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  مقدمه

ها، ابزارهاي متفاوتی را براي غلبه بر یکدیگر به کار میگیرند که  ملت-امروزه دولت

هاي عینی  بحرانوگوي انسانی بر سر  که نیازمند گفت-بیش از پیش عرصه جهانی را 

توان این  بندي کلی می به میدان نبردي تمام عیار بدل کرده است. در یک طبقه -است

قدرت به دو بخش قدرت «ابزارهاي قدرت را به دو بخش سخت و نرم تقسیم نمود. 

هاي اقتصادي و  شود. قدرت سخت بر شالوده توانایی سخت و قدرت نرم بخش می

نرم، توانایی یک کشور در وادار کردن کشورهاي دیگر به رود و قدرت  نظامی به کار می

هاي فرهنگی و  خواهد؛ آن هم از راه جاذبه این که همان چیزي را بخواهند که او می

  .)Nye, 1990: 182( »ایدئولوژیک که خود در اختیار دارد

در طول حیات جهان مدرن استفاده از ابزارهاي قدرت نرم نسبت به جهان سیاسی 

به طرز قابل توجهی رو به گسترش است. به طور مثال پس از جنگ جهانی دوم، قدیم، 

نبردهاي تبلیغاتی سیاسی، که رایج ترین فرم قدرت نرم بودند، بین دو بلوک شرق و 

سابقه بود. اما شدت این نبرد به حدي  غرب به وجود آمد که در تاریخ سیاسی جهان بی

ها بشدت  بت به نبردهاي تبلیغاتی بین دولتبود که در دوران معاصر، نگرش عمومی نس

منفی و کاریکاتوري گشت. به دنبال پیدایش همین نگرش منفی در عرصه سیاست 

المللی بود که ما شاهد اصطالح جدیدي در عرصه استفاده از قدرت نرم به نام  بین

دیپلماسی عمومی بودیم. دیپلماسی عمومی که اولین بار در ادبیات سیاسی ایاالت 

المللی متمرکز کند و  تحده ظهور کرد، کوشید تا مفهوم تبلیغات را بر عرصه بینم

 3ها، از بار منفی آن بکاهد. دیپلماسی عمومی بنا به تعریف بیگلرچنین با تغییر روش هم

توان ازطریق جلب نظر مردم(یا بخشی از  چگونه می:«پاسخ به این پرسش است که 

هاي خود، در جهت حمایت از اهداف  ار بر دولتمرم) سایر کشورها براي اعمال فش

   ).bigler,2005(» مورد نظر دست یافت

در واقع آنچه دیپلماسی عمومی را از تعریف دیپلماسی رسمی جدا می کند این است 

هاي دیگر مستقیما اثر بگذارند  ها به جاي آنکه بر دولت که در دیپلماسی عمومی دولت

هاي پرشمار  دهند. اگر وضع طبیعی یادآور تمام جنگ مردم آن کشورها را هدف قرار می

، چهره دیگري به تضادهاي »نفوذ«می با گسترش مفهوم تاریخ تمدن بود، دیپلماسی عمو
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داری داد. اما مهم ترین زیرمجموعه مفهوم دیپلماسی عمومی همان  ملی در عصر سرمایه

  دیپلماسی فرهنگی است که در این پژوهش موضوع ما قرار گرفته است. 

است. دیپلماسی فرهنگی ناظر بر تمام جنبه های فرهنگی موجود در دیپلماسی عمومی 

کوشند با ابزار قرار دادن مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه  اکنون کشورها می

هایشان اثر بگذارند. گسترش این سطح از  فرهنگ، بر کشورهای دیگر و سیاست

گذاری موجب شده است، دیپلماسی فرهنگی به سرفصل مهمی در نظریات  سیاست

  علوم سیاسی بدل شود.

های فرهنگی در استفاده از دیپلماسی فرهنگی مجبور  اما کشورها به دلیل تفاوت

های متفاوتی را برای ایجاد نفوذ فرهنگی به وجود آورند. در  خواهند بود الگوی

های اخیر ما شاهد گسترش الگوهای دیپلماسی فرهنگی هستیم و به همین دلیل  سال

الگوهای برای شناخت الگوهای مختلف شکل گرفته در این زمینه نیاز است که به 

مطرح دیپلماسی فرهنگی در جهان غرب، جهان اسالم و کشورهای آسیایی بپردازیم. در 

واقع هدف ما پاسخگویی به این سوال اساسی است؛ در جهان امروز از چه نوع 

  توان نام برد؟ الگوهای فرهنگی می

رو با توجه به سابقه موجود  برای پاسخگویی به این سؤال، ما در پژوهش پیش 

 5های فرامطالعه که خود از زیر شاخه 4یقات کیفی انجام شده، از روش فراترکیبتحق

آورد که تحقیقات کیفی  است، استفاده نمودیم. این روش، این امکان را فراهم می

شده در گذشته را به نحو مؤثری در هفت گام تنظیم، مرور، انتخاب، استخراج،  انجام

  .(Sandelowski & Barroso, 2007)ییم تجزیه و تحلیل، کنترل و صورتبندی نما

  فرهنگی دیپلماسی -1

این  کارگیری به از ها دولت عمومی، اذهان در سیاسی تبلیغات معنای شدن منفی همراه با

 عمومی دیپلماسی به تدریج، .کردند اجتناب خود تبلیغی های برنامه توصیف برای واژه

 مثابه به  را سیاسی تبلیغات 6نلسونشد؛  سیاسی تبلیغات برای و جایگزین مناسبی تعبیر

 و افکار ها، نگرش عواطف، دارد تالش که کند هدفمند تعریف می اقناع از منظم شکلی

 تجاری یا سیاسی، ایدئولوژیک، اهداف برای را شده مشخص هدف مخاطبِیک  اعمال

 ای رسانه مجراهای طریق از و) غیرواقعی و واقعی از اعم( پهلو یک های پیام انتقال با

                                         
4 meta synthesis 
5 meta study 
6 Nelson 



  

  

  

  

  محور گرا تا توده از تهاجمی تا انقالبی، از نخبهلگوهاي دیپلماسی فرهنگی در جهان؛ ا  ٤

 
 که اقناعی نیروهای. )Nelson, 1996: 232(دهد  قرار تأثیر تحت مستقیم، و جمعی

 کردن ماندگار با کنند، می عمل آموزشی-فرهنگی فرایندهای و ها رسانه طریق از عمدتاً

در اینجا منظور  دارند. می نگه ثابت را هژمونیک نظام یک غالب، سیاسی ایدئولوژییک 

 های قالب توسط شده منتقل معانیِ طریق، آن از که هایی است شیوه ایدئولوژی، از

 )Oktar, 2001: 320( کند می کمک قدرت روابط داشت نگه و گذاری بنیان به نمادین،

  گیرد. می کار به فرهنگی دیپلماسی قالب در را فرهنگی های ارزش و فرهنگ و

 هنر، اطالعات، ها، ایده مبادلۀ از است عبارت فرهنگی دیپلماسی ،7کامینگز تعریف در

 و مشترک مفاهیم به دستیابی منظور به اعتقادات و ها سنت ارزشی، نظام زندگی، نحوۀ

دیگر،  بیان به. )Cummings, 2003: 1( ها و کشورها ملت میان متقابل تفاهم تقویت

 بر و تأثیرگذاری دادن مشارکت ساختن، مطلع درک، برای تالش فرهنگی دیپلماسی

 میان فرهنگ های جنبه دیگر و هنر اطالعات، ها، ایده تبادل و کشورها دیگر مردم

یک  داستان روایت فرهنگی دیپلماسی. است متقابل تفاهم تقویت منظور به ،ها ملت

 به است؛ تمدن همان جنس از ابزارهایی از استفاده با ها تمدن سایر صاحبان برای تمدن

 که کند می پیدا را خود واقعی مفهوم و معنا آنگاه فرهنگی دیپلماسی دیگر، عبارت

 و سازوکارها از استفادهبا  خود تمدن و فرهنگ در نهفته غنای انتقال برای کشوری

 سیاست را آن و پردازد می ملل سایر به آن انتقال و معرفی به جنس همان از ابزارهایی

 ارائه فرهنگی، دیپلماسی اساسی هدف. )1384کند (خانی،  می لحاظ خود خارجی

 بازیگران برای نظام رفتاری و ارزشی فرهنگ به نسبت موجه و روشن دیدگاهی

 غیردولتی، و المللی بین دولتی های سازمان ها، دولت شامل الملل بین عرصه مختلف

 و نفوذ که نیست بیهوده ترتیب این به. است عمومی افکار و مدنی جوامع نهادهای

 .)1389شمارند (محمدی،  می فرهنگی دیپلماسی اصلی هدف دو را اثرگذاری

 ها قلب تسخیر و مرزها از خارج در تأثیرگذاری عمومی، دیپلماسی توضیح و تبیین در

 ها، جشنواره برگزاری هنری، های گروه اعزام شود؛ می عنوان روشی هر مغزها، با و

 کارگیری بهو  دیگر های زبان به کتاب نشر و چاپ و تحصیلی های بورسیه پذیرش

 دستور در را آن و شود می فهرست عمومی دیپلماسی اجرای های روش ازجمله رسانه

 دیپلماسی موضوع، ایندانند.  می معاصر دنیای در خبره کارشناسان از بسیاری کار

 دیپلماسی که نحوی به کند، می نزدیک فرهنگی دیپلماسی تعریف به شدت به را عمومی
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 از حاصل مفهوم با -نیز آن مضیق مفهوم به فرهنگی دیپلماسی با حتی مصطلح، عمومی

