
  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، روابط فرهنگي
  151 -  133، 1394سال اول، شمارة دوم، زمستان 

  جهاني صلح تأمين در فرهنگي هاي سازمان نقش
  اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان موردي مطالعة

  *يزداني اهللا عنايت

  **فرهنگ محبوبه

  چكيده
 و تمركز ايجاد منظور به 1374 سال در اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان

 سازمان اين اهداف. شد تشكيل كشور از خارج فرهنگي هاي فعاليت در هماهنگي
 مناسبات توسعة و جهان سطح در ايراني ـ اسالمي فرهنگ گسترش توان مي را

 امروزه ديگر، سوي از. كرد بيان كشورها ساير با ايران اسالمي جمهوري فرهنگي
 ـ اي فرقه منازعات ازجمله متعدد هاي جنگ و منازعات، ها، خشونت بروز شاهد
 در فرهنگ نقش بر تأكيد با كه معتقدند برخي. هستيم الملل بين نظام در مذهبي
 ها خشونت مهار به توان مي المللي بين فرهنگي ارتباطات توسعة و الملل بين روابط

 و فرهنگ سازمان چون هم هايي سازمان نقش رو، همين از. آمد نايل منازعات و
 تشكيل فرهنگي هاي فعاليت را ها آن وظايف و اهداف ماهيت كه اسالمي، ارتباطات

 در مذهبي ـ اي فرقه منازعات ويژه به منازعه، و خشونت هاي زمينه رفع در دهد، مي
 سازمان نقش كه است اين حاضر مقالة اصلي سؤال. شود مي برجسته خاورميانه
 از حاكي ها بررسي چيست؟ امنيت و صلح تأمين در اسالمي ارتباطات و فرهنگ

 وگوي گفت زمينة در فعاليت مانند كاركردهايي تواند مي سازمان اين كه است آن
 نظري مبناي. باشد داشته اسالمي مذاهب تقريب و ها، تمدن وگوي گفت اديان،
 فرهنگي هاي سياست جهاني كنفرانس و مايكل. ام. جي آراي اساس بر مقاله
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 به اطالعات و است تحليلي ـ توصيفي مقاله تحقيق روش. است)  1982( يونسكو
  .است شده گردآوري اي  خانه كتاب روش

 صلح المللي، بين فرهنگي روابط اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان :ها كليدواژه
  .ثبات و
  

  مقدمه. 1
تحوالت  يخدر تار يعطف نقطة توان يم را سرد جنگ پايان و شوروي جماهير اتحاد فروپاشي

ـ   ي،متعاقب آن فرهنگ و عوامل فرهنگ زيرا ؛كرد يابيارز الملل بينروابط   يـن از ا يشكه تـا پ
و  الملـل  بـين  روابـط  هـاي  يـه داشت، بـا اقبـال نظر   الملل بينروابط  عرصة در رنگي نقش كم

آن در  يبـرا  مدرنيسم پست و انگاري سازه مانند هايي نظريه. مواجه شد گوناگون يشمنداناند
قائـل شـدند و    ييو مبنـا  يمحـور  يگـاه جا المللـي  بـين موضوعات و مسائل  يينو تب يلتحل
بـه   توجـه  هـا  آن همـة  مشترك وجه كه دادند ارائه را ها نظريهاز  يفيط گوناگون يشمنداناند

 يبعـد نظـام   يتاز اهم ين،عالوه بر ا. بود الملل بينروابط  درآن  يرگذاريتأثعامل فرهنگ و 
 رفــاهي، اقتصــادي، محيطــي، يســتز ي،از مســائل بهداشــت ياريكاســته شــد و بســ يــتامن

مـورد   يجهـان  يتعوامل مؤثر در حفظ صلح و امن منزلة به يو اجتماع فرهنگي، تكنولوژيك،
را  يو توجه به قدرت نرم بستر يتروزافزون اهم يشافزا ديگر،  سوي  از. توجه قرار گرفتند

 يپلماسـي د ي،ارتباطـات فرهنگـ   ماننـد  ييو ابزارهـا  يماست تا كشورها بـر مفـاه   كردهفراهم 
 كـار  بهخود  يخارج ياستس ياستراتژ در را ها و آن نندك يدتأك يفرهنگ يپلماسيو د ي،عموم

 تقويـت  ضمن ها، دولت بين يرسم يارتباطات فرهنگ يشاست كه با افزا يناعتقاد بر ا. يرندگ
 هـا  آن بـين خشونت و توسل به زور در روابط  يزاناز م ديگر،  يك به نسبت ها آن مثبت نگرش
 بـه  دادن سـامان  برايرا  يخاص ينهادها و ها سازمان ها دولت منظور، همين به. شود يم كاسته
 ايـران  اسالمي جمهوري در. اند داده كيلتش يشانخود در خارج از مرزها فرهنگي هاي فعاليت

سـؤال   ين،بنـابرا . گذاشته شـده اسـت   يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ةعهد بر وظيفه اين
 ينتأم در ييچه كاركردها ياست كه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ينحاضر ا ةمقال ياصل

) J. M. Mitchel( مايكـل . ام. يجـ  ياز آرا زمينـه  ينباشد؟ در ا داشته تواند مي يتصلح و امن
) 1982( يونسـكو  فرهنگـي  هاي سياست جهاني كنفرانس و المللي بين يروابط فرهنگ بارةدر

 جهـاني  امنيـت  و صـلح  تـأمين  در يونسكو سازمان نقش به نيز يو مبحث شود يم گرفته بهره
  .شود يم محسوب المللي بين يسازمان فرهنگ ترين شاخص كه يابد يم اختصاص
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 مايكل. ام. جي آراي. 2
 عمدة و مؤثر عوامل پذيرش ضمن الملل بين روابط نويسندگان و دانشمندان از گروهي
 انسان اجتماعي زندگي بعد اين و دارند فرهنگ موضوع به ويژه توجهي اقتصادي، و سياسي

 فرهنگ براي مشخص هايي كاركرد ها آن. كنند مي مطالعه نيز المللي بين عرصة در را
 روابط در فرهنگ نقش ها كاركرد اين توضيح با تا كنند مي سعي و دهند مي تشخيص

 مايكل،. ام. جي هاي نظريه گروه اين در تأمل درخور اي نمونه. دهند نشان را الملل بين
 و ديدگاه اين تبيين به المللي بين فرهنگي روابط در كه است انگليسي، نويسندة و متفكر
 فرهنگي امور او ديدگاه از. پردازد مي الملل بين روابط در فرهنگ پراهميت نقش دادن نشان
 را فوايدي و كاربردها او. گيرند قرار توجه مورد الملل بين روابط سوم بعد مثابة به توانند مي

