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 چکیده

دو فرهنا،، دو  یاانارتباطات و روابط م یدار بررساز ارتباطات است که عهده ینوع یفرهنگ یانارتباطات م

باا  یدانسان جد یازهایبه ن ییپاسخگو یرا برا یمختلف علم یهافرد از دو فرهن، و مانند آن است و رشته

 یرششاناخت باا پا  یا . ابشناسدرا بهتر  یرامونتا خود و جهان پ کندیخود همراه نموده و به بشر کمک م

هاا و شاناخت  فرهن، یتمعتقد اسات باه رسام یلورت شود؛یم یسرمختلف م یهافرهن، یانم یهاتفاوت

 یاه. در نظرشمارندیم یها گراماست که انسان یمورشناخت  ا یتبه رسم یمتفاوت اساساً به معن هاییتهو

نوجواناان و  یهاامثا  گروه ی،اجتمااع یهاالز، گروهیاثر واتس و گ یگروه یانو م یفرهنگ یانارتباطات م

اسات.  یقیو موسا یااتورساوم، ادبخاص خود رادارند کاه شاام  اا ا، آدا  یهافرهن، ی،قوم یهاگروه

 ییبار رفتارهاا یریتماد یا ها چگونه از طرکه فرهن، کندیم یدمسئله تأک ی بر ا یفرهنگ یانارتباطات م

اقادامات  یربناایکاه ز یفرهنگا یهااو ارزش شاوندیم یزمتماا یگردیکها، از و ژست یمث  فاصله شخص

سااده و بافات  یبا بافات فرهنگا ییهافرهن، یی،جمع گرا-ییمختلف ازجمله فردگرا یهافرهن، یارتباط

 یهاافرهن، ی با یزموجود تما یالگو ینکه. با توجه به اشودیاست، چگونه درک م یرهو ا یچیدهپ یفرهنگ

بار  یادبادون تأک یفرهنگا یااندر امار ارتباطاات م ییافزاجهت دانش ییهاپژوهش پ یرد،یگوناگون را نم

است.  یتضرورت و اولو یگوناگون، دارا یهاشناخت  فرهن، یتها و با توجه به رسمفرهن، سازییکسان

 یارتباطات به فارسا المللیی المعارف بدر دائره یفرهنگ یانپس از ترجمه مداخ  ارتباطات م یبررس ی در ا

مشاخ   یانتقااد یشناس. با روش اصطلاحشودیم یی آن تب ینولوژیکترم یالگو ی بالا، آخر یبا دقت نظر

 ساازییکسان شادن،یهاا، درروناد جهانتفاوت یرشبر پا  یشاخه از دانش مبتن ی ا یباوجود ادعا شود،یم

                                                 
  دانشگاه باقرالعلوم ،یو ارتباطات فرهنگ یغتبلارشد  یکارشناسدانش آموخته. 



 یعلوم اجتماع یژهو، 8831، تابستان 81شماره   851

 

 یرونای،و ب یاز نقد درونا ستفادهحاضر با ا ی اهداف طبقه االب در حال وقوع است. تحق یدر راستا یفرهنگ

 یفرهنگا یاانارتباطاات م یاهنظر یاانبه دست داده و باب یفرهنگ یاناز مطالعات ارتباطات م یانتقاد یفهم

 پرداخته است. گیرییجهنقد و نتبهبر اصطلاح تعارف  یمبتن یقرآن

 .تعارف یالگو ینولوژی،ترم ی،فرهنگ یانفرهن،، ارتباطات، ارتباطات م :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ی ارتبااطی هاایفنااوربه مدد پیشرفت  نامندیمدر عصر حاضر که آن را عصر ارتباطات 

ی جهانی به یکدیگر مرتبط ساخته است. در ایا  عصار، ارتباطاات ادهکدههمه جهان را مانند 

گسااترده و در همااه جهااان رو بااه افاازایش اساات و  صااورتبهی مختلااف هااافرهن،میااان 

بار ایا   تحلیلگران. اندگماشتهی از سراسر دنیا به بررسی اصول و مبانی آن همت پردازانهینظر

تی را هماهن، و یکنواخات کارده اسات و های زندگی سناالب شیوه شدنیجهان»باورند که: 

از ایا  دیادگاه، هساتی.. به دوران پسااملی  و در حال نزدیک شدن رفته  یدرنتیجه، تنوع از ب

گروهای،  یها، رساانهییگرامعرف فرهن، جهانی واحدی است مبتنی بر مصارف شدنیجهان

بسته به دیدگاه شخصی، مساتلزم  یسازهمگ  گونه یو سیطره زبان انگلیسی؛ ا ییگرا کایآمر

 (88 ،8381 ،)شولت «.گرایی پیشرو یا جهان خواری ظالمانه استوط جهان

 هادف :کنادرا دنبال میامپریالیس. فرهنگی امریکا دو هدف مه.  پتراس، مزیج ریبه تعب

 ارائاه کالاهاای فرهنگای منظورباهای  است که اقتصادی و هدف سیاسی. هدف اقتصادی آن 

 به افکار عمومی هیدسلطه از طری  شک  ایجادو هدف سیاسی  را در اختیار خود بگیردا بازاره

طریا  را از  شااناز ثروتمندان امریکای شامالی ثروت یدرصد روبه رشد» گوید:. وی میاست

از هار ی شامالی، افراد آمریکاحاضر در میان ثروتمندتری  اند. در عصر آوردهها به دست رسانه

 یکای منزلهها کسب کرده است. امپریالیس. فرهنگی، بهنفر ثروت خود را از رسانهپنج نفر یک 

 (501 ،8383 ی،)توکل «ست.ااز منابع ثروت و نفوذ، در امریکا جایگزی  تولید صنعتی شده 

در چاارچو  امپریالیسا.  شادنیجهاانفرض االب بر ای  اسات کاه حاضر  پژوهشدر 

برای هار بخاش از جهاان و باه  یکایاربی و آمرباعث گسترش فرهن،  و است گرفتهشک 

ت که تسلط ای  خطر اینجاسشده است.  یارب ریفرهنگی ا یهاآن از دست رفت  سنت دنبال
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اسات.  رفتمخالفتی در حال پیشا گونهچیو بدون هتبلیغاتی فرهن، جهانی از طری  ابزارهای 

را برحساب  شادنیکساانی کاه جهاان ژهیونظران )باهدر سراسر جهان، بسایاری از صااحب»

 موجاب شادنیجهان که باورند ای  بر ،(کنندمی استنباط مدرنیس. ای 8آزادسازی و اربی سازی

 (851 ،8338 ی،)نظر «.خواهد جهان سراسر در فرهنگی همخوانی نوعی

افکار خاود را از  کنندیمارتباطات انسانی فرایندی پویا است که طی آن افراد تلاش »

 5«یی خااص باا افاراد دیگار باه اشاتراک بگ ارناد.هاروشنمادها به  کار بردنطری  به 

(samovar 2013, 10) «.ی از اشااخه ،باه مفهاوم عاام-ارتباطات میاان فرهنگای  عل

دار بررسای و ی از ارتباطات جهانی است کاه عهادهاشاخهیا  -مستق   طوربه -ارتباطات 

ت و روابط میان دو فرهن،، دو فرد از دو فرهنا، و مانناد آن اسات. ایا  مطالعه ارتباطا

ی دارد و از ویژگای دو بخاش اصالی آن )فرهنا، و ارتباطاات( ارشتهانیمحوزه ماهیتی 

های مختلف علمی را برای پاسخگویی به مسائ  و نیازهای انسان است و رشته شدهگرفته

باه دلیا  اینکاه فرهنا، مفهاومی  (55 ،8311 ،ی)رض «جدید با خود همراه کرده است.

