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قرار گرفته است. لذا در  یتیو هو یعوامل فرهنگ ریشدت تحت تأث به المللنیعرصه روابط ب امروزه،
را با  یدیجد کردیخود رو یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیبه مقاصد س دنرسی جهت هاحکومت دوره، نیا

حضور  د،یدر عصر جد چنانکه. انددهکر اتخاذ هاحکومت ریدر روابط با سا یفرهنگ یاستفاده از ابزارها
را فراهم آورده که  یانهیزم الملل،نیفعال در عرصه نظام ب یبه مثابه کنشگر رانیا یاسالم یجمهور

پیدا  یشتریب گستردگی تش،حیا نخست یهانسبت به دهه گریباز نیا تیفعال یهاابعاد مختلف حوزه
است که  یعرصه از جمله مسائل نیا یهایو ناکام هاتی، شناخت علل و عوامل موفقترتیب دین. بکند

 المللنیب طیدر مح ایپو یحضور یبرا رانیا یاسالم یکه جمهور طوریپرداخته شود. به ه آنب یدبا
رو، با از اینبه اهداف و منافع خود حرکت کند.  یابیو منسجم به سمت دست وستهیبتواند به صورت پ

در  یمناسب تیاز وضع یو برخوردار یفرهنگ یپلماسید نهیدر زم رانیباال و مطلوب ا تیظرفتوجه به 
به  زین نهیزم نیدر ا کندو کوشش  دیافزایب زیالزم است بر قدرت نرم خود ن ،منابع قدرت سختزمینه 

و  یفیتوص یمبنا، پژوهش حاضر با روش نی. بر ادینائل آ المللنیخود در عرصه ب ستهیشا گاهیجا
از  یدرست و قابل قبول یسازتالش دارد مفهوم ،یاسناد-ایکتابخانه هایبر داده یو مبتن یلیتحل

 گاهیپرسش پاسخ دهد که جا نیمقاله درصدد آن است تا به ا نیا نیارائه دهد. همچن یفرهنگ یپلماسید
در  چگونه است؟ یغرب یبا کشورها رانیروابط ا ژهیبه و المللنیدر توسعه روابط ب یفرهنگ یپلماسید

با غرب، استفاده از  رانیا یروابط فرهنگ دارویکه تنها نوش شودمطرح می گونهنیا پاسخ، فرضیه
 .است یفرهنگ یپلماسید

 .غرب ران،یا الملل،نیبروابط  ،یفرهنگ یپلماسیگفتمان، د :واژگان كليدي
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یفرهنگ یسپلمایبر توسعه د ویکمبیستچرخش گفتمان در قرن  ریتأث  

 مقدمه .1
ابزارها و  م،یها بدانتعامل با جهان خارج توسط دولت تیریرا فن مد یپلماسید اگر

 به کار گرفت. از آنجا که مالحظات توانیم تیریمد نیاعمال ا یبرا یمتعدد یسازوکارها
را  یخارج استیدر مباحث س نیادیسه حوزه بن یطور سنتبه یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس

منافع  نیکشورها با هدف تأم یخارج استیس الملل،نینظام ب عرفلذا در  د؛ندهیم لیتشک
سه جنس  نیاز هم ییو با سازوکارها و ابزارها یگفته طراح شیکشور در سه حوزه پ یمل

نظران علم و صاحب شمندانیاز اند یاریهمه، به باور بس نی. با اشودیم ییو اجرا یاتیعمل
یم لیرا تشک یخارج استیرکن چهارم س «یگفرهن یهافرهنگ و مؤلفه» ،المللنیروابط ب

 .گرددیاز آن منبعث م زین گریسه حوزه د نیریز یهاهیاز مواقع ال یاریکه در بس ،دهد
 (136:1384 ،ی)خان

قرار دارد. از  یتیو هو یعوامل فرهنگ ریبه شدت تحت تأث المللنیامروزه عرصه روابط ب 
 گاهیجا ت،یاز هو ینگهبان یکوشش برا نیو هم چن یتبادالت و مناسبات فرهنگ رو،نیا
در ساحت عمل به خود  نیو همچن یپردازهیو نظر کیدر سطح مباحث تئور یاژهیو

و  یخارج استینه دستور کار س ت،یاز هو یکه پاسدار ییاختصاص داده است. تا جا
و  یفرامل ،است که پهنه عمل آن یوجاز م یاز همه، ناش شیبلکه ب ،یمطالعات راهبرد

از دو فرهنگ  یجهان ناش ی)ره( بحران فرهنگینیمبنا، از نظر امام خم نیاست. بر ا یجهان
فرهنگ  ،یهمان فرهنگ اله شانینظر ا از یاسالم لیاست. فرهنگ اص یو غرب یاستعمار

 نیکه ا دهدمی نشان ینیاز طرف امام خم یاسام نیاست. کاربرد ا یو سالم اسالم حیصح
و  یاست )ستوده آران دیت گرفته و منطبق با قرآن مجشأاسالم ن نیفرهنگ از اصول د

 یمثابه کنشگر به رانیا یاسالم یحضور جمهور ، با(. اما در عصر حاضر25:1388 ار،یدانش
نسبت به  گریباز نیا تیفعال یهاابعاد مختلف حوزه یبررس الملل،نیفعال در عرصه نظام ب

 یفرهنگ یپلماسیو خصوصاً د یپلماسیاست. عرصه د افتهی یشترینخست امکان ب یهادهه
 یبرا یسازمیو تصم یزیرالزمه برنامه ،آن یو بررس لیاست که تحل ییهااز عرصه یکی

ساله،  یس یندهایاست. شناخت روندها و برآ یخارج استیس یرفتار یهاشیپو میتنظ
 نیا یهایو ناکام هاتیموجود، شناخت علل و عوامل موفق یهاو گسست یکپارچگی

 یبرا رانیا یاسالم یتا جمهور ،بدان پرداخته شود یستیاست که با یعرصه از جمله مسائل
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به  یابیو منسجم به سمت دست وستهیصورت پ هبتواند ب المللنیب طیدر مح ایپو یحضور
 هایتیکه ظرف یبه عنوان کشور رانیا یاسالم یاهداف و منافع خود حرکت کند. جمهور

 یفعال یفرهنگ یپلماسید تواندیها ممؤلفه نیداشته و با اتکا به هم یو فرهنگ یتمدن میعظ
از جمله نکات  ،اساس نیباشد. برا هداشت یشتریب اریعرصه توجه بس نیبه ا باید ،کند فایرا ا