  :كند مي ذكر فرهنگ براي
 را ها ملت بين مفاهمه امكان فرهنگي روابط: صلح براي ابزاري منزلة به فرهنگي روابط ـ
 گسترش با »صلح فرهنگ«. كند مي فراهم جنگ از جلوگيري براي را زمينه و آورد مي فراهم
 آن به متعددي مداران  سياست كه است اي نكته اين و آيد مي دست به فرهنگي هاي فعاليت
  .است شده منتشر آن دربارة مهمي المللي بين اسناد و اند كرده اشاره
 و ساز زمينه فرهنگي روابط: متداول ديپلماسي از حمايت منزلة به فرهنگي روابط ـ
 روابط تواند مي كه است ماليمي زبان فرهنگ زبان. هاست دولت بين رسمي روابط حامي
 فرهنگي هاي عرصه به كشورها بين روابط اگر. دارد نگه زنده تفاهم با همراه را رسمي
 بين را تري گسترده هاي پيوند بلكه ماند، مي باقي رسمي سطح در فقط نه شود، كشيده
  .كند مي برقرار ها ملت
 اين فرهنگي روابط: المللي بين مفاهمة و ادراك براي اي وسيله منزلة به فرهنگي روابط ـ
 از فقط نه و كنند درك را ديگر يك تر بيش گوناگون هاي ملت كه كند مي فراهم را امكان
 همكاري امكان ديگر يك متقابل درك با بلكه گيرند، بهره ديگر يك هاي داشته و ها انديشه

  .آورند پديد را منازعه از گيري پيش و المللي بين
 تجارت گسترش كه دهد مي نشان تاريخ: تجارت كنندة تسهيل مثابة به فرهنگي روابط ـ

 اگر بنابراين،. است بوده همراه فرهنگي روابط گسترش و فرهنگي سازي زمينه با همواره
 گونة به تجارت كند، آماده را الزم فكري هاي گرايش و عاليق، ها، زمينه فرهنگي روابط
  ).70- 66: 1379 سليمي،( يافت خواهد تحقق تري گسترده و تر پررونق
 المللي بين فرهنگي روابط تجليات و ها عرصه ترين اصلي بيان به سپس مايكل. ام. جي

  :پردازد مي) ها زمينه و ابزارها(
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 گستردة ارائة و استفاده قابل و ارزان هاي كتاب انبوه ارسال: كتاب و اطالعات ـ
 و دهد انتقال ديگري به را جامعه يك هاي  دانسته و مفاهيم، ها، انديشه تواند مي اطالعات
  .بخشد تحقق را فرهنگي روابط
 نيز و متخصصان و استادان، دانشجويان، آمد  و  رفت و كارگران مهاجرت: افراد مبادلة ـ

 ها آن فرهنگي تأثيرپذيري و ديگر يك با جوامع افراد تر بيش تماس موجب توريسم گسترش
  .است ديگر يك از

 و آن فرهنگي تأثيرگذاري معني به ملت يك زبان گسترش: زبان آموزش و زبان ـ
  .است فرهنگي روابط گيري اوج
 حيات تجلي ترين اصلي هنر نگاران روزنامه و ها، ديپلمات مداران، سياست براي: هنرها ـ

 و جست آن هنرهاي در توان مي را كشور يك فرهنگي مشخصات. است ملت يك فرهنگي
 ديگر يك به آنان هنرهاي ارائة نحوة بررسي با را كشور دو فرهنگي رابطة ميزان چنين هم

 خارجي مسائل ترين مهم از كشورها از بسياري براي هنري محصوالت واردات. سنجيد
 خارجي روابط در مهمي نقش محصوالت اين كنندة صادر مؤسسات سبب بدين و هاست آن

  .دارند ها ملت
 كشورهاي دانشمندان و دانشجويان، استادان، حضور: آموزشي ـ علمي هاي فعاليت ـ

 آيندة و حال نخبگان بين ارتباط و تماس موجب ديگر كشورهاي علمي مجامع در گوناگون
  .گذارد مي تأثير ها آن بر فرهنگي روابط قالب در نهايت در و شده ها آن

 راديو هاي شبكه و ها ماهواره پيدايش: ارتباطات جديد تكنولوژي و جهاني هاي رسانه ـ
 اين گستردة تأثير. آورد مي فراهم را اي گسترده فرهنگي مبادلة امكان جديد تلويزيوني ـ

 هاي سرزمين در موجود هاي ذهنيت به دادن شكل و گوناگون هاي فرهنگ بر ها رسانه
 مناسبات عرصة در مهمي و مستقل عامل منزلة به تواند مي كه است حدي به گوناگون

 ).70- 66: 1379 سليمي،( نمايد رخ المللي بين
  

  يونسكو فرهنگي هاي سياست جهاني كنفرانس. 3
 و تفاهم گسترش براي يونسكو سوي از 1982 در فرهنگي هاي سياست جهاني كنفرانس
 تواند مي روابط اين كه هدف اين با. شد برگزار مكزيكوسيتي در ها ملت بين فرهنگي روابط
 كننده شركت نمايندگان. آورد پديد امروز جهان در توسعه و صلح براي را زمينه ترين بزرگ

 و صلح تحقق براي ساز  زمينه عاملي منزلة به ها ملت بين فرهنگي روابط به كنفرانس اين در
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 وگوي گفت و آموزش، فرهنگ، ديدگاه اين از. نگرند مي المللي بين فكري هم و تفاهم ايجاد
 چهار مادة در. بود خواهد تنازعات و ها، نابرابري ها، اختالف كاهش عامل ها ملت بين

  :است آمده مكزيكوسيتي اعالمية
 طريق از ملت يك فرهنگي هويت. اند بشري مشترك ميراث از بخشي ها فرهنگ تمامي

. گردد مي غني و شده بنا تجديد كه است ديگران هاي ارزش و ها سنت با آميز تفاهم برخورد
 به احترام و ها تجربه و ها، انديشه ايده، تبادل. است) وگو گفت( ديالوگ يك فرهنگ
  .ديگران هاي سنت و ها ارزش

 مكزيكوسـيتي  كنفـرانس  در كننـده  شـركت  هاي ملت پيداست، بيان اين از كه طور همان
 نتيجـة  را آن بلكـه  داننـد،  نمـي  هـا  ملـت  جداسـازي  و رويـارويي  عامل را فرهنگي هويت
 فرهنگـي  همـاهنگي  و صـلح  آنان ديدگاه از البته. شمرند مي ها ملت بين احترام و وگو گفت

  :است آمده اعالميه پنج مادة در. نيست سرآمد و برتر فرهنگ از تبعيت مستلزم
 تجربيات از امر اين. شود بنا واحد فرهنگ يك از برداشتي اساس بر تواند نمي جهاني امر

 و فرهنگي هويت. گيرد مي نشئت شده بنا ها آن هاي هويت از كه جهان مردمان تمامي
  .نيستند هم ضد و نيستند جدا هم از فرهنگي چندگونگي

 ها آن تفاهم و ها فرهنگ تمامي تعامل و مشاركت با كه است اين بر فرض بنابراين،
 فرهنگ عنوان با چيزي اگر و كرد فراهم را »جهاني امر« آوردن وجود به امكان توان مي

 نخواهد فرهنگي متفاوت هاي هويت وجود متناقض باشد، گيري شكل حال در جهاني
 اعالميه اين در. گيرد مي شكل جهاني فرهنگ كه هاست آن بين تعامل اصل در بلكه بود،
 مسائل به توجه و گسترده فعاليت لزوم بر تأكيد با و شده توجه توسعه فرهنگي ابعاد به

. است شده توجه پرورش و آموزش و ارتباطات، تكنولوژي، علم، توسعة لزوم بر زمان
 بين مفاهمه و فراگير توسعة تحقق امكان آموزشي و علمي، فرهنگي، روابط گسترش با

