
  

  

  

  

  شدن فرهنگ جهانی

  فرهنگی در سیاست خارجی و کارکرد دیپلماسیِ
  آرمین امینی

  سهراب انعامی علمداري

  چکیده

نوین ارتباطی هاي  در پرتو فناوري با استفاده از انقالب اطالعاتی را  جهان اي است که شدن، پدیده جهانی

هـاي   تصاد را جهانی کرد و سپس بـه حـوزه  متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اق، 1970از دهه 

شـدن   اي از جهـانی  اي که امروز بـه طـور فزاینـده    ؛ به گونهدیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود

سـوي دیگـر کشـورها بـراي     شود. از  شدن سیاست سخن گفته می شدن فرهنگ و جهانی اقتصاد، جهانی

سیاست خارجی آنها در  اند و ابزار هبرآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرد

هـاي سیاسـی و اقتصـادي کـاربرد      ت. به طور سنتی دیپلماسی در حـوزه دیپلماسی بوده اس بیشتر موارد

اي  متحول شده و شـکل تـازه  دیپلماسی نیز  ،شدن فرهنگ شدن به ویژه جهانی ، اما در پرتو جهانیداشته

شـدن   د به این پرسش پاسخ دهد کـه جهـانی  یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تالش دار

فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجـود آورده اسـت؟  فرضـیه    

شدن  جهانیمبتنی بر این گزاره است: خواهد بود، ش ال اصلی پژوهؤاین مقاله که در حقیقت پاسخ به س

موجب شده اسـت تـا دیپلماسـی     ،اي از انقالب اطالعاتی و جهان شبکه گیري آن فرهنگ با توجه به بهره

  سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی براي تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد. 

  يکلیدواژگان 

  شدن فرهنگ، سیاست خارجی، دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی. شدن، جهانی اطالعاتی، جهانیانقالب 

                                       
 الملل سالمی، واحد کرج، گروه روابط بینآزاد ا دانشگاه استادیار                            Email: arminamini@yahoo.com 
  سالمی، واحد کرجنشگاه آزاد ادا دکتريدانشجوي                                         Email: sohrabenami@gmail.com 

 20/07/91تاریخ پذیرش:        17/01/91تاریخ ارسال: 
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  مقدمه

 گذشــته هــاي دهـه  در جهــانی تحـوالت 

 الملــل بــین روابــط بــر را جدیــدي رونــدهاي

 شـکل  در کـه  روندها این. است کرده تحمیل

 ظهـور  الملـل،  بـین  نظام در بازي قواعد تغییر

 ملی منافع در ها اولویت تغییر جدید، بازیگران

 اطالعـات  تنوع و ارتباطات گسترش کشورها،

 فراملــی هــاي وابســتگی و پیونــدها افـزایش  و

ــان ــده، نمایـ ــده  گردیـ ــور فزاینـ ــه طـ  اي بـ

ــه تنشـــئ ــد از گرفتـ ــه رو فراینـ ــل بـ  تکامـ

 طـور  بـه  فراینـد  این. باشد می» شدن جهانی«

 کـرده  تحمیـل  کشورها به را الزاماتی طبیعی،

 در که الزامات این چارچوب در کشورها. است

 شـدن  جهـانی  هـاي  چـالش  و هـا  فرصت شکل

 خود مرتبه و جایگاه دارند تالش یافته، تجلی

 تقویـت  یا و داده افزایش الملل بین نظام در را

این وضـعیت بـه آن جهـت اسـت کـه       .کنند

 هـاي  حـوزه  در توانسـته  شـدن  جهـانی  عرصه

ــی ــأ مختلف ــته ثیرت ــأ گذاش ــن ت ثیرات را و ای

 هــاي شــاخص مبنــا بــر ایــن. کنــد عملیــاتی

گردید  نمایان مختلفی هاي شدن عرصه جهانی

 هـاي  تـوان بـه عرصـه    یکه از جملـه آنهـا مـ   

فرهنگی و تکامل آنها بـه   و اقتصادي سیاسی،

شـدن اقتصـاد،    جهـانی  ساختارهاي رترتیب د

 فرهنـگ  شـدن  جهانی و سیاست شدن جهانی

  اشاره کرد.

 عملیاتی هاي عرصه جدید، دوره این در

 مختلف هاي عرصه طبع به نیز عرصه سه این

 این از یکی و یافته تحول و تغییر شدن جهانی

 دیپلماسی و خارجی سیاست حوزه ها، عرصه

 قواعد شکل با تغییر که بوده است کشورها

 به واکنش لزوم و جدید بازیگران ظهور بازي،

 اطالعاتی ابزارهاي و ارتباطات گسترش آنها،

 هاي روش دیرباز از. همراه بوده است

 عرصه در امنیتی و سیاسی اقتصادي،

 خارجی سیاست اعمال براي الملل بین

 نظر به اما .است بوده نظر مد کشورها

مؤلفه  سرد، جنگ از بعد ویژه به که رسد می

 نقش کشورها خارجی سیاست در فرهنگ

 را نامبرده موارد دیگرو  کند می بازي مهمی

 که نحوي به ؛داده قرار ثیرأت تحت شدت به

 در را خاصی جایگاه و نقش اینک فرهنگ،

 خود به بیشتر کشورها خارجی سیاست

 نمود اساس، بر این .است داده اختصاص

 فناوري درو  شدن اقتصاد، فرهنگ جهانی

 در توان می را کشورها خارجی سیاست حوزه

مدرن  دیپلماسی به سنتی دیپلماسی تغییر

 نام به جدیدي ساختارهاي ایجاد در

 دیپلماسی« ،»1اقتصادي دیپلماسی«

 که یافت» 3فناوري دیپلماسی« و» 2فرهنگی

                                       
1. Economic Diplomacy 
2. Culture Diplomacy 
3. Technology Diplomacy 
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 دیپلماسی پژوهش، موضوع ماهیت لحاظ به

 قرار فرهنگی در این مقاله مورد بررسی

پرسش اصلی مقاله این است که:  .گیرد می

شدن فرهنگ چه تحولی در  جهانی«

دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به 

فرضیه مقاله در پاسخ به » وجود آورده است؟

شدن  جهانی«این پرسش چنین است: 

از انقالب  گیري آن فرهنگ با توجه به بهره

 اي موجب شده است اطالعاتی و جهان شبکه

ن ابزار سیاست اتا دیپلماسی سنتی به عنو

خارجی براي تأمین منافع ملی کشورها به 

براي بررسی » دیپلماسی فرهنگی تحول یابد.

این فرضیه، روش پژوهشی تحلیلی و 

  توصیفی به کار رفته است. 

  . مبانی نظري1

ــان -1-1  انقــالب اطالعــاتی و جه

  اي شبکه

اي کـه در پـی تحـوالت     ین پدیدهتر مهم

ــه از ــه  فناوران ــل ده ــد،   1970 اوای ــاز ش آغ

ــمندان، آن را    دهپدیــ« اي اســت کــه اندیش

تــرین  انــد. مهــم نامیــده» انقــالب اطالعــاتی«

ــی ــارت   ویژگ ــالب عب ــن انق ــاي ای ــد ا ه ز: ان

آوري،  عجمــ  وهتغیـیـرات گستـرده در نحـ«

                      ره و ارائـــه ذخیـــره، پــــردازش، مخـابــــ  

ـــات  ,Arquilla and Ronfeldt).» اطالع

2010, p.3) هاي عمیقی  دگرگونیانقالب  این

این  را در بسیاري از ابعاد زندگی ایجاد کرد و

 هاي متوالی ادامه داشـت،  کار بزرگ براي دهه

اي که امروز توانایی انسانی به منظـور   به گونه

برقراري ارتباط، سـرعت بـاورنکردنی یافتـه و    

سان همراه  بدینجهان را درهم آمیخته است. 

با رشد و گسترش قدرت نافـذ و فراگیـر نـت    

 4(شبکه) چه به صورت اینترنت و یا اینترانـت 

زمین به صورت واحدي یکپارچه و  سطح کره

مبدل به یـک   سرزنده درآمده و جهان کنونی

تـوان   اي که می ه گونهاي شده، ب جامعه شبکه

 ،شدن غالـب گشـته اسـت    گفت پدیده جهانی

تصاد شروع شد و به سـرعت  اي که از اق دهپدی

 گر ابعاد زندگی آدمـی همچـون فرهنـگ و   دی

  سیاست را در برگرفت.

  شدن تعریف جهانی .1-2

ــرین بعــد  از نظــر اقتصــادي کــه مهــم  ت

شدن عبـارت اسـت    شدن است، جهانی جهانی

کـه زیـر    1980جهـانی از  از: ظهور بازارهـاي  

بـوده و منجـر    ملیتیهاي چنـد  کنترل شرکت

هاي ملی براي کنترل  ولتبه کاهش ظرفیت د

 اقتصاد خویش شده اسـت. بـه عبـارت دیگـر    

زادیـی و   فرآیندي است که در نتیجه مقـررات 

ــالی و بهبــــود ا ــاي مــ ــات، بازارهــ رتباطــ

در گذاري را به کارهایی بسیار بـزرگ   سرمایه

                                       
4. Intranet  
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سازد. یعنی رونـدي   لی قادر میالمل سطح بین

گـر نهادهـا بـراي    که توسط آن، شـرکت و دی 

یابنـد   المللـی گسترش مـی  کارهاي بینانجام 

(www.dictionary.reference.com). 