 یچگونگ ،مورد مالحظه قرار دهند یفرهنگ یپلماسیدرباره د دیکه کشورها با یقابل توجه
 یافکار عموم یاز سو یکشور زیرا، اگر به. استکشورها نسبت به آن کشور  گریتفکر د

به  ،. در حال حاضرشودیشود از قدرت نرم آن کاسته م ستهینگر یمنف دهیبه د گریکشور د
 زین ندارند و یاسالم یدرباره جمهور یمثبت دگاهیکه د یغرب یکشورها تیسبب حاکم

 یمایدن سکرمغشوش  برای تالش بسیاری ی،جهان یهابر رسانه یجهان سمیونیسلطه صه
ی المللنیب لحص نهیدر زم مخالف و اخاللگر یکشور ریارائه تصو و رانیا یاسالم یجمهور

در  نسبت به آن، یرو، الزم است مسئوالن کشورمان با آگاه نی. از اگیردصورت می از آن
بر  یو مبتن یواقع یریتصو کنندسخت کوشا بوده و تالش  غاتیتبل نینمودن ااثر یب نهیزم

به عنوان  یفرهنگ یپلماسیمبنا، د نی. بر اندیارائه نما انیبه جهان رانیا یدرون هایتیواقع
قرار گرفته است.  رانیا یاسالم یجمهور اریها در اختملت نیاز روابط ب دیجد یاعرصه

در  آن راو ابعاد و اهداف  یفرهنگ یپلماسید گاهینوشتار حاضر درصدد آن است تا جا
 نییتب یرا به خوب یمفهوم فرهنگ و روابط فرهنگمشخص کند،  المللنیتوسعه روابط ب

در همین پرداخته و  یو فرهنگ یعلم یپلماسیآن و د خچهیو تار یپلماسید یبه بررس، دینما
 رانیروابط ا ژهیبه و الملل،نیدر توسعه روابط ب یفرهنگ یپلماسید گاهیشده جا ، تالشراستا

 شود.مشخص  یحدود تا یغرب یبا کشورها
 
  پژوهش ینظر میو مفاه اتیادب .2
 يپلماسیمفهوم د. 2-1
کاغذ  ایمدرک، سند  یبه معن «Diploma»ی ونانیاست برگرفته از کلمه  یاواژه یپلماسید

. در گذشته گرددیبه اشخاص اعطا م ایدرجه اینشان  از،یتا شده که در آن امت یرسم
مرتبط بود، ابتدا در فرهنگ و  یالمللنیاسناد که گاه با موضوعات ب نیا یابیو ارز یبندطبقه

 «Diplomatics» با واژه یسیو سپس در زبان انگل «Diplomatigue» زبان فرانسه به عنوان
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نیاداره امور ب وهیکلمه مفهوم خاص هنر و ش نیکه ا جیو شناخته شده است. به تدر جیرا
را به  مانیعقد قرارداد و پشکل اتحاد،  یچند جانبه برا ایدو  یاسیدر مذاکرات س المللی

شد که  یمیکننده مفاه انیو ب دیقطع گرد اشیاصل شهیآن با ر یخود گرفت، ارتباط لغو
از جمله  توانیرا م یپلماسی(. د327-328: 1384 ،ی)کاظمشودیم یامروزه در اذهان تداع

آن براساس موارد  یبه شمار آورد که دامنه معنا یجهان یاسیاصطالحات مبهم مطالعات س
 ژوهشگرانو متنوع است. پ عیوس یاکنندهجیاستفاده و استفاده کنندگان مختلف، به طرز گ

چون  یمیکه اغلب با مفاه افتهی میآن چنان تعم یپلماسیکه استفاده از مفهوم د دانندیآگاه م
. شده است( نیگزیجا ایمترادف ) «یخارج استیس» ای «یجهان استیس» ،«المللینروابط ب»

 ،«سران یپلماسید»، «ابرقدرت یپلماسید»، «قدرت بزرگ یپلماسید»چون  یاصطالحات
 ندیفرا انگریب یمطبوعات یهابه خصوص در گزارش ،گرید یاریو بس« بحران یپلماسید»

 انیمحدود گردد. ارتباط م یپلماسیخاص از د یتنها به بعد تواندیاست که نم یعیوس اریبس
 «کیپلماتید خیتار»که اغلب با عنوان  المللنیب خیو تار یجهان استیس الملل،نیروابط ب

در  ،بیترت نی. به همکندیم دییاصطالحات فوق را تأ ینیگزیجا هینظر گردد،یم یمعرف
 یپلماسید رینظ یپلماسید گریموارد استفاده د ،یمطبوعات هایو گزارش یمتون دانشگاه

 طور کلینکته است که به نیا نیمب ،یجنوب یقایآفر یپلماسید ای هیروس یپلماسید ا،یتانیبر
مذکور بوده  یکشورها یخارج استیرفتار س انیب واژه، نیدر استفاده از ا سندهیمنظور نو

 .(15 -16: 1379 ت،ی)وااست
است که احتماالً همراه با  یاسیس یاز ابزارها یکی یخارج استیدر عرصه س یپلماسید اما
تا بتواند به اهداف  سازدیرا قادر م المللینیب گریباز ،ینظام یرویابزارها، مانند ن گرید
 یاصل فهیوظ: دیگوی(. آدام واتسون م716:1383 ت،یو اسم سی)بل ابدیخود دست  یاسیس
و حفظ نظم در بحبوحه تحوالت  تیریمدوظیفه آن بلکه  ست،یاداره نظام ن اًصرف یپلماسید

صادق  زیگفته را ن نیعکس ا توانیکردن است. مسلماً ممستمر مجاب انیجر ینوع قیاز طر
 )بارستون،باشد هایریدرگ ایادامه اختالفات  یبرا یالهیوس تواندیم یپلماسید رایدانست ز
 ،یپلماسید فیاز وظا یکی تر،یسطح کل کیز معتقد است که در ی(. بارستون  ن66:1374

بخش و سامان یهنجار یالمللنیاز قواعد ب یاو اصالح مجموعه گسترده میتنظ ن،یتدو
 ،یبه طور سنت(. »66)همان، شودیم المللنیساختار در نظام ب ینوع جادیاست که سبب ا
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اطالعات، نقش  یآورجمع فهیظشامل پنج و یپلماسید یمیمعمول و قد یکارکردها
بوده  یو انجام خدمات کنسول اینقش مذاکره ،یحفاظت از منافع مل ،یو ارتباط یمشورت

