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  درآمد
  

همايش بين المللي آينده فرهنگ، برخاسته از اين احساس است كه پژوهشگر معاصر، 
به خصوص در حوزه فرهنگ، ديگر نمي تواند بدون داشتن تصويري از آينده به نتيجه و 

براي رسيدن به تصويري مقرون به صحت از . دريافتهاي درستي از موضوعات برسد
پژوهي ابتدا راه گفتگو با  هاي مختلف فرهنگآينده، بايد پژوهشگران و استادان رشته 

گفتگو و مشاركت در قلمرو بسيار گسترده فرهنگ، دشوار است و . يكديگر را بگشايند
اساس . بايد پژوهشگران خود را براي درنورديدن اين راه و افزايش تجربه آماده سازند

  . شكلگيري فكر برگزاري اين همايش، همين مقصود بوده است
فكر برگزاري اين همايش، پس از رايزني استادان و پژوهشگراني از رشته هاي مختلف  

پس از اعالم فراخوان تعداد . پژوهي، از دانشگاههاي مختلف كشور شكل گرفت فرهنگ
شوراي علمي . زيادي مقاله از پژوهشگران رشته هاي مختلف به دبيرخانه رسيد

رد، اما تعداد زيادي از مقاالت ارسال شده، از دبيرخانه با دقت اين مقاالت را بررسي ك
لذا شوراي علمي . مقصودي كه برگزارگنندگان همايش دنبال مي كردند، فاصله داشت

. همايش نتوانست بيش از نيمي از مقاالت داخلي يا خارجيِ دريافته شده را بپذيرد
گزاري دفترچه پيش روي حاوي خالصه مقاالت پذيرفته شده است كه در روزهاي بر

  .  همايش قرائت خواهد شد
پژوهان گشوده  انديشي و مشاركت گسترده تر فرهنگ اميدواريم در اين همايش راه هم

  .شود و مقدمات برداشتن گامهاي استوارتر فراهم گردد
  

  علي اصغر مصلح 
  »آيندة فرهنگ«المللي  دبيرهمايش بين

  1394 ارديبهشت
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  فاطمه سراج

  سيدي سيد محمدجواد
  امير صادقي
  فرزانه قدمياري

  پور فهيمه كاظم
  سهيال منصوريان
بيتا نخعي

  :هاي فارسيويراستار چكيده
  دكتر سعيد انواري

  :انگليسيهاي ويراستار چكيده
  دكتر مهدي پارسا خانقاه
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  پذير است؟هاي فرهنگي امكانآيا وجود فلسفه بدون مرزبندي
  )آلمانيبه زبان  اصل مقاله(

  مورات آتس
 دانشجوي دكتري فلسفه، دانشگاه وين، اتريش

سنّت گرايانة فلسفة ميان فرهنگي بر اين گمان جايگاه جايگاه سنّتي يا به عبارت ديگر 
بر . گيردهمواره از فرهنگي خاص سرچشمه مي ،است كه هر فلسفه يا هر جريان فكري

در نتيجه برقراري . اي از نظر فرهنگي جايگاه مشخصي دارداين اساس هر انديشه
راي تحكيم فرهنگي جزو وظايف فلسفه ميان هاي انديشة داگفتگو ميان جريان

فرهنگ (اي در چنين گفتگويي همواره از درون يك فرهنگ هر انديشه. فرهنگي است
باالترين چيزي كه هواداران . گويد، فرهنگي كه پيوسته به آن مقيد استسخن مي) خود

بتوان  توانند متصور شوند، اين است كه در چنين گفتگويي شايدافراطي اين موضع مي
نزديك شد، اما به دليل عدم وجود درآميختگي فرهنگي هرگز  »نا آشنا«به انديشة 

از سوي ديگر با بياني مشخص، ما موضع جامعيت . نتوان آنرا به طور كامل درك كرد
هاي آن در ساده انگارانه را داريم كه منشاء آن عقالنيت همگاني است، كه مشروعيت

هاي خود را بر تا زماني كه شخص انديشمند برهان .سراسر جهان بايد يكي باشند
انديشيم يا با آن سخن اساس عقل عام مطرح كند، فرهنگ و حتي زباني كه به آن مي

تر اينكه چنين موضعي با كدام دقيق ةاما با مشاهد. گوييم، موضوعي جانبي استمي
شويم كه در اينجا براستي كند، به سادگي متوجه ميعمل مي) به ظاهر همگاني(عقل 

از انديشه روبرو هستيم، كه مباحثات در تمام دنيا بايد با آن منطبق  »غربي«با ذهنيتي 
بنابراين آخرين . آمده استشوند؛ معياري قانوني كه اغلب با نهايت اجبار به اجرا در مي

ا تفاوت در رسد تنهبه نظر مي. ها فرهنگ مĤبانه نيستموضع ما نيز كمتر از نخستين آن
رسد به نظر مي. ها نسبت به دستورات فرهنگي و استعماري شان باشدعدم آگاهي آن

همان شيوه عمل بدون بازتاب جامعيت ساده انگارانه بوده، كه ناممكن بودن وجود راه 
گريزي از انديشة وجود جايگاه مشخص فرهنگي را به صورت قطعي شفاف سازي كرده 

كند كه تنها ايدة يك فرهنگ گريز نمايشي اين را فراموش مياما عدم وجود راه . باشد
اي يا مذهبي فهميده شود، خود نيز دستاورد انديشه محدود و بويژه فرهنگي كه ملّي و

اي جهاني ضروري به هر حال با توجه به مشكالت جهاني، نياز به انديشه. معين است
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هاي ت ناخوشايندي از اين انديشهبا وجود چنين موقعي. نماياندتر از پيش خود را مي
كند اين پرسش را مطرح نمايد، كه فلسفي ميان فرهنگي، اين مقاله بار ديگر تالش مي

هاي فرهنگي امكانپذير است، آن هم به اي بدون محدوديتآيا وجود فلسفه يا انديشه
رسد ميبه نظر . هاي جهاني را ادا كنداي كه بتواند حق مطالبات پديدهمعناي انديشه
يابي به پاسخي مناسب، ضروري باشد كه فرض را نه بر پذيرش موضوعي براي دست

  .هايي كه در سراسر جهان با آن مواجه هستيم قرار دهيممشخص، بلكه بر آن پديده
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  :علم در فرهنگ مصرف ايراني
  تحليل نقش نشريات علمي عمومي در تغيير فرهنگ جامعه

  زهرا اجاق
 ارتباطات، پژوهشگر مستقلي علوم اردكت

را از منظر  در اين مقاله، نقش نشريات علمي عمومي ايراني در تغيير فرهنگ عمومي
آنچه اهميت اين تحليل . كنيم گسترش مشخصات فرهنگ علمي در جامعه مطالعه مي

نگاران علمي براي قابل فهم كردن و قابل دسترس كند، تالش روزنامهرا روشن مي
مردم است؛ به طوري كه هر كس فارغ از موقعيت اجتماعي و تحصيلي كردن علم براي 

مخاطبان زيادي  پس اين امكان هست كه. خود، متن مورد مطالعه را درك كند
را مصرف كنند و پتانسيل تغيير فرهنگي از راه  محصول توليد شده در اين نشريات
هم مساله مورد نظر با براي ف. اند، قابل توجه است مصرف محصولي كه آنان توليد كرده

دهيم كه مخاطبان نشان مي فرهنگ علمي و مصرف فرهنگي ةتمركز بر دو مقول
وان علمي تاند و آيا براساس آن مينشريات نامبرده، چقدر با فرهنگ علمي عجين شده

منظور از علمي بودن نيز كسب . ايراني در آينده دانست بودن را يك ويژگي فرهنگ
مي است كه در متون متعارف اين حوزه به آن پرداخته شده هاي فرهنگ علويژگي
ايجاد دهند كه نشريات مورد تحليل با ايفاي نقش در نتايج اين مطالعه نشان مي .است

سطح و عمق ارتباطات شخصي، و بهبود  ةذخيره اطالعاتي و كاربرد آن براي توسع
تواند اند كه مينگرش عموم نسبت به علم، موجب تغيير در فرهنگ عمومي جامعه شده

  .فرهنگي جامعه ايران را دستخوش تغيير سازد ةآيند
  :هاهكليدواژ

نشريات علمي عمومي، اجتماعي شدن، هنجارمند سازي، فرهنگ علمي، وارياسيون 
    .درون فرهنگي
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  در فرهنگ سياسي ايران»مادي امر«و  »معنوي امر«توأماني 
  شجاع احمدوند

 طباطبائي ةدانشگاه عالم ،علوم سياسيگروه دانشيار 

ها، احساسات و ادراكات نسبت به  اي از نگرشفرهنگ سياسي به عنوان مجموعه
هاي فكري مختلفي دارد و ساخت قدرت سياسي يا نحوة اعمال آن ريشه در سنت

يكي از مهمترين اين مضامين كه . سازدمضامين و مفاهيم برگرفته از آنها را دروني مي
توأماني هاي اسالمي و جديد نيز تداوم داشته ريشه در سنت ايران باستان دارد و در دوره

به نحو را درحالي كه شرق شناسان عمدتاً اين مضمون . امر مادي و امر معنوي است
ند؛ متفكران بزرگي چون امورد توجه قرار نداده ،به نحو عامفرهنگ سياسي در خاص و 

ارج شاهنامه به اين موضوع مهم پرداخته است رحكيم ابوالقاسم فردوسي در كتاب پ .
در  »امر مادي«و  »امر معنوي«فردوسي در داستان بهرام گور و زن پاليزبان، پيوند 

  . كندي بازنمائي مييايراني را به زيبا ةانديش
داستان حكايت از پيوند امر معنوي با امر مادي در فرهنگ سياسي ايران قديم دارد؛  اين

هر  رسدميبه نظر . سياست و حكومت در ايران است ةمايفرهنگي كه تا به امروز نيز بن
  . گونه تأمل در باب قدرت و سياست در ايران بايد توجهي به اين پيوند تاريخي داشته باشد

  :هاهواژكليد
  مادي، سنت ايران باستان، فرهنگ سياسي  معنوي، امر امر
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  بيني؟گويي يا پيشآيندة فرهنگ، پيش
  )شناختيمالحظاتي روش( 

  مهدي اخوان
  عضو هيئت علمي گروه فلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائي

يا چه بايد / شوداينكه آينده چه مياست كه بر طبق  اين مبنا پرسش از آيندة فرهنگ بر
پذيري بينيپيش پيش فرض اين امر،امروز چه بايد بكنيم؟  كهبشود، تصميم بگيريم 

پديدة  يا هنگاري در باب مقولنگري و آيندهپژوهي، آيندهاما آيا آينده .مقولة فرهنگ است
اگر فالن شود، آنگاه : در قالب قضاياي شرطي()  Prediction(بيني فرهنگ متعلق پيش

؟ )شودفالن مي: در قالب قضاياي حملي) (Prophecy(گويي است يا پيش) شودان ميبهم
گويانه؟ در هر مورد نانه و غيببيطالع/باري پيامبرانهتجربي است يا اخ/پژوهشي علمي و آيا

 است يا مؤيد خود) suicidial/كنندهناكامياب(آيا ناقض خود ) گوييبيني يا پيشپيش(

 ؟ )self-fulfilling/كنندهكامياب(
هاي درازآهنگ و بينيتوان پيشبيني در باب فرهنگ وجود دارد آيا مياگر امكان پيش

به لحاظ ( هاي متواضعانه و كوتاه بينيانجام داد يا تنها پيش) Long-term(بلندپروازانه 
نگري در عرصة فرهنگ امكان پيش) نگاه به گذشته(ي نگرممكن است؟ آيا با پس) زماني

هاي فلسفة علم در باب مقولة فرهنگ تا كجا برش دارد؟ تفسير، ست؟ اساساً تيغ تحليله
پژوهي در باب بيني، ضبط و مهار، همه يا هيچكدام؟ و اگر آيندهپردازي، پيشتبيين، فرضيه

  معناست؟بيني فرهنگ بياساساً مفهوم پيشآيا گويانه و پيامبرانه بدانيم، فرهنگ را پيش
ذيل نزاع كلي وجود يا عدم مشابهت و همريختي علوم طبيعي و علوم اجتماعي اين مسئله 

توان با پرسش از مقوالتي مشابه و متناظر پرسش از مقولة فرهنگ را ميهمچنين  .گنجدمي
هر پاسخي يابد،  هاپرسشاين . همچون سياست و امور سياسي، تمدن، جامعه قرين ساخت

 .سازدرا معنادار و متعين مي »آيندة فرهنگ«پژوهش مطلوب در باب 
گوئي و ميز آن هاي فلسفة علم معاصر در باب پيشدر اين جستار با استفاده از پژوهش

  .پردازيمهاي فوق ميبه بررسي پرسشبيني با پيش
  :هاكليدواژه
    پژوهيشناسي، فرهنگگويي، روشبيني، پيشعلوم اجتماعي، پيش ،فلسفة علم
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  دنياي مدرندر  گروانهمنجيگرايي آينده مخاطرات
  اسداله آژير
  استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه

هاي فكري هاي موجود خردمند و غايتمند است كه در نظامنگاه به آينده از ويژگي
اصالت ) futurism(گرايي هاي مختلف نمودار شده است، ليكن آيندهبشري به گونه

هاي گرايي، به ويژه در شكلآينده. است دادن به آينده و ناخرسندي از اكنون
همچنين بسته به . همراه است) utopianism(پيشامدرنش، معموال با ناكجا آبادگرايي 

هاي هاي مختلف سخن گفت؛ يكي از گونهگراييتوان از آيندههاي متفاوت، ميزمينه
نه، چيزي است شايع آن در حوزة فرهنگ اديان ابراهيمي و يا به طور كلي اديان خاورميا

  . نام برد) messianic futurism(گروانه گرايي منجيتوان از آن با عنوان آيندهكه مي
اش، در دين زرتشتي و اديان در بافت اولية ديني) messianism(باوري منجي

اش زميني بودن آن اشاره به ظرف تحقق. آسماني است-ابراهيمي، باور به نجاتي زميني
رود آن را برقرار دن آن اشاره به نيرو يا نيروهايي دارد كه انتظار ميدارد و آسماني بو

هايي مؤيد از جانب آسمان، هايي آسماني و يا انسانبناست خود خدا، چهره: سازند
اش از مند سازند كه نمونهباورمندان و جامعة مورد نظر آنان را از چنان اوضاعي بهره

اش، در باور سنتي اديان ني و چه آسمانينجات، چه زمي. آيدقدرت بشري بر نمي
  .آسماني، فعل خداست نه فعل بشر

-اند و هستند كه خود را موظف مياز گذشتة دور تا به دوران معاصر همواره كساني بوده
در واقع ). to force the End(بينند تا آن نجات را محقق سازند و پايان را پيش اندازند 

خدا و گاهي رأساً و مستقل از او خواسته است تا فعل الهي انسان، گاهي به نمايندگي از 
هاي هاي دروغين و يا نظامظهور مسيحا و مهدي. را هر چه زودتر به اجرا بگذارد

، و نيز )همانند عباسيان در تاريخ مسلمانان(سياسي يا اعتقادي منجي باور در گذشته 
مانند ماركسيسم و (ر هاي فكري يا سياسي در عصر حاضگيري برخي از نظامشكل

زدايي شده از چيزي است كه آن را منجي باوري هايي ديني يا دين، نمونه)صهيونيزم
  . ناميمعملگرايانه مي

شان، ترسيمي از آيندة جامعه و گرايانةگروانه، در شكل عملهاي منجيگراييآينده
عقالني دنياي مدرن - هاي اخالقيفرهنگ بشري دارند كه كم يا بيش با ارزش
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هاي ديني و قومي، آرمانگرايي آرزوانديشانه، خود برتربيني. سازگاري ندارد
- گرايي، تبعيض و خشونت از جملة آسيبهاي ديني و سياسي، يكجانبهانحصارگرايي

تواند در خوانش انسان محورانه از اعتقاد ناظر به نجات پاياني هايي هستند كه مي
  . ه پديد آيدخدامحوران
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  نقش شاعران سبك آذربايجاني 
  اسالمي با فرهنگ مسيحي-فرهنگ ايراني در تلفيق

  داود اسپرهم
  يئطباطبا ةدانشگاه عالمگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار 

در آغاز قرن ششم تا  -در خالل دو جريان عظيم شعري يعني سبك خراساني و عراقي
شكل گرفت و تاثير بسزايي  ،مراكز علمي و فرهنگيجرياني دور از  -پايان همان قرن

-به لحاظ جغرافيايي، در منطقهاين جريان . نگي ايران برجاي نهادحيات ادبي و فرهبر 
 اي دور دست و محدود، موسوم به قفقاز و اران پديد آمد و تالش كرد با تثبيت شاخصه

آنچه از . اي به اين ميراث عظيم بيفزايدهاي تازهمايه آن روزگارهاي هنري و فرهنگي 
، فلكي خاقاني، نظامي: ي چونهاي سرشناسشاعر آذربايجاني بخصوص چهره چند

ديشه و ان شرواني، مجير بيلقاني بر جاي مانده گواه توانايي آنان در حفظ و گسترش
نگ ايران اسالمي با فرهنگ مسيحي و فره–انيآميختن فرهنگ ايرو درذوقيات شعري 

و قفقاز به دليل همسايگي با جهان مسيحيت اين امكان ويژه منطقة اران . باستان است
هاي اخالقي و بيني خاص، مايهشاعران نهاد تا با سعة صدر و روشنآن را در اختيار 

د و از خالل موازين انساني دو فرهنگ شرق و غرب را به نحوي مطلوب به هم آميزن
هاي اميد صلح و سازش را پيش روي امان و خانمان برانداز صليبي نقطههاي بيجنگ

عناصر اصلي تلفيق سه فرهنگ ايراني، اسالمي و مسيحي، در مفاهيمي . تاريخ بنهند
گذار مفاهيم بنياني هنوز كاركرد تاثيراين . است..و صلح كل، عشق، سلوك باطني، :چون

 .را رقم بزندهاي درك متقابل فرهنگي تواند زمينهارد و ميروز دمشترك امدر فرهنگ 
در اين مقاله ابتدا به فهم شاعران سبك آذربايجاني از مفاهيم ياد شده و سپس به نحوة 

  .خواهيم پرداخت اسالمي ومسيحي در آثار آنان-هاي فرهنگ ايرانيلفهؤتلفيق م
  : هاهكليدواژ

    .اسالمي، مسيحي، نظامي، خاقاني-ايرانيسبك آذربايجاني، فرهنگ 
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  : جامعه، سياست و اقتصاد
  جهاني شدن اقتصاد و سياست و اثرات آن بر فرهنگ 

  )به زبان انگليسي اصل مقاله(

  هـ كيونگ اسپريتس چو
  حقوق دانشگاه هونگيك، كرة جنوبيدانشكدة  ياراستاد

 ،جنوبي و رهايي از فقر كه در اثر جنگ به وجود آمده بود ةپيشرفت سريع اقتصاد در كر
. در آمد G20به يك دولت مستقل تبديل شد و سرانجام به عضويت م1950 ةدر ده

كره كشوري است كه اساس آن بر توليد و صنعت . يعني دولتي با باالترين پيشرفت
جنوبي نيست؛ بلكه مسيري است كه  ةاين موفقيت، منحصر به كر. صادرات است

. اند بسياري از كشورها از جمله ژاپن، تايوان، هنگ كنگ و اخيراً چين آن را طي كرده
 ةهاي اخير در حوز جنوبي در سال ةكركه  ي استرفت، موفقيت اما آنچه كه انتظار نمي

فرهنگ محصولي است كه در سرتاسر جهان داد و ستد . فرهنگ به دست آورده است
هيجان ) يوتيوب( youtubeكه در  Psy’s Ganguam Styleهايي مانند  سبك. شود مي

هاي  اي فيلم سينماي كره. ايجاد كرده بود، بيش از دو ميليارد موفقيت به دست آورد
اي با تنوع  موسيقي كره. توليد كرده است Snow Pierceتأثيرگذاري از جمله فيلم 

هاي دراماتيك تلويزيوني  برنامه. شود يرس شنيده ميزيادي كه دارد، از پكن تا بوئنوس آ
شود، به نحو چشمگيري در بسياري از كشورها  شناخته مي K dramasكره كه با نام 

هايشان تبديل به افرادي معروف و محبوب براي تبليغات  و ستاره هستندمحبوب 
در   نماي كرهصنعت سي. پيش غير قابل تصور بود ةها فقط دو ده اين ةاما هم. اند شده

درصد بازار سينماي كره را در دست  80مقايسه با سينماهاي هاليوودي كه بيش از 
فيلم  200رغم اينكه صنعت سينماي كره بيش از  ؛ علي، در حال از ميان رفتن بودداشت

  .كرد در سال را ايجاد مي
لي را شد تا بتوانند صنعت موسيقي داخ همچنين از هنرمندان داخلي حمايت بهتري مي

اما به اين . اما براي هنرمندان موسيقي خارجي، حمايتي وجود نداشت. گسترش دهند
گذاشتند تا موسيقي  هاي پاپ خارجي مي هاي راديويي بيشتر، آهنگ معنا بود كه ايستگاه
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هاي داخلي و بخش  اندركاران دولتي، فيلم سرانجام، اين امر باعث شد كه دست. اي كره
  .ندمطبوعات را گسترش ده

ها رقابت كند و بتواند در امور  قبل از اينكه بتواند با محتواي فرهنگي آن ،اين صنعت
هاي جهاني متحمل ، از سوي قدرتموفق شود ةفرهنگي تبديل به يك صادركنند

د كه تقاضاهاي بازار داخلي نبواين برخالف انتظارات معمول، . مشكالت فراواني شد
منجر به دولت و نيروهاي جهاني  ةد نمود بلكه مداخلايجا  موجي افتخارآميز براي كره

اين مقاله، تأثيرات غيرمحتمل بر فرهنگ جهاني كره در مسائل اقتصادي و . اين امر شد
  .كند سياسي را بررسي مي
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 كجاست؟ آينده

 اسدي رضا محمد

  عالمة طباطبائي دانشگاه ،فلسفه گروهدانشيار 

 خود دل در كه است آينده ماهيت و ستييچ از پرسشي واقع در آينده، كجايي از پرسش
 آن به اشاره واقع در كجاست؟ آينده پرسيممي كه هنگامي .دارد همراه به را پاسخ نوعي
 برخوردار »مكاني« حيثيت از باشد داشته زماني حيثيت آنكه از بيش آينده، كه داريم
 آن به را خود ما، كه است »جايگاهي«  آينده آيد،مي كه نيست زماني آينده،. است
 به نتوانيم را امكانات اين اگر و ماست» روي پيش امكانات ةمجموع« آينده،.رسانيم مي

 و اكنون همان جز چيزي رسيدن، فعليت به قابل امكانات از تهي ةآيند برسانيم، فعليت
 به و امكانات شناختن با ما: گفت توان مي نيز ديگر جهتي از .نيست آوار مالل حال

 . كنيم مي »اكنون« خاص موقعيتي و جايگاه چونان را آينده آن، رساندن فعليت
 ةآيند دين، ةآيند سياست، ةآيند فلسفه، ةآيند فرهنگ، ةآيند از خواهيم مي وقتي بيان اين با

 فرهنگ، »رويپيش امكانات« از خواهيم مي واقع در بگوييم؛ سخن آن مانند و اقتصاد
 از كوشدمي حاضر نوشتار راستا همين در .بگوييم سخن اقتصاد، و دين سياست، فلسفه،
  .نمايد تحليلنموده و اين نسبت را  پرسش »جايگاه و امكانات« با آينده نسبت

    



  14»   آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين
 

  هويت فرهنگي درقانون حقوق بشر بين المللي ةآيند
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  رضا اسالمي
  دانشيار دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي

 ةفرهنگي هم در پي ارضا و هم نيرومند كردن شخصيت انساني است و در حوزهويت 
همچنين، هويت فرهنگي ابراز شخصيت را براي . حقوق فرهنگي به فهم درآمده است

، بدون توجه به اينكه چگونه و تا چه حد متفاوت است، به واسطه كندمهيا مي هركس
ي نگاه داشت، ديدن، حفظ ها برادرعمل درآوردن فرهنگ خويش، كه همه كوشش

اين موضوع در چندين سند سازمان ملل . دهدكردن، و ارتقاي فرهنگ را پوشش مي
كند كه در چارچوب اين مقاله استدالل مي. شامل اسناد يونسكو نيز بيان شده است

اي فراينده به به سمت قانون حقوق بشر بين المللي، به گونه حقوق بشر، ةآموز
فرهنگي مختلف در جوامع مختلف، حركت خواهد كرد، تا جايي كه بازشناسي هويات 

اين افراد و جوامع متفاوت، نه تنها به رسميت شناخته شده و تحمل خواهند شد، بلكه 
هاي  ها و شيوهحضورشان در جامعه ارج گذاشته خواهد شد و گفتگوي بيشتر ميان گروه

پيشداوري، نفرت و تبعيض و ، مانع ي شروع خواهد شد كه به نوبة خودمختلف زندگ
خشونت خواهد شد و همچنين حقوق شهروندي جهاني و همبودي مسالمت آميز را در 

  .دهدميان جوامع همه جهان ارتقا مي
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  گرايي در فرهنگ گرايي و مطلق نسبي
  شهين اعواني  

  مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايراندانشيار فلسفه، 

ها، اولين گام در  معتقدند قضاوت و دخالت ما در مورد ساير فرهنگ اي از متفكران عده
گويند اين كار گشودن در بر روي  آنها مي. مان بر آنان است جهت تحميل شيوة زندگي

شدن جهان و سركوب  است كه در بهترين حالت به همگن »امپرياليسم فرهنگي«
اي فرهنگي را در پي ه ها و ارزش ها، سنت شود و مرگ فرهنگ ها منجر مي تفاوت

كند كه  ما را متعهد مي ،گرايي بودن نسبي از سوي ديگر اعتقاد به درست .خواهد داشت
مخالفت كنيم با آنان هاي ما دارند، نه  هايي متفاوت با ارزش در رفتار با كساني كه ارزش

كه هاي مختلف مدارا كرد و تا جايي  بلكه بايد در قبال فرهنگ. دخالتدر كارشان و نه 
  . را پذيرفت هاامكان داشته باشد، بايد آن

  :مقاله بعد از بررسي اين دو رويكرد، در صدد تبيين اين دو موضوع است
ها، يا  هاي تساهل در برابر ساير فرهنگ گرايي فرهنگي و بررسي پيامد نسبي چيستي -1

و گرايي معرفتي  در اين مورد مشتركات و تمايزات نسبي. هاي مختلف زندگي شيوه
  .شود گرايي فرهنگي نيز بررسي مي نسبي

گرا باشيم؟ در اين  گرايي فرهنگي، در فرهنگ مطلق توانيم در مقابل نسبي آيا مي - 2
در مقاله پيامدهاي . آيد هاي فرهنگي پيش مي سازي فرهنگ و ارزش صورت بحث جهاني

  . شود گرايي فرهنگي نيز بررسي مي مطلق
  :هاواژه كليد

سازي  گرايي فرهنگي، جهاني گرايي فرهنگي، مطلق فرهنگي، نسبيهاي  فرهنگ، ارزش
   .فرهنگ، تساهل فرهنگي
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  جهاني شدن و سناريوهاي مختلف براي اخالق در فرهنگ آينده
  حسين محمودي

  ي فلسفه دينادكتر

  افتخار پريسا
   علوم و تحقيقات تهرانآزاد اسالمي واحد دانشگاه  ،دانشجوي دكتري مديريت فرهنگي

. زندگي در دهكدة جهاني امروزي واجد دو جنبة وجودشناختي و معرفت شناختي است
هاي بيروني و مادي زندگي هستند كه از آن با عنوان جنبة وجودشناختي همان جلوه

شود؛ و منظور از جنبة معرفت شناختي، مسائلي است كه در مولفة تمدني نيز ياد مي
. توان ياد كردز آن نيز با عنوان مولفة فرهنگي ميگيرند و اساحت آگاهي افراد قرار مي

توان از مزاياي آن و امكانات در مقام توصيف اين دنياي جهاني شده، همانطور كه نمي
صرف نظر كرد، بايد به مضرات و  –اعم از اين كه بالقوه باشند يا بالفعل  -مفيد آن 

هايي آنها نيز به دنبال راه حلهاي بالفعل و يا احتمالي آن نيز نظر داشت و براي آسيب
از جمله . هاي مختلف آن جستتوان در شاخهمشكالت دنياي جهاني شده را مي. بود

در . فرهنگي/تمدني و معرفت شناختي/هاي پيش گفتة وجودشناختيدر همان بخش
تري قابل طرحند كه يكي از مهمترين هاي فرعيبحث مشكالت فرهنگي، نيز شاخه

ما در اين . هاي فرهنگ استبه عنوان يكي از مهمترين زيرمجموعهآنها بخش اخالق 
مقاله ابتدا به شرح يكي از مهمترين مشكالت اخالقي دنياي جهاني شدة امروز خواهيم 

مشكلي كه ما مد نظر قرار خواهيم داد اين مسئله است كه تمدن دنياي جهاني . پرداخت
از سويي تمدن در جهت . كرده است شده از برخي جهات با فرهنگ آن ناهمسويي پيدا

در » فردگرايي«فرهنگ به سوي  ،كند و در سوي مقابلحركت مي» جمع گرايي«
كند و از جهان را هر روز كوچكتر مي ،آورانههاي تمدني و فنسويه. حركت است

ها را از همديگر دورتر و دورتر هاي فرهنگي انسانكاهد؛ در حالي كه سويهها ميفاصله
اين مسئله بيشترين مشكل . افزايدآدميان از يكديگر هرچه بيشتر مي ةد و بر فاصلكنمي

را در ساحت اخالق به وجود خواهد آورد زيرا مهمترين مبناي محكم اخالقي كه اساساً 
و فرهنگ . است) altruism(» دگرخواهي«اخالق با آن قابل تعريف خواهد بود، 

رسد كه بنابراين به نظر مي. گيردقرار مي» يدگرخواه«در سوية مقابل » فردگرايانه«
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پس از تبيين . هاي جدي مواجه سازدحركت فرهنگ جهاني، آيندة اخالق را با بحران
كه براي رفع اين مشكل  عدي به معرفي چهار سناريوي محتملاين مسئله، در گام ب

هاي سناريوي نخست تأكيد بر وجود سائق. قابل طرح هستند خواهيم پرداخت
هاي در انسان براي رسيدن به تعادل و توازن ميان انگيزيش» دگرخواهانه«
وسعت ) ego(در سناريوي دوم تصور فرد از خودش . است) egoism(» خودخواهانه«

شود كه منافع فردي هم در رهگذر در سناريوي سوم نشان داده مي. شودداده مي
چهارم بايد براي قواعد و احكام قابل حصول خواهند بود و در سناريوي » دگرخواهي«

در . هاي اخالقي الزام حقوقي تعيين كردها، مكاتب و نظريهمشترك اخالقي ميان نظام
اي هاي جمع گرايانههمة اين سناريوها تالش بر اين است كه به فرهنگ و اخالق جنبه

ل گرايي در حاافزوده شود كه با تمدني كه به نحو گريزناپذيري خود به سمت جمع
در پايان مقاله به نقد و ارزيابيِ محتوايي چهار . حركت است، آشتي يابد و سازگار شود

  . سناريوي مذكور خواهيم پرداخت
  :هاواژه كليد

   .گرايي، فردگراييجهاني شدن، دهكدة جهاني، فرهنگ جهاني، اخالق جهاني، جمع
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  هايكي شدن فرهنگ ةبه عنوان مدل ترجم »هموكولت«آيندگي 
  )به زبان انگليسي اصل مقاله(

  اكبري عليرضا
 ، دانشگاه اصفهانهاي خارجيدانشكدة زبان دانشجوي دكتري

جديدي  ةها پا به عرصفرهنگ ةو يا ترجم) قومي(فرهنگي  ةساليان اخير، ترجم
هاي فرهنگي مورد توجه مترجمان قرار ها و شباهتدر اين راستا، تفاوت. اندگذاشته

فرهنگ  ةهاي فرهنگي به نوعي نقش مهمي در ترجمود اينكه تفاوتبا وج. گرفته است
به يكي نيز اي توجهات ويژهدر مطالعات جديد ترجمه، كنند ولي در اين ميان يفا ميا

يكي از توان از مياين راستا،  در .ها شده استفرهنگ گيها و يا آيندشدن فرهنگ
سازي زبان مبدا و مقصد آشتيها حول محور هاي مهمي كه در ترجمه فرهنگجنبش

. سخن به ميان آورد )HomoKult(به نام مدل ترجمه هموكولت  ،است مطرح شده
هاي در يگانگي فرهنگرا مدل ترجمه هموكولت  2014نظري در سال اكبري و شاه

مدل حال حاضر متشكل از چهار زير فرهنگ . رائه كردندابدون مرز در مطالعات ترجمه 
، فرهنگ ) Ameliorated(، فرهنگ به ساخته )Purposive(فمند به نام فرهنگ هد

مدل ترجمه . است) Diglossic(و فرهنگ دوزبان گونگي  )Circulated(چرخشي 
نهايتا . شودها در ترجمه بكار برده ميسازي فرهنگفرهنگي پيش رو در راستاي يكي

فرهنگ  هدفمند وتحقيق دريچه ناب و بكري را در ترجمه بر مبناي فرهنگ اين 
تا از طريق آن بتوان روابط ميان فرهنگي بين  گشايدميدوزبان گونگي مدل هموكولت 

   .ثبات نموداو مقصد را در ترجمه  ازبان مبد
  :هاواژه كليد

   .مند، فرهنگ دوزبان گونگيف، فرهنگ هديكي سازي، هموكولتترجمه فرهنگي، 
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  زندگي اجتماعيالتزام به قانون خاستگاه فرهنگ تداوم 
  يئطباطبا ةدر نگرش عالم

  اكوان محمد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،دانشيار گروه فلسفه

اي كامل بدو پيدايش او به گونه هاي انسان درانساني همچون ديگر ويژگي ةجامع
 گام به گام و ،هم اجتماعي شدن انسان انساني و ةبلكه هم جامع ،تكون نيافته است

ژرف انديشي در فرآيند تاريخي  مل وأبا ت. تحول پذيرفته است ه مرحله تكامل ومرحله ب
اجتماعي كه  همايي وشود اين است كه نخستين گردآنچه حاصل مي ،زندگي انسان

ز راه پيوند دو نفر از جنس اي اگردهمايي خانهاست تاكنون در حيات انساني پيدا شده 
 ترين و، قوياين عامل طبيعي. طبيعي يكديگر بوده استمين خواست ، براي تامخالف
انسان به زندگي  ةتوان آن را سبب بنيادي وادار كنندترين عاملي است كه ميمقبول

تنهايي فرزندي تواند به دليل آن اين است كه هيچ انساني نمي. دانستاي جمعي خانه
  .از خود منشعب سازد

توجه داده است كه انسان  نسان به آنآنچه ارسطو در خصوص زندگي اجتماعي ا
ي ئطباطبا ةزيرا عالم .ي پذيرفتني نيستئطباطبا ةاست در نگرش عالم» مدني بالطبع«

-براين باور است كه زندگي اجتماعي در هيچ ادواري از بشر جدا نبوده وحتي هيچ برهه
ي اجتماع گيرپس از شكل. ة فردي زندگي كرده باشداي از زمان نبوده كه انسان به گون

انسان  ،د كه به موجب ضرورتشوويژگي براي انسان نمايان مياين  ،كوچك خانواده
در  ،تاثيرگذار است -از هر نوعي كه باشد  -بايد هر چيزي را كه در راه كسب كمال او 

نخست دست به ساختن  ،درتحقق بخشيدن اين راه. خدمت خود بگيرد و استخدام كند
در مواد ديگر تصرف نمايد و آنها را در اختيار بتواند آنها  ةبوسيلزند كه ابزار وادواتي مي

