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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

  )15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

  سخن ناشر

مطالعات «) به منظور توسعه هدفمند ( معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

را تعریف و در دستور قرار » قادر«طرح پژوهشی جامعی با عنوان » قدرت نرم

حـوه کـاردبرد آن در   داده که هدف از آن تحلیل مبادي نظري قدرت نرم و ن

است. ناشـر  » شناسی فتنه«، و »امنیت نرم«، »جنگ نرم«هاي مهمی چون  حوزه

بسیار خرسند است که فراخوان دانشگاه مبنی بر همکاري محققان و مترجمان 

با این طرح مورد استقبال بسیار قرار گرفته و امکان تولید و نشر آثاري تکمیلی 

  گاه فراهم ساخت.در موضوع قدرت نرم را براي دانش

باشد که بـه موضـوع    اثر حاضر از جمله محصوالت علمی این طرح می

اختصاص دارد. شأن برجسته ایـن کتـاب توجـه بـه مقولـه      » جنگ نرم«مهم 

باشد که در نسبت به قدرت و امنیت فهم و تحلیل شده  می» فرهنگ«محوري 

استفاده نموده » جنگ فرهنگی«است. نگارنده براي تبیین این معنا از اصطالح 

انداز مطالعات ایرانی از اهمیت نظري و کـاربرد اجرایـی بـاالیی     که در چشم

  برخوردار است.

صورت کامل تأیید  ناشر اگرچه چارچوب کالن بحث مؤلف/مؤلفان را به

نماید، اما از دو حیث مطالعه اثر حاضر را براي پژوهشـگران، اسـاتید و    نمی
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هـاي سیاسـی،    نـگ و قـدرت (در رشـته   مند به بحـث فره  دانشجویان عالقه

آشنایی با نحـوه کاربسـت    -نماید: اول ارتباطات و حتی مدیریت) توصیه می

سـازي   زمینـه  -افزارانه؛ و دوم افزارانه در حوزه جنگ سخت رویکردهاي نرم

توانـد،   گیري رویکرد انتقادي به نگرش غربی کـه در نهایـت مـی    براي شکل

  د.نگري را تأیید و ممکن ساز بومی

امـا   ــ  ناشر همچون قبل از تمامی پژوهشگران براي طی این راه دشـوار 

دعوت به همکاري نموده و آمادگی خود را براي نشـر   ـضروري و حساس  

  دارد. آثار ارزنده ایشان اعالم می

  

  )معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(

   

  

  



  

  

  

  

  

  سخن مترجم

هـاي امنیتـی    ین کتاب بدیع، نقش فرهنـگ را در سیاسـت  در ا میشل ویلیامز

هاي مهم تئوریزه کردن فرهنگ  اي از روش نماید و خالصه معاصر بررسی می

نظري که بر  یدهد. این کتاب با بسط چارچوب در مطالعات امنیتی را ارائه می

کنـد کـه    قدرت، امنیت و استراتژي تأکید دارد، بیان مـی   میان فرهنگ،   رابطه

ـ اروپا  ۀ اتحادی گسترشناتو و  رتطوهاي فرهنگی ـ از جمله   ین فعالیتتر ممه

هاي امنیتی ایاالت متحده  در پی جنگ سرد با هدف ایجاد تغییرات در سیاست

دارد کـه امـروزه    اند. عالوه بر این، ویلیامز اظهـار مـی   و اروپا صورت گرفته

المللـی   هاي بین ستهاي فرهنگی همچنان نقش قدرتمندي را در سیا فعالیت

کاري در  به منظور کنترل روند شیوع نومحافظه اعمالگونه  زیرا این  کند، ایفا می

تفکر سیاستمداران خارجی آمریکا ضروري است. ویلیامز همچنـین افـزایش   

انگاري را در مطالعات امنیتی، در رابطه با ساختار و  محبوبیت فرهنگ و سازه

ط امنیتی پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار کارگیري قدرت در رواب هب ةشیو

توجـه در    هاي قابل له باعث بروز چالشئاین مس :دارد دهد. وي اظهار می می

بین  ۀهاي سیاسی و تحلیلی از یک سو و رابط بین فعالیت ۀنوع تلقی از رابط

گردد.  می ـ از سوي دیگر ـ گیري روابط امنیتی تحصیل علم و قدرت در شکل

 فراآتالنتیکهاي امنیتی و روابط  هاي مهمی نسبت به سیاست شاین کتاب بین
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هاي روابط  دهد، و مورد توجه دانشجویان و محققان در زمینه معاصر ارائه می

  ی قرار خواهد گرفت. یهاي اروپا و سیاست  الملل، مطالعات امنیتی بین

هـاي   در گـروه سیاسـت   الملـل  روابـط بـین  ، اسـتاد  ویلیامزمیشل سی. 

Aberystwythللی دانشگاه الم بین
  باشد. انگلستان می 

  

  مهدي ذوالفقاري

  1394زمستان

  

  

  



  

  

  

  

  

  پیشگفتار 

المللی پس از پایان جنگ سرد قابـل   هاي بین با وجود اینکه تغییرات سیاست

هاي جنـگ سـرد    توجه بوده، اما جاي بحث نیست که ماهیت اروپا طی سال

شد که سرعت اتحـاد   تصور می 1990تغییرات بنیادینی داشته است. در سال 

هاست  عدم تعادل بخش ةدهند مجدد آلمان شرقی و غربی در آن زمان، نشان

ـ    اما از نقطه  ۀنظر جنگ سرد، سرعت گسترش مستمر تعـداد اعضـاي اتحادی

باشد، بسیار  تري می اروپا و همچنین ناتو، هر چند که با آهنگ و سرعت آهسته

  ی، ظاهراً به دو اردوگاه مخالف یزدا تنش رغم اي که به آور است. ناحیه حیرت

اکنون بـا    تقسیم شد؛ هم ـ  دوستانه بودند طور متقابل داراي روابط غیر که به ـ

امن  ۀدر حال به هم پیوستن و تبدیل شدن به یک جامع يآور سرعتی شگفت

مـدي  آیوگسـالوي و ناکار هـا در   خشـونت باشد. هر چند که  و اقتصادي می

میز آ ننگی بر یک روند صلح ۀوجود آمده، لک هبه بحران ب واکنش اروپا نسبت

العـاده   جدید یک دستاورد مهم و فـوق  ۀبود؛ با این وجود، اروپاي ظهور یافت

  شود.  محسوب می

الملل نسبت به چگونگی توضـیح یـا حتـی     پردازان در روابط بین نظریه

شاید هم  نظر هستند، شدت دچار اختالف هاي این دستاورد، به توصیف ویژگی

گرایان در جریان رویدادهاي اروپا در جهانِ پس از  جاي تعجب نیست. واقع
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کردند که  طور گسترده، تصور می ها به اند. آن جنگ سرد پیوسته در اشتباه بوده

عنوان یک  پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروي، اروپا به منظور عمل کردن به