؛ و ارتباطاات کاه ساطوح شاودیمگسترده و وسیع است و شام  همه ابعاد زندگی انسان 

هاای مختلاف، باه توجه و پرداخت  اندیشمندان و محققان حوزه ی گیرد،دربرممختلف را 

توجاه  ارتباطات میان فرهنگی ابتدا»مباحث ارتباطات میان فرهنگی لازم و ضروری است. 

انگیزد و ایا  شاناخت باعاث را برمی هاآن و شناختی دیگر هافرهن،به جهان اطراف، 

بهتر بشناسی.، زیرا مفهوم خود و دیگری، در توجه به وجوه مشترک  زیرا نشود تا خود می

 (Rohrlich 1987, 127-128) «.استو متفاوت نهفته 

 هااارزشمپریالیسا. فرهنگای ا براثار شدنیجهانای  است که در فرایند اما حقیقت 

ی ساازکسانی مختلاف نادیاده انگاشاته شاده و ناوعی یهافرهن، ورسومآدا باورها و 

                                                 
1. WESTERNALIZATION. 

2. Human communication is a dynamic process in which people attempt to share 

their thoughts with other people through the use of symbols in particular settings. 
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 برخلاافنظریات مربوط به ارتباطات میان فرهنگی  جهیدرنتفرهنگی در حال وقوع است. 

 هااتفاوتبر به رسامیت شاناخت  و حفا   دیتأکفلسفه وجودی و اصول و مبانی خود که 

در حقیقات امار میاان فرهنگای ای  است کاه  مسئلهی تمرکز دارد. سازکسانیاست، بر 

 است. شدنیجهان شدن یا آمریکایی نظریه مفهومی مقاب 

در پژوهش حاضر، در بررسی ترمینولوژی اصطلاحات مربوط به ارتباطات میاان فرهنگای 

فرایند فرهن، پا یری و شدن وجود دارد، مانند آنچه در مدخ  سازی و جهانیتأکید بر یکسان

هماراه اسات کاه  5زداییپ یری االب با تجربه فرهن، پدیده فرهن،»آمده است:  8ارتباطات

 «ک. همان یادگیری زدایی موقتی یا جایگزینی برخی از عاادات فرهنگای اصالی اسات.دست

تی، هاای تجااری تبلیغااهمواره با آگهیصادرات تلویزیونی آمریکا، »هربرت شیلر معتقد است: 

 یادنز،)گ« .کنادهای محلی بیان فرهنگی را تباه میدهد که شک فرهنگی تجاری را انتشار می

مریکایی شدن که برای دولات ز آمثابه شکلی ارا نیز به شدنجهانیای  دیدگاه، » (281 ،8311

های خصوصی آن سودمند اسات باا امپریالیسا. فرهنگای ملاازم و منافع شرکت متحدهایالات

ها میسر است فرهنگی تنها با حضور همه فرهن، چندگانگی( 33 ،8388 یفیتس،)گر «داند.می

شناسان توسعه بر ای  باورند که مصرف کالاهای فرهنگی در سراسار جامعه»اما در حال حاضر، 

جهان به سمت ایجاد یک فرهن، جهانی بوده اسات. باا باه وجاود آمادن فرهنا، جهاانی، 

شود و جهان به سمت یاک فرهنا، تر میآسان توسعهالدرحنوسازی فرهنگی در کشورهای 

 (88 ،8388 ،)زاده «نهد.واحد قدم می

های بیدار جهاان و رسالت پیامبران الهی در طول تاریخ رساندن ندای ح  به وجدان

و در  روبرکتشاانیخبوده است. رسول گرامای اسالام در زنادگی سراسار  هاانسانهدایت 

ده از کلام الهی از اصولی خاص در ارتباطات میان فرهنگی راستای رسالت خویش با استفا

 استفاده نمودند که باید مبنای نظریه و عم  در ارتباطات اسلامی قرار گیرد.

                                                 
1. Acculturation Processes and Communication. 

2. Deculturation. 
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ی المللا یب المعاارفدائرهکه در حاال حاضار در  اصطلاحات ارتباطات میان فرهنگی

بخشیده است که باهدف ، چارچوبی خاص در ای  دانش را مرجعیت وجود استارتباطات م

تنها باهادف اصالی ارتباطاات اصلی ارتباطات میان فرهنگی فاصله دارد. ای  چارچو  ناه

 عنوانبه. میان فرهنگی بلکه با نظام قرآنی ارتباطات میان فرهنگی نیز در تقاب  قرار دارد

و ذیا  مادخ  فرایناد فرهنا، پا یری  ولفگان،ارتباطات نوشته  المعارفدائرهنمونه در 

همراه است « 8زداییفرهن،»ی االب با تجربه ریفرهن، پ پدیده »ارتباطات آمده است: 

. نقاش استکه همان یادگیری زدایی موقتی یا جایگزینی برخی از عادات فرهنگی اصلی 

را تساهی   5زدایی انطباا  میاان فرهنگایی و فرهنا،ریفرهن، پا های متقاب  تجربه

باثبات، دوسویه و کارکردی باا  نسبتاًای د را به ایجاد رابطهکند، فرآیند تغییر درونی، فرمی

نویسنده ایا  مادخ   (58 ،5008 ،)ولفگان، «سازد.محیط میزبانی مشخ ، رهنمون می

بر ای  باور است که برای پ یرش یاک فرهنا، جدیاد بایاد فرهنا، پیشای  از طریا  

ی  آن شود که ای  مطلب جایگزینی عادات جدید زدوده شود تا فرهن، جدید بتواند جایگز

 عدم پایبندی به فرهن، اصی  در هنگام ارتباط بی  فرهنگی است. دهندهنشان

های مه. توسعه عل. ارتباطات، گسترش واژگان آن اسات. در حقیقات از جنبهیکی 

ی اخیر هاسال. در ابدییمانا  هاآنی جدید و گسترش هاواژهیک عل. از طری  برساخت  

ویژه در حوزه ارتباطات میان راستای ایجاد واژگان در عل. ارتباطات و به اقدامات مهمی در

ی ارتباطاات ویراساته ولفگانا، دونزباا  المللا یبفرهنگی انجام پ یرفته است. دانشنامه 

در حوزه ارتباطات اسات کاه توساط پژوهشاگرانی از  المعارفدائرهتری  تری  و جامعمه.

هدف بررسی تحلیلی و انتقادی اصول و  حاضر بهوهش است. پژ شدهیگردآورسراسر دنیا 

ی ارتباطات و مقایسه آن باا الملل یب المعارفدائرهمبانی نظری ارتباطات میان فرهنگی در 

                                                 
1. Deculturation. 

2. Cross-cultural adaptation. 
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ی و بررسی انتقاادی از طریا  شناساصطلاحمبانی ارتباطات میان فرهنگی اسلام به روش 

 .ردیپ یم انجام تعارف یقرآنمبنای واژه 
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 شناختینظری و روش چارچوب

 هااتفاوتمه. توجه به  مسائ در مبانی نظری ارتباطات میان فرهنگی ار  یکی از 

  یتارمه. 8و یا عدم توجه به آن است. نظریه آمریکاایی شادن هافرهن،و تمایزات بی  

ایا  نظریاه در قباال مسائله تکثار فرهنگای دو راهبارد »اص  حاک. بر ای  حوزه است. 

