضرورت بازگشت به مسائل و اصول دین را توصیه می

هاي  بنیادگرایی دینی به معناي کوشش براي احیاي ارزش .)122  :1385کنند (خسروي، 
ي مدرن، واکنش عمومی و سراسري در قرن ها ها و گرایشمذهبی، در مقابل ایدئولوژي

هاي مذهبی گوناگون اعم از مسیحی، یهودي و اسالمی  بیستم میالدي بوده و در فرهنگ
  .)261: 1387پدیدار شده است (جوان شهرکی، 

هاي دینی بنیادگرا در سطح جهان و تنوع آنها در درون یک  به رغم تعدد و تنوع جریان
ها  همه آن -1ها مشترکی دارند، از جمله ویژگی ییمذهب خاص، جریانات بنیادگرا

خواهان رجعت، بازگشت و تفسیر مجدد اصول  -2 معتقد به قطعیات متون مقدس هستند.
از  -4 هاي سیاسی و اجتماعی هستند.واجد جهت گیري -3 باشند.و مبانی می
م و تعالی دینی، م انتقاد کرده و معتقدند که هستی انسان با بهره مندي از تعالیسکوالریس

 .)298: 1380هستی فقیر و سست بنیادي است (برگر، 

 ها وبنیادگرایی در کاربردهاي مختلف آن بدون تردید مبتنی بر شاخص
چه  برد. اما آنکار می ها چنین تعبیري را به اي براساس آن معیارهایی است که هرگوینده

ها به لحاظ زبان شناختی واژهباشد. ها و معیارها میاهمیت دارد یافتن این شاخص
کار  را به خوش و در حصار مقاصدي هستند که گوینده در یک فضاي معنایی آن دست
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ها فقط در درون گفتمان خاص خود هستند که براساس زمینه برد. به تعبیر دیگر واژهمی
  .)12: 1386کنند (بهروز لک، و سیاق مربوطه بر معانی خاص خود داللت می

با استناد به مباحث زبانی ویتگنشتاین از » اسکات اپلباي«و » رتیمارتین ما«
ها  اند، با این حال از نظر آنهاي خانوادگی مفاهیم مشابه بنیادگرایی سخن گفته شباهت

هایی  اي ایجابی منظور گروهآید، به گونههنگامی که از بنیادگرایی سخن به میان می
ها را  کنند هویت گروهی آنکه تصور میدر واکنش به بحرانی  -1مذهبی است که: 

شامل » دیگران«اي از خود را درگیر با مجموعه -2 شوند.کند ظاهر میتهدید می
هاي سکوالر و نمادهاي مدرنیستی و ها، نوگراها، ناسیونالیستسکوالریست

همواره  -3 بینند.ها ایجاد شده است، می سکوالریستی که توسط مدافعان این ارزش
دیگران، را شیطانی جلوه دهند، تا از طریق نفی «اي خیالی آن هستند تا به گونهمترصد 

رویدادهاي  -4 ».هاي خیالی براي خود کسب هویت کننددیگران و دشمن سازي
دانند که در پرتو تاریخی را اغلب، بخشی از یک الگوي بزرگ و رستاخیز شناسانه می

هاي با تکیه بر اندیشه -5کند. ها سیر می نآن همه چیز در جهت هدف نهایی مورد نظر آ
براي  -6 کنند.جزمی و غیرقابل مناقشه خود، هرگونه خودآگاهی تاریخی را رد می

، مرزهاي فرهنگی ایدئولوژي و اجتماعی محکمی دور »غیر«محافظت از خود در برابر 
ک که در عین ها، بر پیروي محض از رهبر کاریزماتی اندیشه و عمل آن -7 بینند. خود می

بدین ترتیب اساس  ها نیز هست استوار است. حال مفسر متون کالسیک مذهبی آن
بنیادگرایی بر ناخرسندي از وضعیت موجود استوار است. بنیادگرایان مسیر کنونی جامعه 
و جهان را تهدیدي براي ایدئولوژي خود تلقی کرده، رسالت اصلی خود را تجدید 

دانند تن آن از زیر گرد و غبار مدرنیسم کنونی میحیات ایدئولوژي و خارج ساخ
  .)113 -114 ب: 1385(احمدوند، 
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گونه که در متون مقدس  رسد، اسالم به عنوان یک نظام اعتقادي آنبه نظر می
دین و توسط مبلغان مذهبی معرفی شده است. نه بیشتر از مذاهبی مانند هندوئیسم، 

ها. در عصر  ب است و نه کمتر از آنیهودیت و مسیحیت در جهان کنونی جنگ طل
ها هستند، بلکه  ها علت و انگیزه وقوع جنگ اهمیت دین در این نیست که آن ،جدید

ها هستند که به واسطه حضور پیروان ادیان مختلف  برعکس در این است که، این جنگ
ها به مشکل و  گیرند. این موضوع در قضیه حل و فصل جنگرنگ مذهبی به خود می

اي تبدیل شده است. همانند مشکلی اساسی که از این جنبه متوجه نظم عمده چالش
ویکم،  شود. در قرن بیستایدئولوژیک غیرمذهبی می –هاي فکري  سیاسی یا دیدگاه