 یقیناً. دارد همپوشانی موارد اکثر در -آن بخشی مفهوم به فرهنگی با دیپلماسی ترکیب

 مفهوم در فرهنگ موسع و مضیق تعریف و یکسو از عمومی دیپلماسی حوزه گسترش

 عمومی دیپلماسی بتوانیم تا بود خواهد این راهگشای دیگر سوی از فرهنگی دیپلماسی

 مفاهیمی کنیم؛ دیپلماسی ادبیات وارد را جدید مفاهیم و نگریسته تخصصی دیدی با را

  . آید می به شمار مفاهیم آن ازجمله آن های زیرمجموعه و فرهنگی دیپلماسی که

  الگوهاي دیپلماسی فرهنگی  -2

میان  در بررسی الگوهای دیپلماسی فرهنگی کشورهای منتخبدر این پژوهش 

بدین معنا که انجام گرفته است؛  حوزه فرهنگی آنهابر اساس  ،کشورهای مختلف جهان

ابتدا کشورهایی که دیپلماسی فرهنگی موثری را در جغرافیای سیاسی پیرامون خود 

به  ایم و سپس کشورهای منتخب را بنا به جغرافیای فرهنگیشان  دارند انتخاب کرده

های بزرگ  شورهای غربی، کشورهای اسالمی و قدرتهای دوتایی و سه حوزه ک دسته

 ایم. آسیایی بخش کرده

  الف) الگوهاي کشورهاي غربی

کنیم. توضیح  در این بخش ابتدا دیپلماسی فرهنگی ایاالت متحده آمریکا را تشریح می

دهیم که چگونه این دیپلماسی از درون جنگ سرد سربرآورد، چه ساختارهای کالنی  می

اند. در گام بعدی به  هایی را مدنظر خود قرار داده کنند و چه اولویت پشتیبانی میاز آن 

رویم و تالش آنان را جهت  ترین کشور اروپا از نظر فرهنگی می سراغ فرانسه، مهم

استحکام بخشیدن به دیپلماسی فرهنگیشان را در سه بخش محتوا غایت این دیپلماسی، 

  کنیم. شریح میهایش ت ساختار مادی آن و اولویت

 متحده آمریکا ایاالت .1

 محتوا

خارجی آمریکا  سیاست در عنصر مهم یک عنوان به  فرهنگ را انتقال سرد، جنگ بروز

 از شود، می تعبیر فرهنگی ایاالت متحده عنوان دیپلماسی به نهادینه کرد؛ آنچه از آن

 از تجلیلفرهنگی، سعی در ترویج سبک زندگی آمریکایی،  سیاسی و تبلیغات طریق

دارد  مصرفیداری  سرمایه از دفاع و دموکراسی لیبرال رسم و راه و ها ارزش

)Gienow-hecht, 2005: 397-408.(  
اول،  جهانی جنگ از پس ای فراملی را رسانههای  بنگاه و فرهنگی صنایع آمریکا ظهور

. انداخت راه به سوم جهان سمت به فرهنگی، محصوالت از سویه یک مداوم جریان با
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 :Nye, 2004( گرفتند می بهره نامد می نرم قدرت را آن 8نای که آنچه از اقدامات این

، 10شرام ویلبر و 9لرنر دانیل مانند جمعی در آمریکا،های  رسانه متفکرین .)16-20

 در محور غرب نوسازی ترویج برای آرمانی مجراهایی مثابه به  را جمعیهای  رسانه

 اطالعاتی به را مردمها  رسانه که کنند می استدالل  آنها. بینند می سوم جهان کشورهای

 و دهد می دگرگونی برای انگیزه آنها کند، به می مجهز دارند، نیاز یافتن توسعه برای که

دیدگاه،  این بر مبتنی. آموزد می آنها دارند، به نیاز آن به تغییر ایجاد برای که را فنونی

 غربی سبک برتری القای به تلویزیون و فیلم، موسیقی مانند تفریحی محصوالت جریان

) 1389به زعم ایزدی (. کردند کمک کمونیستی و سوسیالیستیهای  سبک بر نوسازی

 متعهد آن نوسازی که یپررونق زندگی دادن نشان محور، برای تفریحهای  رسانه این

 طریق از را پژوهشی خط این متحده ایاالت حکومت. بودند شده طراحی بود شده

 . کرد می مالی تأمین و بود، حمایت آن بانی خود که هایی ینظرسنج

مقابله با دولت سفید دفتری به نام دیپلماسی عمومی برای در کاخ  1980در دهه 

حوزه دریای  آمریکای التین وها در نیکاراگوئه و در کل به دلیل اوضاع نیستساند

و  11هدف کلی این قبیل نهادها طرح و بیان داستان از منظر آمریکا .تأسیس شدکارائیب 

  بوده است. 12خواهان ارتقای جایگاه نشان و مارک آمریکایی

مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت  13،سپتامبر شارلوت بیرز 11در مقطع زمانی پس از 

یای بلکه در دن ،نه در دنیای سیاست او، خارجه آمریکا شد که پیشینه اصلی کاری

توان دغدغه اصلی دولت آمریکا در این مقطع را رو می بازاریابی و فروش بود. ازاین

بحث نحوه طراحی و عرضه پیام دانست. وی اهداف استراتژیک  ،طور خاص به

-ها و اعتقادات آمریکا، نشان دادن فرصت متحده را اموری همچون معرفی ارزش ایاالت

شود، ت خوب و نیز بازارهای آزاد منجر میهایی که به برقراری دموکراسی، حاکمی

طور خاص بر  های الزم در این خصوص بهدانسته و در بیان راهکارها و مکانیسم

  ).105و  162 :1384، آموزش جوانان تأکید نمود (درویش
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11 Telling the story of the US 
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  ساختار

مند  صورت نظام  هایی را در خارج از کشور، به سال،  برنامه 80متحده به مدت  ایاالت

نمود که ما آن  اش را تأمین می کرد که از طریق ارتباط با مردم جهان، منافع ملی میاجرا 

متحده، بیش از آنکه دیپلماسی  نامیم. در سیاست خارجی ایاالت را دیپلماسی عمومی می

فرهنگی در دستور کار قرار داشته باشد، دیپلماسی عمومی به دلیل لیبرال دموکراتیک 

  ست.بودن آمریکا در اولویت ا

های متفاوتی را اتخاذ کرده است.  سیاست خارجی آمریکا در طول تاریخ خود، تاکتیک

های آمریکا ثابت بوده و دچار دگرگونی اساسی نشده است.  اما همچنان اهداف و ارزش

عنوان قدرت غالب در فضای  متحده آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به ایاالت

گرایی جهانی رد کردند.  ، انزواجویی را به سود فعالالمللی مطرح شده و آمریکاییان بین

عمدتاً به ابزار مورد استفاده برای  1989تا  1947سیاست خارجی آمریکا از سال 

های تغییرناپذیر وابسته بوده  دستیابی به مقاصد همیشگی محدود و بقایش به ارزش

نامعلوم است، اما  است. کمیت جامعه اطالعاتی آمریکا از لحاظ بودجه و پرسنل همواره

 30برآورد شده است در دوره ریاست جمهوری بوش، کل بودجه اطالعاتی به رقم 

  ).1388ید (گکلی و ویتکف، رسبیلیون دالر 

های  فربه دیپلماسی فرهنگی و اطالعاتی آمریکا که زیرساخت سیستم این از بخشی

 گردد، عبارت است از: دیپلماسی عمومی آنها محسوب می

کننده بودجه است و اداره برنامه  ترین مصرف بزرگ :)NRO( ملی شناسایی اداره  )1

بیلیون دالر  7) 1994ای کشور را بر عهده دارد و با هزینه ساالنه (در  شناسایی ماهواره

 دهد. مأموریت انجام می

امنیت مخابراتی و  (SIGNAL)اطالعات عالئم  مسئول): NSAآژانس امنیت ملی ( )2

عنوان دومین آژانس امنیتی پرهزینه وزارت دفاع معرفی  را به NSAباشد.  رمزگشایی می

بیلیون دالر برآورد شده است. این آژانس با  4رقم  1994کنند. مخارجش در سال  می

 به وجود آمد. 1952جمهور در سال  دستورالعمل محرمانه ریاست

: نماینده وزارت امور خارجه در جامعه اطالعاتی (INR) اطالعات و تحقیقات دفتر )3

 شود امور خارجه ناشی می های کلی مسئولیت از طبیعتاً وزارت،است. وظایف اطالعاتی 

طور معمول در تحلیل و تفسیر اطالعات به  بیشتر شامل آن چیزی است که وزارت به و

 دهد.  عنوان کار اطالعاتی مد نظر قرار می 
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ربط  بخشی نهادهای ذی سازی و انسجام سایبری: رسالت آن هماهنگ ارتش فرماندهی )4

ای پنتاگون است و در  های رایانه برای مهار تهدیدهای نامتقارن و حراست از شبکه

متحده آمریکا به  ایاالتهای  سیاست در ساختار نبراسکا واقع شده است. اهمیت این

متحده قرار گرفته است. این  های راهبردی ایاالت حدی است که زیرمجموعه فرماندهی

تشکیل » لودستون«و » کارسون«های  مرکز به ترتیب از دو قسمت چپ و راست به نام

شده است و با مغزهای الکترونیکی که در اختیار دارد، قادر است در هر ثانیه دویست 

هایی است که  میلیون کلمه اطالعات را در اختیار بگذارد. هم چنین دارای دستگاه

های پنجره هر اتاقی  که در آن گفتگوهای محرمانه  های نامرئی شیشه اند ارتعاشتو می

  گیرد، ثبت کند. صورت می

  ها اولویت

 .ها و موسسه متعدد غیرحکومتی ها، سازمان تأثیر نهادن از طریق رسانه .1

های  های علمی، استفاده از ظرفیت های تحصیلی، هیئت تبادل دانشجو، بورس .2

 .فناوریدیپلماسی علم و 

 هالیوودیهای  های انسانی از طریق فیلم سازی ارزش هژمونی فرهنگی؛ یکسان .3

  دارند. را فروش بازار بیشترین که

  فرانسه .2

 محتوا

عوامل فرهنگی و هویتی فرانسه است. فرانسه  ،این کشوردر عناصر مهم قدرت نرم 

هنری  و فرهنگی های ها و مکان شخصیت در جهان بهاست و  یفرهنگ یاساساً کشور

ای در سیاست خارجی  جایگاه ویژه ،بر این اساس دیپلماسی فرهنگی اشتهار دارد.