ارچه درخواهد آمد، و یـا اینکـه   صورت یکپ ، با ایاالت متحده بهموازنهعامل 

طور کلی بر  گرایان به آلمان داوطلب شده و ایفاگر این نقش خواهد شد. واقع

به پایان خواهد رسید و  1آتالنتیک اتحاد فرااین باور بودند که در هر صورت، 

گرایـان   ناتو منحل خواهد شد. اما هنگامی که ناتو مقاومت کرد، برخی واقـع 

ـ اهمیتی ندارند چرا که داراي  »نهادها« استدالل نمودند که در  یهیچ پیامد علّ

ها نیستند، این در حالی است که دیگـران معتقـد بودنـد ایـاالت      دولترفتار 

اطمینـان  ایجـاد  گیري یک استراتژي جهت  از طریق ناتو، در حال پی  متحده،

ضد یک سیاست  گسترشها از  ییو دلسرد کردن اروپابه آمریکا خاطر مجدد 

گرایان بودند که اظهار  د. اما پس از جنگ سرد، باز هم این واقعباش می 2ازنهمو

هـاي   ها و تـالش  تهدید اتحاد جماهیر شوروي، رقابت شدنبا خنثی  :داشتند

ـ   سابق مجدداً در اروپا سر بر می یـک   ۀواسـط  هآورند و این قاره، بار دیگـر ب

یر بسـیار متفـاوت   معضل امنیتی به دردسر خواهد افتاد. در عمل، یک خط س

مجدداً  اجتماع امنعنوان یک  تحقق یافته است. ناتو با کمک اعضاي خود به

، که به منظور جلوگیري از درگیري نظامی بین اعضاي خود و پیکربندي شده

دوستانه داشته و اینک مایـل بـه    غیر ۀپذیرفتن کشورهایی که در گذشته رابط

 اجتمـاع امـن  اعضـاي یـک   انتخاب و پذیرش یک هویت هماهنگ با سـایر  

توان نتیجه گرفت که ناتو از نقش  رو، می این هستند، طراحی گردیده است. از

که اتحادي علیه یـک دشـمن    گروهیعنوان یک سازمان مدافع  سابق خود به

  آورد، فراتر رفته است.  وجود می خارجی مشترك به

مانی پس ز ةگرایان به هنگام درگیري با تغییرات شگرفی که در دور واقع

المللی در حال وقوع بود، با مشکالتی مواجه  هاي بین از جنگ سرد در سیاست

را فراهم آوردند. هـدف   3انگاري شدند که موجبات ظهور مکتب فکري سازه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Transatlantic alliance. 
2. Counter – balancing. 
3. Constructvism. 



  ۱۵پیشگفتار 

 
 

اي بود که با تفکر  هاي متکبرانه مختل کردن قطعیت انگار سازهاین گروه جدید 

خواستند نشان دهند این بود که  ها می ی اشتراك داشتند. آنچه که آنیگرا واقع

ــان بــا آن کــه واقــع ـــ المللــی الزم اســت ســاختارهاي بــین ــد  گرای هــا مانن

، 1ذهانیاال بین هاي ایدههمانند ـ   کردند هاي مادي جهان، برخورد می خصوصیت

طور مشابه مورد استفاده قرار گیرند،  المللی به گیرندگان بین که توسط تصمیم

گـرا ارائـه گردنـد.     پردازان واقـع  داً توسط نظریهبازنگري شوند و سپس مجد

گرایان بخشی از یک فرهنگ غالب را که دیدگاه مستقلی  عبارت دیگر، واقع به

طـور خـاص را    المللی بـه  طور کلی و امنیت بین المللی به هاي بین از سیاست

  کرد، تشکیل دادند.  ترویج می

هـاي غالـب در    به هر حال، پایان جنگ سرد فرصتی بـراي تغییـر ایـده   

، المللی قرار داشت گیرندگان بین خصوص امنیت را که مورد حمایت تصمیم

فراهم آورد و به این ترتیب، فرهنگ رایج نیز به کلی تغییر یافت. البتـه ایـن   

گرایان به هنگام تـالش جهـت درك فرهنـگ     ارزیابی عجیب نیست که واقع

ت ئسابق نشة تثبیت شدکه از فرهنگ » هایی واقعیت«جدید حسب  ۀظهور یافت

  اند.  اي مواجه شده گرفتند، با مشکالت عدیده می

ـ     کـه سـازه   شکی نیسـت   ةتأمـل دربـار   ۀانگـاران فضـاي جدیـدي در زمین

اند؛ و آنچه را که میشـل ویلیـامز در ایـن کتـاب      المللی باز کرده هاي بین سیاست

و سپس بحـث   کافی ببرد ةتصمیم به انجام آن دارد، این است که از این فضا بهر

ـ    کـارگیري   هو بررسی خود را به سطحی نوین سوق دهد. از دیـدگاه وي و بـا ب

 ۀانگاران در اغلب موارد از توجیه کامل همـ  آلش، سازه ایده ۀامنیت به سبک نمون

انـد.   هاي خود در خصـوص اهمیـت فرهنـگ ناکـام مانـده      مفاهیم ضمنی بحث

گرایـان   انگاران مبنی بر اینکه واقع هویلیامز به ویژه، قصد دارد تا ایراد معروف ساز

ها در اصل براساس یک دیدگاه  به این علت که آن ـمانند   از درك جهان ناکام می

آغـازین کتـاب، ایـن     ۀرا متزلزل سـازد. نقطـ  ـ کنند   گرا عمل می خردگرا و  مادي

گرا در خصوص امنیت از یک سنت بسـیار   گرا و مادي خرداست که یک دیدگاه 
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۱۶  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

ــا اي در ریشــه ــن شــود. از ی ناشــی مــییتفکــر اروپ ــرار دادن  ای رو، در تضــاد ق

بایسـت قـادر    انگاري می ی یک اشتباه است؛ چرا که سازهیگرا انگاري و واقع سازه

گرا نسبت به امنیت باشـد. بـه همـین     به پذیرفتن و توضیح دادن رویکردي مادي

گرا در خصـوص   اديانگاران نیز باید بتوانند خود را با یک دیدگاه م ترتیب، سازه

قــدرت وفــق دهنــد و همزمــان ایــن دیــدگاه را در چــارچوب مفهــومی بســیار 

رغـم   کند کـه علـی   جاي دهند. بار دیگر، ویلیامز استدالل می  تر از قدرت گسترده

انگاران  هاي مهمی که اخیراً در این مسیر صورت گرفته، در مجموع، سازه فعالیت

گونـه   اند. این ناکامی بویژه، براي هر م ماندهدر ارائه یک فهم جامع از قدرت، ناکا

المللـی، عواقـب    هاي بـین  ر امنیت در سیاستتالش در جهت مهار طبیعت متغی

انگاران هنوز توضیح کـاملی   عنوان مثال، سازه مهمی در بر دارد. از دیدگاه وي، به

پس از جنگ سـرد، در حـال    ۀدر خصوص اینکه چرا و چگونه امنیت در عرص

  اند.   ي مجدد است، ارائه ندادهگیر شکل

انگـاري، چـارچوب نظـري و     ویلیامز به منظور رفع این نـواقص در سـازه  

را مطـرح   1شناس فرانسوي پیر بوردیـو  ابزارهاي تحلیلی تهیه شده توسط جامعه

، فرهنـگ را در مرکـز   2اجتمـاعی کنش شناس به منظور درك  کند. این جامعه می

با پایه و اساس قرار دادن مبناهاي فراهم شـده   چارچوب قرار داده است. ویلیامز

دهد که چگونه فرهنگ، نمایانگر یک بعد مهم از قـدرت   توسط بوردیو، نشان می

کند مفهوم رایـج آنچـه را    این فرهنگ است که مشخص می باشد و در نتیجه، می

شود، چیست. سپس وي در ادامـه، پیامـدهاي بسـیار وسـیع      که امنیت نامیده می

کنـد.   قـدرت و امنیـت را تشـریح مـی     ةین دیدگاه فرهنگی متمـایز دربـار  اتخاذ ا