 گرانیباز ماتیتابع تصم ندهیفزا یاگونهبه یپلماسیکه کارکرد د معتقد استاست. روزنا 
 گرانیباز هب کیپلماتید هاییندگینما یادار فیاز وظا یاریشده و با انتقال بس یفرامل
 .(374:1386 ،یدی)وح« رفته است لیکشورها تحل کیپلماتیتعهدات د د،یجد
نهفته  ریبه شرح ز یسه نکته اصول یپلماسیمربوط به د یکل فیخالصه در تعار طوربه

 :است
ممکن است  هر چند ،یاست و نه داخل یخارج استیدر امور مربوط به س یپلماسی: دالف

 باشد؛ یداخل استیبافت س یتمام نما نهییآ
یانجام م زیآممسالمت قیبه طر یعنیگو، مذاکره و مصالحه وگفت لهیبه وس یپلماسی: دب

 یاز زور و قدرت ممکن است برا یمتعارف، زور در آن راه ندارد ول طیو در شرا شود
  شود؛ یریگبهره میمستقریفشار غ جادیا

به اهداف مورد نظر است و  دنیو رس جهیحصول نت یبرا یو روش وهیفقط ش یپلماسی: دج
 .(239:1384 ،ی)کاظم نه خود آن اهداف

 
 مفهوم گفتمان .2-2

و  اتیگرفته تا ادب شناسیاز زبان ،یمطالعات هایحوزه و هااز رشته یاریگفتمان در بس واژة
 کی ،ردگییمورد استفاده قرار م ریواژه به دو تعب نی. اشودیبه کار گرفته م استیفلسفه و س

و  هکرد یتلق یآن را فرازبان گرید ریو تعب داندیسخن م ایآن را در قالب زبان و گفتار  ریتعب
در  (.161:1384 ،یدر آن توجه دارد)احمد یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع هاینهیبه نقش زم

نوشتار؛ سخن  ایاز گفتار معقول  ایمنسجم  ایمجموعه»ساده  انیزبان متعارف، گفتمان به ب
گزاره  نیبلکه چند یست،گزاره ن کی(. گفتمان شامل 61-62: 1386هال، «)است یسخنران ای

صورت آن را (1984-1926فوکو) شلیرا شکل دهند که م یزیند تا چهست با هم در کار
ها گزاره نیکه ا دیپنگوئن فوکو نگاه کن یشناس. به فرهنگ جامعهخواندیم یگفتمان بندی

: کندیداللت م گرید هایبا تمام گزاره ایسازگارند، هر گزاره به رابطه گریکدی با چگونه
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 یالگو ایجنبش  یدارند و از استراتژ یکسانی وهیشکه  کنند،یموضوع اشاره م نیآنها به ا»
 .(Cousins & Hussain, 1984:84-85)نندکیم تیحما یمشترک یاسیس ای ینماد

 
 يفرهنگ يپلماسید. 2-3

 یبرا یپلماسیعامل مهم در د کیفرهنگ به  ،یچرخش فرهنگ لیعصر حاضر به دل در
بر که  ک،یپلماتید تیو فعال یروابط فرهنگ ترعیاز بُعد وس یشده است. بخش لیها تبددولت

 یفرهنگ یپلماسیچه د اگر. شودیمرتبط و مشترک متمرکز م هایمبادله هنجارها و ارزش
یبخش ماتیعنصر ح کیاما به عنوان  شودیرا شامل م کیپلماتید تیاز فعال یبخش مهم

 وهیش نیا ،بخشد. اما در عصر حاضر گریکدیبه روابط کشورها با  یاروح دوباره تواند
به وجود صرفاً رابطه،  نیتاکنون از توان بالقوه خود استفاده نکرده است و در ا کیپلماتید

 جادیآن در ا یباال تیو ظرف یاسالم یورهاکش یشهرها نیمحدود ب یمبادله فرهنگ
را  یفرهنگ یپلماسید ،چینکووی(. فرانک ن261:1392 نژاد،یاند)جمالاشاره کرده ییهمگرا

ها نامهنهادن تفاهم ادیو بن یملل جهان با هدف طراح انیسطح تعامل م یارتقا یتالش برا»
مالون،  فوردیگ فیبه تعر ابن ،که ی. در حال«داندیمشترک م یهاارزش هیبر پا یو توافقات

 یبرا ییهاکانال جادیبزرگراه دو طرفه به منظور ا کی یعبارت از معمار یفرهنگ یپلماسید
درست  افتیدر یحال، تالش برا نیملت و در ع کی یهاو ارزش یواقع ریتصو یمعرف
 لتونیم فیسرانجام در تعر و ستآنها یهاها و فهم ارزشملت ریاز سا یواقع ریتصاو

نظام  ،یاطالعات، هنر، نحوه زندگ ها،دهیعبارت از مبادله ا یفرهنگ یپلماسی، دنگزیمکا
 انیتفاهم متقابل م تیمشترک و تقو میبه مفاه یابیها و اعتقادات به منظور دستسنت ،یارزش
 .(137:1384 ،ی)خانها و کشورهاستملت

تبادل  ،یفرهنگ یپلماسید .است یعموم یپلماسید هیاول یاهاز نمونه یفرهنگ یپلماسید
کشورها و مردم جهت درک و فهم متقابل  انیم یابعاد فرهنگ گرینظرات، اطالعات، هنر و د

 تیبه منظور توسعه شناخت متقابل، جلب حما یها از برنامه مبادالت فرهنگاست. دولت
و  یاسیس ،یو توسعه روابط فرهنگ لیو تسه هااستیس ،هدافتوجه به ا ،یافکار عموم

در توسعه روابط  یها نقش مهمبرنامه نیو ا کنندیاستفاده م گرید هایبا دولت یاقتصاد
شامل برنامه مبادله  ی،پلماسیبُعد د نی. اکندیم فایکشورها ا نیب یدرازمدت و راهبرد
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 یو آموزش یورزش ،یهنر ،یعلم ،یفرهنگ ،یمطالعات ،یآموزش یهاشهروندان جهت دوره
 زین یمختلف یو کشورها شود؛یم رهیو غ لمیف ،یقیو جشنواره موس شگاهینما یزبان، برگزار

