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 چکیده

سان به عنوان بازیگر قدرتمندی در طبیعت محسوب می    در نظام بین  شود   الملل آنتروپوسین، ان
که اثرگذاری باالیی بر روی وضعیت زیستی آن دارد. در این شرایط با توجه به افزایش نیازهای  

شریت به منابع طبیعی و برآوردهای فعالیت بر روی زمین، فهم و ارزیابی   هرگونه تحول مثبت  ب
و منفی نیازمند درک رابطه انساااان با طبیعت اسااات. در عرااار آنتروپوساااین کنونی، با وقو   

های فراگیر، توجه به تعامالت های مختلف امنیتی از جمله امنیت انسانی در حوزه بیماریبحران
سزایی دارد.  ها به عنوان بازیگران تعیین کننده وضعیت همکنشی اهمیت ب  ها و دولتمیان انسان 

سی فرهنگی در         شدن این بحران امنیتی، دیپلما شیو  ویروس کرونا و جهانی  ستا با  در این را
تواند در سیستم پیچیده از وابستگی متقابل امنیتی در تنظیم    قالب شکلی از همکنشی فراملی می  

ت  روابط میان بازیگران دولتی و غیردولتی در جهت اهداف ملی و ساایاساات یارجی با محوری
شود  سود متقابل مورد توجه واحدهای سیاسی قرار بگیرد. در این پژوهش این سؤال بررسی می

ست و چه         ستوار ا سین، بحران کرونا، بر چه ملزوماتی ا سی فرهنگی در نظام آنتروپو که دیپلما
نافع ملی قرار می        یار کشاااورها در جهت برآورد م با     فرصااات هایی را در ایت مه  دهد. در ادا

ای و اینترنتی این امر مورد مداقه قرار یواهد     های کتابخانه    آوری دادهاز روش جمعمندی  بهره
مند و هدفمند در دوران کرونا  گرفت که دیپلماسی فرهنگی با ایجاد زمینه برای تعامل چارچوب

دهد تا ضمن ایجاد تغییرات شنایتی، با ارائه    و پساکرونا این فرصت را به واحدهای سیاسی می    
ستانداردهای بین سبک نوین  المللی در حکمرانی جهانی ایفای نقش ی از مدل رفتاری در قالب ا

 نمایند.
سی فرهنگی و      كلیدواژگان:  شنایتی، حکمرانی جهانی، دیپلما ست محیطی، تغییرات  امنیت زی

 نظام آنتروپوسین.
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 مقدمه
و  ، مترکز بر افزایش نقش و فعالیت انساااان در طبیعت    3نظام جهانی آنتروپوساااین      

دهد. این وضااعیت ها و تحوالتی اساات که در زیساات محیط ر  میاثرگذاری بر پدیده
پس از انقالب صنعتی شکل گرفته و با افزایش جمعیت کره زمین و تقابل بیش از پیش    
بازیگران مختلف برای افزایش قدرت چندوجهی و ایفای نقش جهانی، تشااادید یافته           

ها و تهدیدات امنیتی مختلف امنیتی در حوزه راناست. در نظام آنتروپوسین انسان با بح   
شااود که نمایانگر افزایش وابسااتگی متقابل بازیگران در بهداشااتی مواجه می -زیسااتی

سااطوو و ابعاد مختلف همکنشاای به یکدیگر اساات. این تهدیدات نوین با آنکه ممکن  
را تهدید   های مختلفملت« امنیت وجودی»تواند است ماهیت غیرنظامی داشته باشد می

 ها تحمیل نماید.  نماید و یسارت مادی و معنوی بسیاری بر آن
در این فضاااای درهم تنیدگی امنیتی چندبعدی، شااایو  بحران کرونا به عنوان یک            

بیماری عفونی فراگیر توجه و تأکید بر همکاری و تعامل را با مدیریت و هوشااایاری               
سی فرهنگی به عنوان وجه فرهنگی، ادبی، هنری و فناوری      شتر را نمایان نمود. دیپلما بی

ملی، شاااکل قابل توجهی از تعامالت هدفمند و         تعامالت دولت برای اهداف و منافع    
شااود به این سااؤال پردایته شااود که  مند اساات که در این پژوهش تالش میچارچوب

ست و        ستوار ا سین، بحران کرونا، بر چه ملزوماتی ا سی فرهنگی در نظام آنتروپو دیپلما
. در ادامه  دهدهایی را در ایتیار کشورها در جهت برآورد منافع ملی قرار می چه فرصت 

ای و اینترنتی این امر مورد مداقه قرار  های کتابخانه  آوری دادهمندی از روش جمع با بهره
سی فرهنگی با ایجاد زمینه برای تعامل چارچوب  مند و هدفمند  یواهد گرفت که دیپلما

سی می      سیا ساکرونا این فرصت را به واحدهای  ضمن ایجاد   در دوران کرونا و پ دهد تا 
ش  ستانداردهای بین  تغییرات  سبک نوینی از مدل رفتاری در قالب ا المللی  نایتی، با ارائه 

 در حکمرانی جهانی ایفای نقش نمایند.
های دیپلماساای فرهنگی در فرآیند  الزم به ذکر اساات، بررساای ملزومات و فرصاات    

ترین سازوکارهای دستگاه سیاست یارجی برای    بحران کرونا، از آنجایی که یکی از مهم
ها و ها را در ایجاد، طراحی، اعمال و ارزیابی کنشتواند آنرآورد اهداف ملی است، میب

های فرهنگی در قالب دیپلماسی، در راستایی کسب، حفظ و نمایش قدرت به    همکنشی 
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افزاری در نظام آنتروپوساااین راهنمایی کند. باید تأکید نمود در این          ویژه در حوزه نرم
صت    ضا، درک فر ست که به بازیگران امکان ارائه     ها و ملزوف سی فرهنگی ا مات دیپلما

ساز ارائه          شخری را برای ایجاد قواعد رفتار صحیح از یود، گفتمان و روایت م رویر  ت
 دهد.می

 
 پیشینه ادبیات

ها گذشته و به  در طی چندماهی که از انتشار ویروس کرونا در سطح بسیاری از دولت     
اند که  آثار و ادبیات مختلفی به رشته تحریر درآمدهیک مشکل جهانی تبدیل شده است،   

ترین آثار مورد  های یبری و تحلیلی است. با این حال یکی از مهمبیشتر در قالب سایت
  زمین جدید دوره یک به سفر : شناسی   انسان  »توجه در درک عرر کنونی مقاله با عنوان 

کند  انسان بر طبیعت، تبیین می  باشد. نویسنده با اشاره به تأثیرگذاری عمیق   می« 4شناسی  
سی، نامیده می        شنا سان  رر ان ای با در مقاله  .Yeo, 2016)شود) که چرا این دوره، ع

یا همه        »عنوان هد بود؟ آ   برای را جهان  گیری جهان پس از کرونا ویروس چگونه یوا
بینی وضعیت  در یروص پیش  جهانی پیشرو  متفکر 12 نظر« داد؟ یواهد تغییر همیشه 

شتر آن        ست. با اینکه بی شده ا ساکرونا، تبیین  ساکرونا دولت  پ ها معتقدند نظام جهانی پ
سم             سیونالی سمت نا ضعیت به  ست و شت و ممکن ا نقش مهمی را بر عهده یواهد دا
محوری پیش برود، بریی نیز بر این نظر هساااتند که جهان و به ویژه سااایساااتم لیبرال  

یواهد داد در صورتی که بریی نیز معتقدند  دموکراسی یود را با وضعیت جدید انطباق 
های   های بزرگ از این پس باید با توجه به بحران      اساااتراتژی کشاااورها به ویژه قدرت   

حران         ب یو   نی چون شااا ظیم                 جهااا ن ت تی و سااایاااسااای  ی ن م تی، ا بهااداشااا هااای 
بری در         (https://foreignpolicy.com/2020/03/20)شاااود ه ظم ر ع م مقااام   .

شیو  بحران     های اییر به ویژه پسخنرانی  شتند که  س از ایام نوروز بر این امر تأکید دا
هایی که به انسان  تواند در کنار آسیبکرونا، یک آزمون جهانی برای همگان است که می

ها فراهم نماید تا یود و تمدن        هایی برای دولت  و نظام جهانی وارد نماید، فرصااات     
 به رهبری معظم مقام ونیتلویزی ساااخنرانی)یویش را به عرصاااه جهانی معرفی نمایند

با این حال در این     (.1399 فروردین 21 ،(عج)زمان  امام  حضااارت والدت مناسااابت  
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ضعیت نظام بین       ضمن تبیین و ستیم،  صدد ه شاره به    پژوهش در سین و ا الملل آنتروپو
عامالت فراملی دولتی و            لب ت قا ماسااای فرهنگی در  مائیم دیپل نا، تبیین ن بحران کرو

تواند چه    ملزوماتی اساااتوار اسااات و اجرای دیپلماسااای فرهنگی می   غیردولتی بر چه  
هایی را به واحدهای ساایاساای برای دسااتیابی به اهداف و منافع ملی در نظام    فرصاات

 وابستگی متقابل و پیچیده جهانی ارائه دهد.