شدن از نظر بعد فرهنگی عبـارت   جهانی

یــات اي کــه بـه وسـیله تجرب   پدیـده اسـت از:  

ها و کاالها را  زندگی روزمره، نحوه پخش ایده

دهنــده  یر خــود قـرار داده و نشـان  ثتحـت تـأ  

شـدن فرهنـگ در سراسـر     استاندارد و یکسان

ت بـه ســمت اســتفاده از  ان اســت. حرکــجهـ 

ــی  ــات ب ــک،    ارتباط ــارت الکترونی ــیم، تج س

المللـی و کـاربرد زیـاد     هاي زیاد بین مسافرت

ه فرهنگ عامه منجر بـه ایـن شـده اسـت کـ     

به عنوان یک روند که بـه سـمت   شدن  جهانی

همگونی در حرکت اسـت، در نهایـت موجـب    

هـاي انسـانی    شود در همه نقاط زمین تجربـه 

. )www.britannica.com(دیده شود یکسانی 

شـدن فرهنـگ    توان گفت جهانی به جرأت می

شدن است که داراي  از جهانی از جمله ابعادي

  عمق زیادي است.

عمـــق بعـــد فرهنگـــی    .1-3

  شدن جهانی

 ،شـدن  جهـانی  فرهنگی بعد«در حقیقت 

 برخـی  کـه  اسـت  اهمیـت  با و عمیق قدر آن

ــانی ــد را شــدن جه ــده گســترش فرآین  فزاین

 حصـول  همـراه  بـه  مقیـاس  یک در ارتباطات

 از...  .انـد  نمـوده  تعریـف  فرآیند این از آگاهی

ــه ــدهاي جمل ــأثیرات و پیام ــانی ت ــدن جه  ش

 و ارتباطـات  ناپـذیر  اجتناب گسترش فرهنگ،

ــع ــاهش آن تبـ ــزون کـ ــله روزافـ ــا، فاصـ  هـ

 و موجـود  هاي فرصت و ها چالش شدن جهانی

ــاي ــاري الگوه ــه در رفت ــاي عرص ــف، ه  مختل

 هـاي  مقولـه  ارتباطات، سطح جهانی گسترش

 در آنهـا  تأثیرگـذاري  و تأثیرپـذیري  و هویتی

 سـاز  هویـت  منـابع  پیـدایش  جهـانی،  گسـتره 

را  بشـر  دیـد  و ذهن افق شدن جهانی ،جهانی

-Grieg, 2002,pp.225)» برشـمرد  تـوان  مـی 

235).  

شدن فرهنگ و رفتـار   . جهانی1-4

  خارجی سیاست

ــد   ــدا بای ــاط ابت ــن ارتب ــراي بررســی ای ب

ـ    ر اسـاس  سیاست خارجی را تعریـف نمـود. ب

الملـل سیاسـت    تعریف دانشنامه روابـط بـین  

راهبرد یا بخشـی از  «خارجی عبارت است از: 

گیري در یک  کاربردي براي تصمیمیک نقشه 

ابر کشورهاي دیگـر یـا نهادهـاي    کشور در بر

مللی، براي دست یافتن به اهـداف ویـژه   ال بین

ــی  ــه در مل ــی  ک ــافع مل ــه آن من ــطالح ب اص

  .(Plano and Olton, 1982, p.6)» گویند می

 ،از نقطه نظر ارتباط میان این دو مفهـوم 

شدن فرهنگ به عنوان روندي کـه بـر    جهانی

تبادالت میان فرهنگی تأکید شاخصه افزایش 
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ــت تأ ــذادارد، ظرفیـ ــر ثیرگـ ــگ بـ ري فرهنـ

 هـا را عـاملی بـراي    تارهاي خـارجی دولـت  رف

دانـد. در ایـن میـان،     افزایش این تبادالت می

 هنجارهـا،  از اي مجموعـه  عنـوان  بـه  فرهنگ

 اعتقـادات  و اخالقیات رسوم، و آداب ها، ارزش

 نسـل  بـه  نسلی از پذیري، جامعه طریق از که

ی در ایجـاد  ، نقش اساسـ شود می منتقل دیگر

 رابطـه هـا دارد. امـا    تفکر مشترك میان دولت

 سیاست و فرهنگی هاي انگاره و متغیرها میان

 مطالعه مورد طریق، سه از توان می را خارجی

ــرار ــه نخســت«. داد ق ــورد ب ــاداتین م  و اعتق

 یـک  مـردم  تـاریخی  هـاي  تجربـه  ،ها اسطوره

 آنهـا  کـه  نگرشـی  نیـز  و آن رهبـران  و کشور

 عرصه در خود کشور جایگاه و نقش به نسبت

 دومـین . کنـد  مـی  پیـدا  ارتباط ،دارند جهانی

 هـایی  برداشـت  و تصـاویر  بـه  معطـوف  رابطه،

 حتـی  و سیاسـی  و علمـی  نخبگـان  کـه است 

 و کشـورها  ها، ملت سایر به نسبت مردم، عامه

 ماننـد  خـارجی  سیاست عرصه بازیگران سایر

 و دارند خود  ذهن پس در المللی بین نهادهاي

 و عـادات  فرهنگـی،  مـورد  سومین نهایت، در

 لـحــ بــه نســبت هــا تلقــی طــرز و ایســتارها

 اختالفـات  با برخورد و مـاع طور به التـمشک

در دوره  اخـص  ورـط به المللی بین منازعات و

 Barzegar and)» باشـد  مـی شـدن   جهـانـی

Nye, 2008, p.2).  

 بــه سیاســتمداران و هــا دیپلمــاتامــروز 

 بـه  دادن شـکل  در آن نقش و فرهنگی قدرت

 درو  دارند اي ویژه توجه ها برداشت و ها ادراك

 که ها  دولت رفتاري الگوهاي موارد، از بسیاري

 سیاســـت در خـــارجی سیاســـت طریـــق از

 مختصـات  به توجه با .یابد می تجلی الملل بین

 نظـر  در با و فرهنگی و هنجاري هاي ویژگی و

ــرفتن ــزان گ ــت از برخــورداري می ــا قابلی  و ه

 بـه  اي پیچیـده  هـاي  صورت الزم، هاي توانایی

 خودبســــندگی، همکــــاري، هــــاي گونــــه

 ایـن  بـر . گیـرد  مـی  خـود  به... و پذیري، آشتی

 و هـا  روش داراي هـا  دولـت  و کشورها اساس،

 و تعـامالت  در گوناگونی دیپلماتیک هاي زبان

بـه ایـن    .هسـتند  دیگـران  بـا  خـود  مناسبات

 مشـترك  فصـول  و هنجـاري  مبادالتواسطه 

 دیپلماتیـک  موقعیت کننده مشخص ها، ارزش

. باشد می الملل بین سیاست عرصه در ها  دولت

 و خـارجی  سیاسـت  و فرهنـگ  رابطه اهمیت

 که شود می مضاعف زمانی الملل، بین سیاست

در  »اي مقایسه خارجی هاي سیاست« مطالعه

 مسـائل  بـه  توجـه  زیرا ،دستور کار قرار گیرد

 بـه  توانـد  مـی  اي اسـطوره  و ارزشـی  هنجاري،

ـ  ها دولت خارجی سیاست بندي طبقه كدر  اب

 ،گـــرا کثـــرت دموکراتیـــک، هـــاي صـــورت

 اینهـا  جـز  و اسالمی ایدئولوژیک، پراگماتیک،

 ایـن  تحـت . کنـد  کمکشدن  در عصر جهانی
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ــرایط، ــار ش ــی و آث ــاي ویژگ ــی ه  در فرهنگ

 تعـامالت  در آن انعکـاس  و خـارجی  سیاست

ــاري ــدهاي و رفت ــی واح ــا سیاس ــدیگر ب  یک

ــی ــد م ــویر توان ــن تص ــري روش ــت از ت  سیاس

  .دهد دست به الملل بین

 در کشـور هـر   خـارجی  سیاست دستگاه

 داخلـی  هنجارهـاي  و هـا  ارزش تا است تالش

 است یشخو جامعه هویت سازنده که را خود

 نمـوده  تبدیل جهانی هاي ارزش و هنجارها به

کند  سهیم جهانی فرهنگ در این صورت به و

 در داخلـی  فرهنگ هاي ارزش نمود دلیل به و

 دتوان می تر هزینه کم و تر سهل جهانی، فرهنگ

کنـد، زیـرا منـافع ملـی      تعقیب را خود منافع

هـاي فرهنگـی    ارزشیک کشور نیز بر مبناي 

استوار است به طوري که والتر جـان رایمونـد   

منافع ملی را «در تعریف آن بیان داشته است 

ه یـک  داند ک هاي اصلی و حیاتی می آن ارزش

دارد و  مــی  ملــت آنهــا را گرامــی   -دولــت

» کوشد از آنها به هر قیمتی حمایـت کنـد   می

.(Raymond, 1992, p.324)  پیگیــري ایــن

منافع در سیاست خارجی از طریق دیپلماسی 

عبارت است از:  قابل انجام است که تعریف آن

هنر و عمل انجام مذاکره میان دو کشـور یـا   «

انجام دادن امور بدون برانگیختن دشمنی و یا 

ــان      ــنه می ــط حس ــودن رواب ــظ نم ــار حف ک

ـــ ــف  تدولــ ــورهاي مختلــ ــاي کشــ » هــ

(www.merriamwebster.com).    