کمتر در قالب اعتراضات سیاسی ظاهر  ،گرایی در ساختارهاي سیاسی موجود ظاهراً اسالم
ا به خود گرفته است. تصاویر و بازتاب شده است و بیشتر شکل خشونت و تروریسم ر

برداشت  ، این هاي ناشی از آنامبر، و ویرانیسپت 11حمالت انتحاري و از جمله حمالت 
  .)72: 1385(میلتون ادواردز و هینچ کلیف کندو تصویر را تقویت می

، در غرب بطور کلی «نویسد: ادوارد سعید، متفکر عرب در این خصوص می
سالم و مسلمانان، تنها ناشی از سلطه غرب و رویارویی آن با اسالم معرفت نسبت به ا

اي دیگر نیز دارد. در غرب اسالم به گونه ها با یک نیست بلکه ریشه در تضاد فرهنگی آن
داند. این تضاد، شود و غرب نیز اساساً خود را باالتر و برتر از اسالم میمنفی تصویر می

سبت به اسالم محدود آن دامنه درك و شناخت واقعی نکند که در خود فضایی ایجاد می
  .)62: 1385(میلتون ادواردز و هینچ کلیف  »شودو تنگ می

گر آن بودند که تضادهاي  ها گذشت بیان هایی که شرح آن نظریات و دیدگاه
گردند. المللی در دنیاي کنونی محسوب می فرهنگی و تمدنی عامل اصلی منازعات بین
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شایسته است به بررسی دیدگاهی که فرهنگ را عامل اصلی جهت تکمیل بحث 
  نیز پرداخته شود.  –ها  گفتگوي تمدن –کند المللی فرض می هاي بینهمکاري

  گفتگوي میان فرهنگی و تمدنی: -2
ها، از جمله رویکردهاي نوین فرهنگی  ها و تمدن وگوي میان فرهنگ ایده گفت

در عرصه ارتباطات بین الملل را دارد  هاي جدیدي است که توانایی ایجاد ظرفیت
ها در اصل واکنشی بود در برابر  وگوي تمدن ایده گفت .)171-172: 1384(خانیکی، 

گیري از  کاري را براي پیشها و سازو ون در مورد برخورد تمدنهانتینگتنظریه ساموئل 
کرد: نهاد میها براساس منطقی کامالً متفاوت به منطق هانتینگتون پیش خشونت میان تمدن

ها ناگزیر به شکلی  ها وجود ندارد که باعث شود آن هیچ نیرو یا ویژگی ذاتی در تمدن
توانند براي نیل به فهم ها می دیگر قرار بگیرند، در عوض آن آمیز در برابر یک خشونت

دیگر دارند  هایی که با یک اي درك شباهتهاي کلیشهمتقابل فائق آمدن بر تصویرسازي
ها را منبع بی اعتمادي و یا تضاد یا  که این تفاوت هاي خود بدون آن تفاوت و پذیرش
   .)171: 1383وگو شوند (مشیرزاده،  اي ذاتاً منفی تلقی کنند، وارد گفتحتی پدیده

هاي رئیس طور که از سلسله سخنرانی ها آن وگوي تمدن جوهر اصل گفت
چنین  سازمان ملل متحد و هم جمهوري ایران در پنجاه و سومین اجالس مجمع عمومی

هاي مختلف و گوناگون ایشان با خبرنگاران داخلی و خارجی  ها و همایش در کنفرانس
هاي  آید، در آن است که همزمان با اعتراف به موجود بودن اختالف میان تمدنبرمی

به جاي تبلیغ ناگزیر بودن برخورد درگیري، خشونت و خصومت، تهدید و گوناگون 
هاي ناصواب و ناامنی، ضرورت صلح  تحمیل، جنگ، بی اعتمادي، سوءتفاهم، برداشت
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راستین، حسن تفاهم، تبادل نظر، داد و ستد، گفتن و شنیدن، اقتباس، نرمش و آرامش را 
   .کندتشویق می

تعارضات در سطح جهانی به عالوه بر عوامل  ها و به نظر خاتمی ریشه نزاع
روحی و درونی، عوامل سیاسی و اقتصادي است. فاصله وحشتناك فقر و غنا میان جوامع 

وگو و  لوحانه و خوش باورانه خواهان صلح و گفتتوان سادهنمی –اگر تعدیل نیابد  –
زمینه » لحص«او به دنبال جهانی است که در آن  )47: 1380مفاهمه شد. (خاتمی، 

عدالت و صلح به «آورد، گو زمینه استمرار صلح را فراهم می و وگو باشد و گفت گفت
الملل، تحقق یابد.  ساالري در عرصه بین مردم» هاي رفتار بین المللی تبدیل شوند بنیان

   ) 84-85: 1379(خاتمی، 
اي هایی عملی براي تحقق ارزشهها خواهان ارائه راه حل وگوي تمدن تز گفت 

اصولی از جمله منافع ملی تمامی کشورهاست. همکاري به جاي منازعه و همزیستی به 
در این  .)35: 1379جاي همرنگی مبناي این اقدام جدید است (صحرانورد ننه کران، 

این دیدگاه مفهوم  اوالً،« فرض استوار است: ها بر سه وگوي تمدن ن، دیدگاه گفتمیا
 ثانیاً،پذیرد، ل پایه و تعیین کننده در جهان کنونی میتمدن و فرهنگ را به عنوان عام