 و هنري توليدات به اعالميه اين در اي جداگانه فصل در چنين  هم. آيد مي پديد ها ملت
 توجه و تأكيد فرهنگي مبادالت گسترش و فرهنگي رشد منظور به هنري آثار مبادلة لزوم

 در را خود فرهنگي مبادالت ها ملت اگر اعالميه، اين ديدگاه طبق. است شده بسياري
 منازعات كاهش و ها آن بين همكاري و تفاهم زمينة دهند، افزايش گوناگون هاي عرصه
 فراهم المللي بين امنيت و صلح تحقق امكان محيط اين در. شود مي فراهم المللي بين

 ديگر يك هاي فرهنگ و ها ارزش به ها ملت كه شود باعث مناسبات اين اگر. شد خواهد
 در. رفت خواهد بين از المللي بين هاي تنش و برخوردها زمينة گاه آن بگذارند، احترام
  :است آمده مكزيكوسيتي اعالمية بند آخرين



 ...جهاني  صلح تأمين در فرهنگي هاي سازمان نقش   138

 خـوارز  بنيتـو  گفتـة  ايـن  اسـت  آمـده  گـرد  كنفرانس اين در كه المللي بين جامعة
)Benito Juarez (بـه  احترام معني به صلح ها ملت و افراد بين روابط در: كه كند مي تأييد را 

  .است ديگران حقوق
 هاي ملت بين تفاهم و فرهنگي مناسبات گسترش راه از فقط ديگران حقوق به احترام
 و اي، رسانه ارتباطات علمي، هاي دستاورد هنري، آثار تبادل. گيرد مي شكل گوناگون
 امنيت و ثبات و صلح به نهايت  در كه اند فرهنگي مناسبات بارز هاي چهره آموزشي مبادالت
 به. شد خواهد منجر گوناگون هاي ملت اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، توسعة نيز و جهاني

 گيرند مي قرار جهاني توسعة و ثبات و صلح برقراري خدمت در فرهنگي روابط ترتيب، اين
  ).88- 85: 1379 سليمي،(

 اعالمية مفاد و مايكل. ام. جي نظريات اشتراك نقاط ترين مهم به بخواهيم اگر
 براي كاري راه را المللي بين فرهنگي روابط دو هر بگوييم بايد بپردازيم، مكزيكوسيتي

 ها، انديشه در فرهنگ كه جا آن از ديدگاه، اين طبق. دانند مي جهاني ثبات و صلح تأمين
 شمار به ها آن شناخت عامل و دارد ريشه جوامع باورهاي و ها سنت رسوم، و آداب
 و كرده فراهم را ها ملت بين دوستي و شناخت زمينة فرهنگي ارتباطات گسترش رود، مي
 بر عالوه. آيند فائق خود بين روابط در ها تنش و ها تفاهم سوء بر تا كند مي كمك ها آن به

 چون هم مواردي به المللي بين فرهنگي روابط هاي زمينه و ها عرصه بيان با دو هر اين،
 تكنولوژي و ها رسانه از گيري بهره و آموزشي ـ علمي مبادالت هنري، محصوالت تبادل

  .كنند مي اشاره ارتباطي
  

 جهـاني  امنيـت  و صـلح  تـأمين  در المللي بين فرهنگي هاي سازمان نقش. 4
  ) يونسكو سازمان: موردي مطالعة(

 محسوب بشريت تاريخ در عمومي جنگ بارترين خون و ترين بزرگ دوم جهاني جنگ
 قرار تأثير تحت نوعي به را جهانيان همة و شد كشيده قاره پنج به آن دامنة كه شود مي
 با تا انداخت چاره فكر به را همگان آن از ناشي عظيم هاي خسارت و ها ويراني. داد

 اين حاصل. كنند جلوگيري چنيني اين حوادث و ها جنگ وقوع از تدبيري انديشيدن
 كه بود) United Nations Organization( متحد ملل سازمان تأسيس انديشي چاره

 بر ها ملت بين دوستانه روابط توسعة المللي، بين امنيت و صلح حفظ را آن اصلي اهداف
 مسائل حل براي المللي بين همكاري ها، آن حقوق تساوي اصل به احترام مبناي
 از تمايز بدون همگان براي اساسي هاي آزادي و بشر حقوق به احترام و المللي، بين
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 اهداف سازمان اين). 90: 1389 آقايي،( داد مي تشكيل مذهب و زبان، جنس، نژاد، حيث
. كند مي پيگيري يونسكو چون هم خود به وابسته تخصصي هاي سازمان كمك با را خود

 United Nations Educational, Scientific( يونسكو فرهنگي و علمي، آموزشي، سازمان

and Cultural Organization (سلف. است پاريس در آن مقر و شد تشكيل 1946 در 
 1925 در را آن فرانسه كه بود فرهنگي هاي  همكاري المللي بين مؤسسة يونسكو سازمان
 كشور، 44 لندن كنفرانس در 1946 در. داد قرار ملل جامعة اختيار در و كرد تأسيس

 سال همان دسامبر در. كردند تأسيس را يونسكو سازمان صلح، از دفاع منظور به
 در سبب همين به و شد انجام متحد ملل سازمان و يونسكو بين خاصي هماهنگي

 تأسيس) 163: 1389 آقايي،( درآمد متحد ملل سازمان تخصصي هاي سازمان جرگة
 ايجاد براي اقتصادي و سياسي هاي توافق كه گرفت صورت باور اين با يونسكو سازمان
 فكري انسجام و بستگي، هم انساني، اخالق مبناي بر بايد صلح نيست، كافي پايدار صلح
 از«: دارد مي اظهار كه دارد قرار يونسكو نامة اساس با انطباق در باور اين. شود برقرار

 ذهن در بايد ابتدا ها انسان پس شود، مي آغاز ها انسان ذهن در ها جنگ كه جايي آن
 مبناي بر منحصراً كه صلحي«: كند مي تأكيد ادامه در و »كنند دفاع صلح از خويش
 و پايدار صورت به تواند نمي شود ايجاد ها حكومت اقتصادي و سياسي هاي توافق

 اساس بر كه بود خواهد آميز موفقيت صلحي كند؛ حمايت جهانيان از خالصانه
 اي شبكه تشكيل يونسكو تالش. »شود بنا بشر نوع اخالقي و فكري انسجام و بستگي هم
 و آورد وجود به ها آن بين را نظر مورد انسجام و بستگي هم بتواند كه هاست ملت ميان
  :دهد مي انجام طريق چهار به را كار اين

 به دختران و پسران، كودكان، همة كه اي گونه به: آموزشي امكانات و منابع تجهيز. 1
 محسوب پيشرفت و توسعه براي الزم شرط و ها  انسان اساسي حقوق از كه آموزش،

  باشند؛ داشته دسترسي شود، مي
 تنـوع  از حمايـت  و فرهنگي ميراث حفظ طريق از: فرهنگي بين تفاهم و درك ايجاد. 2

 دربردارنـدة  اماكن از حفاظت براي را جهاني ميراث ايدة يونسكو. گيرد مي صورت فرهنگي
  كرد؛ مطرح فرهنگي مواريث

 هشـدار  سامانة مانند: جوامع و ها ملت بين روابط استحكام براي علمي هاي همكاري. 3
  فرامرزي؛ آب منابع مديريت به مربوط هاي توافق يا سونامي اولية