ی بــه امـا در عرصــه فرهنگــی، دیپلماســ 

آید کـه بـه    صورت دیپلماسی فرهنگی در می

لماسی فرهنگـی  شود: دیپ تعریف می گونه این

گیري از هنر دیپلماسـی   بهره«عبارت است از 

براي ترویج و توسعه فرهنـگ. یعنـی اگـر مـا     

روش زنـدگی گروهـی از مــردم را بـه عنــوان    

روندي که آن گروه خاص را به بلـوغ رسـانده   

به گروه دیگري انتقال دهیم، در نتیجه  ،است

گـاهی  پلماسـی فرهنگـی ایجـاد آ   از طریق دی

ایـم. ایــن امـر ممکــن اسـت از طریــق     نمـوده 

بزرگ فرهنگی و یـا از  سازماندهی رویدادهاي 

ملتـی   -هـاي فرهنگـی دولـت    طریق فعالیـت 

شده به دسـت آیـد. بـه ایـن ترتیـب       شناخته

اســتفاده دیپلماتیــک از ابــزار فرهنــگ در    

پیشبرد منـافع تجـاري، سیاسـی و راهبـردي     

کـه   یک کشور، دیپلماسی فرهنگـی نـام دارد  

 ,Sahai) »جانبــه اســتعملــی دوحــاکی از 

2003, p. 4).  

گیـــري  شـــکل . تاریخچـــه2

  دیپلماسی فرهنگی

هـاي دیپلماسـی در جهـان     ز جنبهیکی ا

سیاست، دیپلماسی فرهنگی است. دیپلماسی 

ــاالت     ــدرن آن، در ای ــکل م ــی، در ش فرهنگ

ــ  وین متحــده امریکــا شــکل گرفتــه اســت. ک
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 هدهـ هـاي   مریکـا در سـال  اتـالش  « 5مالکاي

ــراي ات 1930 ــؤثر   ب ــی م ــک دیپلماس ــاذ ی خ

مریکـاي التـین را سـرآغاز یـک     افرهنگی در 

نظیـر در تـاریخ دیپلماسـی     حرکت مهم و بی

ــ ــدها در سیاســت   یفرهنگــی م ــد کــه بع دان

در سایر نقاط جهان نیـز  و نیز مریکا اخارجی 

مورد توجه قرار گرفـت. ایـن ابتکـار بـه طـور      

ــا در اتوســط  1936مشــخص در ســال  مریک

رژانتین برگزار شد، مطـرح  آکنفرانسی که در 

آیـرس   کنوانسـیون بوئنـوس  سـند  و در قالب 

 هنکت  (Mulcahy, 1999, p.11).» شدر متبلو

هـاي   این سـند نقـش تبـادل هیئـت    مهم در 

متشکل از دانشـجویان، دانشـمندان،    فرهنگی

هـا و مؤسسـات    دانشـگاه  ادانهنرمندان، اسـت 

 بـود.  ي دیگرو کشورهامریکا اغیردولتی میان 

سال قراردادي بـراي ظهـور   «، 1936بنابراین 

در ایـن   دیپلماسی فرهنگی است، زمـانی کـه  

ده ارتقاي روابـط فرهنگـی در   کنفرانس، معاه

بـه امضـا رسـید و دو سـال بعـد       6مریکااقاره 

بخش روابط فرهنگی در وزارت امـور خارجـه   

دیپلماسـی فرهنگـی،   . تأسیس شداین کشور 

ن آغاز از طـرف نهادهـاي فرهنگـی    که از هما

شــد،  حمایــت مــی قویــاًمریکــا اغیــر دولتــی 

مریکاي التین را هدف گرفته بود. از آنجـایی  ا

                                       
5. Kevin Mulcahy 
6. Convention for the Promotion of Inter-
American Cultural Relations 

کــه ایــن نــوع دیپلماســی بــا تقویــت روابــط  

در پـی  «آمیختـه بـود،   در اقتصادي و تجاري 

مریکاي شمالی و جنوبی را هر چـه  اآن بود تا 

مـور  بیشتر به هم نزدیک کـرده و در زمینـه ا  

ــادي و  ــی  اقتصـ ــره غربـ ــی در نیمکـ سیاسـ

ــد  ــاد کن ــتگی ایج  ,Glad, 2009)» همبس

p.241).  

آن بـود کـه ایـاالت     له اساسـی ئاما مسـ 

ریکاي جنوبی را حیات خلوت خود ممتحده، ا

ــی ــام    م ــا انج ــا ب ــت ت ــالش داش دانســت و ت

دیپلماســـی فرهنگـــی و پـــرورش نخبگـــان 

کشورهاي امریکایی جنوبی در ایاالت متحده، 

مدت  قه براي طوالنیخود را در این منطنفوذ 

ت یـ حفظ کند و تا حـد زیـادي نیـز بـه موفق    

 هتجربـ «دست یافت. به این ترتیـب بـود کـه    

در  مریکـاي التـین،  اموفق ایاالت متحـده در  

هاي  بعدها در سال زمینه دیپلماسی فرهنگی،

هـاي   دوران جنگ جهانی دوم و نیـز در سـال  

ویـژه در  پس از جنگ در سایر نقاط جهان به 

تـرین و   اروپا نیز ادامـه یافـت. یکـی از جـامع    

هـایی کـه در سـال     ها و طرح ترین برنامه مهم

دیپلماسی  هکردن پدید با هدف نهادینه 1946

مریکـا  افرهنگی در چارچوب سیاست خارجی 

اي بود که  تعریف شد و به اجرا در آمد، الیحه

به ابتکار سـناتور ویلیـام فولبرایـت، از ایالـت     

، مریکـا رسـید  ازاس، به تصـویب دولـت   آرکان
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 هبعدها به نام خود وي بـه برنامـ   اي که برنامه

،  این برنامه گـام مهـم   معروف شد 7فولبرایت

دیگـري در تـاریخ دیپلماسـی فرهنگـی بــود،     

شـدت   1954در سـال  « انجـام آن  روندحتی 

زمانی که رییس جمهور آیزنهـاور  یعنی ، یافت

ــه تبــادل فره  نگــی در خواســتار ایجــاد برنام

سراسر جهان براي هنرهاي نمایشـی شـد تـا    

ك جهان از زندگی فرهنگی و وسیله در بدین

 ,Davenport) »مریکا را بهبود بخشداسیاسی 

2009, p.4)    با ادامـه همـین رونـد در دوران  .

طی «فولبرایت  هبرناممریکا، دیگر ا هاي دولت

 1996پنجاه سال حیات خود، یعنی تـا سـال   

نفـر در  هـزار   250توانست امر تبادل حـدود  

مریکـا و سـایر   امبادالت فرهنگی میـان   هحوز

  .کشورهاي جهان را میسر سازد

بـه جــز  در تـاریخ دیپلماسـی فرهنگــی،   

هـاي   امریکا که تالش داشـته اسـت تـا ارزش   

جامعه باز خود را با اسـتفاده از ایـن روش در   

دیگر کشورهاي جهان تبلیغ نماید، کشورهاي 

کتاتوري همچون شوروي نیـز از ایـن روش   دی

استفاده کردند، زیرا آن را براي دسـتیابی بـه   

مقاصد و منافع ملی خود مطلوب یافته بودند. 