این دیدگاه  ثالثاً، ها اذعان دارد، این دیدگاه به تنوع و تغایر و تمایز موجود میان تمدن
 –جاي الگوي تعارض و مناقشه فردي  آمیز را به الگوي رفتار مصالحه جویانه و تفاهم

   .)52: 1379ل، (محمدي اص »دهداجتماعی مورد تأکید قرار می
نی آن،چه را از فرهنگ ها این است که، ناقل هر تمد وگوي تمدن مراد گفت

داند، با مخاطبینش در میان گذارد و به او نشان دهد. کند و شاخص آن می خود مهم می
تواند به پر کردن فاصله معرفتی بین کشورها و احترام به ها می وگوي تمدن گفت
هاي انسان را حذف کند، بلکه  قصد آن ندارد که تفاوتدیگر بیناجامد و هرگز  یک
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ها را جهت صلح و همزیستی تقویت نماید  ها را نگاه دارد و حتی آن درصدد است آن
ها در چارچوب  وگوي تمدن سان، نه تنها گفت بدین .)237 – 238: 1382(مقدس، 

توسعه و به روابط کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، بلکه در میان کشورهاي حال 
ویژه در سطح ملی و داخلی کشورها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این بدان معناست 

اي در زمینه تجزیه و تحلیل نقادانه و شناخت علمی تمدن خود براي که فعالیت گسترده
درك بهتر خود و دیگران و همچنین نقد و شناخت تمدن دیگران براي درك بهتر 

رد. باید تمدن خود و دیگران را نه تنها با معیارهاي خود، بلکه دیگران و خود ضرورت دا
: 1383با معیارهاي دیگران نیز شناخت و به بررسی و نقد و معرفی آن پرداخت (فقیه، 

62(.  
تر شدن و نزدیک» نگاه جهانی«ها با استمرار  وگوي تمدن بطورکلی، ایده گفت 

هاي نظري خود را ارتقاء دارد که سازوارهبه عناصر میان فرهنگی و فلسفی توانایی آن را 
ها بتواند در  وگوي تمدن بینی کرد که ایده گفت توان پیشبخشد. در این صورت می

سطح راهبردي به صورت یک نظریه و در سطح کاربردي به صورت یک الگوي سامان 
وگویی در عرصه سیاست بین  بخش براي نظم جهانی به رغم سیطره فضاهاي غیر گفت

  لل حضور یابد. الم

  المللی بین هاي همکاريتوسعه فرهنگ در  گذاريهاي تاثیر پیش شرط -3
هاي بیناذهنی  و نسبتگ به عنوان حوزه زنده ارتباطات پذیرفتن اهمیت فرهن

تواند منبع اصلی تفاهم ارتباطی و ادراك متقابل و گسترش ارتباط آزادانه و رها از می
ها و درك  نیروي تفاهم در تبیین منافع، مصالح و ارزشسلطه باشد. این گفتمان، کاربرد 

دهد االذهانی بر مبناي زبان منطقی و عقالنی مشترك را مورد تأکید قرار می مناسبات بین
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و تابعیت از منطق مکالمه، خود ارتباطی و کنش زبانی را بهترین راه دیالکتیک ارتباط 
داند و آن را تنها ها و تقابالت مینجها و درك متقابل براي رفع سوء تفاهمات و تش ملت

در آغازین دهه هزاره سوم جایگزینی نماید. ي صلح و ثبات محسوب میشیوه برقرار
هاي فرهنگی و  هاي فرهنگی و ارتباطات میان تمدنی بر تقابلتعامالت و همکاري
هایی ها و پیش شرطاست که زمینه پذیر است. این امر مستلزم آن منازعات تمدنی امکان

  توان برقرار زیر برشمرد.فراهم گردد که برخی از این پیش شرط را می

  .  توسعه دیپلماسی فرهنگی1-3
اي، المللی و منطقه الملل و افزایش تعامالت و همکاري بین با توسعه روابط بین

ها پدیدار گشت و  ها و ملت منازعات میان دولت آمیز ی براي رفع مسالمتهاي نوینزمینه
حل منطقی، جایگزین توسل به زور گردید. آشکار است که  اسی به عنوان یک راهدیپلم

با تحول طبیعت دیپلماسی و روابط دیپلماتیک با گذشت ایام و تجربه تحوالت و 
آن، دگرگون شده است و به موازات  الملل، به نحو محسوس بین انقالبات در عرصه نظام
وش تغییرات بنیادین گردیده است. (کاظمی، خ ي دیپلماسی نیز دستابزارها و کارکردها

) زیرا روابط دیپلماتیک در چارچوب سنت قدیم تنها اهداف سیاست نیست و 23: 1370
هاي جدید را  هاي اقتصادي، فرهنگی، علمی و فنی، ابزارها و نگرشضرورت همکاري

مناسبات در حوزه دیپلماسی پدیده آورده است. بنابراین دیپلماسی فرهنگی، امروزه در 
  ).209: 1381(راست و استار،  ار استبرخورد المللی از جایگاه خاصی بین

هاي گوناگونی از مختصات  الملل، برداشت ها در عرصه سیاست بین اساساً دولت
الملل،  فرهنگی و ارزشی جوامع دارند که ممکن است از نگاه دارندگان آن فرهنگ بین