ارتباطی متفاوت را توصیه کرده است. اول اینکه ارتباطات بای  فرهنگای در جامعاه چناد 

در قباال مسائله ملتای باا چنادی  فرهنا، دارای  راهبارد  یاافرهنگی آمریکا باوده و 

دارد. منظاور از  دیاتأک (در )دی، گداز استحالهتک فرهن، گرایی و بر فرایند  یریگجهت

تشوی   متحدهالاتیاکه چطور مهاجران به  دهدیمیی است که نشان ندهایفرااستعاره   یا

 «رهاا ساازند. جیتادربهو فرهنا، اصالی خاود را  تصور کنندخود را آمریکایی  شدندیم

اماا متناساب باا ؛ راهبرد دوم بر چند فرهن، گرایای مبتنای اسات»( 83:8388)واتسون، 

ی مردماانی اسات کاه یاا ریگشک استعماری آمریکا خوانش شده و نتیجه آن  ایدئولوژی

ی متنوعی هستند که اجتماع هاگروهو یا  اندرفتهیپ فرهن، االب استعماری آمریکایی را 

 (.samovar,2013:2« ).انددادهجهانی را شک  

                                                 
 هاایجنباه بار آمریکاا کشاور فرهنا، کاه است تأثیری( Americanization: انگلیسی به) شدن . آمریکایی8

 سیاسی هایکنش و تجاری روابط فناوری، آشپزی، رسانه، عامه، فرهن، همچون کشورها دیگر فرهن، گوناگون
 خاود خاودی باه عباارت ایا  آنکه وجود با. شد آااز 8301 سال از عبارت ای  از گیریبهره[ 8.]دارد کشورها آن

 مردم میان در آمریکایی فرهن، به گرایش نقد برای آن از کشورها برخی در اما برندارد، در آمیزیخصومت معنای
 تا 8383 هایسال در شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس تربیش را خود شدن آمریکایی. برندمی بهره کشور آن

 وجاود نگرانی ای  اروپا در. ساخت نمایان پرسرعت اینترنت ظهور با و 58 قرن نخست دهه در ویژه به نیز و 8338
 باوک،فیس گوگ ، همچون آمریکایی اینترنتی هایسازمان و هاشرکت برخی راه از شدن آمریکایی پدیده که دارد

 عادم همچاون مساائلی از خاود نگرانای همواره اروپایی کشورهای. بپیوندد وقوع به قاره ای  در اوبر و اپ  توییتر،
 وال مجلاه. انادداشاته بیاان آمریکاایی بازر  هایاول ای  مالیات و اعتمادسازی عدم شخصی، اطلاعات امنیت
 فنااوری هاایشرکت قدرت با رابطه در اروپایی فکرهای اتا  روزافزون نگرانی» از 5082 سال در ژورنال استریت
 فرهنا، در مهااجران ادااام معناای به عموماً شدن آمریکایی عبارت متحده ایالات کشور در .داد خبر «آمریکایی
 سازی(آمریکایی/https://fa.wikipedia.org/wiki) .شودمی اطلا  آمریکایی
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صاورات، امپریالیس. فرهنگی نوعی نفوذ اجتماعی است که با اساتفاده از آن کشاوری ت»

، معلومات و هنجارهای رفتاری و نیز زندگی خود را به ساایر کشاورها تحمیا  هاارزشباورها، 

ی فرهنگای باا ساازکسانموج تغییرات و ی»ی است که در حال( و ای  30: 8311)شیلر،  «کند.

در  تواننادینما هاافرهن،خردهو  شودینمی دیگر مواجهه هافرهن،مقاومت چندانی از طرف 

 شادنیجهان. روندیمی گوناگون از بی  هافرهن، جهیدرنتی داشته باشند و آورتا مقاب  آن 

هماان ) یفرهنگاتعمی. نوعی خاص گرایای  درصددای رسانه-در راستای امپریالیس. فرهنگی

ی گوناگون موجود در دنیاا هافرهن،یی یا آمریکایی شدن( به همه جهان و سلطه بر گراار 

ی فرهنگی در جهان است کاه منجار سازکسانی و یسازکپارچهی  دلی  در پی یاست. به هم

 (8334 ،85 )فرخی، «.شودیمی متکثر هافرهن،به تضعیف و اضمحلال 

 یرمسااوی همگاام باا ساا یاتهاا امکاان فعالهماه فرهن، یدبا شدنیدر زمان جهان»

 یوجود نداشته باشد. هرچند در جواماع انساان یضیتبع ینهزم ی ها را داشته باشند و در افرهن،

دارناد.  ییهااتفاوت یکدیگرگوناگون با  یهاوجود دارد، اما فرهن، یاشتراکات یازلحاظ فرهنگ

. یاردقارار بگ یاتموردتوجاه و حما یادارزشامند با اییناهعنوان گنجباه تنوعو  یگوناگون ی ا

و ها. در ارتباطاات  یقاوم ی روابط بها که ه. در احترام به کثرت فرهن، یعنی ییگراکثرت

و  یماناست. ح  برخورداری از فرهن، خاص خود، ح  ابراز ا یاربس یتحائز اهم یفرهنگ ی ب

 یخاص خود، ح  اساتفاده از زباان خااص خاود، حا  شارکت در زنادگ ینیاجرای مراس. د

)آذری، .« هاا را برشامردآن تاوانیم یو... ازجمله مواردی هستند که در حاوزه داخلا یفرهنگ

ها و اجتماعاات برجسته نمودن فرهن، یبر توجه و حت یاگر مبتن یجامعه جهان( »8382:3-4

هاا شاده و فرهن، یاتو تثب پالاایش حاالی باشد، باعث انا و اعتلا و درع یاو منطقه یمحل

را فاراه.  یاو منطقاه یباوم یتعاادل در باورهاای فرهنگا یجادجهت تعام  و ا یشترامکان ب

 .(83 ،8334 ی،فرخ) «خواهد کرد
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 شناسیاصطلاح

: باه شاودیما فیاتعر گوناه یاست ا یو فرازبان یارشتهانیم یکه روش 8یشناساصطلاح

 ازاسات.  یحوزه منفارد موضاوع کی .یاز مفاه ینظام انگریاز اصطلاحات که نما یامجموعه

حاوزه  کیامربوط به  .یمفاه یریگو شک   یتدو یشناسروش اصطلاح یکاربردها  یترمه.

حساینی بهشاتی، ) ..یروابط مفااه یدانش بر مبنا یبخشنظ. یبرا گریدعبارتخاص است. به

اصلی ترمینولاوژی کشاف واحادهای زباانی بار اسااس دیادگاه شاناختی،  ( هسته53: 8333

 د.شوی و ارتباطی است که پژوهش حاضر با توجه به دیدگاه ارتباطی نگارش میشناختزبان

 شناسی ارتباطی کابرهاصطلاح

های کابره معتقد است اصطلاحات بازتا  ساختار مفهومی هر رشته و ساازنده پایاه»

دانااد. ویژگاای خاااص ارتباااط تخصصاای هسااتند. او اصااطلاح را واحاادی چناادوجهی می

شناختی و ویژگی عمومی آن چرخش -کاربردی-بنیاد پردازش زبانی شناسی ارتباطاصطلاح

های زبانی، ارتباطی و کاربردشناختی است. ای  رویکرد بر شارایط لاقی نظریهاصطلاح در ت

هاای شاناختی، ارتبااطی و کاربردشناختی ارتبااط تخصصای تأکیاد دارد کاه در آن نقش

 (54 ،8332)سمائی،  «کنند.شناختی باه. عم  میزبان

زبان، در ذه   رای  باوراست که یک اصطلاح سه موط  دارد: در کابره به به عبارت دیگر

و در جهان عینی و الگوی ارتباطی کابره یعنی بررسی نسبت یک واژه با واژگان دیگار، باافه. 