هـاي فرهنگـی    اسـتفاده از موفقیـت   مطمئناً«

هــاي فرهنگــی روش  ملــی و تبلیــغ جــذابیت

اده قـرار  زندگی قبل از قرن بیستم مورد استف

                                       
7. Fulbright Program 

ــه  ــی نهادین ــود، ول ــه ب ــاي کــر گرفت دن ابزاره

ایجـاد سیسـتم    از طریـق دیپلماسی فرهنگی 

تنها در جوامعی میسر شـد کـه    ،دولتی تبلیغ

 ي،هـاي دیکتـاتور   رژیم رد، به ویژه ایدئولوژي

ــد داده بــود و از طریــق   آنهــا را بــه هــم پیون

ــوذ گســترده هــاي جمعــی  رســانه اعمــال نف

اي یـا بـه    چنین نمونـه . شد انجام میحکومت 

نبــرد بــزرگ در جبهــه  اولــینعبــارت دیگــر 

در در زمینه دیپلماسی فرهنگـی،   ایدئولوژیک

 .دوران بـین دو جنــگ جهـانی شــکل گرفــت  

یعنی زمانی که رژیم نازي آلمان کـه توسـط   

شـد و اتحـاد جمـاهیر     متحدانش حمایت مـی 

کردند برتري خود را بنیـان   شوروي تالش می

دیپلماتیـک و   هـاي نهند و آن را با تمـام ابزار 

 فرهنــگ و ورزش همچـون  تیــکشـبه دیپلما 

، اگـر چـه غـرب نیـز در ایـن      دهند گسترش

ــا زمینــه چنانچــه گفتــه شــد فعــال  بــود و ب

عصـر  «نمـود. امـا،    اقدامات آنـان مقابلـه مـی   

ــی   ــومی و فرهنگ ــی عم ــی دیپلماس ــا طالی ی

بـا دوران  دومین نبـرد بـزرگ در ایـن زمینـه     

زمانی کـه پتانسـیل    .جنگ سرد مصادف شد

ی و غربـی بـه همـان    مریکـای انمایش زندگی 

ــداز ــنتی،   هان ــارجی س ــت خ ــاي سیاس ابزاره

 نظـامی و اقتصــادي از طـرف ایــاالت متحــده  

به رسـمیت شـناخته    براي مقابله با کمونیسم

 (Davenport, 2009, pp.242-246). » شـد 



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ج

پن
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
91

 

   

 

401 

نتیجه جنگ سرد، کارآیی دیپلماسی فرهنگی 

، یک جامعه آزاد را نشـان داد. در عـین حـال   

پـس از   شـدن،  جهـانی  هـا و تهدیـدات   چالش

ایجـاد پیشـرفت جدیـد در     پایان جنگ سرد،

توسعه نهادهـاي دیپلماسـی عمـومی و ابـزار     

   کرد.دیپلماسی فرهنگی را طلب 

امـــروزه، دیپلماســـی فرهنگـــی، ابـــزار 

پیشــرفته سیاســت خــارجی در نظــر گرفتــه  

شود که گـاه از ابزارهـاي سـنتی نظـامی،      می

مریکا ا« باشند. سیاسی یا اقتصادي مؤثرتر می

در طول جنگ سرد با عنایت به اهمیت ابـزار  

مـؤثر را   هدیپلماسی فرهنگی بیشترین استفاد

از ابزار اطالعات و فرهنگ در تخریـب رقیـب   

انجام داد. آژانس  ، اتحاد جماهیر شورويخود

تـرین بنگـاه    بـزرگ  8اطالعات ایاالت متحـده 

بود که متولی کار فرهنگـی   رسمی و مستقلی

مریکـا محسـوب   ات خـارجی  سیاس هدر عرص

دولـت   1999شد؛ با ایـن همـه، در سـال     می

مریکا این آژانـس را منحـل و آن را در سـایر    ا

هــاي وزارت خارجــه ادغــام کــرد و  زیــربخش

ترین دلیل این اقدام را پایان جنگ سـرد   مهم

نـوان کـرد.   و به سر آمدن تاریخ مصرف آن ع

 190قریـب   1990 هاین آژانس در پایان دهـ 

کشور جهـان داشـت و    140دفتر در شعبه و 

میلیارد دالر را بـه خـود    2/1اي معادل  بودجه

                                       
8. USIA 

در   (Jaiko, 2005, p.3).» بوداختصاص داده 

کنــار مؤسســات دولتــی و وابســته بــه وزارت 

ــات مطالعـــات     ــز و مؤسسـ ــه مراکـ خارجـ

اســتراتژیک متعــدد دیگــري نیــز بــراي ایــن  

مرکز فرهنـگ و  «مأموریت تأسیس شدند که 

9»کامریاهنر 
بـه هـر    .بوده اسـت  کی از آنهای 

مطالعات دیپلماسی فرهنگـی  «صورت امروزه 

دولـت بـر آن و سیاسـت    همچنان بر کنتـرل  

کنــد کــه بــا دیگــر  اعمــال نفــوذ تأکیــد مــی

فرهنگــی در هــاي پیچیــده دیپلماســی  جلــوه

 Osgood)» تاریخ جهان ارتباط مبهمـی دارد 

and Etheridge, 2010, p.15).    

ــانی. ج3 ــدن  ه ــگ و ش فرهن

کارکرد دیپلماسی فرهنگـی در  

  سیاست خارجی

ــانی ــانی  جه ــژه جه ــه وی شــدن  شــدن، ب

فرهنگ، موضوعی است که کارکرد دیپلماسی 

گـی بـه عنـوان ابـزار     به ویژه دیپلماسی فرهن

گیري سیاست خارجی کشـورها را متحـول   پی

ابتدا تحول دیپلماسـی   این،بربناساخته است، 

شـدن   نیدر عصـر جهـا  به دیپلماسی فرهنگی 

ــیبررســی  ــ م ــه دیپلماســی  وش د و ســپس ب

  فرهنگی پرداخته خواهد شد.

                                       
9. Center for Art and Culture  
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شدن فرهنگ و تحول  جهانی .3-1

  دیپلماسی  

ر دنیاي امروز بیش از هر زمان دیگري د

هم تنیـدگی  تاریخ بشر، داراي پیچیدگی و در

تنیدگی الزامـاتی   هماست. این پیچیدگی و در

این دهد که اولین  میرا در برابر کشورها قرار 

الزامات درك وابستگی متقابل میان کشـورها  

از  و منافع مشترك میـان واحـدهاي سیاسـی   

ها، هنجار و در یک کلمه  طریق بررسی ارزش

ــدون درك عم ــن فرهنــگ آنهاســت. ب ــق ای ی

بــه  تواننـد  موضـوع، واحــدهاي سیاسـی نمــی  

الملـل بـه تعامـل     درستی در سطح نظام بـین 

مـــی بپردازنــد. قاعـــده بــازي در چنیـــن نظا

و » صـفر بازي با حاصل جمـع جبـري غیـر    «

بـراي همـه واحدهاسـت،    » بـرد  -بـرد  «نظم 

کـارگیري   هبنابراین واحدهاي سیاسی باید با ب

تمامی امکانات مالی و معنوي خود در جهتـی  

حرکت کنند که بتوانند در سایه همکـاري بـا   

دیگر کشورها، منافع ملی و فراملی خود را به 

  دست آورند.

ــی  ــامل  دیپلماس ــومی ش ــان عم در اذه

یا با نهادهـاي   روابط دوجانبه کشورها با هم و

شـود.   المللی نظیر سازمان ملل متحد مـی  بین

سطح دوجانبه بر این اساس دیپلماسی در دو 

المللی بیشتر شناخته شـده اسـت. اگـر     یا بین

ــایر    ــا س ــاط ب ــدیریت ارتب ــن م دیپلماســی ف

هـا تعریـف    ها از طریق دولت ، سازمانکشورها

ــاز داراي ادي، هــاي اقتصــ روش شــود، از دیرب

الملـل بـراي    سیاسی و امنیتی در عرصه بـین 

اما  اعمال سیاست خارجی کشورها بوده است.

شدن، به ویـژه   ر دوره جهانیرسد د به نظر می

لفه دیگري در سیاسـت  مؤ پس از جنگ سرد،

، بــه داشــتهخــارجی کشــورها نقــش مهمــی 

ثیر تـأ را به شدت تحـت  موارد این طوري که 

فرهنگ اسـت کـه    ،لفهاین مؤقرار داده است. 

ــی را در    ــاه خاص ــش و جایگ ــک نق ــدون ش ب

سیاســت خــارجی بیشــتر کشــورها بــه خــود 

  .(Hunter, 2008, p.10)ت اختصاص داده اس

 روابـط  حـوزه  در اخیر هاي دهه تحوالت

 در فرهنـگ  مقوله اهمیت از حاکی الملل، بین

ــه یابیدســت  میــان روابــط بهبــود و اهــداف ب

 همگـان  امـروزه  کـه  نحـوي  بـه  هاست؛ دولت

 فرهنگـی  هـاي  اتحادیه تشکیل و ظهور شاهد

 طریـق،  ایـن  از تـا  هسـتند  جهـانی  عرصه در

 المللــی، بــین هــاي چــالش و تنازعــات زمینــه

 و هـا  دولـت  همگرایـی  موجب وشده  برطرف

ر اعتبـا  و وجهه کسب رو این از. گردد ها ملت

 بـه  یـا  و عمـومی  افکـار  در نفوذ و المللی بین

 جملـه  از نـرم  قـدرت  بـه  دسترسـی  تعبیري،

 نشــده تصــریح حــال عــین در و مهــم اهـداف 

ــورها دیپلماســـی ــوزه در کشـ ــت حـ  سیاسـ

 تناســب بـه  مهـم  ایـن  کـه  اسـت  الملـل  بـین 
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ــت، ــاه، موقعی ــات، جایگ ــت امکان ــا فرص  و ه