 مفهومي: امنیت زیست محیطي در نظام آنتروپوسین -چارچوب تحلیلي .1

و به مرور زمان با افزایش توان علمی، فناوری و  18رن پس از انقالب صاانعتی در ق     
سان بر روی       ست در مقابل طبیعت بر قدرت یود بیافزاید. عملکرد ان شر توان نوآوری، ب

های زمانی و مکانی به یک       کره زمین در تعامل با طبیعت همیشاااه و در همه موقعیت       
اده از قدرت در این حوزه ها استفاده بشر به سوء استفشکل نبوده و در بریی از موقعیت

برای نابودی طبیعت تبدیل شااده اساات. افزایش جمعیت و لزوم اسااتفاده از زیسااتگاه   
سان برای افزایش قدرت،       شغل، درآمد و ... در کنار تمایل ان سکن،  طبیعی برای ایجاد م
ایجاد امنیت غذایی و بهداشااتی، اسااتفاده از منابع طبیعی برای اهداف ساایاساای و .... از  

ستیابی به     جمل سان برای مبارزه جهت د ستند که تمایل ان ه عوامل تهدید کننده طبیعت ه
 سازد.منابع کمیاب را نمایان می

رفتار قدرت طلبانه و اعمال قدرت توساااط انساااان در مقابل طبیعت و تالش برای        
مندی از آن برای افزایش قدرت در ابعاد مختلف موجب شده، دانشمندان و   افزایش بهره

سان این دوره را    ز شنا سان       »مین  رر ان سین یا ع رر آنتروپو   که نامند. دورانیمی« هاع
.  است سیاره شنایتی زمین سایتار و اکوسیستم  بر انسان  هایفعالیت عمده تأثیر سرآغاز 
ستوپانی  آنتونیو شان  که شود  می معرفی شخری   اولین عنوان به غالباً 5ا رر  دهدمی ن   ع
به ردپای انسااان در هر جای طبیعت از جمله مساایرهای  فعلی با توجه  شااناساای زمین

شده، اقیانوس های مینجریان آب، کوه شده،     گذاری  شهرهای ایجاد  شده و    های نابود 
سان  تأثیر با باید ست که  .شود  تعریف هاان  زمین ،6 کنته لو جوزف در همین چارچوب ا

روانی و یا   عراار» باید را زمانی دوره جدیدترین که کردمی ترااور آمریکایی، شااناس
  او «.شود می مشخص  ذهن سلطنت  با...  انسان  سن »: بیان داشت  نامید. وی «عرر مغزها 
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شر  که بود معتقد صلی  عامل» عنوان به ب   انقراض باعث و مبدل طبیعی دنیای در «تحول ا
ست  شده  گوناگون بزرگ هایگونه سی  ، 1922 سال  در .ا شمند  پاولوف الک   روس دان

 .Yeo, 2016)نامید) «شناسی مردم» باید را فعلی شناسی زمین دوران که کرد پیشنهاد
صطالو     سین، همچنین  ا سط  آنتروپو شمندان  تو   برای 1960 دهه اوایل در شوروی  دان

و سپس در آثار بسیاری از    شد  استفاده  شناسی   زمین دوره جدیدترین ،7کواترنر به اشاره 
 آن در که  اسااات دورانی آنتروپوساااین دانشااامندان مورد توجه و تأکید قرار گرفت.      

  معرض در یود به بخشاای نظم برای زمین کره توانایی شااده باعث انسااان هایفعالیت
یده https://dictionary.abadis.ir/2019/04/25گیرد ) قرار یطر   اصااالی ی(. ا
 آن در ایم کهشااده شااناساای  زمین تاریخ در ایدوره وارد که اساات این ادعایی چنین
سان  صلی  هاان سلط   عامل حتی یا عامل، ترینا ستم    در تغییرات م سی   تاریخ در زمین اکو
  تسلط  نظر از دیگری ایگونه هیچ طبیعی، تاریخ یهمه هستند. در  زمین سایتار  طبیعی

یک  حتی زمین بر (.  248-247: 1395وایتزمن، (اسااات نبوده هم امروز بشااار به  نزد
سین، دوره  شد که ای میآنتروپو شر  با سیلی  هایسویت  از انبوه گیریبهره به آغاز ب   ف

 و اقلیمی وضعیت چشمگیری و مؤثر طور به اقترادی آن، و صنعتی  هایفعالیت و کرده
ستی  ست  داده تغییر را سیاره  زی   نفر میلیارد یک از کمتر از زمین جمعیت دوره این در .ا

.  است  داشته  شتابناکی  بسیار  افزایش اولیه مواد مررف  رسیده و  نفر میلیارد 7 از بیش به
سیاری  هایفناوری صه  به پا ب شته  وجود عر ست  گرفته در بزرگی هایجنگ. اندگذا .  ا
  بزرگ هایشرکت  صورت  به و اندشده  یارج یود محلی شکل  از اقترادی  هایبنگاه
  ها(. امروزه انسان1397ند)یوسف زاده، اکرده دگرگون را جهان اقترادی نظام ملیتی چند

  زراعی محروالت  چرا، مراتع برای عمدتأ را سیاره  زدهیخ غیر هایزمین از نیمی حدود
  پوشیده  هاجنگل با زمانی که هاییزمین میان از کنند؛می مرنوعی استفاده   داریجنگل و

صد  20 بودند، شده  ستفاده  برای در سان  ا ستانداران،  از ییلی جمعیت. اندیافته تغییر ان   پ
  یافته کاهش درصااد 50 از بیش گذشااته، سااال 40 طی در تنها پرندگان، و هادوزیساات

ست    1500 سال  از گونه 785 حدود و ام20 قرن در هاگروه این از گونه 100 از بیش. ا
 (.3: 1398اند)صادقی، یافته انقراض

                                                           
 از کُواتِرنِری دوران. دارد قرار نوزیستی عصر انتهای در که است شناسی زمین بندی زمان از بخشی کُواتِرنِری 7

 شده است. آغاز پیش سال میلیون نیم و دو حدود
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های محیطی در این حوزه، با توجه به اثرگذاری انسان بر محیط زیست و ایجاد بحران   
ستی      شت، بحث امنیت زی شاره دا ست که با امنیت        -باید ا ضو  محوری ا شتی مو بهدا

و امروزه بیش از گذشااته، با رهایی از تمرکز بر   باشاادها در ارتباط میوجودی انسااان
سفال مورد توجه با     ست علیا و  ست محیطی       سیا ست. امنیت زی ستم جهانی ا سی زیگران 

  ،مکتباین در مطرو شد. « 8مکتب کپنهاگ»یکی از پنج بعد نوین امنیتی است که توسط 
دیگری به نام تهدید درک  ی مسئله ر نبوددو امنیت  استبرابر با رهایی از تهدید ، امنیت
له یانی،   شاااودمی بعدی و یطر    پنجطرو امنیت  با  مکتب کپنهاگ   (. 122: 1392)عبدا

سترش  ضوعات امنیتی در محورهای پنج گانه  گ رادی،       مو سی، اقت سیا از جمله نظامی، 
  هایک از بخش تا اهداف مرجع امنیت را در هرنموده تالش  اجتماعی و زیست محیطی،

ست.   «10تهدید وجودی» و« 9قاءب»برای این منظور از مفاهیم  تبیین نماید، ستفاده کرده ا   ا
جودی ناظر بر تهدیداتی اسااات که موجودیت موضاااو  مورد نظر را به مفهوم تهدید و

 سازد. رو میاندازد و آن را با یطر اضمحالل، تخریب و یا آسیب جدی روبهمخاطره می
  محیطی، هدف مرجع مشخری از سوی مکتب کپنهاگ معرفی نشده    در بخش زیست    

جمله:  از شااوند،مطرو میای در این یرااوص هدموضااوعات متنو  و گسااتراساات و 
، شیو  بیمارهای فراگیر و  آلودگی هوا ،هاآب شدن یخ قطب  ،گرمایش زمین بحران آب،
 11محیطی، بوزان. در یروص بعد امنیت زیست),2009,586Trombetta(و... واگیردار

  بندیتقساایم های این بخش، عدمنمایند که یکی از ضااعفترااریح می 12و اولی وور
ست  محیط ست  نامطلوب زی سیعی  طیف که ا شکالت  حل برای موجود ابزارهای از و   م

  کند، لذا باید مسااائل امنیت زیساات محیطی به بخشاای ازمی محدود را محیطیزیساات
در این دیدگاه، امنیت محیط زیساات در ارتباط با   .تبدیل شااود روزانه ساایاساای  بحث

سی می    شرایط مخرب و تغییر دهنده محیط  ست برر از تنش  س شود که این امر زمینه زی
محیطی،   زیساات بین بازیگران یواهد بود. الزم به ذکر اساات که در این دیدگاه، امنیت

است و پویایی بسیاری     محلی و ملی ای،منطقه جهانی، گیریترمیم  سطوو  یود شامل 
در اعمال کنش در این حوزه بر یالف رویکرد ساانتی، دولتی و ساایاساای محور وجود  

                                                           
8 The Copenhagen School 
9 Survival 
10 Existential threat 
11 Barry Gordon Buzan 
12Ole Wæver  
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در این مکتب مشااکل امنیت ملی یک مشااکل ساایسااتماتیک    .((Greager,2016دارد
شد که در آن افراد، دولت می شکیل می     با ستم، همه بخشی از یک کل را ت سی دهند.  ها و 

رادی و نظامی مهم             سی، اقت سیا ست محیطی همانند عوامل  ستم عوامل زی سی در این 
صورت می   می شند و در این  شکالت امنیت ملی را از زوایای مخ با تلف تجزیه و توان م

سائل زیست        (.Stone,2009تحلیل نمود) سئله امنیتی نمودن در م ست، م الزم به ذکر ا
محیطی نکته قابل تأمل دیگری اساات که مورد توجه این مکتب اساات که بر اساااس آن 
ممکن است یک وضعیت غیرامنیتی به صورت یک وضعیت امنیتی درک شود. البته این       

ای برای  ساااز، تجهیزات الزم از جمله ابزار رسااانهنیتیامر مسااتلزم وجود یک بازیگر ام
شند. الزم   اقنا  سازی و مخاطبان مهمی است که نیازمند پذیرش یک مسئله امنیتی می    با

شدن را           سازی  ست، ظرفیت امنیتی  ضو  که مورد نظر بازیگران ا ست باید مو به ذکر ا
 بریوردار باشد.   داشته باشد و از اهمیت و ضرورت یاصی برای امنیت بازیگران

لذا در وضااعیت آنتروپوسااین، عراار کنونی و افزایش قدرت بشاار و اثرگذاری آن بر     
ماری        له بحران طبیعی و غیرطبیعی و بی یت زیسااات محیطی از جم عت، امن های   طبی

واگیردار مساااائلی هساااتند با ابعاد فراملی که با توجه به وابساااتگی متقابل واحدها و             
باشند. در این قالب است که توجه به مقابله    توجه سیستمی می  کنشگران سیستم نیازمند    

های فراگیر همچون سارس، مرس و کرونا و...  با این شکل از مشکالت به ویژه بیماری  
های امنیتی زیساااتی مورد توجه بازیگران قدرتمند و با توجه به         در قالب یکی از بحران  

  13و یواهد بود. برای نمونه اوباما گستره اثرگذاری بازیگر سطح دوم و سوم سیستم بوده
 وضااوو به( 2010) یود ملی امنیت رئیس جمهور سااابق ایاالت متحده، در اسااتراتژی