المللی قرار  بین هپذیرش جامع ل زمان، موردها و هنجارهاي عامی است که در طو ارزش
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توان در چارچوب عملکرد گیرد و عملکرد خاصی دارد. تجلی این فرهنگ را میمی
لمللی ا هاي بین و در قالب هنجارها، مقررات، قوانین و کنواسیون یالملل هاي بینرژیم

  .)123  :1384جستجو کرد (قوام، 
با توجه ها در عرصه سیاست جهانی  دولتاري در بسیاري از موارد الگوهاي رفت

ها و  هاي هنجاري و فرهنگی و با در نظر گرفتن میزان برخورداري از قابلیتبه ویژگی
هاي پیچیده گوناگونی به صورت استیال،  تساهل، همکاري و آشتی ناپذیري به  صورت
ن انتظار را هاي فرهنگی و هنجاري باید ایرو با توجه به ویژگی گیرند. از اینخود می

 ها در عرصه سیاست جهانی، داراي زبان دیپلماتیک گوناگون در داشت که دولت
ت فرهنگی در این نوع روابط دیپلماتیک میزان مبادالتعامالت خویش با دیگران باشند. 

ها در عرصه سیاست جهانی است. بنابراین  مشخص کننده موقعیت دیپلماتیک دولت
بندي  اي به درك طبقههنجاري، ارزشی، اسطوره هايممکن است تأکید بر آموزه

ها در مسائل جهانی به صورت پراگماتیک ایدئولوژیک اسالمی،  سیاست خارجی دولت
  .)69: 1387دموکراتیک، کثرت گرا و ... کمک کند (خراسانی،   مسیحی،

  .  فقدان نظم هژمونیک فرهنگی2-3
اي قوي وارد شیوهبه  1970ها از اواخر دهه نظریه هژمونی نئوگرامشی

توان به عنوان هژمونی فرهنگی یاد هاي مطالعات فرهنگی شده است که از آن می تحلیل
- هاي هژمون در تالش براي ایجاد همبستگی فرهنگی می کرد. براساس این ایده قدرت

هاي بزرگ در تالش هستند با  عبارت دیگر قدرت ). به154: 1387باشند. (بارکر، 
و محلی، هویت سازي کرده و فرهنگ خود را در راستاي  لیهاي م ضعیف فرهنگت

گیر سازند که این امر منجر به ایجاد و نوعی مبادله فرهنگی نابرابر  منافع خویش جهان
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کارگیري  کند، با بهیمسلط سعی م ت فرهنگی نابرابر، فرهنگخواهد گردید. در مبادال
ف، رفتار و حتی بینش مردم سایر الگوي زیستی، مصر  هاي ممکن، و تکنیکتمام ابزارها 

کشورها را به دلخواه تغییر دهد. طبیعی است که در یک فراگرد پیوسته و دراز مدت، 
هاي فریبنده اند، مجذوب جلوههاي مردم، که نصیبی از فرهنگ خودي نبردهتوده

ها و  تدریج حساسیت و خودآگاهی جمعی را نسبت به ارزش فرهنگ بیگانه شوند و به
واقعیت امر این است که  .)337: 1377هاي بومی و ملی از دست بدهند (کاظمی، هنجار

نظرانه بوده و فرهنگ  برداشت هژمون (ایاالت متحده آمریکا) از فرهنگ بسیار تنگ
یز باید کند و تأکید دارد که سایر کشورها نلیبرال دموکراسی را فرهنگ برتر فرض می

منازعه را بین کشور  هاي ترین زمینه ی از اساسیر یککه این امدر این مسیر گام بردارند، 
  .)80: 1387فراهم آورده است (ولتون،  مخالفین  و هژمون

هاي بزرگ درصدد  پذیر است که، قدرت تعامل فرهنگی زمانی امکان
خواهی و سلطه جویی بر کشورهاي ضعیف و تحمیل فرهنگ و عقیده خود بر  فزون

ها و  مآبانه بر مبناي نظام تک قطبی در قبال سایر تمدنسایرین نباشد و ارتباطی سلطه 
جویی و به قول  و یا درصدد مداخله طلبی، چیرگی و برتري ها برقرار نکنند فرهنگ

گرامشی سرکردگی (هژمونی) تمدنی و تحمیل الگوي ایدئولوژیکی و فرهنگی مسلط و 
ا و در تعامل ه وگوي تمدن در گفت .)158 –159: 1377هژمون برنیاید (دهشیري، 

، پذیرفتن و اذعان همگان قرار گیردها مورد  فرهنگی، بایستی اصل تساوي و برابري تمدن
گرایی جهانی بر منباي قانون، عدالت،  الملل و کثرت اي که نوعی دموکراسی بینگونه به

گیري  ها در نظام تصمیم برابري حقوق، آزادي بیان و مذهب و سهیم بودن همه تمدن
  ق یابد. جهانی تحق
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  المللی ها در چارچوب نهادهاي بین. افزایش همکاري3-3
اند گذاران متوجه این نکته شده رسد که سیاستبه نظر می ،آغاز هزاره سوم در

ها درپی و با کم کردن فاصله هدیگر جمع شد باید در کمال احترام متقابل به گرد یک که
حد امکان رار ورزید و سعی نمود تا پر کردن خالءها بود، بر وجوه مشترك تأکید و اص