 و هـا  شـیوه  به کشور هر فرهنگی هاي ظرفیت

را چـ . گـردد  می تعقیب یمختلف هاي مکانیسم

 کـه  اسـت  مالیمـی  زبـان  ،فرهنـگ  زبـان  که

 رسـمی  روابـط  حـامی  و سـاز  زمینـه  تواند می

 هـاي  بحـران  بـروز  مـانع  نیـز  و ها دولت میان

 از. باشد الملل بین روابط عرصه در بار خشونت

 هـاي  بنیـان  تحکـیم  درصـدد  ها دولت رو این

ــا، ارزش تعمــیم و خــود فرهنــگ معرفتــی  ه

 بـه  تولیدشده هاي نگرش و ها دانشهنجارها، 

 تا باشند می خود جغرافیایی مرزهاي فراسوي

 کنــار در را قــدرت اعمــال ابزارهــاي از یکــی

 همراه) سخت قدرت( نظامی و سیاسی قدرت

 اقنـاع  مکانیسـم  از اسـتعانت  بـا  و نموده خود

 افکـار  و اذهـان  زور، کـاربرد  جاي به فرهنگی

 اهداف و منافع راستاي در را جهانیان عمومی

 موتـور  عنـوان  به فرهنگ. نمایند سو هم خود

 و جوامـع  حرکـت  سـاز  زمینـه  توسعه، محرکه

 اقتصـادي  و اجتمـاعی  سیاسی، رفتار الگوهاي

ــا کــه اســت ــروکش ب  هــاي چــالش کــردن ف

ــدئولوژیکی، ــه آن نقــش ای ــوان ب ــارادایم عن  پ

بـه   .اسـت  یافتـه  اهمیـت  تدریج، به زینجایگ 

توان بیان داشت که دیپلماسی  این واسطه می

حـال   یافتـه و دیپلماسـی فرهنگـی در    تحول

  هاي دیگر است.     جایگزینی با انواع دیپلماسی

تـر از   بـر ایـن اسـاس در تعریفـی جـامع     

 معـاون  ،دیپلماسی فرهنگـی، گیفـورد مـالون   

 و کـا یمرا متحده االتیا یاطالعات آژانس سابق

 اسـت یس و یپلماسید مسائل مشهور سندهینو

 ، دیپلماســـی فرهنگـــی راکـــایمرا یخـــارج

اه دو طرفه به منظور ایجاد معماري یک شاهر

ی بــراي معرفــی تصــویر واقعــی و هــای کانــال

هاي یک ملت در عین حال، تالش براي  ارزش

هـا   ر ملتدریافت درست تصاویر واقعی از سای

  Baylis and)دانـد  هاي آنها مـی  فهم ارزشو 

Smith, 2001, p.152).   با این تحول در نظـر

ــز میلتــون کــامینگز فرهنگــی پلماســی دی نی

هنـر،  ها، اطالعات،  عبارت است از مبادله ایده

ــام ارزشــی، ســنت   ــدگی، نظ ــا و  ســبک زن ه

ك و اعتقادات براي دستیابی به مفاهمه مشتر

ها و کشـورها.   تقویت تفاهم متقابل میان ملت

المللی و سیاست خارجی  در ادبیات روابط بین

تعاریف متعـددي بـراي دیپلماسـی فرهنگـی     

ینکــویچ در کتــاب  فرانــک ن آمــده اســت.  

ــت اطالعــاتی ا « ــی  سیاس ــا و دیپلماس مریک

، دیپلماسی فرهنگی را تالش بـراي  »فرهنگی

ارتقاي سطح ارتباطـات و تعامـل میـان ملـل     

ــادن     ــاد نه ــی و بنی ــدف طراح ــا ه ــان ب جه

هـاي   اسـاس ارزش ها و توافقاتی بر  نامه تفاهم

 یپلماسـ یددر این تعریـف،   داند. مشترك می

 اطالعـات،  افکـار،  تبـادل « انعنـو  به یفرهنگ
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 و هـا  ملت انیم فرهنگ يها جنبه گرید و هنر

 فیتوص »متقابل درك جیترو يبرا مردمانشان

 ,Baylis and Smith, 2001) اســت شــده

p.151) . ،از یفرهنگـ  یپلماسیدبر این اساس 

 کـه  دهد یم امکان کشور کی به که جهت آن

ــگ، ــه فرهن ــردمش و جامع ــه را م ــرانید ب  گ

 یفزونــ قیــطر از نیهمچنــ و دیــنما یمعرفــ

 مـردم  نیبـ  یخصوصـ  ارتباطـات  به دنیبخش

 سـازد  یم قادر را کشورها گوناگون، يکشورها

 را ي خودها استیس و یاسیس يها آل دهیا که

. سـازند  جـذاب  اریبسـ  یعموم افکار انظار در

ــ ــا ارزش شــامل يکشــور فرهنــگ یوقت  يه

 دلخـواه  جینتـا  کسبدرصد  شود، جهانشمول

بـر اسـاس    .ابدی یم شیافزانیز  کشور آن يبرا

هـاي متمـادي،    بـراي سـال   ،آنچه بیـان شـد  

مالحظات سیاسـی، اقتصـادي و امنیتـی سـه     

ی، بنیـادین و کالسـیک در عرصـه    حوزه سنت

ارجی المللی بوده اسـت کـه سیاسـت خـ     بین

اور شد. اما به بـ  کشورها تنها در آن اعمال می

امروز نظران،  بسیاري از اندیشمندان و صاحب

ـ  در عرصه بین ه ویـژه پـس از جنـگ    المللی ب

هـاي فرهنگـی رکـن     سرد، فرهنـگ و مؤلفـه  

دهد که  تشکیل میچهارم سیاست خارجی را 

سـه  هـاي زیـرین    در بسیاري از مواقـع، الیـه  

شود. امـروزه،   حوزه دیگر نیز از آن منبعث می

دیپلماسی در انطباق با نیازهاي نظام جهـانی  

ي و نظـم در ایـن   مکـار معاصر همچنان بـه ه 

  کند. سیستم کمک می

هـا و مزایــاي   ؤلفــهمبـانی، م  .3-2

ــی  ــی فرهنگ ــر  دیپلماس در عص

  شدن   جهانی

مبانی دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابـزار  

سیاست خارجی در عصـر انقالب اطالعـاتی و 

تـوان بـه ایـن شـرح      را مـی اي  جهان شبکــه 

هـا،   هـا، ظرفیـت   . شناخت توانـایی 1برشمرد: 

هاي فرهنگی کشور مبدأ با  و سیاستها  مزیت

هـاي   ینترنتی، شبکههاي ا گیري از سایت بهره

. شـناخت  2اي؛  رههاي ماهوا اجتماعی و شبکه

هـاي   ها و سیاست ها، مزیت ها، ظرفیت توانایی

ــد  ــور مقص ــی کش ــره فرهنگ ــا به ــري از  ب گی

هـاي اجتمـاعی و    ینترنتی، شـبکه هاي ا سایت

ز فرهنـگ و  . تلقـی ا 3اي؛  هاي مـاهواره  شبکه

هاي فرهنگی به عنوان قدرت نرم در بـا   روش

 .4شـدن فرهنـگ؛    جهـانی  مد نظر قرار دادن

توجه به افکار عمومی به عنوان بستر و زمینه 

ــرار دادن   اعمــال قــدرت نــرم ــا مــد نظــر ق ب

توجه بـه دیپلماسـی    .5شدن فرهنگ؛  جهانی

ردي بـه بـازیگران   عمومی و فرهنگی با رویکـ 

ي فرهنگی و مـذهبی،  ها غیردولتی (شخصیت

هـــاي  ســـازمان هنرمنـــدان، نویســـندگان و

هـــاي فرهنـــگ،  فعــال در زمینــه غیردولتــی

هــاي  ســازمانادیـــان، حقــوق بشــر، صــلح و 
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هـاي   گیـري از فنـاوري   بینادولتی و نیـز بهـره  

  ارتباطاتی و اطالعاتی.