  آنها  با  همه  جهانی  کالن های که، به عنوان چالش    تهدیداتی   بزرگترین»کرد:  تراااریح
  غذایی امنیت انرژی، کمبود عفونی، هایبیماری هوایی، و آب هسااتیم: تغییرات روروبه

برای مقابله و حل و     و جهانی دارند   های مذکور ماهیت    چالش  .باشاااد غیره می و آب و
رل آن  رر         جهانی ها همکاریف شرفت علمی به عنوان عن ست. لذا علم و پی ضروری ا

یت   عال با بحران       ضاااروری در ف قابل بهتر  های   ها و چالش  های دیپلماتیک در درک و ت
ر این چارچوب بحران شاایو  کرونا در . د(Rao,2018)«مذکور اهمیت بساازایی دارد

شتی می          سانی در حوزه بهدا شانگر آن بود که بحران امنیت ان سر جهان، ن تواند در سرا

                                                           
13 Barack Hussein Obama 
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قالب جهانی تهدیدزا و هزینه بر باشاااد و هر گونه اقدام موفقیت آمیز در این حوزه که             
شگران در قالب       سیاری از کن سط ب سازی »تو سود و من   « امنیتی  ستیابی به  فعت  برای د

 شخری اعمال شد، نیازمند توجه و تأکید و همکاری جهانی است.  
سیاری از نخبگان             سترش یافته و ب سطح جهانی گ ست که اکنون در  کرونا، ویروسی ا

بر این نظر هساااتند که جهان پس از کرونا با جهان پیش از آن متفاوت یواهد بود. در         
  از کرونا ویروس اسااات که    مجموعه  زیر و ها ویروس از بزرگی یانواده واقع، کرونا  

 و مرس سارس،  همچون شدیدتری  هایبیماری عامل تا معمولی سرمایوردگی  ویروس
ستان  ووهان شهر  در بار اولین برای نیز، 2019 دسامبر  شود. در می شامل  را 19 کووید   ا
  هاواکسن  و شدند  پهلو سینه  دچار مشخری   علت بدون مردم اینکه از پس چین، هوبئی

  انساااان در گیریهمه  با  کروناویروس  از جدیدی   نو  نبودند،  مؤثر موجود های درمان  و
  که شد  مشخص  اند،شده  آلوده ویروس این به که افرادی نخستین  میان از .شد  شناسایی  

 به نیز زنده حیوانات آن در که هوانان، دریایی غذاهای فروشی عمده بازار با آنها سوم  دو
سد، می فروش شته  ارتباط ر پس از   .(https://www.nfid.org/2019/11/09)انددا

  بهداشت سازمان نهایت درکشور جهان به ویروس کرونا،  120ابتالی افرادی در بیش از 
شته  آن بر را جهانی ست  دا سری  شدت به بیماری این که ا   جهانی گیرهمه بیماری را م

(pandemic )نمود  اعالم. 
بحران کرونا، به عنوان یک بیماری فراگیر جهانی که در همه نقاط جهان و در همه                

سان    حوزه شری امنیت روحی و جسمی ان ها را تهدید نمود، وضعیتی از تناقض و  های ب
شریت به ادامه روال عاد      ستمی را ایجاد نمود که ب سی ی زندگی در آن عادت  یا تقابل با 

به یوبی  14رونده را در اندیشااه هگلنموده بود. این شااکل از بریورد متناقض و پیش
درک نمود. « تز»شود در قالب  توان درک کرد، وضعیت ثبات نظام قبل از کرونا را می می

وضااعیت با ثباتی و یا کنونی که با نیروهای مخالف رو به رو یواهد بود. وضااعیتی که   
سان   کرونا ای شتی که در میان روو و جان ان ها ها و دولتمردان اندایت، آنجاد نمود وح

بیان نمود. « آنتی تز»توان را از ادامه روند و جریان عادی زندگی حاکم بازداشاات را می
یواهد بود. « ساانتز» در نهایت آنچه در جهان پس از آن شاااهد یواهیم بود، وضااعیت 

شت. با اینکه یود   های مشخری   وضعیتی که قطعا تفاوت  با نظام گذشته)تز( یواهد دا

                                                           
14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

https://www.nfid.org/infectious-diseases/coronaviruses/
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تزی یواهد بود برای وضااعیت تکاملی و حرکت به سااوی شااکل دیگری از وضااعیت 
سان       شمگیر یواهد بود زیرا ان سی در آن چ سا ها به ها و دولتوجودی، ولیکن تحول ا

 عنوان بازیگران اصلی سیستم جهانی دیگر همچون گذشته رفتار نخواهند کرد.
ساکرونا، نظرهای مختلفی مطرو شده است که به چند        در     یروص وضعیت جهان پ

در این یروص   15شود. ایکنبریمورد از نخبگان علمی و سیاسی در این راستا اشاره می
مدت، نظرات مختلفی در یرااوص اسااتراتژی جهانی غرب     کوتاه در»معتقد اساات، 

فضایی برای نظرات یود یواهند  گرایی مطرو یواهد شد و نظرات ناسیونالیستی و ملی
سیب  رادی و اجتماعی      یافت. در واقع با ایجاد آ ضعیت اقت شی در و های جدی و فروپا

شد. با این حال،           شوار با ستراتژیک د سم و جدایی ا سیونالی شاید نظری غیر از نا جهانی، 
لیبرال دموکراساای احساااس یطر یواهد کرد و در طوالنی مدت از پوسااته یود یارج 

ارائه یواهد کرد، که   را محافظ و عملی گراییالمللیبین از جدیدی د و نو یواهد شااا
شتر  ثبات اما تر،پایین سود »مبتنی بر  ست. نای « بی ستراتژی    16ا نیز بر تغییر و تحول در ا

  ،2017 ساااال در» بازیگران در عرااارکرونایی و پس از آن تأکید داشااات و بیان نمود:
  رقابت   بر که  کرد اعالم را ملی امنیت  جدید   اساااتراتژیآمریکا،   جمهور رئیس 17ترامپ 
ستراتژی     متمرکز هاقدرت بزرگ شان داد، این ا ست. اما ویروس کرونا ن ست.    ناکافی ا ا
  از تنهایی  به  تواند نمی شاااود، غالب   بزرگ قدرت  یک  عنوان به  متحده  اگر ایاالت  حتی
کشورها اهمیت ندارد،    برای داشتن قدرت تنها سلطه به سایر   . کند محافظت یود امنیت

دهد، تعریف  می قرار اولویت در را یود ملی بلکه در وضاااعیتی که هر کشاااوری منافع
هیچ چیز قطعی  » همچنین اشاااره دارد،  18هاس«. قدرت در تعامل با دیگران مهم اساات

  منجر ساااال چند  تا  حداقل   کورنا ویروس  بحران که  کنممی وجود ندارد، اما من فکر  
گرایش داشته باشند و بر مرزهای     عرصه دایلی  سمت  به هادولت بیشتر  که شد  یواهد

ملی یود تمرکز نمایند. همچنین در عرصه دایلی موضوعاتی مانند مخالفت با مهاجرت  
در سطح گسترده، تالش برای ایجاد یودکفایی انتخابی، لزوم مقابله با تهدیدات زیست    

از  . فراملی مطرو یواهد شاادمحیطی و توجه به بریی مشااکالت جهانی به صااورت  

                                                           
15 G. John Ikenberry 
16 Joseph S. Nye 
17 Donald John Trump 
18 Richard N. Haass 
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های شکست یورده بسیاری  سوی دیگر در وضعیت پساکرونا، نظام جهانی شامل دولت  
یواهد بود و تنش بین چین و آمریکا وضااعیت دشااواری را تجربه یواهد کرد. این در 

رود در حوزه امور بهداشاااتی و بیمارهای عفونی، حکمرانی  حالی اسااات که، انتظار می
 .(https://foreignpolicy.com, 2020 )«شکل بگیرد جهانی بهداشتی

توان تحوالت پس از وضاااعیت شااایو  کرونا ویروس، را به به صاااورت کلی می
 صورت مخترر در موارد زیر بیان نمود:

سطح دایلی و فراملی افزایش یواهد یافت و تالش یواهند . نقش دولت1    ها در 
های مختلف زندگی جمعی که ارتباط مسااتقیمی با امنیت وجودی آن دارد  کرد در حوزه

نقش بیشاااتری ایفا نماید. این امر ممکن اسااات در قالب همکاری با ساااایر نهادها و           
 مؤسسات دولتی و غیردولتی و یا به صورت یکجانبه باشد.

تالش  . نوعی عقب نشااینی از وضااعیت جهانی شاادن شااکل یواهد گرفت زیرا 2 
سطح ملی و جلوگیری از تبادل کاال و افراد آلوده مدنظر      شتی در  برای ایجاد امنیت بهدا
قرار یواهد گرفت. در این قالب پذیرش و همکاری با دیاساااپوراها و مهاجران مختلف  
صنعتی با           شورهای قدرتمند به ویژه در حوزه علمی و  شتر ک سوی بی ست از  ممکن ا

 دشواری مواجه شود.
مردم و  -ساای شااهری به عنوان یکی از مراکز اصاالی تعامالت بین مردم  . دیپلما3
مردم توجه بیشاااتری را به یود جلب یواهد کرد، زیرا در وضاااعیت بحران         -دولت 

گیری از  فراگیر، ساایالیت هویتی و افزایش توجه به مردم در محورهای مختلف تراامیم
 ود.ای کرونا یواهد بهای سیستم جهانی در فرآیند مرحلهویژگی
ظه         4  حاف کاری م یت و لزوم هم به فراملی بودن امن جه  له      . تو نه نیز از جم کارا
هد بود که در عرااار کرونا و پس از آن شااااهد یواهیم بود.       مهم ترین تحوالتی یوا

سی تالش می     سیا ضعیتی که در آن واحدهای  ستقالل     و ضمن حفظ یودکفایی و ا کنند 
رتباط اسااات، تعامل و همکاری یود را با     ها در اهایی که با امنیت وجودی آن در حوزه

ها، برای رهایی از تبعات فراملی آن، به     ساااایرین برای ایجاد امنیت ملی در کشاااور آن  
 صورت هوشمندانه ایجاد و تداوم بخشند.