 منزلـت  و شـأن  حفـظ  و توسعه، دموكراسي، اساسي شرط كه بيان آزادي از حمايت. 4
  ). en.unesco.org( شود مي محسوب انسان



 ...جهاني  صلح تأمين در فرهنگي هاي سازمان نقش   140

 و تقويت جهاني امنيت و صلح تأمين زمينة در يونسكو اقدامات ترين مهم از يكي
 در بار نخستين) Culture of Peace( »صلح فرهنگ« ايدة. است بوده صلح فرهنگ گسترش
 اعالمية در كنگره. شد مطرح) 1989 ياموسوكرو،( ها انسان ذهن در صلح المللي بين كنگرة
 و بسط طريق از صلح از جديد تصويري ايجاد به« يونسكو كه كرد نهاد پيش خود پاياني

 آزادي، زندگي، به احترام چون هم جهاني هاي ارزش بر مبتني صلح فرهنگ گسترش
 طرح. »كند كمك زنان و مردان برابري و بشر، حقوق مدارا، همبستگي، ،همكاري عدالت،

 جنگ دورة هاي تنش پايان و برلين ديوار فروپاشي( المللي بين فضاي از متأثر مزبور ايدة
 ها، گرايش ها، ارزش از اي مجموعه صلح فرهنگ گفت توان مي آن تعريف در. بود) سرد
 چالش به با و پذيرد نمي را خشونت كه است زندگي هاي سبك و رفتاري، هاي شيوه

 طريق از را مشكالت بتوان تا آورد مي عمل  به ممانعت آن از خشونت هاي ريشه كشيدن
 يونسكو اجرايي كميتة 1992 در. كرد حل ها ملت و ها، گروه افراد، بين مذاكره و وگو گفت

 هاي تالش به كمك منظور به صلح فرهنگ براي مشخص اي برنامه تدوين تقاضاي
 صلح برقراري قالب در را خود خدمات و كرد مطرح را صلح حفظ زمينة در ملل سازمان

 السالوادور، چون هم كشورهايي در منظور، همين به. كرد تعريف مناقشات رفع از پس
 انجمن نخستين 1994 در. شد اجرا و تدوين ملي هاي برنامه فيليپين و بروندي، موزامبيك،

 در بعد، سال در. كرد كار به آغاز) السالوادور( سالوادور سان در صلح فرهنگ المللي بين
 فرهنگ سوي به« نام با اي فرارشته طرحي يونسكو عمومي كنفرانس هشتمين  و  بيست
 براي سازمان اين مدت ميان برد راه منزلة به) Towards a Culture of Peace( »صلح
 نهاد، مردم هاي سازمان طرح اين طبق. شد مطرح و معرفي 2001 تا 1996 هاي سال

 صلح، فرهنگ ارتقاي و پرورش براي مذهبي رهبران و ساالن، بزرگ جوانان، ها، انجمن
 در يونسكو تجربة به توجه با ،1997 در. كنند مي تالش جهان در مدارا و خشونت  عدم
 به و كرد تصويب آن براي كاري دستور متحد ملل عمومي مجمع صلح، فرهنگ زمينة
 »صلح فرهنگ المللي بين سال« عنوان به را 2000 سال اجتماعي و اقتصادي شوراي توصية
 تا 2001 دهة خود، نشست سومين و  پنجاه در ،1998 در چنين هم مجمع. كرد اعالم
 International( جهان كودكان براي خشونت عدم و صلح فرهنگ المللي بين دهة را 2010

Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World (
. بود نوبل صلح جايزة برندگان سوي از شده تهيه نهادي پيش طرح بر مبتني كه كرد اعالم
 در خود نشست پنجمين و پنجاه در نيز يونسكو اجرايي كميتة سال همين نوامبر در

. كرد تصويب را يونسكو اقدام و صلح فرهنگ دربارة تاشكند اعالمية ازبكستان تاشكند
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 هشت حاوي صلح فرهنگ عمل برنامة و اعالميه ملل سازمان عمومي مجمع 1999 در
 اقتصادي توسعة. 2 آموزش،  .1 از اند عبارت ها عرصه اين. كرد تصويب را عملياتي عرصة

 دموكراتيك، مشاركت. 5 مردان، و زنان برابري. 4 بشر، حقوق به احترام. 3 اجتماعي، و
. 8 و دانش، و اطالعات آزاد جريان و مشاركتي ارتباطات. 7 انسجام، و مدارا، تفاهم،  .6

  ). Adams, 2000: 260-261( المللي بين امنيت و صلح
 هاي گروه و كشورها با همكاري و نهادها تأسيس و ايجاد با يونسكو اين، بر عالوه
 المللي بين عرصة در آموزشي و فرهنگي، علمي، ارتباطات گسترش و رشد به گوناگون
 از و دارند عضويت سازمان اين در جهان كشور 185 كه چنان است؛ كرده شاياني كمك
 هاي سازمان از بسياري تعداد. اند ارتباط در سازمان با خود ملي هاي كميسيون طريق
. دارند همكاري و رسمي روابط يونسكو با نيز تجاري هاي سازمان و ها، شركت نهاد، مردم
 نگرش پرورش زمينة در عضو كشورهاي در يونسكو به وابسته مدارس ها، اين بر عالوه

 از مركب نفره 40 گروهي چنين هم. كنند مي تالش آموزان دانش در آميز تفاهم و بردبارانه
 به جهانيان توجه جلب براي »يونسكو نيت حسن سفراي« عنوان با رتبه عالي هاي شخصيت
 يونسكو ديگر، سوي از. دهند مي انجام اقداماتي سازمان اين هاي مأموريت و اهداف
 فضاي و محيط ايجاد و ديگر يك به كشورها فرهنگ شناساندن در مؤثري هاي تالش
 خود كه داده انجام ديگر يك با كشورها گوناگون اقشار تعامل و وگو گفت براي مناسب
 افراد ها،  تالش اين پرتو در درواقع،. است جهاني امنيت و صلح گسترش در مهم حركتي

 انساني امور تمامي در ديگران با همكاري براي را ها آن كه گيرند مي ياد را زيستن  هم  با
 وظيفة و رسالت ترين مهم يونسكو كه جا از آن). 274- 273: 1390 كريمي،( كند مي آماده
 ترين عمده توان مي داند، مي ها انسان ذهن در صلح تفكر كردن نهادينه و ريزي پي را خود
 و زيربنايي هاي فعاليت را المللي بين امنيت و صلح تأمين زمينة در سازمان اين نقش
  .كرد تلقي مدت دراز

  
  اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان معرفي. 5

 گوناگون نهاد و سازمان 12 حدود در اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان تشكيل از پيش
 ارتباطات و فرهنگ سازمان كه بودند مشغول فرهنگي هاي فعاليت به كشور از خارج در

 واحد، سازماني قالب در كشور از خارج در تبليغات امور به بخشيدن تمركز براي اسالمي
 معظم مقام سوي از آن نامة اساس تأييد و قانوني مراحل طي از پس ،1374 سال اواخر در