با توجه بـه تعـاریف   ها  اما در مورد مؤلفه

گـی،  گرفته از مفهـوم دیپلماسـی فرهن   صورت

در عصـــر  هـــاي قابـــل اســـتفاده آن مؤلفــه 

سـیس  . تأ1شدن به ایـن شـرح اسـت:     جهانی

ــاتی    ــبکه اطالع ــی ش ــازي فرهنگ ــز مج مراک

چاپ و نشـر   .2جهانی براي کشورهاي هدف؛ 

هـاي   مجازي متعدد بـه زبـان  کتاب و مجالت 

هـاي   زیرساختایجاد  .3مختلف کشور هدف؛ 

مجازي ارتباطی گسترده میان اندیشـمندان و  

ــدف؛   ــور هــ ــود و کشــ ــجویان خــ   دانشــ

گیري مجازي گسـترده بـا رهبـران     ارتباط .4

شبکه اطالعاتی جهـانی   فرهنگی با استفاده از

بـا اسـتفاده از    هـاي فرهنگـی   و تبادل هیـأت 

ه شــده در دورزیرســاختی ایجاد هــاي فرصــت

ــانی ــافرت   جه ــراي مس ــدن ب ــاد   ش ــاي زی ه

هاي مجـازي   برگزاري نمایشگاه .5المللی؛  بین

و مبادالت مجازي محصوالت فرهنگـی  هنري 

برقـراري ارتباطـات وسـیع     .6فیلم و...؛  مانند

هـاي دولتـی و    با سـازمان مجازي و اطالعاتی 

ــازمان ــی؛   س ــر دولت ــاي غی ــا  7ه ــاط ب . ارتب

کشور هـدف در قالـب دیپلماسـی    هاي  رسانه

  اي و دیپلماسی سایبر. رسانه

ــزار دیپلماســی فرهنگــی بــه  اســتفاده اب

یاسـت خـارجی بـراي بـرآورده     عنوان ابـزار س 

کردن منافع ملی در مقایسه با سایر ابزارهـا و  

عصــر   الملـل در  روابـط بـین  اهداف رایـج در  

  شدن داراي این مزایاسـت: جهانی

ــر در   مواجــه .1 ــا مقاومــت کمت شــدن ب

اي  . کاهش ریشه2جوامع و کشورهاي مقصد؛ 

استفاده از ناآگاهی و ترس در روابـط دو   ءسو

ل فقدان اطالعـات پـیش از ایـن    کشور به دلی

کاهش احتمال درگیري نظامی میان  .3دوره؛ 

کشورها و کـاهش اهمیـت مسـائل نظـامی و     

نـات ارتبـاطی   گیـري از امکا  با بهـره  راهبردي

بــودن   . عــاري4هــاي اطالعــاتی؛   فنــاوري

انه و آمرانه دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصم

رار تر و در نتیجه هدف قدر کنار جذابیت بیش

ــان خـــــود؛د   ادن روح و ذهـــــن مخاطبـــ

تر براي  سازي گسترده سازي و زمینه . فرصت5

رسمی، نهادهاي مدنی، اشخاص  بازیگران غیر

ی و میـدان مـانور   دولتـ  حقیقی و حقوقی غیر

ــه دیپلماســی ســنتی  بســیط ــا  تــر نســبت ب ب

کشــف،  .6هــاي مجــازي؛  اســتفاده از شــبکه

ــرویج، ت ــف ارزشتـ ــترك و   عریـ ــاي مشـ هـ

ــأمین منــافع ملــی و   جهانشــمول بــراي   ت

سازي براي بـه دسـت آوردن منـافع     چارچوب

گیـري از شـبکه اطالعــاتی    بهـره مشـترك بـا   

اي درهاي مفاهمه  . گسترش ریشه7 و جهانی

بیشتر و بهتـر میـان کشـورها بـا اسـتفاده از      
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ــر  ــترده و تس ــات گس ــود اطالع ــه وج ي آن ب

  هاي سیاسی و امنیتی. حوزه

ــه   -3-3 ــی ب ــی فرهنگ دیپلماس

در  عنوان ابـزار سیاسـت خـارجی   

  شدن عصر جهانی

 کیـ  عنوان به امروزه یفرهنگ یپلماسید

 روابــط عرصــه در رگــذاریتأث و یاساســ اصــل

ــ ــل نیب ــورد المل ــذ م ــرار رشیپ ــه ق  و گرفت

ــان، اســـتمدارانیس ــرون راه جهـ ــت بـ  از رفـ

ــکالت ــر مش ــحاکم را يبش ــگ تی  در فرهن

 روست نیهم از. دانند یم یالملل نیب مناسبات

 ،یاسـ یس گسـترده  يهـا  تالش با همزمان که

 و تیحاکم تحقق يبرا يا ندهیفزا يها حرکت

 جهان کنار و گوشه در یفرهنگ يها يهمکار

  .ردیگ یم صورت

البته این یک واقعیت اسـت کـه حـوزه     

در دوره  المللــی سیاســت و دیپلماســی بــین«

به دلیـل اینکـه ماهیـت دولتـی      شدن، جهانی

عالی دارد، نسبت به اقتصاد یا تبسیار قوي و م

شـدن قـرار    تحت تأثیر جهـانی  کمترفرهنگ، 

رونـد  با این حال در ایـن حـوزه   . رفته استگ 

هـا و   شدن بـا ادامـه فراگیرشـدن روش    جهانی

مـد   بـا گذاري خـارجی    سیاست تازه الگوهاي

تحـت  ی المللـ  نظر قرار دادن فضاي نوین بین

ه شـد  ظـاهر  شده  هاي دیگر جهانی تأثیر حوزه

. این روند به ویژه هنگام مقایسه الگوهـا  است

هاي  هاي ارتباطات دیپلماتیک در قرن و کنش

قـرن  هـاي   با الگوها و کـنش  نوزدهم و بیستم

قابـل مشـاهده اسـت. در نظـر      بیست و یکـم 

هـاي اصـلی    ، خصیصهبسیاري از صاحبنظران

کـه داراي   سـت و یکـم  بیدیپلماسی در قـرن  

 انـد از:  هاي جهانی شدن هستند، عبارت نشانه

ــت ــرار دادن  اولوی ــوزه ق ــاي  ح ــادي و ه اقتص

فرهنگی. در واقع دیپلماسی همیشه با اقتصاد 

و به ویژه با منافع تجاري ارتباط داشته است. 

ــر خــ هــاي پیشــین، عصــر  الف زمــانولــی ب

 شدن یک نظام رقابت اقتصادي جهانی جهانی

و در عـین   به وجود آوردهرا  گ جهانیو فرهن

و فرهنـگ   هـا   هاي اقتصادي دولت حال نظام

سـاخته  را هر چه بیشتر به هم وابسته  جوامع

  .  است

بنــابراین بخــش اقتصــادي نهادهــاي     

نظـر مـالی فعـال شـده و      سیاست خارجی از

ها و  تدر اکثر دول بخش فرهنگی آنهمراه با 

 همچــون اي هــاي همگرایــی منطقــه ســازمان

المللــی  هــاي بــین یــا ســازمان اتحادیــه اروپــا

شـود.   تقویت مـی  همچون یونسکو و آیسسکو

تـوان   ها نیـز مـی   اي در مورد دولت براي نمونه

ــه ابتکــار عمــل و حمایــت  برخــی رهبــران  ب

منصوب کـردن تـاجران یـا    در سیاسی ایتالیا 
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هــاي  یــا چهــره هــاي موفــق رؤســاي شــرکت

 اشـاره  ت ایـن کشـور  راپست سف فرهنگی در

این واسطه  به  (Zonova, 2004, p.15).»کرد

شـدن   شـدن اهمیـت جهـانی    در عصر جهـانی 

فرهنگ چنان افزایش یافته است که بسیار از 

یپلماسـی  کشورها نهادها مسـتقلی را بـراي د  

انـد و یـا اینکــه    فرهنگـی یـا بـه وجــود آورده   

ا تقویـت نمـوده و بـا    نهادهاي پیشین خـود ر 

انـد. بـراي    هشـدن همـراه نمـود    فرآیند جهانی

ــه  ــترالیانمونـ ــی  « ،در اسـ ــوراي فرهنگـ شـ

ــین ــی اســترالیا ب ــار  10»الملل ــوراي «در کن ش

دار امـــر دیپلماســـی  عهـــده 11»اســـترالیایی

فرهنگی است. در کانادا، وزارت امور خارجه و 

وزارت میـراث  «الملـل بـه همـراه     تجارت بین

 ماننـد هـاي آن   و زیرمجموعـه  12»ملی کانـادا 

گـذاري روابـط    اسـت دفتر امور توسـعه و سی «

دفتــر امــور تجــارت و «و نیــز  13»الملــل بــین

امـر دیپلماســی   دار عهــده 14»گـذاري  سـرمایه 

هاي  در فرانسه بخش همکاري فرهنگی است.