براي و شود بلكه از همنوع خود نيز غافل نمي ،كنداكتفا نمي امر نيزاما به اين  .بگيرد
متوجه شد كه بايد اجتماعي مدني انسان بدين ترتيب  .كنداستخدام آنها تالش مي
دوام زندگي  كه دوام اجتماع و شدسپس به اين حقيقت واقف  وتعاوني تشكيل دهد و

اي استقرار يابد كه هر مشروط به اين است كه اجتماع بايد به گونه اجتماعي منوط و
دل شود وعدالت اجتماعي د و مناسبات و روابط اجتماعي متعاشوفردي به حق خود نايل 
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عدالت اجتماعي  زندگي اجتماعي و تا ، انسان را وادار ساختبنابراين اضطرار. تحقق يابد
چنانچه زندگي اجتماعي و عدالت  .اختيار و آزادي خود را محدود سازد ةرا بپذيرد و دامن

شئون  ةعدالت اجتماعي در هم ستبايمي ،بودمياجتماعي اقتضاي اوليه طبيعت انسان 
رتي در صو ،شدبه بهترين صورت حاكم ميدر جامعه تشريك مساعي  اجتماعي غالب و

  . دهدتاريخي خالف آن را نشان مي ةكه تجرب
مختلف و گوناگون  ،عادات زندگي و ةافراد انسان از نظر خلقت و منطق ،از طرف ديگر

با پيوسته عدالت اجتماعي و تشريك مساعي در زندگي را  ،اين اختالف طبقات .هستند
اي وحدت دارند به گونهعين اين كه به  بنابر اين افراد انسان در. سازدخطر مواجه مي

موجب آنها گونه اي ديگر نسبت به هم اختالف دارند و اختالف در احساسات و ادراكات 
به  ايجاد اين اختالف انسان را وادار ساخت تا. شودآنها مياختالف نظام اجتماعي 

  .و ضع قوانين بپردازد تشريع و
 ةوص التزام به قانون به مثابي در خصئطباطبا ةشود ديدگاه عالمدر اين مقاله تالش مي

 .تحليل و تبيين گردد ،خاستگاه فرهنگ تداوم زندگي اجتماعي

  :هاواژه كليد
   .عدالت اجتماعي خواست مشترك، ،ضرورت ،استخدام ،زندگي اجتماعي ،قانون
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 فرهنگ و هنجاري شدن علوم امروز 
  )علم مديريت و سازمان: مورد مطالعه(

  مجتبي اميري
  مديريت دانشگاه تهران ةدانشكد دانشيار

ها براي سازمان. كنندها در دنياي امروز نقشي انكار ناپذير در زندگي انسان ايفا ميسازمان
ست كه هاانسان) من( ها امتداد بعد فرديبه ديگر سخن، سازمان .اندتغيير به وجود آمده

هاي عقالني آدمي كنش شده است و اين نيز برخاسته از) ما(تبديل به يك بعد اجتماعي 
 ،سازمان. مد و اثربخش استآهاي كاربه دنبال استراتژي ،است كه براي رسيدن به هدف

هاي مورد نظر تبديل هايي است كه از محيط گرفته و آنها را به خروجيابزار پردازش داده
به همين سبب است كه مشروعيت . آيدمحيط بستر فعاليت سازمان به شمار مي. كندمي
، پايدار و ماندگار با اند به يك تعامل پوياازمان و راز ماندگاريش به اين است كه بتوس

در صورتي كه سازمان بتواند در عين دستيابي به اهداف خود، اهداف . بدمحيط دست يا
به بلوغ و كمال خود دست يافته و از سازمان به  ،محيط فعاليت خود را نيز محقق سازد

هايشان با نهادها موجوديتي پايدار و ماندگار دارند و اهداف و ارزش .شودنهاد تبديل مي
هاي جامعه همسويي و همخواني دارد و كاركردهايشان به كژكاركرد براي اهداف و ارزش

هاي كالسيك سير تغيير و تحوالت مكاتب مديريتي نيز از ديدگاه. شودجامعه تبديل نمي
ليت و اهميت يافتن روز افزون و بيش از پيش آن توجه به محيط فعا ةدهندتا امروز نشان

شود كه به ذهن متبادر مي مختلفيآيد عوامل وقتي كه سخن از محيط به ميان مي. است
در اين ميان فرهنگ مهمترين عاملي است كه به ديگر عوامل معني داده، آنها را تقويت 

 .سازدكرده و پايدار مي
گذرد و موضوع آن بيش در ادبيات مديريت مينزديك به نيم قرن از توجه به فرهنگ 

نقش مهم و زير ساختي فرهنگ . از پيش توجه همگان را به خود معطوف ساخته است
تا آنجا اهميت يافته است كه امروزه صاحب نظران مديريت تمامي تغيير و تحوالت 

 .كننديسازماني را در بستر فرهنگ قابل تحقق و امكان پذير دانسته و تعبير و تفسير م
فرهنگ با . رود كه دردها از آن است و درمان نيز همبه ديگر سخن، چنين گمان مي

تمامي تعاريفي كه ار آن شده است در مديريت يك ويژگي انكار ناپذير دارد و آن اين 



  22»   آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين
 

د و به نگيرها سرچشمه ميتغييرات از فرهنگ. است كه خاستگاه تغيير و تحوالت است
ايجاد تغيير يك فرهنگ  ؛يگر سخن، مديران به دنبال ايجاد تغييرندبه د .دنگردآنها برمي

 . زار و بستر براي تحقق بخشيدن به آن نيز همان فرهنگ استباست و مهمترين ا
آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده است، اهميت بيش از پيش يافتن فرهنگ و 

گرايي در علوم انساني و اجتماعي به دنبال بازگشت به اخالقها، گرايي در سازمان اخالق
 . است

تقسيم علوم به علوم نظري و عملي در گذشته و صبغه هنجاري و اخالقي داشتن علوم 
علوم نظري به  ةشد تحت سيطرعملي كه شامل اخالق، تدبير منزل و سياست مدن مي

بار آن طرفي علم به معناي رايج آن انجاميد كه نتايج زيانتفكيك ارزش از واقعيت و بي
علوم به خاستگاه  ةساز بازگشت دوبارد و زمينهشاندك اندك در آغاز قرن بيستم آشكار 

علم مديريت به . و اخالق شد هااصلي آنها يعني، فرهنگ، هنجارهاي انساني و ارزش
بناچار از  ،عنوان يك علم تجربي غير محض يا علم اجتماعي كه در برخي از سطوح

كند نيز امروزه در معرض تغيير و تحوالتي يفي تبعيت ميالگوهاي علوم نظري و توص
گرايي بيش از پيش آن دانست؛ بويژه توان در اخالقرا مي هاآن ةاست كه مهمترين جلو

ها و قدرت يافتن روز افزون مديران، اهميت و ضرورت كه در عصر حاكميت سازمان آن
   .شده است  نظارت عمومي بر عملكرد آنها اجتناب ناپذيرتر از هميشه

  :هاواژه كليد
 گراييمديريت، فرهنگ، سازمان؛ نهاد، اخالق
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  بررسي معنايي واژة فرهنگ در زبان فارسي 
  و ارتباط آن با اصطالح فرّه در تفكر ايراني

  سعيد انواري
   عضو هيئت علمي گروه فلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائي

و ) شأن، شكوه(» فر«از دو بخش  واژة فرهنگ در زبان فارسي قدمتي طوالني دارد و
فر يا فرّه در تفكر ايراني موهبتي الهي . تشكيل شده است) به معناي كشيدن(» هنگ«

فرّة : است كه به موجودات خوب و سودمند تعلق دارد و داراي مراتب و انواعي همچون
يكي از » رف«از آنجا كه اصطالح . است...  ايزدي، فرة كياني، فرّة موبدي، فرّة پهلواني و

مفاهيم كليدي در تفكر ايراني است، بررسي نسبت لغوي و اصطالحي آن با واژة 
در اين مقاله . فرهنگ در شناخت بهتر اين اصطالح در زبان فارسي راهگشا خواهد بود

در زبان فارسي » فرهنگ«از طريق تحقيقي زبانشناختي و تاريخي به تحليل واژگاني 
، جايگاه »فرّه«و » فرهنگ«ارتباط ميان دو اصطالح پردازيم و با نشان دادن مي

تواند در شناخت بهتر جايگاه اين امر مي. سازيمفرهنگ در انديشة ايراني را مشخص مي
  .در ايران زمين مفيد واقع شود آنو دورنماي آيندة فرهنگ فعلي 
  :هاواژه كليد

  .فرهنگ، فر، فرّه، فلسفه، زبانشناسي
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  :هاي درخطر ايرانيزبان ةكنندنگران ةآيند
  هاي مرتبطفرهنگ تهديدي بالقوه براي موجوديت خرده

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  محمد اورنگ
  شناسي كاربردي، دانشگاه شهيد بهشتيآموختة كارشناسي ارشد زباندانش

  يريدبهزاد م
  هاي خارجه، دانشگاه پيام نورشناسي و زباناستاديار گروه زبان

  رماييعليفريدون 
  شناسي كاربردي، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد زبان ةآموختدانش

ها هستند نقش زمينه ةنماي فرهنگ و تمدن ايراني در همتمام ةهاي ايراني كه آينزبان
. كنندگرايي قومي و ملي ايفا ميفرهنگي و ايجاد هم بسيار مهمي را در انتقال بين
 ةتحليلي انجام شده است درصدد است تا آيند -توصيفيپژوهش حاضر كه در چارچوب 

هاي شناختي زبانتوجه به وضعيت زبان هاي درخطر ايراني را باهاي زبانفرهنگ هخرد
در واقع، اين تحقيق بدنبال پاسخ به اين پرسش است كه . ايراني بررسي كند

ها تاثير اين زبانهاي فرهنگ اندازه بر وضعيت خرده چه هاي ايراني تاخطرپذيري زبان
خطرپذيري مختلف  ةزبان درخطر ايراني با درج 21پژوهش شامل  ةجامع. گذاردمي

  .شودمي) پذير، قطعاً درخطر، شديداً درخطر، بحراناً درخطر و منقرضآسيب(
 ها و تعيين موقعيت جغرافيايي هرگويشوري اين زبان ةپس از بررسي حوزدر اين تحقيق 

شناسي و نرم افزار جي، پي، اس، باتوجه به دو محور زبان ها از طريقيك از آن
بين رفتن  هاي ايراني و ازشناسي مشخص شد كه بين خطرپذيري زبان جامعه
هاي مستقيم و معناداري وجود دارد؛ بدين معنا كه زبان ةرابط ،هاي مرتبطفرهنگ خرده

 بر عالوه. اندردار بودهتري برخوها از وضعيت خطرناكقطعاً درخطر نسبت به ساير زبان
هاي مرتبط با فرهنگ ها حاكي از اين بود كه درصورت عدم اقدام عملي، خردهاين، يافته

درپايان نيز . هاي جدي روبرو خواهند شدنزديك با آسيب ةپذير نيز در آيندهاي آسيب زبان
خطر  درهاي بحراناً هاي زبانفرهنگ خرده تهديد متوجةمشخص شد كه اگرچه بيشترين 

شناختي و ساخته بيانگر اين بود كه مالحظات زبان اما مدل محقق است،و شديداً درخطر 
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مدت كه در كوتاه - ها رافرهنگ توانند تاحد زيادي تهديدهاي خرده اجتماعي مي
 . كاهش دهد - كندهاي ايراني را با خطر جدي مواجه مي فرهنگ

  :هاواژه كليد
  . ها، زبان فارسي، وضعيت خطرپذيريفرهنگ هاي درخطر ايراني، خردهزبان
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  آينده به گذشته نياز دارد
  در دنيايي جهاني شده »زادگاه«طرح آلماني 

  )به زبان آلماني اصل مقاله(

  اولبريشت. ـيوستوس ه
  ، آلمانفلسفهاستاد 

به عنوان ( »ماهيت آلماني«و  »سنّت«، »اصل و نسب«، »زادگاه«سخن گفتن دربارة 
. در آلمان در نيمة قرن نوزدهم، يعني ابتداي دوران صنعتي شدن آغاز شد) هويت ملّي

مجادله در  به موضوعي مورد بحث و در آن زماننمود، آنچه در گذشته بديهي مي
موضوعي عادي در دوران  »زادگاه«از آن زمان به بعد بحث . اجتماع تبديل شده بود

هر چه روند دگرگوني در . ينان، اشتياق، ايده و ايدئولوژيبه عنوان اطم: نوين است
قدر مردم انعطاف پذيري بيشتري داشته باشند، اصرار بر اين و هر جوامع سريعتر باشد
كند و آينده چه اند، دوام چه تضميني ميشود كه افراد از كجا آمدهپرسش بيشتر مي

آورند كه يطي را فراهم مياروپايي شدن و جهاني شدن شرا. دهدچيزي را وعده مي
هاي در نقش رمز جستجوي مكان و معنا موضوعي مهم براي اشخاص، گروه »زادگاه«

از آلمان سرچشمه  »زادگاه«با وجودي كه واژه و جنبش . اجتماعي و جوامع باقي بماند
  .به همة ما ارتباط دارد »زادگاه«گرفت، اما پرسش دربارة 

  :هاواژه كليد
  شدن، ماهيت آلمانيزادگاه، جهاني 
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  اي مسيحي است؟آيا هنر پديده
  )اصل مقاله به زبان آلماني(

 آلن پاتريك اوليويه

 دانشگاه نانت، فرانسهفلسفة استاد 

آيا هنر پديده اي مسيحي است؟ در پاسخ به اين پرسش نه به محتواي هنر، بلكه به 
شود كه آيا هنر در ميدر اينجا باز اين پرسش مطرح . مفهوم آن پرداخته خواهد شد

هاي مسيحيت منطبق است؟ آيا مسيحيت امكان آن را ايجاد اش با الگوساختار مفهومي
بايد هنر حتي اگر مي و هاي مسيحيت را جايز نداندند؟ حتي اگر محتواي هنر، الگوكمي

منظور از اين بيان اين نيست كه  .را در نقش نقد يا به بيان ديگر نفي مسيحيت بفهميم
هايي كه از تاريخ مسيحيت و از ر مفهومي معتبر نباشد يا تنها در درون فرهنگهن

در اينجا هدف اين نيست كه . اند، معنادار شودانديشة مدرنيتة دوران مدرن تأثير گرفته
گيرند نسبيت ببخشيم يا هنرهايي را كه در حوزة اين مفهوم قرار مي »هنر«به مفهوم 

اين امكان هميشه وجود خواهد . مدرن محدود كنيم حيبيني مسيجهان دربه تعبيري 
مفهومي بدون تغيير باقي  -داشت كه هنر فراتر از مرزهاي اين فرهنگ از نظر ساختاري

آليسم آلماني و بويژه شود كه از ايدهدر اينجا به اين دليل مسيحيت مطرح مي. بماند
في كه در مبنا از دين و هاي فلسفلسفة هگل سخن به ميان خواهد آمد، يعني از نظام

به معناي خاص آن، يعني نظامي از  »مسيحيت«. اندعلم كالم مسيحيت تأثير پذيرفته
ي عام آن به عنوان واحدي از الگوهاي اصول اعتقادي، مورد نظر نيست، بلكه در معنا

هم  »روح مسيحيت«اين . دكننتوانند خود را از انديشة سنّتي رها كه مي نظري و عملي
افرادي كه نه تنها به گرايش خود به مسيحيت  برگذارد و هم باحث فلسفي تأثير ميبر م
  .كنندتوجهند، بلكه آن را انكار ميبي

  :هاواژه كليد
    هنر، پديدة مسيحي، جهان بيني مدرن، روح مسيحي
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  يك نزاع ناتمام در فضاي جمهوري تركيه: دولت و زن
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  كوگ سچكين بربر
  دانشجوي دكتري دانشگاه دوكوز ايلول، تركيه

مهم در تاريخ سياست تركيه ما را ناگزير ساخته كه به جامعه از طريق زن  ةدو تجرب
مدرنيته كه بر فضاي جمهوري تركيه غلبه كرده است؛ و جنبش يعني : نگاه كنيم

زن يكسري وظايف اجتماعي خاصي دارد كه . شدت گرفت م1980اسالمي كه در دهه 
اند و زن بودن در قالبي سخت سياسي اين دو ايدئولوژي متضاد به وجود آمده ةبه واسط

سياسي براي تعادل بين اصول  -از يك طرف مباحث اسالمي. خالصه شده است
ون، نظم مدرنيزاسي ةاخالقي و فضاي عمومي به كار گرفته شده و از سوي ديگر پروژ

سكوالر را به عنوان راهي براي زندگي هم در سياست و هم در فضاهاي خصوصي 
به عبارت ديگر، برقراي نظم فضاي عمومي در تركيه از ابتدا تاكنون بر . دهدادامه مي

هاي همچنين حقوق زن از نظر شكل ظاهري در مركز بحث. بوده استعهده دولت 
 زني كه ميان مدرنيته و اخالق اسالمي. داردسياسي قرار دارد و هنوز نيز ادامه 

ن به اش فرار كند تا آنجا كه زن مدرتواند از وظايف سياسيمستهلك شده است نمي
تجانس و از هم گسيختگي . مسلمان قرار گرفته است نسياسي عليه ز ةعنوان يك سوژ

از ميزان با اين تحقيق . اجتماعي در حال حاضر توسط دولت تركيه به راه افتاده است
زن سياسي با  ةكنندشود و مساله غامض و گيجهم گسيختگي ايجاد شده روشن مي

  .مفهوم فضاي عمومي توضيح داده خواهد شد
  :هاواژه كليد

  جنبش اسالميزن مدرن، تركيه، مدرنيته، 
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  فرهنگة تاًثير آن بر آيندگويي در نظام آموزشي و نت داستانخالً س
  )انگليسياصل مقاله به زبان (

  زكريا بزدوده
  ، ايرانزبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه كردستانگروه استاديار 

والتر بنيامين در اوايل قرن بيستم به تحليل وضعيت فرهنگي دنياي مدرن پرداخت و به 
گويي بيگانه مدرن با سنت داستان ةورود به دور ةاين نتيجه رسيد كه انسان در آستان

اهميت شدن حكمت و انتقال تجربه نزد بيگانگي كم اهميت يا بي دليل اين. گشته است
گويي در جامعه سبب انتقال تجربه و حكمت از نسلي سنت داستان. انسان مدرن است
اي به نام گويي با ظهور پديدهدر جوامع اروپايي خالٌ سنت داستان. دشوبه نسل بعد مي

عي از ادبيات است كه در جهان هر چند كه رمان نو. رمان تا حدودي جبران گرديد
- يابد، اما ظهور رمان و فرهنگ رماننويس و خواننده نمود ميفردي و منزوي رمان

خواني در قرن هجدهم در اروپا به مركزيت انگلستان و سپس فرانسه و نويسي و رمان
 ،اما در جوامع شرقي. شودقدري جبران  ءبب شد تا اين خالساير كشورهاي اروپايي س

و داستان به جايگاه مطلوب، به  ، كه موضوع اين نوشتار است، رمانيژه كشور مابه و
ويژه در نظام آموزشي، نرسيده است كه اين خود سبب برخي مشكالت فرهنگي در 

از جمله مسايلي كه . ها خواهيم پرداختآينده خواهد شد كه در اين نوشتار به بررسي آن
استان از يك طرف و مباحث قدرت و تعامل بين د ةتوان به رابطقابل بحث است مي

  . اجتماعي در آينده اشاره كرد
  :هاواژه كليد

  گويي، فرهنگ، آينده، والتر بنيامين، نظام آموزشيداستان
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  انقراض فرهنگ ها
  )به زبان انگليسياصل مقاله (

  كريستوفر بلشاو
  دانش آموختة دكتري فلسفه، دانشگاه اپن انگليس

و دوست دارند كه اگر ممكن  باشدكه تا مرگ راه زيادي  كنندآرزو ميبسياري از مردم 
با اين فرض كه چنين چيزي ممكن نيست، آنها . است براي هميشه زندگي كنند

به همين نحو بسياري از مردم . همچنان دوست دارند كه به مدت طوالني زندگي كنند
قي بماند و يا الاقل به مدت ارزو دارند كه الاقل نوع انسان منقرض نشود و تا ابد با

ما  وجود زيست شناختيخود زندگي و يا  محدود بهاين اميد صرفا . طوالني زندگي كنند
بايد به  ، نيزهايمان و فرهنگمان، يعني موفقيتخوانيمآنچه را كه ارزش مي، بلكه يستن

كنيم؟ آنها چگونه به هم  چهها ما قرار است كه با اين اميد .زنده بمانندهمين طريق 
  . اممرتبط هستند؟ من اين سواالت را در اينجا بررسي كرده

كنند كه زندگي جاودانه يا زندگي طوالني چندان امر برخي از فالسفه استدالل مي
 يك ادعا اين است كه چنين زندگي خيلي زود به يك زندگي ناخوشايند. يستمطلوبي ن
به طور حتم در چنين زندگاني . ه از آن رهايي يابيمخواهيم كو ما مي شودتبديل مي

جاودانه يا بسيار اين است كه زندگي  ديگرادعاي . خستگي و بيزاري وجود خواهد داشت
زمان و فرصت نامحدود وجود . گيردي و ارزشمندي زندگي را از آن ميمعنادارطوالني 
ها كه كامال اين استدالل هدف من در اينجا اين نيست. كندعمق ميمايه و كمما را كم

بلكه هدف اين ) ارزشي دارندهاي باويژگي ،گرچه آنها به عقيده من(را ارزيابي كنم 
به فرهنگ  اي را در مورد زندگي جاودانه يا بسيار طوالنيهاي مشابهاست كه استدالل

طور كه زندگي افراد در برخي مسائل مهم احتماال همان. ارزيابي كنميك كل  ةمنزل
. استفرهنگ نيز همچون يك كل در دوران طفوليتش  ،هنوز در نقطه شروع است

توان تصور كرد جايگزيني تصور كنيد كه اين امر چندين هزار سال ادامه يابد، آيا مي
ها پايان ناپذيري از عقب نشيني ةاز يك طرف يك چرخ: آور باشدبراي اين دو امر زيان

  ه يك سطح ثابت اما نامطلوب؟و ترميم آن و از طرف ديگر رسيدن ب
هدف در ايم مقاله اين است كه پيشنهاد دهم بين اميال فردي و جمعي يك تطابق و 

من معتقدم . خواهم كه ارتباطشان را كشف كنماما من همچنين مي. برابري برقرار كنيم
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فرهنگي است و چيزي است كه به  ةكه مسئله مرگ ناپذيري و جاودانگي يك پديد
به نحو . استتحوالت اخير در علم، تكنولوژي و ساختار اجتماعي تقويت شده  ةواسط

كنيم كه نگراني در مورد زمان وجود دارد و ما را اي زندگي ميتر ما در دورهگسترده
سازد كه بيش از حد به عقب و جلو نگاه بياندازيم و با آنچه كه ممكن است از وادار مي

  .يمتعادل و آرامش بگذرد، سازش كن
  :هاهواژ كليد

  جاودانگي فرهنگ، فرهنگانقراض فرهنگ، 
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  فرهنگ ةتكنولوژي، جهاني شدن و آيند
 مهدي پارسا خانقاه

  عضو هيئت علمي گروه فلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائي

 ةنقط ةدر اين مقاله قصد بر اين است كه با پيوند زدن تكنولوژي و جهاني شدن به منزل
فرهنگ بشري  ةدهد، چارچوبي براي تأمل بر آيندتقاطعي كه فرهنگ را شكل مي

تأثيرپذيري ها هيچ وقت بدون  اهيم داد كه فرهنگدر اين راستا نشان خو. فراهم سازيم
، »بيرون«و اينكه مفاهيم كليدي در تعريف فرهنگ . اند از بيرون شكل نگرفته

و كار  ها ارتباطي هستند ة تكنولوژيهم از سوي ديگر. هستند» ارتباط«، و »فاصله«
بر اساس آراء متفكران . ذاتي تكنولوژي كوتاه كردن فاصله و آسان كردن دسترسي است

معاصر از جمله ژاك دريدا، ژان فرانسوا ليوتار و برنار استيگلر نشان خواهيم داد كه 
و » تباطيار«انسان از ابتدا . تكنولوژي هرگز جدا از انسانيت انسان نبوده است

هر جا سخن از . ارتباط نيز همواره ارتباط از راه دور است. بوده است» تكنولوژيك«
و وحدت  ة مبدأمفهوم مركز، حضور نزد خود به منزل. اي در كار استارتباط است، فاصله

اند و در آنچه تاريخ  مقوم، بعد از اين ارتباطي بودن و از راه دور بودن شكل گرفته
حال پرسش اين . اند است در ابتدا قرار داده شده» نظري«يش از هر چيز خوانيم و ب مي

است كه پيوند تكنولوژي و فرهنگ بشري چه تغييري در مفهوم روايت تاريخي ايجاد 
  فرهنگ سخن گفت؟ ةتوان از آيندكند و در اين صورت چگونه ميمي

كه تاريخ انسان  شودفرهنگ بشري منجر به پذيرش اين امر مي ةچنين ديدگاهي دربار
كند، موجودي كه از ابزار استفاده مي ةانسان به منزل. از ابتدا تاريخ جهاني شدن است

موجودي كه ابزار برايش صرفاً فرعي و جانبي و كمكي نيست، بلكه امتداد بدن او است، 
د موجودي كه ابزار در اختيارش نيست، بلكه او در اختيار ابزار است، از ابتدا و بالذات خو

 ةهم. شد اگر ابزار تنها كمكي موقتي براي انسان بود، فرهنگ حاصل نمي. نبودن است
يابد و آنها  خالف انسان، ابزار بر آنها سلطه نمياما بر. كنند ز ابزار استفاده ميموجودات ا

پس حركت فرهنگي شدن انسان، همان حركت جهاني شدنِ او . دهد را تغيير شكل نمي
  .جهانيِ جهان است ةآيند فرهنگ، ةآيند. است

. تكنولوژي به تاريخ انسان افزوده نشده است، بلكه تاريخ انسان را ايجاد كرده است
. جهاني شدن حركت دراز شدنِ دست انسان است، حركتي كه از ابتداي تولد او آغاز شد
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فشارد، دراز شدنِ دستي كه دستي ديگر را مي: هاي مختلفي دارد جنبه ،اين حركت
 ؛برد، جهاني شدنِ اقتصادي دراز شدن دستي كه از منابع سود مي ؛شدنِ اخالقي جهاني

و دراز شدن دستي  يابد، جهاني شدن سياسي؛دراز شدن دستي كه بر ديگران سلطه مي
قضاوت ارزشي در باب جهاني . كند، جهاني شدن علمي كه به قصد شناختن لمس مي
ارز با خوب يا بد بودنِ  جهاني شدن هم خوب يا بد بودنِ. شدن نيز متأخر بر آن است

  .انسان، يا بهتر بگوييم، خوب يا بد بودن هستي است
تفاهمي،  اي، سوءزبان وقتي كاركرد دارد كه عدم مفاهمه. زبان نيز يك تكنولوژي است

پس زبان نه براي ارتباط با خودي، ارتباط با خود، بلكه براي ارتباط . بيروني در كار باشد
تاريخ انسان تاريخ كشف بيگانگان است؛ تاريخ حرف . شده است» ساخته« با بيگانه

هايي در برابر اين  هايي مقاومت البته در دوره. فهمند زدن كساني كه زبان هم را نمي
  .ايستد آيد، اما حركت جهاني شدن و فرهنگي شدن هرگز نمي حركت پيش مي

گرش نسبت به فرهنگ، يعني پيوند در نهايت نگارنده نتيجه خواهد گرفت كه تنها اين ن
ناديده گرفتن نقش تكنولوژي مفهوم . زدن آن با تكنولوژي، به آينده گشوده است

تكنيكي بودن فرهنگ گره زدن . سازدفرهنگ را به كالن روايتي افسون زده بدل مي
آينده وقتي آينده است كه روايتي كالن  .هاي تاريخي بشر استفرهنگ به واقعيت ةايد

بردن فاصله و تكنيك به درون فرهنگ بشري عدم تعين را به درون . ا معين نسازدآن ر
  .گشايدفرهنگ را مي ةبرد و آيندآن مي
  :هاواژه كليد

  تكنولوژي، فرهنگ، جهاني شدن، آينده، ابزار
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هنر  بهنگاهي انتقادي به حدود بيست سال پرداختن : رشدشرايط 
  موضوعات نهفته و حاد اجتماعي درو فرهنگ 

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  اسلوبودان پايچ
  پژوهشگر آزاد، آمريكا

اي به ظهورات فرهنگ در هنر، ابزار، موسيقي و اشتراك  اين مقاله نگاهي درون رشته
اي مابين واقعيت اجتماع و  هنرها، زمينه ةشناخت به واسط. افكندميگذاري عمومي، 

اين زمينه از شناخت هنري بيانگر موضوعات اجتماعي . هش اجتماعي استنظريه و پژو
توانند روشنگر مسائلي باشند كه فقط  كيفيات ملموس و دروني بيان مي. ارتباطي است
  . اند هاي در حد لفظ، بسيار پيچيده براي تئوري

علم  هاي آموزشي برنامه ريزي شده است كه هنر وهاي احساسات، يكي از پروژه دروازه
آموزشي مفصل  ةاين پروژه به عنوان پروژ. كندو محيط شناسي بنيادين را يكپارچه مي

احساسات و اثرات فيزيكي و  ةاي در نظر گرفته شده است كه با آموزش دربار چند ساله
به عنوان بذري . پردازدكنند، به محيط شناسي ذهن و دريافت مي اي كه ايجاد مي رواني

در (دهد و  فهميدن ارائه مي) فرآيند(هايي را در  برنامه آموزشي گزينهبراي آينده، اين 
از لحاظ رواني  ايهخصوصي يا حيط ةدرون حيط ةبا مزاحمت مواد ناخواست) عين حال

هاي خارجي درباره مصائب و خطرات جهاني، موازي با نوشته. ارتباطي، سروكار دارد
ذهن، خود دروني و درهم تنيدگي  ةباراي در محيط شناسي كمتر به رسميت شناخته شده

اي سازنده را به عالوه اين پروژه برنامه. كه در معرض تهديد نيز قرار دارند، وجود دارد
براي فهم زمان به عنوان ضرورتي بيولوژيك در نوعي از آموزش كه در پي بدست 

   .دهدآوردن مهارت است، مورد مالحظه قرار مي
بازسازي فضاي  ةظم را تدارك ديدند كه به واسطهاي آموزش، آموزشي منانجمن

اي قديمي و پارك  اجرا درآمده بودند، محله ةعمومي پارك آرويو ويجو در اكلند به مرحل
در  م1960ساخته شد و در  م1930اي با يك آمفي تئاتر كه در اواخر  عمومي آشفته

 .قانوني تبديل شد اي از اعمال جنايتكارانه و غير آتش سوخت، پاركي كه به محل رشته
هاي طرح آموزشي  انجمن عمومي بود و فعاليت ةاي براي استفاد فضاي عمومي، انگيزه

 ةكردن فضاي عمومي امن و آموزش به مثابهايي براي مهيا ريزي شده، شيوهبرنامه
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 ةتوانند موادي براي تفكر درباراين مسئله مي ةعناصر چندگان. اهدافي جدانشدني بود
  .فرهنگ و امتداد آن در جامعه ارائه كنند ةآيند

ها با تمثيلي برگرفته از توصيف غلبه بر بحران استقامت به عنوان بذري براي آينده فرهنگ
، براي استفاده عمومي در م1940نظامي تاريخي در/ باري  - يك كشتي مسافري ةدوبار

رتحرك و همواره در كشتي، فضايي پ. زمان صلح و فضايي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت
بحران استقامت كه توسط . كردن برنامه براي جوانانكار اساسي آماده ةتغيير بود و دربر گيرند

اي اعضاي كشتي هنر بيان شد، به عنوان ابتكاري آموزشي، عكس العملي به يك نياز ناحيه
بود الگو براي پرداخت، به ويژه در ميان جواناني كه كمبود كه به مشكلي در دوران معاصر مي

  .كردنداستقامت مشاهده مي ةايفاي نقش داشتند يا موفقيت را به واسط
اند، جستجو پناهندگان استخراج شده هايي از مهاجران ودو نمايش معاصر كه از داستان

خانماني، آوارگي و مهاجرت اقتصادي به عنوان بخشي بي ةو تاملي با پايان باز را دربار
مالحظات اين مقاله مبتني بر دو مثال از شماري از . دهندائه مياز تكثر اجتماعي ار

سال  20ها و ابتكاري اجتماعي در مقياسي بزرگ است كه بنياد كشتي هنر در نمايش
فرهنگي و  يپژوهش ةاز آنجا كه بنياد كشتي هنر، موسس. گذشته به اجرا در آورده است

اين اجراها، مراسمي  .شده است اي فرهنگ ساز است ، تامل مورد بحث، تسهيلموسسه
هاي گفتاري و گرانه، ارزيابي اعتبار و ضرورت شايعه، تاريخ شفاهي، داستان سنجش

  . بازسازي نمايشي در كمك به فهم تجربه مهاجرت و بيان فرامسائل هستند
آوري و پژوهش شرايط كاشت به نحوي بين المللي، كه هايي براي جمع شناسينتايج، روش

  .كننددهد، جستجو ميهاي انسان مبنا را براي استمرار و آينده فرهنگ ارائه ميپاردايم
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  پديدارشناسي و مطالعات فرهنگي
 مرضيه پيراوي ونك

  دانشگاه هنر اصفهانگروه پژوهش هنر، استاديار 

اي ديگر در مقام يك روش چند يك رويكرد و در مرتبه ةاول به مثاب ةپديدارشناسي در وهل
ها براي تحقيق ترين روشگرايي است، يكي از مناسبپژوهش كه دور از هرگونه جزموجهي 
هاي فرهنگي به جهت دارا بودن پيشينه و پديده. هاي فرهنگي استپديده ةدر حوز
الزم را  ةكنند كه توان كافي و پشتوانهاي مختلف ظهور، تحقيقي جامع را طلب مي نحوه

هاي يكي از بارزترين پديده. سجم پديده را دارا باشدبراي بررسي و تعمق در ساختار من
فرهنگي، كارهاي هنري هستند كه به نحوي عميق، تاثيرگذار و وسيع از يك طرف در تغيير 

و از طرف ديگر به شدت تحت تاثير گفتمان ) ساز هستندفرهنگ( و تحوالت فرهنگي موثرند
هاي يك يدارشناسي در قالب گامبكارگيري شعارهاي اصلي پد. فرهنگي غالب قرار دارند

خواه از سنخ معماري (هاي زيرين يك كار هنري تحقيق در راستاي تامل و ورود به اليه
اي تواند مطالعهمي....) باشد يا از جنس نقاشي و صنايع دستي و موسيقي و عكس و فيلم و

گي فراهم باب بستر و ساختار فرهن هاي سطحي و تك وجهي را درعميق به دور از نگرش
اين تحقيق در نظر دارد تا از طريق . كه هنر بازنمود متجسم فرهنگ است چرا ؛آورد

هاي تحقيقاتي از جنس هنر، اهميت و كفايت پديدارشناسي و استفاده از مصداق
  . مطالعات فرهنگي نشان دهد ةپديدارشناسي را در مقام روش پژوهش در حوز

  :هاواژه كليد
  هاي ذاتي، گشتالت، ساختارهرمنوتيك، تحليل زباني، مولفهپديدارشناسي، 
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 فرهنگي در مورد ارتباطات ميان
  ايدر اخالق زيستي ميان رشته