مخاطبانش و با مصداقش. ای  الگو شام  پردازش زبانی، شناختی و کاربردشاناختی اسات. در 

شود شود. در پردازش شناختی مفهوم در نظر گرفته میپردازش زبانی به خود اصطلاح توجه می

رویکارد ارتبااطی » و در پردازش کاربردشاناختی، ارتبااط و بافات موقعیات موردتوجاه اسات.

های نظریه دانش، نظریه ارتباطاات ای است که با یافتهرشتهشناسی نوعی رویکرد میاناصطلاح

                                                 
1. Termonology. 
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هادف اصالی  به نظر کاابره نوع زبانی تکیه دارد. و نظریه زبان شکوفا شده است و بیشتر برت

رتباطی جستجو برای رویکردی جدید است که بتواند پیچیدگی واحدهای اصطلاحی را رویکرد ا

 (.13 ،الف 8333)کابره  «در چهارچو  ارتباط تخصصی توجیه کند.

 نقد درونی

جهت ارائه نقد درونی به حوزه ارتباطات بی  فرهنگی لازم است باه تبیای  اهاداف و 

 در ارتباطات بای  فرهنگای ارتباط گران اصلی اهداف ی اساسی آن پرداخته شود.هامؤلفه

به شناخت بهتری از  توانندیمشناخت جهان پیرامون است و از راه شناخت دنیای پیرامون 

نهفتاه  هااتفاوتخود دست یابند؛ زیرا مفهوم خود و دیگری، در توجه به وجوه مشترک و 

و از طری : تجاارت، حکومات، آماوزش  تواندیماست. همچنی ، ارتباطات میان فرهنگی 

، باه شودیمیی که سرانجام به تماس میان فردی مربوط هاحوزهی زبانی و تمام هامهارت

 (Rohrlich, 1987, pp.127-128. )ما کمک کند

 نقد بیرونی

 :شودینقد بیرونی از سه مرحله تشکی  م

لحاظ روشی و محتوایی  که به مقایسه مطالب نویسنده اثر با دیگر مطالب مشابه (الف

 ؛هستنددر خصوص همی  موضوع 

 فکری نویسنده؛ یهابررسی خاستگاه ( 

عابادی جعفاری، ) بیرونای مطابقات داده شاود. یهااتیمطالب نویسنده باا واقع( ج

8331:43) 



 یعلوم اجتماع یژهو، 8831، تابستان 81شماره   861

 

د و نقاد درونای کننقد بیرونی هویت مت  را مطالعه میگفت  توانیمکلی  صورتبه

نقاد درونای خاود را درگیار  .هاساتو درستی و نادرساتی آندرگیر مبانی و مطالب مت  

 .دهدقرار می یکند و اعتبار مضامی  را موردبررسمضامی  و مطالب می

 ارتباطات

سااخت ، آگاه  دادن،انتقال  بخشیدن، عم  برای 8وبستر، ارتباطات لغات فرهن، در»

ارتبااط عباارت ساتر( سایت فرهن، لغات وب) .«استشده استفاده داشت  مراوده و مکالمه

تواند چهره گیرد. ای  جریان میاست از جریان پویایی که در آن تبادل اطلاعات صورت می

. در ای  نوع ارتبااط نامندیبه چهره یا رودررو باشد که آن را ارتباط مستقی. یا میان فرد م

و پیام  دهندهامییا پیام گیرنده با یکدیگر تماس دارند و به همی  جهت پ دهندهامیشخ  پ

دیگری ایفاای نقاش  یجانوبت نقش خود را تغییر دهند؛ و هرکدام بهتوانند بهگیرنده می

ها به تفاه. و اشتراک توان آناست که می Communis ریشه ای  لغت کلمه لاتی د. نمای

 فکر ترجمه کرد.

 فرهنگ

فرهنا، ارائاه تری  تعاریف، تعریفی اسات کاه تیلاور از مشهورتری  و کام  یکی از

 باورهاا، ها،دانساتنی داند که برگیرندهای پیچیده میاو فرهن، را مجموعه»نموده است. 

 انسان که است توانایی دیگری هرگونه هنرها و باورها، و عادات قوانی ، اخلاقیات، هنرها،

کاوئ  نیاز معتقاد  (15 ،8318 ،ینی)روحالاام «آورد.می دست به جامعه از عضوی عنوانبه

ای از رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یاک جامعاه فرهن، مجموعه» است:

 (21 ،8338 ،)کوئ  معی  است.

                                                 
1. Communication. 
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 ارتباطات میان فرهنگی

 شاودیم اطلا  عملیاتی بر»که  دارد یاگسترده مفهوم فرهنگی میان روابط اصطلاح

 مختلاف معانی بی  همکاری برای متفاوت یهافرهن، به منسو  اشخاص واسطهبه که

 انجاام اعضا توسط که فرهنگی میان روابط» (832 ،8388 ،ی الد)شرف .«ردیپ یم انجام

 شااننهیرید و قدیمی حیات طول در بشری جوامع بی  شایع و رایج یهاسنت از ردیپ یم

 بای  رواباط همان فرهنگی میان روابط» گریدعبارتبه (831 ،8388 ،ی الد)شرف «است.

 متفااوت رمازی یهاانظام و فرهنگی مفاهی.ها آن نزد که است مردم مختلف یهاگروه

 ،)ساامووار «کناد. تغییر تواندیها مآن به مخصوص امور و روابط که یاگونهبه دارد وجود

ارتباطات میاان »گفت:  توانیماز جنبه کاربردی به ای  مفهوم نگاه کنی.  اگر (38 ،8313

و ایا   شودیم هاآن و شناختی دیگر هافرهن،فرهنگی موجب توجه به جهان اطراف، 

بهتر بشناسی.، زیرا مفهوم خود و دیگری، در توجه باه  زیرا نتا خود  کندیمشناخت کمک 

 (5 ،8388 ،ی)رض «نهفته است. هاتفاوتوجوه مشترک و 

شاده توساط فلبار از ز تعااریف ارائهطور که قبلااً بیاان شاد، بار طبا  یکای اهمان

ای از اصطلاحات که نمایانگر نظامی از مفاهی. یک شناسی، ای  دانش بر مجموعهاصطلاح

حوزه منفرد موضوعی دلالت دارد. در حوزه ارتباطات میان فرهنگی نیز، اصاطلاحات نقاش 

ها و مباانی توان به اصول حاک. بر آنها میاساسی داشته و از طری  بررسی و تحلی  آن

 یافت.آن دست

 های تحقیقیافته

بررسای آن علا.،  شااخه از داناش، جهات شاناخت و نقاد و تری  بخش از هرمه.