گیر  . از نظر دایلی، امنیت انسانی در حوزه بهداشتی مورد توجه واحدهای ترمیم5 
ودجه ملی برای تولید و استقالل در حوزه بهداشتی  ساز یواهد بود و مدیریت بو ترمیم

مطرو و پیگیری یواهد شااد. در همین قالب، توجه به تعامل و همکاری بهداشااتی در  

https://foreignpolicy.com/
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های سیاسی، بخشی از امنیت     سطح جهانی با وضعیتی فراتر از مرزهای هویتی و گرایش  
شتی تلقی می  و توازن ار کنشگران   گردد که ممکن است در دستورک  سازی در حوزه بهدا

 قدرتمند با سطوو مختلف قرار بگیرد.
شینی جهانی و جایگزین نمودن ربات    6 شهر ن شمند،  ها  . تمایل به ایجاد زندگی هو

ستگاه  شاغل که نیازمند کاری یدی و نه فکری و      و د سیاری از م سان در ب ها به جای ان
ستیابی به اهداف مختلفی از جمله کاهش هزی      ستای د ست، در را نه تعامالت  مدیریتی ا

شکل می       ستمزد و ....  ستگی به د سود، تقلیل واب توان اینگونه بیان گیرد. در واقع میکم 
نمود که دوران کرونا و ایجاد مسائل چون دورکاری، آموزش از راه دور، یرید و فروش  
اینترنتی و... تمرینی از یک دوره زندگی هوشاامند اساات که جهان پس از آن در قالب   

های مختلف یواهد  کم و بیش مدنظر واحدهای ساایاساای و قدرت« نیتیپدافندهای ام»
 بود.

. نظام نابرابری در حوزه اقترادی، در نظام پساکرونا همچنان ادامه یواهد داشت.     7
های دولتی و نهادهای مردمی به مردم کم بضااااعت، کمی از دشاااواری        با اینکه کمک   

ضعیت می شرایط زندگی آن  شر       کاهد، ولیها را در این و ساکرونا با ق ضعیت پ کن در و
رو یواهیم بود که در وضاااعیت کرونا به دالئل        عظیمی از نیروی انساااانی بیکار روبه  

اند. بریی از این مشاغل از جمله مشاغل یدی ممکن  مختلف شغل یود را از دست داده
صورت کلی محو      شمند به  ست با نیروی کار هو ها به شوند و یا نیاز به فعالیت در آن ا

داقل ممکن کاهش یابد که در این صااورت، ایجاد اشااتغال برای این قشاار دشااوار و  ح
 فاصله و شکاف اقترادی افزایش یواهد یافت. 

الملل، افول  الملل به دلیل جریان رکود تورمی، سیر نزولی تجارت بین . اقتراد بین 8
اقتراد دیجیتال   داری لیبرال مبتنی بر رویکردهای منفعت طلبانه، اهمیت مضاعف  سرمایه 

 و همچنین ظهور و فعالیت نهادهای یروصی کوچک و ضعیف یواهد شد.
. نگرش معنوی در جامعه بر یالف تمدن لیبرال دموکراسااای غرب غالب یواهد  9

شت و نوعی نیاز به دعا و توسل      شد. هویت  های دینی امکان بروز و حضور یواهند دا
بدهد شااکل یواهد گرفت. مقام معظم   و همچنین انتظار برای منجی که جهان را نجات

شر  تاریخ در شاید  »رهبری در این یروص فرمودند:  شد  افتاده اتّفاق ایدوره کمتر ب   با
شری،  آحاد که شری  یجامعه ب ساس  امروز قدر به عالَم، جای همه در ب   یک به نیاز اح

شته  منجی شند  دا سیاری  چه کنند،می احساس  را نیاز این آگاهانه که نخبگان چه- با   از ب
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شان  نایودآگاه  در ولی کنندمی نیاز احساس  که مردم   منجی، یک به نیاز احساس  -یود
  یک به نیاز احساااس الهی، قدرت دساات یک به نیاز احساااس مهدی، به نیاز احساااس

  تاریخ، از ایدوره کمتر در الهی؛ هدایت به عراامت، به نیاز احساااس معرااوم، امامت
سان  ساس  همه این ان شریّت  آنکه از بعد امروز. دارد سراغ  واال حقیقت این به نیاز اح   ب
سلک  و گوناگون فکریِ هاینحله و گوناگون مکاتب   از- کرده تجربه را گوناگون هایم

  که ادّعایی همه این با دنیا؛ در رایج دموکراساایِلیبرال تا غربی دموکراساای تا کمونیساام
  که آورحیرت علمیِ هایپیشرفت  همه این با بشر  کند؛نمی آسایش  احساس  -دارند اینها
ضع  بکلّی ساس  داده، تغییر جهان در را زندگی و شبختی  اح شریّت  کند؛نمی یو   دچار ب
ست،  فقر ست،  بیماری دچار ا شا  دچار ا ست،  گناه و فح ست،  عدالتیبی دچار ا   دچار ا

  یساوءاساتفاده   دچار بشار  اسات؛  وسایع  بسایار  طبقاتی شاکاف  دچار اسات،  نابرابری
  طبیعت کشااافیّات از کنند،می ساااوءاساااتفاده علم از هاقدرت اسااات؛ علم از هاقدرت

  بشر  کنند؛می سوءاستفاده   طبیعت از یشده استخراج  هایتوانایی از کنند،می سوءاستفاده  
ست؛  مواجه هااین با ست  شده  موجب هااین ا سان  که ا ساس  دنیا جای همه در هاان   اح

ستگی  ساس  کنند؛ ی ست  یک به نیاز اح   مقام تلویزیونی سخنرانی )«کنند بخشنجات د
 .(1399 فروردین 21 ،(عج)زمان امام حضرت والدت مناسبت به رهبری معظم

. در عرصااه دایلی و همچنین به ندرت یارجی، ممکن اساات امنیت بر آزادی   10
صورت     ها و نهادهای بینتفوق یابد. لذا دولت شتی به  المللی فعال در حوزه امنیت بهدا

بر جریان زندگی مردم نفوذ یواهند داشااات و اعمال قدرت یواهند کرد. به         فزآینده  
سویی در          سی از  سیا ضعیتی قرار یواهد گرفت که واحدهای  صورت کلی جهان در و

المللی و اتخاذ رویکرد منعطف   مقابل مساااائل امنیتی نوین، ملزم به ایجاد همکاری بین       
یت دایلی    ند بود و از ساااوی دیگر برای حفظ امن به    یواه و حفظ اساااتقالل ملی 

ساااازی روی یواهند آورد و جامعه برای ایجاد امنیت به این رهایی از آزادی تن         کنترل
 یواهند داد.

 بحران كرونا -دیپلماسي فرهنگي در شرایط تحول پایدار   .2
دیپلماسی فرهنگی، شکلی از اجرای سیاست یارجی واحدهای سیاسی است          

دیپلماسی فرهنگی   اساسی با دیپلماسی سنتی دارد.  که در حوزه مخاطب و هدف تفاوت 
 در و هاهاا، رویه روش شاامل » دیپلماسای متشکل از دو بعد دیپلماسی و فرهنگ است. 
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  یاود یاری  یاارجی  سیاست اهداف به دستیابی در را کشورها که است هاییاقدام کل،
قدیمی،  «)نمایدمی عملسیاست یارجی    ابزار یبه مثابه دیپلماسی  اساس  این بر. کندمی

به نظر نای یکی از مهم    (.141: 1396 نابع قدرت نرم اسااات.   فرهنگ    فرهنگ   ترین م
  هاارزش و دانش ها،گروه آن واسااطه به که اجتماعی رفتارهای الگوی از اساات عبارت»
قال  را ند می انت نه     ساااطوو در و ده گا ند (.  143-142:  1387 نای، )«دارد وجود ایچ

  ایجاد جامعه یک برای را معنی که اسااات هاییشااایوه از ایمجموعه فرهنگ»همچنین 
  سطح  سه  به را هافرهنگ نای. «است  هاارزش و دانش انتشار  از رفتاری الگوی کند ومی

ها  دیگر که  های فرهنگ  و قومی های فرهنگ  جهانی،  های فرهنگ  به  تن  در افراد متعلق 
  اگر. کندمی اساات، تقساایم کوچک هایسااازمان از بریی یا اجتماعی یاص هایدسااته
 در مردم توساط  آن هایسایاسات   داشاته و  وجود کشاور  یک فرهنگ در جهانی ارزش

شورهای  ستیابی  احتمال شود،  پذیرفته دیگر ک  به آن، اعتماد و جاذبه دلیل به هدف به د
مواردی   به  اینجا  در فرهنگ . یافت   یواهد  افزایش اسااات، فرهنگی نرم قدرت  اثر که 

  هایسااارگرمی بر که معاصااار، فرهنگ و پرورش و آوری، آموزشفن ادبیات، همچون
 (Lin, 2017, 70 Hongtao). دارد اشاره کند،فیلم توجه می و موسیقی مانند جمعی

شریفات  و آیین علمی، ادبیات و زبان قالب در فرهنگ          هنری آثار جمعی، زندگی ت
  اعمال برای باشاااد منبعی تواندمی همگی فرهنگی صااانایع و باساااتانی آثار فرهنگی، و

 با کندمی تالش کنشااگر قدرت نرم که ایگونه به. کنشااگران جهانی توسااط نرم قدرت
 در را یود فرهنگی منابع و هاجنبه شاادن،  جهانی دسااتاوردهای  و ابزارها از اسااتفاده 
صه  شینه  و منبع بودن دارا. نماید تبلیغ عالمگیر عر شور  یک در تمدنی و فرهنگی پی  و ک

یاص که از مقبولیت و توجه بخش بسااایاری از افکار عمومی جهانی   فرهنگی ایجاد یا
 در رفتار و نقش اعمال یود، معرفی برای باشاااد مهمی منبع تواندمی بریوردار باشاااد،

 در نفوذ با  و بدهد،   هویت  بازیگر  به  تواند می فرهنگ  که  ایگونه  به  جهانی؛  عرصاااه
عدیالتی  و تغییرات نیز دیگری و یودی از ها آن تعریف در بازیگران  دیگر هویت    را ت
و در نهایت با ایجاد تحول شاانایتی رفتار کنشااگران را متناسااب با آنچه     نماید ایجاد
مندی از عنراار فرهنگ در قدرت نرم، کنشااگر  یواهد مدیریت کند. بنابراین در بهرهمی