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

 يوي دينگ تسا
 استاديار فلسفة دانشگاه تونگاي تايوان

اي و به خصوص در گفتگوهايي ميان رشته هاي مياناخالق زيستي هميشه در بحث
نحوة تفكر و اما . محققان علوم انساني و دانشمندان علوم طبيعي حضور داشته است

قدري با يكديگر فرق دارد كه همان طور  اين دو گروه از دانشمندان بههاي سخنراني
اين فرآيند كه . دهند، دو فرهنگ متفاوت را نشان ميكندبيان ميكه سي پي اسنو 

 ،رسندبه توافق اخالق زيستي مياي به واسطة تعامالت ميان رشتهگونه دو فرهنگ چ
هدف از اين مقاله اين است كه در . فرهنگي باشد ميان ةفلسف ةتواند موضوع مطالعمي

فرهنگي در اخالق زيستي تفكر كنيم و سرانجام پيشنهاد  مورد امكان مذاكرات ميان
  .استفرهنگي  بالقوه براي ارتباطات ميان ةكنيم كه اخالق زيستي يك نمون

  :هاواژه كليد
  .يارشته فرهنگي، ارتباطات ميان ميان ةاخالق زيستي، فلسف
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  هاي پيش روچالش اخالق و
  غالمحسين توكلي 

  دانشگاه اصفهانگروه فلسفه، دانشيار 
مسائلي هاي پيش روي اخالق و اهم ست بر مهمترين چالشاقصد ما در اين مقاله مروري 

و فرا اخالق با آن مواجه  اخالق هنجاري اخالق كاربردي، ةهاي آينده در سه حوزكه در دهه
ست مسائلي ا ترين مسائل و مشكالت مطروحهاخالق كاربردي عمده ةدر حوز .خواهيم بود
سازي است؛ به شبيه ةهاي تكنولوژي نوين كه در راس آن مسئل، يا معلول پيشرفتمرتبط با
- اخالق سرازير مي ةپيشرفت تكنولوژي به حوز ةآيد مشكالت و مسائلي كه از ناحينظر مي

دوم قرن بيستم شاهد  ةدر اخالق هنجاري از نيم .ترتر شود و هم عميقشود هم گسترده
اما احياگران اين رويكرد با اين كه دو رويكرد مهم و رايج  .احياي اخالق فضيلت هستيم
اند و گرايي و وظيفه گرايي را مورد نقدهاي جدي قرار دادهسودبرآمده از دل مدرنيزم يعني 

اما نظر به اين كه در بسياري از مباني جهان  ،اندتوجه زيادي را به خود معطوف داشته
نمايد رويكرد جديدشان راه به جايي برد و احتماال در اند بعيد ميشناختي با آن دو مشترك

 ةدر حوز .ط اخالق وظيفه جذب و هضم خواهد شدبهترين حالت مهمترين دعاوي آنها توس
 گرايي اخالقي،عمده مباحث فلسفي قرن بيستم واقع ،فرا اخالق و تحت تاثير پوزيتيويسم

زبان شناسي اخالق و مباحث سمنتيكي و معرفت شناختي بوده اما بعيد نيست نقدهاي 
 ،اين مباحث شدهاخالق فضيلت متوجه  ةتري كه به ويژه از سوي رويكرد احيا شدجدي

  .اخالقي ايجاد نمايد اعتبار اين گونه مسائل فرا چرخشي در نوع و اهميت و
در اين حوزه متفكران دوران  .مرتبط است اينها همه با حوزه مباحث نظري و آكادميك

ست از مباني متافيزيكي سنتي به نحو عام و مباني الهياتي به نحو خاص ا مدرن مدتها
مستقل بر پاي خود بايستد، حال آنكه در به نحو  ،اند تا اخالقكردهاند و سعي بريده
عمل حتي در جوامع مدرن نيز در بستر جمعي و فارغ از مباحث آكادميك تا كنون  ةحوز

آيد اين ذخيره به داليل اما به نظر مي ،شده استاز ذخيره ارزشي سنت استفاده مي
  .مختلف در حال ته كشيدن است

  :هاواژه كليد
    .، اخالق سودزي، تكنولوژي، اخالق فضيلت، اخالق پيامداخالق كاربردي، شبيه سا



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   39
  

  ها در شهرفرهنگ شهروندي بر حسب حقوق انسان
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  كدير چوچن
 استاد فلسفة دانشگاه اولداگ تركيه

روندي را بر وق اساسي و شهكنم تا ابتدا مفهوم انسان، حقوق، حقدر اين مقاله سعي مي
توانيم كنم چگونه ميدوم آنكه استدالل مي. حسب فلسفه روشنگري تببين كنم

زيرا هدف اصلي ما اين است كه نشان دهيم . ها ربط دهيمدي را به حقوق انسانشهرون
ها بنابراين چگونه حقوق انسان. چگونه شهروندي بايد مبتني بر حقوق انساني باشد

، مدرن در زندگي شهري ل ودر فرهنگي دموكراتيك، ليبرا شدن تواند براي شهروند مي
 ؟ي كلي و اساسي باشديمبنا
گيريم كه چگونه يك شهروند در يك فرهنگ هاي خود نتيجه مياز استدالل نهايتدر 

  .مطابق با قانون اساسي در زندگي شهري رفتار كند ، بايددموكراتيك و دولتي
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  فرهنگكدام آينده و كدام : آيندة فرهنگ
  سيد محمدرضا حسيني بهشتي
  عضو هيأت علمي گروه فلسفة دانشگاه تهران

گفتن از آيندة فرهنگ بيش و پيش از هرچيزي نيازمند رسيدن به تفاهمي دربارة  سخن
سو،  هردوي اين مفاهيم از يك. است» فرهنگ«و » آينده«دو مفهوم پاية آن، يعني 
رسد پرسش از  نظر مي روند كه به كار مي هآساني و بداهت ب چندان در زبان محاوره به
منزلة  به» حال«از سوي ديگر، نگرش به . انگيز يا زايد باشد چيستي و معناي آنها حيرت

است، » زمان ما«رو،  واسطه با آن گره خورده و از اين زماني كه انديشه و عمل ما بي
بدون » آينده«به آوردن  ها و پيامدهاي مهمي دارد كه گذار از حال و روي خاستگاه

اصل اين گذار و امكان آن منوط به . هاي زيادي را برانگيزد تواند ابهام شناخت آنها مي
عالوه،  به. كشد شرايطي است كه طرح جدي پرسش از آيندة فرهنگ را به چالش مي

اي از معاني است كه تنها  نيز امروزه دربردارندة چنان دايرة گسترده» فرهنگ«مفهوم 
هايي كه كوشش براي  رغم دشواري يك درك مشترك در خصوص آن به دستيابي به

» آيندة فرهنگ«تواند انديشه و سخن ثمربخشي از  روست، مي تثبيت مفاهيم با آنها روبه
حاصل اين كوشش، يافتن پاسخي قابل توجيه در قبال دو پرسش . را در پي داشته باشد

  .»كدام فرهنگ؟«و » كدام آينده؟«: بجاست، يعني
ين مقاله، با واكاوي فلسفي دو مفهوم محوري مورد كنكاش در اين همايش و نيز نسبتي كه ا

تواند برقرار گردد، خواهد كوشيد تا برخي از  مي» آيندة فرهنگ«ميان اين دو در پرسش از 
  .سخني دربارة آنها را ترسيم كند انديشي و هم هاي ممكن براي هم افق
  :هاواژه كليد

  حال، آينده، فرهنگآيندة فرهنگ، 
    



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   41
  

  فرهنگ ةدر افق آيند اخالق زيستي اسالمي
  احمدعلي حيدري

  ي ئطباطبا ةدانشگاه عالم ،گروه فلسفه دانشيار

. برانگيز بوده است هاي نوين براي دينداران همواره تأمل مواجهه با دستاوردهاي فناوري
د كه در مبادي و بينن هايي مي ها را محصول منظومه شايد اين بدان سبب است كه آن

از اين رو يا با مواضعي انتقادي . هاي خاص خودشان متفاوت هستند اصول با منظومه
كنند يا كوشش  آن را به عنوان محصولي از يك نگرش كلي نادرست به جهان نفي مي

ها و عناصر  فكري خود جايي بيابند و آن را با ديگر مؤلفه ةكنند براي آن در منظوم مي
  . نگ و همراه سازندجهان خود هماه

و از  هاي زيستي فناوري ةبخش قابل توجهي از دستاوردهاي فناوري مدرن در حوز
دين . هايي را براي اديان و از جمله دين اسالم پديد آورده است جمله پزشكي چالش

اسالم از منظر تماميتش براي روح و بدن و نسبت ميان اين دو تعاريفي دارد كه در 
  .كند شرايط انضمامي و خاص بر وفق اين تعاريف مواضعي اتخاذ مي

دار دين اسالم از انسان  اي، تعاريف سابقه گذار مدرن در شعاع گسترده هاي تأثير فناوري
آورند تا  اي فراهم مي كنند و زمينه از جهان را دچار نوعي مخاطره مي و عناصر معناييش

 ها وييعالم پزشكي خود، در اين رويار در هرمنوتيكمتفكران مسلمان بر وفق نوعي از 
عميقاً به  -ي گادامربر وفق تلق -طبيعي است كه اين رفتارها . مواضعي به دست دهند

» سالمت«هاي آن از منظر مسلمانان متضمن  مؤلفه ةكليتي خورده است كه تجميع هم
  . انسان در فرهنگ اسالمي است

 اخالق زيستياي از  متفكران مسلمان با دستاوردهاي فناوري كه ابعاد گسترده ةمواجه
ها اين نكته را  نبرخي از آ. دهد چندان يكدست نيست ميها را تحت الشعاع قرار آن

] فعال[ واگذاردنها است و با اتخاذ مشرب  اند كه فناوري غربي تقدير آندريافته
پرسند؛ برخي ديگر  ها مي از ذات، مبادي و شرايط تكويني آن اي درخور منظور مواجهه به
كنند از اين  توجه به نسبت تنگاتنگ ميان اين دستاوردها و فرهنگ مدرن كوشش مي بي

كه   غافل از اين ،آن بسپرند» فرهنگ«بدون اين كه تن به  استفاده كنندابزارها 
هاي مناسب و مرتبط  ها و مؤخره برداري كارساز اين ابزارها مستلزم تأمين عقبه بهره
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ها به معني درگيرشدن با استلزامات فرهنگي  گونه تالشي براي برآوردن آن است كه هر
هرگونه ارتباط  زكساني هم هستند كه از همان آغاالبته در اين ميان . اين ابزارها است

ها  كنند و بر اين باورند كه هيچ نحوي از آشتي ميان آن فعالي را با اين وسايط طرد مي
  . ما ميسر نيست و

وقتي علم از درك «ياد آور شده است ) Michael Sandel( مايكل سندلگونه كه  آن
اين نكته محرز است كه تشكيل . »شويم ميگيرد دچار سرگيجه  اخالقي ما سبقت مي

هاي انسان در قبال شرايط  هاي فرهنگي و اخالقي كه ناظر به تعيين واكنش فرآيند
 ةكه تحوالت حوز در حالي ،محيطي است به بسترهاي زماني طوالني نيازمند است

پزشكي كه عميقاً انسان را در تمام هويتش  ةهاي حوز فناوري و از جمله فناوري
ها از انسان  هاي جدي در تماميت درك فرهنگ در كار ايجاد رخنه ،دهد طب قرار ميمخا

  . طلبد چندان فعال است كه هوشياري ممتازي از انسان فرهنگي امروز مي
روي مترصد است با بررسي مواضع انديشمندان مسلمان به طور عمده در    پيش ةنوشت
هاي اين مواجهه را با رجوع به  ترين مؤلفه نخست مهم ةدر وهل اخالق زيستي ةحوز

هايي را برجسته سازد كه با نظر به  مباني ديني و فرهنگي ترسيم نمايد و سپس ديدگاه
هاي زيستي از اين توانايي برخوردار باشند كه  هاي فناوري    گستر حوزه تحوالت دامن
 فرهنگ ةآينداسالمي را در هايي از مشاركت فرهنگي  افق ،اي كارآمد  ضمن مواجهه

  .نشان دهند
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  در آثار بورخس» آينده«باب  پژوهشي در
  علي خدادادي
  دانش آموختة كارشناسي ارشد فلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائي

هر فرهنگي پيش از هر چيز در حكم «: گويد مي» كودكي و تاريخ«آگامبن در كتاب 
شود، مگر با ايجاد  خاصي از زمان است و هيچ فرهنگ جديدي ممكن نمي ةتجرب

گيرد و  وار، فرهنگ يوناني شكل مي بر مبنايِ زماني دايره. »تغييراتي در اين تجربه
الزمان و رستاخيز، فرهنگ  زماني مستقيم و منتهي به آخر ةكه برپاي چنان بالد هم مي

اي منفك و  متشكل از گذشته و حال و آينده بعدي،  زماني خطي و تك ةمسيحي و برپاي
آينده و در نتيجه سرنوشت هر يك از اين . ، فرهنگ مدرن»رفت پيش« ةمبتني بر ايد

اما آيا اين تصورات و . زمانيِ خود آن فرهنگ دارد ةها، معنايي مشخص در تجرب فرهنگ
توان در  ونه ميتجارب، تنها تجاربِ ممكن از زمان و تصوراتي محتوم از آينده است؟ چگ

  اين تجارب تغييراتي به وجود آورد و شروط امكانِ تحقق فرهنگي تازه را مهيا كرد؟
هاي خود، كه مبناي  نويس و شاعر آرژانتيني، در تعدادي از داستان بورخس، داستان

تصوري كه نه . دهد مشتركي دارند، تصوري تازه از زمان و آينده ارائه مي ةشناسان هستي
هدف اين پژوهش، . وار و مبتني بر چرخه مبتني بر توالي و نه دايرهخطي است و 

نقد «اين در واقع نه يك . ها بوده است خوانش و استخراج اين تصور از دلِ اين داستان
استدالل و (شناسي  كه پژوهشي فلسفي است و از روش معمولِ فالسفه در هستي» ادبي

ها و  عي پنداشتن جهانِ خيالي اين داستاندر اين پژوهش با واق. كند پيروي مي) مشاهده
ها نه صرفاً به عنوانِ  در واقع مواجهه با اين داستان(ها  شناسانه با آن هستي ةمواجه

ايم تا جنس و شكل  تالش كرده ،)شناسانه و فلسفي متوني هستي ةداستان، كه به منزل
از آينده و پيوند  زمان در اين هستي را استخراج و مشخص كنيم و بر مبنايِ آن تصوري

تصوري كه اگرچه از جهاني خيالي استنباط شده، . ، به دست دهيم»فرهنگ تازه«آن با 
پردازيِ زمان و به خصوص  شروع و اتكاي محكمي براي مفهوم ةتواند نقط اما مي

اين پژوهش با خوانش مستقيم آثار بورخس و ردگيري . باشد» آينده«تصوري تازه از 
با حركت از جزء به كل، ابتدا ) عمدتاً اسپينوزا و اليبنيتس(نِ فلسفي تأثرات او از متو

سازند، به دست  كنند و برمي ها ممكن مي تصويري منسجم از جهاني كه اين داستان
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در اين » زمان و آينده«شناسانه، به تصور  هاي هستي استدالل ةدهد و سپس برپاي مي
ارتباط اين جهانِ خيالي با  ةهايي دربار سرنخاشارات و  ةرسد و در نهايت با ارائ جهان مي

شناسيِ فلسفي  موجود، راه را براي پردازش مفاهيمِ تازه از زمان در هستي» واقعاً«جهانِ 
اين در حقيقت دعوتي است به انديشيدن در باب تصوراتي تازه از زمان و . كند باز مي

  . ادبيات ي، يعنهاي بشري وردهآترين فر يكي از بزرگ ةآينده، بر پاي
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  فرهنگ ةدربار
  رضا داوري اردكاني

  و رئيس فرهنگستان علوم دانشگاه تهران ةاستاد فلسف

بلكه  ،فرهنگ صرف مجموعه آداب و رسوم ره آموز زندگي و علم و عمل رسمي نيست
به ضرورت بايد  .راه جستن و ارزش گذاشتن و انتخاب كردن است ةبيشتر جايگاه و زمين

توان از زندگي آدمي منفك نبوده است و نيست تا آنجا كه ميپذيرفت كه فرهنگ 
تا دوران جديد فرهنگ در بحث و نظر  .آدميت آدمي را در بستگيش به فرهنگ دانست

توانيم به ما هرگز نمي. شد¬ميهاي اروپايي از آن حرفي زده نجايي نداشت و در زبان
زندگي و علم و عمل ما در تعريف دقيقي از فرهنگ برسيم زيرا فرهنگ با وجود و 

حتي اگر فرهنگ را امري واقعي ندانيم بايد بپذيريم كه وجهي از تاريخ  .آميخته است
اين تاريخ تحقق يافته . شودتحقق يافته وجود آدمي است كه از او مستقل انگاشته مي

طرح ساختن  .هاي آدمي براي ساختن جهان خاص خويش استاي از كوششمجموعه
تا دوره جديد هرگز مطرح نبوده و براي اولين بار در تاريخ بشر فيلسوفان  جهان انساني

متقدمان معتقد نبودند كه يك نظم مطلوب . اندو بنيانگذاران تجدد آن را پيش آورده
اما آموزش و  ،زندگي وجود دارد كه بايد بكوشند آن را بسازند يا به آن نزديك شوند

كوشيدند و و با ادب نفس در تهذيب اخالق مي ستنددانرا راه رسيدن به كمال ميتربيت 
تفاوت كوشش فرهنگي زمان جديد با تأديب متقدمان  .كردندنظم موجود را حفظ مي

رساند اما فرهنگ جديد ست كه اين تأديب استعدادهاي آدميان را به فعليت ميا اين
ن اواخر هم در اي. تصويري از نظم ساخته دست بشر است كه بايد آن را متحقق ساخت

تكنولوژي جاي همه چيز و از جمله فرهنگ را گرفته است گويي ديگر به فرهنگ 
رسد كه بنظر نمي. آيدنيازي نيست و اگر باشد تكنولوژي از عهده برآوردن آن مي

شايد همزباني ميان . بخش آينده باشدفرهنگ كنوني جهان فرهنگ دائم و نظام
    . و نور از آنجا به خانه آدميان بتابد اي باشد كه روشناييها پنجرهفرهنگ
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  فرهنگي در آينده؛ تعامل ميان
  تطبيقي ةفرهنگي در برابر فلسف ميان ةفلسف

  رضا دهقاني
   ، اتريشدانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه وين

 مختلف هايحوزه در فرهنگي ميان تحقيقات فزاينده رشد به توجه با اخير ساليان در
 اين روش در جدي مسائل طرح و ايراني ةجامع در فلسفه خصوص به انساني علوم

 و روش بررسي نخست مطلب. نمايدمي ضروري بسيار مطلب دو ،آنها اعتبار و تحقيقات
 ةارائ ديگر مطلب و است تحقيقات اين در رايج الگوي عنوان به تطبيقي ةفلسف اعتبار
 يعني ها،پژوهش اين اهداف با منطبق تحقيقات انجام و ارائه جهت متناسب الگويي
 فلسفي معاصر ةجامع در فرهنگي ميان فلسفه. است فرهنگي ميان گفتگوي و تعامل
 جديد افقي تا كنندمي سعي عرصه اين متفكران. است يافته ايويژه اهميت زبان آلماني

 تطبيقي ةفلسف غالباً ميان اين در البته و كنند ارائه فرهنگي ميان مطالعات و تعامالت در
 حيث از تطبيقي ةفلسف نقد و بررسي ضمن تا داريم سعي مقاله اين در. كنندمي نقد را

 فلسفي مطالعات براي ديگر افقي عنوان به را فرهنگي ميان ةفلسف ايران، در روشي
 ويمر مارتين فرانتس ويني فيلسوف از لوگ پولي پژوهشي الگوي عالوه به و كنيم طرح

 الگو اين در. كنيممي معرفي فرهنگي ميان مطالعات براي تنظيمي ايبرنامه عنوان به را
 ميان گفتگوي تحقق جهت در فلسفي تحقيقات انجام جهت الزم شرايط و استانداردها

  .شودمي ارائه فرهنگي
  :هاواژه كليد
 لوگ، پولي فرهنگي، ميان ةفلسف گفتگو، پديدارشناسي، كربن، هانري تطبيقي، ةفلسف

    ويمر مارتين فرانتس
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  نابرابري، مصرف گرايي، و روانپريشي فرهنگي
  حسين راغفر
  دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

هاي نگ توليد و توليد فرهنگي و پيامدفرهنگي، فره ةبين سرماي ةاين نوشتار به رابط
هاي محوري است كه از طريق ها و رويهتوليد فرهنگي يكي از فرايند. ازدپردآنها مي

اقتصاد، با فرهنگ  ةيك پرسش محوري اين است كه رابط. شودميها معنا خلق آن
چيست؟ و تاثير فرهنگ بر قدرت و اقتصاد چگونه است و ما چگونه اين رابطه را 

كنيم؟ تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد و چگونگي اين تعامل به شناسيم و درك مي مي
همزمان  يست بوم نهادياما خود اين ز. شودزيست بوم نهادي در اين جوامع مرتبط مي

  . و اقتصاد است محصول تعامل قدرت، فرهنگ
نابرابري از . هاي نهادي متفاوت، نابرابري استاز جمله محصوالت اين تعامل در محيط

اما از سوي ديگر منشاء  ،ها و جوامع به سمت پيشرفت استسو محرك انسان يك
هاي گوناگوني براي محركها اما اَشكال مختلف نابرابري .عمده آالم بشري است

مفروضات مشتركي وجود دارند كه چه . ها هستندها در زندگي انسانها و واكنشكنش
هاي اجتماعي باال باشيم؛ از رانند تا در جستجوي منزلتهايي ما را پيش ميمحرك

تر باشد اما شايد دقيق. توان به اشتياق به پول، شهرت و نفوذ اشاره كردميان آنها مي
اي است كه به ندرت در ها در جستجوي آن هستيم واژهما انسان ةبگوييم آنچه كه هم

هاي غذا و سرپناه وقتي نياز. است »محبت«شود و آن اقتصاد سياسي از آن استفاده مي
اصلي در پس خواست ما براي موفقيت در سلسله مراتب اجتماعي  ةتامين شوند، انگيز

توانيم داشته باشيم و يا قدرتي كه تحت كنترل داشته هايي كه ميدان به كاالشايد چن
منزلت باالي اجتماعي  ةبلكه به ميزان محبتي است كه در نتيج ،باشيم مرتبط نباشد

هاي جلب محبت ديگران توانند بيشتر به عنوان نشانهپول، شهرت و نفوذ مي. گيريممي
  . زندگي كسب محبت ارزيابي شوند و نه اهداف ذاتي ةو به عنوان وسيل

 ةتغيير پارادايم از عدالت اجتماعي به امنيت سرمايه و ترغيب تدريجي دنياطلبي و روحي
ورود . ايراني هستند ةگر تحوالت ربع قرن اخير جامعترين توضيحاصلي ،گراييمصرف

اصول . شوددين به بحث عدالت اجتماعي از مسير اصول اخالق ديني ممكن مي
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شود آدمي مي »خود«هايي است كه موجب تحول ورالعملاي از دستاخالقي مجموعه
تمسك به اصول . شود كه درك آدمي از جهان نو شودكه اين تحول خود سبب مي

سازند و رفتار و سلوك تحول يافته، قدرت درك و اخالق، سلوك و رفتار را متحول مي
يعني وجودشناسي، شناخت جهان، يعني معرفت شناسي، را با انطباق بيشتر با واقع، 

براي تغيير پارادايم از عدالت اجتماعي به يك اقتصاد نئوليبرال الزم بود . دهدافزايش مي
هاي جمعي تحقير و بر طبل فردگرايي كوبيده شود و به اين منظور تشويق به كه ارزش

دنياطلبي و برخورداري از مواهب مادي اين دنيا به سرعت تبديل به اَشكال 
  .سابقه شديگرايي ب مصرف
توانست در خدمت توليد و رشد منابعي است كه مي »اتالف«گرايي به معناي مصرف

 منظور از رشد انساني يعني رشدي كه منتهي به از. انسانيِ عادالنه قرار گيرد
گرايي، هدف مصرفي است كه لذّت گرايي در حالي كه مصرف. شودخودبيگانگي نمي

تواند در بستر گرايي تنها ميين منظر به طور كلي مصرفاز ا. كندافراطي را ترغيب مي
بنابراين به . هاي عظيم اقتصادي در هر دو سطح ملّي و جهاني شكل بگيردنابرابري

اين . هاي فاحش در جامعه استگرايي انعكاس ديگري از نابرابريعبارتي ديگر، مصرف
لحاظ  امعي رخ دهند كه بهشوند كه در جوها وقتي بيشتر غيرقابل پذيرش مينابرابري

به اين . دارند هاي در حال توسعه و يا عقب مانده تعلقتوسعه يافتگي به گروه كشور
، خلق شغل، نوع هاي توليديگيري ساختارهاي قدرت در شكلترتيب نقش ساختار

هاي هاي ضد رشد و توسعه و بنابراين نابرابريگيري نهادشغل، فساد، و شكل
  .كندش نخست را ايفاء مياقتصادي نق -اجتماعي

داري هاي مسلط را از يك سو با الگوي مصرف سرمايهنابرابري، الگوي مصرفي گروه
هاي فرودست جامعه زند و از سوي ديگر خود الگوي آرماني براي گروهجهاني پيوند مي

اي كه در آن موفقيت در زندگي با دستيابي به سطوح باالي زندگي جامعه. شودمي
چنين . شودهاي نيل به موفقيت براي همگان مهيا نميشود و فرصتتعريف ميمادي 
    .شوددچار روانپريشي فرهنگي و فساد مي ايجامعه
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به مثابة بنياد تضاد و خشونت درمناسبات » غير«تحقيق در مفهوم 
  قرآني » توحيد«انساني و رفع آن در 

  رجبي محمد
  ر فلسفهگاستاد و پژوهش

. داردقرار» غير«و » نفس«، كلمات »يگريد«و » خود«معادل واژگان در زبان عربي 
» هويت«بشماريم و فرديت را مساوق » فرديت«را مساوق » وحدت«اگر مفهوم اصلي 

نيست و آنچه مقابل و خارج ) نفس( »خود«بدانيم، تعين وحدت و فرديت و هويت، جز 
  .است) غير( »ديگري«، گيرد قرار مي» خود«از دايرة وحدت و فرديت و هويت يا 

و جذب » خود«كاربرد اين مفهوم در مصاديق انساني، با توجه به امكان گسترش دايرة 
كند و لزوماً موجب توسعة  تحويل مي» خودي«را به » خود«تدريجي عناصر پيرامون، 

در زبان عربي كلمة . دشودايرة مفهومي و مصداقي وحدت و فرديت و هويت مي
است كه » اجنبي«و » غريب«است و متضاد آن، كلمات » خودي« معادل واژة» قريب«

توان از مصاديق فراوان اين مفاهيم توسعه يافته مي. است» بيگانه«معادل واژة فارسي 
خانواده، خويشاوند، دوستان، محله، شهر، منطقه، كشور، ملت، نژاد، قاره، امت و نوع را 

شمول هريك از اين مصاديق، مقابل  خارج از »يديگران«كه به تناسب، با . كر كردذ
  .آيند به حساب مي» هويت ديگر«و داراي » بيگانه«شوند كه  مي

ها با بيگانگان،  به طور طبيعي و غريزي، و حتي عقالً و منطقاً، همواره ارتباط خودي
اي در جريان  هاي جداگانه بوده است و عموماً موازين و مالك  متفاوت با افراد خودي

» غيريت«ها كه از احساس و ادراك  اين تفاوت. شده است ناگون لحاظ ميمناسبات گو
» تبعيض«خيزد، طبعاً براي طرف مقابل، نوعي دوگانگي و  برمي» تضاد«و » تقابل«و 

شود كه گرچه با درك عموميت اين قاعده در همه جا و همه وقت، عقالً  محسوب مي
كه به –طلب انساني  حتي زيادهپذيرفتني است، ولي عواطف و احساسات برابرطلب و 

» غيريت«تابد و لذا غالباً امر ساده و بديهي  هرگز آن را بر نمي -شود تعبير مي» غيرت«
 »تخاصمي«شود؛ تا آنجا كه تاريخ بشر را سيري  كشانيده مي» تخاصم«و » تغير«به 

ير كرده اي خاص تعب را به گونه  اي آن رقم زده است كه هر ايمان و عقيده) ديالكتيك(
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و » فقير وغني«كهن گرفته تا تضاد » خير و شر«و » حق و باطل«است كه از تضاد 
  .جديد تداوم يافته است» غربي و شرقي«

به » توحيد«آنچه به عنوان كليد حل اين معما در قرآن مجيد آمده است، گرايش به 
تنها  عام و شاملي است كه نه» وحدت«منزلة پيوستن و محاط شدن در گردش پرگار 

» عالم هستي«نوردد، كه فراگير كل  مي را در» بني آدم«شعاع آن سراسر دايرة گستردة 
اول و آخر و ظاهر و «كه » خداوندي وجود و حضور«است و از ايمان به اصل بنيادين 

گيرد؛ زيرا بنابر تعليم صريح قرآن مجيد، در دايرة  تمام موجودات است، نشأت مي» باطنِ
يگانه و «مطلق و  اصيل و» فرد«و » واحد«واسعة خداوند شمول رحمت عام و 

، )او( »هو«لذا . خيزد ها از ميان برمي است كه تمام تضادها و غيريت) احد( »همتا بي
در قاموس قرآن مجيد، بر هويت و اصالت و ) ما( »نحن«و از آن مهمتر، ) من( »انا«

ناي هر چيز و هر كس، كند كه حيات و بقا و فعل و ف اطالق خداوندي داللت مي
   .حضور و ارادة فعال آن وجود حقيقي است) ةآي( »ةنشان«
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  فرهنگ ماندگاري براي آينده
  )اصل مقاله به زبان آلماني(

  زادهاحد رحمان
  آلمان BFTEاستاد دانشگاه 

 -اجتماع -طبيعت«گانة كنش و واكنش ميان فرهنگ، جامعه و طبيعت رابطة سه
. كنندكند، در حالي كه اين سه محور متقابال يكديگر را محدود ميرا ايجاد مي »فرهنگ

هاي جهاني تأكيد بر وابستگي متقابل اين محورها، بدون بحث در دوران دگرگوني
  .دربارة برتري يكي از آنها داراي اهميت است

سازد كه يكي چالش جهاني دوران ما، يعني تغييرات آب و هوا در سراسر دنيا، روشن مي
اين سه محور كه همان طبيعت باشد، امروزه بشدت از سوي دو محور ديگر در تنگنا از 

محورهاست، در اثر فرايند ترين اين طبيعت، كه ناب. شودقرار گرفته و دگرگون مي
آفريني اجتماعي و اقتصادي و تغييرات فرهنگي به عنوان پيامد آن، هم از نظر كيفي باز

قابل بازگشت ي غيريك روند تغيير شكل و ويرانگر بيشتر وارد و هم كمي بيشتر و
 Homo(اندازة انسان اقتصاد محور رسد كه انتشار بيبه نظر مي. شود مي

Oeconomicus(هاي چند ، خواهان بر آورده شدن نيازهاي خاصي است كه فرهنگ
ر معلوم اما از قرا. كنندهزار سالة ماندگار را دگرگون و در پي آن بنياد خود را نابود مي

نكردني در بازسازي است و قادر طبيعت داراي قدرتي باور. ستطبيعت بسيار مقاوم ا
طور كه در طول تاريخ طبيعت همان. ها سال بارها باز آفريني شودبوده در طول ميليون
انسان را به طور كامل از در اين مورد خاص و تواند عوامل مزاحم، مكرر نشان داده، مي

  .اي را آغاز كندار ديگر براي چندين ميليون سال دورة تازهدارد و بميان بر
هاي واضح ترين نمود نابودي طبيعت در بالياي طبيعي بويژه در فجايع درياها و سيل

ها و پيامد آن نابودي جنگل. ستا هاها و درياچهعظيم همزمان با خشك شدن رودخانه
خاور نزديك به شدت دچار  و ميانهمناطق خاور .كم آبي است كشتزارها، خشكسالي و

ها درياچه؛ شوندها خشك يا تبديل به نهرهاي باريك ميرودخانه :كمبود آب هستند
از ؛ يابدها پيوسته كاهش ميميزان بارش؛ يابندها گسترش ميبيابان؛ شوندكوچك مي

روي نگران هاي زير زميني افزايش يافته و باعث پسچند سال گذشته برداشت آب
به نقل از سازمان جهاني هواشناسي بسياري . شده استغير قابل بازگشت آن  و كننده
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براي نمونه اگر اقدامي صورت . هستندها در حال خشك شدن ها و درياچهاز رودخانه
كرة زمين يعني درياچة  ة داخلي منطقه، دومين درياچة نمكنگيرد، بزرگترين درياچ

ني مهمي در آب و هواي منطقه خواهد دگرگو آننتيجة كه  اروميه خشك خواهد شد
ها و ا كيلومتر پخش خواهند شد و روستاهاي درياچه صدههاي شن و نمكطوفان. بود

در صورت خشك شدن كامل درياچه . هاي با كاربري زراعي را خواهند پوشاندزمين
هاي آن يم ايجاد خواهند شد، كه كالن شهرها نيز از پيامدكويرهاي نمك با وسعتي عظ

نيز فشارهاي رو به افزايش بر اقتصاد و وضعيت سالمت همچنين . امان نخواهند ماند در
  .انداينك قابل مشاهده

را تشكيل ) IGLU(در شهر بن گروه فعاالن درياچة اروميه  م2012در ژوئيه سال 
هاي بن، بوخوم، بيشتر اعضاي اين گروه پژوهشگران واساتيد بازنشستة دانشگاه. داديم

اين افراد از چندين دهة پيش در زمينة علمي و . هاي ديگر هستنددانشگاه ماربورگ و
كنند با همكاري پژوهشگران ايراني آنها تالش مي. شخصي با ايران در ارتباطند
دهند و مشتركا به راه انون توجه ملي و بين المللي قراروضعيت درياچة اروميه را در ك

يك طرح راهبردي با  )IGLU(درياچة اروميه  گروه فعاالن .هايي مبنايي دست يابندحل
كند اين هاي ديگري هم تنظيم نموده و تالش ميآوري كرده و بيانيهده عنوان گرد

  .اطالعات را به دست عالقمندان به محيط زيست برساند
بويژه در . گذار باشدحال و آينده در اين ناحيه تأثير اميدواريم كه فرهنگ ماندگار در

نيستند، بلكه در زمرة ) green water zone(زو مناطق پر باران كشورهايي كه ج
 ¼تنها در حدود (اند كه نياز به مديريت و سازماندهي در آبياري دارند كشورهايي

، زيرا آب براي آنها دارايي كميابي است و در كنار ادارة )blue water zone -كشورها
پديدة جهاني شدن و  .ز دارندمنطقي، علم و فن آوري به فرهنگي ماندگار هم نيا

دگرگوني آب و هوا در جهان، براي حفظ تنوع در طبيعت، جامعه و فرهنگ در آينده، 
    .نيازمند يك فرهنگ جهاني ماندگاراند
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  هاي آينده بيلدونگ، مطالعات فرهنگي و تهديد
  )پيمان(علي زارعي 

  دكتراي فلسفه، دانشگاه اصفهان

  يوسف شاقول
  دانشگاه اصفهاندانشيار فلسفه، 

ناميده ) ي فرهنگي نقد فرهنگي، انديشه(» مطالعات فرهنگي«در فعاليت دانشگاهي كه 
گرا و  هاي پساساخت بازد و تحت تأثير نظريه شود تمايز فرهنگ واال و پست رنگ مي مي

. دانند ها مي ي انسان را بخشي از زندگي روزمره» فرهنگ«شناسانه،  هاي انسان تعريف
ي انتقادي كه به كنش و خودآگاهي نظر دارند،  از نظر طرفداران انديشه هدر حالي ك