انی از فرهنگ به خارج از مرزهای فرانسه نیز بسازی و پشتی سه داشته و فرهنگنراف

این  ،شود. در زمینه دیپلماسی فرهنگی سرایت کرده و در سطحی گسترده اعمال می

دارد و از فرهنگ  بلندمدتای  پیشینه د،گرد یکشور از کشورهای پیشرو محسوب م

  .گیرد المللی بهره می گذاری در روابط بین ترین و بهترین ابزار برای تأثیر عنوان مهم به

های فرهنگی خود در داخل و خارج از کشور سعی دارد تا  فرانسه با فرهنگ و سیاست

ها یادآوری  یگر ملتعظمت و اقتدار گذشته و تاریخ کشور خود را نشان داده و به د

ها و مولود شعله  گذاری فرهنگی، ابداع فرانسوی شود که سیاست ه میفتحتی گند. ک



  

  

  

  

 یاري فومنی محمدباقر خرمشاد، محمد اله  ٩

خواهان این کشور است که درصدد  دائمی پادشاهان، امپراتورها و همینطور جمهوری

 ). Djian, 2005(رند خود در آو لطهبودند تا میرات هنری را تحت س

میان حکومت و هنر شکلی جدید به خود گرفت و در قرن هفدهم در فرانسه رابطه 

ویژه لویی چهاردهم یا همان لویی کبیر، با استعانت از هنرهای  پادشاهان وقت، به

تولیدات  ،مختلف، از فرانسه قدرتی فرهنگی ساختند. لویی کبیر، با سه هدف مشخص

و  ییدأت ه منظورنخست ب ؛هنری و فرهنگی را تحت سیطره و نظارت خود در آورد

برای سامان دادن  ، دومتثبیت شوکت و جالل سلطنت خود از راه حمایت شاهانه از هنر

ها و در نهایت برای  و نظم بخشیدن به افکار و اذهان از راه بنیان نهادن فرهنگستان

 . )Mesnard, 2009(، به هنر و فرهنگ یکپارچه کردن قلمرو پادشاهی خود

ه از سده شانزدهم، در مباحث فرهنگی و فرانس در جهان، در حوزه سیاست خارجی

ویژه در   به در قرن هفدهم و .گذاری خود را آغاز کرده بود شرکت داشت و تأثیر یهنر

که نقش بسیاری  16و ریشلیو 15، کولبر14با تدبیر وزرایی چون مازارن ،نیمه دوم این سده

سفرای فرهنگی خود را به سایر نقاط  ،در تثبیت قدرت منطقه داشتند، پادشاهان وقت

در اوایل قرن نوزدهم تا نیمه قرن هم چنین . )Riviere, 1995(داشتند  جهان گسیل می

  فرانسه بیشترین نفوذ فرهنگی را در سراسر جهان داشت. ،بیستم

 روان شدن آغاز امواج گسترده و با ،دیپلماسی فرهنگی فرانسه در غالب نوین خود

زمان  ؛ در اینو هنری آمریکا به اروپا، ازجمله فرانسه شکل گرفتمحصوالت فرهنگی 

به قدری این موج  ، امااروپا در برابر نفوذ فرهنگی آمریکا از خود مقاومت نشان داد

بود که باعث کم رونق شدن سینماها و آثار سمعی و بصری اروپا و فرانسه  توفنده

اهالی فرهنگ فرانسه را ، کرد می . هجمه فرهنگی که از قواعد بازار آزاد تبعیتگشت

گرایی فرهنگی افراطی در برابر تنوع فرهنگی در فرانسه  . در نهایت یک ملینمودنگران 

و هنرهای  نیاالیدبه اقتصاد  را دامن هنر کردسعی می که در عین حالشکل گرفت 

 .خود را حفظ کندکالسیک 

جمهور فرانسه از زمان به عهده گرفتن مسئولیت  رئیس ،17سارکوزی نیکال

اهداف سیاست خارجی خود را تقویت جایگاه و  ،2007جمهوری در سال  ریاست

                                         
14 Mazarin 
15 Colbert 
16 Richelieu 
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افزایش اعتبار فرانسه در جهان اعالم کرده است. وی در حکم مأموریت برنارد 

که در آن خطوط کلی سیاست  2007اوت  27، وزیر امور خارجه به تاریخ 18کوشنر

ر باید از نکوش ،سازی رجی فرانسه ترسیم شد، تأکید فراوان نمود که در عصر جهانیخا

جایگاه ویژه فرهنگ برای نیل به اهداف مذکور بهره گیرد. سارکوزی در این حکم از 

 در و نماید ساختاری، نوسازی شکل به را خارجه امور وزارت خواسته است تا رنکوش

  .دهد قرار جدی توجه مورد را آن به وابسته نهادهایو  فرهنگی ارتباط، دیپلماسی این

های متعددی در این تحت نظارت و مدیریت عالی وزارت خارجه در فرانسه تالش

های فرهنگی کشور در رابطه با دیپلماسی عمومی شکل گرفت؛ یکی از این موارد، بحث

راکز شود. هم چنین مهای تحصیلی میو آموزشی است که بخشی از آن صرف بورس

های فرامرزی رادیویی و تلویزیونی مد اندازی و ساخت برنامههنری و فرهنگی و راه

نظر قرار گرفته که همه در راستای آشنایی و انس هر چه بیشتر مردمان نقاط دیگر دنیا 

 ). 105 :1390واعظی، است (های آن با فرهنگ فرانسوی و جذابیت

  

  ساختار

اند از: اعزام  انسه عبارتفر فرهنگی کشور دیپلماسیهای اعمال شده ذیل  عمده شیوه

های فرهنگی فرانسوی  کانون وموزش عالی آ مدارس، مراکزمبلغان مذهبی، تأسیس 

سفارت  دیپلماتیک کنسولی در های زبان در کشورهای مختلف، تأسیس نمایندگی

 ضمنفرهنگی در های  ها و تأسیس اداره کل روابط فرهنگی جهت انجام فعالیت خانه

های  تیک، تأسیس مؤسسات علمی و پژوهشی، اعزام هیئتدیپلماموسوم های  فعالیت

های پزشکی، اعطای  خدمات درمانی و اعزام تیم شناسی، تأسیس و مراکز باستان

مشترک و در چارچوب  تحصیل در قالب قراردادهای تحصیلی،  های مختلف بورس

کز افرانسوی با مرا و مؤسسات ه دانشگاههای پژوهشی و آموزشی میان  کنوانسیون

اساتید مجرب فرانسوی زبان، ی مختلف تحت نظارت و اشراف مشابه در سایر کشورها

هایی همچون علوم سیاسی، حقوق و  رشته درزبان و ادبیات فرانسه  شتهتأسیس ر

ها و محافل  تأسیس انجمنختلف، کشورهای مفرانسه در مدیریت با محوریت زبان 

فرهنگی و صنعتی عرضه محصوالت های  های فرهنگی و نمایشگاه هادبی و هنری، خان

ملی و های  در کشورهای مختلف، تأسیس کتابخانه و کمک به تجهیز کتابخانه

                                         
18 Bernard Kouchner 
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ها و مؤسسات اداری، فرهنگی، قضایی، صنعتی، تجاری،  ، همکاری با سازماندانشگاهی

الت متنوع ها و محصو یتکنولوژگیری از  بهرهختلف، های م کشاورزی در کشور

و  لمیب و نشریات عتهای رادیو و تلویزیونی، ک ها، شبکه ای همچون ماهواره رسانه

ی و نمایهای سی ای همچون فیلم گذاری در تولید اقالم رسانه های سرگرمی، سرمایه برنامه

های مختلف و پخش آنها با زیرنویس و  های تلویزیونی و ترجمه آنها به زبان سریال

محلی و ملی کشورهای استفاده کننده، حمایت از  های در رسانه به زبان فرانسه هدوبل

های فرهنگی  ناسب با ارزشتهای م فیلم سینماگران و هنرمندان کشورها برای تولید

های  از طریق سازمان نفوذجامعه فرانسه، جذب مهاجران خارجی در قالب توریسم و 

  ).357 :1385الدین،  (شرف های چند ملیتی غیر دولتی داخلی و شرکت

آفرینان و نهادهای فعال در دیپلماسی فرهنگی فرانسه  در ادامه به معرفی برخی از نقش

  پردازیم. می

 آکادمی فرانسه )1

میالدی  18و  17 های مبلغان مذهبی در سدهاز  در رم تأسیس شد و 1666در سال 

در  18به فیلسوفان و نویسندگان بزرگ قرن  حمایت کرد. در این آکادمی مأموریتی

در ایتالیا، روسیه و پروس، به  21و ولتر 20، دیدرو19شنگری ازجمله روسودوران رو

  عنوان دیپلمات سپرده شد. 

  سرویس آثار فرانسوی در خارج )2

خارج در س آثار فرانسوی ویه به سرانساز مدارس و آثار هنری فر ،1920در سال 

در سه بخش مجزا شروع به  انسهترین عنصر دیپلماسی فر مهمعنوان   تبدیل شد و به

به مدیریت  1945این نهاد در سال . هنری و بخش آثارفعالیت کرد؛ بخش دانشگاهی، 

به  1965و  1956های  خارج تغییر نام داد و سال درگی و آثار فرانسوی هنکل روابط فر

روابط فرهنگی، یریت کل های مدیریت کل فعالیت فرهنگی و فنی و مد بخشترتیب به 

  علمی و فنی مجهز شد.
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  فرانسه 22آلیانس )3

که در خاورمیانه و  بلغانیبرای م نسه،وزارت امور خارجه فرا ،1840های  سال در خالل

. تا شد ای قائل می پرداختند، امتیازات ویژه خاور نزدیک به کار آموزش زبان فرانسه می

