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 نیب تاطابترا یوگتفگ
 یھورگ
 رِتاملرِپ یرِش :هدنسیون
 نِئوب
 هاگشناد ،تاطابترا رایشناد
 تالایا ،ایناولیسنپ ،اوونالیو
 اکیرمآ ۀدحتم

 

 فیرعت
 یھورگ نیب تاطابترا یوگتفگ
 لماعت دنور کی زا تسا ترابع
 ثعاب ھک هدش ناسآ و هدش تیوقت
 تیوھ زا یعمج ییاسانش شرتسگ
 زا یرتسب رد یعامتجا یاھ
 و یعامتجا یاھ یرباربان
 یوگتفگ .ددرگ یم دنمراتخاس
 ثعاب یھورگ نیب تاطابترا
 رثؤم و یتخانش رییغت ءاقترا
 لمع نینچمھ و ناگدننک تکرش
 زا یعامتجا ینوگرگد و یتکراشم
 یداقتنا و ییوگتفگ طابترا قیرط
 نیب تاطابترا یوگتفگ .ددرگ یم
 ینتم یریگدای لماش یھورگ
 ھیبنت و قیوشت یاھ ماظن ۀرابرد
 و ندینش یاھ تراھم رب دیکأت اب
 نتشابنا رد ییوگتفگ شسرپ
 .تسا یرگید و دوخ تکراشم
 لخاد رد مارتحا و رکف ندوبزاب
 لوصا یرارقرب قیرط زا هورگ
 و هدیدرگ داجیا یصخشم نیداینب
 اھوگتفگ زا ینیعم تّیمک یارب

 طابترا یوگتفگ .ددرگ یم تیوقت
 زا یلحارم ۀلیسو ھب یگنھرف نیب
 زا یا ھکّرحم یاھورین تشادیمارگ
 و یدرف حوطس رد طلست و توافت
 ،دوخ ھب لاغتشا ،یسایس
 انب و یداقتنا شباتزابدوخ
 .دبای یم ھعسوت یگتسویپ ندومن

 نیب تاطابترا یوگتفگ رھ ًالومعم
  هژیو عوضوم کی رب یھورگ

 ترابع ًابلاغ ھک دنک یم دیکأت
 یلو سنج ای داژن زا تسا
 ،ییاناوت نوچمھ رگید یتاعوضوم
 بھذم ای یعامتجا داصتقا هاگیاج
-لیھست .دریگ یم ربرد زین ار
 لکش ھب ناگدننک تکرش و ناگدننک
 ات دنا هدیدرگ هدیزگ یراکشآ
 یسررب دروم نوگانوگ یاھ تیوھ
 لاثم روط ھب .دننایامنزاب ار
 و نز کی اب یتیسنج یوگتفگ کی
 لیھست کرتشم روط ھب درم کی
 تکرش ھک یروط ھب هدیدرگ
 دنا هدش باختنا یروط ناگدننک
 ار نادرم مھ و نانز مھ ات
 .دنریگربرد

 حالطصا نیا اب یناسک هچ
 ؟دنراد راک ورس
 اھ هاگشناد و اھ هدکشناد
 نیب طابترا یوگتفگ یاھ ھمانرب
 رارق هدافتسا دروم ار یگنھرف
 ۀیاپ رب ثحابم نیا .دنھد یم
 هورگ رد دناوت یم یموب خیرات
 یاھراک ،یعامتجا یسانشناور یاھ



 

 

 

Key Concepts in Intercultural Dialogue, No. 7, 2017  http://centerforinterculturaldialogue.org 

Originally published in English in 2014; translated into Persian in 2017. 

Center for Intercultural Dialogue 
Key Concepts in Intercultural Dia logue 

 یگنھرف نیب یوگتفگ رد یدیلک میھافم

 
 
 
 
 

  يفاقثنیبلا راوحلا يف ةیساسأ میھافم
 

 ای تاطابترا ،مولع ،یعامتجا
 .ددرگ حرطم نایوحشناد یگدنز

 یعامتجا یاھداھن و اھ ناتسریبد
 یوگتفگ یاھ هویش زا یریگ هرھب
 یارب ار یگنھرف نیب طابترا
 نیب اھراکھار و اھ تراھم شرتسگ
 سسؤم یاھداھن و نازومآ شناد
 .دنا هدرک زاغآ
 نیب یوگتفگ اب طابترا
 یگنھرف
 نیب یوگتفگ ھک رظن نیا زا
 رد دوجوم یاھ توافت یگنھرف
 رد ار اھ تشادرب و اھ ھشیدنا
 اذل ،دھد یم رارق مھ لباقم
 ھک دیامن یم ھئارا ار ییوگلا
 ،یلکش راتخاس کی داجیا ھب
 ،رت قیمع یمھف یارب یلاجم
 یب قیلعت ،اھ مھاقتءوس حیحصت
 ھب ساسحا لکش رییغت و یتلادع
 یوگتفگ .ددرگ یم مھارف لمع
 دنمزاین یگنھرف نیب تاطابترا
 ناگدننک تکرش یوس زا تکراشم
 ھقبط ار روبزم دنیآرف ات هدوب
 توافت ۀرابرد و هدرک یدنب
 .دنیامن وگتفگ

 دنام یم هچنآ
 و تاطابترا دنمراتخاس تعیبط
 لمع ناونع ھب تاطابترا نینچمھ
 .تسا رتشیب ۀعلاطم دنمزاین
 ھک نآ یاج ھب مدرم زا یرایسب
 کی ناونع ھب ار یطابترا دنور
 رب راذگریثأت و دنمتردق لمع

 زا هدومن یقلت یصخش نیب طباور
 دای رییغت »تلع« ناونع ھب نآ
 زا ھک یسک یادص نتفای .دننک یم
 و ،راشف نتخیسگ ،توافت قیرط
 مھ کی ناونع ھب راکشآ مالعا
 یگمھ دیوگ یم نخس نامیپ
 دنمزاین ھک هدوب ییاھدنیآرف
 .تسا یرتشیب شھوژپ
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