اش اضمحالل كنش  كارانه پيدا كرده است كه نتيجه مطالعات فرهنگي خصلتي محافظه
دريدايي نشان -خواهيم با رجوع به بينشي هايدگري در اين مقاله مي. و سياست است

تر ساخت و  هايش حساس به چالش  بتتوان مطالعات فرهنگي را نس دهيم كه چگونه مي
هاي آغازين قرن حاضر  هاي سال اي منطبق با واقعيت دو عنصر نقد و كنش را به شيوه

تأكيد ما بر كنش و وجه انتقادي اين بار ملهم از سنت ديالكتيكي و . به آن بازگرداند
اشتراك  نيست، هرچند ممكن است درمواردي با آنان) آدورنو، ايگلتون يا ويليامز(چپ 

هاي ژاك دريدا اين وجه انتقادي  خواهيم با رجوع به ديدگاه اين بار مي. نظر داشته باشيم
را مورد تأكيد قرار دهيم؛ فيلسوفي كه خود متهم به همدستي با وضعيت پسامدرن و 

از ديد منتقدان، . ي محبوب اين وضعيت است مطالعات فرهنگي به عنوان رشته
از نقد فرهنگي به سود مهندسي فرهنگي، به جاي نقد قدرت مطالعات فرهنگي با عدول 

شود و موجبات اضمحالل سياست و كنش را فراهم  و حاكميت به كارگزار آن تبديل مي
در . كنند از جهاتي بيلدونگ را در برابر فرهنگ عامه مطرح مي اين منتقدان. آورد مي

. شود تر دانسته مي تر و عاليسنت آلماني، بيلدونگ از فرهنگ در معناي عام كلمه واال
منظور از بيلدونگ پرورش و سيروسلوكي است دروني به منظور كسب دانش و بينشي 

سربرآوردن . گيرد هاي واالي بشري سرچشمه مي كه از اشتياق و تعهد انسان به ارزش
آوري ارتباطات، تبيين  شدن و فن ي قدرت، جهاني عناصر جديدي مانند كار، زبان، شبكه

اگر هگل تبيين . پردازان دشوار ساخته است صيف واقعيت موجود را براي نظريهو تو
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ي خويش  ديالكتيكي از واقعيت بالفعل را بهترين تبيين ممكن از شرايط زمانه
ي  مطالعه» ي ما زمانه«دانست، طرفداران مطالعات فرهنگي نيز بر اين باورند كه  مي

دا صرفاً از يك نوع تكثرگرايي فرهنگي و دري. كند هاي خرد و عامه را طلب مي فرهنگ
» خطر آينده«برآن از  كند، بلكه عالوه ها به يكديگر جانبداري نمي پايان دال ارجاع بي
اگر . دهند ناپذير را تشكيل مي ي فروكاست تفاوت و تهديد يك همبسته. گويد سخن مي

يرد، در مطالعات فرهنگي روي داشتن به سوي خطرات آينده مد نظر قرار گ
گردد و  ي انتقاديِ آن به شكل جديدي به اين عرصه بازمي پذيري و جنبه مسئوليت
  .شود تقويت مي
  :كليدواژها

  بيلدونگ، فرهنگ، دريدا، آينده، مطالعات فرهنگي، تفاوت
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  جايگاه و كاركرد هنر و ادبيات در تبديل يك انديشه به فرهنگ
  محمد حسين سرانجام

  يئطباطبا ةدانشگاه عالمهنر  ةدانشجوي دكتري فلسف

هايش در طول زمان ماندگار باشد و از سويي  اي كه بخواهد مباني و آموزه هر فكر و انديشه
گيرد تا  ديگر بخواهد بر تعداد پيروان و معتقدان خود بيفزايد، ناچار وسايلي را به كار مي

ين فرهنگ اعم ها و اجزاي بنياد كند ويژگي يعني تالش مي. پيدا كند» فرهنگ«صورت يك 
ها، علوم و هنر ويژه خود را  از پيشينه و تاريخ، زمان مشخص و متمايز، مقدسات و حرمت

  .ها را در عرصه وسيعي از جوامع انساني گسترش دهد پديد آورد و آن
گذشته از اين كه خود يكي از اجزاي فرهنگ . اي دارد در اين ميان هنر كاركرد ويژه

تاريخ، دين و . آورد و ترويج اجزاي ديگر را نيز فراهم مي گيري و ثبت است، زمينه شكل
شود، چه اين انتقال از نسلي  زبان هر فرهنگ در قالب هنر و ادبيات حفظ و منتقل مي

  .هاي ديگر در همان زمان هاي بعد باشد و چه از يك ملت به ملت به نسل
ترين  زينش مناسبهاي مختلف هنري و ادبي با گ قالب. اما اين همه خاصيت هنر نيست

ها در پوشش آثار هنري باعث تأثير بيشتر در  هاي هر انديشه و مكتب و ارائه آن آموزه
عمق جان مخاطبين و ايجاد نوعي باورمندي و عقالنيت متفاوت از باور ديني و 

  .كند شود كه نفوذ و ماندگاري آن را بيشتر مي فلسفي مي-عقالنيت منطقي
تواند در سه  ر و ادبيات است كه هر انديشه و مكتبي ميبه عبارت ديگر،به وسيله هن

   .جهت كمي و كيفي و در طول زمان بسط و گسترش يابد و بر نفوذ خود بيفزايد
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  :چالش كشيدن ترس از فرهنگ جهاني به
  ايجاد توانش بين فرهنگي در نظام آموزشي 

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  زري سعيدي
  زبانشناسي، دانشگاه عالمة طباطبائياستاديار گروه 

  زهرا تهوري
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمة طباطبائي

جهاني شدن از يك سو و هويت /هاي اخير موضوع حفظ تعادل بين بومي شدندر سال
در واقع، نوعي . و فرهنگ بومي از سوي ديگر مورد توجه روزافزون قرارگرفته است

دن وجود داشته است، زيرا اعضاي جامعه در اين تفكر بسر ترس از فرايند جهاني ش
تواند عامل از دست دادن برند كه حركت سريع به سمت يك فرهنگ واحد، ميمي

يك . هويت هر فرد درحقيقت داراي دو جنبه است. هويت يا فرهنگ بومي آنها باشد
افرادي  هويت مشترك با افرادي كه از همان فرهنگ هستند و يك هويت متفاوت با

به منظور كمك به مردم جهت ايجاد هماهنگي و . باشندكه از فرهنگ ديگري مي
-سازگاري بين اين دو و افزايش آگاهي فرهنگي آنها كه بر روي توانش بين فرهنگي

شان تمركز داشته باشد، افزودن يك برنامة درسي فرهنگي به ساختار آموزشي به نظر 
ريزي جهت بدون آموزش اعضاي جوامع مختلف، برنامهرسد، زيرا غيرقابل اجتناب مي
علي رغم اين مسئله، يكي ازچالش برانگيزترين . معني خواهد بودآيندة فرهنگ بي

باشد آن است كه محتواي آموزشي موضوعاتي كه نيازمند اتخاذ رويكردي دقيق مي
هدف تحقيق حاضر معرفي تكنيك نگاشت . هاي فرهنگي چگونه تهيه شونددرس

مطرح گرديد به ) مNovak) (1972-1993(فهومي ذهن كه در ابتدا توسط نواك م
هاي فرهنگي مشترك بين تعداد زيادي از عنوان ابزاري جهت تعيين واحدها يا كپسول

- افراد جوامع فرهنگي مختلف به منظور تهية محتواي مورد نياز برنامة درسي فرهنگ
العة آزمايشي بر روي توانايي بالقوه جهت تحقق اين هدف و انجام يك مط. محور است

نگاشت مفهومي به عنوان تكنيك اصلي به كار رفته در مطالعة فرهنگي حاضر، 
بر اساس چهل و دو كپسول يا واحد فرهنگي  محققين پرسشنامة نگاشت مفهومي را
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شركت كنندگان در تحقيق بيست و دو نفر ساكن دائمي . انتخاب شده، تهيه نمودند
سال و سطوح مختلف تحصيلي و  40- 20اي ايران و از بين سنين يكي از شهره
براي هر سوال در پرسشنامه، شركت كنندگان با پنج جاي خالي مواجه . اجتماعي بودند

شدند و از آنها خواسته شده بود كه با ديدن هر واحد فرهنگي عنوان شده در سوال، مي
پس از . ا در پرسشنامه بنويسندرسد رپنج مورد از اولين مفاهيمي كه به ذهنشان مي

هاي هاي مفهومي بدست آمده از پاسخها، محققين دريافتند كه نگاشتآوري دادهجمع
عقايد آنها است كه /هاايده/شركت كنندگان، منعكس كنندة الگوهاي مشترك افكار

ي تواند پاية تهية محتواي الزم جهت طرح يا برنامة درسي قرار گيرند و در واقع دارامي
بدين معني كه ضمن ايجاد تغيير در تعصب فرهنگي موجود در ذهن . دو عملكرد هستند

  .شان را نيز تثبيت نمايدآنها، هويت فرهنگي
  :هاكليد واژه

  .فرهنگ، برنامة درسي، نگاشت مفهومي، ترس جهاني شدن، بومي شدن
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  نگاشت مفهومي ذهن به عنوان تكنيكي روانشناسيبه كارگيري 
  برنامه ريزي آينده فرهنگ جهت

  زري سعيدي
 استاديار گروه زبانشناسي، دانشگاه عالمة طباطبائي

  مليكا جاللي
 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمة طباطبائي

  محبوبه باقري
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي

 موجود شرايطوضعيت و مستلزم توصيف هاي علوم يك از رشته در هر ريزيبرنامه
فرهنگ  ةآيند ياجتماعي مطالعات تحقيقمورد رويكرد فلسفي و اين امر در . است

ه گسترد ةبه علت دامن. مصداق داشته و اين حيطه از اين مسئله مستثني نخواهد بود
روشي مناسب براي يافتن آنها،  ةو پيچيدگي مطالع يهاي فرهنگكپسولواحدها يا 

و آنچه از آن به عنوان نيمة زيرين كوه يخ  ي پنهان فرهنگهابررسي دقيق اليه
هدف تحقيق حاضر معرفي . هميشه چالش برانگيز بوده استشود فرهنگ ياد مي

) Novak(نواك توسط ابتدا كه در  )Brain Concept Map( نگاشت مفهومي ذهن
مترهاي ابزار روانشناسي در مطالعه پارايك به عنوان مطرح گرديد، ) م1993، 1972(

هاي مختلف هاي بافتو تفاوت به منظور مشخص نمودن شباهت هامتفاوت فرهنگ 
اين تكنيك ذهني، مفاهيم  از طريق. استفرهنگ  ةريزي آيندبرنامهي و تسهيل فرهنگ

د شد و نخواهو باز كاوي كشف وجود دارند در ذهن افراد جامعه كه  فرهنگزيربنايي 
براي  يتجويزمرحلة به  وضعيت موجود توصيف مرحلة اي ازشده دهيحركت سازمان

بر تمام تواند و آينده آن بوجود خواهد آمد كه ميفرهنگ  مهمي چوناجتماعي  ةپديد
به همين .. واقعيت تاثيرگذار باشدو چه در در سطح بالقوه چه هاي زندگي بشر جنبه
-در اغلب بافت هاي فرهنگي اوليه كهلبراساس كپسومطالعة حاضر ، محققان منظور

و آن را بين  هنگاشت مفهومي را طراحي كرد ةپرسشنام ،دنهاي فرهنگي وجود دار
پرسشنامه شامل . نمودندكنندگان بزرگسال دو نمونه از شهرهاي ايران توزيع  شركت



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   59
  

بندي طبقه )Maslow( كپسول فرهنگي بود كه براساس نيازهاي هرم مازلوواحد يا  42
كه از شركت كنندگان زير مجموعه داشت احد فرهنگي پنج يا وهر كپسول . دگرديدن

مورد از ، پنج مطرح شده در هر سوالبه محض ديدن هر كپسول فرهنگي خواسته شد 
رد رادر فرم پرسشنامه و در جاهاي خالي ككه به ذهن آنها خطور مي يمفاهيماولين 

 ةبين ردي بوده و انتخابدو شهر  ساكنان دائمكه كنندگان شركت. بنويسندطراحي شده، 
شهرهاي مورد اجتماعي /آموزشيمختلف سطوح  قرار داشتند، ازسال  40تا  20سني 

دهد كه تكنيك به كار گرفته شده نشان ميانجام شده هاي تحقيق يافته .بودندمطالعه 
تواند و ميبوده كارآمد  اين شهرها بافت محليموجود در در تعيين هنجارهاي فرهنگي 

ريزي سازي الگوهاي فرهنگ جهاني جهت برنامهخود در برجسته ةبه نوب
عالوه براين، تحقيق . مورد استفاده قرارگيردآيندة جامعة جهاني فرهنگي /اجتماعي
تمايل در حوزة فرهنگ و در ارتباط با محور-نياز به مطالعات بيشتر تكنيكبر حاضر

سو و جهاني شدن از  شدن از يك بوميجهاني براي حفظ تعادل بين ة كنوني جامع
  .كندتأكيد مي، سوي ديگر

  :هاواژه كليد
 هاي فرهنگيكپسول/واحدهافرهنگ، نگاشت مفهومي ذهن،  ةآيند
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  بازشناسي الگوي همبولتي مناسبت بيلدونگ و دانشگاه
  و جستجوي تأثيرات ممكن آن در تصور ايرانيان از دانشگاه

  ميثم سفيدخوش
  دانشگاه شهيد بهشتي و كالم گروه فلسفه عضو هيئت علمي 

اي به از ايده) ÜberPädagogik(» پيرامون تعليم و تربيت«اي به نام كانت در نوشته
هاي مينهالبته از ولف به بعد ز. سخن گفت» )Erziehung(نام فرايند تعليم و تربيت 
آن  با اين حال تقرير كانت و پيگيري نظري. شداي مطرح مينظريِ برسازي چنين ايده

توسط فيلسوفان رومانتيك آلماني موجب پيدايش جرياني فلسفي براي تبيين اين ايده 
آراء ة ويلهلم فون هومبولت با تأسيس دانشگاه برلين برپاي .به صورت الگومند شد

گير ي در تصوير نظري از مذكور را به سطح باالتري برد و تأثير چشمة اش، ايدفلسفي
اي به نام فون همبولت در نوشته .پس از خودش پديد آوردهاي مفهوم دانشگاه در دهه

الگويي براي پيوند دانشگاه و بيلدونگ به دست داد كه وحدت » بيلدونگ آدمية نظري«
بدين . خود قرار داده بودة دهيِ انسانيت را سرلوحآموزش و پژوهش براي خودبسط

موقعيتي براي پرورش  ترتيب دانشگاه براي همبولت نه جايي براي صرف دانستن بلكه
ة همبولت كه به جاي اصطالح پركاربرد موسس.تاريخي انسان درنظر گرفته شده بود

گرفت، رسالت بنيادين آن را بهره مي Universitätة از واژ) Lehranstalt(آموزشي 
به . پيوند آموزش و پژوهش معرفي كردة تحقق بيلدونگ يا پرورش فرهنگي از راه ايد

هنگام بنيادي و نظري، هنوز رغم اهميت اين الگوي انضمامي و همرسد به نظر مي
براي ما روشن نيست كه ما ايرانيان، به هنگامِ برسازي دانشگاه در ايران معاصر و نيز در 

ارزِ آن بوده يا حياتش، آيا متوجه اين الگو يا الگوهاي بديلِ همة فرايند رشد و ادام
فلسفي و نظري همبولت ة هاي ايدود تا اوالً مولفهشدر اين نوشته كوشش مي. ايمنبوده

پيرامون دانشگاه به عنوان يكي از تأثيرگذارترين الگوهاي دانشگاه جديد بازشناسي شده 
ها و الگوهايي براي پژوهش پيرامون مناسبت دانشگاه ايراني با و در ادامه پرسش

  . شوددانشگاه همبولتي به دست داده مي
  :هاواژه كليد
    ولت، بيلدونگ، وحدت آموزش و پژوهش، دانشگاه ايرانيهمب
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  فرهنگ در جهان در آميخته ةآيند
 حسين سليمي

  طباطبائي ةدانشگاه عالم علوم سياسيگروه استاد 

جهان در دومين دهه از هزارة سوم در شرايطي واقع شده كه تحوالت سريع علم و فناوري، 
كردند، پيشگويان قديم دربارة آينده جهان بيان مي انتظار آن را پديد آورده كه بتوان آن چه را

رشد و توسعة سريع آينده پژوهي نيز نتيجة همين . در پيش چشمان انسان پديدار سازد
تكامل تدريجي دانش و روش در حيات نوين بشري است كه در مورد آينده فرهنگ جهاني 

آيندة فرهنگ در عرصة  اين سئوال مطرح است كه. نيز كاربردي وسيع و جذاب داشته است
. گويي به آن سه بينش اساسي بيان شده استرود؟ براي پاسخجهاني به كدام سو مي

داند كه در طول تاريخ بنيادهايش بخش مينخست نگرشي است كه فرهنگ را عاملي هويت
ها هاي آن تغييرناپذير و موجب تقابل و چالش ميان تمدنشكل گرفته و در آيندة جهان، پايه

از اين نظر فرهنگ به عنوان  .پرداز اين گروه استترين نظريهساموئل هانتينگتون مهم. تاس
هاي هايي بنيادين را ميان تمدنپذير نيست و از اين رو تعارضمبناي اصلي تمدن تحول

ها و معاني به اي از ايدهنگرش دوم فرهنگ را مجموعه. مختلف در آينده پديد خواهد آورد
شدن از قيد مرزهاي ملي رها شده است و جهان داند كه در اثر فرايند جهانيهم پيوسته مي

اي شكل پيشرفته. هاي در حال تعامل و رقابت بدل كرده استرا به سوپرماركتي از فرهنگ
نگرش سوم نگاهي است كه در ميان . از اين نظريه در اثر گوردون متيوز منعكس شده است

در اين نگرش جهان . انگاران جديد شكل گرفته استسازهگرايان و يا به تعبيري برساخت
جهان امروز . دهندها را شكل ميها و هويتهاي انساني است كه فرهنگبرساختة ايده

هاي مختلف تعامالت بين المللي را گانة آنارشي است كه گونههاي سهمتشكل از فرهنگ
  .الكساندر ونت اين انديشه را بيان كرده است. سازدمي

بر اين اساس، سه نگرش مختلف نسبت به فرهنگ وجود دارد كه اولي فرهنگ را موجب 
گسترش تعارض، دومي فرهنگ را عامل تعامل و همزيستي و سومي آن را عامل يگانگي در 

تري از واقعيت به ما تواند تبيين دقيقها مياما كداميك از اين نگرش. دانندجهان آينده مي
هاي آينده پژوهشي كه با اتكاء به روش تحليل اليه كمك يكي از شيوهبدهد؟ شايد بتوان با 

بر اساس . تر دست يافتاهللا تدوين شده است، به نگرشي عميقها سهيل عنايتاليه علت
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توان در چهار سطح مورد بررسي آيندة فرهنگ جهاني را مي ،هاروش تحليل اليه اليه علت
ها ها؛ سطح استعادهسطح نهادي؛ سطح نمادها و گفتمان سطح ليتاني؛: كه عبارتند از قرار داد

  .هاو اسطوره
كه جهان آينده به لحاظ فرهنگي جهاني  روش در اين مقاله در خواهيم يافتبا كاربرد اين 

ها بر آن ملت-  اما ابزارهاي كنترل دولت ،شوندهاي بومي در آن حفظ مياست كه هويت
هاي جهاني شكل ها در محيط و شبكهآميختگي فرهنگكند شده و گونة ديگري از درهم 

  . خواهد گرفت
  :هاواژهكليد 

  هافرهنگ، آيندة فرهنگ، آينده پژوهي، تحليل اليه اليه علت
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  اقتصاد و فرهنگ
  عباس شاكري

  طباطبائي ةاقتصاد دانشگاه عالمگروه دانشيار 

اقتصاددانان ة و هم قلمروهاي اجتماعي در تبيين مسائل اقتصادي دخالت دارند،ة هم
به عنوان دانشي  economicsپرداختند تا اينكه در زمان مارشال، مهم هم به اين مي

. مجزا مطرح و رياضيات وارد اقتصاد شد، و همچنينروشهاي كمي بر اقتصاد مسلط شد
اما در دو سه دهه اخير، دوباره تعامل قلمروهاي اجتماعي در اين حوزه مطرح شد و تاثير 

: شوددوگونه بحث ايجاد مي. ل اقتصادو فرهنگ نيز دوباره موضوعيت يافته استو تعام
اقتصاد و فرهنگ كه در آن روشهاي كمي هم وجود داشت،در آن كاالهاي فرهنگي . 1

نظري عرضه هاي فرهنگي  -شدند، سازوكارهاي فنيمانند كاالهاي ديگر تعريف مي
هاي افراطي روشة و هم.... شد ومي گرفتند، تقاضاي آن بررسيمورد بررسي قرار مي

منتها بحث فرهنگ و اقتصاد بحث ديگري است، در . پردازندكمي هم به اين مورد مي
سروكار دارد، كه ... اقتصاد هر بحثي شود، با عرضه و تقاضاي كل، بازارهاي مختلف و

نهاني وجود دارد كه در پشت  ظاهر آن قيمت و مقدار است اما عوامل تاثيرگذار
اي كلي است و فرهنگ مقوله. چهارچوب كلي هستند، كه يكي از آنها فرهنگ است

-امابراي ما مهم است كه تبييني از فرهنگ شود كه اقتصاد به عنوان مصداقي در آن به
امروزه در اقتصاد به طرز تلقي ها، رويه ها، عادات، ارزش ها، نگرش ها و . كار برده شود

فرهنگ كار، فرهنگ ماليات، . ار در اقتصاد پرداخته مي شودبه عنوان عوامل تاثير گذ... 
بحث اقتصاد و . معتقديم كه روي اينها فرهنگ موثر است.. اندوزي، نوآوري ودانش

شود، در ايران هم، بخصوص در فرهنگ، بحثي است كه در جهان به آن پرداخته مي
ي فرهنگ مشخص خوبست كه چهارچوبي برا. بحث اقتصاد و توسعه مورد مطالعه است

مفاهيم و تعاريف بيان شوند و در اين چهارچوب، تاثير مصاديق آن كه مرتبط با : شود
اگر تبييني از فرهنگ . است، بررسي گردند... اقتصاد، علوم سياسي، علوم اجتماعي و

اقتصاد به كار برده شود، بسيار مفيد  هاي ديگر مانندشود كه مصاديقي از آن در رشته
كارهاي مهمي انجام دادند، ايشان در  فرهنگ آقاي آسموقلو در زمينه مثالً. خواهد بود

هاي جغرافيايي را نيز هاي فرهنگي، تفاوتكنار كارهاي كمي كه انجام دادند، تفاوت
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وباز . كنندكنند و اينها را نيز عوامل موثر در ميزان رشد يك كشور معرفي ميمطرح مي
شمالي و جنوبي آورده شده است، كه در ميان از كرهدر مقابل، در كتابي ديگر، مثالي 

و يا براي مثال در مرز مكزيك . آنان تفاوت فرهنگي نبود اما االن تفاوت رفاه وجود دارد
ها اما اين. برابر ديگريست 5و آمريكا، فرهنگ همه يكيست، اما درآمد ساليانه يكي 

  .كنندقبلي را نفي نمي قطعي نيستند و موضوعات
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 ه فرهنگي در اسپانيا با تكيه بر نگرش اونامونوآيند

  نجمه شبيري
  عضو هيئت علمي گروه زبان اسپانيايي، دانشگاه عالمة طباطبائي

براي يافتن نگاهي نو به آينده فرهنگها، غور در گذشته فرهنگها نيز از اهميت بسيار 
بدان معني كه اگر فرهنگها برآمده يا مرتبط به آداب سنن ملتي باشند، . برخوردار است

بي ترديد نگاه هاي قوميِ منتج از تاريخ و حتي جغرافياي يك قوم، نگرش متفاوتي را 
را مورد  -شاعر و منتقد اسپانيايي–ين مجال نگرش اونمونو در ا. در پي خواهد داشت

نگاه معطوف به درون در اونمونو و پايبندي وي به جايگاه سنتي .بررسي قرار خواهيم داد
در مقايسه با كشورهاي همسايه خويش دور  و تاريخي در اسپانيا بظاهر وي را از آينده

نده متفاوتي را براي كشور خويش اما وي با تكيه بر هويت ملي، آي. دارد¬مينگاه 
آيا براي ورود به آينده، بايد « :گردددر اينجا سوالي به شرح زير مطرح مي. متصور است

  »از اصل و سنت گذشت يا بي مرزي ميتواند نگرش درست را بوجود آورد؟
  :هاواژه كليد

  .اونمونو، جهان شمولي، بي مرزي، سنت هاي بومي
    



  66»   آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين
 

  فرهنگ جوانان در ايران ةفرهنگ عامه پسند و آيند
  محمود شهابي

  يدانشگاه عالمه طباطبائ دانشكدة علوم اجتماعيعضو هيات علمي 

امروزه رسانه هاي ارتباط جمعي نقش مهمي در پست مدرنيزه كردن فرهنگ جوانان 
فرهنگ جوانان امروزه با ويژگي هايي همچون كم رنگ شدن تمايز بين . كنندميايفا 

تركيب عناصر فرهنگي (پست، گرامي داشت مصرف گرايي، رواج كوالژ فرهنگ واال و 
. ، و تلفيق سبك هاي مختلف بدون ايجاد انسجام بين آنها عجين شده است)مختلف

پيوند فضايي جوانان و فرهنگ هاي مختلف آنان تضعيف شده است، فاصله ها از بين 
) هاي اينترنتييق چتمثال از طر(رفته است و همبستگي بين جوانان خصلتي مجازي 

. هويت هاي سنتي و نقش هاي جنسيتي جوانان در حال سيال شدن هستند. يافته است
توان در چارچوب تنش بين سنت و ميرسد فرهنگ جوانان امروز را ديگر نميبنظر 

مدرنيته تحليل كرد بلكه آن را بايد محصول امواج فرهنگي پسامدرن دانست و از شكل 
شواهد موجود حاكي از اين است كه . گي جهان وطن سخن گفتگيري سبك هاي زند

اين ادعا . بخشي از جوانان ايراني نيز در حال تجربه چنين لحظات پسامدرني هستند
متكي بر مرور سيستماتيك تحقيقات موجود در ايران در حوزه مطالعات فرهنگي جوانان 

ايران بخش ديگري از اين بيان مظاهر و پيامدهاي رواج اين سبك زندگي در . باشدمي
  . مقاله را تشكيل خواهد داد

  :هاواژه كليد
     .فرهنگ جوانان، هويت، سبك زندگي جهان وطن، فرهنگ عامه پسند



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   67
  

  مقوم فرهنگ ةمثاب زبان به
  سيدمصطفي شهرآييني

  دانشگاه تبريز ،استاديار گروه فلسفه

را در ميان مسلمانان، هاي عظيم فكري و فلسفي  نهضت ترجمه در عالم اسالم جريان
اي بر  هاي فرهنگي تازه راه انداخت و سبب رويش اليه ويژه در ميان ايرانيان، به به

بود، آنچه امروزه  اي نمي الحكمه كه شايد اگر بيت اسالمي شد تا جايي پيرامون فرهنگ 
 در اين. داشت كنيم، صورتي كامالً متفاوت مي از آن به فرهنگ و تمدن اسالمي ياد مي

توان از نقش زبان عربي در انتقال اين ميراث عظيم فكري و فرهنگي از  ميان، نمي
البته در اين ميان خود زبان عربي نيز در . سنت يوناني به عالم اسالم چشم پوشيد

. تر گشت متون گوناگون هرچه پوياتر و فربهة گذر ترجم ها از ره جريان اين انتقال انديشه
تر از آن، در  هاي ميانه و و پررنگ توان در سده را ميكمابيش همين نهضت ترجمه 

توان از نقش زبان التين در  جا نيز نمي در اين. اوايل دوران نوزايي در غرب نيز شاهد بود
متون در پويايي و فربهي زبان ة گيري فرهنگ و تمدن غرب و نيز از نقش ترجم شكل

هاي گوناگون  مواجهه با انديشهجهت  روشن است كه وقتي زباني به. پوشيد  التين چشم
گذر ترجمه، روبه رشد بگذارد، اين امر به شكوفايي فرهنگي و رونق فكري درميان  از ره

تر  انجامد و گويي انديشيدن در آن زبان براي صاحبانش فراهم گويندگان به آن زبان مي
وران خوبي در د زبان عربي و زبان التين بهة امري كه دربار. گردد تر مي و آسان

  .گفته آشكار است پيش
هاي بومي داد؛  زبان رفته زبان التين جاي خود را به  با شروع دوران جديد در غرب، رفته

باره مخاطبان متون علمي و فلسفي اعم از تأليف و ترجمه، بسيار  يك جايي به با اين جابه
تر  تر و عمومي تر و پرشمارتر شدند و در نتيجه، علوم جديد در قالبي هرچه نهادينه متنوع

اتفاقي . ويژه انگليس، آلمان و فرانسه را در خود گرفت ع گوناگون اروپايي بهفضاي جوام
دانيم  خوب مي. كه بايد و شايد رخ نداد كه در عالم اسالم در ميان ايرانيان هرگز چنان

و   اند سزايي داشته گيري آنچه فرهنگ اسالمي نام دارد، چه نقش به كه ايرانيان در شكل
اما آنچه . يادگار نمانده است بهايي كه از ايشان در اين حوزه به نهاي گرا چه آثار و كتاب

كه چرا در اين ميان، زبان فارسي از عرصة اين فرهنگ  ماية بسي درنگ است اين
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زبان فارسي انتقال   اند سهم خود را حوزة دانايي به بركنار مانده و گويي ايرانيان نتوانسته
رت جرياني در فضاي زندگي واقعي و بيروني تبديل صو اي به اگر قرار باشد انديشه. دهند

كند،  گويد و زندگي مي شود، بايد در قالب همان زباني درآيد كه مخاطب با آن سخن مي
بسا در درازمدت به رويش  رفته در انديشه و فرهنگ عمومي رسوخ كرده و چه تا رفته
بر پيرامون فرهنگ  هاي فرهنگي تازه و نوبنياد هايي نو و حتي پيدايش اليه انديشه

زبان بومي كه شايد در گام نخست در قالب ترجمه خودنمايي  نگارش به. مرسوم بينجامد
. انجامد تر مي گيري فرهنگ واژگان هرچه غني كند، به فربهي زبان و در نتيجه، به شكل

تر خواهد كرد و  رفته امكان انديشيدن را در ميان گويندگان آن زبان فراهم اين امر رفته
كوشد  رو نويسنده مي پيشة در مقال. خواهد انجاميد   سازي انديشه در درازمدت به نهادينه

كاوش بگيرد و اين  به زبان فارسي را در شكوفايي فرهنگ ايراني در حال و آينده  جايگاه
  .مهم را در حوزة ترجمه هرچه بيشتر شرح و بسط دهد

  :ها ه  كليدواژ
  سازي علوم انساني، ترجمه، بوميزبان فارسي، زبان عربي، فرهنگ، 
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  ها به مثابة راه حلي براي تعارض اديان گفتگوي فرهنگ
  امير صادقي
  دانشجوي دكتري فلسفة دين دانشگاه تهران
  كارشناس پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

تالش اين مقاله ضمن نظري كوتاه به مباني فلسفي و نظري پلوراليسم ديني جان هيك، 
اند، به مطالعه و بررسي  مانده گيري اين مباني كه تا حد زيادي مغفول باقي كند تا با پي مي

هايي كه اين نگرش فلسفي در اختيار مسأله گفتگوي بين اديان قرار  ها و محدوديت امكان
دهد، بپردازد؛ و پس از گذر از نقد پلوراليسم به ارائه راه حل پيشنهادي براي جايگزيني  مي

  .مناسب جهت ايجاد بستر مناسب براي گفتگوي اديان خواهد رسيد
 :در اين مقاله كوشش خواهد شد در سه بخش اصلي به موضوع مورد نظر پرداخته شود

و خالصه از پلوراليسم ديني جان هيك، با توجه به موارد فوق  ارائه تبييني مناسب -1
  .الذكر، به عنوان مصداق بارز پلوراليسم ديني در غرب

هاي فلسفي آن پرداخته  با طرح انتقادات وارد بر پلوراليسم به بررسي پيامد -2 
به اين ترتيب ضمن تحقيق رابطة تكثر فرهنگي و پلوراليسم ديني، به اين . خواهدشد

تواند  پردازد كه دين به عنوان يكي از اجزاء اصلي تشكيل دهنده فرهنگ مي موضوع مي
  . ها باشد پل ارتباطي و گفتگو بين فرهنگترين نقش در ايجاد  حائز عمده

اي هستند كه براي ورود به گام پاياني طرح از آنها بهره  اين دو گام به عنوان مقدمه
  :جسته خواهد شد

گام آخر نيز ارائه راه حل جايگزين در موضوع ارتباط بين اديان با نظر به جايگاه  -3
طرح آن است تا با تبيين مدعاي  هدف نهايي. گفتگو در هرمنوتيك فلسفي خواهد بود

داند، با  پلوراليسم ديني مبني بر اينكه ارتباط اديان را در سايه يك نومن واحد ممكن مي
هاي منطقي وارد بر پلوراليسم تحقيق كند كه آيا هرمنوتيك فلسفي راه  توجه به نارسايي

رحالي است كه كند؟ اين د تري براي ايجاد بستر گفتگو بين اديان ارائه مي حل ممكن
توان ادعا كرد در  ترين انتقاد وارد بر ديدگاه پلوراليستي آن است كه به سختي مي اصلي

هاي ديني شكل گرفته است تمايز هويتي  ارتباطي كه بر مبناي پلوراليسم بين فرهنگ
توان با  شود، اما در راه حل بديل بررسي خواهد شد كه آيا مي ها حفظ مي اين فرهنگ
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ر طرف در ميان تكثر فرهنگي موجود در عالم به اين ارتباط وارد شد؟ حفظ هويت ه
تواند ضمن برآورده ساختن دغدغة  اهميت پاسخ به اين پرسش براي ما آن است كه مي

مان بستر مناسب را براي ارتباط با ديگر  ما براي حفظ هويت ايراني ـ اسالمي
  .هاي فرهنگي ـ ديني فراهم آورد هويت

ها با نظر به آراء داريوش  ي اين مقاله ارائه راه حل گفتگوي فرهنگپيشنهاد پايان
اين راه حل . طلبد شايگان، بجاي پلوراليسم ديني خواهد بود كه مباني فلسفي خود را مي

در  از يكسو با نظر به آراء داريوش شايگان و از سوي ديگر نظر به هرمنوتيك فلسفي
ست تا با يافتن مباني فلسفي گفتگو در باشد، و بر آن ا پي گشودن افقي جديد مي

گفتگو است به دنبال » طرف«هرمنوتيك فلسفي، كه گام اول آن به رسميت شناختن 
مسيري باشد كه در آن اديان بتوانند با يكديگر به گفتگو بنشينند و جستجو شود كه 

 تواند ي پيشنهادي در هرمنوتيك فلسفي مي»تو«ـ » من«چگونه نتايج تجربه گفتگوي 
  . ها تسري پيدا كند به گفتگوي بين فرهنگ
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  هاي شكست خورده قدرت نرم و دولت
  علي صادقي

  دانشگاه تربيت مدرسدانشيار 

 softناي استاد معروف دانشگاه هاروارد گتابي نگاشت با عنوان  جوزف 2004در 

power  توجه  رفت بلكهگكه مورد توجه نه تنها جامعه دانشگاهي قرار  ،»قدرت نرم«يا
 21اساس بحث وي آن بود كه در قرن . اصحاب سياست را نيز به خود جلب نمود