صـلح دموکراتیـک را از نـو بررسـی      ۀویلیامز ابتدا رابطۀ بین تفکر کانت و نظری

دهد که این رابطه نسبت به آنچه که اغلب تصور  نماید، و به وضوح نشان می می

سازد تا روابطی  ر میتر است. چارچوب وي، او را قاد تر و جالب شود، پیچیده می

و هویت در مکتب کانت وجود دارد را روشن سازد و  شناساییکه میان قدرت، 
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از طریـق   اجتمـاع امـن  ها را براي هر نوع درکی از اینکه چگونه یـک   اهمیت آن

تنهـا بـر    آید، آشکار سازد. ویلیـامز سـپس نـه    وجود می هروند صلح دموکراتیک ب

آن  گسـترش طـور ویـژه بـر     سرد بلکـه بـه  مقاومت ناتو در جهان پس از جنگ 

ـ   ارائـه شـود تـا از طریـق     متمرکز مـی    هـایش   معاصـر، ارتبـاط ایـده    ۀیـک نمون

دهد  روشن سازد. وي نشان می ، اجتماع امندر خصوص صلح دموکراتیک را با 

تنها براي اردوگاه غرب فرصتی فراهم آورد تـا بـار دیگـر     که پایان جنگ سرد نه

نمایند، بلکه این امر همچنـین شـکلی جدیـد از قـدرت     براي خود تعیین هویت 

فرهنگی را براي ناتو تثبیت نمود که بـا خـود یـک دگرگـونی هویـت در میـان       

کشورهاي اروپاي شرقی به ارمغان آورد. هر چند که ویلیامز به بسط و گسـترش  

طور مؤثري بـراي بـاال بـردن     تواند به پردازد اما چارچوب وي می این بحث نمی

  کار گرفته شود.  اروپا به ۀاتحادی گسترشز تثبیت و درکی ا

کند که رویکرد وي مفاهیم ضـمنی بسـیار    در نهایت، ویلیامز تشریح می

 تأثیرتواند در بیان علت  خارجی در بر دارد و می  مهمی براي تحلیل سیاست

غاز آویژه از زمان  هکاران در تدوین سیاست خارجی ایاالت متحده، ب نومحافظه

 ۀگرایـان برجسـت   ، مفید واقـع گـردد. در مقابـل، واقـع    »مسعلیه تروریجنگ «

ی طی این مدت، اقدامات ناموفقی جهت از نـو تعیـین کـردن مسـیر     یآمریکا

اند.  ویژه در اوضاع خاورمیانه، صورت داده هسیاست خارجی ایاالت متحده، ب

بحث و گفتگو در خصوص مسائلی از قبیل اینکه تهاجم به عراق محکوم به 

دلیل از اسرائیل به منافع ایاالت متحـده   شکست گردید و یا اینکه حمایت بی

توان از این دست  آسیب رسانده و امنیت آن را به مخاطره انداخته است، را می

کاران تا ایـن   دانست. با وجود اینکه ویلیامز بر این موضوع که چرا نومحافظه

تـوان بـه منظـور     وي را میشود؛ اما چارچوب  متمرکز می  اند، حد موفق بوده

گذاري بر سیاست خارجی ایاالت تأثیرگرایان از  آشکار ساختن اینکه چرا واقع

گراي  خردگرا و  اند نیز مورد استفاده قرار داد. رویکرد مادي متحده ناکام مانده

 تأثیرتواند بر فرهنگ رایج آمریکا  نمی ها نسبت به سیاست خارجی و امنیت آن

گرایان این ارزیابی را  رسد که واقع چند که بعید به نظر میعمیق بگذارد. هر 



۱۸  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

ویلیامز مبنی  ةبایست به بحث و بررسی متقاعد کنند ها می بپذیرند، اما یقیناً آن

ناپـذیري بـین فرهنـگ و امنیـت وجـود دارد کـه در        گریـز  ۀبر اینکـه رابطـ  

  دهند. ید، پاسخی ارائه آ می عمل در ۀالمللی و ملی به حیط هاي بین سیاست
  

  

  ریچارد لیتل

  دانشگاه بریستل



  

  

  

  

  

  سپاسگزاري 

پیش آغاز نمودم، در  ۀهاي این کتاب را نزدیک به یک ده من کار بر روي ایده

ام کـه   هاي فکري و شخصی بسیار زیـادي شـده   طی این مدت مرهون کمک

ـ   مایلم سپاس ویـژه اوایـل    هگزاري نمایم. فکر اولیه براي تألیف این کتـاب، ب

مطالعـات   ۀهاي وي در زمینـ  من با تفکر پیر بوردیو و تلویحات ایده ییآشنا

امنیتی، تا حد زیادي به خاطر مدتی که در گروه علوم سیاسی دانشگاه کپنهاگ 

، 1عنوان یک همکار پژوهشی سپري نمودم، تسهیل گردید. مورتن کلستراپ به

خوش  لپسند واروپا، میزبانی د همگراییتحقیقاتی کپنهاگ در باب  پروژهمدیر 

  کنم.  مذکور تشکر میۀ کنندگان در برنام بود و از ایشان و سایر شرکت اخالق

هاي جاري  پروژهمن همچنین در خالل این مدت، تعامل کاري خود را با 

و » باري بوزان « ،»الی ویور« نامی چون در این حوزه و همچنین پژوهشگران به

بخش بود. به هر حال،  مسرّت ۀرب. این کار یک تجتوسعه دادم 2،جاپ دو ویلد

هـاي فکـري و صـمیمت     کنم کـه کمـک   تشکر می 3هانسن  مخصوصاً از لین

  العاده بود.  اش واقعاً فوق شخصی
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سؤاالت مربوط بـه   ةهاي من در جهت تأمل دربار افراد زیادي به تالش