 اين اختيار در الزم اعتبارات و بودجه ،1375 سال ابتداي از و شد تشكيل رسماً رهبري،
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 ارشاد و فرهنگ هاي خانه وزارت فرهنگي هاي بخش شد مقرر و گرفت قرار سازمان
 با اسالمي مذاهب تقريب و) ع(  بيت  اهل جهاني مجمع چنين هم و خارجه امور و اسالمي

). 18: 1389 صادقي،( شوند واگذار سازمان اين به تجهيزاتي و پرسنلي، مالي، امكانات كلية
 شرح به سازمان اين اهداف اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان نامة اساس 2 مادة اساس بر

  :بيان شده است ذيل
 ابـالغ  و مسـلمانان  بيداري منظور به جهان در اسالمي معارف و تفكر گسترش و احيا. 1
  جهانيان؛ به راستين اسالم پيام

 آن جايگـاه  تبيـين  و اسـالمي  انقالب مواضع و اهداف، مباني، به جهانيان آگاهي. 2
  جهان؛ مردم براي
 و مسـلمانان  خصـوص  بـه  گونـاگون  اقـوام  و ملـل  بـا  فرهنگـي  مناسـبات  گسترش. 3

  جهان؛ مستضعفان
 و كشـورها  سـاير  بـا  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  فرهنگـي  مناسـبات  تنظيم و تقويت. 4

  فرهنگي؛  هاي سازمان
  آن؛ تاريخي و جغرافيايي، فرهنگي، هاي ويژگي و ايران تمدن و فرهنگ صحيح عرضة. 5
 اسـاس  بـر  واحـد  جبهـة  تشـكيل  و مسلمانان بين وحدت هاي زمينه آمدن فراهم. 6
  اسالمي؛ مسلم اصول
 مسلمانان كردن آگاه و ضد انقالبي و ضد اسالمي، ضد ديني، فرهنگ با فكري مقابلة. 7
  مسلمانان؛ حقوق از دفاع و دشمنان انگيز تفرقه هاي توطئه به نسبت
 مسلمانان اجتماعي و اقتصادي، سياسي، تبليغي، فرهنگي، وضع اصالح و ارتقا، رشد،. 8

 ).328- 327: 1389 اميري، صالحي( جهان در) ع( بيت اهل پيروان ويژه به
 فرهنگي، معاونت الملل، بين معاونت هاي بخش از اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان

 الملل بين معاونت است؛ شده تشكيل مالي و اداري معاونت و آموزشي، و پژوهشي معاونت
 ادارة پنج قالب در و است كشور از خارج فرهنگي هاي فعاليت هماهنگي و هدايت دار عهده
 اسالمي جمهوري فرهنگي هاي رايزني و ها نمايندگي چهارچوب در كه كند مي فعاليت كل

 امور هنري، و فرهنگي هاي همكاري كل ادارات. شود مي پيگيري كشور از خارج در ايران
 ،»الهدي« المللي بين انتشارات مؤسسة خانواده، و زنان امور كشور، از خارج ايرانيان فرهنگي

 مركز. كنند مي فعاليت فرهنگي معاونت هاي زيرمجموعه منزلة به اسالمي انديشة بنياد و
 توسعة و آموزش مركز اديان، وگوي گفت مركز المللي، بين و فرهنگي مطالعات
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 ساماندهي مركز فارسي، ادبيات و زبان گسترش مركز دانشگاهي، علمي هاي همكاري
 و مركزي، خانة كتاب كشور، از خارج در انساني علوم و اسالمي معارف نشر و ترجمه
 از متشكل مالي و اداري معاونت. اند آموزشي و پژوهشي معاونت زيرمجموعة اسناد آرشيو
 فناوري اسناد، و دبيرخانه تشريفات، و پشتيباني اداري، امور مالي، امور كل ادارات

 ده مادة اساس بر). www.icro.ir( است بردي راه نظارت و برنامه و طرح مركز و اطالعات،
 رهبري معظم مقام حكم با كه است نفر يازده از مركب عالي شوراي سازمان نامه، اساس

 وزير رهبري، انتخاب به فرهنگي و علمي هاي شخصيت از نفر سه: شوند مي منصوب
 رئيس سيما، و صدا سازمان رئيس خارجه، امور وزير ،) شورا رئيس( اسالمي ارشاد و فرهنگ
 مذاهب تقريب دبير كل ،)ع( بيت اهل جهاني مجمع دبير كل اسالمي، تبليغات سازمان
 رأي اساس بر سازمان اين رئيس. سازمان رئيس و رهبري دفتر الملل بين معاون اسالمي،
 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير حكم و انقالب رهبر تأييد با و انتخاب عالي شوراي اكثريت

 و امور بر حاكم كلي هاي برد راه و ها سياست تبيين و بررسي. شود مي منصوب) شورا رئيس(
 هاي برنامه و ها طرح تصويب و بررسي كشور، از خارج تبليغي و فرهنگي هاي فعاليت

 اين هاي فعاليت و عملكرد، ها، سياست حسن اجراي بر نظارت و مدت ميان و بلندمدت
  ).330: 1389 اميري، صالحي( است عالي شوراي وظايف و اختيارات ترين مهم از سازمان
  
 امنيت و صلح تأمين در اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان هاي كاركرد 1.5

 توان مي را امنيت و صلح تأمين در اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان كاركردهاي ترين مهم
  :برشمرد ذيل قرار به

 و ابزار مؤثرترين مثابة به تعامل و وگو گفت از: اديان وگوي گفت زمينة در فعاليت. 1
 الزمة زيرا كنند؛ مي ياد بشري مطلوب آرامش و صلح به يابي دست وسيلة يگانه بلكه
 راهي وگو گفت. دانند مي وگو گفت نيز را تفاهم الزمة و متقابل درك و تفاهم را صلح

. شود مي محسوب المللي بين و ملي، فردي، بين هاي تنش و ها كشمكش حل براي مناسب
 بين هايي كانال و ها پل ايجاد و ديگران با تعامل افزايش ساية در شكوفايي و رونق، صلح،
 منظور، اين براي. است ميسر ديگر يك از واقعي تصاوير دريافت براي گوناگون هاي تمدن
 كه كنيم بنا اخالقي و امن دنيايي توانيم مي زماني. شود مي تلقي ضروري امري وگو گفت

) Whaling( والينگ كه طور همان. بياموزيم را ديگر يك به دادن فرا گوش و كردن صحبت
 عالوه به. كنيد نفوذ ديگران پوست درون به شما« كه اين يعني واقعي وگوي گفت گويد مي
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 گوناگون هاي گروه بين ناپذير اجتناب وابستگي نوع يك كه كرد تأكيد نكته اين بر بايد
 دارند متقابل هاي مسئوليت صلح به يابي دست راه در همگان و دارد وجود انساني

)Ramirez, 2007: 66 .(يكي: است چيز دو حداقل سازنده و مثبت وگوي گفت الزمة 
 ذهني غلط هاي داوري پيش بدون وگو گفت ديگري و برابر موضعي از وگو گفت