اصطلاحات موجود در هر شاخه از داناش اسات. اصاطلاحات مرباوط باه ارتباطاات میاان 

شاده مدخ  و اصطلاح اصالی تشکی  38المللی ارتباطات از المعارف بی فرهنگی در دائره
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ها را به زبان انگلیسای که توسط دانشمندانی از سراسر جهان نگارش شده و ولفگان، آن

هاای حاوزه آوری نموده است. در پژوهش حاضر ای  مداخ  با یافت  بهتاری  معادلجمع

 شده است.تخصصی ارتباطات میان فرهنگی به فارسی روان ترجمه

جهت  آید،حسا  میمت  تخصصی بهالمللی ارتباطات یک المعارف بی ازآنجاکه دائره

حال که شده است. در ای  نوع ترجمه درعی ترجمه مداخ  از روش ترجمه معنوی استفاده

هاای فارسای مطابقت کام  بی  زبان مبدأ و زبان مقصد وجود دارد، باا اساتفاده از معادل

مات  اصالی  فه. و کاملاً متعهد باهمناسب و رعایت ساختار زبان فارسی مت  روان و قاب 

 شده است.المعارف ارائهدائره

با استفاده از مبانی نظری ارتباطات اسلامی مداخ  موجود در مورد ارتباطات  توانیم

کاه  گوناههمانرا ارتقاا داد.  هاآنرا نقد نموده و با استفاده از اصطلاحات و واژگان قرآنی 

کاه  کندیمرآنی استفاده از اصطلاحات ق مورد 3در  رساله پیشکشمارس  موس در کتا  

در تکمیا  نظریاه خاود در ماورد  88 تا 82یکی از آن موارد استفاده از سوره تغاب  آیات 

گیری کتا  پیشکش با توجه باه آیاات ما کور نتیجه در بخشپیشکش و هدیه است. او 

و بگیریاد  در نظاررا بااه.  هاآناگر جامعه را جایگزی  نام خدا کنید یا » کند که:بیان می

طرفانه خواهید داشت که در ای بیدوستانه را جایگزی  صدقه کنید، ایدههای نوعهمکاری

 (838)موس، ترجمه اردبیلی:  «مسیر تکوی  است.

فارسی ترجمه شد و با روش  ( بهمدخ  38مداخ  مربوط به ارتباطات میان فرهنگی )

ی بررسی شاد کاه باه اختکاربردشنی، شناختی و شناختزبانی کابره از جنبه شناساصطلاح

 .شودیمی مربوطه در اینجا آورده ها یتحلجهت اختصار تنها یک مدخ  به همراه 
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 1مدخل فرایندهای فرهنگ پذیری و ارتباطات

مورد فرایند پ یرش یک فرهن، جدید توساط افارادی کاه محا   در ای  مدخ  در

 جدیاد هماواره باا کناار شود. پ یرش فرهن،اند توضیح داده میشان را تغییر دادهزندگی

ماورد فرهنا، پا یری  شاده درتحقیقاات انجام گ اشت  فرهن، پیشای  هماراه اسات.

دهنده تغییارات است و نشاان های عل. اجتماعی وسعت پیداکردهها از طری  رشتهپناهنده

شناختی، اجتماعی و گرایی روانانطباقی و درازمدت افراد، جهت همانندسازی، وضعیت ه.

نظریه یکپارچه انطبا  بی   عنوان کی. در کتا  خود با دهد.بومیان را نشان می فرهنگی با

فردی و ارتباطات جمعای  میان های درون فردی،با ارائه مدلی چندبعدی فعالیت 5فرهنگی

برد که باا رواباط کاارکردی و پیش میای را بههای فرهنگی، فرایند متقاب  و بالقوهاریبه

پردازان ای  محیط میزبان هماهن، است. بری نیز که یکی از نظریهها با شناختی آنروان

پاا یری:  حااوزه اساات در هنگااام پاا یرش فرهناا، جدیااد چهااار اسااتراتژی فرهناا،

 کند.را شناسایی می« 1راندن به حاشیه»و « 2جداسازی»، «4یکپارچگی»، «3سازیهمانند»

 شناختیتحلیل زبان

فرهنگی جامعه دیگار  یبا هنجارها اصطلاح فرهن، پ یری به معنی هماهن، شدن

 به 83ای  اصطلاح در اواخر قرن شود. فردی ایجاد مییا  یتماس بی  گروه براثر است که

واژه ارتباطاات  ایا  اصاطلاح در کنااراجتماعی  علوم ،( واردعاریت گرفت  فرهن)مفهوم 

 دهد.تری با عنوان فرهن، پ یری و ارتباطات را تشکی  میاصطلاح عام

                                                 
1. Acculturation Processes and Communication. 

2. integrative theory of cross-cultural adaptation. 

3. Assimilation. 

4. Integration. 

5. Separation. 

6. Marginalization. 
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دهاد فرهنا، پا یری نشاان می شینی اصطلاح فرهن، پ یری باا واژه فراینادنه.

علاوه بار  شود و باید طی فرایندی انجام شود.صورت دفعی ایجاد نمیای است که بهپدیده

یکادیگر  متضاد است و هماواره باا 8زداییفرهن، ای  اصطلاح فرهن، پ یری با اصطلاح

زدایی موقتی یا جاایگزینی برخای از عاادات  زدایی همان یادگیریهمراه هستند. فرهن،

 فرهنگی اصلی است.

 

 تحلیل شناختی

ای  است که بار پا یرش فرهنا، از  شودیماز اصطلاح فرهن، پ یری برداشت  آنچه

 اسات کاه هییا دوساو هیسوکیجریانی  . ای  فرایند پ یرش دارایکندیمسوی مردم دلالت 

سالان فرهن، پ یری فرایندی پیچیاده و بزر  در. بیشتر مربوط به کودکان است هیسوکی

فرهنا،  .شخصیت آنان تکوی  یافته و دارای فرهنا، پیشاینی هساتند رایدوسویه است، ز

                                                 
1. Deculturation. 

انطباق میان 
فرهنگی

فرهنگ زدایی

فرهنگ پذیری

هااستراتژی

همانندسازی

یکپارچگی

جداسازی

به حاشیه راندن



 818 ...ارتباطات المللیینالمعارف بدر دائره یفرهنگ یانارتباطات م ینولوژیترم یمطالعه انتقاد 

 

، برخوردهاای تااریخی اقاوام یاا تلااقی دو یالملل یب یهااز طری  مهاجرت هیپ یری دوسو

 .آیدمی به وجود اه یمختلف، سلطه استعمارگران بر مستعمرات و جز ا یهافرهن، بهروش

 

های مربوط به فرهن، پ یری یکی از نظریه 8«پ یری شناختی فرهن،نظریه روان»

 هاا واست که بر تمایلات هویت هشیارانه و ناهشیارانِ افراد در نسبت بافرهن، اصای  آن

، «5ساازیهمانند»پ یری:  فرهن، میزبان دلالت دارد. ای  نظریه چهار استراتژی فرهن،

 کند.را شناسایی می «2راندن به حاشیه»و « 4جداسازی»، «3یکپارچگی»

 تحلیل کاربردشناختی

زدایی نقااش متقاباا  ملاه کاربردهااای دو اصااطلاح فرهناا، پا یری و فرهناا،ج از

است. زمانی  1زدایی در تسهی  انطبا  میان فرهنگیپ یری و فرهن، های فرهن،تجربه

ملیتی، باا گ شات  از های چنادالمللی و کارمندان شرکتکه افرادی مانند دانشجویان بی 

کاربرده پ یری باه کنند اصطلاح فرهن،شان را عوض میمرزهای فرهنگی، مح  زندگی

                                                 
1. Psychological theory of acculturation. 

2. Assimilation. 

3. Integration. 

4. Separation. 

5. Marginalization. 

6. Cross-cultural adaptation. 

پدیده فرهنگ پذیری

تجربه فرهنگ زدایی

یادگیری زدایی موقتی

جایگزینی برخی از عادات فرهنگ اصلی
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رود زیرا ای  فرایناد افارادی از شود. ای  اصطلاح در مجاورت واژه ارتباطات به کار میمی

 کنند.میزبان با افراد فرهن، مهمان ارتباط برقرار میفرهن، 

 

 

 

دهند به ای  های فرهنگی در راستای فرهن، پ یری انجام میهایی که اریبهفعالیت

سازی رفتارهای رایج در محیط کردن نمادها و عادی شرح است: یادگیری، تمری ، درونی

 فرهنگی جدید.