همکـار مؤلـف مـن در      امنیت در عصر حاضر کمک نمودند. آیور بی.نیومن،

صـحبتی   العـاده، بلکـه هـم    تنهـا همکـاري فـوق    این پژوهش، نهفصل چهارم 

  طلب نیز بود.  چالش

ها در زندگی فکري من چنین نقشی ایفـا نمـوده    نیز سال 1کیت کراوس

که از  2است، و من امیدوارم که این امر سالیان دراز ادامه یابد. الکساندرا گسی

 ۀدستنوشت ۀل نسخام، ک چیزهاي فراوانی یاد گرفته ،اثرش در خصوص امنیت

هاي سـودمند و تیزبینانـه را فـراهم آورد.     مرا مطالعه نمود و لیستی از اندیشه

اثر بوردیو  تأثیرکه اثرش نقش مهمی در افزایش  3طور وینسنت پولیوت همین

 ۀالملل ایفا خواهد نمود به همین ترتیب به من کمک کرد. از هم در روابط بین

  کنم.  ها تشکر می آن

ـ «با بوردیو و فکر کردن در باب یک  ی منیآشنا از امنیـت   4»فرهنگـی  ۀزمین

و همکارانم  5همچنین به میزان زیادي مدیون گفتگوهاي مداوم با دیدیر بیگو

بوده است، که به  8و ریچارد وین جونز 7، پیتر جکسون6آبریستويدانشگاه در 

بیشـترین   اي فـراهم آوردنـد. امـا    دوستانه و نظرات منتقدانه ۀیک اندازه رابط

نوشتار این کتاب، دلگرمی و  فرآینددارم که طی  9قدردانی را از ریتا آبراهامسن

طلبانه ارزانی داشت. در  العاده و همچنین نقدي صریح و چالش حمایتی فوق

تقدیم نمایم؛ کسی کـه   10ام وندي بون آخر، مایلم که این کتاب را به نامادري

هـر چیـز دیگـري را بـرایم      هـاي مدیـدي تقریبـاً    عشق و حمایتش طی سال

  پذیر ساخته است.  امکان
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هاي کامالً مختلف، قـبالً بـه چـاپ     صورت مبانی این کتاب، هر چند به

به خاطر  1 الملل ی روابط بینیاروپا ۀورندگان مجلآاند. مایلم که از گرد رسیده

 4) 2، (»هاي امنیتی هویت و سیاست: «ۀهایی از سه مقال استفاده از بخش ةاجاز

و: سـاختار   لیبرالیسـم اصول صـلح دموکراتیـک: کانـت،    «؛ 28ـ207): 1998(

منافع ملی چیست؟ چالش «؛ و 53ـ525): 2001( 7) 4، (»اجتماع امناجتماعی 

 ، تشکر نمایم.37ـ303): 2005( 11) 3، (»الملل کاري در روابط بین ومحافظهن

 ۀ: مجلـ 2مآورنـدگان میلنیـو   همچنین من و آیور نیومن تمایـل داریـم از گـرد   

هایی از مقاله مشترکمان،  استفاده از بخش ةبه خاطر اجاز 3المللی مطالعات بین

): 2000( 29) 2» (: نـاتو، روسـیه، و قـدرت هویـت    اتحاد تا اجتماع امناز «

  تشکر نمائیم. نیز ؛ 87ـ357
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  مقدمه

  جنگ نرم؛ رویکرد فرهنگی
  دکتر اصغر افتخاري

  کليات

در حـوزه مباحـث امنیتـی پیامـدهاي نظـري و      » ییافزارگرا نرم«طرح نظریه 

ها را بتوان عطف توجه  ین آنتر مهمکاربردي بسیاري را در پی داشته که شاید 

ـ  » جنگ نرم فرهنگی«به مفهوم   ۀدانست. این در حالی است که پیـروان نظری

توانستند  شده از سوي این مکتب فکري نمی هئبا تجویزهاي ارا» قدرت سخت«

جنـگ و  «جریان اصلی  ها را انحرافی از هاي آن والً نظریهمو معموافق باشند 

اي شکل گرفته که از اصالت  نمایند. متقابالً رویکرد رادیکالی قلمداد می  »منازعه

پرداخته » هنجارها«در پرتو » ها عینیت«فرهنگ سخن گفته و به نقد تمام عیار 

سـازد.   فـراهم مـی  » عینیـت «بـر  » ذهنیـت «و از این طریق راه را براي سلطه 

اي عرضی براي جنگ فرهنگی تقلیـل   رویکردي که جنگ نظامی را به مقوله

باشیم  دهد. بر این اساس شاهد تعارض دو پارادایم فکري ـ تحلیلی تازه می می

المللـی در پـی    که هر یک آثار و راهبردهاي خود را براي جامعه ملی و بـین 

ده از سوي پیروان هر یک از ش ارائهدارند. گذشته از صحت یا سقم نظرات 

اي کـه   هاي فرهنگی پدیده«آید تا در جهان خارج بین  این دو مکتب، الزم می

هستند، تفکیک قابل شده و از این طریق به شناخت هر چه » داراي بار امنیتی



۲۴  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

بـا  » جنگ فرهنگـی «نایل آییم. پرسش از نسبت » جنگ فرهنگی«بهتر مفهوم 

کـه بایـد در نوشـتارهاي بعـدي بـدان      موضوعی دیگر است » جنگ نظامی«

را مـورد  » جنـگ فرهنگـی  «شناسی  پرداخته شود. نگارنده در این مقدمه گونه

شده از ویلیامز در اثـر حاضـر، در    ارائهقرار داده است؛ چرا که تحلیل  سؤال

اثبات چیستی و هویت این نوع از جنگ کامالً موفق بـوده و کـافی بـه نظـر     

با » جنگ فرهنگی«جه کافی ویلیامز به نسبت مفهوم رسد. با اینحال عدم تو می

دقت مفهومی نظریـه مـذکور کـم     ،منجر شده تا اوالً» تهاجم فرهنگی«مفهوم 

اي سـاده و اجمـالی از    شود؛ و دیگر آنکه برخی تالش علمی او را بازخوانی

ـ با تعبیر صرفاً واژگان ـ تلقی نمایند. این در حالی است که » تهاجم فرهنگی«

در تعاملی سازنده » هاي نرم جنگ«اي متمایز از  به مثابه گونه» فرهنگی جنگ«

، ما را در سؤالو معنادار با تهاجم فرهنگی بوده و از این حیث پرداختن به این 

  رساند.  یاري می» جنگ نرم فرهنگی«درك هر چه بهتر 

  یشناس . واژه۱-۱

حـال تحدیـد آن    معنا که در عین» سیصد«اي است با بیش از  واژه» فرهنگ«

بـراي آن  » هرسـکویتس «عنـوان مثـال    همیشه با مشکل همراه بوده است. بـه 

رسـد!   می» سیصد«به » کروبر«دویست و پنجاه تعریف آورده که این رقم نزد 

تـوان تـا    اکنـون مـی   شده، هم ارائهبا توجه به معانی دیگري که براي فرهنگ 

). بدین ترتیب مفهوم 17 :1365االمینی  چهارصد تعریف براي آن یافت (روح

تواند چیزي بیرون از این دایره گسترده مفاهیم  مورد نظر ما در این نوشتار نمی

را نیز در بـر  » تمدن«باشد که  از نظر ما داراي معنایی عام می» فرهنگ«باشد. 