مانند مدارس  نهادهای دیگریآلیانس فرانسه به همراه  19اینکه در اواخر قرن 

مؤسسه آلیانس فرانسه زیر نفوذ در پاریس تأسیس شد. ر صشرق و م در شناسی باستان

را  خود ، پس از شکست از پروس کارهای تبلیغاتی و فرهنگی1883 سال یهودیان در

کرد  تدریس میها در مستعمرات و بقیه کشور را ویژه زبان فرانسوی آغاز کرد و به

  .)395-393: 1392(شاهوردیانی و سعیدیان، 

بودجه آن  .کشور است 156دانشجو از  10600آلیانس پاریس دارای در حال حاضر 

کند. شبکه  درصد آن را خود آلیانس تأمین می 95میلیون یورو است که  5/11بالغ بر 

کشور جهان است و هر ساله بیش از  136شعبه در  1040فرهنگی آلیانس شامل 

ساالنه شوند.  نفر از تمام سنین در این شبکه مشغول یادگیری زبان فرانسه می 450000

  .کنند های فرهنگی آن شرکت می میلیون نفر در برنامه 6بیش از 

  مدیریت ارتباطات )4

و گسترش  یبه حسب ایجاد شرایط جدید و پیشرفت تکنولوژ ،1982در سال 

و در  شد جمعی و سمعی و بصری، در وزارت امور خارجه فرانسه تشکیل های رسانه

بر نخبگان  افزون تا ریت سمعی و بصری خارجی تغییر نام دادیبه مد 1994سال 

  . کشورها، بتوان با مردم آنها ارتباط برقرار کرد

  23فرانکوفونی  )5

لی با هدف پیشبرد المل و بعدها نام سازمانی بین داردفرانسه زبانان به این نام اطالق 

به پیشنهاد  1970دیپلماسی فرهنگی فرانسه قرار گرفت. سازمان فرانکوفونی در سال 

بعد سیاسی  ،1999سای جمهور سنگال، تونس و نیجریه تأسیس شد و در سال ؤر

 2006المللی فرانکوفونی تبدیل شد. این نهاد بنا به آمار سال  و به سازمان بین گرفت

است که هر دو سال یک بار در سطح روسای  ناظرعضو  12 عضو اصلی و 5دارای 

کنند:  آن را اجرا می تصمیماتدهد و چهار نهاد  تشکیل جلسه می ،های عضو دولت

در اسکندریه و انجمن  24، دانشگاه سنگورTV5آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، شبکه 

                                         
22 Alliance  
23 Francophonie 
24 Senghor 



  

  

  

  

 یاري فومنی محمدباقر خرمشاد، محمد اله  ١٣

شهر است  166پدید آمده است که شامل  1979المللی شهرداران فرانکوفون که در  بین

  ).398: 1392شاهوردیانی و سعیدیان، (

  انستیتو فرانسه )6

مراکز فرهنگی زیر نظر دولت در خارج از کشور هستند. اولین انستیتو در این مراکز، 

ری و استقبال ندر فلورانس ایتالیا بنا نهاده شد. این مرکز در زمینه مبادالت ه 1907سال 

 یتالهای دیگری نظیر اع مأموریت و می کندی خارجی در فرانسه فعالیت ها از فرهنگ

را بر علوم و آرا و نیز آموزش کارکنان و کارگزاران شبکه فرهنگی فرانسه در خارج 

  . عهده دارد

  سازمان مرکزی زبان آموزی فرانسه )7

یا اتحاد فرانسه که سازمانی مستقل و خصوصی سازمان مرکزی زبان آموزی فرانسه 

 123کند و در  المنفعه اتحاد فرانسه فعالیت می زیر نظر بنیاد عام 2007از سال  ،ستا

شعبه دارد. هدف اصلی این سازمان که خود را  1075روی هم رفته  ،کشور جهان

کند، آموزش زبان فرانسوی است.  سسه زبان آموزی دنیا معرفی میؤترین م بزرگ

کند که به این رقم باید  هزار زبان آموز پذیرش می 450سازمان مذکور ساالنه در دنیا 

  ).1388(کامپ،  هزار زبان آموز مؤسسات فرهنگی فرانسه را افزود 190

  المللی دیگر مراکز فرهنگی بین )8

های هنری، انجمن نشر تفکر فرانسوی،  های فرانسه، انجمن فرانسوی فعالیت خانه

(در عرصه سینما) ازجمله  دآژانس آموزش زبان فرانسه در خارج و فرانسه متح

المللی فرانسه هستند که راهبردهای دیپلماسی فرهنگی  مؤسسات و مراکز فرهنگی بین

  برند.  این کشور را پیش می

  ها اولویت

 حمایت و یاری درخشش فرهنگ فرانسوی در دنیا در کنار تنوع فرهنگی .1

 های فرانسوی در جهان توسعه و گسترش رسانه .2

اعطالی تسهیالت دانشجویی به دانشجویان خارجی و ایجاد همکاری علمی و  .3

 دانشگاهی به نام آژانس دانشگاهی فرانکوفونی شبکه علمی و

  ب) الگوهاي کشورهاي اسالمی

های اخیر را مورد بررسی  در این بخش دو دیپلماسی فرهنگی مهم جهان اسالم در دهه

های مادی و  و سپس ظرفیت دهیم. ابتدا دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر ایمان قرار می

هایی که این دستگاه  دهیم و سپس اولویت معنوی آن را در عربستان سعودی شرح می
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بریم. در گام بعدی به دیپلماسی پیشرو ترکیه  می  دیپلماسی برای خود قائل است را نام

پردازیم که با ترویج ایده هماهنگی دموکراسی و دین سعی در تثبیت هژمونی خود  می

هایی که ترکیه برای نیل به این  هان اسالم است و سپس سازوکار مادی و اولویتدر ج

  گذرانیم. هدف به وجود آورده است را از نظر می

 عربستان سعودي. 1

 محتوا

در الملل دارد.  ای دیرینه و تاریخی در روابط بین سابقه ،استفاده از مذهب در دیپلماسی

های مجدد بشری به دین و  گرایش در پی و پس از دوران گذار مدرنیتهقرن حاضر 

با ایجاد درک مشترک میان  والملل بازگشته  معنویت، دین به عرصه روابط بین

 موجب و جذابیت ایجاد کرده کشورهای دینی و مذهبی، برای کشورهای غیرمذهبی

  .شده استافزایش قدرت نفوذ در راستای اهداف سیاست خارجی 

ایجاد  دیپلماتیکرا برای مسائل  نقطه قوتهار چن) یددیپلماسی مبتنی بر ایمان (و 

 :کند می

وی در مناسبات و مذاکرات که اغلب نایجاد موقعیتی برتر به دلیل توسل به مسائل مع) 1

  .سکوالریستی غلبه دارد بر موانع

حاکم بودن اخالق، جهت حمایت از فضایی امن برای کشف منافع مشترک و ) 2 

  .تعارضات وفصل حل

  .اندازی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی ) چشم3 

توسعه و بهبود صلح در ابعاد مختلف و مقابله با نگرش خصمانه و پرهیز از ) 4 

  )1391(چاقمی،  مقابل تخریب طرف

های زیادی برای استفاده از دین در دیپلماسی  عربستان سعودی ظرفیت ،در این عرصه

 به دلیل طب اول اسالم و مسلمانان جهان وعنوان ق  به ،خود دارد. مکه و مدینه

میت دین در دیپلماسی عربستان را رقم زده است. عربستان با ها آن،های تاریخی  زمینه

خصوص جهان عرب   در تالش است تا رهبری جهان اسالم و به، استفاده از این بسترها

 را به عهده گیرد. 

ها و  بسیار زیادی تحت تأثیر ارزشدیپلماسی فرهنگی عربستان به میزان از طرف دیگر 

های عربستان را  بخش عمده سیاست 1923هنجارهای وهابیسم است. وهابیسم از سال 

این  که تا بدان جا  ،های خاصی بدان بخشیده است تحت تأثیر خود قرار داده و ویژگی
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 ،سردارو  یاالسالم خیش( کند راه نفوذ در منطقه را برایش توجیه و هموار می ،ایدئولوژی

1391 :103-128.(  

دیپلماسی فرهنگی عربستان عالوه بر تأثیرپذیری از هویت وهابیسم، خود بسیار متأثر از 

های رقیب و در رأس آن تهدیداتی از سوی رقیبی چون ایران  تهدید ناشی از ایدئولوژی

قرایی ال بنابراین عربستان تالش دارد تا در جهت دفاع از آرمان خود، یعنی ایده ام است؛

های کالن، جهت ترویج اندیشه وهابیت در قالب ایجاد مراکز  اسالمی، با صرف بودجه

های  المللی متعدد و متنوع، کمک های بین ایجاد همایش آموزش عالی فراملی در منطقه، 

ها و غیره به تقابل با اندیشه اسالم شیعی  گیری از رسانه مالی به کشورهای منطقه، بهره

  بپردازد.

  

 ارساخت

درمجموع فضای استراتژیک سیاست خارجی عربستان از سه  )1380به گفته عظیمی (

فارس است که قطب و عمق  حلقه درون یکدیگر تشکیل شده است. دایره اول خلیج

شود و این  ای سیاست خارجی سعودی محسوب می استراتژیک اقلیمی و منطقه

کند.  فارس و روابط دوجانبه اعمال می استراتژی را از طریق شورای همکاری خلیج

ب و عمق استراتژیک قومی سیاست خارجی این قلکه است  دوم، دایره عربیدایره 

های وابسته به  شود و این استراتژی را از طریق اتحادیه عرب و سازمان کشور تلقی می

و عمق استراتژیک معنوی و  لبق که کند. دایره سوم آن و روابط دوجانبه اعمال می

ها  کشورهای اسالمی و دهرا از طریق  و آن روحی سیاست خارجی این کشور است

های اسالمی تبلیغاتی مانند رابطۀ العالم  سازمان تخصصی و وابسته به آن و سازمان

های مسلمان در  سالمی، سازمان دعوت اسالمی، سازمان حمایت از حقوق اقلیتاال

 مانند چند سازمان دیگراز طریق  نمایندگی می کند. هم چنین کشورهای غیر اسالمی

  .کند سیاست خود در منطقه را اعمال می ،های وابسته به آن سازمان ملل متحد و سازمان

ای در دیپلماسی فرهنگی عربستان دارد. این  سازمان رابطۀ العالم االسالمی، نقش ویژه

سازمان از طرف مصوبه اولین کنفرانس عمومی اسالمی در مکه به دعوت پادشاهی 

محورهای فعالیت رابطۀ العالم االسالمی عبارت است عربستان سعودی به وجود آمد. 