آمريكا براي پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي خود كمتر به قدرت نظامي نيازمند 
كه وي از آنها به  ،تواند و بايد از ابزارهاي فرهنگي و اقتصادي خواهد بود بلكه مي

  . ايداستفاده نم ،كرد ياد مي »قدرت نرم«
 »قدرت نرم«گذرد و هرچند سياست  بييست و يك مي اكنون چهارده سال از آغاز قرن

هايي داشته است اما با توجه به حمله نظامي آمريكا به عراق و افغانستان و  موفقيت
توان گفت كه سياست  آيد كه با اطمينان مي هاي ديگر به نظر مي درگيرياحتمال 

شايد يكي از . فرهنگي به شكست انجاميده است ، يا تكيه بر عوامل»قدرت نرم«
بايست در شرايط داخلي كشورهاي خاورميانه  مهمترين عوامل اين شكست را مي

 failed stateهاي منطقه و تبديل شدن آنها به  شكست برخي از دولت. جستجو نمود
شكست  اما آيا. زمينه را براي گسترش بيشتر استفاده از ابزار نظامي فراهم آورده است

  ها نتيجه شكست فرهنگي آنها نيست؟ دروني خود اين دولت
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  تفكر شاعرانه و آينده فرهنگ 
  محمد جواد صافيان

  دانشگاه اصفهان عضو هيئت علمي گروه فلسفه، 

به همين جهت است كه مضمون . تفكر شاعرانه بر مهر و دوستي و الفت استوار است
اساس  شاعران ما مهر و دوستي را. اصلي شعر شاعران بزرگ عشق و دوستي است

شود نه بر احساس و ميآنچه غالبا ً تصور  شعر بر خالف.دانندميو بنيادهستي  آفرينش
توان ان را از تفكر مفهومي فلسفي ميعاطفه بلكه بر تفكر استوار است تفكري كه حتي 

ني است تفكر شاعرانه امروز به فراموش سپرده شده است و دير زما. اساسي تر دانست 
ويژگي اصلي . آيدميتفكر محاسبه گر و تكنيكي گونه منحصر به فرد تفكر به شمار 

تجربه مدرنيته تجربه غلبه و . تفكر تكنيكي تصرف در موجودات و تسلط بر آنها است
 )...اريخ و هنرفرهنگ ، ت(استيالي بر همه حوزه هاي هستي اعم از طبيعت و انسان 

به همين جهت در دو . خود با مهر و دوستي متعارض است  ارادة به تسلط در ذات. است
دهة اخير كه نتايج تفكر تكنيكي ببار نشسته است نه تنها آالمانسانها كمتر نشده كه با 

به . توجه به جنگ هاي وحشتناك قرن گذشته و فعلي بر رنج انسانها افزوده شده است
با بسط تفكر تكنيكي . رددا رسد آينده فرهنگ بستگي تام به آينده تفكرمينظر 

در عين حال با توجه به . توان به آينده اي روشن تر از وضعيت فعلي اميد داشت مين
بحراني كه دهه ها است در اساس تفكر تكنيكي ظاهر شده است و اعتبار و حقانيت و 

توان انتظار داشت كه بشر بار ديگر به جانب مياطالق آن به پرسش كشيده است ، 
تفكر روي آورد كه نه بر ارادة به تسلط و تصرف كه بر ارادة به دوستي و  نحوه اي از

و به رسميت شناختن  چنين تفكري را كه گشود به سوي ديگري. انس استوار است 
براساس چنين تفكري آينده اي ديگر براي . توان تفكر شاعرانه ناميد ميديگري است ، 

  . فرهنگ رقم خواهد خورد
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  ؛نجارسازي حقوق فرهنگيانداز آتي هچشم
  حقوق بشر ةبا مرور روند جاري سازوكارهاي ملل متحد در زمين 

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

   نيامحيا صفاري
  )ع(استاديار حقوق دانشگاه امام صادق 

بسياري از عناصر حقوق . گيرندمي حقوق فرهنگي طيف وسيعي از حقوق انساني را دربر
هاي متعددي نيز مرتبط با حقوق حق فرهنگي قرار دارند وبشر در مجموعه حقوق 

 به همين جهت، .فرهنگي هستند يا به صورت غير مستقيم به اين حقوق وابستگي دارند

در واقع بسياري از مصاديق حقوق فرهنگي به عنوان مبنا و بنياد بهره مندي از ساير 
فعاليت جاري سازوكارهاي ملل در اين نوشتار با مرور روند  .شوندحقوق بشر قلمداد مي

به ويژه مراجع نظارتي  ،كنندمتحد كه در روند هنجارسازي حقوق فرهنگي ايفاي نقش مي
و گزارشگر ويژه ملل متحد در زمينه حقوق فرهنگي  هاي بين المللي حقوق بشرپيمان نامه

رهيافت هاي  هاي موجود در فعاليت اين سازوكارها وبا بررسي برخي دستاوردها وچالش و
  :گيرندميهاي زير مورد بررسي قرار پيش روي اين نهادها ، پرسش

آيا روند جاري فعاليت سازوكارهاي ملل متحد در زمينه حقوق فرهنگي به شكل گيري 
شود؟آيا روند ميمجموعه هنجاري جامعي براي آينده جامعه ببن المللي منتهي 

تواند مشاركت واقعي ميهنجارسازي سازوكارهاي ملل متحد در زمينه حقوق فرهنگي 
هاي فراروي ترين چالشهمه فرهنگ ها وجوامع را فراهم آورد؟ از جمله مهم

سازوكارهاي حقوق بشري ملل متحد در زمينه حقوق فرهنگي چه مواردي است؟ اين 
هايي كه بايد از سوي سازوكارهاي ملل متحد توصيهنوشتار با ارائه برخي پيشنهادات و

    .يابددر زمينه حقوق فرهنگي پيگيري شود ، پايان مي
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  !حقوق فرهنگي، وحدت بخش يا جدايي ساز جوامع بشري؟ ةآيند
  فرمحمدحسن ضيايي

  دبير كميسيون حقوق بشر اسالمي

ترين تمايزهاي انسان فرهنگ وخالقيت از جمله مهم اگرچه عقالنيت ، فكر و انديشه و
فرهنگي  رود كه حقوق فكري وبا ساير موجودات هستي است و از همين رو انتظار مي

انسان اولويتي بيش از ساير حقوق وآزادي ها داشته باشد و در مورد جزئيات حقوقي 
تري نسبت به ساير حقوق در سطح جهاني حاصل اجماع گسترده ذيربط نيز اشتراك و

ها پذيرش تكثر فرهنگ. انتظار است ت جامعه جهاني بر خالف اينگردد اما واقعيا
ها در سطح جهان ومشاركت همه آنها در روند هنجارسازي جهاني حقوق وخرده فرهنگ

بشر از جمله حقوق فرهنگي و گسترش احترام متقابل و همكاري و رواداري بين 
خواهد كرد ليكن هاي مختلف، وحدت و همبستگي جامعه بشري را تقويت فرهنگ

ها را به حاشيه برانند و ها با ابزارهاي متنوع ديگر فرهنگبالعكس، اگر برخي فرهنگ
زمينه مشاركت ديگران در عرصه هنجارسازي جهاني حقوق بشر را سلب كنند و نزاع

توهين به ديگران را امر عادي قلمداد نمايند، مباحث حقوق  هاي فرهنگي وتحقير و
زا و اختالف برانگيز آينده جامعه بشري جمله موضوعات تنش فرهنگي همواره از
  .محسوب خواهند شد

هاي بي شمار و غير منطقي براي جامعه بشري ، الزم است براي گريز از ايجاد هزينه
هاي در سطوح ملي وجهاني ، عيني سازي مصاديق حقوق فرهنگي و تعيين شاخص

هاي فرهنگي را به عنوان راهبردي ز حقدقيق كمي وكيفي شناخت و ارزيابي هر مورد ا
ها و جوامع هم چنين ضروري است مناسبات بين فرهنگي ملت. مورد نياز پيگيري كنيم

هاي متنوع فراروي را از سر مدني كشورهاي مختلف با يكديگر را تقويت كنيم و نا امني
نوشتار ارائه  الذكر ، محوربيان جزئيات حقوقي هر يك از گزاره هاي فوق. راه برداريم

    .شده به همايش خواهد بود
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  كاركردهاي گفتماني فرهنگ در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني؛
  اندازهاچشم ها، دستاوردها وچالش

  شيرزاد طايفي
  .مة طباطبائيدانشگاه عالفارسي،  تگروه ادبياعضو هيأت علمي 

هاي ها و بستر مكانشعر از جمله نمودهاي برجستة فرهنگ ايراني است و در گذر زمان
هر شعري . گذاشته است مختلف، تأثير چشمگيري بر ساير عناصر فرهنگي و اجتماعي

ها، نشأت گرفته از فرهنگ هاي سرايندة آن است كه خود اين انديشهبازتاب انديشه
با بررسي كاركردهاي . گذاردهاي فرهنگي شاعر را به نمايش مياست و ديدگاه

تر و روشمندتر به يابي عينيگ در اشعار يك شاعر، ضمن دستگوناگون گفتماني فرهن
زواياي چندگانة فرهنگ  دهيتوان نقش وي را در پويايي و سامانمي بيني او،جهان
تر طي شود، منتج به تر و كاربرديشدهگذاريترسيم نمود، كه اين روند اگر هدف جامعه

  .نگ خواهد شدهاي مثبت فرهباززايي نمودها، كاركردها و كاربست
تحليلي به بررسي كاركردهاي  -گيري از روش استقراييبا بهره رو،در پژوهش پيش

دادهاي گفتماني فرهنگ در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني به عنوان يكي از برون
هاي فرهنگي ها و دغدغهايم، و پس از تبيين چالشدرخشان فرهنگ ايراني پرداخته

ايم به حوزة براي فرهنگ به همراه داشته است، كوشيدهشاعر و دستاوردهايي كه 
-شفيعي كدكني شاعري فرهنگ. نزديك شويم او هاي فرهنگياندازها و ديدگاهچشم

اسالمي گذشته، و تكيه بر دانش  -گيري از پشتوانة فرهنگي ايرانيمدار است كه با بهره
فايي و پيشرفت دار و در حال تكثير خود، سعي دارد در جهت شكوو بينش ريشه

. انديشداش گام بردارد و حتّي پا فراتر نهاده، به فرهنگي جهاني ميفرهنگي سرزمين
تحليل كاركردهاي گفتماني فرهنگ در اشعار شفيعي كدكني، ميزان تعهد وي را به 

باززايي و  گيري،دهد، و جايگاه او را در شكلاجتماع و مخاطبان اومورد سنجش قرار مي
    . كندهاي فراملّي آن ترسيم ميگ اين مرز و بوم و ظرفيتكارآمدي فرهن
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  آيندة فرهنگ، آيندة تفكر
  بيژن عبدالكريمي

  شمالـواحد تهران دانشگاه آزاد اسالمي، دانشيار گروه فلسفه

  : اين مقاله خواهان ارائة تأمالتي پيرامون دو پرسش اساسي است
ترين عناصر نظري و به يكي از مهماي كنوني، كه نيهيليسم در جهان پسانيچه. الف

هاي نظري و متافيزيكي پيشين فلسفي آن تبديل شده است، و بسياري از چارچوب
و » فرهنگ« بنياد شده است،اعتبار و بيفروپاشيده و بسياري از مقوالت متافيزيكي بي

  رود؟به كدامين سو مي» تفكر«
  وجود دارد؟آيا نشانه هايي براي برون شد از وضعيت كنوني . ب

شد از وضعيت هايي كه ما را در بروننگارنده در صدد است به منظور يافتن نشانه
ــ يعني نحوة »تفكر آينده«در جهان كنوني و نيل به » مرگ فرهنگ«نيهيليستيك و 
ــ نكاتي را ترديد با شيوة تفكر ديروزين و امروزين ما تفاوت خواهد داشتتفكري كه بي
  : ة در دست تدوين از فرازهاي زير تشكيل شده استمقال .عرضه نمايد
 اي،فهم وضعيت جهان و فرهنگ كنوني بر اساس مقوالت نيچه 
 اي،معنا و مفهوم جهان نيچه 
 .ايهاي جهان نيچهترين شاحصهبرخي از مهم 
وارگي ءشي«، »مرگ انسان«و » مرگ تفكر«، »مرگ فرهنگ«معنا و مفهوم  

 ... و » يي شدن زندگيمعنايي و كاالبي«، »انسان
 »تفكر آينده«و » آينده«معنا و مفهوم  
 »تفكر آينده«هاي ترين شاخصهبرخي از مهم 

هاي تفكر شرقي هاي مستتر در سنتدر پايان نگارنده بر آن است كه به برخي از ويژگي
ـ اسالمي به طور خاص، در هماهنگي با روند به طور عام، از جمله سنت تفكر ايراني

    .آيندة جهاني اشاراتي داشته باشدتفكر 
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  :نسبت بين قدرت و فرهنگ
  در حال گذار ايران ةبازتوليد اتحاد اجتماعي در جامع

  حميد عبداللهيان
 علوم اجتماعي دانشگاه تهران ةاستاد گروه ارتباطات، دانشكد

بازتوليد پردازد تا نشان بدهد كه مياين مقاله به رابطه قدرت و فرهنگ در جامعه ايران 
الگوهاي هنجاري فرهنگ در ايران، بخاطر تاثير سازوكارهاي تطور خطي در تاريخ 

در حوزه نقش  1380از سال  .معاصر و غير محلي شدن قدرت، دچار چالش شده است
فرهنگ در بازتوليد اتحاد اجتماعي تحقيق كرده ام تا مدل بازتوليد رابطه قدرت و 

در اين مطالعات قصد داشتم نشان  .ره شناخت در بياورمفرهنگ را در جامعه ايران به داي
بدهم كه جامعه ايران مشكلي از نظر بازتوليد رابطه قدرت و فرهنگ و بازتاب آن در 

بعد از مدتي از مدل تحليلي هارت و نگري استفاده  .اتحاد اجتماعي و استمرار آن ندارد
داري، الگوي بازتوليد نظام خطي كردم تا نشان بدهم كه در حاليكه نقد به نظام سرمايه 

تطور (تطور تاريخ را به چالش كشيده است اما جوامعي كه در بينابين محلي ماندن 
قرار ) دوره جديد تطور تاريخ خطي سرمايه داري(و جهاني شدن ) دوراني يا چرخه اي

، دارند بيشترين صدمه را از نظر بازتوليد الگوهاي سنتي رابطه قدرت و فرهنگ از يكسو
بازتاب چنين شرايطي را  .كنندميو پيوستن به جريان امپراطوري هارت و نگري تحمل 

بايد در الگوهاي فرهنگي بازتوليد اتحاد اجتماعي جستجو كرد چرا كه نسلهاي گوناگون 
اين بدان سبب است  .زنان و مردان اكنون برداشت يكپارچه اي از اتحاد اجتماعي ندارند

محلي بودن گرفتار -كنشگران جامعه ايران در گيرودار جهاني شدنكه آنها نيز به عنوان 
در چنين شرايطي جوامعي همچون ايران كه يكي از دو تمدن باقيمانده كهن  .مانده اند

هستند بايد با چالشهاي تطور جهان سرمايه داري و جهت گيري جهاني شدن آنها، از 
تمدني آنها سرچشمه -ظه تاريخييكسو و بازتوليد الگوهاي فرهنگي خودشان كه از حاف

كه در لوپ  اينچنين جوامعي در حالي .گيرد، از سوي ديگر، دست و پنجه نرم كنند¬مي
تضعيف كننده سيستم سرمايه داري قرار دارند اما به قول نگري خود بخشي از 

اين موقعيت يعني همان موقعيت پاراداكسيكي كه در باال اشاره شد  .امپراطوري جديدند
در پايان، مقاله به برخي يافته هاي  .لش جديدي را براي ايران ايجاد كرده استكه چا
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پردازد كه مقاله چنين اتحادي را زيربناي ارتباط ميپژوهش درباره اتحاد اجتماعي 
   .داندميقدرت و فرهنگ به عنوان دو ركن بازتوليد جامعه كهن ايران 

  :هاكليدواژه
بازتوليد اجتماعي، امپراطوري، تطور خطي، تطور دوراني قدرت، فرهنگ، اتحاد اجتماعي، 

  )ايچرخه(
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  تقابل كنت و ماركس در زمينة سير تكامل فرهنگ و آيندة آن
  تبارهدايت علوي

  يئطباطبا ةدانشگاه عالم ،دانشيار گروه فلسفه

كنت معتقد است كه نظام فكري و عقالني جامعه زيربنا است و نوع تفكر و عقالنيت 
او سير تكامل . كندر جامعه، نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن را معين ميحاكم ب

كند و براي هر فكري جامعه را به سه دورة الهياتي، مابعدالطبيعي و تحصلي تقسيم مي
از نظر او، فرهنگ . شماردهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي متناسب را برميدوره نظام

. كندرشد فكري جامعه فرهنگ جامعه نيز رشد ميسيري تكاملي دارد و متناسب با 
شود و آشفتگي فكري جامعه  انسجام فكري جامعه منجر به انسجام در فرهنگ مي

در مقابل، ماركس اقتصاد را زيربنا و فرهنگ را . آشفتگي در فرهنگ را به دنبال دارد
هر . كند ين مياز نظر او شيوة توليد جامعه است كه فرهنگ جامعه را مع. داند روبنا مي

. اي در جامعه كه نبض اقتصاد را در دست دارد نبض فرهنگ را هم در اختيار دارد طبقه
هر تفكري بازتاب شرايط مادي و اقتصادي است؛ از اين رو، راه تغيير دادن تفكر مردم 

او تاريخ فرهنگ انساني . آن تفكر را پديد آورده است  است كه  توليدي  تغيير دادن نظام
هاي فلسفي، اخالقي، ديني، حقوقي و غيره  داند، يعني تاريخ نظام اريخ ايدئولوژي ميرا ت

كنند در حالي كه فقط در جهت كه خودشان را حقايقي جاويد براي بشريت معرفي مي
مشروع نشان دادن اعتبار و قدرت طبقة حاكم، كه طبقة اقتصادي حاكم است، به كار 

  .اندگرفته شده
كنت معتقد است كه . دانندتكامل جامعه را جبري و گريزناپذير ميكنت و ماركس سير 

دورة نهايي و آرماني دورة تحصلي است كه در آن، تفكر علمي، يعني تفكر مبتني بر 
مشاهده و تجربه، حاكم است و همين نوع تفكر است كه اجزاء فرهنگ آينده را شكل 

داند كه در آن، جامعه فاقد طبقه اما ماركس دورة نهايي را دورة كمونيستي مي. دهدمي
    .است و به همين دليل ايدئولوژي، كه ساختة طبقة حاكم است، نيز وجود ندارد
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  معنا امكان جعل معنا در جهان بي
  )نگاهي به بحران معنا در فرهنگ پسامدرن(

  اميرعباس عليزماني
  دانشگاه تهران ،دين ةدانشيار گروه فلسف

: الف: رادايم اصلي در بحث معناي زندگي وجود داردتوان گفت دو پا به تعبيري مي
در پارادايم كشف معنا، معنا امري عيني است  .پارادايم جعل معنا: پارادايم كشف معنا؛ ب

هاي مختلف انفسي او، از قبيل معرفت، اراده، عشق، ميل  و ساحت(كه مستقل از سوژه 
، و بنياد معناها و »معناي معناها«ن عنوا اغلب در اين پارادايم، خدا به. وجود دارد...) و 

در  .شوند طور ذاتي معرفي مي عنوان اموري عيني و معنادار به هاي اخالقي به ارزش
پارادايم جعل معنا، معنا امري شخصي، دروني، وابسته به فاعل شناسا و نسبي و متكثّر و 

  .شود انساني و تاريخي معرفي مي
... شناختي  شناختي، جهان شناختي، انسان معرفتهر يك از اين دو پارادايم بر مباني 

عنوان مثال  به .دنبال دارد خاصي تكيه داشته و استلزامات معرفتي و عملي خاصي را به
توان گفت كه پارادايم كشف معنا مبتني بر وجود خداي شخصي است كه خالق و  مي

حاكم بوده و ... مندي، طراحي و  كتابي كه بر آن غايت. آفرينندة كتاب هستي است
هاي اخالقي اموري عيني و  ويژه ارزش ها، به در اين پارادايم ارزش. سرشار از معنا است

... شناختي و  شناختي، روان بنا به داليل معرفت و علل تاريخي، جامعه .واقعي هستند
هاي  سوي جعل و از نظريه ويژه انسان غربي، از كشف به سير تفكر و فرهنگ انسان، به

سير تاريخ فلسفه غرب نيز از سقراط و : هاي انفسي بوده است سوي نظريه بهآفاقي 
دهنده اين واقعيت  مدرن، نشان سوي نيچه، سارتر، كامو، و متفكران پست افالطون به

كند، روزگار ما روزگار مرگ خدا، مرگ  گونه كه نيچه از زبان زرتشت بيان مي آن .است
  .استحقيقت، مرگ ارزش و در نتيجه مرگ معن

جهان جديد  پرواضح است كه سخن نيچه جنبه دستوري نداشته و خبر از يك زيست
عنوان سرچشمه معنا و  دهد؛ عالمي بدون معنا و ارزش عيني؛ جهاني بدون خدا به مي

سو سرچشمه  تناقضي كه در اينجا وجود دارد اين است كه از يك .ارزش عيني
هاي عيني،  ، يعني خدا و ارزش)اي عينيهاي معن سرچشمه(معنابخشي به زندگي انسان 
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خشكيده است و آن خورشيد گرمابخش و معناآفرين غروب كرده است، و از سوي ديگر 
تواند در اين جهان سرشار از سردي و تكرار و ماللت و رنج  انسان هرگز بدون معنا نمي

آورد؛ با فقدان  يناچار از بيرون نااميد شده و به درون خود روي م بنابراين او به .بسر برد
هاي انفسي خود  ناچار با تكيه بر ساحت ها او به ها و شكست ايدئولوژي كالن روايت

  .آيد برمي) آفرينش معنا(درصدد جعل معنا 
توان در جهاني فاقد معنا دست به آفرينش  چگونه مي: حال تمام سخن اين است كه

توان در يك زمينه كامالً  معنا زد؟ اگر معنا امري وابسته به زمينه است، چگونه مي
تناقضي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر معنا  معنا دست به جعل معنا زد؟ بي

آفرين و  باشد، بايد امري بادوام، ژرف، وحدت» معنا«معناي واقعي كلمه  بخواهد به
پذير، شخصي،  كه امر مجعولْ امري زوال دهنده باشد، در حالي بخش و جهت غايت

رسد كه معناي مجعول امري  نظر مي به .شونده است متكثر و دگرگونسطحي و 
  .نماست متناقض
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  اي در شكل دهي فرهنگ عامهتاثير فناوري اطالعات و رايانه
  و الگوهاي ارتباطي آينده 

  محمد عموزاده
 دانشگاه اصفهانهاي خارجي، عضو هيئت علمي دانشكدة زبان

رسد فرهنگ عمومي و جوامع بشري بنظر مياي در توسعه و رواج فناوري رايانه
دسترسي . توجهي تحت تاثير قرار داده استهاي ارتباطي بين افراد را بشكل قابل الگوي

همراه ه ب) لپ تاپ، تبلت، موبايل، و غيره: مانند(اي رايانه ينسبتا راحت به ابزارها
وند و سرعت اطالع رساني ر) وايبر، واتس آپ و غيره: مانند(اينترنت و توليد نرم افزارها 

آنچه كه نياز به بررسي و . و برقراري ارتباط بين عموم مردم را تسهيل كرده است
ها توسط توده موشكافي جدي دارد پيامدهاي فرهنگي استفاده فراگير از اين نوع فناوري

حاضر تالشي  ةهاي نظري، مطالعبا توجه به مشاهدات كلي و استدالل. استمردم 
اي را در شكل هاي رايانهاين نوع فناورية تاثير كاربرد گسترد ةتا نوع و نحو خواهد بود

. دهي فرهنگ عامه مردم و الگوهاي ارتباطي آنها مورد واكاوي و كنكاش قرار دهد
 ترين پرسش در اين ارتباط اين است كه تداوم روند كنوني استفاده از اين فناوريهامهم

دهي فرهنگ مردم چه نقشي تر آن در آينده در شكلتسريع و رواج گسترده احتماال -
ايفاء خواهد كرد؟ به عبارت ديگر، دنياي مجازي فراهم شده توسط فناوري كامپيوتري، 

سازد؟ شايد بشري ترسيم مي ةچه نوع الگوهاي ارتباطي احتمالي را در دورنماي آيند
. الف: قابل طرح است هايبتوان ادعا نمود حداقل سه سناريو براي پاسخ به اين پرسش

. هاي ارتباطي بشر، بتاثير حداكثري و مسلط دنياي مجازي بر فرهنگ عامه و الگوي
فرهنگي  هاي پيشين و تلفيق آن در نظاماضافه شدن نظام فرهنگي جديد بر الگوي

ي مجازي و سرخوردگي مردم از الگوهاي ارتباطي دنيا. ج جهانشمول بشري، و نهايتا
     .تر پيشينواقعي نسبتا بازگشت به دنياي
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  وحدت فرهنگي در آينده از منظر روان شناسي دين
  مرادابوالقاسم عيسي

  طباطبائي ةدانشگاه عالم ،گروه روانشناسيعضو هيأت علمي 

ها  شود و بدون آن انسان فرهنگ مهم ترين مؤلفه در زندگي بشري محسوب مي
در مطالعه حاضر به بررسي آينده . ماهيت، هويت و اصالت خويش را از دست خواهند داد

هاي ترسيم شده كه نوعي وحدت فرهنگي از منظر روان شناسي دين  فرهنگ و افق
ي فرهنگ و اتفاقاتي  هدف اين پژوهش ترسيم آينده. است، مورد توجه واقع شده است

اي و مروري بوده  روش مطالعه كتابخانه. باشد كه در عرصه بين المللي خواهد افتاد، مي
هاي مرتبط مانند روان شناسي، فلسفه و موضوعات ديني مورد توجه قرار  منابع رشتهكه 

مدل : محقق در اين مطالعه ضمن معرفي سه مدل فكري در آينده مانند. گرفته است
بدبينانه، خوش بينانه و بينابيني، مدل خوش بينانه را مورد توجه قرار داده و از منظر 

محقق در اين مطالعه ضمن آسيب شناسي وضعيت  .روان شناسي بدان پرداخته است
موجود فرهنگ، چشم انداز آينده فرهنگ را بيان نموده و به عوامل راهبردي يكپارچه 

  .باشد، پرداخته است ساز كه در وحدت فرهنگ آينده اثرگذار مي
با اتصال به دين و مباني اخالقي و با توجه به : توان گفت در يك جمع بندي كلي مي

شود و با نزديكي علوم و  ژي وحدت فرهنگي در آينده، قرابت فرهنگي ايجاد ميمتدولو
اي با شيوه گفتمان بين المللي و گفتگوي تعامالت في مابيني  اتحاد علوم بين رشته

  .شود ي وحدت فرهنگي ميسور مي عرصه
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  هاي گشودة پيش روي فرهنگ امكان
  بر مبناي رويكردهاي فرهنگ و سياست

  غالمرضاكاشيمحمدجواد 
  دانشگاه عالمة طباطبائي، عضو هيئت علمي گروه حقوق و علوم سياسي

فرهنگ از منظر دانش سياسي، تحت تأثير چند رويكرد، با مقوله سياست نسبت برقرار 
هاي متمايزي  با پرسش» آينده فرهنگ«ها  بر اساس هر يك از اين نسبت. كند مي

  :زيراندرويكردهاي مذكور به شرح . شود مواجه مي
هر جامعه متكي بر يك نظام فرهنگي و هر نظام فرهنگي واجد عقالنيتي دروني : اول

اين نگرش از . است و مقتضي آن عقالنيت، با صورتي از ترتيبات سياسي همساز است
ارسطو، منتسكيو، و بسياري از دانشمندان علوم . زمان يونانيان تا امروز تداوم دارد

اين . گويند همين مبنا از نسبت فرهنگ و سياست سخن ميسياسي در قرن بيستم، بر 
صورت بندي از نسبت ميان فرهنگ و سياست، در مقوله آينده فرهنگ، با اين مسأله 

هاي درون بنياد خود  هاي مستقل و عقالنيت ها هستي دست به گريبان است كه فرهنگ
آينده نظم سياسي چه انداز  پرسند كه چشم دهند و مرتب از اين نكته مي را از دست مي

  خواهد شد؟ 
فرهنگ فاقد عقالنيت دروني است و تحت تاثير وجهي از حيات اجتماعي نظير : دوم

آينده «بنابراين مساله . كند اي اختيار مي اقتصاد، جامعه يا سياست، صورت بندي تازه
از تحول . كنند تابع و پيرو تحليلي است كه از آن متغير مستقل عرضه مي» فرهنگ

هاي اقتصادي، تحول نظام آموزشي يا نظام خانواده و يا از گسترش دمكراسي در  امنظ
همساز شدن . گيرند بندي تحوالت فرهنگي را نتيجه مي عرصه سياسي، تحول صورت

ماركس . شود گيري فرهنگ جهاني از همين منظرگاه نتيجه مي صور فرهنگي و شكل
   .توان در اين طبقه جاي داد يا پارسونز را مي

بندي زباني و به آن اعتبار يك هستي فرهنگي  جامعه در اساس يك صورت: سوم
صور گوناگون عقالنيت، حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي، تابع . شود تصوير مي
اين روايت توسط . گيرند هاي زباني و فرهنگي قرار مي ها و توانش مشخصه

ق با آن، زبان و به تبع آن شود و مطاب ساختارگرايان و پساساختارگرايان مطرح مي



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   85
  

. شود هاي مولد ميدان قدرت تصوير مي فرهنگ، حامل سازماني از اقتدار و امكان
ها و  فرهنگ واجد امكان. شوند كنند و در عين حال توليد مي فرهنگ و زبان، توليد مي

در اين روايت، . هاي متفاوت قدرت اقتضاء آن را دارند هايي است كه ميدان محدوديت
از فرهنگ . هاي خطي از تحوالت فرهنگي ميسر نيست بندي ن صورتچندا

هاي نوماركسيستي و ساختاگرا و پساساختارگرا  سنت. كند زدايي مي زدايي و آينده پيشينه
  . در اين طبقه جاي دارند

به منزله . هاي زندگي است فرهنگ فاقد جوهر دروني و تابع زندگي و با فرم: چهارم
هاي گسيخته شونده زندگي اجتماعي را مستمراً  جامعه و فرمروايت همساز كننده، 

هاي  هاي گوناگون چهره به اين اعتبار، فرهنگ با ارجاع به موقعيت. نماياند همساز مي
يابنده  هاي تحول كند سياست در اين منظر، تحت تأثير فرم متفاوتي از خود ترسيم مي

رايان اينچنين به مقوله فرهنگ و گ اجتماع. كند زندگي سياسي تغيير و تحول پيدا مي
االصول سياسي نيست اگر  فرهنگ در اين روايت، علي. پردازند نسبت آن با سياست مي

 . كند چه با عرصه سياست نيز نسبت برقرار مي
هاي فوق، امكاني براي بحث از آيندة فرهنگ دارند، اما در عين حال  هريك از ديدگاه

منظر رويكردهاي نظري، از يك حكم قطعي سخن  توان در زمينه آينده فرهنگ از مي
هاي فرهنگي كاسته  از منظر دانش سياسي، مستمراً از اعتقاد به وجود عقالنيت. گفت
به اين معنا، . شود شود و نقش بنيادگذار آن در حوزه سياسي محل ترديد واقع مي مي

آنچه جايگزين . دكن فرهنگ به منزله تاريخ، تداوم، پيشينه و ميراث كمتر بها پيدا مي
  . شود شود شكوفايي، زايايي، توليد ميدان قدرت و بازي تازه محل اعتنا واقع مي مي
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  هاي در حال ظهور در ايران امروزفرهنگ
  نعمت اهللا فاضلي

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه، شناسيانسانگروه دانشيار 

» ايران فرهنگي ةآيند«و » فرهنگ ايراني ةآيند«هدف اين مقاله ارائه چشم اندازي از 
خواهم نشان همچنين مي. دانممن اين دو مقوله را متمايز اما مرتبط با هم مي. است

توان براساس نوعي تعامل يا ايران فرهنگي را مي ةفرهنگ ايراني و آيند ةدهم آيند
و » فرهنگ رسمي«، »فرهنگ رسوب يافته«شامل  ،بين سه فرهنگ» بازي دروني«
بينانه و واقع» تحليل فرهنگي«هر . تشريح و تحليل كرد» فرهنگ در حال ظهور«

الجرم عناصر زماني گذشته، حال و آينده را در خود دارد؛ زيرا هر فرهنگي  ،جامع
فرهنگ به نحو  .متشكل از اين عناصر زماني سه گانه است» اي اجتماعيبرساخته«

يي است كه موجب »هاارزش«همواره هم حامل يعني . نمايي پويا و ايستاستتناقض
اي هم حامل نيروهاي خالقهو شود، تداوم تاريخي و پيوستگي روحي آن با گذشته مي

در عين حال . كندكه زمينه تغيير يا پويايي آن به سوي آينده اي نامعلوم را فراهم مي
شرايط و موقعيت سازگار با  ،فرهنگ براي پاسخگويي به نيازهاي كنوني و امروز افراد

معاصر از طريق ايجاد مناسبات خالق و مولد ميان سه  ةها در دورايراني. اكنون است
فهم فرهنگ ايراني و . اندفرهنگ مذكور، فرهنگ امروزي يا معاصر ايراني را شكل داده

هاي دروني ميان اين آنها از راه شناسايي سازوكارهاي بازي ةايران فرهنگي و مسير آيند
  . لفه گذشته، حال و آينده ممكن استسه مو

فرهنگي «منظور از . است» چرخش فرهنگي«يا » فرهنگي شدن«جهان در حال نوعي 
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در ادغام تمام حوزه«عبارت است از » شدن

در نتيجه اين ادغام همه جانبه، فرايندهاي توليد و بازتوليد معنا به طور . »فرهنگ
در حال » فرايندها فرا«مجموعه وسيعي از فرايندها يا . حال دگرگوني است پيوسته در

اي شدن، فرايندها عبارتند از رسانه برخي از اين فرا. تغيير دادن كليت فرهنگي ماست
جهاني شدن، تجاري شدن، فردي شدن، دموكراتيك شدن، فناورانه شدن، شهري 

فرايندها جهاني هستند و  ن فرااي. شدن، مصرفي شدن، نمادين شدن و كااليي شدن
با وجود جهاني . سازندكم و بيش همه جوامع را با درجات متفاوتي متأثر ساخته و مي
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بودن اين فرايندها و تحوالت، هر جامعه و كشوري تجربه زيسته جمعي ويژه و منحصر 
  . آفرينند¬ميبه خود را 

قرن  ةايراني كه از نيمخواهم نشان دهم كه در ايران معاصر، ¬ميدر اين مقاله 
يابد، سه كند و تا امروز توسعه ميگيري ميسيزدهم هجري شمسي شروع به شكل

 از باقيمانده عناصر و الگوها: يافته رسوب فرهنگ) 1 :فرهنگ وجود داشته است
 نوروز، مانند امروز، تا زمين ايران گيري شكل ابتداي از طوالني تاريخي هاي دوره

 شامل مدرن فرهنگ: ظهور حال در فرهنگ) 2 .مردم فرهنگ و عاميانه باورهاي
 مورد فرهنگي الگوهاي: رسمي فرهنگ) 3 .زندگي جديد هايسبك و باورها ها،ارزش
متناسب  رفتارهاي و باورها ها،ارزش از تلفيقي و تركيب عمدتاً كه سياسي نظام حمايت