اي از پژوهشگران از  گیرد. الزم به ذکر است که این دو واژه از سوي عده می

اند و لیکن در نوشتار حاضر همسنگ هم خواهند بود.  شده یکدیگر تمییز داده

اي خواهیم داشت به دو دیدگاه  براي روشن شدن هر چه بهتر مقصودمان اشاره

  »: فرهنگ و تمدن«عمده در ارتباط با 



  ۲۵مقدمه 

 
 

  . �ييز فرهنگ از �دن۱-۱-۱

معتقد است که: فرهنگ معادل است با بیان حاالت زندگی، اموري » مک ایور«

ایدئولوژي دین و ادبیات. اما تمدن عبارتست از تشکل جامعه، نظام و همانند 

هاي اجتماعی، نمودهاي  کنترل شرایط اجتماعی که شامل اموري مثل سازمان

هاي مختلفی  شود. این عبارت ساده به زبان آوري (تکنولوژي) و ... می بارز فن

ویـل  «و » مارسـل مـس  «، »هرسـکویتس «، »کروبـر «از سوي افرادي هماننـد  

ها این است که: فرهنگ ناظر بر  شود و مضمون تمامی آن تکرار می» دورانت

عبارت  شود و تمدن شامل ظواهر این حیات. به بعد ناپیداي زندگی آدمی می

) و بـه قـول   1373دیگر تمدن تَن است و فرهنگ جان آن (داوري اردکـانی  

  آقاي محمد علی اسالمی ندوشن: 

ینـی دارد و فرهنـگ بیشـتر    تمدن بیشتر جنبـه علمـی و ع  «

جنبه ذهنی و معنوي. هنرها و فلسفه و حکمت و ادبیات و 

در قلمرو فرهنگ هستند،  اعتقادهاي (مذهبی و غیر مذهبی)

که تمدن بیشتر ناظر بر سطح حوائج مادي انسان در  حالی در

اجتماع است. [دیگر] آنکه: تمدن بیشتر جنبه اجتماعی دارد 

ـ  و فرهنگ بیشتر جنبه فرد کننـده پیشـرفت    مینأي. تمـدن ت

انسان در [قالب] اجتماع است. فرهنگ گذشته از این جنبه، 

(بـه نقـل از امیـري    » تواند ناظر بر تمامـل فـردي باشـد    می

1374 :38 .(  

چه فرهنگ و تمدن همچنان به هم مرتبطنـد و لـیکن    در این دیدگاه اگر

دن باشـند ولـی   هم نیستند. بدین معنی که جوامعی ممکن است متم» مالزم«

  ).38: 1374شان پایین بوده باشد و یا بالعکس (امیري  سطح فرهنگی

  . وحدت فرهنگ و �دن۲-۱-۱

هـاي مـادي و    فرهنگ در معناي وسیع خـود تمـام جلـوه   «

 فرآیندگیرد. این پدیده  مادي زندگی اجتماعی را در بر می غیر

فرد انسان اسـت ...انسـان در    زندگی اجتماعی و منحصر به



۲۶  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

شود و به نوبه خود  ثر میأل زندگی اجتماعی از فرهنگ متطو

گویند: انسان فرهنگ را پدید آورد و  نهد ... می بر آن تأثیر می

  ). 9-10: 1370(هاشمی » فرهنگ انسان را ساخت

این کالم موافق نظر جمع دیگري از پژوهشگران امور فرهنگی است که 

در کتاب » کلین دانیل«عنوان مثال:  به برند. کار می این دو واژه را به یک معنا به

تاریخ تمدن: «در » توین بی«، »سیر تمدن«در » رآلف لینتن«، »هاي اولیه تمدن«

در اثـر دو  » هنري لوکاس«و » تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر

بر » ترین روزگار تا سده ما تاریخ تمدن از کهن«جلدي مشهورش تحت عنوان 

شود کـه تـا قـرن     اند. با رجوع به تاریخ مشخص می نموده همین سیاق عمل

نامیده » فرهنگ«اي داشته و شامل آنچه که  معناي گسترده» تمدن«هجدهم واژه 

شناسان غالباً در تمییز ایندو  شده است. در آلمان اگرچه جامعه شود، نیز می می

این دو را یکی  اند که بوده» اشپنگلر«اند با این حال افرادي همچون  کید داشتهأت

توان به نتایج مشابهی  هاي فکري نیز می دانستند. با دقت نظر در دیگر حوزه می

شناسان فرانسوي بیشتر بـه   شناسان و انسان عنوان مثال جامعه دست یافت. به

که فلسفه و تـاریخ اندیشـه روسـی     حالی اند در وحدت این دو گرایش داشته

). تمام 20: 1374وده است (نک. بردیایف متمایل به تمییز این دو از یکدیگر ب

این مالحظات بیانگر این حقیقت است که در تمییز این دو واژه و یا قول به 

وحدتشان ضابطه دقیقی وجود ندارد و این پژوهشگر است کـه متناسـب بـا    

پذیرد. لذا ما در نوشتار حاضر تعریف  نگرش خود یکی از این دو سنت را می

  عبارتست از: » تایلر«ظر داریم که به گفته ن عام از فرهنگ را در

[اي] پیچیده که شامل معارف، معتقدات، هنرهـا،    مجموعه«

صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن، و باالخره تمام عادات و 

عنوان عضوي از جامعه خود فرا  و ضوابطی که فرد به رفتارها

ده گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عه می

  .)31: 1357(لینتن » گیرد می



  ۲۷مقدمه 

 
 

رسد تعریف آقاي محمد علی اسالمی ندوشن، کالم تـایلر را   به نظر می

ي اسـت  ا هفرهنگ رابط«گوید:  صورتی موجزتر اداء کرده باشد، آنجا که می به

بپنداریم (که تمدن » طبیعی«حال چه این محیط را » بین انسان و محیط بیرون

(که معناي اخص از فرهنگ   به محیط انسانی شود) و چه منحصر را شامل می

گیرد). در این معنا انسان از دو جهـت داراي کوشـش و تـالش     را در بر می

هاي هنـري،   با ایجاد خالقیت ـ  فرهنگی است: یکی در جهت فکري و دینی

و دیگري از جهت مادي که مظاهر عینی فنـاوري را شـامل   ـ ادبی و فلسفی  

  ).147تا:  بی  ي اخص فرهنگ (اسالمی ندوشنشود: یعنی تمدن و معنا می

هایی اسـت کـه آقـاي     نظر ما از فرهنگ نیز در برگیرنده حوزه مفهوم مورد

رسد از جمله تعاریف خـوب   اند و به نظر می ندوشن در عبارت فوق متذکر شده

را بایـد  » دکتـر داوري «نظر  در ارتباط با مفهوم عام فرهنگ باشد. با این حال این

لفظ فرهنگ لفظ مبهمی است و شاید یکی از الفـاظی  «داشته باشیم که: به خاطر 

فهمند، فرهنگ باشـد، و مشـکل    شود و همه چیزي از آن می که همه جا گفته می

بـیش درسـت    و فهمند. اتفاقاً همـه هـم کـم    همین است که همه چیزي از آن می

  ).  213- 214: 1373فهمند (داوري اردکانی  فهمند. هر چند که مختلف می می

  یکار حيات فرهنگ و . ساز۲-۱

کنیم.  ها، آغاز می پیرامون فرهنگ» لوي اشتراوس«بحث خود را با بیان نظرگاه 

عـدي ذیـل قـرار داده و    تـوان در دسـتگاه دو ب   هـا را مـی   به نظر او فرهنـگ 

  وسیله از هم تمییز بدهیم: بدین

نی از هایی که هم زماننـد ولـی از حیـث مکـا     ـ بعد مکانی: فرهنگ اول

  یکدیگر جدایند. 