المللی رهبران، ائمه جماعت و  شامل سامانه آموزش بین ،المللی های تبلیغ بین از: فعالیت

عنوان سفیران فرهنگ دینی،  آموختگان مقاطع عالی به مبلغان مذهبی، اعزام دانش

مه جماعت، تأسیس شبکه رسانان مستقل و کفالت امور مادی مبلغان، وعاظ و ائ پیام
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المللی  های بین اندیشی ها و هم مایشهنخبگانی با ترکیب دانشمندان مسلمان، برگزاری 

های رسمی با هدف تولید گفتمان مدیریت تولید و انتشار  اسالمی، صدور بیانه

های فضای مجازی،  های دیداری و شنیداری و رسانه های اسالمی مکتوب، رسانه رسانه

شرعی با هدف تولید دانش اسالمی، اعطای  یینترنتی، صدور فتاواتارنماهای ا

آموزشی، -برگزاری کمپی نهادی علمی ،های تحصیلی و بورسیه ها نهیهز کمک

و... . هم  های بشردوستانه و امدادی تبلیغی، ارائه خدمات سبک زندگی اسالمی فعالیت

المللی امداد اسالمی  ن بینهای رابطۀ العالم االسالمی، سازما یکی از زیرمجموعه چنین

  رسانی به کشورهای اسالمی است. است که موظف به کمک

  ها اولویت

ایجاد مراکز آموزش عالی ترویج وهابیت در بخش پژوهشی و دانشگاهی و  .1

 فراملی در منطقه.

المللی متعدد،  های بین برگزاری همایش تقابل با اندیشه اسالم شیعی از طریق .2

 ها و غیره.  گیری از رسانه های مالی به کشورهای منطقه، بهره کمک

 .عنوان سفیران فرهنگ دینی آموختگان مقاطع عالی به اعزام دانش .3

  

 ترکیه .2

 محتوا

های فرهنگی آن از دو جنبه حائز  ترکیه کشوری است که شناخت و بررسی سیاست

نکه ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند همسایه ایران است و دوم اهمیت است؛ اول ای

ای مثبت از سازگاری اسالم و دموکراسی جلوه  آنکه توانسته در دنیای امروز، چهره

دهد. سیاست خارجی ترکیه، تا حد زیادی از جغرافیا و موقعیت استراتژیک آن متأثر 

سیاست خارجی ترکیه  غرافیا، ) بیان کرده عالوه بر ج1380است و همانطور که اطهری (

از تاریخ و اقتصاد نیز متأثر است. به طور کلی این سه متغیر، منابع و مجراهای تاریخی 

  اند. های رفتاری آن را خلق کرده سیاست خارجی ترکیه مدرن بوده و سنت

فکری و ابزاری  از نخبگانای  ی سوم، عده هزارهالمللی ابتدای  در فضای جدید بین

مانند داووداغلو بر این اعتقاد بودند که با توجه به عمق راهبردی ترکیه، این ترکیه، ه

کشور نباید به دنبال کسب منزلت هژمونی پیرامونی خود باشد، زیرا چنین قدرتی ندارد 

). با فروپاشی شوروی، به ناگاه پنج جمهوری ترک در 6و  5: 1392(آدمی و نوری، 



  

  

  

  

 یاري فومنی محمدباقر خرمشاد، محمد اله  ١٧

آوردند. این در حالی بود که تا قبل از فروپاشی، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی سر بر 

بر  یه تکترکیه تنها دولت ترک در جهان بود. در پی چنین رخدادی، ترکیه کوشید با 

های تازه تأسیس برقرار کند. از  ای با جمهوری ترکی، روابط ویژه و فرهنگعامل زبان 

فرهنگ، مراحل تکامل تدریجی خود را  -تا آغاز هزاره سوم، سنتز اقتصاد 1980سال 

، شهرهای کوچک در منطقه آناتولی ترکیه شروع به ها مهرومومطی کرد و در خالل این 

از کارآفرینان جدید و صاحبان  ای گیری کردند که در نتیجه آن، طبقه رشد و قدرت

کار و البته مذهبی بودند، شکل گرفت. این طبقه  که عمدتاً محافظه وسایل تولید کوچک

دانست که رشد اقتصادی آنها وابسته به حضور آنها در اقتصاد جهانی از راه  خوبی می به

 بنابراین پدید آمدن نخبگان و طبقه متوسط جدید، شانس افزایش معادالت است؛

با شعار  فقط  نهکاران مسلمان این بار  بزرگی برای حزب عدالت و توسعه بود. محافظه

: 1391ی خود فراخواندند (دهقانی، سو بههای اقتصاد بازار، این طبقه را  اسالم که با ایده

24.(  

های اصالحی در  حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن با پیگیری برنامه

های اصالحیِ کمال درویش، وزیر اقتصاد  ویژه برنامه ترکیه به ساختارهای اقتصادی 

و  80های  ترکیه موفق شد نرخ تورم را یک رقمی کند و رشد اقتصادی را که در دهه

افزایش دهد. در سطح منطقه نیز  4/7طور میانگین کمتر از چهار درصد بود به  به 90

ی اقتصادی و امنیتی جستجو گذاری را در الگوها حزب عدالت و توسعه، هسته تأثیر

: 1388مدت، کانون اقتصادی منطقه گردد (کالجی،  یانماندازی  نمود تا بتواند در چشم

 سنتز توسعه، بافت و عدالت حزب بستری، و پشتوانه چنین برخورداری از ). با75-77

 سیاست در هم ترکیه سالح ترین برنده عنوان به و تکامل بخشید را فرهنگ-اقتصاد

  . گرفت کار به فرهنگی دیپلماسی در هم و خارجی

 برای و کرده دنبال منطقه کشورهای اختالفات غالب قبال در را طرفی بی سیاست ترکیه

 رشد اخیر دهه در که ترکیه. دارد تالش عرب جهان و منطقه ثبات و صلح برقراری

 و اسالم میان می کند سعی دارد، یبرم قدم توسعه جهت در و داشته اقتصادی مطلوبی

های  ملت-دولت میان درقبول  قابلای  چهره خود از و نموده برقرار هماهنگی دموکراسی

 بهره پیشرو و مطلوب نحوی به فرهنگی دیپلماسی از مهم، این برای و دهد نشان جهان

  گیرد. می

 فروپاشی از بعد. است غرب به خود معرفی ترکیه، هدفترین  می توان گفت مهم

 گرفت، شکل جدید ترکیه و آمد وجود به ترکیه برای که مسائلی و مشکالت و عثمانی
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 از دیگر یکی. استوار بود غربی الگوهای با ترکیه کردن غربی بر ترکیه دیدگاه رهبران

 بتوان شاید که است ترکیه کشور از در خارج زبان ترک ترکیه، ارتباط با جوامع اهداف

 گری، عثمانیهای  سیاست اتخاذ با یراً. اخکرد توجیه ینجاا در یسم راترک پان حرکت

بودجه  با و تأسیس -است ترکیه اوقاف به وابسته که- عثمانی را تحقیقات بنیاد ترکیه

  .است شده شناسایی غرب و عثمانی امپراتوری تحقیقات کالن مشغول

  ساختار

 فرهنگی دیپلماسی حوزه در اداراتی و نهادها ترکیه، خارجی سیاست دستگاه درون

  معرفی شوند: و ذکر الزم است که هستند فعال

قراردادها  انعقاد و هماهنگی مسئول که خارجه امور وزارت در فرهنگی کل اداره .1

 .ستا ها نامه موافقت و رسمی امورهای  پیگیری و

 و فرهنگیهای  رایزن اعزام و تعیین وظیفه ترکیه که گردشگری و فرهنگ وزارت .2

  دارد. عهده بر را خارجه امور وزارت الزم باهای  هماهنگی انجام

 سال دارد؛ در قرار ترکیه یریوز نخست درون نهاد که عمومی دیپلماسی کل اداره .3

 در و فعالیت یروز نخست خارجی امور نظر مشاور زیر و تأسیس شده 2010

 .کند می نقش ایفای نیز فرهنگی دیپلماسی

 به که است آن تلویزیون و رادیو ترکیه فرهنگی دیپلماسی اصلی نهادهای از یکی .4

 .کند می معرفی را ترکیههای  جاذبه و زبان فرهنگ پنجاه از بیش

 فرهنگی و اقتصادی امور که در تیکا به معروف الملل، بین توسعه همکاری آژانس .5

 .فعالیت دارد ترکیه المللی بین

 از است و ترکیههای  دانشگاه بر نظارت دار عهده ترکیه که عالی آموزش سازمان .6

 فرهنگی دیپلماسی ترکی، زبانهای  کرسی تأسیس و جذب دانشجو و مبادله طریق

 .کند می پیگیری خود حوزه در را

 است. فعال ،ها ملت ادیان و دینی روابط دادن قرار محور با ترکیه؛ دیانت سازمان .7

 شود، در می محسوب ترکیه بزرگ فرهنگیهای  شخصیت از که امره یونس بنیاد .8

 زبان ترکی کشورهای حوزه در و داشته فرهنگی همکاری دفترخارجی  کشورهای

 .کند می فعالیت

 ارتباط و علمی حوزه در نیز استراتژیک مطالعات مرکز در عمومی دیپلماسی واحد .9

 و سیستم در کوچکهرچند  نقشی و کند می فعالیت دیگر کشورها نخبگان با

 دارد. ترکیه فرهنگی دیپلماسی ساختار
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  ها اولویت

گسترش و حفاظ جایگاه پایگاه قومی دیپلماسی فرهنگی از طریق اعطای  .1

های همسایه و منطقه برای  پناهندگی، بورس تحصیلی و مذاکرات با دولت

 های ترک در کشورها. حقوق اقلیت حفظ

 گردشگری؛ نفوذ فرهنگی و صدور فرهنگ خود از طریق صنعت توریسم. .2

أثیر فرهیختگان و دانشمندان ی فرهنگی؛ برجسته کردن نقش و تساز چهره .3

تاریخ گذشته و معاصر کشور ترکیه مانند مولوی در پیشرفت علم و ادب در 

سطح جهان و استفاده از موقعیت آنها برای اهداف راهبردی دیپلماسی 

  فرهنگی.