های رفتاری جهانی و    اعمال کننده این شاااکل از قدرت، در پی ایجاد هنجارها و رویه         
ورای عرصاااه حاکمیتی، متناساااب با اهداف و منافع یود اسااات که در نتیجه موجب   
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افزایش قدرت هنجارساااازی و جلوگیری از طرو و تقویت هنجارهای دیگری یواهد        
 شد.  
های اعمال قدرت نرم از  در این راسااتا دیپلماساای فرهنگی به عنوان یکی از عرصااه     

سزایی بریوردا  شگری که بتواند مؤلفه  اهمیت ب ست، کن های فرهنگی یود را با توجه  ر ا
های ذاتی مشااترک همه بشااریت ارائه دهد و آن را با ساایاساات یارجی و    به ویژگی

های فرهنگی   تواند از مؤلفه  نماید، می  رفتارهای اعمالی یود در عرصاااه جهانی ادغام       
شور به اهداف و منافع یود بهره ببرد. در ن    ستیابی ک ظام کنونی که گفتمان، مبانی  برای د

ساااز تعیین کننده ذهنیت کنشااگران و در نتیجه دیکته کننده  ارزشاای، هنجاری و هویت
تواند موجب ایجاد تراااویر از یودی و هاسااات، دیپلماسااای فرهنگی میرفتارهای آن

شتراکات هویت  ساز و همچنین حل و    دیگری، افزایش قدرت نرم، افزایش ا ساز و معنا
 های مشترک پیش رو بشریت شود.بحرانفرل و تعدیل 

  را جهان آینده روابط محور ساایاسااتمدران، و متفکران از بساایاری حاضاار حال در
  موفقیت برای امروز هایملت. دانندمی تمدنی هایاشتراک و ایتالفات و فرهنگی روابط
  شاایوه و هافرهنگ دیگر فلساافی و مذهبی باورهای از ترعمیق شاانایت نیازمند بیشااتر
  تا دهدمی اجازه کشورها  به فرهنگی دیپلماسی  میان این در. هستند  هاملت سایر  نگرش

 و مردم یارجی، مخاطبان با مسااتقیم طور به یود نفوذ و فرهنگی عناصاار به اسااتناد با
سیمبر، مقیمی،     ارتباط در آنها رهبران افکار شند)  رویکرد یک (، زیرا فرهنگ9: 1393با
  (Kiełdanowicz, 2009, 6 ). دارد تمرکز متقابل درک روی بر که است  بعدی چند

 آن هایمولفه و مندی از فرهنگدیپلماساای فرهنگی، بهره از الزم به ذکر اساات که، مراد
  ملی دستیابی به منافع  جهت در و کشورها  یارجی سیاست   در دیپلماسی  ابزار عنوان به
  ساایاساات مهم ابزار عنوان به را فرهنگی عناصاار نخساات کشااورها واقع، در. باشاادمی

 به و داده قرار عمومی تلقی طرز بر تأثیرگذاری طریق از ساااپس و یارجی تعیین نموده
 (.28: 1393پردازند)دهشیری، می یود سیاست اجرای و اعمال
سی     با جهان ملل میان تعامل و ارتباطات سطح  ارتقای برای تالش فرهنگی دیپلما
ساس  بر توافقاتی و هانامهتفاهم نهادن بنیاد و طراحی هدف شترک  هایارزش ا ست.    م ا

  معرفی برای هایی کانال   ایجاد  منظور به  دوطرفه  بزرگراهی معماری  فرهنگی دیپلماسااای 
  درسااات دریافت   برای تالش حال،  عین در و ملت  یک  های ارزش و واقعی تراااویر
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فرهنگی   دیپلماسی  19آنها است. کامینگز  هایارزش فهم و هاملت سایر  از واقعی تراویر 
 به اعتقادات و هاسااانت ارزشااای، نظام زندگی، نحوة هنر، اطالعات، ها،ایده مبادلة» را،

«  کشاااورها و هاملت میان متقابل تفاهم تقویت و مشاااترک مفاهیم به دساااتیابی منظور
  نتیجه چنین توانمی تعاریف این مشااترک وجوه از تطبیقی برداشااتی کند. باتعریف می

سی  که گرفت ستان  روایت فرهنگی دیپلما  با هاتمدن سایر  صاحبان  برای تمدن یک دا
  فرهنگی دیپلماساای دیگر، عبارت به اساات؛ تمدن همان جنس از ابزارهایی از اسااتفاده

 در نهفته  غنای  انتقال  برای کشاااوری که کند می پیدا  را یود واقعی مفهوم و معنا  گاه آن
 و معرفی به جنس همان از ابزارهایی و سااازوکارها از اسااتفاده با یود تمدن و فرهنگ
 یود یارجی سایاسات   را در آن ( و137: 1384پردازد)یانی،می ملل ساایر  به آن انتقال
 کند.  می لحاظ

سی فرهنگی از      شت، دیپلما شاره دا شمولی  هایارزش باید ا   که گیردمی نقش جهان
اورد  اول  م اشتر  قب ات  بی اای مل اردم  و دنیا است ه   نزدیک بهم را مختلف کشورهای م

اه  بتوانند که هاستدولت هنر این میان این در حال. کندمی   را یود منافع باالیی، میزان ب
  مفاهیم میان در را یااااود ملاااای منافع و دهند قرار جهانشمول  هایارزش راستای  در

هانی،  ند  بازتعریف  ج ندی کن ندپی،   )میرفخرایی و فیروزم ماسااای     .(435: 1396ب دیپل
هداف صااالح  بال           فرهنگی ا لب نرم دن قا نافع را در  قل م یا حدا آمیزی را در پی دارد و 

  دیپلماساای نهایی هدف که اساات کرده اعالم «20فرهنگی دیپلماساای مؤسااسااه»کند. می
 .(Norrman,2013(باشدمی فرهنگی بین روابط طریق از ثبات و صلح ارتقاء فرهنگی،

شد هر گونه اطاعت  پذیری و یا تقابلی  ( زیرا زمانی که روابط فرهنگی مبنای تعامالت با
شونت      ستفاده از ابزار ی صورت نرم و بدون ا سخت، با کمترین هزینه و  به  آمیز جنگ 

شگر با ابزار فرهنگی اعمال قدرت        سی فرهنگی کن شترین بهره یواهد بود. در دیپلما بی
ب    می ید و کنشاااگر دیگر را  ما جام         ن به ان گاهی یود، وادار  با آ یا حتی  گاهی و  دون آ

 نماید.  های یود مییواسته
در این راسااتا با توجه به نقش و اهمیت دیپلماساای فرهنگی در ساایاساات یارجی  

های اعمال  ها و بایسااتهشااود فرصاات واحدهای ساایاساای، در این پژوهش تالش می 
مسااائل فراگیر در نظام     دیپلماسااای فرهنگی در وضاااعیت بحران کرونا به عنوان یک      

                                                           
19 Milton Cummings 
20 Institute for Cultural Diplomacy 
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ضعیت بحران          سی فرهنگی در و سی قرار بگیرد. در واقع، دیپلما سین مورد برر آنتروپو
سایر بحران  سانی که از یرلت  کرونا و همچنین  سین به  های امنیت ان های نظام آنتروپو

سازنده یواهد بود که می   شمار می  شمند و  صت آید، پل ارتباطی ارز های قابل  تواند فر
ا برای واحدهای سیاسی در راستای کسب اهداف و منافع ملی فراهم نماید که      توجهی ر

 در ادامه به آن اشاره یواهد شد.
 ها و ملزومات دیپلماسي فرهنگي در نظام آنتروپوسین: بحران كرونافرصت .3

دیپلماساای فرهنگی به عنوان همکنشاای در قالب قدرت نرم واحدهای ساایاساای به 
مردم، عناصااار فرهنگی    -مردم و مردم-دولت و دولت   -دولت دلیل اتکال بر تعامالت    

چون آموزش، علم، فناوری، محرااوالت و یدمات ساانتی، مذهبی و قومیتی، در نظامی  
صت را          سی این فر سیا ستند، به واحدهای  شگران با تهدیدات جهانی رو به رو ه که کن

شگ      می سایر کن ستقالل دایلی با هویت، نقش و فرهنگ  ضمن حفظ ا ران نظام  دهد که 
الملل آشنا شوند، یود را به دیگران معرفی، مسیری برای تعامل هدفمند فراهم و در    بین

 ایجاد و تعریف رفتار جهانی در و در حکمرانی جهانی ایفای نقش نمایند. 
تداوم              جاد و  مه ای مدن، مز چارچوب ارا ه ت نایتي در  جاد تغییرات شنن الف:   ای

 همکنشي
اشاره قرار داد که شنایت و نگرش بازیگران از یکدیگر موجب   این مهم را باید مورد   

ها در قبال یکدیگر یواهد شاااد.       و در نهایت نو  رفتار آن   « یودی و دیگری»تعریف 
های ابزاری مختلف کاال و یدمات  دیپلماساای فرهنگی به دلیل ارائه یک تمدن در قالب

کند و این امر رسیدن  ا ایجاد میدر نظام آنتروپوسین، به تدریج امکان تغییرات شنایتی ر
ها، همکاری و همگرایی برای مقابله با مشااکلی جهانی و همکنشاای ها، ائتالفبه توافق

نماید،  سراسری در جهت اهداف مشخص همچون رهایی از ویروس کرونا را تسهیل می
فرهنگ و حتی ایدئولوژی است که    زیرا تفاوت شنایتی ناشی از تفاوت در باور، ارزش  

نماید. این امر  های هویتی برای یکدیگر مترور می احدهای سیاسی را در قالب دیگری  و
 آمیز یواهد بود.ها و رفتارهای یشونتیود سرآغاز بسیاری از تنش

توان انتظار داشاات از طریق قدرت  هایی هسااتند که نمیها، تفاوتاین قبیل از تفاوت  
شود، همچنین این امکان ن   شنایتی به  سخت و نظامی برطرف  یز وجود دارد که تفاوت 

ظامی و              هایت تنش ن مادی و در ن تار یکدیگر، بی اعت فاوت در درک رف باعث ت تدریج 
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جنگ و آشااوب با یسااارت بساایار مادی و غیرمادی شااود. زیرا هنگامی که تفاوت     
شد، تمایلی میان نخبگان و       شگران از یکدیگر حاکم با شن شنایتی بر روابط و تعاریف ک