بیش در یک حوزه جغرافیایی پدید  و هایی که کم ـ بعد زمانی: فرهنگ دوم

توان تلفیقی از این دو را نیـز   هاي مختلف. در ضمن می اند ولی در زمان آمده

هایی هستند کـه از نظـر زمـانی و مکـانی از      صورت که فرهنگ داشت، بدین

  ).21-26: 1358شوند (اشتراوس  یکدیگر متمایز می
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ها از یکدیگر متمـایز   اصلی این است که نحوه ارتباط این فرهنگ سؤال

باشد؟ آیا حیات هر فرهنگ منحصر به عناصر داخلی و محیط  با هم چگونه می

باشد؟ در  پیدایش آن است و یا اینکه در گرو ارتباط و روابط بین فرهنگی می

  د: ان دو دیدگاه عمده پدیدار شده سؤالپاسخ به این 

  . قائالن به نظريه انفصال۱-۲-۱

میرند. این سرنوشتی است که از بامداد  و می بالند میشوند،  ها زاده می تمدن«

  ). 171: 1372(خاتمی » تاریخ براي زندگی بشر رقم خورده است

اي باشد که در ارتباط با این دیـدگاه   ادعاي فوق شاید موجزترین جمله

اي (ارگانیسمی)  همچون سازواره» اریخ فرهنگت«ایراد شده است. از این منظر 

شود که داراي حیات بوده و طول دوره حیات آن به سـه مرحلـه:    تصویر می

بـا  » توین بی). «271: 1337شود (امین  زایش، رشد و فناء (مرگ) تقسیم می

  نویسد:  عنایت به همین حقیقت است که می

کند].  تاریخ بر اساس دو حالت تهاجم و تدافع [حرکت می«

این تهاجم و تدافع حالتی جبري و متوالی است و موجـب  

شود که نوعی فرهنگ در جامعه به وجود آمده، رشد کند  می

و ضعیف شود و در برابر تهاجم فرهنگ جامعه و یا تمـدن  

دیگر نابود شود و بعد تمدن، جامعه و فرهنگ جدید باز سیر 

دورانـت  (به نقل از: » خویش را [به همین سبک ادامه دهد]

  : صفحه ده).1365

این دیدگاه قائالن بسیاري دارد و شواهد تاریخی ـ در وهله اول ـ آنچنان 

» ویل دورانت«رسد که گویی انکار و یا اصالح آن امکان ندارد.  زیاد به نظر می

در » تـاریخ تمـدن  «بسیار و نگارش اثر مشهورش به نام  هاي پس از پژوهش

هاي زوال یافته  رجاي جاي تاریخ به آثار تمدند«کند:  چندین جلد، اعتراف می

ها گویی ... پیامشان این است که عاقبت همـه چیـز    خوریم و همه این بر می

  ).41: 1365(دورانت » نابودي است
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باشـد و آن اینکـه حـداقل     این تئوري از یک حیث بسیار ارزشمند مـی 

ده اسـت.  ها را مورد پذیرش قـرار دا  فرهنگ» ضرورت وجود تحول و تغییر«

را، که بیانگر خروج یک فرهنگ از دایره تحول » وقفه«عبارت دیگر تئوري  به

هـا،   فرهنگ کند و معتقد است: عموم )، شدیداً نفی می1357باشد (نک. لینتن  می

). امـا  41: 1357ها دائماً در حال تغییر و تحولنـد! (لینـتن    ترین آن حتی ساده

  از:  انتقادات وارده بر این تئوري عبارتند

عبـارت   نمایـد. بـه   ها اشاره نمـی  : به منشاء پیدایش تمدنایراد اول آنکه

شوند ولی به بستر  له، زایش فرهنگ را معترض میئتر قائالن این قول مس ساده

دارند که ارتباط منبع موجـد   و منبع زاینده فرهنگ توجهی ندارند، و بیان نمی

ته چنین غفلتی بدیهی نیز یک فرهنگ با فرهنگ پدیدار شده چگونه است. الب

شد، آنگـاه بنیـان    له نگاهی انداخته میئنماید چرا که اگر به این بعد از مس می

  شد.  می گردید و انقطاع فرهنگی منسوخ ست میخود به خود س» انفصال«نظریه 

: نظریه مذکور در باب زوال فرهنگـی نیـز راه افـراط پیمـوده     ایراد دوم

تـوانیم حکـم بـه     گاه نمی پژوهشگران ما هیچ است؛ چرا که به قول برخی از

نابودي صد در صد یک تمدن و یا یک فرهنگ بدهیم. بحث در ایـن زمینـه   

طلبد که در خور نوشتار حاضر نیست، با این  خود مجال و مقال دیگري را می

اي خواهیم داشت به اهم نتایج  حال براي تبیین هر چه بهتر این مطلب اشاره

هاي مـوردي، معلـوم    مطابق پژوهش». ها بقاء فرهنگ«ینه دست آمده در زم به

هاي به ظاهر متمایز از یکدیگر، وجود  شود که نوعی همبستگی بین تمدن می

ها را بـه هـم    رشته ظریف و واحد تمامی فرهنگ تر یک عبارت ساده دارد. به

توان  طوري که حیات فرهنگی بشر را از شرق تا غرب می سازد، به متصل می

آن مقوله واحد مورد بررسی قرار داد. به همین خاطر پژوهشگران از  ذیل در

اند که بررسی تاریخ عظیم هر یک از  بیش ـ به این باور رسیده و دهه هفتاد ـ کم

ارتباط با تاریخ دیگر  رسد چندان هم در ممالک فراموش شده، که به نظر می

بدون انجام این مهم باشد و  ها می ملل نباشد، منوط به درك بهتر دیگر فرهنگ

و  دست نخـواهیم آورد  در کار درك فرهنگ مورد نظر موفقیت قابل قبولی به
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عنوان مثال نفوذ عناصر  در این ارتباط شواهد تاریخی بسیاري وجود دارد. به