ــتقر در وزارت   ــان فرانســه مس ــی و زب فرهنگ

آن و مراکز فرهنگی  ههاي تابع خارجه و بخش

فرانسه و نیز وزارت فرهنگ و ارتباطـات ایـن   

                                       
10. Australian International Cultural Council 
11. Australian Council 
12. Department of Canadian Heritage 

13. International   Relations and Policy 

Development Directorate  
14. Trade and Investment Policy Directorate 

مشــترك امــر دیپلماســی کشــور مســئولیت 

ــده  ــی را عه ــن دو   فرهنگ ــتند. در ژاپ دار هس

و فنـاوري   وزارتخانه امور خارجه و ارتباطـات 

ــه  ــر، برنام ــات و هن ــی   اطالع ــزي دیپلماس ری

ـ    د. بخـش سیاسـت   فرهنگی را بـر عهـده دارن

ــ  ــش مبادل ــی و بخ ــیت هفرهنگ ــاي  شخص ه

فرهنگی در کنار نهاد مهم دیگـري بـا عنـوان    

ان اصـلی ایـن امـر در    مجریـ  15،»نبنیاد ژاپ«

در بریتانیا، وزارت امور  روند. ژاپن به شمار می

 »المنـافع   کشورهاي مشترك«نهاد خارجه و 

ــده16 ــگ عه ــد دار و هماهن ــر   هکنن ــلی ام اص

هـا   هسـتند. ایـن نمونـه   دیپلماسی فرهنگـی  

دهنـده رویکـرد کشـورها بـه گسـترش       نشان

در ایـن   دیپلماسی فرهنگی است و همه آنهـا 

هـاي   شبکهاي براي فناوري  ه ویژهرویکر جایگا

  ند.ا اطالعاتی قائل

اما در یک اقـدام بـا وسـعت جهـانی در     

سـال  بـا اعـالم   « زمینه دیپلماسـی فرهنگـی  

از » هـا  سال گفتگوي تمدن«به عنوان  2001

 طرف کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملـل 

در ســپتامبر  بـا ابتکـار رئــیس جمهـور ایـران    

هاي زیادي با هدف  ها و برنامه نوآوري، 1998

ــاد  ــت و ایج ــاري چند تقوی ــه همک ــه ب جانب

ــدن ــد    تم ــاز ش ــانی آغ ــطح جه ــا در س  و ه

                                       
15. Japan Foundation 
16. Foreign and Commonwealth Office 
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هاي وابسته بـه سـازمان ملـل متحـد      سازمان

هاي ابتکاري  محل و مرکز اصلی توسعه برنامه

. بـه ایـن   شـدند  هـا  ي تمـدن در زمینه گفتگو

ــه   ــود ک ــطه ب ــی  واس ــه دائم ــوي برنام گفتگ

متحد بـر پـا شـد.     سازمان مللهاي در  تمدن

، تولید اصول و ارتقاي هدف این برنامه دائمی

براي رسـیدن بـه درك متقابـل میـان       برنامه

هاي گوناگون بود. به همـین   نمایندگان تمدن

گروه  متحد، ملل وقت دبیر کل عنان، منظور،

ــژه بلند ــه وی ــکل از   پای ــتاي متش ــرد  بیس ف

 ،هـا  برجسته از اقصی نقـاط جهـان، دیپلمـات   

ــران ــگاهیان   رهبـ ــابق، دانشـ ــی سـ  ،سیاسـ

هاي غیردولتی  نگاران و فعاالن سازمان روزنامه

از میــان بیســت عضــو ، در واقــع تشــکیل داد

پایــه، تنهــا هفــت نفــر    فعــال گــروه بلند 

سیاستمدار، کارمند دولتی یا دیپلمات سـابق  

در کشورهاي خود هستند. سایر اعضا نماینده 

 هاي غیـر دولتـی   نهادهاي دانشگاهی، سازمان

هاي تجـاري و   ها، شرکت (اکثرا دینی)، رسانه

هـاي   همبستگی تمدن -پایه گروه بلندغیره (

باشند. این حقیقت بر نقـش   سازمان ملل) می

هـا   مهم شرکاي غیر دولتی که از طرف دولت

شــوند، صــحه  تأســیس شــده و رهبــري مــی

تـرین وظـایف    ممهـ به هـر صـورت   گذارد.  می

ارزیـابی   .1بـوده اسـت از:   عبـارت  گروه بلند 

خطرات جدید و در حال ظهور صلح و امنیت 

ــین ــی،    ب ــاي سیاس ــژه نیروه ــه وی ــی، ب الملل

گرایـی را دامـن    اجتماعی و دینـی کـه افـراط   

هـاي جمعـی در    شناخت فعالیـت  .2؛ زنند می

سطوح نهادي و جامعـه مـدنی بـراي بررسـی     

ارائه برنامه کاري عملـی بـراي    .3 این روندها؛

امـع  والمللـی و ج  هـاي بـین   کشورها، سازمان

  .مدنی با هدف ارتقاي توازن میان جوامع

، طرحی مشترك بـین دو  2005در سال 

ــاد    ــور ایج ــه منظ ــه ب ــپانیا و ترکی ــت اس دول

مــورد تصـویب قــرار   17هـا  همبسـتگی تمــدن 

که حکایـت از بـرد وسـیع دیپلماسـی      گرفت

فرهنگــی و پیگــري ایــن سیاســت در جهــان 

 نکته مهم دربـاره فلسـفه همبسـتگی   داشت. 

گیـري ابتـدایی آن نسـبت بـه      ها، جهت تمدن

دولتی به همان اندازه  هاي غیر حضور سازمان

له اول، گروه هدر ومحور است.  همکاري دولت

اي  ها به دنبال ایجـاد رابطـه   همبستگی تمدن

بهتر بین مسیحیت غربی و اسالم بوده اسـت.  

در اواخر قـرن   بنیادگرایی اسالمیدر حقیقت 

بـه طـور   بیسـت و یکـم   و اوایل قـرن  بیستم 

منطقی دورنماهاي گفتگوي بین مسـیحیان و  

هـاي ایـن    مسلمانان را در خط مقدم فعالیـت 

پایه هدف عملکرد گروه بلنداما  گروه قرار داد.

                                       
17. Alliance of Civilizations 
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هـا، تنهـا بـه     و تمام گروه همبسـتگی تمـدن  

هاي دیپلماتیـک بـراي گفتگـوي     ایجاد شبکه

رویـدادهاي  « شـود.  رسمی منظم محدود نمی

ها برگـزار   ازمان همبستگی تمدناصلی که س

هـاي سـاالنه از سـال     اندیشـی  کرده است، هم

است که تمام شرکاي آن از هر مقطـع   2008

ــانونی از  ــعیت ق ــان در آن   و وض ــر جه سراس

  کننـد. هـدف آنهـا ایجـاد شـبکه      شرکت مـی 

قدرتمند فعاالن آماده به همکاري براي تفاهم 

هـاي   هـا و تمـدن   متقابل میان ادیان، فرهنگ

هـاي ویـژه شـرکاي غیـر      هان اسـت. گـروه  ج

هــاي  هــا، ســازمان دولتــی همبســتگی تمــدن

هـا   محور و جوانان هستند. ایـن سـازمان   دین

ــد نقــش برجســته ــان  ،اي دارن زیــرا صــلح می

زیسـتی   ها بر اساس تفاهم متقابل و هم تمدن

آمیز میان ادیـان جهـان و در درجـه     مسالمت

 گیـرد.  اول بین اسالم و مسیحیت شـکل مـی  

هـا در   هاي سازمان همبستگی تمـدن  موفقیت

به همکـاري آن   هاي اخیر، ابتدا مستقیماً سال

ــی و توســعه   هــاي غیــر  بــا ســازمان  دولت

هـاي   هـاي جوانـان و سـپس فعالیـت     فعالیـت 

که به ویژه از  اي ارتباط دارد آموزشی و رسانه

و طریــق شــبکه هــاي مجــازي انجــام شــده  

شـدن   نشانگر اهمیـت بعـد فرهنگـی جهـانی    

  است.  

گــروه همبســتگی مهـم  یکـی از اهــداف  

ادغام طیف گسترده مسـائل بسـیار   «ها  تمدن

مهم در رابطـه بـا درگیـري و آشـتی، شـامل      

پاکسازي قومی، تـأثیرات   ي مذهبی،ها توهین

غیرعادالنه جهـانی شـدن و برداشـت رایـج از     

. است» به عنوان یک خطرو تکثر قومی تنوع 

گویی جدیـد  هدف ارائه الاین  به عبارت دیگر

کـه بـر اسـاس نظـر     است الملل  در روابط بین

و مهــم اســمیت داراي شــش عنصــر کلیــدي 

ــی   موقعیــت مســاوي کنشــگران،  .1: باشــد م

 .3، »دشـــمن«بررســـی مجـــدد مفهـــوم  .2

تمرکز  .4پراکندگی قدرت در سراسر واحدها، 

تأکیــد  .5 بــر کنتــرل روي ســهم کنشــگران،

نقــش   .6 وبیشــتر بــر مســئولیت فــردي    

 ,Smith, 2003)» محور هاي موضوع يهمکار

p.556).  

ــی 4 ــاطی دیپلماس ــدل ارتب . م

فرهنگی با سیاسـت خـارجی و   

  تبیین آن

تـوان یـک    ، مـی بر اساس آنچه بیان شد

الگوي ارتباطی میان دیپلماسی فرهنگـی بـه   

ــه     ــارجی در عرص ــت خ ــزار سیاس ــوان اب عن

ــین ــی و فرهنگــی در عصــر   ارتباطــات ب الملل

  ترسیم کرد. شدن به شکل زیر جهانی
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ی فرهنگی، مدل دیپلماس ) ـ 1( شکل شماره

  ارتباطات میان فرهنگی و سیاست خارجی 

 )1382(مدل از دکتر حسام الدین آشنا، 

و باز بودن محیط بیرونی در این مدل که آزاد 

ثیرپـذیري و تبـادل میـان    دهنده تأ آن، نشان

د سیاســت خــارجی کشــورها و فضــاي فراینــ

و  رابطـه میـان منـافع ملـی    المللی است،  بین

اي بیشـتر   هویت فرهنگی لحاظ شده و رابطـه 

یکسویه میان هویـت و منـافع ملـی در نظـر     

که ثبات هویت ملـی بسـیار    گرفته شده، چرا

بیشتر از منـافع ملـی اسـت و در بسـیاري از     

موارد، نخبگان یـک ملـت در جریـان فهـم و     

آگاهانــه و یــا    -صــورتبندي منــافع ملــی   

ور  محـیط هـویتی خـود غوطـه    در  -اآگاهانهن

هســتند. خطــوط نقطــه چــین میــان هویــت 

نافع ملی با فرهنگی با دیپلماسی فرهنگی و م

ــان  ــنتی، نش ــی س ــأ  دیپلماس ــده ت ثیرات دهن

غیرمستقیم هـر یـک بـر    

ــان  دیگـــري اســـت. میـ

ــنتی و  دیپلماســــی ســ

فرهنگــــی  دیپلماســــی

اي تعــاملی وجــود  رابطــه

  دارد.   