عمومی برای مرااالحه و رضااایت به دلیل نبود اشااتراکات تاریخی، هویتی،    حتی افکار
یابد.  ها افزایش میها و فاصاالهفرهنگی و ارزشاای شااکل نخواهد گرفت و لذا تفاوت 

شود   دیپلماسی فرهنگی با ابتناء بر ایجاد تعامالت هدفمند در سطوو مختلف موجب می  
شترک و همچنین ادراک    شی م شکل بگیرد،     ادارکات فرهنگی و ارز شترک  شنایتی م ات 

شااود،  های ارسااالی میان کنشااگران معانی مشااترک را موجب می در این صااورت پیام
 گیرد. زدایی شکل میگردد و تنشتعاریف از یودی و دیگری متفاوت می

سیاسی تالش نمودند درهای یود را به         شتر واحدهای  در وضعیت بحران کرونا که بی
سیاری از واردات ک    سان سوی ب شورهای دیگر ببندند و به تعامل     االها و ان سوی ک ها از 

مندی از فضای مجازی و حقیقی، دیپلماسی  های محدود مبادرت نمایند، با بهرهدر حوزه
له      فرهنگی می ناگون از جم های گو ند از طریق ابزار نه  »توا ئه   »، «های عمومی رساااا ارا

ارائه  »، «می، روانشاااناسااای و دینیارائه ادبیات عل»، «های نخبگان علمی و فرهنگیایده
و « های نوین ارتباطی و تعاملیطرو فناوری»، «سااابک نوینی از زندگی جمعی و فردی

فراتر از  ، این امکان را به واحدهای ساایاساای بدهد تا  «هنرهای زیباشاانایتی»همچنین 
جهانی   »، که در وضاااعیت بحران رونا با مشاااکل       «فراروایت و فرهنگ غالب جهانی     »

ست، تمدن، فرهنگ و ارزش    رو« سازی  شده ا های یود را ارائه دهند و در این  به رو 
های فرهنگی یود را در قالب ابزارهای  وضااعیت که هر کنشااگری ممکن اساات ارزش

مختلف دیپلماسی فرهنگی از جمله ارائه دیدگاه مشخص در مورد سبک زندگی، سبک      
مندی از هنر برای  اجتماعی، بهرهرفتار فردی و جمعی، ارائه اطالعات جامع پزشااکی  و 

تبیین رفتارهای مشخص و در نهایت ارائه و تبیین نظام ارزشی یاص در بستر مشکالت  
مشترک برای رسیدن به عناصر و مفاهیم مشترک، به بازیگران دیگر عرضه نمایند، نقش       

 بسزایی ایفا نمایند.
غنی ایرانی و اساااالمی  برای نمونه ایران اساااالمی به عنوان کشاااوری که از فرهنگ    

سالمی      بریوردار است، می  سالمی و تمدن نوین ا تواند از این فرصت برای ارائه تمدن ا
با حضاااور در              با بحران کرونا  له  قاب یان بهره ببرد. مردم ایران در وضاااعیت م به جهان

شان دادند دارای تمدنی غنی و مبتنی بر ارزش صحنه  ستانه     های مختلف ن ساندو های ان
ای از آن وجود دارد. مقام معظم رهبری  ند که در هر فطرت بیداری نشااانهجهانی هساات
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های  ضمن تبیین وضعیت موجود و لزوم بردباری در این شرایط، بر دستاوردها و فرصت
ضعیت توجه دارد:     صل از این و ستیم  مواجه روزها این»حا ضه  با ه   بیماری یک یعار

  گرفتن مشااغول دنیا کشااورهای یهمه در اًتقریب ویروس این المللی؛بین گیرِهمه وساایعِ
شرفت [ حال در] و تلفات ست  پی رداق [ بیماری] این «. »ا ست  شریفه  یآیه این م  وَ: ا

  با  هم ت؛االثَّمَر وَ االَنفُسِ وَ االَموالِ م نَ نَقصٍ وَ وَالجو ِ الخَوف  م نَ بِشاااَیءٍ لَنَبلُوَنَّکُم
سئله  هم میترسند،  واقعاً ایعدّه یک و آوردمی یوف یودش  به را اقترادی  مشکل  یم
عدش  لکن دارد؛ همراه را ثمرات و انفس و اموال نقص هم آورد،می وجود ند   ب   یداو

شِّرِ  وَ: میفرماید رابِرین؛  بَ ست  الزم صبر  هم اینجا ال ست  کار یعنی اینجا در صبر . ا   در
 به یطاب نوروز درسااخنرانی مقام معظم رهبری «) دادند انجام عاقالنه کار دادن، انجام
 (.  1399فروردین  3ایران،  ملت
 آوریممی دست  به زمینه این در ما که تجربیّاتی ... است،  گذرا یمسئله  یک مسئله »     
  این در عمومی رزمایش  یک  واقع در و کنند می ها دساااتگاه  کنند، می مردم که  فعّالیتی  و

 باشیم، داشته را دستاوردها این اگر. باشد دستاورد یک تواندمی این گیرد،می انجام زمینه
  من یوشبختانه  که فرصت؛  به شود می تبدیل تهدید نعمت، به شود می تبدیل ما برای بال

  که بفرمایید فرض. هساات زیاد هامحبّت و هاهمکاری قبیل این از هم مردم در شاانیدم
  که گذاشااته شااوینده وسااایل و گذاشااته آب شاایر ییابان، در دکانش بیرون داردکان

  هااین یب -مثال باب من- بزنند صااابون را دسااتشااان آنجا بیایند مایلند اگر رهگذرها
  اینکه برای اندایته عقب را یودش عروساای پرسااتار، فالن یا. اساات اهمّیّت با ییلی
 بسیار هااین کنند؛می مجمو  در مثالً مالی هایکمک هابعضی یا برسد؛ کار این به بتواند

 ذیربط هایدساااتگاه و مردمی عمومی رزمایش یک واقع در این. اسااات یوبی کارهای
اسفند   13دریتکاری،  روز آستانه در نهال کاشت از پس است)بیانات مقام معظم رهبری

1398  .) 
سبک زندگی             شی از  ضمن تأکید بر نقش مردم در قالب عمومی در تبیین بخ شان  ای
باشد، در وضعیت دشواری نمایان شد      معه میاسالمی که وجه مهمی از تمدن جا  -ایران

شتند:       شاره دا شت ا شور گ ضیّه » و مایه عزت این ک   کرونا،[ یعنی] اییر، بیماری این یق
 به هستند  هم کشور  این از یارج در که را افرادی که بود چشمگیر  قدری به هافداکاری
  بهیاران، پرسااتاران، پزشااکان، درمانی؛ هایمجموعه اوّل یدرجه در کرد؛ وادار تحسااین
نان   مدیران،  تان    حوش و حول کارک مارسااا نار  در. ها بی عه  ها این ک   مردمی های مجمو
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 و درمان یدمت در رفتند که گوناگون عناصر  و هابسیجی  طلّاب، دانشجویان،  داوطلب،
  یمایه اینها  یهمه  رفتند؛  کنندگان درمان یاری به گرفتند،  قرار بیماران  این از پرساااتاری 

ست  آبرو و عزّت شتیبانی،  هایمجموعه. ا سانی  پ شان  هایکاریانه که ک  حتّی را، یود
ضی  شان  هاییانه بع سایل  تولید ایتیار در را یود ستکش  مثل نیاز مورد امکانات و و   د

  مردم آحاد  مردم، یعامّه   برای یا  بیماران  برای قبیل  این از و ماساااک  که  کنید  فرض یا 
ند  قرار قام معظم رهبری در «) و... . داد لت  به  یطاب  نوروز ساااخنرانی م   3ایران،  م

 (.  1399فروردین 
در ادامه معظم له تأکید نمودند این موارد نشااان از تمدن اسااالمی اساات و باید در      

شود:      شود و ثبت  صه جهانی نمایش داده  شور  رایج یحادثه این مورد در امّا »عر   که ک
ست؛  کرونا یحادثه ست،  عمومی ابتالی یک ینا یب ا ست؛  آزمون یک ا   برای آزمون ا
ست؛  دنیا ست  این نکته یک....  ها؛ملّت برای هم ها،دولت برای هم ا  در ایران ملّت که ا
 در که عمومی بیماری این در کرونا، آزمون در ایران ملّت دریشااید؛ یوش آزمون، این
  است متعلّق ملّی افتخار این اوج اواّلً. دریشیدند یوب مدرن، وبای این گفت باید واقع
  کار  عظمت  کنم تکرار باید   هم باز  ام،گفته  بارها   من که  کشاااور درمانی  یمجموعه  به 
  هایمجموعه و دساااتگاه از یوشااای ییاطره یک... را؛ هااین فداکاری ارزش و هااین

شور  درمانی شی  ییاطره یک این ماند؛ یواهد ملّت این ذهن در ک ست  یو   این در و ا
 و یوبی یادگار یودش از کشور  درمانی یجامعه و پرستاری  و پزشکی  یجامعه دوره،
نار  در. گذاشااات   جا  به  را یوبی ییاطره  ها،  ک بان،  این  جزو که  کساااانی آن داوطل

  کنار  در...  شااادند؛  میدان  این وارد آمدند   داوطلبانه   امّا  نبودند،  هم درمانی  های مجموعه 
سلّح  نیروهای اینها رافاً  که م سلّح  نیروهای ان   ابتکار و یود سازندگی  توان یهمه از م
ستفاده  یود   سایت  و کشفیّات  مسائل  یزمینه در حتّی علمی، یزمینه در حتّی کردند؛ ا

  یبقیّه تا هانقاهتگاه تا هابیمارساااتان درمانی، از و بهداشاااتی امکانات تولید و سااااز و
  این یدمت در را یود هایبخش بهترین اااااا بود مسلّح نیروهای ایتیار در که وسایلی

[.  گذاشتند] عمل و علم یعرصه در را ابتکارشان توان شان،سازندگی توان گذاشتند؛ کار
شف  جدیدی هایظرفیّت بعد سیار  هایظرفیّت شد  معلوم شد؛  پیدا شد،  ک  در زیادی ب

سلّح  نیروهای دایل سلّح  نیروهای بیرون همچنین و م   را هاظرفیّت این که دارد وجود م
  که را کارهایی دهندمی توضاایح تلویزیون در آیندمی که جوانهایی این. شاانایتیمنمی ما
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  های ظرفیتّ  این شااانایتیم؛ نمی ما  غالباً   را ها این اند، ساااایته  که  را چیزهایی  اند، کرده
 است. جدید یشدهکشف
  هایصااحنه و زیبا بساایار هایمشااارکت هم، مردمی هایمشااارکت انرااافاً مردم؛ و    