فرهنگی ممالک به اصطالح فراموش شده به درون فرهنگ غربی و بالعکس، 

زوال «ور مجدد فرهنگ با ظاهر شود و یا ظه موجب اتصال این دو به هم می

در مکزیک و گواتماال و ... که » گرایی غرب«در قالب » یافته آمریکاي مرکزي

). ایـن  228: 1366همگی حکایت از صدق ادعاي فوق دارند (نک. تونی بی 

از مقبولیت تمـام برخـوردار اسـت، آنجـا کـه در      » هنري لوکاس«نظریه نزد 

گونه دردناکی رو   چه این تمدن به گوید: اگر می» یونانی ـ رومی«ارزیابی تمدن 

به زوال گذاشته و در باختر اروپا حیـاتش بـه انجـام رسـیده اسـت ولـیکن       

خطاست اگر بپنداریم آن تمدن کامالً مضمحل گردیده است. چرا که برخی از 

وردهاي یونانی ـ رومی، چه معنوي و چه مادي، هنوز هم همچنان زنده و ادست

  ).325: 1369(لوکاس » اند فعال باقی مانده

شده و » کاري افراطی محافظه«: آنکه این دیدگاه منجر به نوعی ایراد سوم

نماید. آن هم به این دلیل کـه   گران القاء می روحیه تسلیم و رضا را در تحلیل

باشد؛ مرگی که  می» مرگ و نیستی«مطابق تئوري انفصال پایان هر فرهنگی الجرم 

  توان یافت چرا که این ماهیت سیر تاریخ و تمدن است.  براي آن مقصري هم نمی

  ی. اتصال فرهنگ۲-۲-۱

ها هم زبان بـا آقـاي    قائلین به این دیدگاه در پاسخ به منشاء پیدایش فرهنگ

وردهاي ایک فرهنگ اساسـاً بـر پایـه دسـت    «دارند:  کوب اظهار می دکتر زرین

). به این ترتیـب  1348کوب  (زرین »شود و نه از هیچ! تاریخی بشر ایجاد می

ها  وب و میدانی قرار دارند و براي فهم هر یک از آنچها در داخل چار فرهنگ

عد مکانی و زمانی است، مورد توجه الزم است تا این مجموعه کلی که داراي ب

گـام  » مـرگ «سـوي   قرار گیرد. لذا اظهار اینکه یک فرهنگ خود به خـود بـه  

رسد؛ چرا که براي هیچ فرهنگی امکان  دارد صحیح و مقبول به نظر نمی برمی

سـوي   ها به آن وجود ندارد تا در این میدان بدون تأثیرپذیري از دیگر فرهنگ

گام بردارد. اساساً در اینجا آنچه حائز اهمیت است » رشد و تعالی«و یا » مرگ«



  ۳۱مقدمه 

 
 

در ایـن  » جـالل سـتاري  «باشـد.   می» ها تأثیرپذیري«و » ها تأثیرگذاري«همین 

  گوید:  ارتباط می

پـذیري  تأثیرگـذري و  تأثیرهـا بـه نـدرت از     گمان فرهنگ بی«

هاي دیگر  اند و فرهنگ بزرگی نیست که از فرهنگ برکنار بوده

مند نبـوده باشـد. و چنـین نیسـت کـه هـر        سود نجسته و بهره

  ).81: 1370(ستاري » فرهنگ چون کرم، پیله بر خود برتند!

ر این دیدگاه اصالً جایی ندارد. د» وقفه«و » جمود«که نکته قابل توجه آن

تحرك، معناي حقیقی خود را از دسـت داده و بـه تعبیـري     اساساً فرهنگ بی

خـورد و محـل    اي بیش نیست که صرفاً به درد تماشـا مـی   موزه نمایشگاه و

گونـه بـه نظـر     ). این12: 1368آوري مردگان است (محمودي بختیاري  جمع

از فرهنگ، بسیار نزدیک به واقع باشـد  » آگوستین ژیرارد«رسد که تصویر  می

  دارد:  نماید و اظهار می آنجا که فرهنگ را به یک پیکار تشبیه می

توانـد   حتی باید گفت که فرهنگ بـی پیکـار وجـود نمـی    «

فـرازي دائمـی انسـان     [داشته باشد]. فرهنگ اگر مایه گردن

نباشد، چیزي جز صنعت (و تولید) نیست. فرهنگی که پیکار 

ن معنا و زیبایی بیشتر به هر لحظه زندگی نباشد، تا براي داد

افتد. به کاري تفننـی و   فرو می» مصرف«سطح پدیده مبتذل 

  ). 10: 1369(به نقل از: الیت ...» شود  تجملی بدل می

» فرهنگ توسعه: تجربه سیاستمداران«مراجعه به کتاب وي، تحت عنوان: 

هـاي   تواننـد عرصـه   ونه مـی دهد که این تحوالت فرهنگی چگ به ما نشان می

مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. خالصه 

  کالم آنکه: 

آنکه هرگز دقیقاً آگـاه   آنکه خود همیشه بداند و بی بشر بی«

اندازد و خود را به میان  باشد، معامالت فرهنگی را به راه می

تـا مـرز   کنـد. گـاهی    عملیات تمدن [سازي] ... پرتاب مـی 

وردهاي پیشین خود را به ارود و گاهی دست کامیابی پیش می

  ).56: 1358(اشتراوس » دهد باد می



۳۲  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

رسد ولیکن جـاي یـک    متین و متقن به نظر می ،چه نظریه این گروه اگر

باشد و آن اینکه: اگر ما بپذیریم که فرهنگ مـاهیتی   پرسش اساسی خالی می

هاست، آنگاه  رتباطش با دیگر فرهنگمتحول دارد و رشد و سقوط آن در گرو ا

عبارتی، آیا هرگونه  ست؟ بها کدام» ارتباط«شود که: نوع  مطرح می سؤالاین 

نظـران مـذکور    تواند مثمر ثمر باشد؟! بدیهی اسـت کـه صـاحب    ارتباطی می

منفی خواهد بود. پس در این صورت باید مالکـی را   سؤالپاسخشان به این 

ود آن ویژگی و معیار، بتوان بین صور مضّر مشخص نماییم که در صورت وج

  هاي فرهنگی و اشکال مفید آن تفکیک قایل شد.  ارتباط

  ی. ارکان تعامل فرهنگ۲

شود که اصل اولیه در  ما را به آنجا رهنمون می» اتصال فرهنگی«پذیرش نظریه 

 عبارت دیگر همه انواع هبدانیم. ب» ها تعامل فرهنگ«ها را  رشد و تعالی فرهنگ

توان ـ و نباید ـ مصداق و یا  مناسبات و یا هرگونه تأثیرگذاري فرهنگی را نمی

  دلیلی براي جنگ نرم فرهنگی ارزیابی نمـود. بـه منظـور شـناخت مرزهـاي      

هاي اصلی تعامل  آید تا نخست ارکان و ویژگی الزم می» جنگ نرم فرهنگی«

  فرهنگی را ـ به شرح زیر ـ فهرست و بررسی نمود: 

  ينشگز .۱-۲

در ادامه به دو رویکردي که اندیشمندان » گزینش«براي مشخص شدن معناي 

نمـاییم.   اند، اشاره می ها تمسک جسته بدان» تمدن غربی«ایرانی در مواجهه با 

  باشد.  اصل گزینش ماحصل نقد این دو دیدگاه و نیل به یک رویکرد جامع می

چرا  و چون اه تسلیم بی: قائالن به این دیدگیارتسلیم تمام ع: دیدگاه اول

در مقابل فرهنگ غربی را تجویز نموده و معتقدند که: رشد و ترقی فرهنـگ  

طـور   ـ و بـه  عیار آن نسبت به فرهنگ بیگانه سپردگی تمام خودي در گرو سر

  باشد.  مشخص غربی ـ می



  ۳۳مقدمه 

 
 

: در مقابل گروه اول، قائالن به این دیدگاه مبارزه تمام عیار: دیدگاه دوم

هـاي بیگانـه زده و    ر چه تمامتر دست رد بر سینه تمامی فرهنگبا تعصب ه

معتقدند: سالمتی و اعتالء فرهنگ در آن است که ما فقط و فقط بـر تـوان و   

ـ   طور مشخص غرب وردهاي داخلی خودمان تکیه کرده و از دیگران ـ و به ادست

  دوري ورزیم.