 كرده مضاعف امروز بشر براي را وگو گفت ضرورت عمده دليل دو). 1: 1390 گواهي،(
 شدن فشرده و دنيا شدن كوچك ديگري و دين سازي فرهنگ قدرت پذيرش يكي: است
 را ها انسان تر نزديك تعامل عامل دو اين. است ارتباطي تكنولوژي واسطة به مكان و زمان
 كه بپذيرد است، فرهنگ عنصر ترين سرسخت كه دين، اگر اساس، اين بر. كند مي توجيه
 اوالً پس. شد خواهند وگوپذير گفت نيز فرهنگ اجزاي ساير طبعاً دارد، وگو گفت قابليت
 و اديان بين وگوي گفت اهميت به ثانياً و كرد توجه وگو گفت مقولة ضرورت به بايد
 اديان وگوي گفت از منظور). 68: 1382 نام، بي( داشت اذعان ديني وگوي گفت
 پوشي هم موارد كشف و تفاهم به كه وگويي گفت يعني است، مفيد و مؤثر وگوي گفت
 كه اند ضوابطي و موازين، مواضع، موارد، همان اديان پوشي هم موارد. بينجامد اديان تعاليم
 سعة با كه كنيم ميكشف  را اديان وگوي گفتنقاط اشتراك  زماني. اند مشترك اديان بين

 اديان مشترك هاي دستورالعمل و تعاليم ببريم  پي مستند و مستدل وگوي گفت و صدر
 ها آن تكاذب و تعارض ميزان از ايم برده مي گمان كه است چيزي آن از بيش مراتب به

 موارد يافتن افزايش و تكاذب و تعارض متوهم موارد از شدن كاسته. شود مي كاسته
 و موضوع نتيجه، در. گشايد مي نزاع محل تنقيح براي را راه عمل و عقيده اتحاد و اشتراك
 هموارتر حقيقت به تقرب و حقيقت تحري براي راه و شود مي تر شفاف بحث متعلق
 فضاي تلطيف و قلوب تأليف كه يادشده، هدف به نيل در كريم   قرآن روش. شود مي

 به دعوت: است فطري تمايالت و معلومات به عمل و توجه به دعوت است، فرهنگي
 و اصل كه جهت اين در غيرمسلمان و مسلمان تساوي و حق برابر در تسليم و توحيد
 استفاده قرآن شريفة آية از چه آن. غيرخداست واليت عدم و ربوبيت عدم بر فطري قاعدة
 در دين كلي خطوط پذيرش با توانند مي گوناگون اديان صاحبان كه است اين شود مي
  ).133: 1383 توليت،( كنند زندگي مسالمت و صلح با ديگر يك كنار

 و كند مي تر كوتاه و هموارتر را اديان بين اختالفات فصل و حل مسير اديان وگوي گفت
. سازد مي ها انسان عموم و اديان پيروان براي تري امن دنياي اديان بين مناقشات كاهش با

 سبب به اديان، وگوي گفت. هستند ها فرهنگ تنوع و گيري شكل عامل ترين مهم اديان
. هاست انسان عموم و دانشمندان بين وگوها گفت سطح دشوارترين دين، حوزة تقدس
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 شود، نهادينه ها آن بين وگو گفت سنت و بپذيرند را وگو گفت اديان كه هنگامي بنابراين،
 و فكري تعامل و شود مي باز تمدن و فرهنگ هاي عرصه تمامي در وگو گفت براي راه

 بشري مصائب و آالم از بزرگي بخش امروزه. شود مي پذيرتر امكان بشري جوامع فرهنگي
 موضوعاتي بلكه نيستند، سياسي ذاتاً مسائل كشتارها و ها، عام قتل ها، نژادكشي نظير

 هر و دارند روشني مواضع موارد اين در اديان. بشرند حقوق با مرتبط و اخالقي، معنوي،
). www.tahoor.com( كنند مي محكوم را نژادكشي و قتل، آميز، جنايت اقدام گونه

 جهاني معضل اين با برخورد منظور به را جديدي هاي حل  راه اي فرقه هاي تنش افزايش
 المنافع مشترك افراد انجمن نشست پاياني اعالمية در ها حل راه اين از اي نمونه. طلبد مي

)The Commonwealth People’s Forum (اعالمية. شد ارائه اوگاندا در 2007 سال در 
 اديان بين تبادل از حمايت منظور به را هايي برنامه تا بود خواسته ها حكومت سران از مذكور
 مهمي هاي آموزه گوناگون اديان. ببينند تدارك جهاني صلح و همكاري به يابي دست براي
: دارد مي اظهار بوديسم. كنند مي بيان ديگر يك با افراد صحيح تعامل و صلح دربارة
 فردي هر كند، مي محافظت وجودش تمام با خويش فرزند يگانه از مادر يك كه گونه همان
 با: است معتقد مسيحيت. كند ابراز موجودات تمام به را خود نامحدود عشق تواند مي نيز

 كس هيچ: گويد مي اسالم. كنند رفتار تو با ها آن داري دوست كه كن گونه رفتار همان ديگران
 براي كه كند آرزو را چيزي همان برادرش براي كه اين مگر بود، نخواهد حقيقي مؤمن

 را موجودات همة من): Jainism( »جينيسم« مذهب هاي  آموزه طبق. دارد آرزو خودش
 كس هيچ با و ورزم مي عشق همه به من. ببخشند مرا موجودات همة بلكه بخشم، مي

 كس هيچ و نيست من دشمن كس هيچ: گويد مي) Sikhism( سيك مذهب. ندارم دشمني
 همة بنابراين،. برم مي سر به سازگاري و صلح در همه با من. شود نمي محسوب بيگانه

 منزلة به مذهب اگر. دهند مي تعليم اساسي اصل يك مثابة به را انسانيت دنيا بزرگ مذاهب
 پيروان شود، گرفته نظر در مناقشه و تفرقه، اختالف، برندة ازبين و انسانيت ناجي ترين بزرگ
 با صلح و همكاري سوي به حركت براي را خود انرژي توانست خواهند گوناگون مذاهب

 ).Duggal, 2014: 2( كنند تجميع ديگر يك
 هاي ماترياليست گستردة هاي تالش برخالف پسامدرن، و فراصنعتي دورة در امروزه

 كنند مي ايفا بشر اجتماعي زندگي هاي ساحت كلية در مهمي نقش اديان اجتماعي، و فلسفي
 در مهمي جايگاه پنهان و آشكار نيز ديني رهبران پيروانشان، و اديان اين از پيروي در و

 اسالم الهي دين خردگرايي نمايندگان مثابة به تشيع رهبران. دارند جهاني هاي گذاري سياست
 سياسي و هنري، اقتصادي، دانشگاهي، برجستگان و مذهبي رهبران همكاري با توانند مي
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 جهان سراسر در ها آن كشتار و ها انسان حقوق به تعرض با جهان مسيحي و يهودي
 مزدوران و دست آلت مداران سياست سوي از خاورميانه بحراني منطقة در خصوص به

ضد  جنبش دهي سازمان و رهبري با توانند مي ها آن. كنند مقابله سازي اسلحه هاي كارتل
 در اجتماعي قوي جنبش يك به را آن ها كنيسه و كليساها، مساجد، شبكة طريق از جنگ،
 با توان مي اي هسته سالح حرمت دربارة رهبري فتواي به توجه با. كنند تبديل جهاني سطح

 را جمعي كشتار هاي  سالح از عاري جهان فراخوان الهي، اديان نخبگان و رهبران همكاري
 مركز). www.peace-ipsc.org صفوي،( كرد مبدل جهاني اجتماعي جنبش يك به