 .است سياسي نظام حاكم ةبا ايدئولوژي و فلسف
 را خود حامي اجتماعي نيروهاي كدام هر و هستند چالش در يكديگر با فرهنگ سه اين
 دائم و است ظهور حال در فرهنگ تأثير تحت شدت به يافته رسوب فرهنگ. دارند
 ضمانت را خود هستي بقاء از سطحي و يابد دوام نوعي به بتواند تا دهدمي شكل تغيير
 و هستند سياسي فرهنگ با چالش در ظهور حال در فرهنگ و فرهنگ اين. نمايد

 معيني هاي موقعيت در شان اختالفات رغم علي را آنها رسمي، فرهنگ با آنها اختالفات
 تالش دارد كه قدرتي و امكانات به اتكاء با رسمي، فرهنگ اما. دهد مي قرار هم كنار
 و عالي آموزش فرهنگي، مراكز دولتي، هاي رسانه پرورش، و آموزش راه از كند مي

فرهنگ رسوب يافته در . بخشد استمرار و كرده تثبيت را خود هژموني مذهبي نهادهاي
دوران پيش از معاصر است كه اگر آن را لحاظ  ةهاي فرهنگي به جا ماند واقع ريشه

  .معاصر قابل فهم نخواهد بودةنكنيم درك برخي از رفتارها و عناصر فرهنگي در دور
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  جايگاه اسالم: سازي هاي ميان فرهنگي و جهانيتفاوت
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  اميليو گنزالس فرّين
 استاد دانشگاه سويل اسپانيا

نفسه يك مشكل نيست، بلكه كم و پيش راه حلي پيچيده براي حل  چند فرهنگي في
تر است يا فقدان همدلي شخصي يا حتي دريافت فهم در زمينة  يك مشكل گسترده
به واسطة  -تا حدودي معيني–ايم  گونه كه ما همه زنده همان. گوناگوني اجتماعي

وضوح خود همان مشكل را جايابي كنيم،  رو ما بايد به ايم، از اين گوناگوني احاطه شده
يعني همان فقدان همدلي شخصي در آن جامعة پيچيده و متوقف ساختن اجتناب از نام 

دوباره، مشكل چند فرهنگي بودن . جا كردن توجه و حوزة آن ، تغيير عناوين يا جابه
سطة وا باشد، به هاي منفي در مقابل تنوع اجتماعي يا شخصي مي نيست، بلكه واكنش

گوناگوني شناختي، هدف ما در اينجا نشان دادن نياز به همدلي فهم دوجانبه مطالعة 
  .براي نياز ذاتي مديريت جوامع پيچيده است

  :مفاهيم و اصطالحات مرتبط
گوناگوني شناختي فهمي كليدي در جامعه شناسي است و به فرضي ذهني ارجاع  -1

ظاهرانة همگرايي شخصي درون يك عادي بودن تفاوت، در مقابل نياز مت: دهد مي
  .تر به منظور گسترش شخصيت ما اجتماعي بزرگ

- اي اجتماعي زمينه با توجه به اينكه گسترش شناخت شخصي ما وابسته به پس
هاي فكري  است، شخصيت ما توسط مهارت -فرهنگي، ديني، اصول سياسي

  .كننده به واسطة زمان منجمد شده تغذيه شده است احاطه
هاي ما در ميان محيطي  العمل هاي شخصي و عكس رشناسي، فعاليتساختا -2

نزديكي (انگار اي از  رنگارنگ محتمالً گرايش به پيروي از الگويي مشخص در حوزه
بر اساس مكانيسم پياژه براي حركت از سطحي به سطح ديگر دارند، يعني در ) شخصي

هاي جديد در فهمي  ايده جاي دادن(سازي  يكسان: نگريم ذهنمان سخت را اينگونه مي
تغيير دادن فهم شخصي از جهان براي سازگاري (و آيا سازگاري ) پيشا وجودي از جهان

  ).هايي كه در تعارض با مفاهيم وجودي هستند ايده
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كند به تنوعات  معناي صرف گوناگوني شناختي داللت مي–زاوية ديد ميان فرهنگي  -3

عالوه بر اين، . اي از افراد نه به ضرورت برابر جامعهدر درون تا در بين به منظور ساخت 
  تكامل روحي. خود جامعه به واسطة تغيير موقعيتي اصالح خواهد شد

تئوري كولبرگ از توسعة اخالقي داللت دارد بر –استدالل اخالقي در تعارض  -4
  .تطابق با قوانين اجتناب از تنبيه و به دست آوردن پاداش. اخالق پيشا عرفي

  .تطابق با قوانين تأييد شده به وسيلة ديگران يا جوامع ديگر .ق عرفياخال
  .استدالل اخالقي بر اساس اصول و آگاهي فردي: اخالق پسا عرفي

مطالعات بينا فرهنگي وجوه بسياري از تئوري اخالق كلبرگ را كه كلي هستند پيشنهاد 
آيا . دهد الهي قرار مي شكافي بين اخالق اجتماعي و اخالق در حالي كه ميلر. دهد مي

اي مناسب برداشته شود؟ آيا پلي بين اينها وجود دارد؟  تواند به گونه اين شكاف مي
هاي تاريخي جوامع تحت حكومت فراگير اسالمي در اندلس يك مثال پويا در اين  مثال

  .باشد زمينه مي
ظرفيت ترين جهش تكاملي ما به دست آوردن  شايد بزرگ: هاي فرهنگي تكامل تفاوت

  .ها بود فهم ذهن ديگر انسان
  شناخت سنتي،-
  هاي ميان فرهنگي،  تفاوت -
  ها هاي فرهنگي، اهداف و ايده ارزش -
  هاي متناسب براي عمل و بودن رفتار متناسب، راه -
  )شيوه و ديگر اعمال مرتبط با فرهنگ(هاي ميان فرهنگي  تجربه -
  يتركيب عبر: اصطالح يوناني براي گناه نخستين -
  .به مثابة ابزارهاي قدرتمند براي حل مشكالت همبودي - مذهب -سيستم اخالقي -
  عرف: مفهوم اندلسي، كلمة اسپانيايي -
  عمودي و افقي: محورهاي هويت -
    روانكاوي فردي يا فرهنگي -
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  شاهنامه فردوسي و نياز انسان امروز با تاكيد بر گفتگو و مفاهمه
  حسينعلي قبادي

  ، دانشگاه تربيت مدرسو ادبيات فارسي زبانگروه استاد 

است و اساس  »جدال«، )motive(مهمترين بن مايه ) epic(با اينكه در ژانر حماسه 
داستان و شيرازه نظام روايي آن را در شخصيت پردازي روايتهاي رزمي ) plot(پيرنگ 

را در دهد، اما حكمت و نظام انديشگاني فردوسي آنچنان شالوده داستانها  تشكيل مي
كاخ بلند نظم شاهنامه سرشته است كه در عين حفظ صورت جدال آميز ماجراها؛ 

ها و غايتها عموماً در خدمت گفتگومندي، عقالنيت، فرزانگي و  رهيافتها و جهت گيري
. گيرد گري و صيانت از حريم آزادگي و تعالي انساني قرار مي پرهيز از خشونت و افراطي
و تصويرگري هنر ادبي و خيال پردازي ) stylistic(ي شناس اگرچه از نظرگاه سبك

)imagination (هاي جنگ است، اما از  در روايتهاي شاهنامه غلبه بر توصيف صحنه
و اصلي بر پرهيز از خشونت و هشدار ) theme(ديدگاه مضمون شناسي، پيام مسلط 

مت ژرف فردوسي بر مبناي حك. نسبت به افراطي گري و كشتار استوار گرديده است
اي و اسالمي از همان آغاز، در طراحي داستان ايرج ترجيح گفتگوي  اشراقي، اسطوره

كند و در ادامه ضرورت گسترش  مداوم، مفاهمه و صلح و پرهيز از خشونت را گوشزد مي
كشد و  گري در دوران اول حكومت جمشيد را نيز به تصوير مي داد و اجتناب از افراطي
سازد و در  و فروتني را در بخش دوم زندگي وي تبيين مي زيانهاي خروج از تعادل

شود، هم از زبان  ماجراي فريدون كه بنياد حكومت سراسري ايران بزرگ طراحي مي
فرانك، مادر فريدون و هم در خالل منشور حكومتي فريدون نيز نفي خشونت و پرهيز 

سيندخت در ماجراي ازدواج  تر از آن، از زبان سازد و يكپارچه گري را تبيين مي از افراطي
كند و سرانجام رستم، اين نماد بزرگ ايران و  زال و رودابه اين مهم را نگارگري مي

ايراني را ميوه و نتيجه پرهيز از خشونت و اجتناب از بروز جنگ ميان ايران و كابل و 
كند و  ثمره ازدواج زال سيمرغ پرورده با رودابه، بازمانده نسل ضحاك معرفي مي

چنان اين رهيافت را در تار و پود داستان سياوش و كيخسرو شكوهمندانه به نمايش هم
حتي اين رويكرد فردوسي در گفتگوهاي رستم با اسفنديار براي ترسيم . گذارد مي

شاهنامه : توان گفت و نهايتاً مي. كند ضرورت پرهيز از خشونت نيز آشكارا جلوه مي
اني بر پايه مسائل بنيادين انسان شناسانه استوار فردوسي به دليل بنيانهاي اسطوره اير
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هاي انساني  گرديده است و موضوع اصلي و كالن آن را انسان، اضطرابها و دغدغه
گرند، در عمده  اي جلوه اين مضامين نه تنها در سراسر بخش اسطوره. دهند تشكيل مي

ي بخش بلكه فردوسي حتي در جاي جا. بخشهاي پهلواني نيز حضوري جدي دارند
هاي انسان را به صورتي پر رنگ و پر مايه در نظر  تاريخي نيز حكيمانه مسائل و دغدغه

اساس حكمت فردوسي نيز، اعتالي هويت انساني، آزادگي انسان، دانايي . گرفته است
محوري، خردورزي، دانشي مردي، فرزانگي و پرهيز از طمع، خودستايي، ستمگري، خود 

در روزگار ما تعدد جنگها و صدمات ناشي از آن در انسان . تفراموشي و خود باختگي اس
ترين نيازهاي انسان امروز پرهيز از خشونت و  مدرن حكايتگر آن است كه يكي از عمده

گري است و فردوسي قرنهاي پيش، دردمندانه و هنرمندانه و حكيمانه و با زباني  افراطي
مفاهمه قرار داده و ژانر حماسي را  غير مستقيم، پيام مسلط شاهكار خويش را گفتگو و

به ظرفيتي براي نكوهش منازعه، مخاصمه و خشونت و بيان مضرات جنگ و كشتار 
  .تبديل كرده است

  :هاواژه كليد
  .گري شاهنامه فردوسي، پيام جهاني، دغدغه انساني، گفتگومندي نكوهش، خشونت
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  فرهنگيِ صلح پايدار معيارهاي بينا
  محمدتقي قزلسفلي

  دانشگاه مازندرانگروه علوم سياسي دانشيار 

هاي فرهنگي و سياسي كه كمابيش درگير اختالفات رو به تزايد در جهان تفاوت
است،فلسفه ي بينافرهنگي يا ميان فرهنگي، چه اصول و معيارهايي براي صلح پايدار 

و كند؟ اين پرسشي مهم و بنياديني است كه در يكي دو دهه ي اخير ذهن ميعرضه 
توجه فالسفه و نخبگان فرهنگي جهان را عليرغم زمينه ها و گرايش هاي گوناگون و گاه 

و در آنچه كه به دليل فروپاشي  1990در آغاز دهه ي . متضاد به خود جلب كرده است
مشهور شد، اين خوشبيني حامياني پيدا كرد كه » لحظه ي كوتاه پايان تاريخ«كمونيسم به 

برال دموكراسي به عنوان شكل نهايي حكومت و در عين حال تفوق فرهنگ و سياست لي
ي سال هاي بعد از آن گواهي بود بر اما شواهد و تجربه. ح پايدار استساز اصلي صلزمينه

افزايش رفتارهاي شرارت بار، . اين امر كه به راستي وضع سالمت جهان خوب نيست
هاي قومي و مذهبي تا گراييراطقاچاق مواد مخدر و انسانها، گسترش انواع تروريسم، اف

گرمايش زمين و ابوال حاكي از اين مهم است كه زيست جهان بشري نيازمند نظريه اي 
به عبارت ديگر حوادث و مصائب اخير نشان از . بنيادين در باب صلح و نيك زيستن است

اين دارد كه سياست جهاني و فرهنگ هاي گوناگون آن نتوانسته اند به يك جمع 
  .ش برسندهمكو

حاميان و طرفداران ساحت هاي فرهنگي جهان و به ويژه كساني كه با رويكرد ميان 
گويند برانند از آنجا كه كنش ميان ميفرهنگي از ضرورت صلح و امنيت سخن 

فرهنگي در ذات خود امري ميان انساني است و انسان پيش از هرچيز موجودي 
اين امكان وجود دارد كه اصول مفاهمه و همزيستي را در جهان متكثر . فرهنگي است
بر اين اساس نويسنده در مقاله ي حاضر كوشيده است در ضرورت نياز به . نهادينه كرد

توافقي بنيادين در جهان امروز، چنان كه در پرسش اصلي آمده است، معيارهاي  تمهيد
فلسفه ي بينافرهنگي، كه خاستگاهي از زيست . بينافرهنگي صلح پايدار را پيشنهاد كند

جهان هاي فرهنگي و تمدني است با تاكيد بر حفظ هويت هاي فرهنگي، اصول و 
حاضر به منظور تمهيد پاسخي درخور به  در مقاله ي. كند¬ميمعيارهايي را پيشنهاد 

تاكيد بر فهم . 2گفتگوي پايدار . 1: شوندميپرسش پيش گفته، اين معيارها بررسي 
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مشاركت افقي بينافرهنگي و سرانجام ضرورت هاي فضيلت گرايي در . 3تاريخي 
نوشتار حاضر در چارچوب هنجارگرايي و روش توصيفي تحليلي فراهم . موقعيت سكوالر

  .ه استآمد
  :هاهژكليدوا

  مشكالت جهاني، گفتگو، مشاركت افقي صلح پايدار، بينافرهنگي،
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  در مورد چند فرهنگي
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

 پور عبدالمحمد كاظمي

 دانشگاه لتبريج كانادا  يجامعه شناسگروه استاد 

تنوع نژادي، چندفرهنگي به عنوان يك راه حل براي باال بردن  1970ي در اواسط دهه
. فرهنگي و ديني كشورهاي مهاجرپذير در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ظاهر شد

هاي چندگانه در يك  ماهيت اين چند فرهنگي درواقع تشخيص، تجليل و ترقي فرهنگ
اين مفهوم، به معرفي تفاسير متعدد از سياست چند فرهنگي در بسياري . باشد جامعه مي

رغم اين شرومع اميد بخش فقط سه دهه بعد،  اما علي. ه استاز اين كشورها، منجر شد
هاي جدي كارايي و سودمندي چند فرهنگي را نشان داد و اين منجر  سؤاالت و مشكل

  .هايي در كشورهاي مختلف شد به واگذاري و ترك چنين سياست
شروع شد، مربوط به  21ها در مورد چندفرهنگي كه از اوايل قرن  موج جديدي از بحث

ها همچون يك دليل محكم  زيرا به اين اقليت. باشند هايي است كه مسلمان مي اقليت
درواقع بسياري از . شود شود كه چرا چند فرهنگي در مورد آن مؤثر واقع نمي نگاه مي

ت مسلمانان آن مستقيم با تعداد جمعية اين كشورها، شدت مختلف با چندفرهنگي رابط
مسلمانان وجود دارد كه مخالفت غربيان را با چند  مهم در موردسه فرض . كشور دارد

هاي آزادي در  مسلمانان تمايل ندارند كه با دموكراسي) الف: دارد فرهنگي اعالم مي
در ) ج. اين عدم تمايل مربوط به مسائل ديني و اعتقاديشان است) ب. غرب يكي شوند

  .وجود نخواهد داشتهاي مذهبي، هيچ تنوعي در ميان مسلمانان  مورد اين چنين هويت
هاي تأثيرگذاري در مورد مسلمانان را در  چنين فرضياتي داستان 2011در اواخر سپتامبر 

  .كردند هاي معروف بيان مي رسانه
اين مقاله، نامعتبر بودن اين فرضيات را با استفاده از اطالعاتي كه در دسترس است 

ن و محققان مسلمان اشاره ابتدا، من به گسترش و رشد فكري مسلمانا. دهد نشان مي
ظهور يك مكتب جديد در فقه سنتي )1: باشد ها مي كنم كه مخالف اين فرضيه مي

االقليت شناخته شده است و توسط محققان مسلماني چون  اسالمي كه تحت عنوان فقه
تز اصلي اين كمتب فكري اين . يوسف القرادويو طاها جبير عللواني گسترش يافته است

ي مسلماناني كه در كشورهاي غير اسالمي از اساس متفاوت است با زندگة است نحو
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تواند هيچ راه حل معناداري  كشورهاي مسلمان، به طوري كه فقه سنتي اسالمي نمي
ها ارائه دهد؛ بنابراين ما نياز داريم تا يك نگرش فقهي كامالً  براي مشكالت آن

ظهور )2. مسلمان اراه دهيم متفاوتي را به عنوان راه حلي براي مشكالت اين اقليت
. مفهوم مسلمان غربي توسط يك محقق مسلمان به نام طريق رمضان معرفي شد

كنند  هاي آزادي غربي زندگي مي پيشنهاد او اين بود كه مسلماناني كه در دموكراسي
و در عوض خودشان را عضو اصلي ها در نظر بگيرند نبايد خودشان را همچون اقليت

ة رمضان ان ديدگاه منجر به تغيير نگرش و تفكر دربارة بنا به گفت .كشور حساب كنند
اين دو ديدگاه درواقعي نوعي . كنند شود كه در اين جوامع زندگي مي اقليت مسلمانان مي

كند؛ دوم آنكه با  هماهنگ ميان مسلمان و غير مسلمان در جامعه ايجاد مية رابط
ر كشور كانادا و جمعيت مسلمان آن، اجتماعي د- تحليل وسيع درمورد مسائل اقتصادي

اجتماعي و ة ام كه مشكالتي كه مسلمانان با آن مواجه هستند، ريش به اين نتيجه رسيده
هاي اقتصادي، انزواي  دهد كه چالش تحقيقات نشان مي. اقتصادي دارد و نه ديني

يان ها را م اجتماعي و سوءتفسيرهاي سياسي از جمله عوامل قوي هستند كه اين فاصال
  .كنند مسلمانان و جمعيت اصلي آن جتمعه ايجاد مي

كه  هاي چند فرهنگي در حالي كنم كه سياست با استفاده از شواهد باال، من استدالل مي
باشند؛ حداقل نه به شكل  براي ايجاد اين فضاي هماهنگ الزم هستند اما كافي نمي

هاي فرهنگي  تنها بر تفاوتهاي چندفرهنگي نبايد  براي حل اين مشكالت سياست. حاضر
تكيه كنند بلكه بايد بر تعامالت اجتماعي گسترده ميان مسلمانان و غير مسلمانان تكيه 

در اين صورت چند فرهنگي به عنوان يك سياست كارآمد و سودمند در جهت رفع . كنند
اما در اين ديدگاه چند . تنوعات ارزش و فرهنگي در جوامع معاصر عمل خواهد كرد

  .گي بايد توجه خود را از امور فرهنگي به مسائل اجتماعي تغيير دهدفرهن
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  آفريني از طريق رجعتانتقال از نهادگرايي و سراسربيني به نقش
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

 فمنوكاي كا

  عضو هيئت علمي گروه مديريت، دانشگاه ليورپول انگلستان

ما بواسطه  »عظيم اطالعاتحجم «شود و ¬ميدر حاليكه حريم خصوصي تجاري 
 »بينيِ سراسر«شود، بار ديگر مفهوم ¬ميشركت ها و نيز خدمات دولتي گردآوري 

بنابر اين، تحت نظر . فراگير و متقاعدكننده شده است ،)1977(و فوكو ) 1791(بنتهام 
منفعلي شود در حاليكه  ةممكن است منتهي بدان گردد كه يك بازيگر، توپ نشان بودن
جامعه شناسي ة ي نهادي او را در قفسي آهني نگاه ميدارند كه اين همان مشخصنيروها

   .است) 1983(و ديماجيو و پاول ]) 1905[2002(وبر 
از . دهد¬ميرا نشان  »بيني سراسر«آفرينيِ صحيح، رهايي از اين نوع دستيابي به نقش

ي كه حاوي ، ابژه هاي يك باز])1784[2009(طريق روشنگري به معنايِ كانتي آن 
گشايش اصلي در .قدرت هستند، اينك ممكن است وضعيت سوژه اي خود را اعاده كنند

 »بين پازلِ سراسر«در نهايت، تشريح مدل من به شكل . است» رجعت«اين مرحله 
- شود، اگر خواننده¬ميتا آنجائيكه به اين آزمايش تفكر اجتماعي مربوط . شودارائه مي

توانند خود را آزاد د مبني برآنكه چگونه گرفتارانِ يك نهاد ميبتواند راه حلي پيدا كن اي
  .سازند و بر استدالل بنيادي دست يابند، به او دو جايزه تقديم خواهد شد
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  دين و آيندة فرهنگ بشري
  علي كربالئي پازوكي
  عضو هيئت علمي دانشكدة الهيات دانشگاه عالمة طباطبائي

بيانگر اين واقعيت است كه سيرة عملي و تعاليم انبيا نگاهي هرچند گذرا به تاريخ بشر 
اي از  فرهنگ را مجموعه. سازي و تمدن امروز بشر داشته است نقش مهمي در فرهنگ

ها، زبان، آداب و رسوم،  ، ارزش)ديني و غيرديني(آثار مادي و معنوي اعم از باورها 
خ جوامع بشري ظهور و بروز اند كه در طول تاريدانسته... قوانين، سنن، علم، صنايع و 

در اين ميان برخي همچون كيچر دين را عامل تفرقه و جدايي فرهنگي . كرده است
توانند  دانند و بر اين باورند كه اديان با اختالفات نظري، عملي و ارزشي كه دارند نمي مي

 در مقابل برخي همچون اسپنسر و عالمة. سازي آيندة جهان ايفا كنند نقشي در فرهنگ
ها حاصل  هاي نيكوي موجود در انسان آداب و فضائل و خصلت: طباطبائي معتقدند كه

پرستي،  پيام واحد همة انبيا دعوت به توحيد و يگانه. در طول تاريخ است  تعاليم انبياء
صلح، عدالت، محبت، مدارا، فداكاري، اخالق، انصاف، علم و عقالنيت و پرهيز از شرك، 

ها نقش مهمي  اين آموزه. باشد ظلم، تجاوز، خيانت و تعصب ميپرستي، جاهليت،  خرافه
اين . ها داشته است در ايجاد فرهنگ واحد جهاني و وفاق و همبستگي فكري ملت

تحقيق در صدد است با روش توصيفي و تفكيك بين دين و رفتار متدينان به اين سؤال 
د علم، عقالنيت و چه تأثيري در رش) ص(پاسخ دهد كه سيره عملي و نظري پيامبر 

مدارا به عنوان سه ارزش مهم فرهنگي داشته است و در آيندة فرهنگ بشري اين 
  .كنند تعاليم چه نقشي ايفا مي

  :هاواژه كليد
    ، آيندة فرهنگ، وحدت اديان، عقالنيت، علم، مدارا)ص(سيرة عملي پيامبر 
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  المللي هويت و فرهنگ در روابط بين
  )ياصل مقاله به زبان انگليس(

  سركان ككوي
  روابط بين الملل، دانشگاه گازيسمانپاسا، تركيه استاديار

  كليچوقلو گوكمن
  استاديار روابط بين الملل دانشگاه دوزچ تركيه

توانيم هويت و فرهنگ را كه خيلي مهم هستند در  هدف ار تحقيق اين است كه آيا مي
مند كه  اين تغيير نظام. كنيمها نگاه  سطحي از تحليل قرار دهيم و از اين منظر به آن

اتفاق افتاد، سطح جديدي از تحليل را همچون قوميت، هويت،  1990ة پس از ده
  .باشند فرهنگ و تمدن ظاهر كرد كه نسبتاً در علوم اجتماعي جزء مباحث جديد مي

شود و  المللي بحث مي در اين تحقيق ابتدا موضوع سطح تحليل بر حسب روابط بين
شود و سپس مفهوم هويت و فرهنگ تعريف  و فرهنگ تعريف مي سپس مفهوم هويت

گيرند و ما بررسي  المللي مورد نقادي قرار مي هاي نظري در روابط بين بحث. شود مي
  .المللي كاربردي هستند يا نه خواهيم كرد كه آيا اين مفاهيم در روابط بين

هويت و ة ها دربار بحثگيري سعي خواهيم كرد تا ببينيم كه چگونه  به عنوان نتيجه
المللي است  توانند بر موقعيت دولت كه در سطح اساسي از تحليل روابط بين فرهنگ مي

  .تأثيرگذار باشند
  :هاواژه كليد

  المللي، سطحي از تحليل، هويت، فرهنگ و قوميت روابط بين
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بازخواني مقام جمعي صادراول :بنيان ردفرهنگ خ  
  حسين كلباسي اشتري

  يفلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائگروه استاد 

از يك سو در تعريف  –بويژه در زمانه ما  –با فرض اينكه هرصورتي از پديده فرهنگ 
 ،هنجارها ،مفردات نظري و از سوي ديگر در تنظيم و تنسيق مناسباتو ترتيب عناصر و 

و احكام و قواعد عملي خويش و سپس تبيين نحوه تعامل و ترابط حيثييات نظري 
نوشتار  ،مدعي رجوع و ابتناء به نحوه اي از خرد و عقالنيت است ،عملي اين پديده

حاضر در پي تقرير و تبيين صورتي از خرد و خرد ورزي است كه در سياق دين خاتم از 
منصوص به نص كالم الهي از طريق كتاب خدا و بيان رسو ل واوصياي ، ان ياد شده 

ت و مستعد عرضه صورت كامله ايست از فرهنگ و اس) والسالم هعليهم الصلو(رسول 
و الجرم  ،با قيد محاكات از واقع و نفس االمر،دميآحيات جمعي روحي و معنوي 

  :جمله نآمتضمن مقدماتي است چند از 
ودر  مراد از خرد در اينجا،آن حقيقتي است كه در كتاب تكوين به مثابه صادر اول .1

  .دليل هر صاحب و دارنده ي ان خوانده شده استكتاب تشريع در حكم حجت،راهنما و 
چنين عقلي بر حسب كاشفيت ذاتي خود، مؤدي به اگاهي در مرتبه ي قطع  .2

  .گردد نظراٌ، ومدبر و ميزان و تعادل بخش است عمالٌ¬مي
اين سنخ از عقل كه در نصوص ديني،مالك تكليف و مناط تعلق ثواب و عقاب  .3

طن خوانده شده و لذا احكام قطعي الصدور كتاب تشريع تعيين گرديده،در حكم حجت با
  .را كشف و تصديق، وسپس مالك فعل و عمل قرار ميدهد

تمامي جهات و حيثيات چنين عقلي در جهت و همسو با ترتيبات نظام تكوين و  .4
هماهنگ با سامان و سامانه ي كيهاني است ودر نتيجه، ظهور و فعليت مقتضاي 

تبه اي از تضاد و تخالف با سرشت حيات وتعادل ذاتي آن ماهوي ان،به ادني مر
  .درنخواهد افتاد

به تقرير واحصاء ) ع(كه تنها در كالم معصوم -فعليت قوا و ظرفيت هاي چنين عقلي .5
استمرار و  مساوق با ظهور جميع فضايل و كماالت امكاني بشر، -كامل رسيده است 
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دو ساحت آفاقي و انفسي ودرنتيجه تحقق  بقاي طبيعي و مقرر او بدن رادع و مانع در
  .سعادت حقيقي اوست

، برآمدن حيثيات اجتماعي  - والبته ديگر تمهيدات نظري بحث -بالحاظ مقدمات مذكوره
بشر از قبيل ادب و اخالق و صناعت وتعليمات و نظامات و قوانين و در يك 

نها ممكن ، بلكه نه ت -جزأ و كالٌ وتخصيص يافته يا عام و مطلق  -» فرهنگ«كالم
: طبيعي ترين و حقيقي ترين صورت زيست جهان آدمي در قالب فرهنگ است، زيرا اوالٌ

و قواي مختلفه ي اوست رتبتاٌ و  ناظر به بافت و ساخت فطري و سرشتي بشر و حوايج
جملگي با غايات حقيقي انسان كه همانا تطبيق و هماهنگي با كليت :تدريجاٌ ، وثانياٌ
 .عقل كل و فعليت و تعادل تمامي قواي امكاني اوست ، سازگاري داردنظام هستي و 

  .ه استتفصيل بحث ياد شده در مقاله منعكس شد
  :هاواژه كليد

  .، تكليف اخالقي، غايات خردمحورحجت باطن، حجت ظاهر عقل كل وكلي،
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  رويكرد يك تمدن: ظهور عصر همگرايي
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  چو كيممون
 استاد دانشگاه كره، كرة جنوبي

كنيم كه كل تاريخ بشر تا قرن انداز دور، مشاهده مي با نگاه به گذشته از يك چشم
ها و تغييرات بوده است، اخيرا نشانة برگشت عامل مركزي  بيستم عرصة تفاوت

هاي حالت جديد از  اين مقاله درصدد است كه ويژگي. همگرايي ظهور كرده است
  :شود بندي مي نگاه به تمدن به صورت زير طبقه .را مشخص كندهمگرايي تمدن 

تمدن به عنوان پستي و تنزل؛  -2تمدن به عنوان پيشرفت يعني انديشة روشنگري؛  -1
اما تمدن در پرتو اين ديدگاه كه آن را . تمدن به عنوان يك فرآيند در حال پيشرفت -3

 Eliasمانند نظرية . شود هميده ميگيرد، بهتر ف همچون يك زنجير و فرآيند در نظر مي
  .هاي تصاعدي و غير تصاعدي و ديدگاه

از آنجايي كه تمدن اسنساني مبتني بر چارچوب نيروي جنبشي است، به سه مرحله 
تمدن (؛ مرحلة تمدن متمايز )تمدن كشاورزي(مرحلة تمدن نامتمايز : شود تقسيم مي

كه با گسترش تكنولوژي تمدن همگرا . ؛ مرحلة تمدن همگون و همگرا)صنعتي
هاي تكنيكي و اقتصادي تأثير دارد بلكه بر  ديجيتال آغاز شده است، نه فقط بر جنبه

اين تمدن را همچون . هاي فرهنگي، اجتماعي، رواني و فيزيكي نيز اثرگذار است جنبه
 هاي ديگر آن از اما ويژگي. دانيم اي از درجات باالي آزادي مي اي از نظام پيچيده نمونه

جمله نامحدود بودن، چندگانگي، سبب شده است كه جامعة همگرا از سطح نظام 
پيچيدة عرفي فراتر برود؛ كه در آن پيوستگي، ارتباط، توصيف نظم به جاي گره، 

  . ساختار، توضيح و عينيت مورد نظر است
، اي با تكنولوژي وسيع توان آن را جامعه از اين نقطه نظر، جامعة آگاه كه همچنين مي

به اين . جامعة ديجيتال، جامعة كامپيوتري ناميد، يك واحد مستقل از تمدن نيست
توان همچون يك مهمان گذرا در تاريخ انساني توجه كرد كه تمدن صنعتي و  جامعه مي

  .زند متمايز را به تمدن دورة همگون و همگرا پيوند مي
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  ):نه پيشرفت(ضرورت اميد 
  هنر و زيباشناسية ديدتحول فرهنگي بشر با ة نظار 

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

 جيمز گاريسون

  دانشجوي دكتري فلسفه، دانشگاه وين اتريش

احكام كانتي، اصول آزادانه ماركسي و قواعد اخالقيِ كنفوسيوسي (LǐZéhòu) هولي زه
برانگيختگي خودآگاهيِ جسماني ة آميزد، وي نه تنها به نحورا به نحودقيقي در هم مي

ظهور نيروهاي اجتماعيِ ة پردازد، بلكه نحوو آييني از طريق نيروهاي اجتماعي مي
  . كندهاي آيينيِ خودنهشتگي در گذر زمان مطرح ميآوريناهوشيار را به مثابه فن

مشخصاً ة گيرد، نظاره و تحسين را به وجاي كه در جريان چنين نهشتگي شكل ميابژه
سياسي كانت است، مخصوصاً ة انگاره در راستاي فلسف اين. خواندزيباشناسانه فرا مي

صرفاً به لحاظ اخالقي،  صلح جاودانهتصورِ ناظر جهان كه با رويگردانيِ قطعي از تفكرِ 
شبه زيبا ة پيشرفت بشريت به عنوان منظري براي نظارة ايجاد شده وبه سوي مالحظ

ة به طرح ايده مالحظ ،سياسي كانتة شرح هانا آرنت بر فلسف. رودشناسانه پيش مي
كند، هو، كمكمياي همانند تصورِ لي زهوار بشريت، در راستايِ خطوط زيباشناسانهگونه

شرايط نظاره و تحسينِ ة ضمن اينكه به انديشه منحصر به فرد اميد به بشريت به منزل
  . كند، كمك شاياني ميفرهنگ بشري در اين مسير
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 فرصتها و چالشها: آينده فرهنگ يا فرهنگ آينده

 عبدالرحيم گواهي

 نگري فرهنگستان علوممسئول گروه مطالعات آينده

بحث آينده فرهنگ يا، به عبارت ديگر، فرهنگ آينده را المحاله بايد از تعريفي كه از 
نمايد ليكن فرهنگ در ذهن داريم شروع كرد، كاري كه هر چند در بادي امر ساده مي

رهنگ، با هر تعريفي كه براي آن قايل باشيم، لوازمي دارد اما ف .چندان هم ساده نيست
و اجزايي، مفروضاتي دارد و مقوماتي، مراتبي دارد و درجاتي، و سرانجام انواعي دارد و 
تقسيماتي، مثل فرهنگ بومي، فرهنگ قومي، فرهنگ ملي، فرهنگ ديني، فرهنگ 

  .سكوالر، فرهنگ جهاني، و از اين قبيل
ه اشاره خواهيم كرد كه در جهان جهاني شده امروز حال و روز همچنين در اين مقال

پيراموني / هيچ فرهنگ و يا حتي خرده فرهنگي جز در تعامل با فضاي فرهنگي بيروني
به عبارت ديگر، امروزه جهان آنچنان بهم پيوسته و . بيني نيستآن قابل مطالعه و پيش

/ قومي/ بومي هايفرهنگ مرتبط شده كه دايره حضور و نفوذ فرهنگ جهاني روي
شود، به نحوي كه شايد امروز اي روز به روز وسيعتر و دايماً شديدتر و عميقتر ميمنطقه

به سختي بتوان از فرهنگ ناب و مستقل و مجزاي يك قوم و ملت سخن گفت، مگر 
  . ندرباره معدودي از بوميان افريقا و استراليا و باقيمانده اقوام بدوي در گوشه وكنار جها

جهان ابتداي قرن بيست و يكم، جهان انفجار اطالعات و مبادله سريع آنها، انقالب 
هاي نوين مثل انفورماتيك، نانو، بيوتكنولوژي، عظيم تكنولوژي بويژه در حوزه فناوري

علوم شناختي، و از همه مهمتر جهان سكوالر، علم زده و منسلخ از نور معنويت و وحي 
ها دارد و الجرم عالم و آدم را جسم و جان و فرهنگ انساناست كه تاثيري شگرف بر