ــه   ــدل، ب ــن م در ای

سـی  جاي تقسـیم دیپلما 

ــه د  ــومی ب ــی عم یپلماس

فرهنگـــی و دیپلماســـی 

اي، دو وجـــه از  رســـانه

پلماسی عمومی، یعنی دی

 فرهنگی المللی و ارتباطات میان ارتباطات بین

ت این اسـت کـه از   مورد توجه قرار گرفت. عل

توانیم دیپلماسی فرهنگی و   نظر ارتباطات می

هـا از   ارتباط میان ملت«لماسی عمومی را دیپ

ها تعریـف کنـیم و    دولت -واسطه یا با -طریق

بــا پــذیرش چنــین تعریفــی، مــا بــا دو وجــه 

دو تکنیک  و نه صرفاً -همپوشان از ارتباطات 

خـواهیم بـود. رویکـرد    روبـه رو   -دیپلماتیـک 

المللــی  بیشـتر بـر ارتباطــات    ارتباطـات بـین  

کند؛ اگرچـه در   واسطه تکیه میاي و با  رسانه

ه شــود کــ تــر گفتــه مـی  یـک دیــدگاه وسـیع  

 -و نه محدود بـه  -المللی شامل ارتباطات بین
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هست، ولـی مقیـد   ارتباطات بین فرهنگی نیز 

المللـی بـه رسـانه محـور      کردن ارتباطات بین

تمـایز بسـیار   بودن، از نظر مفهـومی و ایجـاد   

هـا خـود از    نـال ها یا کا مفید است. این رسانه

م به دو نوع نظر سرعت انتقال و ماندگاري پیا

هـاي   رسـانه شـوند:   قسـیم مـی  کند و سریع ت

ــ ــاپی اع ــابچ ــی   م از کت ــد تلق ــه، کن و مجل

و رادیـویی و   اي شـوند و ارتباطـات رایانـه    می

ــانه ــونی از رس ــه شــمار   تلویزی ــاي ســریع ب ه

  آیند. می

چین عمـودي و قـرار گـرفتن     خط نقطه

ت راسـت  المللی در سم اطات بینرویکرد ارتب

ــی، نشــان     ــل منــافع مل ــدل، ذی دهنــده  م

نــافع ملــی بــر رویکــرد حــوزه مثیرگــذاري تأ

علـت ایـن امـر،     المللـی اسـت.   ارتباطات بـین 

ملـی در   ها بـا حاکمیـت   تعامل سنگین رسانه

ــري در  مســائل جــاري و ســرعت تصــمیم  گی

المللی است. رویکـرد ارتباطـات    ارتباطات بین

چهـره و   بـه  یشتر با تماس چهرهبین فرهنگی ب

به خصوص حضور یک فرد متعلق به فرهنـگ  

حیط فرهنگی دیگـر مـرتبط اسـت؛    در یک م

چین پررنـگ و کوتـاه در میانـه عرضـی      نقطه

ــودار،  ــدل نم ــی  م ــازي محــیط فرهنگ جداس

و کشــورهاي هــدف اســت.  کشــورهاي مبــدأ

جی و سیاسـت فرهنگـی کشـور    سیاست خار

ثیرگـذار بـر حجـم،    ترین عوامل تأ هدف، مهم

شدت و جهت تماس دو فرهنـگ اسـت. اگـر    

روابط با کشور ، موافق توسعه سیاست خارجی

نگـی، موافـق گشـادگی    و سیاسـت فره  مبدأ

هاي دیگر باشد، دیپلماسـی   نسبت به فرهنگ

وجــب تمــاس فرهنــگ و جامعــه فرهنگــی م

شود  کشور مبدأ با فرهنگ و جامعه مقصد می

ــا و در غیــر ایــن صــورت تمــاس فرهنگــی   ب

شود. بـه شـرط اقتـدار و     مشکالتی مواجه می

رهنگـی  تدبیر حاکمیـت در مـورد مرزهـاي ف   

خود، این امکان وجود دارد که جریان واردات 

فرهنگی و ارتبـاطی، بـه نحـو گزینشـی و بـا      

ها  گزینی مدیریت شود؛ عبور پیکان رویکرد به

شده در میان کادر سیاست خـارجی   چین خط

ــین     ــان چن ــاد امک ــی، نم ــت فرهنگ و سیاس

گزینشــی اســت. از طــرف دیگــر، مالحظــات  

رهنگـی  مربوط به سیاست خارجی، سیاست ف

ماسی فرهنگی در کشـور هـدف باعـث    و دیپل

ــی ــان و مجر  م ــود طراح ــی  ش ــان دیپلماس ی

دست بـه ویراسـتاري    فرهنگی در کشور مبدأ

نیـز از میـان انبـوه     بین فرهنگی بزنند و خود

آنهـا  تـرین   هاي فرهنگی متناسب اقالم و پیام

با جامعه و فرهنـگ کشـور مبـدأ را گـزینش     

ري فیلتر ویراسـتا  ها از دو کنند. عبور این پیام

و سیاست  بین فرهنگی و از طرف کشور مبدأ

کشور مقصد و دریافـت  خارجی و فرهنگی در 

هـاي   شده، توسط گـروه  هاي گزینش این پیام
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شود کـه   می» تماس فرهنگی«هدف، موجب 

ترین عامل تغییر محـیط پیرامـونی یـک     مهم

  فرهنگ است.

  فرجام

در جهان کنونی نقش برجسـته فرهنـگ   

رد اهداف دیپلماتیـک، بـا توجـه بـه     در پیشب

هـایی   ز ویژگـی پیچیدگی ابزارهاي فرهنگـی ا 

ــدتاً  ــه عم ــرفته،  اســت ک ــورهاي پیش در کش

اي پیـدا کـرده    شده و کاربرد گسترده شناخته

ــت     ــی هوی ــظ و معرف ــن رو حف ــت. از ای اس

ت و برقراري ارتباط مـؤثر بـا   فرهنگی یک مل

الملـل در گـرو    ها در عرصه بـین  سایر فرهنگ

فاده مـــؤثر از دیپلماســـی فرهنگـــی و اســـت

گذاري دقیـق و عقالنـی در پیشـبرد آن     هدف

از ایـن رو دیپلماسـی فرهنگـی امـروزه      است.

عنوان ابـزاري قدرتمنـد و تأثیرگـذار بـراي      هب

 شـود  ها مطرح می ها و ملت روابط میان دولت

منـافع هـر    -گیـري از بسـتر هویـت    که با وام

هویـت  کشوري تـالش دارد تـا در پیونـد بـا     

منافع دیگر کشورها قرار گیرد. چنین بستري 

ابـزار  به دیپلماسی فرهنگـی بـه عنـوان یـک     

دهـد تـا بـا     جدید سیاست خارجی اجازه مـی 

هـاي   م و دوام بیشتري، در درون چارچوبقوا

ســازي کشــورهاي دیگــر وارد شــود.  تصــمیم

ــ ــه س  نیچن ــت ک ــتیاس ــتگاه  گذاراناس دس

و  یاسـ یس ،یتـ ی، در کنار ابعـاد امن یپلماسید

 یپلماســیبــه د ؛یخــارج اســتیس ياقتصــاد

 کوشـند  یداده و مـ  يشـتر یب تیاهم یفرهنگ

حضور و نفوذ خود را با اسـتفاده از   يها نهیزم

ها استمرار  برند و بدان شیپ یفرهنگ يابزارها

رسـد در عصـر    در نهایت به نظـر مـی  . بخشند

اسـی سـنتی بـه    شدن فرهنـگ، دیپلم  جهانی

منـافع کشـورها بـا     سـازي  عنوان ابزار برآورده

بـه اشـکال دیگـر    استفاده از فناوري اطالعات 

ــه ویــژه  دیپلماســی فرهنگــی دیپلماســی و ب

تحول یافته است کـه ایـن تحـول مـاهیتی و     

آوایـی میـان    توانـد بسترسـاز هـم    شکلی مـی 

  افزایی منافع  باشد.   هم کشورها و نهایتاً
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