ها تبدیل کرد (صحرانورد ننه کران،  ها و همکاري و مناقشات را به اشتراك هاافتراق
چه در سطح دوجانبه، چندجانبه و یا  هاي بین المللی،از این رو همکاري .)35: 1379

اهنگی هم فرهنگی نیازمند تعامالتجانبه اهمیت اساسی دارد. در واقع گسترش  حتی همه
اي و محلی المللی و ملی، منطقه بین هاي تمامی نهادها و سازمان سازمان یافته، منسجم

هاي وابسته به سازمان ملل  است. در این میان یونسکو در ارتباط مستقیم با دیگر سازمان
   .)78: 1374(دوپوئی،  د نقش اساسی و هماهنگ کننده داردمتح

ها لزوماً نمایانگر وجود ها و رژیم از کنوانسیونالمللی اعم  اما سازوکارهاي بین
هاي یک پیدایش شالودهها نیستند؛  اجراي بی قید و شرط آنهنجارها مشترك جهانی و 

هاي اساسی مشترکی در خصوص نحوه تلقی از جهان  فرهنگ جهانی راستین باید ارزش
اید تأکید کرد که هاي متعارض وجود داشته باشد. البته بو چگونگی مدیریت و وفاداري

گسترش فرهنگ جهانی لزوماً به معناي پیدایش جهان هرچه مودت آمیزتر نیست که در 
شود، ها می دهد و جانشین آنهاي مشترك، ستیزها را تحت الشعاع قرار می آن دیدگاه

ولی در عین حال، گسترش هنجارهاي مشترك در میان جهانیان باعث کاهش منازعات و 
   .)562-563  :1384ا خواهد گردید (روزنا، هافزایش همکاري

برپایی نوعی  ید بااها ب ملت –جهت نیل به همزیستی و همکاري بین دولت 
اي مورد بحث در این هاي مشترك منطقه اي به نمایندگی فرهنگگرایی منطقه هم

المللی  )  در این راستا نهادهاي بین562: 1377گفتگو شرکت نمایند. (هرمیداس باوند، 
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اي که در آن گونه توانند، زمینه همکاري فرهنگی را در گستره جهانی فراهم سازند. بهمی
آمیز بارور شوند و رشد کنند. در  طور مسالمت ها به هم برسند و به عقاید و دیدگاه

آمیز میان جوامع  هاي گفت و شنود و روابط مسالمتچارچوب این نهادهاست که زمینه
افزایش این فعل و انفعاالت منجر به  .دشومتفاوت فراهم میهاي  با نگرش ها و تمدن

ی بر مبناي اصل همکاري یافتن وجوه اشتراك میان فرهنگ و تأکید بر مشترکات فرهنگ
  شود.  می

  . احترام به تنوع فرهنگی و سیاست چندفرهنگی4-3
سو در جهان  در جهان امروز شاهد حرکتی به ظاهر متناقض هستیم از یک

اختیارات خود را به  ،یشرفته (غرب) اندك اندك واحدهاي ملی و کوچکصنعتی و پ
شود و از سوي  گرایی و پیوستگی بیشتر ایجاد می دهند و هم واحدهاي باالتر انتقال می

دیگر نوعی تجزیه و جدایی واحدهاي متحد سابق و ایجاد واحدهاي جدیدتر کوچک 
گرایی و  ه سمت وحدت و همدیگر، در یک طرف حرکت ب در جریان است. به عبارت

بنابراین یکی  .)610: 1384(قاسمی، خورد واگرایی و تجزیه به چشم میدر سمت دیگر 
یاسی شدن از موضوعاتی که دموکراسی لیبرال را به چالش کشانده است مسئله س

هاي  هویت یت خواهان شناسایی بیشترهاي اقل است. امروزه فرهنگهاي فرهنگی  تفاوت
هایی بهتر براي حفظ و توسعه اندوخته  هاي بیشتر و فرصتیز آزاديویژه خود و ن

فرهنگی متمایز و ویژه خویش هستند. در پاسخ به چنین تقاضاهایی، ساز و کارهاي 
در این راستا نوینی از سوي کشورها براي سازگاري با تفاوت فرهنگی ایجاد شده است. 

 ,Baghramian and Ingram) بهره جست. 4گرایی توان از مقوله چند فرهنگ  می
2000: 288)   

                                                   
 5. Multiculturalism 
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مبارزه براي به رسمیت شناخته شدن و   گرایی موضوع کانونی چند فرهنگ 
اي و انسجام ملی، هویتی و نسبت آن با هویت جامعه –مسئله تنوع و تکثر فرهنگی 

گذاري عمومی است که به مسئله مبتالبه و گریزناپذیر  ها و سیاست حقوق اقلیت
پذیرفتن  .)213-215: 1386(کریمی،  دموکراسی تبدیل شده است یبرالهاي ل دولت

المللی را از طریق مشارکت  که امکان برقراري صلح و ثبات بین فرهنگی، چندگانگی
: 1377سازد (دهشیري، گیري جهانی فراهم می هاي متفاوت در ساختار تصمیم فرهنگ

تلزم کاربست الگویی از شهروندي و هاي منازعه و واگرایی مساز میان بردن زمینه .)154
ذهبی، زبانی و گرایانه بر مبناي پذیرش کثرت قومی، م گذاري چندفرهنگ سیاست