 نهیآلمان و ژاپن( در زم س،یانگل فرانسه، کا،ی)آمراند. پنج کشورکرده یگذارهیآن سرما یرو
و  یکه منابع مل (. از آنجا84:1390 ،یدیهستند)سجادپور و وح شگامیپ یفرهنگ یپلماسید

الزم است  یالمللنیبه هنگام گسترش روابط ب کنند،ینم تیکفا یمل یازهایرفع ن یبرا یبوم
 گریاشکال د هیکل یبرا یکننده بهترباشند تا حفظ یقو یبه اندازه کاف یفرهنگ یهانهیزم

 ایمعموالً در زمان جنگ  ،که ی(. در حال88:1373)ماکو و تامپسون، ندیبه شمار آ یهمکار
ناظران  زیرآمیت بر سر قدرت هستند، شاهد نگاه تحقتنازعا ردرگی هاکه ملت یهنگام

عنصر  یفرهنگ یپلماسید رو،نی(. از ا78)همان، میهست یفرهنگ یپلماسیبه د یاسیس
 . است گریکدیکشورها با  میان المللنیب یاسیدر روابط س جدیدی

 
 يروابط فرهنگ. 2-4

. طبق شودیو قدرت نرم مطرح م یفرهنگ یپلماسیدر ارتباط با دو مفهوم د یفرهنگ روابط
نظام  ،یزندگ وهیتبادل افکار، اطالعات، هنر، ش» یفرهنگ یپلماسید، شده رفتهیپذ یفیتعر

ها به منظور تفاهم متقابل ملت انیفرهنگ م یهاجنبه گردی و اعتقادات ها،سنت ها،ارزش
که صحبت از نقش فرهنگ در  یزمان ،شیپ یتا چند (.Cumminges)  .2003:34 .«است

بود که  یفرهنگ یپلماسیمقصود د ،شدمی المللنیو روابط ب یخارج استیعرصه س
از سفر هنرمندان و  تیحما قیکشور از طر کی ینفوذ فرهنگ تیچون تقو یضرورتاً امور

، اما روابط شدیم شاملرا  یخارج یکشور در دانشگاه ها کیآموزش زبان و فرهنگ  ای
مختلف  ی. کشورها در قالب نهادهاردیگیبر نم صرفاً روابط دوجانبه کشورها را در یفرهنگ

ملل  یو فرهنگ ی. سازمان آموزش علمپردازندیم زین یروابط چند جانبه فرهنگ یبه برقرار
 یابا هدف فراهم آوردن عرصه که ،رابطه نینهاد در ا نیتر( به عنوان مهمونسکوی)متحد

مختلف  یکشورها اریامکان را در اخت نیشکل گرفته است، ا یه فرهنگروابط چندجانب یبرا
 .بشر مشارکت کنند یفرهنگ راثیسهم خود از م شبردیدر پ کیقرار داده تا هر 

 (Belanger,1999:677) هب المللنیدر حوزه روابط ب یگاهیچه جا یاما روابط فرهنگ 
« قدرت نرم»و « قدرت سخت» کردیدو رو نیب توانیباره م نیاخص کلمه دارد؟ دراعنای م
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. داد قرار توجه مورد هاملت -دولتنیروابط ب تیدوم را در هدا کردیقائل شد و رو زیتم
ها و فرهنگ، ارزش قیمتقاعد کردن از طر ییتوانا»مفهوم قدرت نرم را به  نای جوزف

. به عبارت مطرح کرده است یچون قدرت نظام یسخت با نمود قدرتدر مقابل  «هادهیا
 دگاهید است،یس خیجذب و اقناع است. اگر چه در تار یبرا یالهیوس»مقدرت نر گرید

ها بوده مورد توجه دولت یالمللنیو ب ایروابط منطقه تیدر هدا« قدرت سخت»بر  یمبتن
 شیاز پ شیقدرت ب گریابعاد د هشدن ضرورت توجه ب یاست، اما امروز در عصر جهان

راستا  نیدر هم تواندیاز قدرت نرم م یبه عنوان شکل یفرهنگ یپلماسیمشهود است. د
 نیو ا آوردیرا فراهم م یمبادالت فرهنگ نهیزم یفرهنگ یپلماسی. دردیمورد توجه قرار گ

که  ییجا در گرید یو از سو پردازدیمشترکات م تیسو به تقو کیمبادالت به نوبه خود از 
به  یفرهنگ یپلماسیمنظر، د نی. از اکندیرا فراهم م هازهیدرک انگ نهیتفاوت وجود دارد، زم

درجه  یاسیس یپلماسینه تنها نسبت به د ،یکننده مبادالت فرهنگلیتسه ایعنوان آغازگر و 
یآن مورد توجه قرار م یبلکه به عنوان جنبه ضرور شود،یمحسوب نم مدو
 (.ICD,2010:53).ردگی

 
 قیروش تحق .3

است که جهان را قابل  یریتفس-یعمل ماد یهاوهیاز ش یاشامل مجموعه یفیک پژوهش
 قیاز روش تحق ،یفیالزم به اشاره است که متناسب با راهبرد ک نی. همچنسازدیمشاهده م

روش اصلی پژوهش  ،روینیشده است. از ا استفادهانجام پژوهش  یبرا یلیتحل-یفیتوص
در این بر همین اساس است.  یمنطق یهابر استدالل یو مبتن یبا توجه به ماهیت کاربرد

و عملکرد آن در  یفرهنگ یپلماسیعالوه بر تصویرسازی آنچه در زمینه د ،تحقیق سعی شده
در  نیپرداخته شود. همچن نیز به تشریح و تبیین مفهوم آن ،وجود دارد المللنیمسائل ب

 یهابا توجه به نگاشت یبعد نظر زا یپلماسیشده تا مفهوم د تالشپژوهش حاضر 
. در این ردیقرار گ یو بررس لیموضوع با مفهوم فرهنگ مورد تحل نیا رامونیپ ،پردازانهینظر

هایی محکمی از طریق برای تبیین و توجیه دالیل سعی شده با تکیه بر استدالل ،راستا
نظری  میو مفاه تو ادبیا ی از یک سوپلماسیمفهوم د یرگیشکل نهیشیجستجو در پ

روش  قیتحق نیاطالعات در ا یگیری شود. روش گردآورنتیجه از سوی دیگر، پژوهش
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شده عالوه بر تصویرسازی  تالشمبنا، در این تحقیق  نیاست. بر ا یاسناد-یاکتابخانه
به  یفرهنگ یپلماسید گاهیجا نییو تب ویکمبیستدر قرن  یدرست از چرخش فرهنگ