فرهنگ پذیری

فرهنگ زدایی

تسهیل 
ان انطباق می

فرهنگی

های غریبه
فرهنگی

الگوهای فرهنگ پذیری

یادگیری

تمرین

درونی کردن نمادها 

عادی سازی رفتارهای 
رایج در محیط فرهنگی 

جدید
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 تحلیل کلی

ارتباطاات یکای از اصاطلاحات محاوری در  و پا یری فرهنا، اصطلاح فرایندهای

تاوان ارتباطات میان فرهنگی است. فرهن، پ یری در تقاب  بافرهن، زدایی اسات و می

گونه استنباط نمود که در ارتباطات میان فرهنگی فرهن، پ یری افراد طای فراینادی ای 

اسات کاه  شاود. ایا  در حاالیباعث تغییر فرهن، پیشی  و پ یرش فرهن، جدیاد می

ارتباطات بی  فرهنگی باید همراه با حف  فرهن، اصی  هر دو طرف ارتباط باشد. کااربرد 

کنند تا فرهنگی ها طی میهای فرهنگی است و روندی که آنای  اصطلاح در مورد اریبه

 .دهدها بافرهن، میزبان ر  میجدید را بپ یرند و ای  فرایند از طری  ارتباطات آن

های زندگی سنتی را هماهن، االب شیوه شدنیجهان»ای  باورند که: بر  تحلیلگران

باه دوران  و در حاال نزدیاک شادن رفتاه  یو یکنواخت کرده است و درنتیجه، تنوع از ب

معرف فرهن، جهانی واحدی است مبتنی بار  شدنیاز ای  دیدگاه، جهانهستی.. پساملی 

 گوناه یو سایطره زباان انگلیسای؛ ا یایگرا کاایگروهای، آمر یها، رساانهییگرامصرف

پیشرو یاا جهاان خاواری  ییگراوط بسته به دیدگاه شخصی، مستلزم جهان یسازهمگ 

 (88: 8381)شالت،  «.ظالمانه است

اینکه فرهن، مفهومی گسترده و وسیع است و شام  همه ابعااد زنادگی انساان به دلی  

توجاه و پارداخت  اندیشامندان و  د،ی گیاردربرما؛ و ارتباطات که ساطوح مختلاف را شودیم

ارتباطات » .های مختلف، به مباحث ارتباطات میان فرهنگی لازم و ضروری استمحققان حوزه

انگیازد و را برمی هااآن و شناختی دیگر هافرهن،توجه به جهان اطراف،  میان فرهنگی ابتدا

بهتر بشناسی.، زیرا مفهوم خود و دیگری، در توجاه باه  زیرا نشود تا خود ای  شناخت باعث می

 (Rohrlich, 1987, pp.127-128) «.استوجوه مشترک و متفاوت نهفته 

 هااارزشامپریالیسا. فرهنگای  براثار شدنیجهاناما حقیقت ای  است که در فرایند 

 یساازکسانی مختلاف نادیاده انگاشاته شاده و ناوعی یهافرهن، ورسومآدا و باورها 
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 برخلاافنظریات مربوط به ارتباطات میان فرهنگی  جهیدرنتفرهنگی در حال وقوع است. 

 هااتفاوتبر به رسامیت شاناخت  و حفا   دیتأکفلسفه وجودی و اصول و مبانی خود که 

در حقیقات امار میاان فرهنگای ای  است کاه  مسئلهی تمرکز دارد. سازکساناست، بر ی

 است. شدنیجهان شدن یا آمریکایی نظریه مفهومی مقاب 

شاناس کاناادایی ( فیلساوف جامعه8383) که در مورد نظریات چاالز تیلاورپژوهشی 

نقاش  فرهن، در شالوده بخشی به هویات افاراد از دید او»دهد، صورت گرفته نشان می

یک ضرورت اخلااقی و  عنوانرا بهفرهنگی  هایتفاوتو به رسمیت شناخت   اساسی دارد

( در سراسر جهان جوامع گونااگونی باا سالای ، 8: 8388)تقوی،  .«کندمیسیاسی مطرح 

کنناد. ایا  تناوع و متفاوتی وجود دارد که با یکدیگر ارتباط برقرار می رفتارها، باورها و...

ساازی فرهنگای در تکثر لازمه ای  ارتباط است، اما امپریالیس. فرهنگای درصادد یکسان

جاو اسات. امپریالیسا. فرهنگای کاه در خادمت راستای تأمی  اهداف کشورهای سالطه

امپریالیس. سیاسی و اقتصادی قرار دارد، به بهانه توسعه فرهنگی، روند آمریکایی کردن یا 

 باهتوسعه فرهنگی  گرچه.»گ اشته است شدن را در کشورهای تحت سلطه به اجراجهانی

تجاار  گ شاته  ها انباشت و ذخیرهزیرا سنتهای گ شته نیست، گسست  از سنت معنای

نه بر اساس  ،گیردگ شته انجام میی هایک جامعه است و توسعه بر مبنای گسترش سنت

(. در پژوهش حاضار، در بررسای ترمینولاوژی اصاطلاحات 48: 8381)ازکیا،  «ها.نفی آن

شدن وجاود دارد، مانناد سازی و جهانیمربوط به ارتباطات میان فرهنگی تأکید بر یکسان

پا یری  پدیاده فرهنا،»و ارتباطات آمده اسات:  8فرایند فرهن، پ یریآنچه در مدخ  

ک. همان یاادگیری زدایای ماوقتی یاا همراه است که دست 5زداییاالب باتجربه فرهن،

 «جایگزینی برخی از عادات فرهنگی اصلی هست.

                                                 
1. Acculturation Processes and Communication. 

2. Deculturation. 
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هاای تجااری همواره با آگهیصادرات تلویزیونی آمریکا، »هربرت شیلر معتقد است: 

های محلای بیاان فرهنگای را تبااه دهد که شاک ی، فرهنگی تجاری را انتشار میتبلیغات

مریکایی ز آمثابه شکلی ارا نیز به شدنجهانی»ای  دیدگاه، ( 281: 8311گیدنز، ) «.کندمی

های خصوصای آن ساودمند اسات باا و منافع شارکت متحدهایالاتشدن که برای دولت 

فرهنگای تنهاا باا  چندگانگی .(8388:33)گریفیتس،  «داند.امپریالیس. فرهنگی ملازم می

شناسان توسعه بر ای  باورناد جامعه»ها میسر است اما در حال حاضر، حضور همه فرهن،

که مصرف کالاهای فرهنگی در سراسر جهان به سمت ایجاد یک فرهنا، جهاانی باوده 

 توساعهدرحالاست. با به وجود آمدن فرهن، جهاانی، نوساازی فرهنگای در کشاورهای 

: 8388)لهستانی زاده،  «نهد.شود و جهان به سمت یک فرهن، واحد قدم میتر میآسان

ای  فرهن، واحد همان فرهن، آمریکایی و در راساتای تاأمی  اهاداف امپریالیسا.  (88

که بشر امروز به دنبال یافت  راهی جهت تعام  با جهاان باه هماراه آمریکا است. درحالی

 حال اجتنا  از سلطه و امپریالیس. است.درعی  درک تخالفات و

های بیدار جهان طول تاریخ رساندن ندای ح  به وجدان در زینرسالت پیامبران الهی 

و در  روبرکتشاانیخبوده است. رسول گرامی اسالام در زنادگی سراسار  هاانسانو هدایت 

باطات میان فرهنگی راستای رسالت خویش با استفاده از کلام الهی از اصولی خاص در ارت

 استفاده نمودند که باید مبنای نظریه و عم  در ارتباطات اسلامی قرار گیرد.