بنابراین پذیرش تکثرگرایی فرهنگی، مرجعیت  .)16: 1386لو، (تقیفرهنگی جامعه است 
 گردد که شهروندان نیز رفته رفته نه تنهاتنوع و تکثرفرهنگی در عرصه جهانی سبب می

شهروند ملی بلکه شهروندان جهانی شمرده شوند و به تدریج دخالت در امور داخلی 
هاي  (سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمانالمللی ها و مجامع بین یله ارگانوس کشورها به

ها  غیردولتی مدافع حقوق بشر و ...) براي دفاع از حقوق شهروندان جهانی و الزام دولت
  ).258: 1383ع در نظر گرفته شود (وحید، ي و مشروبه رعایت آن امري هنجار
رسد که چه در جوامع توسعه یافته چند چه بیان شد به نظر می با توجه به آن

فرهنگی و چه در جوامع در حال توسعه چند فرهنگی، طرح و تالش براي یافتن راه حل 
هاي  براي مسئله تفاوت فرهنگی در دنیاي معاصر، اجتناب ناپذیر شده و سیاست

سازي فرهنگی نیز دیگر قابلیت الزم براي تأمین همگرایی و انسجام اجتماعی و  همسان
گرایی در مقایسه با  ملی ندارند. حال با توجه به موفقیت نسبی الگوي چند فرهنگ

هاي اجتماعی و  تواند در زمینهمیالگوهاي دیگر در تأمین انسجام ملی و اجتماعی 
  زم برخوردار باشد. سیاسی مختلف از کارآمدي ال
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  نتیجه گیري:
جهان امروز در پرتو مقوله جهانی شدن با دو وضعیت ظاهراً متعارض تقابل 

- در نوشتار حاظر میه هنگی و تعامل فرهنگی مواجه است. با توجه به مباحث مطروحفر

از یک در سیاست جهانی گذارده است  ،زمان تأثیر هم توان نتیجه گرفت که فرهنگ دو
گونه که در  و تقابل بین کشورها گردیده است. آن یالملل تشدید منازعات بینسو باعث 

باعث افزایش  یی مطرح گردید. از سوي دیگرها و بنیادگرا مبحث برخورد تمدن
شود که در چارچوب گفتگوي هاي بین الملل و تعامالت بین کشورها میهمکاري
که فرهنگ را عامل اصلی پیدایی  هاییکند. شرح و بررسی نظریهها نمود پیدا می تمدن

سو و عامل محوري در افزایش تعامل و همکاري از سوي دیگر در  تقابل و تنازع از یک
اي است که توسط این دو دانند نشانگر وجود نکات جدید و عمدهعرصه جهانی می
پردازان و متفکرین مطرح شده است. اما نکته اشتراك نظریات مطروحه  گروه از نظریه

است که فرهنگ را به عنوان عامل تعیین کننده و بنیادین در عرصه جهان تشخیص  ایندر 
اند. ها دیده اند و سرنوشت آینده جهان را در درك و تقابل میان فرهنگ و تمدنداده

پردازان  اهمیت دادن به مقوله فرهنگ اصلی ترین تحولی است که هر دو گروه از نظریه
گر نضج گرفتن  وجود آوردند. بطورکلی این نظریات بیان الملل به در عرصه روابط بین

 باشد.هنگی در قرن بیست و یکم میپارادایم فر

کارهایی براي افزایش همکاري  با توجه به مباحث مطروحه در این پژوهش، راه
 اشاعه -1 گردد: المللی ارائه می المللی کاهش اختالفات و  منازعات بین و تعامالت بین
 هاي رقابت ایجاد -2 ؛فرهنگی میراث مندان عالقه در انگیزه ایجاد و هنگیفر راهبردهاي
 حقوق و فرهنگی حقوق حمایت و حفظ - ؛المللی بین ارتباطات نظام طریق از فرهنگی
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 و توسعه پایه مثابه به فرهنگ قبول -4؛ جهانی واالي اخالقی هاي ارزش اشاعه -3 ؛بشر
  .عهتوس تقویت براي فرهنگی تنوع جهان طرح

 بر منحصراٌ الملل بین روابط الگوي که داشت انتظار توان نمی ،که این آخر نکته
 اقتصادي هاي همکاري و متقابل وابستگی مبناي بر یا و یتمنا و قدرت سیاست اساس
 گردد می توصیه لذا .نشود داده بهایی فرهنگی تعامالت و فرهنگ هب اما پذیرد، صورت

در  فرهنگی تعامالت اي و ملی،وح جهانی، منطقهسط در یمگرایه براي گام اولین در که
  .     گیرد رقرا تمامی سطوح، مطمح نظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



27 
 

  :فارسی فهرست منابع
  کتب:

ترجمه  ، سیاست و فرهنگ،قتصادنظام جهانی: ا )1383(، باري اکسفورد -1
  .حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

مترجمان مهدي  )نظریه و عملکرد(مطالعات فرهنگی  )1387( سبارکر، کری -2
  .لعات فرهنگی و اجتماعیاتهران، پژوهشکده مط فرجی، نفیسه حمیدي،

روابط بین الملل  جهانی شدن سیاست:) 1383بیلیس، جان و اسمیت، استیو ( -3
جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم زاده چمنی و دیگران، تهران، موسسه  در عصر نوین،