با غرب(  رانیا یاسی)روابط سالمللنیب روابطدر توسعه  یفرهنگ یپلماسیتشریح نقش د
 شود.پرداخته 

 
 پژوهش هایافتهی .4
 گفتمان و روابط. 4-1
کلمات و  گرییانجیافراد با م انیروشن است که ارتباطات مختلف م ینکته تا حدود نیا

که کرد  توجه دیبا زینکته ن نیبه ا البته .ردیصورت بگ تواندیم ای رد،گییصورت م میمفاه
 هاهیو عالئم، رموز و کنا ستندیافراد ن انیارتباط م یبرقرار یتنها ابزارها میکلمات و مفاه

ها فقط منحصر به کلمات، گفتمان رو،نیند. از اهست مؤثر یارتباطات نیچن یقراردر بر زین
 نقش هاآنبه در شکل دادن  زین یکالم ریغ هایهیعبارات، و جمالت نبوده و عالئم و کنا

 هردبیارتباطات پ نیا هاییژگیو و ماهایکه به س داشته باشدعالم زبان قصد  کی اگر. دارند
. به ردیهم موضوع و هم هدف مطالعه او قرار گ تواندیم فتمانگ ،کند بندیطبقه را هاآن ای

مختلف  یماهایو س هایژگیبردن به ویبه اسارت درآوردن زبان و پ یبرا گر،یعبارت د
 یاز ابزارها یکی گفتمان ها،کردن موضوعات آن بندیطبقه نیافراد و همچن انیباطات مارت

هم شروع و هم  ،یگفتار متوال کیدر  واقعما قرار دارد. در  اریاست که در اخت یمؤثر
است.  -همان گفتمان همراه یعنی-تمان اشکال موضوعاأبا حرکت تو انیخاتمه صنعت ب

 یزبان در ورا نییتب انگریگفتمان را به عنوان نما متوانییمی، چشم انداز نیچن براساس
  .(16-17: 1380)عضدانلو،کنیم یبزرگتر از جمله بررس هاییاسیمق

 شودیگفتمان باعث م ،است که از نظر فوکو نیا میدر نظر داشته باش دیکه با یزیچ نینخست
دهیرا از جرگه پد هادهیاز پد یبزرگ فیشخص محدود شود و شخص ط دیکه حوزه د

 رو،نیوجود دارند، کنار بگذارد؛ از ا یحت ایتوجه هستند  انیشا و شده یتلق یکه واقع هایی
است.  یگفتمان هایهیاز رو ایمجموعه سیمرحله در تأس نینخست ،حوزه کیحدود  نییتع

فراخوانده شود،  یبه درون هست شده وفعال  ءیش کی ایگفتمان  کی نکهیا یسپس برا
ورود به گفتمان  ب،یترت نیخود دست و پا کند. بد یحق سخن گفتن برا ستباییداننده م
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 لز،ی)م. ابدییم ریناپذییجدا یوندیپ تیوعمربوط به اقتدار و مشر هایبا پرسش ریناگز
67:1388) 

 هاسازمان ها،گروه ها،)جناحما ایو حرفه یجمع گرانیباز یاسیگفتمان و روابط س ربازید از
 ،یبیترک یاسیفرهنگ س کیکالم محور  هایهی(، عمدتاً متأثر از سویاسسی احزاب و
و نامنسجم بوده است. از آنجا که فکر نامنسجم، از احساس و متفرعات آن چون  یوندیپ

 نیکه ناظر به فرد باشد و نه جمع، بد یابدمی شیگرا خورد،یم آب یشخص لیم ایعاطفه 
خود  یدرون یحسب ندا هر مورد بر و در ردیگ ضابطه کمتر مد نظر قرار که اصول و یمعن

و بحران  نظمییب طیجامعه در شرا کی ی( لذا، وقت292:1383 ک،ی)تاج. قضاوت کند
 رشینظم جلوه دهد، احتمال پذ یبه برقرار قادرکه خود را  یهر گفتمان رد،یقرار گ ریفراگ

 عقالنی استحکام و هانشان دهنده صدق گزاره نی. البته اابدییم شیافزا یآن در افکار عموم
را دوست ندارند؛ بلکه بدان علت است  شیمردم محتوا نکهیا ای ست؛نی مردم ذهن در هاآن

نظم، دغدغه  نیا یتر است و محتواممه زیبه نظم از همه چ ازین ،نظمییب طیکه در شرا
 (Laclau, 1994:3) .هد بوداخو هیثانو

یرا م یاست که هم جهان اجتماع یاز کردار اجتماع ی، گفتمان شکلیانتقاد لینظر تحل از
کردار  کی. گفتمان به منزله شودیساخته م گرید یاجتماع یو هم به واسطه کردارها سازد

و  لیدارد. گفتمان نه تنها در تشک گرید یبا ابعاد اجتماع یکیالکتیرابطه د ،یاجتماع
 یهست. وقت زنی هاکننده آناست بلکه منعکس میسه یاجتماع یاختارهاس لیبازتشک

 دیاشکال جد جادای در هادر رسانه یگفتمان یکه چگونه کردارها کندیم لیفرکالف تحل
 یروهاین ریتحت تأث یگفتمان یکه کردارهاگیرد میدر نظر  زیرا ن نینقش دارند، ا استیس

 .(53:1387،ی)سلطان. دارندن یگفتمان یتیکه صرفاً شخص اندیاجتماع
 هاو فراگفتمان هاتیفراروا یعصر فروپاش وتار،یل ریشکن است. به تعببت یما، عصر عصر

 مدار،تیهو هایانیکه در آن نقش جر مزیییم یمختلف است. ما در عصر هایعرصه در
ینم گریشده است. د فیتضع اریبس مدار،یرهبر مدار،التیتشک مدار،یدئولوژای مدار،طبقه
همه  گریدلوز، د رتعبی به. گفت سخن شمولجهان اهداف و هابا مرام ریاگاز احزاب فر توان

شدن تمام شد؛ فقط جنبش وجود دارد نه سازمان. ندهیو نما یندگیو نما میما گروهک هست
که رابطه انسان با از آنجا ،کاری. در عصر مرقعمکنییم یزندگ کاری،ما در عصر مرقع
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از وضع  زیاو را به گر ازین ستیقادر ن ییبه تنها یمانگفت چیاست و ه وارزومیر گرانید
: 1383ک،ی)تاج گوناگون است هایبا گفتمان یستیموجود ارضا کند، انسان ناچار از همز