  . در معرض دگرگوني و تغيير ماهوي قرار داده است
عالوه بر اين، رشد و توسعه اعجاب آور علم و تكنولوژي، و توهم ارايه راه حل همه 
مسايل و مشكالت بشر كنوني از طريق علوم دقيقه و دستاوردهاي علمي، انسان متجدد 

كه يك متفكر از معنوي عظيمي روبرو ساخته است، به نحوي –خالء هاي اخالقي  را با
ديگري از هشت گناه انسان متمدن و ) ميشل فوكو( گويدپايان جهان سخن مي

و باز ) استاد داوري اردكاني(ديگري از اخالق در عصر مدرنيته و آن ) لورنتس كنراد(
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و رنه گون فيلسوف متاله ) آنتوني آربالستر(» ظهور و سقوط ليبراليسم غربي« ديگري از
د و سرانجام از دين و جهاني گويفرانسوي هم از سيطره كميت و عاليم آخر زمان مي

االخره و ب) عبداهللا نصري(تظار بشر از دين يا ان) به كوشش محمد رضا دهشيري(شدن 
ز آيد كه اسخن به ميان مي) محمد مجتهد شبستري(» هرمنوتيك كتاب و سنت«

  .هركدام بفراخور صحبت خواهيم كرد
گيرند تا در اينها و مباحثي از اين دست در مقاله پيش رو مورد بحث و كاوش قرار مي

هاي محير العقول خاتمه چنين نتيجه گيري شود كه ،مع االسف، عليرغم همه پيشرفت
بشر  فرهنگي بشر چندان روشن، يا فرهنگ آينده بشر در حوزه علم و فناوري، آينده

چندان درخشان نيست و لذا براي جلوگيري از هالكت حرث و نسل بشر در كره خاكي 
واال، به گفته . »عالمي از نو ببايد ساخت و از نو آدمي«بايد از هم اكنون دست بكارشد و

ها و نابودي بشر گريزي ساموئل هانتينگتون امريكايي، از سونوشت محتوم جنگ تمدن
گويد و آشكارا از پيروزي نه تعاليم ديني ما اين را نمينيست، هرچند كه خوشبختا

 .آوردهاي صالح برروي ربع مسكوني سخن بميان ميانسان
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  شدن در عصر گسيختگي فرهنگ ايرانيان به مثابه عامل اجتماعي
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  محسن گودرزي
  دانشجوي دكتري علوم ارتباطات دانشگاه عالمة طباطبائي

گسيختگي به بررسي افرايش مشهود توجه شكننده به علت استفاده از ابزارهاي  عصر
توماس فريدمن اين . پردازداي و عملكرد چندگانه كاربران فضاي مجازي مي رسانه

بار اطالعاتي هاي عصر گسيختگي را اضافهعمومي و ويژگي 2006اصطالح را در سال 
گسيختگي درون ساختار فناورانه و در ادامه عصر . و فقدان دامنه توجه كافي عنوان كرد

  .عصر اطالعات قرار دارد
كند و در عصر  اي در فرهنگ بازي مي عالوه بر اين، سرمايه انساني نقش برجسته

بنابراين، . گسيختگي اين سرمايه به لحاظ روان شناختي و رفتاري تغيير كرده است
شدن احتماال در همه جوامع از ها و خصوصيات فرهنگ به مثابه عامل اجتماعي ويژگي

ها و مشخصات فرهنگ ايراني در در اين مقاله ويژگي. جمله ايران تغيير كرده است
شناسي اين پژوهش استفاده از اسناد و اجراي  روش. عصر گسيختگي بررسي شده است

كم رنگ شدن : برخي نتايج به دست آمده عبارتند از. هاي متمركز بوده استگروه
سنتي، تغيير ارتباطات اجتماعي و چهره به چهره و ظهور نوع جديد از زبان ارتباطات 

  .نوشتاري و گفتاري
  :هاواژه كليد

 عصر گسيختگي، فرهنگ به مثابه عامل اجتماعي شدن، فرهنگ ايرانيان
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  فضاي مجازي و فرهنگ
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  مرتضي گودرزي

  پژوهشگر آزاد فلسفه
ها و فضاي مجازي در سدة اخير تأثير شگرفي در سبك زندگي ما رايانهآشكار است كه 

هاي جهاني به صورتي آسا از دادهتوانيم با سهولت و سرعتي برقامروزه ما مي. اندداشته
هاي ، محيط»واقعيت مجازي«و » فضاي سايبري«مفهوم . مند شويماي بهرهچند رسانه

مومي را تسخير كرده و احتماالً در نهايت شيوة اي كه پندار عسازي شدة رايانهشبيه
كند، ويژگيِ برجستة هويت انسان شناسايي و تعريف خود واقعيت را نيز دچار تحول مي

  . مدرن خواهد شد
انداز نوظهور در عصر ما، مؤلفة فرهنگي مؤثري در چشم عالم مجازي به عنوان فضايي

قابل توجه است؛ هرچند واقعيت مجازي  در اينجا تمايزي. شودانسانيِ ما تلقي مي
(VR)  به نحوي با هوش مصنوعي(AI)  شباهت دارد، اما تفاوت اصلي بين اين

شود، دومفهوم آن است كه در حاليكه هوش مصنوعي اساساً با آگاهي ودانش مربوط مي
به بياني فلسفي، هوش مصنوعي به . يابدواقعيت مجازي با واقعيت ارتباط مي

  . شود و حال آنكه واقعيت مجازي با متافيزيك ارتباط داردناسي مربوط ميش معرفت
هاي منطقي گوييم، واكاوي ريشهاز طرف ديگر هنگامي كه در مورد فرهنگ سخن مي

. محور ضروري است-گيري آيندة زندگيِ رايانهاي و بررسيِ جهتو تاريخيِ عالم رايانه
هر چند وافعيت . آورندات آگاهانة ما فراهم ميها طيفي از امكانات را براي حيفرهنگ

است، اما امر مجازي در اينجا » مجاز«و » واقعيت«مجازي تركيبي متناقض نما از 
آوري نيست بلكه، اي از فنقطعه» واقعيت مجازي«. معنايي متفاوت و ذهني دارد

هاي در حوزه »واقعيت مجازي«. آورداي است كه فرهنگي را با خود همراه ميتجربه
، مراقبت بهداشتي، سرگرمي، فرهنگي مختلفي همچون هنر و ادبيات، آموزش، زبان

ها، تخيالت علمي و حتي امور نظامي، ميراث بشري، تجارت، مهندسي، ورزش، رسانه
  . اخالق و دين حضور دارد

ه بايد در كند كهاي جديدي را در رفتار انساني ايجاد ميآوردهاي عالم مجازي، گرايشره
محور، بخش  - از آنجاييكه ارتباطاترايانه. قلمرو فرهنگي نو تبيين و سامانمند شود
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ناپذيري در آيندة فرهنگ انساني است، اين مقاله بدنبال امكانِ يافتن و معرفيِ  جدايي
هاي جمعي در فرهنگ نوعي از ارزش. هايي بنيادي در فرهنگ جهانيِ مجازي استارزش

هاي فرهنگي و نه ابزاري را در عالم مجازي نيز توانيم چنين هويتمي وجود دارد، آيا
تواند مثبت و يا منفي به حساب آيد؟ و آيا بيابيم؟ اگر پاسخ مثبت است آيا اين رويكرد مي

هاي فرهنگ واقعيِ مرسوم را حذف كند و يا تغيير تواند ارزشاين دستاورد فرهنگي مي
توان آن را فرهنگ ديجيتال ناميد، فرهنگي گي كه ميدهد؟ خواه خصوصيات چنين فرهن

انكار ناپذير است و همين امر نقطة  متمايز باشد يا نباشد، نقش انساني در پديد آوردن آن
  . شودتالقي فرهنگ سنّتي و فرهنگ ديجيتال محسوب مي

 رسد كهبه نظر مي. شوددغدغة ديگر در اين مقاله مربوط به هستة فرهنگ ديجيتال مي
در فرهنگ ديجيتال، حضور فيزيكيِ ما، جنسيت، سن و حتي مليت و قوميت، به عنوان 

ويژگي اصلي ما در فرهنگ مجازي، . سازنددو عامل مهم فرهنگ، ما را متمايز نمي
 نيست،» يك سوژة دكارتي«شناختي به تعبير معرفت است كه ديگر» انديشه«

   .شودمي محسوب» يك عملگرِ پوياي پيچيدة جديد«بلكه
  :هاواژه كليد

 فرهنگ، فرهنگ ديجيتال، واقعيت مجازي، هوش مصنوعي، انديشه
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فضاي شهري، زبان شهري، برنامه ريزي در : مباحث شهري
  توسعه شهري

  )اصل مقاله به زبان آلماني( 

 ارنست لوتيش

  استاد زبانشناسي دانشگاه برن و استلنبوش آلمان

برنامه ريزي در توسعه شهري ماندگار روندي ارتباطي است كه در آن شهرسازي، فن 
آوري، مديريت مسكن و ساختار اجتماعي يا به بيان ديگر شرايط محيطي يك شهر 

قرار گرفتن ماندگاري در كانون توجه اين پرسش را در . دهند¬ميشبكه اي را تشكيل 
ريزان توسعه شهري دركدام شرايط مباحثه كند، كه معماران و برنامه ¬ميذهن ايجاد 

) محلي-(توانند با دست اندركاران شهري، شهروندان و تصميم گيران سياسي ¬مياي 
همراه با . وارد مذاكره شوند و در صورت لزوم كدام ميراث هاي فرهنگي بايد حفظ شوند

 آن نيز پيش روي ما قرار) اجتماعي(ارتباطات شهري، صورت فرهنگي  »چگونگي«
اين مقاله در ميدان الگوي علوم ارتباطي و مطالعات مباحثه اي، بوم شناسي و . ميگيرد

جامعه شناسي شهري، به موضوع ارتباطات درمعماري، كه اخيرا مورد توجه بسيار قرار 
در آنجا با كمك مثالي از مباني نوين، تالش بر شفاف سازي اين . پردازد¬ميگرفته، 

اصول ارتباطات و شروط مباحثه در ميانجي گري، اجرا و موضوع است كه كدام يك از 
با كمك نمونه هايي تازه . هماهنگ سازي براي كيفيت شهري نوين ضامن موفقيت اند

از شهر هاي برلين و كوريتيبا موفقيت يا عدم موفقيت چنين مباحث شهري و پيامد 
  .هاي آن به تصوير در آورده خواهند شد
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  سانعصر روشنگري و آينده ان
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

 سون اريك ليدمن

  استاد فلسفه دانشگاه گوتنبرگ سوئد

چند صد سال پيش يك ايده جديد نسبت به آينده در اروپا گسترش يافت كه معتقد بود 
هاي زندگي را در بر خواهد  عرصه ةقروني كه در پيش روي خود داريم پيشرفت در هم

از همان ابتدا . شودميداشت و اين شامل علم، تكنولوژي، سياست، ادبيات، هنر و دين 
اي نابودي عواطف و احساسات و  گفتند چنين آينده اين خوش بيني توسط كساني كه مي

 ةدر ده .روابط نزديك ميان انسانها را به دنبال خواهد داشت، مورد مخالفت قرار گرفت
 هايي كه داده بودندتوانيم بگويم كه تعدادي از قول ها مي و با رشد انديشه 21دوم قرن 

ثروت جهاني چندين برابر شده بود،  .رشد علمي بسيار حيرت آور بود. به حقيقت پيوست
   .مساوات بين همه توزيع نشده است گرچه كه به
به نام كندرسه كه به اين قضيه خوش هاي فيلسوفي فرانسوي  هاي ديگر اميد اما در زمينه

باشد اما اين همچنين در مورد  دموكراسي نتيجه رشد مدرنيته مي. بين بود، به حقيقت پيوست
تواند بگويد كه آيا عليرغم اين همه  هيچ كس دقيقا نمي. كند ديكتاتوري نيز صدق مي

كه هنر در حال  وييمتوانيم بگ پيشرفت، اخالق در روابط انساني بهتر شده است يا نه؟ نمي
  .باشد شكوفاتر شدن است، به استثناي اروپا، دين هنوز يك نيروي قدرتمند مي

جنبه سخت آن . خواهم ميان دو جنبه سخت و نرم پروژه روشنگري تمايز قائل شوم من مي
اما جنبه نرم آن . راههاي كسب پيروزي خود را در قرون اخير به دست آورده است

اين امر سبب . باشد كرده است كه پر از تناقضات و گسيختگي ميهايي را طي  پيشرفت
هاي علمي،  پيشرفت. شود كه نتوانيم آينده انسان را به درستي پيش بيني كنيم مي

تكنولوژيكي و اقتصادي ممكن است ادامه داشته باشد اما چه اتفاقي براي خود انسان 
به معناي واقعي انسان هستند در حالي افتد؟ جنبه نرم اين پروژه دقيقا كساني هستند كه  مي

    .دهد، دور نگه دارد كند و محاسباتي انجام مي تواند خودش را از ابزاري كه استفاده مي   كه مي
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  فرهنگ و فناوري اطالعات آينده،
  امير مانيان

   مديريت دانشگاه تهران ةعضو هيئت علمي دانشكد

فناوري كه مختص جامعه فرا سرمايه . فناوري اطالعات را نسل دوم فناوري مي نامند 
فناوري اطالعات مانند نسل . دانشي مي باشد/داري،پست مدرن و جامعه اطالعاتي
  . تإثير پذيري نسبت به فرهنگ دارد نخست فناوري ، ويژگي اثرگذاري و

، )فرا ملي ( البته وقتي صحبت از فرهنگ مي شود بايد تفاوت بين فرهنگ جهاني
تإثير  هنگ ها، فرهنگ سا زماني قائل شده و مقوله اثرگذاري وفرهنگ ملي، خرده فر

به تعبيري آينده فرهنگ بيش ازاينكه . پذيري باتوجه به اين تنوع مورد بررسي قرار داد
  . تحت تأثير عواملي مانند سياست باشد ،متأثرازفناوري اطالعات خواهد بود

در صدد پاسخگوئي به آن  كه اين مقاله استدر مقوله فرهنگ سؤاالت مبنائي مطرح 
ومنزوي شدن بشر ازطبيعت  فناوري اطالعات باعث از خودبيگانگي آيا .مي باشد

وزندگي معنوي مي باشد،يا با گسترش ارتباطات وفرهنگ وتمركز زدايي قادر است 
  بارديگر بشر را با طبيعت بيروني ودروني آشتي دهد؟

در حال حاضرعمدتا (فرهنگ فرا ملي يا عاملي در جهت ادغام در آفناوري اطالعات 
مي باشد،يا بستري مناسب براي گفتگو ي فرهنگ ها وتمدن ) فرهنگ آنگلوساكسون

ها مي باشد؟ فناوري اطالعات آيا عاملي جهت حفظ خرده فرهنگ ها در مقابل فرهنگ 
  هاي ملي مي باشد؟
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  ژنتيك، رفتار و فرهنگ
  زاده اردكاني علي متولي

  ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري دانشيار پژوهشگاه

تحوالت شگرف در علوم و تكنولوژي نوين در يك قرن گذشته كه عموما از غرب آغاز 
شده اند سواالت زيادي را در اذهان متفكرين علوم انساني در غرب و شرق ايجاد كرده 

از مهمترين حوزه هاي مورد بحث تعيين ميزان اثرگذاري ژنتيك به عنوان  يكي. است
. عامل مهم و تعيين كننده در رفتارهاي انسان و به تبع آن ايجاد فرهنگ بشري ميباشد

به نظر ميايد كه محققين دو حوزه علوم ژنتيك و علوم انساني براي ريشه يابي و توجيه 
ويژگي هاي فرهنگي جوامع مختلف ميبايست به عوامل تاثير گذار در روابط انسان ها و 

ا و نهايتا فرهنگ بيشتر آشنا شده و براي شناخت انسان چگونگي شكل گيري رفتاره
با وجود شباهت هاي بسياري كه در فرهنگ . واقعي و نه آرمانگرا اهتمام بيشتري بورزند

هاي بشري ديده ميشوند اما اختالف در فرهنگ هاي جوامع انساني بوضوح قابل 
مشاهده تاثير استعداد . ريشه در استعداد هاي ژنتيكي جمعيت هادارد مشاهده ميباشند كه

هاي متفاوت ژنتيكي جمعيت ها بر فعاليت هاي فرهنگي و متقابال تاثير حمايت ها و 
كشفيات يك دهه . موانع فرهنگي در جوامع را ميتوان بر فعاليت ژن ها مشاهده نمود

گذشته در حوزه ژنتيك و ژنوم انسان نياز به بازنگري نقش عوامل فرهنگ ساز به ويژه 
مانند رفتارهاي جستجو  )ساختارهاي ژنتيكي(مهم كليدي و حاكم بر رفتار انسانعوامل 

كشفيات جديد ژنوميك . را بوجود آورده است)  Life Preserving(گرانه و حفظ حيات 
و مقايسه ساختار ژنتيك انسان با ديگر موجودات زيستي بر روي كره زمين نشان دهنده 

دا از ديگر موجودات زيستي بلكه موجودي بسيار جايگاه انسان نه به عنوان موجودي ج
مرتبط با ديگر موجودات و حامل پيشينه تاريخ ژنتيك و مشابه در ساختار ژنتيكي خود 

تاثير عوامل ژنتيكي به ارث رسيده در انسان و تاثير آنها بر رفتار انسان ها و به  .ميباشد
دراين مقاله . مشاهده است تبع آن ايجاد فرهنگ ها ي متفاوت در جوامع انساني قابل

به بررسي ريشه هاي اصلي رفتار بشري و تاثير گذاري آنها بر فرهنگ و اثرات متقابل 
     .فرهنگ بر ژنتيك افراد در جوامع بشري پرداخته خواهد شد
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  آيندة الگوهاي فرهنگي
  فرهنگي انسان امروزي و نقش آنها در واقعيت زندگي ميان 

  ويدا محمدي
  دكتراي فلسفه

، به »فرهنگ«شناختي به اهميت  وفرهنگ -مة مكاتب مهم پژوهشي در حوزة فلسفهه
. ها ومناسبات پيرامون انسان، اذعان دارند مثابه يك الگوي استنباطي وتفسيري از پديده

نظر تأئيدي بر اين فرضيه نيز هست، كه مفاهيم فرهنگيِ     نكتة نهفته در اين اتفاق
ي خود، حكم ودستورالعمل جزمي ويا آئين مشترك، بنا بر كيفيت استنباط

معذالك سؤال اصلي دراينجاست كه تا چه اندازه معيارهاي رفتاريِ . تغييرناپذيرنيستند
پذير ومتعارف بين اعضاي يك خانواده، يك قوم ويا يك جامعه درارتباطات  هنجار، همه

گر آيا الگوهاي كننده و تأثيرگذارهستند؟ به عبارت دي فرهنگي تعيين ميان) و -بين(
كننده ايفا ميكنند  فردي نقش تسهيل هاي پيچيدة بين »كنش ميان«متفاوت در   فرهنگيِ

  تفاهمات ميگردند؟َ يا موجب بروز و تشديد معضالت، تعارضات وسوء
مقالة پژوهشيِ كوشيده است، براي پاسخ به اين پرسش، نخست از دو ديدگاه مختلف 

بازبينيِ مفهوم فرهنگ وسپس در معناي خُرد آن به نقش معاصر به    فرهنگيِ علمي
با اشاره . بپردازد» جمع«وچگونگي تعلق او به » چندفرهنگي «به مثابه وجودي » فرد«

تر،  هاي فردي در يك فرهنگ مشترك ميتوانند پيچيده به اين نكته، كه تفاوت
واز اين منظر همة تراز تفاوتهاي فردي در دو فرهنگ مختلف باشند  تروگسترده عميق

فرهنگي محسوب  فردي در زندگي روزمره به نوبه خود ميان ارتباطات وتعامالت بين
هاي  ميشوند، مقاله حاضر ميكوشد، ازيك سو مرزبندي مطلق و نفوذناپذير تفاوت

 فرهنگي را مورد تأمل قرار دهد و از سوي ديگر توجه را به اين نكته معطوف كند، كه
فرهنگي نيستند، بلكه  هاي ميان وابط انساني هميشه معلول تفاوتتعارضات ومعضالت ر

اين . ها و توانمنديهاي ارتباطشناختي نيز ميتواند يكي از علل آن بشماررود فقدان مهارت
بخش، سودمند ومتعادل بين دو فرد  بدان معناست، كه تحققِ ارتباطي شايسته، اثر

توانايي در به : ت است، از آن جملهها وفنون ارتباطا مستلزم برخورداري از مهارت
حقانيت شمردنِ دگربودگيِ ديگري به مثابه وجودي ارزشمند و ضروري، احتراز از 
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محوري، خودارزيابي از ديد ديگري، مديريت تعارض وبحران، مهارت استدالل  خود
  .گو معرفي خواهند شد و هستند، كه به عنوان بابي براي بحث و گفت.... گيري و  ونتيجه
  :هاواژه كليد

 تيم دروني ،شناختي هاي ارتباط ، مهارتافزايي همالگوهاي فرهنگي، 
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  يك تأملي اخالقي: فرهنگ در عصر جهاني شدن ةآيند
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  مسائليمحمود 
  استاد توسعة بين الملل و مطالعات جهاني دانشگاه اتاوا كانادا

اما تمايز ميا ن فرآيند . كنون مورد بحث بوده است تا 1980ة مفهوم جهاني شدن از ده
. شرايط جهاني شدن و دالالت آن براي زندگي فرهنگي به طور كافي كشف نشده است

اين مفهوم كه با گسترش بسط روابط اجتماعي در آن سوي مرزها فهميده شده است ، 
عناي مجاورت تر تغيير در م ها و از همه مهم با از بين بردن اهميت هنجاري مسافت

در عصر جهاني شدن، اتفاقات داخلي ممكن است به . قابل استفاده شده است) نزديكي(
هاي  چند تا هويت. نحو مثبت يا منفي تحت تأثير حوادث جهاني يا بر عكس قرار گيرد

  فرهنگي در شرايط جهاني شدن زندگي كنند؟
خورد تمدن ما را به اين مقاله هم تسلط مطلق فرهنگ غرب و هم تمايز فرهنگي و بر

عنوان دو نيروي اصلي در تعيين مسير هنجاري و شرايط جهاني شدن به چالش 
گرايان اين تفريط  عوامل روشنفكر كاپيتاليسم جهاني مورد حمايت افراط. كشاند مي
گرايان، همگي فرهنگي به عنواني شكل غالب زندگي آينده دفاع  اين افراط. باشند مي
كنند و  اي را دنبال مي گرايانه اين نظريه در عوض يك ديدگاه شكروشنفكران . كنند مي

  .هاي فرهنگي مواجه خواهند شد كنند كه آينده با برخورد هويت استدالل مي
فرض در نظر دارد كه ويژگي جهاني شدن ناهماهنگي يا  اين مقاله به عنوان پيش

رف نوعي وجود و اين شرايط ناهمگوني از يك ط .)melange(باشد  اختالط جهان مي
سازد و از  گرايي فرهنگي را منعكس مي رقابت ميان نوعي فردگرايي شايعي حتي لذت

  .دهد ها را نشان مي طرف ديگر قدرت جامعه، هويت و ارزش
توانند خودشان  هاي فرهنگي مي در اين شرايط بالتكليفي مسير هنجاري جهان، هويت

ة بر همين طبق، آيند. اني ابراز دارندهاي جه صحنهة هاي چندگان كانالة را به واسط
هاي جهاني را كه  تواند عمق دگرگوني فرهنگ بستگي دارد به اينكه چه كسي مي

بدون اينكه هيچ قضاوت . هاي مختلفي از زندگي كنوني را تخريب كرد، بفهمد جنبه
الزم است كه بدانيم چگونه خود را به نحو . فرآيند جهاني شدن كنيمة اخالقي دربار

    .اين جهاني شدن بيان كنيمة ؤثر در شرايط نفوذ دو طرفم
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  رويكرد هرمنوتيك فلسفي به هنر؛
  راهي به سوي گفت و گو و فهم ديگري
  الملوك مصطفوي شمس

  استاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

يكي از عوامل مهم شناخت فرهنگ و تمدن بشري در هر دوره ي تاريخي،توجه به هنر 
تواند آرمان ها ، انديشه ها و باورهاي هر ¬ميآن دوران است زيرا تحليل آثار هنري 

  .قوم تاريخي را بر مال سازد و زمينه ي هم سخني با آن ها را فراهم نمايد
رد هرمنوتيك فلسفي، با تلقي هنر به عنوان در ميان رويكرد هاي مختلف به هنر، رويك

امري مفاهمه اي، اين قابليت را داراست كه گفت و گويي واقعي بين مخاطب و اثر 
ايجاد نمايد و با گشودن راهي به سوي هم افقي و همدلي، شرايط رسيدن به فهمي 

  .مشترك از حقيقت را فراهم آورد
هاي گادامر در باب هنر، وجوه گفتماني  مقاله حاضر بر آن است كه با تامل در انديشه

توان با اتخاذ ¬ميرويكرد هرمنوتيك فلسفي را نشان دهد و روشن سازد كه چگونه 
چنين نگرشي، از جزميت تفسيرهاي مطلق رها شد و طريقي براي ايجاد مكالمه و گفت 

مدعاي مقاله حاضر اين است كه تحقق  .و گو با ديگري و درنتيجه فهم ديگري گشود
چنين گفتماني قادر است فرهنگ آينده بشري را از مخاطره ستيز با ديگري برهاند و به 

  .مسير مدارا سوق دهد
  :هاواژه كليد

  ، فهم، ديگري، فرهنگ، گادامر)مكالمه( هرمنوتيك فلسفي، هنر، گفت و گو
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  دعوت به كدام آينده؟
  علي اصغر مصلح

  يئطباطبا هدانشگاه عالم ،فلسفه عضو هيئت علمي گروه

ها به اغلب دعوت. دادنِ آيندة بهتر است هاي كوشش براي شكليكي از صورت »دعوت«
نمود و  »دعوت«. گيردقصد بهبود جهان و برقراري مناسبات بهتر ميان انسانها صورت مي

بيش از  »هادعوت«رسد كه در زمان ما،  به نظر مي. بودن آدمي است  وجهي از رو به آينده
شدت يافتن تغييرات در طبيعت و تكنيك، بروز . گذشته تحت تأثيرِ تصور از آينده است

هاي ماقبل مدرن، احساس سستي و تالشيِ تغييرات شديد در بنيانِ افكار و اعتقادات فرهنگ
. شده است »دعوت«هاي جديدي از اي، باعث پيدايش صورت هاي منطقهفرهنگ
اول، در پاسخ  ةگون: رايط و اقتضائات زمان ما دو گونة عمده هستندهاي برخاسته از ش دعوت

هاي عام جهان معاصر است؛ مانند دعوت به حفظ زمين و محيط زيست و به شرايط و بحران
ها، برخاسته از دوم دعوت ةگون. گرايي در شكل عمومي آنحتي دعوت به اخالق و معنويت

هاست كه به حفظ يا احياء عناصر و اجزاء ان و آيينهاي پيروان ادياعتقادات اقوام و گروه
 گونه دعوتها ينا هاي تبشيري و آخرالزماني ازدعوت. كنندهاي گذشته دعوت ميفرهنگ

. اند وجود دارد اين گونه دعوتها در برخي از اقوام كه تحت تأثير اديان ابراهيمي بوده. ستا
   .ي استگري در برخي كشورهاي اسالمآن دعوت سلفي ةنمون

. ، در زمان معاصر است»دعوت«مقصود اين مقاله، دعوت به انديشيدن در بارة اساسِ 
كنيم؟ خاستگاه هايي پيدا كرده است؟ چرا دعوت ميدعوت در زمان ما چه صورت

هاي زمان معاصر با گيرد؟ آيا دعوت ها كجاست؟ دعوت چگونه شكل ميدعوت
چه زباني و در چه شعاعي و با چه تأثيري  دعوتهاي دوران گذشته فرق دارد؟ دعوت با

در زمان معاصر،  »دعوت«هاي مختلف گيرد؟ در اين مقاله ابتدا صورت صورت مي
افزايند، نقد هاي دعوتي كه بر دشواري اوضاع جهان ميشود و سپس صورت تحليل مي

   .گيردميي متناسب با زمانه مورد بحث قرارهاشود؛ و شرايط طرح دعوتمي
   :هاواژه كليد

    فرهنگي دعوت، آينده، عالم معاصر، مناسبات ميان
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  آگاهي  ةكدهاي فرهنگي در تبليغات شهري ايران و مقول ةمطالع
  سهيال منصوريان
  دانشجوي دكتري فلسفة هنر، دانشگاه عالمة طباطبائي

داري با فرهنگ معاصرِ ايراني، با انبوهي از تصاوير تبليغاتي ناشي از فرهنگ سرمايهامروزه 
رو ها روبهتابلوهاي تبليغاتي و فروشگاه ها،هاي تجاري و سياسي از سوي رسانهگيريجهت
 ترين تاثير را دارد اين تصاوير،با صرف نظر كردن از وجه تجاري،كه سطحياما  .است

 و چه تاثيري بر فرهنگ و آگاهي؟ خودآگاه يا ناخودآگاه گوياي چه مفهوم يا مضموني هستند
واقعي توسط  ادعاي اين مقاله بر اين است كه ايجاد فضاي فرا افراد جامعه دارند؟بخشيِ 

  .نتايج مختلفي را به بار آورده است تصاوير، در دو جغرافياي شرق و غرب،
تبليغات و  ةدر ناسازگاري اجزاي متن ايراني، نه فرد در جايگاه واقعي خود قرار دارد و نه حوز

گرايي و عواقب آن اتفاق الجرمِ فضاي سياسي و اقتصادي فمصر در غرب، .يا بحث تجارت
ايرانيِ  ةاز همين روي است كه سوژ. اما در ايران اين ضرورت وجود ندارد ،همان متن است

اول به  ةمرحل. گيرد كه دو مرتبه از حقيقت آن دور استمعاصر در معرض تصاويري قرار مي
غربي و در قدم بعدي به  ةجدا شدن خود تصوير از مرجع آن و دريافتش توسط سوژ ةواسط
اينگونه است كه فرد در تنهاييِ غير . كندمخاطب شرقي آن را مشاهده مي اينكه يك ةواسط

نكته . شوداز خود بيگانه مي )نه تنهايي وجودي كه دوري از وجود است( اگزيستانسال خود
 ةكه بين ارائ نه تنها در خود تصاوير ي موجود در تصاوير تبليغاتي،برسر اين است كه تضادها

به  .تلويزيون و تابلوهاي تبليغاتي وجود دارد اعم از جرايد، هاي مختلف،آنها توسط رسانه
شود كه معنا هم در خود تصاوير و هم به رو ميايراني دائما با كدهايي روبه ةهمين دليل سوژ

از بين رفتن و تخريب دائميِ  شايد بتوان از اين موضوع، .شودمي تصاوير ديگر ويران ةواسط
نتيجه  را به عنوان جزء الينفك روح و فرهنگ ايراني،» تداعي معاني«امر مهمي چون 

 و يا تبادر مفهومي خاص تهي است،از هرگونه نوستالژي  فضاي زندگيِ شهري، .گرفت
شود ان معاصر دچار دگرگوني شديدي ميهاي تاريخي تا به زمگويي كه روند گذار از دوره

بحث بر سر اين  .آن نيز نامعلوم است ةارتباط بوده و آيندهاي پيشين خود بيكه با ويژگي
 ايراني در مقابل دريافت اين كدها چيست؟جنس زيبايي ةموضوع است كه واكنش و ذائق

ست؟از تصاوير تبليغاتي هايي دارد؟و انتظار تصاوير از ما چياين تصويرها چه ويژگي ةشناسان
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 ةنگاه خير ةاز آن طرف بحث ريش شود؟كدام نگاه تحسين مي شود؟چه تفكري برداشت مي
عناصري خاص با نگاهي اگزوتيك از  ةتر چرا غلبيا به طور واضح ما به اين تصاوير چيست؟

و  دهد؟چرا مقاومتي در برابر آن رخ نمي دهد؟ايراني به مد و تبليغات رخ مي ةسوي سوژ
ستعاره ا چرا ديگر مانند گذشته نگاه زبان فرهنگي ما به چه سمت و سويي تغيير كرده است؟

 وجود ندارد؟آيا اگر هم عنصري شرقي در چينش تصاوير ما وجود دارد، آميز خاصِ روح ايراني
اي براي آن صادر شده و يا گزينشي در دال بر آن نيست كه از سوي نگاه غالب غربي تاييديه

تواند باشد كه جاي ها اين ميتوان گفت يكي از پاسخو آيا مي ن صورت گرفته است؟آ
تفكري جدي و فلسفي در تفكر ايراني چنين بالتكليفي را ايجاد كرده است يا ال اقل گفتمان 
اصيل فلسفي در فضاي تفكري ما به معناي دقيق كلمه وجود ندارد؟در اين مقاله سعي بر آن 

انتقال آگاهي براساس تصاوير و تفسير و نقد بر مبناي چند تصوير  است كه با محوريت
اجتماعي مانند تبليغات بازرگاني و تابلوهاي تبليغات خياباني نوع چرخشِ صورت گرفته و 

 ها و مفاهيم مطرح شده،تفسيري فلسفي در جهت پاسخ به پرسش آگاهي برآمده از آن را با
اخير  ةت كه تاكيد اين مقاله بر تصاوير تبليغاتي سه دهالزم به ذكر اس .به تفصيل بيان كرد

  .شدخواهد  بيانهايي ايران بوده و در مقام مقايسه از تصاوير تبليغاتي غربي نيز مثال
  :هاواژه كليد
  .تنهايي اگزيستانسيال و غير اگزيستانسال خودشيفتگي، از خودبيگانگي، ايماژ، كد،
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  :فرا سوي رنج و رويا
  يك پارادايم فرهنگي ةبه مثاب »انسانيتوسعه «

  عباس منوچهري 
  دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي، 

اين در حالي است كه مدرنيته . دانندميبرخي متفكرين آينده فرهنگ را آينده انسان 
دانست و تجلي آنرا بيش و پيش از هر جائي در ميتكامل بشر را يك ضرورت تاريخي 

توسعه اقتصادي با تفكر تكنيكي تمهيد شده است و انسان را . ديدميفت اقتصادي پيشر
نتايج وسعه اقتصادي تكنيكي، اما ناخشنودي . موجودي اقتصادي محسوب كرده است

بعنوان بديلي براي اين نوع توسعه، نظريه . ها و رنجهاي بسياري نيز ببار آورده است
وجود انسانهاي داراي توانمنديهاي  را با )فتگيتوسعه يا(وضع بهينه  »توسعه انساني«

به اين معنا، توسعه انساني با تعابير . داندميزيستماني، يا وضعيت بهتر انسانهاممكن 
وجودي او  هايدگر، كه كمال انساني را دليل و غايت/شاعرانه سهروردي/حكمت اشراق

، امكانهاي »آينده«، )انديشه بنيادين(با ابتناء بر اين حكمت  .داند همساز است¬مي
تواند ميبه اين معنا، تفكر اشراقي . ، تحقق امكانهاي انساني»فرهنگ«انسان است و 

  . مساهمت جدي داشته باشد» توسعه انساني«در تحقق 
  :هاواژه كليد

كمال، تكامل  شاعرانه، امكان، توانمندي زيستماني،/توسعه انساني، تفكر اشراقي
  .فرهنگي
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  تنيدگي آينده اقتصاد و فرهنگ در پرتو انقالب داناييدر هم
  فرشاد مؤمني
  عضو هيئت علمي دانشكدة اقتصاد، دانشگاه عالمة طباطبائي

هاي حيات جمعي در ادبيات انقالب دانايي به طيف وسيعي از تحوالت در همه عرصه
گردد كه در ها بر روي اين مسئله تأكيد ميانساناز جمله آنكه در مورد . شوداشاره مي