  هاي بزرگ آسیایی ج) الگوهاي قدرت

تحلیل برگزیده های بزرگ آسیایی برای  در این بخش هندوستان و ژاپن از میان قدرت

های متغیر آنان از زمان نهرو تاکنون را به  اند. تجربه هندوستان را از خالل سیاست شده

های آن را  گذاری را توضیح داده و اولویت کشیم وسپس ساختار این سیاست تصویر می

ها  در دیپلماسی فرهنگیشان را  کنیم. در گام بعدی ریل گذاری ژاپنی مشخص می

دهیم. در ادامه  پس نقش فرهنگ عامه را در این مسئله توضیح میتوضیح داده و س

های این  نهادهای گسترش دهنده این دیپلماسی و در انتها همچون موارد قبل اولویت

  شماریم. دستگاه دیپلماسی را برمی

 هندوستان .1

 محتوا

در جنوب آسیا و ای بزرگی  منطقه دومین کشور پرجمعیت جهان و قدرت نهندوستا

های  های اخیر شاهد تحوالت بسیاری در حوزه طی سال شود که قلمداد می قاره هند شبه

یکی از فقیرترین  ،سیاسی، فرهنگی و امنیتی بوده است. کشوری که تا سی سال پیش

اکنون دارای یکی  هم ،رفت کشورهای جهان با تولید ناخالص داخلی ناچیز به شمار می

  طبقه متوسط است. فزونی گرفتن سطح جهان و ترین رشدهای اقتصادی در از سریع

 شامل طورکلی سه عامل مهم به ،1980تا پایان دهه  1947از بدو استقالل هند در 

  استعماری رهبران انقالبی دهلی نو، بازیابی انسجام و یگانگی چین به ضد یها شیگرا

ثیراتی أت ،جنگ سرد شدن ناشی از مثابه قدرتمندترین دولت آسیایی و دوقطبی

کننده بر سیاست خارجی هند در حوزه آسیای جنوب شرقی داشت. در درجه  تعیین
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حفظ استقالل و اجتناب از  ، به دنبالهدف عدم تعهداین کشور با پیگیری  ،اول

در پرتو این اصل، بر صیانت  1947های بزرگ بود. هند پس از  وابستگی هند به قدرت

 ؛کرد هر نوعی از استعمار خارجی تأکید میاز آزادی عمل در سیاست خارجی و طرد 

از طرفی هند را به دوری از پیوندهای تنگاتنگ  یدرواقع سیاست مبارزات ضد استعمار

ساختار دوقطبی سیستم  دیگر،داد و از طرفی  های امپریالیستی سوق می امنیتی با قدرت

 یاصل ،تعهدعدم  د.افزو بر آزادی عمل نسبی هند در سیاست خارجی می ،المللی بین

اساسی بود که نهرو در سیاست خارجی مطرح کرد. نهرو نفوذی کلیدی بر سیاست 

 1990خارجی هند داشت و پس از درگذشت وی، میراث سیاسی نهرو تا اوایل دهه 

  داشت. هند نفوذی چشمگیر بر سیاست خارجی کشور

گرایش قدرتمندی به  ،هندوستان در زمان جنگ سرد به دالیل سیاسی و استراتژیک

اما پس از  ،گذاران بلوک عدم تعهد بود از پایه این کشور گرچه .بلوک شرق داشت

ترین  بزرگ و ترین متحد و حامی عنوان بزرگ  پس از فروپاشی شوروی بهو  جنگ سرد

در مقابل مسائل و معماهای امنیتی با یک خأل  ،جنگدر دوران  خودشریک تجاری 

رو شد. از طرفی هند در ابتدای دهه  جایگزینی به جای مسکو روبهراهبردی برای یافتن 

رو و از سوی دیگر صنایع این  نود میالدی با رشد پایین اقتصادی و فقر گسترده روبه

ماندگی تکنولوژیک  طور عقب کشور دچار مشکالت عظیم ناشی از منابع مالی و همین

اقتصاد در ژئواکونومی  که در آن عامل ،بود. این وضعیت در دوران پساشوروی

ها در سلسله مراتب نظام توزیع  ملت-ترین عامل در بیان قدرت و جایگاه دولت مهم

توانست برای مدتی طوالنی دوام داشته باشد.  نمی ،شد المللی محسوب می قدرت بین

راه باز کردن درها و گسترش روابط با دنیای غرب و  ،رو هند نیز مانند چین ازاین

در متحده آمریکا و همچنین اصالح نظام اقتصادی خود را طی نمود.  التمخصوصاً ایا

های غرب در  گذاری حجم سرمایه این هستیم که از اوایل دهه نود، شاهد نتیجه

و کیفی  موجب گسترش کمی به خصوصرشدی تصاعدی به خود گرفته و ، هندوستان

  ).1395گردید (ملکی، پیشرفته این کشور  کیصنایع تکنولوژی

  اختارس

موازات بخش   اقدام به تأسیس بخشی تحت عنوان دیپلماسی به، 2006 هند در ماه می 

قبالً شورای . )189: 1389(قشقاوی،  تبلیغات خارجی در وزارت امور خارجه هند نمود

توسط دولت هند به وجود آمده بود که گرچه نهادی  1950روابط فرهنگی هند در 

عمالً  آمد وحساب می ولی در عمل شاخه فرهنگی وزارت خارجه به ،مستقل بود
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دار بود. البی هند در کشورهای متعددی پیشبرد دیپلماسی فرهنگی این کشور را عهده

همچون انگلیس، آمریکا، کانادا و استرالیا به دلیل حضور روحانیون هندو، تجار و 

. گردد باز میتقالل این کشور پیش از دوران اس بهدانشجویان هندی در آن کشورها 

ترین البی هند در خارج از کشور و همچنین انجمن پارلمانی هند در آمریکا، مهم

چنین  همآید. متحده به شمار می ترین البی رسمی از نظر تعداد در کنگره ایاالت بزرگ

ر اندرکاها دستدر این زمینه ،های آمریکاهای دیگری همانند هندیها و انجمنتشکل

های ها با اقدامات خود در راه دیپلماسی عمومی هند قدمتشکل اینفعالیت هستند. 

گزارش  جمعی، دسته ها در اقدامیتعدادی از این گروه به طور مثال ؛اندمهمی برداشته

اطالع  ه منظور، ب2008بر در نوام ای درباره حوادث تروریستی بمبئیتوجیهی ویژه

و رویکردهای آنها  ها گیری در نهایت موضع ودند کهاعضاء کنگره آمریکا تهیه نم

  .مؤثر واقع شد باره نیدرا

های هندی موسوم به های دارای رگ و ریشههای مقیم خارج یا خارجیهندی

میلیون نفر نیز برآورد شده است، از نظر  30دیاسپورای هندی که جمعیتشان تا حدود 

های آنها ها و سیاست رفتار سایر دولتتأثیر بسزایی در  ،دستگاه رسمی دیپلماسی هند

عالوه بر تعداد، به لحاظ  آنهاویژه وقتی توجه شود که  ؛ بهگذاشته استدر قبال هند 

-فرهیختگان و نیز سرمایه ،های قابل توجهی از دانشمنداندارای طیف ترکیب جمعیتی

های شاخصآنها را از نظر  که هستندهای گوناگون هنداران و اشخاص برجسته در زمی

بلکه  ،های بزرگ تنها قدرت نه. در نتیجه کیفی نیز در سطح قابل توجهی قرار داده است

توانند  می ،ها و نیز موقعیت خویشها و ظرفیتتناسب داشته تر نیز به کشورهای کوچک

  .از قدرت نرم و منابع آن استفاده کنند

  ها اولویت

  .تاکید بر استقالل هند1

  هندی تبار در کشورهای دیگر . استفاده از نخبگان2

  گذاری .بازنمایی شرایط مناسب برای سرمایه3
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 ژاپن .2

 محتوا

گذاری دیپلماسی فرهنگی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم انجام گرفت که تصویر  ریل

ژاپن را  طلبانه توسعههای جهان زدود و تصویر  ها را در اذهان ملت منفی از ژاپنی

این کشور را در موقعیتی  ا از ژاپن در جنگ جهانی دوم، ه جایگزین نمود. ذهنیت ملت

نابرابر در مقایسه با چین و کره جنوبی قرار داده و نتوانست با آنها در عرصه افکار 

عمومی رقابت کند. در سالی که هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم گرامی داشته 

ی این کشور به خاطر جنگ و شود، پاداش ژاپن به رسمیت شناختن ندامت و پشیمان می

  المللی است. ای و بین پذیرش نقش آن در امنیت منطقه

دیپلماسی عمومی ژاپن در نگاه کلی محتاطانه و محدود بوده، و تنها به ارتباط با رهبران 

کنند، بسنده  های شاخص سیاسی یا کسانی که فرهنگ فاخر ژاپن را ترویج می و چهره

های مبادالت فرهنگی  ژاپن در آغاز تحت عنوان سیاستکرده است. دیپلماسی فرهنگی 

یاد شده است. آنها دانسته اطالق مبادله را انتخاب کردند تا هم دنیا ژاپن را درست 

بشناسد و هم ژاپن با دنیا آشنا و از آن بهره بگیرد. این تفکر در صورت کلی، همان 

های  ه طبقات و طیفشدن و جهانی اندیشیدن است که ژاپن سعی کرده در هم جهانی

  گونه اندیشیدن و نگاه را به وجود آورد. خود، نیاز به این

کشورهای شرقی یا اساساً غیر غربی، همواره تالش داشتند که در دام واقعیت تاریخی 

یافته شوند. شاید بتوان گفت  توسعهحال مدرن و  اما درعین زدگی گرفتار نیایند؛ غرب

ن ایدئال شد، ژاپن بوده است. در ایران جوانان دهه تنها کشوری که موفق به تحقق ای

ها و ایکی یوسان را به  هایی مانند فوتبالیست های ژاپنی و کارتون شصت همگی سریال

آورند. سریال اوشین که تأثیر زیادی بر مردم ایران و بسیاری دیگر از  خوبی به خاطر می

چنین فیلمساز  ست. همکشورهای آسیایی داشته، محصول شبکه ان. اچ. کی ژاپن ا

های دیپلماسی فرهنگی ژاپن در  سینمایی مشهور ژاپنی، کوروساوا نیز از دیگر برگ

ها در قرن بیستم قدرتی نظامی بودند، پس از  گردد. ژاپنی های اخیر محسوب می دهه

یعنی برخالف  جنگ جهانی دوم با اتکا به فرهنگ خود، به قدرتی اقتصادی بدل شدند؛

اپن فرهنگ خود را بر پایه اقتصاد نچید، بلکه این فرهنگ ژاپنی بود که تصور غالب، ژ

ای قابل اتکا برای تبدیل شدن به قدرتی اقتصادی شد. لذا شناخت ژاپن از این  نقطه

جهت برای ما ایرانیان حائز اهمیت است که قصد داریم با حفظ و اتکا به فرهنگ سنتی 

  تکنولوژی دست یابیم.و باستانی خود به قدرت اقتصادی و 
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ی نسبت به اعمال دیپلماسی عمومی از تا حدرسد ژاپن  به طور کلی به نظر می

میل است. هدف راهبردی ژاپن تأمین صلح و کامیابی و موفقیت  های حکومتی بی کانال

برای مردم آن کشور است. این هدف از دوران باستان ثابت بوده و تغییر نکرده است. 