ی المللا یب المعاارفدائرهکه در حاال حاضار در  اصطلاحات ارتباطات میان فرهنگی

، چارچوبی خاص در ای  دانش را مرجعیت بخشیده است که باهدف ارتباطات موجود است

تنها باهادف اصالی ارتباطاات رهنگی فاصله دارد. ای  چارچو  ناهاصلی ارتباطات میان ف

 عنوانبه. میان فرهنگی بلکه با نظام قرآنی ارتباطات میان فرهنگی نیز در تقاب  قرار دارد

ذیا  مادخ  فرایناد فرهنا، پا یری و  ولفگان،ارتباطات نوشته  المعارفدائرهنمونه در 
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همراه اسات « 8زداییفرهن،» باتجربهاالب ی ریفرهن، پ پدیده »ارتباطات آمده است: 

. نقش هستکه همان یادگیری زدایی موقتی یا جایگزینی برخی از عادات فرهنگی اصلی 

را تساهی   5زدایی انطباا  میاان فرهنگایی و فرهنا،ریفرهن، پا های متقاب  تجربه

باثبات، دوسویه و کارکردی باا  نسبتاًای کند، فرآیند تغییر درونی، فرد را به ایجاد رابطهمی

( نویسنده ایا  مادخ  58: 5008ولفگان،، ) «سازد.محیط میزبانی مشخ ، رهنمون می

بر ای  باور است که برای پ یرش یاک فرهنا، جدیاد بایاد فرهنا، پیشای  از طریا  

جایگزینی عادات جدید زدوده شود تا فرهن، جدید بتواند جایگزی  آن شود که ای  مطلب 

 عدم پایبندی به فرهن، اصی  در هنگام ارتباط بی  فرهنگی است. ندهدهنشان

های مه. توسعه عل. ارتباطات، گسترش واژگان آن اسات. در حقیقات از جنبهیکی 

ی اخیر هاسال. در ابدییمانا  هاآنی جدید و گسترش هاواژهیک عل. از طری  برساخت  

ویژه در حوزه ارتباطات میان رتباطات و بهاقدامات مهمی در راستای ایجاد واژگان در عل. ا

ی ارتباطاات ویراساته ولفگانا، دونزباا  المللا یبفرهنگی انجام پ یرفته است. دانشنامه 

در حوزه ارتباطات اسات کاه توساط پژوهشاگرانی از  المعارفدائرهتری  تری  و جامعمه.

و انتقادی اصول و هدف بررسی تحلیلی  حاضر بهاست. پژوهش  شدهیگردآورسراسر دنیا 

ی ارتباطات و مقایسه آن باا الملل یب المعارفدائرهمبانی نظری ارتباطات میان فرهنگی در 

 یقرآنی و از طری  مبنای واژه شناساصطلاحمبانی ارتباطات میان فرهنگی اسلام به روش 

 .ردیپ یم انجام تعارف

 نظریه قرآنی تعارف

 رونادکارتباط گاران میاان فرهنگای در ی مثابهبهدر الگوی تعارف خود و دیگری »

خطی از خود به دیگری قرار ندارند بلکه در یک قاوس صاعود و نازول در پای همادیگر 

                                                 
1. Deculturation. 

2. Cross-cultural adaptation. 
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از دیگری و استخلاف خود پس از دیگاری بیاانگر کثارت در عای   . اختلاف خودرسندیم

اهی اختلاف و گ ندیآیمپی همدیگر  دریی هستند که هاانسانوحدت است. خود و دیگری 

که ساازنده اتحااد  هاستآنی توحید است و گاهی استخلاف سوبهی انشانهکه  هاستآن

 (551: 8330)امامی، «.شودیم

در  ... هاساتآنی عل. بررسی مفاهی. و اصاطلاحات و رابطاه میاان شناساصطلاح»

یرتر شناسی سه مکتب، وی ، مسکو و پرا  وجود دارد که مکتب وی  از همه فراگاصطلاح

ی ارتبااطی شناسااصطلاحی، شناساصطلاحی از رویکردهای کی( 3: 8332)سمائی،  «است.

شاناختی و -کااربردی-ویژگی خاص آن پردازش زبانی .«است که توسط کابره مطرح شد

های زبانی، ارتبااطی و کاربردشاناختی ویژگی عمومی آن چرخش اصطلاح در تلاقی نظریه

 دیتأکای  رویکرد بر شرایط کاربردشناختی ارتباط تخصصی »( 53: 8332سمائی، ) «است.

. رویکارد کننادیماشناختی باه. عما  های شناختی، ارتباطی و زباندارد که در آن نقش

های نظریاه داناش، ای است که با یافتاهرشتهشناسی نوعی رویکرد میانارتباطی اصطلاح

)سمائی،  «برتنوع زبانی تکیه دارد. نظریه ارتباطات و نظریه زبان شکوفا شده است و بیشتر

یاکوبس  نیز مدل ارتباطی دارد که خاستگاه رویکرد ارتباطی کابره محسو  » (54: 8332

یی، همدلی، فرازبانی و شااعرانه قائا  کنا شود و برای زبان شش نقش ارجاعی، بیانی،می

 (8338:35)کابره  «است.
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 گیرینتیجه

شناسای، ایا  داناش بار ه توساط فلبار از اصطلاحشادبر طب  یکی از تعااریف ارائه

ای از اصطلاحات که نمایانگر نظامی از مفاهی. یک حوزه منفرد موضوعی دلالات مجموعه

دارد. در حوزه ارتباطات میان فرهنگی نیز، اصاطلاحات نقاش اساسای داشاته و از طریا  

در انتخا   یافت.تها و مبانی آن دستوان به اصول حاک. بر آنها میبررسی و تحلی  آن

تبع آن شناسی، مکتب وی  و باههای اصطلاحروش بررسی مناسب از میان مکاتب و روش

شناسی ارتباطی کابره بهتری  روش جهت پژوهش حاضر اسات زیارا ها. الگوی اصطلاح

ها توجاه عملکردی چندوجهی دارد و ه. در هنگام بررسی اصطلاحات، به بعد ارتباطی آن

 .ای شده استویژه

: ازجملهی در همه امور اژهیودر عصر حاضر دی  و کارکردهای آن جایگاه  که آنجا از

امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... به دست آورده است، شایساته اسات از مباانی دیا  

 ازجملاهی شاود. بارداربهرهاسلام جهت نقد و رفع نق  حاوزه ارتباطاات بای  فرهنگای 

شناسی ه. در کتا در ای  زمینه استفاده از الگوی قرآنی تعارف است.  شدهانجامکارهای 

ی محمدعلفرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی نوشته اصغر اسلامی تنها و سید 

امامی نیز به ترسی. الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسالامی بار مبناای اصاطلاح قرآنای 

 ت آمده است:سوره حجرا 83پرداخته است. در آیه  تعارف

ْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ اُس ِإَنُّ َها الَنُّ ُيُّ

َ
ْكَرَمُكْم  ِإَنُّ َيا أ

َ
ِعْنَد  أ

ْتَقاُكْم 
َ
ِه أ هَ  ِإَنُّ الَلُّ نگااه مردم، ما همه شمارا نخست از مرد و زنی آفریدی. و آای :َخِبير   َعِليم   الَلُّ

های بسایار و فار  مختلاف گردانیادی. تاا یکادیگر را بشناساید، هماناا بزرگاوار و شعبه

 .شمایند، همانا خدا کاملاً دانا و آگاه است  یشما نزد خدا باتقواتر  یباافتخارتر
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تکثار قاومی و فرهنگای را از بای   تنهاناههدف تعارف رسیدن به توحید است کاه 

 .کندیمبلکه آن را ایجاد  بردینم

در حوزه ارتباطات بی  فرهنگی، بر ای  باور است که  پردازهینظر  یتربرجستهساموور 

ی حیاات انساانی را تحات هاساحتم هب است و تمام  هافرهن،عام  تمایز   یترمه.