283-282). 
 یدگیپاشاز هم ای یوستگیکه باعث به هم پ یزیچ ،گرفت جهینت نیچن توانیم تینها در

احساسات را  توانیکه با آن م یابزار نتریاست؛ و مهم« احساس و عاطفه» شود،یجامعه م
 به حالت سکون نگه داشت، گفتمان است ایکنترل و اداره کرد،  خت،یبرانگ

 دارند.  میمستق ایرابطه گرید کیو روابط با  انگفتم ،(. در مجموع78:1380)عضدانلو،
 نیها و جامعه هستند، در ااشخاص، گروه نبی روابط دهندهشکل هاکه گفتمان طوری هب

 ایدر هر دوره بیترت نیبد گذارند،یم رتأثی آنها بر و بوده روابط سازنده هاصورت گفتمان
نوع  نیاز گفتمان حاکم است که ا ینوع ،لفسطوح مخت یی وایجغراف یاز زمان در فضا
به عنوان گفتمان غالب  دوباره نتوایمجدد آن را م یشیبا بازاند ایو  بوده رییگفتمان قابل تغ

کشور، سازنده  کی در هاگفتمان ،صورت نیمطرح ساخت. در ا دیگراندر نوع روابط با 
 کی در هاگفتمان انیجر( روند 1. در شکل شماره )گذارندیم ریروابط هستند و بر آن تاث

 یاز زمان قابل بحث و بررس ایکشورها در هر دوره نیکه در روابط ب ،شده میکشور ترس
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در کشورها )مأخذ: نگارندگان((: روند جریان گفتمان1شکل شماره )  

گفتمان 

 گذشته

گفتمان 

 حال

گفتمان 

 آینده

ورکشفضای تغییر در   

 تسلط

 مقاومت

 بازتعریف و جایگزینی

 تسلط

مقاوم

ت

 بازتعریف و جایگزینی 
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مختلف، عوامل  یزمان هایکشور در بازه کی در هاگفتمان انیروند جر نیا براساس لذا،
 عبارتند از:داشته است که  ریگفتمان تأث تمیبر اه یمؤثر

 گفتمان تميعوامل مؤثر بر اه . 4-2
 شناسایی را هاگفتمان افتنی تیما بر آن است تا عوامل موثر بر اهم یقسمت سع نیا در

موضوع  نیبه ا دیمباحث با ی. در ابتدامییعوامل را بازگو نما نیا میبتوان یو به خوب کرده
کشور  یدر سطوح باالتر فضا ایشهر و  یکه بتواند فضا یرگذاریکه هر عامل تأث کنیماشاره 

 افتنی تیدهد، از جمله عوامل مؤثر بر اهم رییخود تغ یوجود تینسبت با ماه ایبه گونه را
 ؛کنیمیمهم اشاره م عامل. در ادامه به چند است هاگفتمان

و  سمیآنارش سم،ینارشیم ،یگارشیاُل ،یپادشاه ،یجمهور ،ی)اسالم نوع حکومت .1
 (؛یآنوکراس

 ها؛رسانه. 2
 (؛یاسیس ،یفرهنگ ،ی)اقتصاد طیشرا .3
 افراد؛ یسطح آگاه. 4
 :نوع حکومت . 4-2-1

نوع  یدر هر کشور رایز است؛گفتمان  افتنی تیحکومت از جمله عوامل مؤثر بر اهم نوع
 ییایجغراف فضای در را هاگفتمان ریو نقش سا دهدیگفتمان غالب را شکل م ،حکومت

را از نوع گفتمان در  یمثال ،شدن موضوع انیادامه جهت بهتر ب . دردنماییکمرنگ م
 کنیم.یم انی( بیاسالم یرو جمهو ی)دوره پهلورانیا

 نیده و اکر( را تجربه یدر آن، )نظام پادشاه تیحاکم یریگدوره شکل نیاز اول رانیا کشور
غالب  به عنوان گفتمان گفتماناین اول و دوم ادامه داشت و  یپهلو یروند تا نظام پادشاه

ارزش و  یفقط شخص شاه دارا ی،حاکم بود. در نظام پادشاه کشور ییایجغراف یبر فضا
که  ی)دوستان شاه، کسانشدندیم میکشور بود و مردم به دو دسته تقس یاعتبار در فضا

 که حکومت شاه را قبول نداشتند( و یشاه، کسان نیحکومت شاه را قبول داشتند و مخالف
گفتمان در آن دوره گذاشته بود. این  افتنی تیبر اهم ییسزاهب ریتاث، قدرت( و )زورن گفتما

نظام  ،شکل گرفت رانیدر ا یاسالم ی، حکومتیاما در دوره بعد از انقالب و سقوط پهلو
 رانیکشور ا یکامل در فضا تیمشروع یو اعتماد مردم، دارافقیه  تیوال هایهیبر پا یاسالم

. استکشور  یدر فضا تیالگفتمان و افتنی تینظام از جمله عوامل مؤثر بر اهم و این شد
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 ایکشور در دوره یبر فضا یچه نوع نظام نکهیا یعنیکه نوع حکومت،  مینبییم نیبنابرا
دارد.  ییسزاهب ریشکل گرفته از آن نظام تأث هایگفتمان افتنی تیبر اهم کند تیخاص حاکم

  .شده است انبی هاگفتمان افتنی تمینوع حکومت بر اه ری( تأث2در شکل شماره )
 

 

 
 

 هارسانه 4.2.2
 
 
 
 
 
 
 
 یابزارها گریو د ینترنتیاای، ماهواره هایرسانه قیتعامالت از طر ر،یقرن اخ میدر ن 

روابط  یکرده است. گفتمان در جهان امروز، ابزار بازساز دایشدت و گسترش پ ،یارتباط
 از طریق که با آن ت،یهستند در دست حاکم ابزاری هارسانه رو،نی. از ااست یاجتماع
می ها. رسانهبخشندمی تیکشور مشروع یدر فضابه گفتمان خود  مستند و... لم،یف ساخت
گذارند. تودهیم رتأثی جامعه در هاگفتمان تیند که بر اهمباش یاز جمله عوامل مهم توانند
زنده و ملموس از  یریتصو ،یخبر هایشبکه قیاز طر توانندیامروزه م نیشهرنش های

می جهت شهروندان افکار به ها،حاضر رسانه رجهان داشته باشند. در عص گرید یکشورها
با نشان  ران،یا یداخل هایطور مثال: رسانه. به سازندیآشنا م مهمی مسائل با را هاو آن دهند