جهانی دوم، ژاپن راه جدیدی برای حصول این هدف اختیار کرد،  هرچند بعد از جنگ

کند و  اما کماکان ژاپن سیاست خارجی خود را در این جوهر و روح اعمال می

  آید. دیپلماسی عمومی عنصر اساسی آن به شمار می

دیپلماسی عمومی ژاپن از لحاظ سنتی متمایل به نخبگان است و نخبگان را هدف قرار 

های  ها و کنسولگری های فرهنگی سفارتخانه رت امور خارجه ژاپن بر برنامهدهد؛ وزا یم

خود در خارج از کشور بر دعوت از نخبگان فرهنگی، دانشگاهی و سیاسی به ژاپن 

  متمرکز بوده است. 

ای در سراسر جهان، به خصوص در میان جوانان، در  طور فزاینده عامه ژاپن به فرهنگ

ای برای دیپلماسی عمومی ژاپن تبدیل گشته است؛  ر بالقوهحال محبوب شدن و به ابزا

رو  ژاپن شروع به تمرکز بیشتر بر عامه مردم کشورهای گوناگون در جهان کرده  ازاین

عامه، زبان و برندهای  تا با هدف دیپلماسی عمومی، به ترویج و صادرات فرهنگ

  ).Aso, 2006(مختلف ژاپنی نماید 

 ساختار

وجه تنها به وزارت امور خارجه واگذار نشده یا منحصراً  یچه بهیپلماسی عمومی ژاپن د

ها و دیگر  های خصوصی، دانشگاه شود. شرکت توسط حکومت ژاپن اعمال نمی

های غیرانتفاعی، همگی نقش مهمی،  نهادهای آموزشی، مؤسسات تحقیقاتی و سازمان

یر از وزارت امور غ  بههای حکومتی  سکنند. آژان در فضای دیپلماسی عمومی ایفا می

خارجه، وزارت علوم و آموزش و آژانس امور فرهنگی وابسته به این وزارتخانه، همگی 

حال وزارت امور خارجه  ینا باای فعال هستند.  های فرهنگی و مبادله در اعمال برنامه

  یز، بازیگر و مروج اصلی دیپلماسی عمومی ژاپن است. ر برنامهچنان  هم

وابسته به دبیرخانه وزارت امور خارجه، مسئول اصلی  25پارتمان دیپلماسی عمومید

مبنای دیپلماسی فرهنگی ژاپن نیز بر این اصل دیپلماسی عمومی این وزارتخانه است. 

ستر صلح و ثبات کشور در در بیافتگی  بنا گذاشته شده است که پیشرفت و توسعه

                                         
25 The Public Diplomacy Department 
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بخش فرهنگی وزارت امور  این هدف،برای تحقق  ؛الملل اتفاق خواهد افتاد عرصه بین

  دارای سه واحد است: ژاپنخارجه 

 ،ها گذاری کلی، توافق سیاست، ریزی ، مسئولیت برنامهاداره اول امور فرهنگی

تبادل فرهنگی، نظارت بر کار بنیاد ژاپن و همکاری با  ،ی فرهنگیلالمل های بین نشست

  دارد.هده عالمللی فرهنگی را بر  های بین سازمان

اره اول، وظیفه تبادل دتر در نسبت با ا ، در سطحی عملیاتیاداره دوم امور فرهنگی

ترویج زبان ژاپنی را بر  وها، دانشجویان، ورزشکاران  می و شخصیتلهای ع هیئت

 .عهده دارد

که وظایف روابط چندجانبه و دوجانبه فرهنگی را به عهده  اداره سوم امور فرهنگی

رابطه با یونسکو، دانشگاه سازمان ملل متحد، کمیته میراث جهانی و... دارد؛ مانند 

  ). 1380نیا،  (اسماعیل

ها و دفاتر کنسولگری ژاپن در سراسر جهان، صالحیت اعمال  از سفارتخانه هرکدام

دیپلماسی عمومی را دارند. برای این منظور، وزارت امور خارجه، مأموران خود را به 

کند تا مسئولیت موضوعات فرهنگی و  دفاتر کنسولی اعزام میها و  این سفارتخانه

ها و دفاتر کنسولی مهم، وزارت امور  بگیرند. در برخی سفارتخانه بر عهدهای را  رسانه

 Japan(» رسانی ژاپن مراکز فرهنگی و اطالع«خارجه، مراکزی را با عنوان 
Information and Culture Centers( اندازی کرده است.  تأسیس و راه

های فرهنگی و  کارمندان و اعضای هرکدام از این مراکز تقریباً منحصراً درگیر برنامه

  رسانی هستند. خدمات اطالع

  

  ها اولویت

 تأمین صلح و کامیابی و موفقیت برای مردم کشور ژاپن .1

 دعوت از نخبگان فرهنگی، دانشگاهی و سیاسیتمرکز بر نخبگان بومی و  .2

 دیگر کشورها به ژاپن

عنوان هدف  تمرکز بیشتر بر عامه مردم هر کشور و منطقه در جهان به .3

عامه، زبان و برندهای مختلف  دیپلماسی عمومی و ترویج و صادرات فرهنگ

 ژاپنی
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 بحث و بررسی -3

 کشور شش خصوص در گرفته صورت های بررسی و شده انجام های پژوهش براساس

  :شود می بندی طبقه دسته 3 در فرهنگی دیپلماسی مطالعه مورد

  غیرتهاجمی-الف) دیپلماسی فرهنگی تهاجمی

های غرب،  در تحلیل دیپلماسی های فرهنگی کشورهای شش گانه مورد بحث از حوزه

توان به راهبردهای تهاجمی بعضی از این  های بزرگ آسیایی و جهان اسالم می قدرت

کشورهای دیگر اشاره کرد. با آنکه مفهوم نفوذ کشورها در کنار راهبردهای غیرتهاجمی 

دهد، به خودی خود دارای حدی  که هسته اصلی ایده دیپلماسی فرهنگی را تشکیل می

توان خود به دو صورت  های اعمال این نفوذ را می از بار تهاجمی است اما روش

های تهاجمی ما مشخصا با  بندی نمود. در سیاست تهاجمی و غیر تهاجمی دسته

گذارند، در حالی  هایی طرف هستیم که بر عوامل تفاوت و تضاد دست می سیاستگذاری

که راهبردهای غیرتهاجمی اگر هم برعوامل تشابه دست نگذارند، عوامل اختالف 

توان به دیپلماسی  های تهاجمی می . در رابطه با سیاستکنند زا را برجسته نمی تشنج

  ت متحده آمریکا اشاره کرد.فرهنگی دو کشور عربستان سعودی و ایاال

عربستان سعودی اساسا دیپلماسی فرهنگی خود را با تعمیق شکاف و دو پارگی جهان 

اسالم بین شیعه و سنی بنا کرده است. سیاست تهاجمی حاضر، منجر به ضعف کشورها 

گردد. حوزه تمدنی کشورهای اسالمی به مدت صدها  مورد می های بی از طریق تخاصم

اند و اکنون نیز با  ای را تجربه کرده ام خالفت، سرنوشت سیاسی بهم پیوستهسال ذیل نظ

ای و جهانی، همچون بحران بسیار حیاتی آب، نیاز است  های منطقه فرا رسیدن بحران

موجودیت سیاسی این کشورها، تصوری از سرنوشت بهم پیوسته خود داشته باشند. 

های ارتجاعی در جهان  وج اندیشهراهبردهای تهاجمی عربستان با سوار شدن بر م

ای که زمانی در  کند؛ ایده اسالم، مستقیما با ایده تقریب مذاهب اسالمی مقابله می

ریزی شد و در کشورهایی مانند ایران دارای حمایت زعمای بزرگ  دانشگاه االزهر پی

  شیعه نظیر آیت اهللا بروجردی بود.