مناسبات «یق براي تبیین دق» سیاه و سفید«حقیقت آن است که این تصویر 

اي به نام تعامل فرهنگی  مناسب نیست چرا که در دیدگاه اول پدیده» فرهنگی

امکان بروز ندارد و در دیدگاه دوم هر نوع ارتباطی با خارج، نـوعی تهـاجم   

شود که اعتقاد به  آید. لذا در اینجا دیدگاه سومی طرح می فرهنگی به شمار می

ها غیر خودي باید  ن در برابر فرهنگباشد. مطابق نظر ایشا می» اصل گزینش«

اي است که  قائل به تفکیک اجزاء شد. هر فرهنگی مرکب از عناصر بهم پیوسته

ارتباطات فرهنگی ما باید سعی نماییم تـا   فرآیندبعضاً مفید و یا ناسالمند. در 

هاي فرهنگ خودي از یکدیگر تمییز دهیم، آنگاه  این اجزاء را مطابق با ارزش

نماییم. » گزینش«طلوب را به کناري نهاده و اجزا مفید و کارآمد را عناصر نام

، اصـل و محـور فرهنـگ    »گـزینش «توجه به این نکته مهم است که در ایـن  

هاي خودي تا حد  خودي است و نه فرهنگ مقابل، لذا پاالیش باورها و ارزش

  باشد.  ثرتر میؤبسیاري در ایجاد یک ارتباط سالم، م

  . تحليل و جذب۲-۲

ها  مل پیرامون ماهیت فرهنگ، تأ»شناسی فرهنگ«از جمله دقایق نظري مبحث 

طور مجزا داراي معناي تامی  باشد و اینکه آیا عناصر و اجزاء هر فرهنگ به می

باشند و یا اینکه نه، هر عنصر در رابطه با ماهیت کلی فرهنگ معناي حقیقی  می

گ داراي یک ماهیت کلی است عبارت دیگر آیا فرهن دارد. به خود را ابراز می

اش حضور دارد و یا اینکه چنین ماهیت و  دهنده که جزء جزء عناصر تشکیل

  کلیتی وجود ندارد. 



۳۴  الملل فرهنگ و امنیت؛ قدرت نمادین و سیاست امنیت بین 

کالم موافقان و مخالفان در این زمینه از عمق و گستره وسیعی برخوردار 

باشد. لذا در  خارج از حوصله و حوزه این نوشتار می است که پرداختن به آن،

مالت که اکثراً بـه اثبـات وجـود    أی خواهیم داشت به نتیجه این تاینجا نگاه

ها، اختصاص دارد. با پذیرش این مطلب  براي فرهنگ» ماهیتی کلی و واحد«

اي از  پـاره » گزینش«شود که اگر فرهنگ خودي با رعایت اصل  مشخص می

توانـد ادعـاي    کار گیرد، هنوز هـم نمـی   خودي را اخذ نموده و به فرهنگ غیر

نماید، چرا که آن روح کلی بیگانه بـا فرهنـگ خـودي، در    » امل فرهنگیتع«

درون اجزاء اخذ شده حضور دارد و از این طریق به درون فرهنـگ خـودي   

  خیزد.  وارد شده به معارضه با آن بر می

ایـم   را آورده» جذب و تحلیل«، اصل  بنابراین جهت احتراز از آن مشکل

توایی اجزاء گزینش شده مطابق با ماهیـت  که منظور از آن تغییر و تحول مح

، مثَل »اقتباس شده«به عنصر » گر گزینش«باشد. مثَل فرهنگ  فرهنگ خودي می

طور که گیاه عناصر مطلوب را از  باشد. همان گیاه و عناصر موجود در خاك می

نماید تا متناسب بـا دسـتگاه    ها را جذب و تحلیل می خاك گرفته و سپس آن

گر واجب است تا عناصر مطلوب  یاه گردد، بر فرهنگ گزینشرشد و تعذیه گ

ها را مطابق با اصل اول، گزینش کرده و سپس در داخـل خـود    دیگر فرهنگ

  ها عناصري مناسب حال فرهنگ خودي  مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا از آن

  پدید آورد.  

  ی. توليد فرهنگ۳-۲

آن حـد از توانـایی و قـدرت    ها با رعایت دو اصل سـابق، غالبـاً بـه     فرهنگ

رسند که بتوانند به قول برخی از پژوهشگران مسـایل فرهنگـی در ایـران،     می

چه حائز اهمیت  بوده باشند. این مرحله اگر» شان ت جامعهسؤاالپاسخگوي «

طوري که اگر فرهنگی تواند پاسخگویی نیازهـاي جامعـه    باشد ـ به  بسیار می

اهد رفت ـ با این حال براي تحقق تعامل سوي انحطاط خو خود باشد الجرم به



  ۳۵مقدمه 

 
 

فرهنگی، هنوز هم کافی نیست. توضیح آنکه یک فرهنگ در مقام اسـتفاده از  

  تواند در سه سطح فعالیت نماید:  ها می دیگر فرهنگ

  ها سطح اول: انباشت داده

هاي  هاي خودي عناصري را از فرهنگ در این سطح فرهنگ با نظر در ارزش

ید، حال اگر گـزینش بـه همـین سـطح محـدود گـردد،       نما دیگر گزینش می

فرهنـگ  «ها به  دنبال داشته باشد. ما از این فرهنگ تواند نتیجه الزمه را به نمی

هایی است که همانند یک کتابخانه عمل  نماییم و منظور فرهنگ می دیا» انباري

آنهم  ها وجود دارد ها اجزایی پراکنده از دیگر فرهنگ نمایند. در این فرهنگ می

  ها بدهد.  بدون آنکه توان تولید فرهنگی به آن

  یداخل یور  سطح دوم: بهره

زنـد، از عناصـر    فرهنگ در این سطح ضـمن آنکـه دسـت بـه گـزینش مـی      

ت موجـود در جامعـه خـود نیـز بهـره      سـؤاال وارد در راستاي پاسخ بـه   تازه

چه حیـات آتـی یـک فرهنـگ را ممکـن و میسـور        کار اگر و برد. این ساز می

سـازد.   اکم بـر جهـان مـی   حـ صورت تـابعی از جـو    را به سازد ولیکن آن می

ت (نیازهـایی)  سؤاالدنبال پاسخگویی به  صورت که اینچنین فرهنگی به بدین

هـا تحـت عنـوان     نمایند. ما از این فرهنگ است که دیگران براي او طرح می

  نماییم. یاد می» هاي منفعل فرهنگ«

  یسطح سوم: توليد فرهنگ

ترین نـوع از روابـط فرهنگـی     رسد متضمن عالی سطح که به نظر میسومین 

باشد، ناظر به نوعی فعالیت است که در آن فرهنگ خودي ضمن رعایت  می

سازي براي جامعه جهـانی   سؤالاصل اول و دوم (گزینش و تحلیل) اقدام به 

حیات داخلی خـود را   ،که: اوالً» مولد«نماید. این فرهنگ، فرهنگی است  می

المللی حاضر شده به طـرح   طور فعال در بازي بین به ،بخشد. ثانیاً تمرار میاس

ها و توان  عبارت دیگر، از مجموع ارزش لی براي دیگران همت گمارد. بهئمسا