ترين جايگاه تاريخي خود در فرايند توليد دست پيدا ها به انسانياثر انقالب دانايي انسان
افزوده استفاده از مغز كنند به اين معنا كه مولفه اصلي مشاركت ايشان در خلق ارزشمي

از اين زاويه با قاطعيت . رسدميقل هاي فيزيكي به حداو دانايي است و سهم توانايي
اي ميان اقتصاد و فرهنگ پديدار سابقهتوان پيش بيني نمود كه در هم تنيدگي بيمي

ها براي استفاده موثر و ثمربخش از خواهد شد و به اين ترتيب طيف متنوعي از آمادگي
و در كند كه اگر به موقع فهميده دستاوردهاي اين تحول بزرگ موضوعيت پيدا مي

دستور كار قرار بگيرد، الگويي از سرنوشت قابل تصور خواهد بود و در غياب آن هزينه 
هاي خسارت هاي اين تحول قابل مقايسه با هيچ يك از تجربهفرصت غفلت از بايسته

  .بار در طول تاريخ بشر نخواهد بود
گاه نظري هاي آن دستبراي دستيابي به فهمي روشمند از طول و عرض مسئله و بايسته

چراكه از اين ديدگاه . هاي بيشتري برخوردار استنهادگرايي به طور نسبي از قابليت
شود كه پيوند سرنوشت همه جهانيان با فهم آنها از فرهنگ به شكل جديدي تعريف مي

از اين ديدگاه فرهنگ عبارت از . سازدابعاد اهميت وجه نهادي مسئله را بهتر آشكار مي
شود كه به طور كلي از آموزش حاصل مشترك در نظر گرفته ميمجموعه اطالعات 

هاي درس و خواه هاي رسمي آموزش و از طريق كالسخواه در قالب نظام. شده باشد
در قالب غيررسمي آن كه عبارت از آموزش از طريق والدين و ديگران و كسب 

  . هنجارهاي اجتماعي است
مسئله . شودميها نش متقابل انساناين اطالعات مشترك از طريق نهادها منشأ ك
هاي بسيار قابل اعتنايي براي تبيين اين اساسي آن است كه از ديدگاه نهادگرايي ظرافت

به اين معنا كه . در هم تنيدگي ميان اقتصاد و فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است
ي است و هاي اقتصادشروع بحث از علم و فناوري در دستگاه نظري نهادگرايي از بنگاه
هاي اقتصادي كه به رابطه نهادها با عملكرد اقتصادي با دو نمونه خالص از بنگاه
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به اين . گرددبندي شده، تبيين ميصورت نمادين در قالب جنرال موتورز و مافيا صورت
گردد كه رابطه انقالب دانايي با عملكرد اقتصادي از كانال نهادها ترتيب مالحظه مي

ور آن دو نمونه خالص اقتصادي هستند، همان قدر هم نماد همان قدر كه بر مح
  . روندهاي متفاوت به شمار مي فرهنگ

تنيدگي گردد كه با شرح تفصيلي زواياي دهگانه پيوند و در همدر اين مقاله تالش مي
ميان اقتصاد و فرهنگ نشان داده شود كه در غياب اصالحات نهادي متناسب با اين 

شود و برعكس ها چگونه نگران كننده ميانداز آينده انساني چشمهاي بنياددگرگوني
كه برخوردي فعال و آينده نگرانه با اين مسئله صورت پذيرد، تجلي عيني هنگامي

زمان معنويت و رفاه قابل تركيب خردمندانه اقتصاد و فرهنگ به صورت بسط هم
  .مشاهده خواهد بود
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  عناصر غير فرهنگي در انديشه فارابي
  ناجيحامد 

  عضو هيئت علمي گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان

معلم ثاني حكيم ابونصرفارابي در سده چهارم هجري در پي طراحي بديع خود در باره 
مدينه فاضله ، بر آن برآمد كه با تحليل مباني معرفت شناسي مدينه فاضله جايگاه 

ولي همو . يزي كندراصولي همچو خير و فضيلت وسعادت را در آرمان شهر خود پي
هاي خوش بر اين نكته واقف بود كه علي رغم تبيين و توسعه اين مفاهيم، گروه

متعددي در پي اين اصول نبوده و عمال خود را از اصول بنيادين فرهنگ آرمان شهر دور 
سازند، از اين رو فارابي براي نخستين بار در سنت فكر اسالمي با امعان نظر در مي

اصول فرهنگي آرمان شهر بر آن است كه از يك سوي جايگاه مخالفان چگونگي تبيين 
  .آرمان شهر را آشكار سازد و از سوي ديگر كيفيت مقابله با اين گروه ها را بيان كند

لذا گفتار حاضر بر آن است كه پس از اشارتي گذرا بر ساختار فرهنگي آرمان شهر فارابي، به 
  .مان شهر و چگونگي مواجهه با آنها بپردازدبررسي احوال گروه هاي مخالف اين آر

  :هاواژه كليد
 فارابي، فرهنگ، آرمان شهر، مخالفان فرهنگ 

    



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   123
  

  جفري الگزاندر » جامعه شناسي فرهنگي«رهيافت 
  براي مطالعه فرهنگ

  سيد حسين نبوي
  استاديار جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي

يكي از نظريه هاي مهم جامعه شناختيِ فرهنگ كه در دهه هاي اخير مطرح شد، 
 Cultural)» جامعه شناسي فرهنگي« . جفري الگزاندراست» جامعه شناسي فرهنگيِ«

Sociology) ها و مكاتب جامعه شناختي، به مطالعه كوشد تا همانند ساير رهيافتمي
در اينجا فرهنگ، . امعه مدرن بپردازدفرهنگ و خصوصا به نحوه عملكرد فرهنگ در ج

 )ها ، روايت(Symbols)شود بلكه شامل نمادها فقط ارزش و هنجار فهميده نمي

Narratives) ها، رمزپردازي(Code) هاي و آيين(Rituals)  مربوط به امر خير(the 

Good) –  در برابر امر شر(the Evil) – نيز هست .  
تنظيم و شكل دهي به  عقيده اند كه اساساً آنچه كه سببالگزاندر وهمكاران وي براين 

مي شود فرهنگ است و از آنجا كه معنا هسته اصلي ) فردي و جمعي(كنش اجتماعي 
فرهنگ را تشكيل مي دهد ، براي فهميدن و كشف معناي يك پديده، رويداد يا مسئله 

ز دو رويكرد متني كه تبديل به يك سازه فرهنگي شده است مي توان بر اساس تلفيقي ا
و با استفاده از سه مفهوم . ، اقدام كرد)به مثابه روش(  -ساختار گرائي و هرمنوتيك  -

اين سه ، در واقع ظرف هائي . نماد، رمزگان و روايت: مهم به كشف معنا پرداخت
را دردرون خود حمل مي كنند و بايد از آنها توصيف ژرف ) مظروف(هستند كه معنا 

  .مل آوردبه ع) گيرتزي(
كه بر اساس ديدگاه » مطالعات فرهنگي«برخالف » جامعه شناسي فرهنگي«

جامعه شناسي «نوماركسيستي گرامشي وديگران به تحليل فرهنگ مي پردازد،با نگاه 
وي به تحليل فرهنگ مي پردازد » صوربنيادين حيات ديني«دوركيمي و براساس »ديني

به قول (به مثابه معلول يا متغير وابسته و آن را نه به مانند جامعه شناسي فرهنگ 
در واقع، فرهنگ . بلكه به عنوان علت يا متغير مستقل در نظر مي گيرد ،)پوزيتيويستها

  . شودبه عنوان ساختاري خودبسنده كه داراي استقالل نسبي است لحاظ مي
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گ با چنين تلقي از فرهنگ ، طبيعي است كه براي تبيين و توضيح نحوه عملكرد فرهن
بر روي استقالل و ثبات فرهنگ تأكيد بيشتري با شد ، مع هذا الگزاندر  در جامعه مدرن،

 قدرت و رسانه ها در شكل دادن و ترسيم و جامعه شناسي فرهنگي وي از نقشي كه
در اين رهيافت، برحسب نحوه آفرينش اجتماعي . آينده ي فرهنگ دارند غافل نيستند

تر، در اين رويكرد بطور دقيق. گرددبيني و تحليل ميساختار فرهنگ، آينده قابل پيش
دهي به متني، بر حسب سرشت و ماهيت بازنمائي، برحسب رمزپردازي از شر و نوع وزن

گيرد، آينده براي اين رمزگان، و برحسب روايتي كه بر اساس اين دو در جامعه شكل مي
هايي كه در ن نمونه، در روايتشود، به عنواكنشگران، اميدوارانه يا نوميدانه تصوير مي

ها و نويسندگان و ساير آفرينندگان و جامعه آمريكا درباره هولوكاست توسط رسانه
پيشرفت و : متخصصان فرهنگ عامه شكل گرفت دو نوع روايت اصلي پديد آمد

ها، هولوكاست به مثابه نماد رنج بشري نمادپردازي و در هر دوي اين روايت. تراژيك
دهي متفاوت ولي بر حسب وزن. ها به عنوان شر رمزپردازي گرديدندد ونازيبازنمائي ش

  .به اين رمز، دو روايت متفاوت شكل گرفت
رهنگي در اينجا تلقي اين است كه قدرت و ساختار سياسي با در اختيار داشتن قدرت ف

را شكل آفريند و آينده ساختار فرهنگ را مي...) ها ورسانه(يعني وسايل توليد نمادين 
بيني، كه مطابق با رويكرد در واقع آينده به عنوان يك فرآيند قابل پيش. دهدمي

ها و آينده فرهنگ را رسانه. شودپوزيتيويستي قابل مطالعه و كنترل است، تلقي نمي
دهند و شكل مي -كنندكه همسو با ساختار سياسي عمل مي - متخصصان فرهنگ عامه

معه شناسي فرهنگي الگزاندر درباره آينده وجود دارد تا تصوري كه در جا. آفرينندمي
ها، كه تصويري از آينده را در كالن روايت: حدودي به تلقي پست مدرن نزديك است

بلكه به . كنند، نه كامال مورد پذيرش هستند و نه كامال قابل رددرون خود ترسيم مي
  .يرندگهايي با برد متوسط، مورد توجه قرار ميجاي آن، روايت
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  كشور 52رفتارهاي پساماتريالسيم، دموكراتيك و سياسي در 
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  رضا نخعي
 استاد جامعه شناسي دانشگاه ويندسور كانادا

هاي دموكراتيك مانند آنچه كه در مصر و كويت اتفاق افتاده، و  سركوبي اخير جنبش
پردازان مدرنيته را در وضع  تئوري يافته رخ داده، مشكالتي كه در كشورهاي توسعه

هاي  يك دليل بر شكست اصول و جنبش. قوانين حقوقي به چالش كشانيده است
هاي فرهنگي  دموكراتيك در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اين است كه ارزش

  .هاي اقتصادي برابر نبوده است همراه با تغييرات در توسعه و پيشرفت
به  a1997-b1997-1990-1977(ها و مقاالتش  سري كتابدر يك Inglehartرونالد 
در ) Bell(بِل ة كه با نظري در حالي )Welzel 2005و با  Oy serman 2003همراه 

كنند، توانستند مدارك و شواهدي پيدا كنند كه جوامع  گرايي موافقت مي مورد پساصنعت
  .اند غربي از اقتصاد مصرفي به سمت اقتصاد توليدي حركت كرده

هاي الكترونيكي همراه  هاي آموزش و رسانه اين تغييرات با پيشرفت و گسترش در زمينه
هاي دموكراتيك شده و  بوده است كه در عوض منجر به سكوالريسم و گسترش ارزش

پيشرفت  Inglehartهاي سياسي قدرتمند بوده است؛ در نظر  چالشي در برابر سيستم
زيرا در ارتباط با عمليات فرهنگي خاص فهميده كند،ُ  اقتصادي از دموكراسي حمايت مي

ها  اين ارزش. كند هاي پساماترياليسم مشخص مي شود، كه آن را به عنوان ارزش مي
  .شوند صنعتي مي جوامع صنعتي و پيشة گرايان هاي مادي جايگزين ارزش

اند  در جوامع پساصنعتي، افراد توجهشان را به اهداف پساماترياليسم معطوف كرده
  .شود ها برآورده مي گامي كه نيازهاي اساسي مادي آنهن

صنعتي از نيازهاي  هاي فرهنگي كشورهاي صنعتي و پيش بر همين طبق، اگر ارزش
هاي فرهنگي  مادي امنيت فيزيكي و بقاء زيستي حمايت كنند، در اين صورت ارزش

ه مربوط به گري ك اي چون خودبيان گرايانه جوامع پساصنعتي نيز از نيازهاي پسامادي
  .كنند شناختي است، حمايت مي نيازهاي عقالني و زيبايي

هاي فرهنگي را كه رفتارهاي سياسي، ديني، خانوادگي و  اين دگرگوني، قوانين و ارزش
  .كنند، تغيير داده است جنسي را كنترل مي
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Inglehart هاي دموكراتيك،  هاي فرهنگي پساماترياليست با ارزش در اينكه ارزش
ها و نگراني در مورد تخريب محيط زيست، مرتبط  سياسي، تساوي جنس مشاركت

  .كند هستند مخالفت مي
هاي فرهنگي جوامع صنعتي و در حال توسعه،   كند كه با فهم ارزش بنابراين او پيشنهاد مي

  .بيني كنيم توانيم خط سير سياسي، اجتماعي، اقتصادي آينده را و بالعكس پيش مي
هاي پساماترياليسم به آرزوها و رفتارهاي  را با تأثيرگذاري ارزش Inglehartة ما نظري

  .دموكراتيك هم در سطح كوچك و هم در سطح بزرگ بررسي كرديم
هاي پساماترياليسم با رفتارها و آرزوهاي دموكراتيك  دهد كه ارزش نتايج ما نشان مي

ورهاي غير باشند و چنين روابطي براي كشورهاي غرب در مقايسه با كش مرتبط مي
اگرچه كه پساماترياليسم با رفتارهاي و آرزوهاي دموكراتيك . باشند تر مي غربي محكم
باشد، اما اين ارتباط در كشورهاي مختلف خواه غربي يا غير غربي فرق  مرتبط مي

  .باشند ها مورد بحث مي استلزامات سياسي و نظري اين يافته. كند مي
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اي در آيندة  تصاوير آستانه گونة نقش انتقادي و كاركرد تابع
  فرهنگ تصويري

  ) اثر فراسيسكو دو گويا و نقد درزماني خشونت 1808سوم ماه مي تابلوي ( 
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  امير نصري
  عضو هيئت علمي گروه فلسفه، دانشگاه عالمة طباطبائي

  بهاره سعيدزاده
 طباطبائيدانشجوي دكتري فلسفة هنر، دانشگاه عالمة 

تي ميچل و گُتفريد بوهم در قالب چرخش . جِي. به دنبال تغيير پارادايمي كه دابليو
محور و به  آيكونيك خود در مطالعات فرهنگي مطرح كردند، گذر از نقد زبان/تصويري
نمايد ودر ساية  شناسي تصوير در كار نقد در آينده مطالعات تصويري ضروري مي رسميت

تري از تفكر  تواند ابعاد گسترده مند و انتقادي تصاوير مي قابليت نظريه اين تغيير پارادايم
البته هر تصويري ممكن است چنين . را در آينده فرهنگ بصري گشوده سازد

هاي  پژوهش حاضر كوششي است براي كشف يكي از ويژگي. هايي را دارا نباشد قابليت
و در نتيجه آن » اي بودن آستانه«ه مند و انتقادي؛ بدين ترتيب ك احتمالي تصاوير نظريه

مند و  هاي ممكن تصاوير نظريه ، به مفهوم رياضي كلمه، يكي از ويژگي»گونگي تابع«
 1808سوم ماه مي بر اين اساس، پژوهش حاضر تابلوي . شود انتقادي معرفي مي

و مند  اي از تصاوير نظريه برجسته  اثر فرانسيسكو دو گويا را به عنوان نمونه) 1814(
كه  كند چگونه اين تابلو به جاي اين دهد و بررسي مي انتقادي مورد مطالعه قرار مي
اش يك  اي هاي آستانه اي تاريخي باشد، به خاطر ويژگي صرفاً به تصوير كشيدن صحنه

آميز فراواني را  تابع يا يك رابطة درزماني از خشونت و اعمال زور بوده، روابط خشونت
و   گونه بنابراين، به منظور بررسي كيفيت تابع. از نظرگاه آن ديدتوان در طول تاريخ  مي

هاي متعدد آن در ساية وقايع تاريخي و  انتقادي اين تابلو، سير تاريخي و پيكربندي
اي اين اثر در ايجاد كيفيت  فرهنگي مختلف مرور خواهد شد تا تأثير موجوديت آستانه

در طول تاريخ مورد » خشونت و قدرت روابط«پذير آن در ترسيم   زايشي و استحاله
    . مطالعه قرار گيرد
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  شمولشمول تا شريعت جهاناز اسالم جهان
  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  رحيم نوبهار
  استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

هاي اسالمي كه شامل بسياري از آيات هشمولي اسالم همواره در بسياري از آموزجهان
بسياري از استداللهاي الهياتي كه نبوت و . شود، مورد تاكيد قرار گرفته استميقران 

گيرند كه اسالم دين هر انسان بخشند، فرض ميامامت در الهيات شيعه را ضرورت مي
در بين استداللهاي بهتر شناخته شده براي اثبات . و هر نسل انساني در آينده است

ي حفظ نظام مادي و معنوي زندگي آدمي مورد ضرورت نبوت دليلي است كه نبوت برا
دليلي انسان گرايانه كه در آن هر انساني به گونه اي يكسان مورد مالحظه  .نياز است

  .قرار گرفته است
توان به آساني عالئم و ¬ميدر شريعت اسالم، يعني جنبه عملي اسالم، با اين حال، 

هاي شريعت طبيعي است چرا كه آموزهاين تا حدودي . آثار زيادي از ناحيه گرايي يافت
اي خاص يعني عربستان آنها كم و بيش با مالحظه جامعه. مجرد و ايده آليستي نبودند

  .اي شكل گرفته بودندسعودي با فرهنگي خاص و خصويات تمدني ويژه
در عصر جهاني ما شريعت نياز مبرمي دارد به اين كه بيش از پيش با رسالت جهاني 

به دليل اين واقعيت كه بخش مهمي از اسالم در شريعت آن بيان . ن شوداسالم همخوا
شده است، خوانشي قابل فهم، كارآ و عمومي از شريعت براي مردم گرداگرد زمين با 

  .زمينه هاي فرهنگي مختلف حقيقتا مورد نياز استزمينه وپسپيش
ختن همخواني بايست معطوف به ساميدر واقع بسياري از كوشش هاي علماي اسالم 

اي كه رسد شيوهبه عقيده نگارنده، به نظر مي .بين شريعت و رسالت جهاني اسالم باشد
. در آن قرآن مقدس با شريعت سر و كار دارد منبعي بسيار ارزشمند براي يادگيري باشد

رغم اين واقعيت كه به طور كلي نقش عمل ديني در اسالم بسيار در وهله اول علي
. ر كمي از آيات قرآن به موضوعات عملي اختصاص داده شده است،حياتي است، شما

قرآن . دوم اينكه شيوه سخن گفتن از همان موارد محدود هم دستورالعمل گونه است
كند و از درگير شدن در اي كلي مطرح مي تقريبا هميشه موضوعات قانوني را به گونه

ون رها كردن جزييات تواند همچاين رهيافت مي.كندجزييات موضوع اجتناب مي



  »آيندة فرهنگ«المللي چكيده مقاالت همايش بين   129
  

. هاي مختلف تعبير شودهاي زمان ها و مكان موضوعات عملي به خاطر نياز و خواست
شوند كه وضعي بحراني براي افراد و  هاي قرآني اغلب هنگامي مطرح ميسوم، آموزه

اين البته ضرورتا داللت بر اين ندارد كه محتواي آن آيات قرآني . آمد جامعه پيش مي
هاي قانوني، واقعي و ن موارد خاص است، بلكه به معناي آن است كه هنجارمحدود به آ

اي ارائه چهارم، قرآن اغلب به شنوندگانش فلسفه. وابسته به مشكالت ملموس هستند
اي براي  تواند به عنوان شيوهمياين رهيافت . دهد، يعني هدف يا غايتي وراي قوانين مي

هايي  ر روح و اهداف آنها در شرايط و محيطكارايي هنجارهاي قانوني كه مبتني ب
تواند در كنار ديگر ¬ميمختلف است، فهميده شود، خصيصه اي روشي كه به نوبه خود 

  . ها به فهمي جهان شمول تر از شريعت اسالمي كمك كند ويژگي
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  هافرهنگ »طوالني ةحافظ«
  )اصل مقاله به زبان آلماني(

 داگمار نويندورف

  آمادمي، فنالند استاد دانشگاه ابو

نگارنده در نظر دارد در مقالة خود پس از ارائة مقدمه اي كوتاه، با كمك دو مثال نشان 
مبنايي براي زمان حال هستند و به اين  »حافظه طوالني شان«دهد كه فرهنگ ها با 

چنين وضعيتي اغلب تنها از آن چشم اندازهاي . سازندميوسيله آينده را امكان پذير 
قابل شكل گيريست، كه غالبا آينده برايشان روشن نيست، با اين حال تأثير تاريخي 

  .تعيين كننده اي بر آن دارند
  :شودميبراي نشان دادن اين نظريه از اين دو مثال كمك گرفته 

با توجه به مباحث اخالقي در گرفته در : اين مثال نشان خواهد داد. 1مثال 
پي ور شكستگي بانك لهمان، يك مباحثه  مطبوعات به بهانة بحران اقتصادي در

تواند بر اساس الگوهايي برگزار شود كه به آباء كليساها بر ميگردد و ¬ميچگونه 
  .ميالدي بوده است 12/13نخستين نقطة اوج آن در سدة 

در قرون وسطا چگونه اختالف هاي : اين مثال قرار است نشان دهد. 2مثال 
در هر . كنندميآلمان و فنالند تفاوت ايجاد  اثبات شده در معاهدات دعاوي ميان

بروز كردند كه هيچگونه ترديدي در توانايي  »پايدار«دو مورد معاهدات آنچنان 
  !حتي اگر در زمان حال به آن آگاه نيستند - بقايشان در آينده نيست
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هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد فرهنگي در دورهمباحث ميان
  مطالعات ترجمه در ايران

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  نژاد مينا وكيلي
  دانشجوي كارشناس ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه پيام نور 

  رضا رضواني
 استاديار آموزش زبان انگليسي، دانشگاه ياسوج

توسعه و تقويت توانش ميان فرهنگي از عوامل اصلي و مهم توانايي ترجمه در دنياي 
هاي اين امر مستلزم آگاهي و ارزيابي تفاوت. استميان فرهنگي و چند فرهنگي 

برنامة درسي . فرهنگي است كه بسيار فراتر از توانش ارتباطي زبان مبدأ و مقصد است
منظور باالبردن آگاهي و تقويت توانش هاي خارجي بهويژه آموزش زبانملي و به

. اندو ارائه شدهريزي فرهنگي دانشجويان فعلي و محققان و متخصصان آينده، برنامه
پردازد كه برنامة درسي ملي آموزش عالي اين مطالعة كيفي به بررسي اين موضوع مي

اين مقاله، . پردازدمطالعات ترجمه چگونه به توسعه و تقويت توانش ميان فرهنگي مي
ويژه با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي برنامة كلي و ارائة مطالب فرهنگي در به

براي اين منظور، . پردازدهاي برنامة درسي كارشناسي و كارشناسي ارشد ميسرفصل
تجزيه و تحليل دقيق . تمام استانداردهاي رسمي دروس تخصصي بررسي گرديد

هاي زباني استانداردهاي درسي نشان داد كه باوجود تأكيد و تمركز بيش از حد بر توانش
اين عدم . كافي و الزم توجه نشده استو ارتباطي، به توانش ميان فرهنگي به ميزان 

تر است؛ در اين تعادل در برنامة درسي مطالعات ترجمه در مقطع كارشناسي ملموس
در رابطه با درك و ) يك درس اصلي و سه درس تخصصي(برنامه، تنها چهار درس 

در برنامة كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه، تنها . دانش ميان فرهنگي ارائه شده است
. پردازنددرس اجباري و چهار درس اختياري به موضوع ارتباط ميان فرهنگي مييك 

دهد از ميان ده دانشگاهي كه دورة كارشناسي ارشد تحقيق و بررسي بيشتر نشان مي
كنند تنها چهار دانشگاه يكي از اين دروس اختياري را مطالعات ترجمه را برگزار مي

بندي توان در سه گروه دستهوركلي، اين دروس را ميطبه. اندبراي دانشجويان ارائه داده
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) زبان انگليسي(گروه اول، دروسي هستند كه هدف آنها معرفي فرهنگ زبان مبدأ : كرد
هاي مناسب براي به دانشجويان است؛ دروس گروه دوم بر چگونگي يافتن معادل

وه سوم كنند؛ و در آخر، هدف اصلي دروس گركلمات و عبارات فرهنگي تمركز مي
سازي دانشجويان براي ارائه و انتقال فرهنگ ملي تاريخي و مذهبي ما به آماده

در اين مقاله، به بحث دربارة پيامدها و كاربردهاي آموزشي . المللي استخوانندگان بين
اين تحقيق براي بهبود كيفيت شناخت و درك فرهنگي و ترجمه در نظام آموزش عالي 

  .پردازيمايران مي
  :هاواژه كليد

   .فرهنگي، درك فرهنگي، برنامة درسي ملي، استانداردهاي برنامة درسيترجمة ميان
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  :سوي دولت ملي عدالت اجتماعي آن
  ناسيوناليسم ليبرال در بافت چند مليتي

  )اصل مقاله به زبان انگليسي(

  مارك وونز
 دانشجوي دكتري فلسفه، دانشگاه لون بلژيك

آل  خواه از دولت ملي ايده هاي آزادي جهاني، ناسيوناليست طبق مذاكرات در مورد عدالت
زيرا اين پيوندها ميان . كنند به عنوان بهترين نگرش براي عدالت اجتماعي حمايت مي

  .كند ها تقويت مي ها، حس با هم بودن و فداكاري را در آن ملت
عدت سوي دولت ملي فقط كمترين تعهدات و وظايف از قبيل عدم مداخله و مسا آن

به : هاي ليبرال دو جنبه دارد بنابراين عدالت اجتماعي ناسيوناليست. انساني وجود دارد
اگرچه كه من اين دولت . رسميت شناختن و تصميم مجدد جوامع ملي از هم گسيخته

كنم كه  دانم، اما پيشنهاد مي آل را به طور وسيعي بي عيب و نقص مي ملي ايده
، Gill Kymlicha ,David Millerاي همچون  رجستهخواه ب هاي آزادي ناسيوناليست

ها از به  اند؛ زيرا آن اصول مركزي آن رادر جوامع سياسي چند مليتي درست به كار نبرده
كنند وفقط تاحدودي با  هاي مقتدر دول ملي موجود جلوگيري مي چالش كشيدن نقش

اول اينكه . نندك به رسميت شناختن و تقسيم مجدد در آن سوي مرزهايشان موافقت مي
كنند به  تأكيد مي. اي دارند بر اين ايده كه افراد در كدام هويت ملي سياسي برجسته

هاي  اروپا و ظهور هويتة با توجه به مكثالي از اتحادي. هاي ديگر استثناي هويت
كنم كه مرزهاي مفهومي و فيزيكي شناسايي در برابر تقسيم  اروپايي، من پيشنهاد مي

اند، اما اكنون  از آنجايي كه هويت ما تا حدودي ناهماهنگ شده. اند مجدد محو شده
هاي تقسيم مجدد ضروري هستند تا پروژه  نقش كوچكي وجود دارد كه براي سياست

هاي  كند كه در آن ناسيوناليست چالش دوم طرقي را بررسي مي. اروپايي را حفظ كنند
يف كرده و خودرأيي را براي هاي ملي را تضع ليبرال عدم تعادل قدرت را كه هويت
  .بوميان مشكل ساخته، از ميان بردارند

هاي ملي برجسته  اند و تبديل به هويت هاي بومي تغيير كرده مواردي كه در آن هويت
من در . رسد كه ادعاهاي كمتري براي خودرأيي وجود داشته باشد شدند، به نظر مي
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كنم كه ناهماهنگي قدرت  هاد ميكنم و در عوض پيشن برابر اين ديدگاه استدالل مي
مبتني بر  هاي تاريخي و اقتصاد در حال رشد دارد كه ادعاهايشان در بي عدالتي. رسيد

در برخي از موارد اين . باشد خودرأيي و قطع نظر از انطاق و يكساني فرهنگي مي
  .خودرأيي به خاطر ماهيت غير ارادي تغيير هويت الزم است

خواه پيشرفته است، كه به خوبي با ظهور  ناسيوناليسم آزادي ها يك اين استداللة نتيج
ها و همچنين با اَشكال قدرتمند  هاي ناهماهنگ و نياز به توزيع مجدد اين هويت هويت

  .باشد هاي كوچكتر و ادعايشان براي خودرأيي هماهنگ مي براي محافظت از مليت
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  اجتماعي -تغييرات فرهنگي تحول در ترجمه؟
  بر ترجمه هاي سعدي و تأثير آن

  )اصل مقاله به زبان آلماني(
  فرانك هاشمي
  دكتراي زبان و ادبيات آلماني

تواند به آشنايي و نزديكي ميان فرهنگ ها بيانجامد، مطالعه آثار ادبي مييكي از راه هايي كه 
تواند راهي براي شناخت خود و جهان و ميبيش از همه جنبه آموزشي آن است، كه . است

تواند از راه آموزش ميانتقال فرهنگ . هاي نا آشنا باشد بهتر فرهنگ خود و فرهنگدرك 
ميان فرهنگي ادبيات امكان پذير شود؛ به اين ترتيب كه ترجمة آثار ادبي نا آشنا و داراي 

از چنين بررسي هايي اغلب نتايج جالب توجهي به . محتواي فرهنگي مورد بررسي قرار گيرند
آيد، بويژه اگر امكان بررسي ترجمه هاي گوناگون يك اثر ادبي را داشته باشيم كه ميدست 

در طول سده هاي متمادي و در پي دگرگوني هاي اجتماعي و شرايط زماني انجام شده اند؛ 
مطالعه دربارة اينكه هر يك از اين برگردان ها تحت تأثير كداميك از شرايط روز بوده اند و 

در چنين پژوهشي . فرهنگي متن را به چه صورتي انتقال داده اند- ادبيبر حسب آن محتواي 
دانستن اين مطلب حائز اهميت است كه كدام جنبه هاي تاريخي، تحوالت اجتماعي و 
تكامل فرهنگي دليلي بر انجام ترجمه هاي نوين يا بازسرايي يك اثر ادبي بوده و در نتيجه 

در . س هاي يك اثر مشخص بوجود آمده استمجموعة متنوعي از بازآفريني ها و اقتبا
بسياري از موارد حتي نيازي به تفسير وتوضيح جامع نيست، زيرا با خواندن متون تفاوت در 

  .شودميشيوة بيان و سبك آنها آشكار 
در اين مقاله با ارائه نمونه هايي از سروده هاي نظم و نثر سعدي، شاعر بلند آوازة ايراني، 

ي، پيشرفت هاي اجتماعي و فرهنگي در آلمان، كه به ترجمه هاي نوين نقش تحوالت تاريخ
فاصله زماني موجود ميان . شودمياين سروده ها به زبان آلماني منجر شده اند، بررسي 

تواند به اين موضوع اشاره ميترجمه ها و اقتباس هاي گوناگون آثار سعدي به زبان آلماني، 
فرهنگي در آينده نيز روند مشابهي در - مد هاي اجتماعيداشته باشد كه چنين تحوالت و پيا

  .پي خواهند داشت
  :هاواژه كليد
    .ترجمه ،ادبيات گ،فرهن
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  پديدار شناسي به عنوان يكي از شيوه هاي فلسفة ميان فرهنگي
  )اصل مقاله به زبان آلماني(

  سو هان- چونگ
  دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه فرايبورگ آلمان

كلّيت دستاوردهاي داراي ويژگي هاي ذهني، «: اين است »فرهنگ«يكي از معاني 
دورة  يكحوزة مشخص، در طول  يكجمع مشخص در  يكهنري و ساختاري در 

در . در اين معني تكرار سه بارة حرف تعريف نامشخص جلب توجه ميكند. »مشخص
خي در ضمن بشر داراي تاري. دنيا و حتي در هر كشوري بيش از يك جمع وجود دارد

معناي آن اينست كه ما فرهنگ هاي بسياري . طوالني و دوره هاي متعددي بوده است
بر اين . داريم كه ميتوانند با استفاده از فن آوري هاي نوين با يكديگر ارتباط برقرار كنند

  .اساس ما اينك نيز در جهاني ميان فرهنگي زنگي ميكنيم
را به  Epochéمفهوم پديدار شناسي، بويژه كنم در مقالة خود ميدر چنين موقعيتي تالش 

هر انساني در يك . عنوان شيوه اي براي نزديك شدن به فرهنگي نا آشنا نشان دهم
نوعي جهان بيني را در  اين تربيت. يابدميفرهنگ، در موارد نادر در چند فرهنگ پرورش 

مانع از آن  اما اين بديهي بودن فرهنگ خود. دهد، كه برايش بديهي استميشخص شكل 
جهان بيني شخصي در يابد، زيرا نا خود آگاه با شود كه فرهنگي نا آشنا را با ماهيت آن مي

 »از بين بردن«اين . پس اعتبار اين جهان بيني بايد از بين برده شود. نگردمياش به آن 
)Epoché ( گشايدميچشم انداز شخص را براي نگرشي ناب به پديده هاي فرهنگي نا آشنا.  

به عنوان شيوه اي براي ) از ديدگاه هوسرل و هايدگر(در اين مقاله ابتدا پديدار شناسي 
سپس كار برد عملي اين شيوه با توجه به دو . شودميفلسفة ميان فرهنگي ارائه داده 

اين اشعار سرودة ثنايي . شود، يعني با كمك دستاوردي ذهني، هنريميشعر نشان داده 
» Wie wenn am Feiertage «  اثر موالنا جالل الدين محمد  مثنوياثر هولدرلين و

براي . شماردميهولدرلين در سرودة ثنايي خود طبيعت و ذهن را برابر . رومي هستند
موالنا جالل . از بين برده شوددرك اين هويت بايد بايد ابتدا ثنويت طبيعت و ذهن 

س نوازندة فَآنجا نَ. گويدميوازندة پير چنگ سخن الدين محمد رومي در شعر خود از ن
براي درك اين برابري بايد عينك ثنويت . شوندميچنگ و روح خدا با هم يكي شمرده 

    .طبيعت و ذهن را از چشم برداريم تا بتوانيم شعر را در معناي واقعي اش بفهميم
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  معنا، ساختار و وظيفة فلسفة ميان فرهنگي
  )آلمانياصل مقاله به زبان (

  حميدرضا يوسفي
  آلمان كوبلنتساستاد فلسفة ميان فرهنگي دانشگاه 

. امدر طول بيست سال گذشته در آلمان از نزديك شاهد رشد فلسفة ميان فرهنگي بوده
چرا براي . گيردها تا بحث در مجامع كوچكتر علمي را در بر ميمشاهداتم از همايش

گيرند؟ آيا ر شأن آن است در نظر نميفلسفة ميان فرهنگي آن جايگاهي را كه د
هايي اي نو ظهور است يا يك ضرورتي منطقي؟ اين ضرورت منطقي چه ويژگي پديده

شوند كه فلسفة ميان فرهنگي وارد نظام آموزشي شود؟ دارد و چه عواملي مانع از آن مي
ها و مسائل پس هدف، عملكرد و وظيفه فلسفة ميان فرهنگي چيست؟ اين پرسش

  .هستند اين مقالههاي اصلي در مشابه آن موضوع
  