چون  یپلماسی فرهنگی این کشور همتوان گفت که ساختار د در مورد آمریکا نیز می

ساختارهای نظامی آن به میزان زیادی تهاجمی هستند و همین عنصر تهاجمی نسبت به 

کند که دیپلماسی فرهنگی این کشور به سمت  های دیگر، ایجاب می ملت-دولت
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های دیگر و تأکید بر برتری فرهنگی آمریکا در  ایدئولوژیک شدن میل کند. نفی فرهنگ

های  است که دامن زننده به تنش ای های عمومی این کشور، ویژگی ذاریگ سیاست

ها در بسیاری از موارد تاریخی، ابزار  سیاسی و نظامی موجود در جهان است. رسانه

های  اند. آمریکا به وسیله این سیاست سازی گسترش این نظام فرهنگی بوده عملیاتی

ا در سطح جهانی و درکشورهای مختلف تهاجمی در دوران پسا ریگان، راه بازار آزاد ر

  است. هموار کرده 

توان از راهبردهای غیرتهاجمی یادکرد که در  در مقابل این راهبردهای تهاجمی می

دهنده این موضوع  مابقی کشورهای مورد مطالعه، قابل مشاهده است. تجربه ترکیه، نشان

فرهنگی بومی با آن، سازگاری عناصر   است که چگونه تأکید بر دموکراسی و ظرفیت

تواند تصویری درخشان و گیرا به جهان  عالوه بر حل بسیاری از مشکالت داخلی، می

صادر کند و صنعت گردشگری، چطور در این زمینه ابزاری کارآمد خواهد بود. تنوع 

های خود لحاظ کرده، موجب دگرگونی بنیادی نگاه  فرهنگی که ترکیه در سیاستگذاری

ن کشور گشته و شکوفایی در حوزه ادبیات و هنر را برای آنان به ارمغان المللی به ای بین

طور که در تجربه الگوی دیپلماسی فرهنگی فرانسه  آورده است. فرهنگ و هنر، همان

گیرد، نه آنطور که  شود، در قلب دیپلماسی غیرتهاجمی یک کشور قرار می دیده می

آن خود داشت. در دیپلماسی فرهنگی  ایدئولوژی در تجربه آمریکا، این جایگاه را از

غیرتهاجمی به جای آنکه عرصه ایدئولوژیک راهبر هنر باشد، این هنر است که فضای 

سازد. تأکید بر عناصر ملی و بومی نیز، آنطور  های ملی را دگرگون و متحول می سیاست

ی های سیاسی، اقتصادی و اجتماع گر عرصه تواند یاری که در ژاپن وجود دارد، می

کشور باشد، بدون آنکه به یک ناسیونالیسم افسارگسیخته و تندرو بدل شود. 

گرایی  ای که در عصر حاضر خطری واقعی است و مجادالت بومی ناسیونالیسم افراطی

انجامد که در ابتدا بنا به نقض آن  پیرامون آن، غالبا خود به نوعی ناسیونالیسم افراطی می

  داشت.

توانند  اند، می ساختار دیپلماتیک غیرتهاجمی کشور قرار گرفتههایی که در متن  فرهنگ 

منجر به خروج از وضعی شوند که بنابر نظر هابز، جنگ همه علیه همه بود. هند، 

کند که با استفاده از ظرفیت البی شهروندان خارج از  انداز دیپلماتیکی را ترسیم می چشم

و البته مؤثرتری ایفا نمود. اگر ساختار تر  توان با کشورهای دیگر، رابطه عمیق کشور می

ایدئولوژیک دیپلماسی فرهنگی، همانطور که در الگوهای عربستان و آمریکا دیدیم، 

شناسد، دیپلماسی فرهنگی  باز می» دیگری«های فرهنگی دیگر را به مثابه یک  حوزه
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تباط با تواند با طرح رویکردهای حقیقتا فرهنگی راهی را برای ار غیرایدئولوژیک، می

 باز کند. » نفوذ«و » غلبه«هایی چون  کشورهای دیگر در فراسوی ایده

 ب) دیپلماسی فرهنگیِ معطوف به نخبگان دانشگاهی

های مطالعاتی و جذب اساتید و  های تحصیلی، دوره تسهیالت آموزشی از قبیل بورس

دیپلماسی های  های مطرح گسترش ایده پژوهشگران از دیگر کشورها، از جمله تاکتیک

فرهنگی در دنیای امروز است. کشورها با قائل شدن این نوع تسهیالت عالوه بر استفاده 

های دستگاه  کم هزینه از نیروهای انسانی موجود در سطح جهان، به طور ضمنی ارزش

دهند. حضور فعاالنه ایاالت متحده آمریکا،  سیاسی خود را نیز در سایر کشورها نشر می

ر این زمینه توانایی اقناع و برانگیختن همدلی نخبگان سراسر جهان را فرانسه و ژاپن د

هایی مانند  بخشد. آنان عالوه بر آنکه در رشته ای محسوس  به این کشورها می به گونه

تژیک  علوم انسانی با جذب دانشجویان و پژوهشگران مناطق مختلف جهان، دانش استرا

های مورد نظر خود  دهند ارزش افزایش می های تمدنی و سیاسی خود را از سایر حوزه

کنند. فرانسه و آمریکا با توجه به  را نیز به جامعه هدف انتقال داده و نهادینه می

ها در سطح جهانی دارند  ای برای آکادمیسین های قدیمی دانشگاهی، جذابیت ویژه سنت

ت، در سطحی یافتگی موفق در کشورهای در حال توسعه اس و  ژاپن نیز که نماد توسعه

های موقتی و دائمی بین نخبگان  تر از فرانسه و آمریکا، مقصدی مهم در مهاجرت پایین

دانشگاهی کشورهای در حال توسعه است. در این میان ایاالت متحده با توجه به 

های بنیادین فرهنگ  دیپلماسی فرهنگی تهاجمی خود بیش از دوکشور دیگر بر ارزش

کند. اما برخالف الگوهای دیپلماسی  های دیگر تأکید می نگآمریکایی در تقابل با فره

ها رکن اساسی آن هستند، در سایر الگوها این پیوند دارای  فرهنگی غربی که دانشگاه

توان اینگونه ارزیابی نمود که ترکیه و عربستان در  باشد و می این پیوستگی و عمق نمی

هرچند از مدارس دینی  اند. هتر عمل کرد جذب نخبگان غیردانشگاهی عموماً موفق

توان به عنوان بدیل این ساختار دانشگاهی یاد کرد اما این مدارس بنا به  عربستان می

های یاد  ماهیت تبلیغی خود ربط چندانی به یک سیستم علمی پویا همچون دانشگاه

دی اند برد جهانی پیدا کنند. هند نیز با داشتن حجم زیا شده ندارند و همچنین نتوانسته

از دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند، در الگویی معکوس 

کند از طریق این دانشجویان کشور مقصد و نظام دانشگاهی آن را تحت تأثیر  تالش می

  دیپلماسی فرهنگی خود قرار دهد.
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  ج) دیپلماسی فرهنگیِ معطوف به فرهنگ عامه

د خاصی بر هدف قرار دادن توده مردم و الگوهاي دیپلماسی فرهنگی تهاجمی، تأکی

هاي  هایی پر هزینه، تالش فرهنگ عامه سایر کشورها دارند. عربستان سعودي در پروژه

متعددي جهت گسترش وهابیسم خصوصا در کشورهاي اسالمی نموده است. در 

هاي ناهمسو با عربستان سعودي در رأس قدرت حضور دارند،  کشورهایی که دولت

هاي فرهنگی هستند. آمریکا نیز با  پروژه ترین جامعه هدف این  دم اصلیهاي مر توده

هایی  هاي فرهنگی خود را به عنوان ارزش دستگاه عظیم صنعت فرهنگ خود، ارزش

ها به  دهد. بدل شدن تمامی هنرها و سرگرمی جهان شمول در سراسر جهان بسط می

جریانات مختلف به ایاالت صنعت در این کشور، توان عظیمی را در کانالیزه کردن 

متحده داده است. صنعت سینما و صنعت بازي، بخش مهمی از این دستگاه فرهنگی 

است که مخاطبان وسیعی را در سراسر جهان به خود جذب کرده است. اما ژاپن نیز 

بندي عناصر فرهنگ ملی  علی رغم وجود دیپلماسی فرهنگی غیرتهاجمی با صورت

سند، از قبیل کمیک(مانگا) و انیمه، توانسته است در کشورهاي هایی عامه پ خود در فرم

مختلف جهان تأثیرگذاري فرهنگی بزرگی را پدید بیاورد. اما صنایع فرهنگی هند مانند 

المللی  سینماي آن نتوانسته است جز در مواردي محدود، تأثیر زیادي را در عرصه بین

پسند  ي اساسا متفاوت سینماي عامهمختلف ایجاد کند و از جمله دالیل آن مبناي فکر

است. در این زمینه ترکیه با گسترش  -آمریکا-پسند غالب در جهان  هند با سینماي عامه

صنعت گردشگري اثرگذاري بر فرهنگ عامه را آغاز کرده است هرچند در این زمینه، 

 اش راهی طوالنی در پیش دارد و حوزه اصلی اثرگذاري آن تاکنون کشورهاي همسایه

  مانند ایران بوده است.

  

  گیري نتیجه

مطالعه بر روي الگوهاي دیپلماسی فرهنگی مورد بحث، در پایان به ما این امکان را 

دهد که با ارتقاء ساختار مفهومی خود، تواناییمان را در شناسایی الگوهاي دیپلماسی  می

 یم. اي، به طرز مؤثري افزایش ده کننده در سطح جهانی و منطقه فرهنگی عمل

در این بخش از فرامطالعه حاضر بنا داریم با استفاده از راهبردهاي کلیدي موجود در 

الگوهاي دیپلماسی فرهنگی کشورهاي مورد بحث، به ایجاد الگوي مفهومی مبتنی بر 

هاي گوناگون در آینده  شناسی تواند مبناي طراحی سنخ مبانی نظري دست بزنیم که می
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هاي مسلط  به ذکر است که این الگوي مفهومی بر مبناي گرایشقرار بگیرد. البته الزم 

در ساختار دیپلماتیک آن کشور بیان شده است و داعیه توضیح کامل پیچیدگی موجود 

  را در سطح واقعیت نخواهد داشت.

  

  

  

  

 بندي کلی کشورهاي مورد مطالعه . دسته1شکل 

    

 ایاالت متحده آمریکا �

 فرانسه �

 عربستان سعودي �

 ترکیه �

 هندوستان �

 ژاپن �

دیپلماسی 

فرهنگی

الگوي  

کشورهاي 

غربی

الگوي  

قدرت هاي  

بزرگ آسیایی

الگوي  

کشورهاي 

اسالمی
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 بندي دیپلماسی فرهنگی . دسته2شکل 

  

دیپلماسی 

فرهنگی

1

تهاجمی
امریکا

عربستان

غیرتهاجمی

فرانسه

ژاپن

ترکیه

هند

2

معطوف به نخبگان 

دانشگاهی

امریکا

ژاپن

فرانسه

هند

معطوف به نخبگان 

غیردانشگاهی

ترکیه

عربستان

3
معطوف به فرهنگ 

عامه

امریکا

عربستان

ژاپن

ترکیه
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