ی از ریاگبهرهاز ما هب و  باه اساتفاده. به همی  دلی  در ای  پژوهش دهدیمقرار  ریتأث

. بار شاودیمجهت نقد و بررسی مبانی موجود استفاده  تعارف آنیمبنای نظری اصطلاح قر

در عی  تکثر واحاد هساتند و همگای حاول محاور  هافرهن،تعارف  یاسلامطب  نظریه 

را  هااآنبلکاه  کنادینمانفای  الگوها را. الگوی قرآنی تعارف دیگر رندیگیمتوحید شک  

 .کندیمیی و یکدلی بازسازی گراه.مبتنی بر 

 عارفچیستی ت

لغوی به معنای یکادیگر را  ازنظر است و ف ع، ر،تعارف مصدر با  تفاع  و از ماده 

ی بررسی واژه شناختی طورکلبه. رودیمشناخت  است و در اینجا به معنای مشارکت به کار 

ی، عم  مشترکی است که دو فرد یا دو گروه شناسه.تعارف یا »تعارف به ای  شرح است: 

تا یکدیگر را بشناسند. ای  امر با شناساندن خود و دیگری  دهندیممختلف یا بیشتر انجام 

و هریک نزد دیگری  افتهی یگریدی که هرکدام عل. و معرفت به اگونهبه شودیممحق  

از تعام  شایساته خاود باا ی عبارت است شناسه.معلوم، متمایز و آشکار باشند. تعارف یا 

 (811 ،8332 ،تنها ی)اسلام «دیگری.

 چرایی تعارف

 :شودیماهمیت تعارف و اایت آن پاسخ داده سؤال در پاسخ به چرایی تعارف به دو »

شده و ای   دیتأکاهمیت آن ای  است که یک تجویز الهی است که در قرآن به آن  -

 هاانسانی بالفع  کردن پیوند معرفتی بی  برا یانهیزمتا  شدهجع اختلاف از سوی خداوند 
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 هاستانسانی به ای  ظرفیت معرفتی توجهیبباشد. عدم تحق  تعارف به معنای افلت و 

باه جادایی، ساتیزه، برتاری و  و نیز نبود آن به تعبیر علامه طباطبایی در تفسیر المیازان،

 .شودیممبدل  برخورد

اایت تعارف همان اایت خلقت انسان است. خداوناد متعاال انساان را آفریاد تاا  -

 تواندینمشناخته شود و گام اول برای شناخت خداوند، شناخت خود انسان است. انسان نیز 

امکان شناخت کاما  انساان  هاانسانخود را بشناسد مگر در آینه دیگری. با متمایز شدن 

 (811 ،8332 ،تنها ی)اسلام «.شودیمفراه. 

 چگونگی تعارف

شاده اسات. اول از جنبه به مسئله روابط خود و دیگاری پرداخته 4آیه تعارف از در »

و سپس جهت تشریعی و درنهایت جهت ارزشی.  جهت تکوینی خلقی، دوم تکوینی جعلی

کند که تماایز خاود از دیگاری در قالاب جنسایت و اشاکال بخش نخستی  آیه بیان می

انسانی مانند شعو  و قبائ ، مل  و شرایع، مدن و ام. یک امر تکاوینی و گوناگون تجمع 

(. بخش دوم آیه نیز حاکی از سنت تشریع الهی َوَجَعلناُكم ُشعوًبا َوَقباِئَل نه قراردادی است )

(. چگونگی کنش میان فرهنگی و تحق  اراده تشریعی الهی در قالب تعارف ِلَتعاَرفوا) است

تقداُكم) با رعایت اصول کرامت و تقوا است و همدیگر را شناسی و
َ
دِه أ كَرَمُكم ِعندَد اللَّ

َ
(. ِإنَّ أ

تعارف و همدیگرشناسی نیز باید برمدار توحید و ایمان به عل. و آگاهی مطل  الهی انجاام 

َه َعلديم  َخبيدر  ) راستی خداوند بسیار دانا و آگاه استگیرد چراکه به  ،تنهاا ی)اسالام (.«ِإنَّ اللَّ

8332، 882) 

دیدگاه قرآن نسبت به مسئله شناخت میان فرهنگی بر دو عنصر بازخورد با اندیشاه »

شود که عق  انسانی هیچ راه دیگران و گزینش آگاهانه تأکید دارد. ای  دیدگاه موجب می

ای که ح  ورود به آن را نداشته باشی. در مقاب  خود نبیند. البته ای  تعام  و مبادلاه بسته
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تنها اقاوام و ملا  کناونی را نفای د همراه با اندیشه و بصیرت باشد. اسلام ناهفرهنگی بای

را مورد شناسایی قرار داده و بر همی  اسااس نیاز نظریاه خاود را بناا  هاکند بلکه آننمی

نهد. تحق  ای  نظریه با یک شیوه علمی صحیح مبتنی بر دو رکا  اسات: توجاه باه می

حسا   (832 ،8332 ،تنهاا ی)اسالام «ها.ان اندیشهاندیشه دیگران، گزینش صحیح در می

ای  الگو » بر ای  باور است کهدر اسلام  فرهنگی میانالگوی ارتباط  یوسف زاده در ترسی.

 فرهنگی میان. الگوی ارتباط فرهنگی دارد میانرویکردی هنجاری و ارزشی به ارتباطات 

 فرهنگای میانچو  کنش از نگاه اسلامی است. چار فرهنگی میانترسی. چارچو  کنش 

 میاانهاای اسالامی اساتوار اسات. الگاوی ارتبااط بر پایه شش اص  مساتخرج از آموزه

، الگویی هنجاری است و کنشی که با الهاام از ایا  الگاو صاورت گیارد، کانش فرهنگی

دعوت به راه خداست  باهدفگیرد. کنش دعوتی گفتگوی مبتنی بر حکمت دعوتی نام می

 ،زاده یوسف) «.یابدکه در قالب مشترکات ادیان، فطرت بشری و نیز دی  اسلام تجلی می

8333، 8) 

زمان و مکان بخش اصلی الگاوی » در ترسی. الگوی تعارف ای  است که نکته دیگر

ارتباطات میان فرهنگی در قرآن است. بهتری  زمان و مکان شناخت باید مشاخ  شاود 

حقیقت آن در ای  جهان ر  نماید و امکان تعاارف اثباات  رف به تمامِ عینیت یابد وتا تعا

ها در بستر تاریخی و جغرافیایی واحدی قرار نگیرناد گردد. علاوه بر ای  تا زمانی که انسان

قادر نیستند همدیگر را درک کنند و در معرفتی مشترک با یکدیگر سهی. شوند. توجه باه 

کند اما در رف آن را به الگوی تعاملی و تراکنشی ارتباطات نزدیک میزمان و مکان در تعا

شدن خود در مکاان و زماانی کاه دیگاری  تعارف ای  نکته نیز موردتوجه است که حاضر

باید هجرت کنند. باید زمان و مکان ساومی  شدن دیگری هر دو قرارگرفته است با حاضر

ه آن داشته باشند و دربی بازگشت باه وجود داشته باشد که خود و دیگری احساس تعل  ب

 «بود که خود و دیگری به بهتری  شناخت از همدیگر برسند. ای خواهدآن باشند. آن زمینه

 (500 ،8332 ،تنها ی)اسلام
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