 .گی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهرانفرهن

تهران، ، مشرق جان و مغرب عقل ملتقاي انسان )1379( سید محمد خاتمی، -4
 .چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

مجموعه  مبناي نظري گفتگوي تمدن ها: )1380( سیدمحمد خاتمی، -5
 تهران، ،هاي سیدمحمد خاتمی در طرح گفتگوي تمدن ها رانینسخ

 .سوگند

انداز پیدایش  ها و چشم زمینه گفتگوي تمدن ها: )1384( هادي خانیکی، -6
ویراسته بهرام  نظري، و یموفهها مبانی م گفتگوي تمدن در کتاب: ،یک نظریه
  .دانشگاه تهران تهران، مستقیمی،

 ها در کتاب: هاي گفتگوي تمدن شرطپیش  )1377( محمدرضا دهشیري، -7
سازمان مدارك  تهران، الت)،ها (مجموعه مقا چیستی گفتگوي تمدن

 .فرهنگی انقالب اسالمی



28 
 

مترجمین فاطمه فراهانی و عبدالحمید  فرهنگ و توسعه، )1374( گزاویه ،ونیپدو -8
 شرکت انتشارات علمی فرهنگی. تهران، قلم، زرین

ها و  سیاست جهانی محدودیت )1381( هاروي بروس و استار، راست، -9
دفتر مطالعات و سیاسی و بین  هران،ت ي،دترجمه علی امی انتخاب، يها فرصت
 .المللی

 رضا طیب، ترجمه علی آشوب در سیاست جهان، )1384( جیمز روزنا، -10
 .روزنه تهران،

 تهران، ،روابط بین الملل نظریه و رویکردها )1384( عبدالعلی قوام، -11
 .سمت

 ،تهران ، جهانی شدن فرهنگ و سیاست )1380( اصغر علی کاظمی، -12
 س.قوم

نظریه مبادله ارزش مازاد فرهنگی در  )1377( غراص علی کاظمی، -13
ها (مجموعه  چیستی گفتگوي تمدن گفتگوي میان تمدن ها در کتاب:

 .سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی تهران، ،مقاالت)

ها و امکان  عوامل موثر بر جنگ تمدن )1382( اصغر علی مقدس، -14
تگوي تمدن نقش علوم اجتماعی در گف در کتاب: ها، گفتگوي تمدن

 .تهران، نشر توسعه (مجموعه مقاالت)، ها

 ران در خاورمیانه،حب )1385پیتر ( کلیف، مورلی و هیچ میلتون ادواردز، -15
 س.قوم ،تهران ترجمه شهرزاد رستگار شریعت پناهی،

تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی  )1381( احمد زاده، نقیب -16
 .یاسی و بین المللیدفتر مطالعات س تهران، ،جمهوري اسالمی ایران



29 
 

 ترجمه عبدالحسین نیک گهر، جهانی سازي دیگر، )1387( دومینگ ولتون، -17
 .فرهنگ معاصر تهران،

نظریه  در کتاب: ها ، برخورد تمدن )1382( ساموئل هانتینگتون، -18
 مجتبی امیري، ترجمه و ویراسته: ها هانتینگتون و منتقدانش، برخورد تمدن

 .امور خارجهتهران، چاپ و انتشارات وزارت 

در  ها یا گفتگوي آنها؟ برخورد تمدن )1377( داوود هرمیداس باوند، -19
سازمان مدارك  تهران، (مجموعه مقاالت) ها چیستی گفتگوي تمدن کتاب:

 فرهنگی انقالب اسالمی

   
  مقاالت:

 حقوق پژوهش مجله ،»فرهنگی رثتک شدن جهانی« )الف 1385( شجاع احمدوند، -1
  .75-98 صص ،2) 20( وسیاست،

 فصلنامه ،»گرایی بنیاد مفهوم به نظري رویکردي« )ب 1385( شجاع احمدوند، -2
-136صص، 1) 2( سیاسی، علوم پژوهشنامه ایران، سیاسی علوم انجمن

109. 

 پنداشت و تصورات :سیاسی اسالم و هویت غرب،« )1387( علی نظري، اشرف -3
 سیاسی ومعل و حقوق دانشکده مجله ،سیاست فصلنامه ،»اسالم از غرب هاي

 .317-334صص ،38) 1( تهران، دانشگاه

 افشار ترجمه ،»سکوالرزدایی نوین موج جهانی دورنماي« )1380( پیتر برگر، -4
 .287-302صص ،)20( ،راهبرد فصلنامه امیري،



30 
 

دو هفته  ،»معاصر گرایی اسالم و سیاسی اسالم« )1386( رضا غالم بهروزلک، -5
 .12- 18صص ،)209( ،حوزه اهنامه پگ

 ،»اسالمی بنیادگرایی شناسی مفهوم در درنگی« )1384( غالمرضا زلک،بهرو -6
 .7-9 صص ،)78( ،همشهري ردنامهخ ضمیمه

 :شهروندي الگوي و فرهنگی چند سیاست قومی، تنوع«) 1386( فرامرز لو، تقی -7
 صص ،10) 1(راهبردي، مطالعات فصلنامه ،»معاصر ایران موردي بررسی

32-7. 