و کشته شدن مظلومانه کودکان توسط  هیهمسا یو کشورها انهیدادن اخبار جنگ در خاورم
 ییگفتمان وال تیتقوموجب  و کنندیم تیما تقو نیمقاومت را در ب هیروح ها،ستیترور

 گفتمان والیی

 
 گفتمان پادشاهی

)ماخذ: نگارندگان( (: اهمیت یافتن گفتمان در نوع حکومت2) شماره شکل   
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 فضای در هادر مطرح ساختن گفتمان مهمی ها عاملرسانه رو،از این. شوندیدر جامعه م
  هستند.کشور  کی ییایجغراف

 
 يفرهنگ ،ياقتصاد طیشرا .4-2-2 

 ،روندانهشهر و شی و فرهنگ یاوضاع اقتصاد، شهریک  یفضا ایکشور و  کی یفضا در
کشور، گروه و  ایکه در شهر و  نحوی به. دارد هاگفتمان افتنی تیدر اهم ینقش مهم

 ریکشور را تحت تأث ییایجغراف یفضاهای خود، د که با گفتماننوجود دار یاحزاب متعدد
هستند که کشور را به  یتحول کشور، از جمله عوامل مهم یندهافرای. دهندیخود قرار م
بتواند، کشور را از  یکرده است. اگر گفتمان لتبدی گوناگون هااز تناقض ایدهیچیمجموعه پ

 یاقتصاد طیو شرا کندشهروندان برقرار  نیعدالت را در ب، دادهگوناگون نجات  هایتناقض
 ریکشور تأث فضای در خودگفتمان  تمیبر اه تواندیم د،یآنها را مطلوب نما یو فرهنگ

و  یاقتصاد طیاست که شرا این شود،یم دهیکشور د یکه امروزه در فضا چهآن ،بگذارد. لذا
یک  افتنی تیآن اهم پی در و هاگفتمان یرگیبا شکل یمیشهروندان ارتباط مستق یفرهنگ

 دارد.گفتمان 
 
  افراد يسطح آگاه. 4-2-3 

اطالعات  یتوسعه فناور دلیلهکه در آن ب ای. دورهاست هاانیجر یحاضر، عصر فضا عصر
سطح  ،یفناور نیشهروندان به ا یعموم یدسترس یبرا طیشرا شدنو ارتباطات و فراهم 

تاهجهان در کو ایاخبار شهر و کشور و  نیو مردم شهر از کوچکتر رفتهمردم باال  یآگاه
 هایگفتمان یرگیافراد به شکل نیدر ب یسطح آگاه نی. ادکننمی دایزمان اطالع پ نیتر

که نسبت به اوضاع  یشده است. شهروندان با آگاهمنجرکشور  یدر شهر و در فضا دیجد
 دایپ شیگرا یی خاصهاناخواه به سمت گفتمان ای خواه اند،کرده دایشهر و کشور و جهان پ

 گفتمان که ،که گفتمان غالب در کشور شودیم موجب یآگاه حسط نی. گاه اکنندیم
در  متوانییآن شود، که نمونه آن را م نیگزیجا گرید یاست کمرنگ شود و گفتمان تیحاکم

در . مشاهده کرد رانیا یاسالم یکار آمدن جمهور یو رو یپهلو یشاهنشاه میسقوط رژ
از شخص پادشاه نبودند  ترو اطاعبودند که دنباله دهیرس یاز آگاه یافراد به سطحآن زمان 
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در  ی کهاتفاق د،منجر ش رانیا یاسالم یجمهور یرگیزدند که به شکل یو دست به انقالب
ی اتفاقتوان گفت چنین رو، میاز ایناز کشورها رخ داده است.  یاریدر بس خیطول تار
از ظلم پادشاه  ایباشند و  دهیرس یاز آگاه یبه سطح ایکه مردم  دهدیرخ م یزمان )انقالب(

در  یعامل مؤثر تواندیافراد م یسطح آگاهبنابراین، باشند.  آمدهو حکومت به سطوح 
گول  یافراد به راحت گریکه د یطورکشورها باشد. به فضای در هاگفتمان افتنی تیاهم

گفتمان نیخورند. بنابراینم است،که هدفشان تصاحب قدرت را، خاص  ایعده هایحرف
 یو آگاه هاپرسش یگوکه بتوانند پاسخبخشند، بهبود می ایگونه بهخود را  دیجد های

شهروندانشان باشند، از  یمطالبات و آگاه ینتوانند پاسخگو کهزیرا در صورتیافراد باشند، 
 .شده است می( ترس1. نمونه آن در شکل )شودیم هاآن نیگزیجا گرید یرفته و گفتمان نیب

 
 المللنيدر توسعه روابط ب يفرهنگ يپلماسیاهداف د. 4-2-4

و  یروشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزش دگاهیارائه د یفرهنگ یپلماسید یاساس هدف
 یدولت یهاها، سازمانشامل: دولت المللنیمختلف عرصه ب گرانیباز ینظام برا یرفتار

 جهتیب ،بیترت نیبه ا .است یو افکار عموم یجوامع مدن ینهادها ،یدولتریو غ یالمللنیب
از  یاری. بسشمارندیم یفرهنگ یپلماسید یرا دو هدف اصل یگذارکه نفوذ و اثر ستین

که از  دانندیاعمال قدرت نرم م یرا نمونه بارز و اعال یفرهنگ یپلماسید ،پردازانهینظر
به کشورها امکان و توان نفوذ در طرف  هادهیها و اچون فرهنگ، ارزش یعناصر قیطر

قدرت نرم را در تعارض  المللنیب بطمعاصر روا پردازهینظر ی،وزف ناج. دهدیم را مقابل
 .داندیم ینظام یروین قیکردن از طر ریتسخ یعنیبا قدرت سخت 

را دنبال  ذیلسه هدف عمده  یفرهنگ یپلماسید قیها از طردولت ،نظر موکو و تامپسون از
 :کنندیم
بر رفتار آنها؛ کشورها به کمک  یها و اثرگذاراقوام و ملت انیدر م یالمللنیکسب وجه ب. 1
 .هستند یالمللنیخود در عرصه ب گاهیجا تیو تقو تیبه دنبال تثب یفرهنگ یپلماسید
 شتریب تیمیو صم دارتریروابط پا یبه منظور برقرار دیجد یفرهنگ ،یعلم ینهادها جادیا. 2
در  یمراکز فرهنگ اینهادها و  سیبه تاس تواندیم یفرهنگ یپلماسیجوامع مختلف؛ د انیم
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نامطمئن  یروابط در فضا یداریپا سازنهینهادها خود زم نیکشورها منجر شود. ا ریسا
 .هستند یالمللنیب استیس
و  یفرهنگ یهاشهیو کنکاش در رها ملت ریاصول موجود در فرهنگ سا قیفهم دق. 3