  را مورد چند  من هسااات؛ جا  همه  در که  آورده وجود به  را انگیزیشاااگفت  و جالب  
  نه، دارند؛ ایتراص  مورد چند این که نیست  این معنای به این. آورممی اسم  بخروص 

  هر» طرو سااابزوار، در مثالً: کنممی عرض من را اینها شاااده، گزارش بنده به اینها حاال
 به کنند،می قربانی گوسفند  یک شوند می جمع محل اهل شده؛  شرو   «قربانی یک محلّه

ست  جالبی کار و مهم و الزم چیز ییلی این دهند؛می گوشت  محل همان نیازمندانِ   که ا
  از جمعی همکاریِ با شهیدی  مادر یزد، در یا. نیازمندان ا طعام برای دهندمی انجام هااین

شان  هاییانه را، بانوان از ایعدّه یود با کرده همراه که بانوان  به اندکرده تبدیل را یود
نه  ییّاط  نه  ییّاط  این در که  یا ید  ماساااک  ها یا ند می تول یار  در مجّانی  و کن   مردم ایت
  برای و پختند می نان  مقدّس  دفا   زمان  در که  بانوان  از گروهی نهاوند،   در یا . گذارند  می

  طلّاب یوزستان، در. کنندمی کمک و بیماری مهار برای اندشده فعّال فرستادند،می جبهه
  هااین... و. کنندمی ضدّعفونی هم را مردم هاییانه دایل حتّی و اندداده تشکیل قرارگاه

 ولیکن داشاااتم؛ ایتیار  در العجاله  علی حاال  بنده  که  اسااات محدودی  های گزارش البتّه 
  شااکلهای به کشااور ساارتاساار در این شاابیه مورد هزارها بلکه این، شاابیه مورد صاادها

ست  مهم این. دارد وجود گوناگون شانه  هااین کنیم توجّه که ا سالمی  فرهنگ عمق ین   ا
سو   و سالمی  فرهنگ ر ست،  ما مردم در ا ست  ما مردم دل در ا سته  یالف بر. ا  و یوا

  که کردند تالش متأساااّفانه اییر یدهه دو یکی این در بخراااوص که کساااانی ادّعای
  را مردم اینکه برای کنند، تحقیر را ایرانی ااا اسالمی فرهنگ کنند،  تحقیر ایرانی فرهنگ
  اسالمی تفکّر احساس این یوشبختانه بکنند، غربی زندگی سبک و غربی فرهنگ متوجّه

  راسخی و قوی احساس بسیار مردم در اسالمی هایارزش یزنجیره و اسالمی فرهنگ و
 در آنچه  داد؛ نشاااان را یودش محراااول هم غربی تمدّن  و فرهنگ  متقابالً،  .اسااات

  ما تلویزیون را آنها از بعضاای یب که- افتاد اتّفاق آمریکا و اروپا در غربی، کشااورهای
  ما به که اساات اطّالعاتی و شااودنمی گفته تلویزیون در هم آنها از بعضاای لکن گفت،
سد می رول  -دانیممی ما و ر شان  را یود تربیت مح سک   دولتی یک. داد ن  به متعلّق ما
 به و کند مرااادره راه ساارِ را دیگر دولت یک به متعلّق دسااتکشِ را، دیگر دولت یک

  مردم یا . افتاد  اتّفاق  آمریکا  در و اروپا  در دولت  چند  مورد در این که  ببرد یودش طرف
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  تخلیه را هافروشگاه  ساعت  دو یا ساعت  یک ظرف در کوتاهی، مدّت ظرف در روز هر
  یودشااان ییانه فریزرهای و هایخچال بروند که بیشااتر یرید برای بزنند حرص کنند،

  دادند، نشان  دنیا هایتلویزیون در را یالی هایقفسه  که بشود  یالی هادکّان و کنند پُر را
  بیفتند، هم جان به توالت دستمال چند برای کسانی یا کرد؛ نقل آنها از هم ما تلویزیون و
سانی  یا سلحه  یرید برای ک شند،  صف  ا شان  بک شیده  صف  مردم که داد ن   بروند اندک

سلحه  ساس  چون بخرند، ا سلحه  باید که ایّام این در میکنند یطر اح شته  ا شند؛  دا   یا با
  ما  ندارد  لزومی گوید می نکنند؛  معالجه   را پیر بیمار  بشاااوند،  قائل   اولویّت  بیمارها   برای

  را اساسی   مشکالت  دچار و کارافتاده از و پیر بیمار محدودیّت، این با و بکشیم  زحمت
فاق  آنجا  در که  اسااات حوادثی اینها  کنیم؛ معالجه     کرونا  ترس از ها بعضااای. افتاده  اتّ

شی  شی  مرگ ترس از اند،کرده یودک ست  رفتارهایی اینها اند؛کرده یودک   از بریی که ا
  یفلساافه طبیعی و منطقی ینتیجه البتّه این. اندداده نشااان یودشااان از غربی هایملّت
ست؛  غربی تمدّن بر حاکم سفه [ یعنی] ا سفه  فردگرایی، یفل سفه  ،مادّیگری یفل   هایفل
  عمیقِ صاااحیحِ توحیدی  اعتقاد  آن هسااات، یدا  به  هم اعتقادی  اگر که  یدایی بی غالباً  

ست  زامعرفت سئله  یک هم این. نی ست.  م   از یکی که بکنم عرض هم را این اینجا من ا
شی  غربِ که بود گفته روز چند همین در غربی سناتورهای    حرف این شده؛  زنده وح

ست  آنها شی  روو یک غرب در گوییممی ما که وقتی. ا   ظاهر با که دارد وجود گریوح
  انکار و کنندمی تعجّب هابعضاای ندارد، منافاتی اشبسااتهکراوات و زدهادکلن و آراسااته

ند؛ می ند می یودشاااان حاال  را این کن ماد  این، که  گوی  وحشااای غربِ شااادن زنده  ن
  ،(عج)زمان امام حضرت والدت مناسبت به رهبری معظم مقام تلویزیونی سخنرانی)است
 (.1399 فروردین 21

شی یود را                ست نمونه موفقی از همکن سته ا سالمی توان در این وضعیت که تمدن ا
سالمی را مبتنی بر توحید، توکل،        سبک زندگی ا صه دایلی به نمایش بگذارد و  در عر
سی فرهنگی باید بتواند با اتکال     سازد، دیپلما ایثار، انفاق، فداکاری و همدردی را نمایان 

سالمی و تمدن ن  سالمی ایران    بر تمدن ا سالمی به عنوان آرمان و هدف جمهوری ا وین ا
در قالب ترکیب دو جهان مادی و معنوی با اولویت قدرت نرم افزاری، با ارائه آثار و              

سانه  شنیداری، و... همچون   ادبیات فرهنگی و هنری در چارچوب انوا  ر های دیداری، 
سالمی را معرفی    های مؤمنانه به جامعه بهای مختلف از کمکایجاد روایت شری، ایران ا
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شرایط در هم تنیده کنونی، تنها راهکار      سبک نوینی از زندگی ارائه دهد که در  نماید و 
 رهایی بشر از تهدیدات فراگیر و جهانی است.  

 
 ب: دیپلماسي فرهنگي و امکان افزایش حضور در حکمراني جهاني

تانداردهای نوینی که  در وضااعیت ساانتزی که در پساااکرونا شااکل یواهد گرفت، اساا   
محرااول تغییر جزئی و کلی در اسااتانداردهای حاضاار و قدیمی بودند و یا به صااورت  
شکل گرفتند، تعیین کننده رفتارها و      سازوکار نوین  رر جدید با  نوین برای تعامل در ع

ها و حوزه عملکردی بازیگران مختلف یواهد بود.  در این فضاااا، بازیگران      محدودیت  
ای ساایاساای به میزانی که توانسااته باشااند در تعریف اسااتانداردهای    مختلف و واحده

شند، به همان میزان می      ساکرونا مؤثر با شتی و رفتاری پ سهمی از حکمرانی   بهدا توانند 
جهانی داشته باشند.  باید اشاره داشت در این وضعیت،  بازیگران در نظام چندبعدی و       

زانی قدرتی که در تعیین الگوهای     های مختلف کنش به می  چندمرکزی جهانی در حوزه  
رفتاری، اسااتانداردها و گفتمان غالب داشااته باشااند، نقش تعیین کننده یواهند داشاات.  

های مختلف از جمله ارائه آیین زندگی، فناوری و      اعمال دیپلماسااای فرهنگی در قالب    
ضمن تبیین جلوه    ضعیت کرونا ویروس،    هایهایی از فرهنگادبیات علمی با توجه به و

دهد که در مختلف در عرصه جهانی، این فرصت را در ایتیار واحدهای سیاسی قرار می
تعریف اسااتانداردهای زندگی جمعی در عرصااه جهانی با سااطوو مختلفی از همکاری  
حضااور داشااته باشااند و برای همگرایی جهانی فعالیت کنند. وضااعیت اسااتانداردهای   

ساکرونا با    شی در نظام جهانی پ ضعیت قبل از آن متفاوت یواهد بود   رفتاری و همکن و
و سااطح، عمق و کیفیت تعامالت میان بازیگران دولتی و غیردولتی تغییرات اساااساای    
یواهد داشاات. بازیگرانی که در این وضااعیت اسااتانداردهای رفتاری ارائه دهند که از   

ین  تواند تعیمقبولیت جهانی بریوردار است و مورد پذیرش جامعه علمی قرار بگیرد، می
 کننده قاعده رفتارساز آتی باشد.   