؛ دینی بنیادگرایی گسترش در شدن جهانی نقش« )1387( مریم شهرکی، جوان -8
 .249-274صص ،)47( ،راهبرد فصلنامه ،»مطالعه موردي القاعده

 هاي سیاست در فرهنگی قدرت نقش و جایگاه« )1387( رضا ،خراسانی -9
 علوم فصلنامه  العلوم، باقر ،دانشگاه»جهانی تحوالت بر آن وتاثیر خارجی
 .47-72صص ،11) 41( ،سیاسی

فصلنامه  »درآمدي بر بنیادگرایی اسالمی«) 1385غالمرضا ( خسروي، -10
 .121-144 صص ،9) 1(مطالعات راهبردي، 

 و ها ارزش بري برون رایندف تکامل :شدن جهانی«) 1379( حسین دهشیار، -11
 شماره(15) 2-1(،اقتصادي و سیاسی اطالعات مجله ،»غربی نهادهاي
 .84-97صص ،)157-158پیاپی

 گفتگوي و رویارویی به دیگر نگاهی«) 1379( بهنام کران، ننه صحرانورد -12
 پیاپی شماره( 15) 2و1( ،اقتصادي و سیاسی اطالعات مجله ،»ها تمدن
 .32-37 صص،)158 -157



31 
 

 گفتگو مدیریت: جهانی نظم شوندگی نو شدن جهانی« )1383( الدین نظام فقیه، -13
 و سیاسی اطالعات مجله ،»سیستمی رویکردي در ها تمدن آمیزش و
 .58-69 صص ،)202-201 پیاپی شماره(  ،18) 10و9( ،تصادياق

 ،»قومی و فرهنگی تنوع حقوق هاي گفتمان«) 1384( محمدعلی قاسمی، -14
 .609-360صص ،8) 3( ،راهبردي مطالعات فصلنامه

 ،»مختلف هاي رهیافت و گرایی فرهنگ چند« )1386( علی مله، کریمی -15
 صص ،2) 4( سیاسی، علوم نامه پژوهش سیاسی، علوم انجمن فصلنامه

248-211. 

 فرهنگی مناسبات شناسی جامعه بر آمدي در«) 1379( عباس اصل، محمدي -16
 پیاپی شماره( ،15)2و1( ،اقتصادي و سیاسی اطالعات مجله ،»ها تمدن
 .41-62 صص ،)157-158

 مجله ،»انگاري سازه منظر از ها تمدن گفتگوي« )1383( میراح مشیرزاده، -17
 .169-202صص ،)63( ،تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 هاي زمینه برسی ، فرهنگی تنوع جهانی کنواسیون«) 1383( مجید وحید، -18
 گذاري سیاست در تبعات و تصویب انداز چشم و موضوع تاریخی، فرهنگی،
 ،)63(تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله ،»فرهنگی

 .253-270صص

  
  
  
 



32 
 

 یسی:انگل فهرست منابع
 

1- Baghermian, Maria and Ingram, Attracta (2000) Pluralism: 
the Philosophy and Politics of Diversity, London & New 
York, Routledge. 

2-  Jacquin – Berdal, Dominique; Oros, Andrew and Veweij, 
Marco (1998) Culture In World Politics, Great Britain, 
Macmilian Press LTD 

3- Johnson, Jeanie L; Kartchner, Kerry M; Larsen, Jeffrey 
A.(2009) Strategic Culture and Weapons f Mass 
Destruction: Culturally Based Insights into Comparative 
National Security  Policymaking (initiatives in Strategic 
Studies: Issues and Policies). New York: Palgrave 
Macmillan. 

4-  Reeves, Julie (2004) Culture and International Relations, 
USA and Canada, Routledge. 

5- Sharp Paul (2004) “The Idea of Diplomatic Culture and It’s 
Sources” in slavik, Hannah (ed) International 
Communication and Diplomacy. Malta and Geneva: Diplo 
Foundation. pp 361-380. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Role of culture in international challenges and 
Cooperation 

 
Hassan Khodaverdi 

Assistant Professor of International Relations in Ashtian Branch of 
Islamic Azad University  

Abstract: 
Culture, is one of the central issues of political science and 
international relations fields, so that, the topic human societies. 
Local and national changes on one hand, and national and 
international changes on the other hand, have affected each 
other dialectically, and as the result, naturally have affected the 
international cooperation's and interactions. Without wanting to 
contrast culture to policy and economy, we should remind that, 
after the end of the cold war, the international relations and 
political sciences have been trying to analyze the international 
issues with a cultural method. The presentation of theories such 
as encounter of Civilization and Islamic fundamentalism has 
happened in this framework. Scrutinizing in these theories that 
were proposed in 1990s as well as analysis of the changes in 
international system after September 11 events, such as U.S 
invasion of Afghanistan and Iraq and the plan of big middle 
east , all demonstrate that cultural problems as well as political 
and economic issues have especial place in local and 
international decision making fields. So the main purpose of 
current study is to analyze the role of culture in international 
cooperation's and interaction. Regarding this purpose, the main 
question of the current study is as the following: ((How can 
culture play a role in international interactions and 
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collaborations?))Regarding this central question, we can 
hypothesize that: (The development and intensification of 
cultural contradictions on one hand and increase in cultural 
interactions and communications, on the other hand, can 
directly play role in international collaborations and 
interactions in national, local and international levels. 
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