 و فرهنگ سازمان آموزشي و پژوهشي معاونت زيرمجموعة منزلة به اديان، وگوي گفت
 برگزاري از اند عبارت كه دهد انجام مي زمينه اين در متعددي هاي فعاليت اسالمي، ارتباطات

 ميزباني المللي، بين هاي اجالس برگزاري چندجانبه، و دوجانبه ديني هاي وگو گفت
 زمينه در كاربردي و علمي هاي پژوهش انجام جهان، سراسر از ديني گوناگون هاي هيئت
 و انگليسي زبان به ديالوگ نامة فصل انتشار و چاپ اديان، به مربوط هاي موضوع و مسائل
 اندازي راه و اديان دربارة علمي سايت اندازي راه ديني، وگوهاي گفت در شده ارائه مقاالت
  خارجي؛ هاي زبان و فارسي زبان به اديان تخصصي خانة كتاب
 گروه يك به كه است چيزي آن فرهنگ: ها فرهنگ و ها تمدن بين وگو گفت برقراري. 2
 اعياد، رسوم، و آداب اعتقادات، ها، سنت مانند. دارد تعلق جامعه يك يا ملت، يك قومي،

 ديگر فرهنگ به فرهنگي از تواند مي كه است چيزي تمدن كه حالي در. اساطير و خدايان،
 .منتقل شد جهان نقاط ديگر به سپس و اروپا به امريكا از زميني سيب كشت مثالً،. شود منتقل
 گسترش جا همه در و شد شروع جهان از اي گوشه در كه گاوآهن از استفاده مانند درست
. داد انتقال را آن توان مي كه است مواد و اجناس، صنايع، فنون، تمدن، ديگر، عبارت به. يافت
 هاي ويژگي از اي مجموعه به اما شود، مي لمس فرهنگ مفهوم در تر بيش تمدن واژة اگرچه

 ها تمدن بين وگو گفت از كه زماني. آميزد هم در فرهنگ با تواند نمي كه گردد برمي متمايزي
 اسالمي، چيني، يا غربي تمدن شدة ساده روش به كنيم، مي صحبت آن معمول معناي در

 كنم، صحبت چيني تمدن از من اگر حال، اين با. كنيم مي فكر...  و افريقايي، ايراني، مسيحي،
در  را بسياري هاي جمعيت و كشورها اسالمي تمدن مثالً يا كنم مي فكر كنفوسيوس يا تائو به
 بتواند دنيا از اي نقطه هر در اسالم اگر حتي. دارند متفاوتي هاي فرهنگ كه گيرد مي بر

 نظر به. متغيرند موضوعاتي و مبهم مفاهيمي فرهنگ و تمدن گفت بايد مختصراً. يابد گسترش
 هاي ويژگي اما داريم، گوناگون مذاهب و اعتقادات و ايم متفاوت ما چه اگر رسد مي

  ).Morin, 2004: 1-2( دارد باز وگو گفت به پرداختن از را ما نبايد فردمان منحصربه شخصيتي
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 وگو گفت ابزار از استفاده متضمن ديپلماتيك مذاكرات مانند ها تمدن وگوي گفت
 تعامالت بلكه نيست، محور دولت اما است، المللي بين عرصة در زور از استفاده جاي به
 ديگر بعدي در رسد مي نظر به چنين، هم. دهد مي قرار خود عزيمت نقطة را ها تمدن بين
 كه معنا اين به است؛ قدرت صاحبان سياست ضد و گرايانه واقع ضد برداشت بر مبتني نيز

 در ها تمدن وگوي گفت ايدة. كند نمي تلقي ناپذير اجتناب را المللي بين سطح در خشونت
 دربارة) Samuel P. Huntington( هانتينگتون ساموئل نظرية برابر در بود واكنشي اصل

 اساس بر ها تمدن بين خشونت از گيري پيش براي را كاري و ساز كه »ها تمدن برخورد«
 در ذاتي ويژگي يا نيرو هيچ: كرد مي نهاد پيش هانتينگتون منطق با متفاوت كامالً منطقي
 ديگر يك برابر در آميز خشونت شكلي به ناگزير ها آن شود باعث كه ندارد وجود ها تمدن
 هاي تصويرسازي بر آمدن فائق متقابل، فهم به نيل براي توانند مي ها آن بگيرند؛ قرار

 كه آن بدون خود هاي تفاوت پذيرش و دارند ديگر يك با هايي كه شباهت درك اي، كليشه
 وارد كنند، تلقي منفي ذاتاً اي پديده حتي يا تضاد يا اعتمادي  بي منبع را ها تفاوت اين

 الملل بين صحنة در كه معناست اين به محور غيردولت يافت ره چنين، هم. شوند وگو گفت
. برخوردارند مشروعيت از) گوناگون هاي گروه و افراد مانند( ها دولت از غير ديگري كنشگران

 گوناگون سطوح در توان مي بنابراين، ندارند؛ رسمي نمايندگان ها دولت برخالف ها تمدن
 انگارة ديگر ويژگي. داشت نظر در گوناگون هاي گروه و افراد بين را هايي وگو گفت
 تر عادالنه جهاني به تواند مي وگو گفت شود مي فرض كه است اين ها تمدن وگوي گفت
 برخالف باز كه دهد مي نشان نيز را آن جويانة عدالت خصوصيت امر اين و شود منتهي

). 171: 1383 مشيرزاده،( است الملل بين روابط از گرايانه واقع اصطالح به هاي برداشت
 ارتباط صلح و فرهنگ، وگو، گفت مقولة سه بين تواند مي) تمدني( فرهنگي بين وگوي گفت
 راستاي در فرهنگي رابطة اگر و است صلح به معطوف فرهنگي تكامل اگر. كند برقرار
 از و بخشد مي كمال شدن تفاهمي سوي به را فرهنگ سو يك از وگو گفت دارد، قرار صلح
 بين وگوي گفت بنابراين،. كند مي وساطت صلح سوي به را فرهنگي رابطة ديگر سوي

 ها فرهنگ بين روابط تعميق و فرهنگي تكامل طريق از تواند مي كه است مكانيسمي فرهنگي
 يافتن قرابت فرايند وگو گفت و است ذهني اشتراكات قلمروي فرهنگ. كند ممكن را صلح
 داده پيوند هم با دو اين كه گاه آن. است هم از بيگانه اذهان بين تفاهم به يابي دست و اذهان
 سوي از. شود مي فراهم ذهني تعلقات و اشتراكات بين تفاهمي رابطة برقراري امكان شوند،
 تعلقات و اشتراكات تواند مي فرهنگي بين فهم و تفاهم، قرابت، مابين قلمرو پرتو در ديگر،

 برانگيز خصومت و  بيگانه عواملبر  را عرصه بين اين در و دهد ارتقا فرافرهنگي سطح به را
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 تفاهم و قرابت براي كاري راه تواند مي تمدني بين وگوي گفت بنابراين،. كند تر تنگ
 ؛)83- 80: 1384 منوچهري،( باشد المللي بين صلح درنتيجه و فرهنگي بين

 مذاهب عملي و علمي تعامل تقريب از مقصود: اسالمي مذاهب تقريب براي تالش. 3
 معقول تسامحي و اخوت احساس با كه است متقابل احترام و مشتركات مبناي بر اسالمي