در تالش برای رهایی از وضاااعیت بحران همه گیر کرونا، با هدف حضاااور فعال در    
های نوین در راستای اثرگذاری بر   حکمرانی جهان، ایجاد یک استراتژی مبتنی بر فعالیت 

میت  باشاااد از اهالمللی نوین که متکی بر قدرت تعامل ساااازی میاساااتاندرادهای بین
بساازایی بریوردار اساات. دیپلماساای فرهنگی به واحدها امکان حضااور نرم و نفوذ در 
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های رفتارساااز، طرو اسااتراتژی جهانی، ایجاد تعامل هدفمند و اعمال   عقاید و اندیشااه
دهد. زیرا نظام جهانی و بازیگران آن، اکنون در وضااعیتی پیچیدگی و قدرت را ارائه می

شفتگی قرار دارند که قدرت  سلط و هدایت   آ سانی »با تأکید بر ت « ذهن جمعی»، «روو ان
یابد و دیپلماسااای فرهنگی با ادبیات علمی و فرهنگی  معنا می « باورهای رفتارسااااز »و 

 ساز این شکل از اعمال قدرت باشد.میتواند زمنیه
های مذکور دیپلماساای فرهنگی در نظام  البته باید اشاااره داشاات، با وجود فرصاات     

توانند در این شاارایط موفق  ن کنونی، بازیگران نظام جهانی در صااورتی میآنتروپوساای
ری توجه نمایند. مهم     شخ شند که بر ملزومات م ستراتژی مبتنی بر   با ترین مورد، ایجاد ا

های جهان شااامول امنیت انساااانی، باورهای  تعامل در جهان نوینی اسااات که بر مؤلفه
ستوار باشد و ض   اجتماعی و ارزش من لحاظ نمودن قدرت و توازن قدرت  های معنوی ا

تار، بر قدرت معنوی مبتنی بر فرهنگ توجه الزم مبذول          در ایجاد و تعریف نقش و رف
سب با         سایتارهای نوین تعامالتی را متنا ستم باید بتوانند  سی نماید. همچنین بازیگران 

قه   پویش ها، ائتالف      های محلی، منط ند، راهبرد مای هانی طراحی و اجرا ن ها و  ای و ج
های نوینی را در عرصاااه کنونی به صاااورت هدفمند برقرار نمایند، بر تعامل و          جریان 

سانه    ساس ر شی     اعمال قدرت بر ا سیاری از همکن ساس ب های ملی و های دیجیتال که ا
گذاری بیشتری نمایند و این اصل را سرلوحه اقدامات  جهانی یواهد شد تأکید و سرمایه

شمند حکمرانی ه» یود قرار دهند که ساس ایفای نقش در حکمرانی جهانی   « و امروزه ا
های  مندی از هوش مراانوعی در کسااب و تحلیل داده اساات، که یود بر ایجاد و بهره

های  علمی، پیش بینی تحوالت با تجهیزات مدرن، هوشااامندساااازی شاااهرها، آموزش
 باشد.گذاری در تحقیقات علمی و فناوری متکی میدیجیتالی و سرمایه

ظام کنونی و      عالو      ماسااای فرهنگی موفق در ن که از ملزومات دیپل ه بر موارد فوق 
شت، با توجه به تحول در      بحران جهانی همچون ویروس کرونا می شاره دا شد، باید ا با

ماهیت تهدید در نظام آنتروپوساااین، فعالیت و همکنشااای جدی، موفق و هدفمند در            
مستلزم تعریف نوین از تهدید و حکمرانی جهانی و ایفای نقش مطلوب سیستمی در آن 

طراحی پدافندهای بهداشااتی اساات که دیپلماساای فرهنگی این امکان را به واحدهای    
دهد تا با اتکال بر اساااتانداردهای نوین، تهدیدات امنیتی جدید را در             سااایاسااای می 

سانی در بخش حوزه ستی های مختلف ان سایی و معرفی نمایند.       -های زی شنا شتی  بهدا
نین تهدیداتی برای سااایرین به شااکل یک اصاال امنیتی و یا امنیتی شااده،  نحوه تبیین چ
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ارتباط مسااتقیمی با مباحث فرهنگی، هویتی، تمدنی واحدها و ساایاسااتمداران پرورش   
 های تمدنی و جغرافیایی دارد. یافته در حوزه محدوده

تای  همچنین دیپلماساای فرهنگی در ارائه تعریف و کاربرد ابزاری مختلف در راساا      
سی این امکان        سیا سی فرهنگی به بازیگران  ست. دیپلما تقابل با مباحث امنیتی اثرگذار ا

دهد که پدافند موفق یود را به اشتراک بگذارد و از تجارب دیگران بهره ببرد. این   را می
های الکترونیک در این حوزه، همکاری و تعامل  با سایر   امر در قالب تهیه و تولید کتاب

افزایی فرهنگی در ایجاد سااابک    نگی در کشاااورهای گوناگون، تأکید بر هم    فعاالن فره 
های ایالقی و رفتاری در نظام نوین رفتاری و همچنین تعیین  زندگی سالم، ارائه اولویت

 شود.های رفتار مطلوب و نامطلوب اعمال میمالک
 
 گیرينتیجه  

ظام کنونی بین       با تو  ن که  به افزایش توان علمی،    المللی در وضاااعیتی قرار دارد  جه 
فناوری، تکنولوژیکی و نوآوری، انسان نقش بسزایی در ایجاد تحوالت مثبت و منفی در 

شاااود و مطابق  کند. در این وضاااعیت امنیت تنها در ابعاد نظامی تعریف نمیآن ایفا می
رادی، اجتماعی، نظامی و     مکتب کپنهاگ می سی، اقت سیا توان امنیت را در ابعاد مختلف 

ترین  مچنین زیسااات محیطی برشااامرد. امنیت زیسااات محیطی امروزه یکی از مهم  ه
موضوعاتی است که با امنیت وجودی بشریت در ارتباط است و موضوعات متنوعی را        

های فراگیر و عفونی را در از جمله تغییرات آب و هوایی، کمبود آب و همچنین بیماری 
ضا و به ویژه با وجود  برمی ستم      گیرد. در این ف سی ستگی متقابل امنیتی بازیگران در  واب

پیچیده و درهم تنیده جهانی، دیپلماساای فرهنگی به دلیل کارکرد مشااخص آن در ایجاد  
تعامل، تعریف و بازتعریف هویت، یودی و دیگری، ارائه و اعمال نفوذ و قدرت نرم و   

 کند.افزایی در موضوعات مشخص، نقش مهمی ایفا میهمچنین ایجاد هم
امروزه جهان با یک بیماری فراگیر به نام کرونا، درگیر اسااات که سااایساااتم را در      

وضعیت تغییر و تحول گسترده و عمیق قرار داده است به نحوی که در قالب دیالکتیک      
هگلی در نظام پسااااکرونا، با سااانتز جدیدی روبه رو یواهیم بود که با تز قبلی تفاوت  

های مختلف سیاسی، اقترادی و به صورت بارزتری   ها در بخشبارزی دارد. این تفاوت
با جهانی روبه رو یواهیم بود که در آن دولت        در حوزه اجتماعی ر  می  ها  دهد و ما 

عاالن بزرگ            فت، ف یا ند  مال نفوذ و اثرگذاری بر مردم یواه قدرت بیشاااتری برای اع
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سیب زننده یواهند بود، امنیت         شدید و آ ضعیت فراز و فرود  رادی در و بر آزادی  اقت
شریت بیش از    پیروز می شود و در نهایت معنویت و توجه به وجود منجی برای نجات ب

 گذشته مطرو یواهد شد.
های اجرایی مختلف همچون  در فرآیند کرونا، دیپلماسااای فرهنگی به ویژه در قالب     

یات، کاال و یدمات، ارائه ایده         ید ادب های نوین تعامالتی و همکنشااای در ساااطح     تول
های   وملی، ملی و فراملی و همچنین طرو سااابک و آیین زندگی بر اسااااس تمدن    فر

ست، با تعریف و       ساز می هویت سی بدهد که نخ سیا صت را به واحدهای  تواند این فر
تبیین درساات و دقیق از هویت یود، تغییرات شاانایتی الزم را در اذهان مخاطبان یود 

تواند در قالب  جاد تغییرات شنایتی میایجاد نمایند و به سوی همگرایی حرکت کنند. ای
دیپلماساای فرهنگی و به صااورت معرفی و ارائه تمدنی موفق در وضااعیت تقابل با یک  

ویروس، اعمال شااود. نمونه این امر موفقیت تمدن نوین اسااالمی  -بحران جهانی، کرونا
شی مردم و بازیگران دولتی در قال    صه مادی و معنوی با همکن ب  در ترکیب موفق دو عر

سی فرهنگی         ست که دیپلما شور ا صه مبارزه با ویروس کرونا در ک همگرایی ملی در عر
گردد. از سوی دیگر دیپلماسی فرهنگی،  ترین ابزار ارائه جهانی این موفقیت تلقی میمهم

تواند در ارائه اساااتانداردها و       در قالب ارائه تمدن و هچنین سااابک زندگی موفق می       
سا  ارزش ساز نظام پ سنتز جدید و یا تزی که در     های رفتار شد، زیرا  شته با کرونا نقش دا

ستانداردهای جدیدی را       شود، ا ست رو به رو  آینده یود با آنتی تزهای متنوعی ممکن ا
ها و سایر بازیگران همچون گذشته اهداف، راهبرد  شود که متناسب با آن انسانشامل می

 کنند.  و همکنشی یود را تعریف نمی
شنهادهایی ارائه     برای طراحی       سی فرهنگی موفق در فرآیند کرونا، پی و اعمال دیپلما
ضای           می سی باید در جهت ایجاد ف سیا ست واحدهای  شود. از جمله آنکه در گام نخ

زندگی هوشمند حرکت کنند. دوم آنکه بازیگران قدرت یود را در قالب شکل نوینی از  
بیش از گذشاااته تمرکز نمایند. در     ای تعامالت تعریف و اجرا نمایند و بر قدرت رابطه     

شود.  گام سوم طراحی استراتژی تعامالتی نوین مبتنی بر اهمیت روو انسانی پیشنهاد می   
شمند، تمدن یود را در قالبی از مبانی      ست بازیگران در قالب زندگی هو همچنین بهتر ا

یی برای  های جهانی تطابق داشاااته باشاااد و بتواند مبنا        گفتمانی ارائه دهند که با ارزش     
اساااتانداردهای رفتاری در حکمرانی جهانی باشاااد، زیرا به میزانی که ارائه یک گفتمان 

ضای فرهنگی و ارزش  ست به      محدود به یک ف شد ممکن ا شخص با های یک تمدن م
 همان میزانی با مقاومت جهانی برای پذیرش روبه رو شود.  
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، 10 دورة ،«مرکزی اوراسیای مطالعات چالشها، و فرصتها قفقاز؛ و مرکزی آسیای در
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