 از دور به و غيرمنطقي تعصبات از عاري و نفرت احساس از بركنار عالمانه، اي شيوه و
 ترويج معناي به اسالمي مذاهب تقريب تر، دقيق تعبير به. آيد مي دست به عوامانه، روشي
 درك هدف با مشترك مباني و اصول اساس بر سازنده و صحيح وگوي گفت فرهنگ

 توانند مي اسالمي مذاهب بنابراين،. است مذهبي و علمي رشد به يابي دست و ديگر يك
 علمي وگوي گفت و منطقي تعامل ساية در خود هاي ديدگاه و مباني به بندي پاي ضمن
 توان مي گونه اين را تقريب مباني و اصول. شوند نزديك هم به و كنند درك را ديگر يك
 رعايت و مشتركات، بر تأكيد وگو، گفت به اعتقاد اختالف، و كثرت پذيرش: كرد ذكر

 اسالمي مذاهب بين تقريب انديشة از هدف). 20- 17: 1386 آريا، بابايي( اسالمي اخالق
 كه نيست، ديگر مذهب به آوردن روي و مذهبي، از گرداني روي مذاهب، همة كردن يكي
 باشد علمي پذيرش و بحث پاية بر بايد تقريب است؛ تقريب انديشة كشاندن بيراهه به اين
 محيطي در مذهبي هر دانشمندان و پرداخت خرافات با نبرد به علمي اسلحة اين با بتوان تا

 ).5: 1389 رحيمي،( بگيرند نتيجه و كنند مبادله را خود دانش بايد علمي وگوهاي گفت در آرام
 رهبران بين هاي تفاهم  سوء از بسياري كه است اين نظر عرصة در تقريب ثمرة ترين  بزرگ
 و عقالني وگوهاي گفت پرتو در. شد خواهد برطرف مسلمانان بين نيز و اسالمي مذاهب

 شيعه كه اتهاماتي از بسياري كه شود مي ثابت همگان بر مذهبي و اي فرقه تعصبات از دور
 كه است حدي به اشتراك موارد و نيست بيش توهماتي كنند مي وارد ديگر يك به سني و

 همة بر تقريب پرتو در ديگر، عبارت به است؛ كرده ناچيز بسيار را ها آن اختالفات
 در و است ديني فرعيات در اسالمي مذاهب فكري اختالف كه شود مي روشن مسلمانان

 پيامد اين عملي ثمرة است بديهي. است حاكم وحدت ديني كليات و اعتقادي اصول
 مسلمانان بين در اي طايفه و مذهبي هاي فتنه از بسياري ريشة شدن خشكانيده نظري
 از برخي تعصبات و جهل سوز خانمان و كور هاي فتنه اين اصلي منشأ زيرا بود؛ خواهد
 و اصالح تدريج به نادرست هاي نگاه اين تقريب پرتو در كه است اسالمي مذاهب پيروان
 به مذاهب پيروان بين در نفرت و كينه و دهد مي تفاهم  حسن به را خود جاي تفاهم  سوء

 و استعمارگران گستردة تبليغات اثر بر حاضر، عصر در. شد خواهد تبديل الفت و محبت
 مبناي بر دارد وجود مسلمانان بين كه روابطي و تعامالت نوع وهابيت، نظير آنان عمال
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 تحقق ديگر يك به مسلمانان هاي انديشه تقريب هرگاه. است تكفيري نگاه و بدبيني حس
 داد خواهد سازنده و دوستانه روابط به را خود جاي بدبينانه و سلبي روابط اين يابد،

 با اسالمي مذاهب تقريب جهاني مجمع). www.taghribstudies.net رودباري، حسيني(
 پژوهشگاه تأسيس تاكنون، 1371 از اسالمي وحدت هاي كنفرانس ساالنة برگزاري
 ،نت التقريب( تقريبي مجالت انتشار و چاپ و اسالمي مذاهب دانشگاه و تقريبي مطالعات
 اسالمي امت وحدت و تقريب براي) التقريب ثقافة و االسالم رسالة ،التقريب رسالة

  .كند مي سازي  فرهنگ
 و فرهنگ سازمان هاي كاركرد ترين مهم و ترين اصلي تا شد تالش مقاله اين در

 كه وگو گفت جنس از كاركردهايي شود؛ بررسي امنيت و صلح تأمين در اسالمي ارتباطات
 نگاهي در اما. دارد در بر را آميز مسالمت زيستي هم و ديگران حقوق به احترام خود بطن در

 اشاعة و فرهنگي تبادل نظير مفاهيمي در زمينه اين در را سازمان هاي كاركرد توان مي كالن
 را ها فعاليت و ها برنامه از متنوعي و وسيع طيف مفاهيم اين. كرد خالصه فرهنگي ارتباطات

 هاي برنامه اجراي هنري، محصوالت ارائة كتاب، انتشار و چاپ چون هم گيرد، مي در بر
 هاي نمايشگاه و ها، همايش ها، جشنواره برگزاري فيلم، و موسيقي، نمايش، مانند هنري

 هاي نامه توافق انعقاد غيرمكتوب، و مكتوب هاي رسانه از گيري بهره هنري، ـ فرهنگي
. هنرمندان و انديشمندان نخبگان، چون هم فرهنگي هاي واسطه با ارتباط برقراري و فرهنگي

 اين در خوبي بسيار پشتوانة از سازمان دارد، اي غني فرهنگي پيشينة ما كشور كه جا آن از
 توان مي دوسويه جرياني در فرهنگي هاي فعاليت گسترش با بنابراين،. است برخوردار زمينه
 از منفي و غلط تصاوير و ها، ذهنيت ها، تفاهم سوء رفع به اشتراك نقاط تقويت بر عالوه
 و صلح برقراري بلندمدت در و ها تنش كاهش وضعيت اين برايند كه پرداخت ديگر يك
  .بود خواهد جهاني ثبات
  

  گيري نتيجه. 6
 و بررسي امنيت و صلح تأمين در اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان نقش حاضر مقالة در

 و ها تمدن و اديان وگوي گفت به مربوط هاي فعاليت چون هم كاركردهايي به و شد تبيين
 و مايكل. ام. جي آراي شرح در كه طور همان. شد اشاره اسالمي مذاهب تقريب براي تالش
 روابط شد، بيان) 1982( يونسكو فرهنگي هاي سياست جهاني كنفرانس اعالمية مفاد

 از جلوگيري المللي، بين همكاري متقابل، درك و تفاهم امكان تواند مي المللي بين فرهنگي



 ...جهاني  صلح تأمين در فرهنگي هاي سازمان نقش   150

 اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان. آورد ارمغان به را صلح درنهايت و منازعه، و خشونت
 را اصلي نقش كشور از خارج در ايران فرهنگي هاي فعاليت متولي رسمي نهاد عنوان به نيز
 و فرهنگي، ابزار و عناصر ها، فعاليت از استفاده با مذكور سازمان. دارد عهده بر زمينه اين در

 و صلح تحقق و منازعه، و خشونت تفاهم، سوء رفع زمينة تواند مي ها آن تقويت و گسترش
  .آورد فراهم ها ملت و ها دولت بين روابط در را آميز مسالمت زيستي هم
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