 یاز مبان هیفرض نیها؛ املت انیدرک متقابل م افزایشجوامع با هدف  گرید یاجتماع
 قیو عال دهایها، امبدون در نظر گرفتن ترس یاست که هر نظام مل یفرهنگ یپلماسید
یمتعدد را م یروهایاز ن دیجد یبه کل یامجموعه زهنخواهد داشت. امرو ییکارا گرانید

ها ملت نی. بنابرازندیریرا درهم م المللنیروابط ب یمیمالحظه کرد که ساختار قد توان
مگر آنکه از  ،ستیممکن ن نیخود بپردازند و ا فیبه باز تعر ن،ینو گاهیناچارند تا در جا

در به وجود  تواندیم یفرهنگ یهااستیباخبر باشند. س گرانید اتینهفته و ن یهاترس
 ستیکارساز ن ییتبادل ساده اطالعات به تنها یول ،و تفاهم کمک کنند فیتعار نیآوردن ا

 تیاصول موجود در شخص قیدرک دق یتالش برا قیممکن نخواهد بود مگر از طر نیو ا
 ها.ملت ریسا ینودر

 یبرا باال یتیاز اطالعات و ظرف یانبوه انیجرطریق به تمام اهداف فوق، فقط از  یابیدست
و  یرسازیتصو ها،کیتاکت ،یکه البته فراتر از روابط عموم ،است ریذپاندرک متقابل امک

 یهاآمدن از چارچوب رونیب یتالش برا یهدف نیبه چن یابیاست. الزمه دست غاتیتبل
مراکز و  سیتأس ،توانیموارد م نیهاست که از املت گریبه روح د افتنیو دست  شتنیخو

مطالعه در  یبرا یآمادگ ازمندیرا نام برد که خود ن گرانیفرهنگ د اتیالعمؤسسات مط
 سیشد تا با تأس میناچار خواه رو،است، از این انهیفراتر از اهداف سودجو ییهاموضوع

و آن  میبه آن جامه عمل بپوشان یردولتیو غ یدر ابعاد دولت نینو یالتیتشکو  یمراکز فرهنگ
در ابعاد مختلف  گریکدیبا  ییگسترده به منظور آشنا یهاها و شبکهکانال سیجز تأس یزیچ
به روح  یابیدست هایهدف غربکه براین اساس، از آنجایی(. 76-78: 1386 ،یقی)حقستین

از اهداف مهم  یفرهنگ یپلماسید است، رانیملت ا یفرهنگ تیهو رییو تغ رانیملت ا
با  یاسالم ی، جمهوراست. در همین راستادر روابطش با غرب  رانیا یاسالمیجمهور

بر آن دارد تا  یسع یفرهنگ یمؤسسات و مراکز مطالعات سیخود و تأس یفرهنگ یپلماسید
 .شود یاسالم یفرهنگ جمهور رییدر تغ هایغرب هدف افتنیمانع تحقق 
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 در ارتباط با غرب رانیا يفرهنگ يپلماسید يكارهاوها و سازروش . 4-3
که از آنجاییبوده و  یطوالن اریبس یفرهنگ نهیشیو پ خیتار یکه دارا یبه عنوان کشور رانیا
در  ییهمواره نقش مهم و بسزا ،بشر بوده خیتار یهایامپراطور نیاز نخست یکی ،انگذاریبن

و  یآثار فرهنگ رینظ ،از مظاهر تمدن یاریده است. بسکر فایتمدن و فرهنگ بشر ا خیتار
 انیرانیا یو تمدن یباستان نهیرید نیبرا یخود گواه روشن گذشته،بازمانده از  یخیتار یمعمار
و شناساندن نقش خود  یبا معرف تواندیکشورمان م، در حال حاضر یاسابقه نی. با چناست

 نیاز بزرگتر یکیبه عنوان مهد  انیخود به جهان ضمن معرفی ،در تمدن و فرهنگ بشر
و در افکار  انیمطلوب و روشن نزد جهان یاو جلوه تصویرخود  ی، ازبشر یهاتمدن
از  یانهیاست که هرکدام در زم یبزرگ یهامملو از نام رانیا خی. تارکند جادیآنان ا یعموم

مهد و زادگاه  رانیاند. ادهکرارائه  یرا به فرهنگ جهان یشماریخدمات ب ،فرهنگ و تمدن
 یو دانشمندان یبشر یهااز دانش گرید یاریو بس یپزشک ،یمارمع ات،یدباز ا ینیسبک نو

 نیا یو علم یفرهنگ راثیاند. منهاده ادگاریرا از خود به  یشماربوده که آثار متعدد و پر
 یمراکز علم و هادانشگاه نیدر بزرگتر یمتماد هایسال یبزرگان عرصه فرهنگ و علم برا

. بدون ه استبود سیمحل بحث و تدر ،در اروپا خصوصاً اینقاط دن یدر اقص یو فرهنگ
قرون متعدد در صدر محافل  یآن برا اتیشهرت هنر و خصوصاً ادب لیبه دل رانینام ا د،یترد
 ییضمن آشنا هایرانیالزم است ا یکنون طیاست. در شرا دهیجهان درخش یو فرهنگ یعلم

 گریتعامل با د یدر راستا و فرهنگ دنکشور صاحب تم کی گاهیاز جا ،با مفاخر خود
و  افتهیصاحب فرهنگ و تمدن  یکشورها انیخود را در م جایگاهتا  ،ممالک بکوشند

 .زندیرا نسبت به خود برانگ انیاحترام جهان
از  تواندیم رانیا یاسالم یجمهور ،و در پرتو آن لهیکه به وس ییکارهاوو ساز روش

یم ریکند، در چارچوب ز یبرداربهره یپلماسید هزمیندر  یفرهنگ یهاتیفرهنگ و قابل
 د؛کر یبنددسته توان

گذشته و معاصر کشور در  خیو دانشمندان تار ختگانیفره ریبرجسته کردن نقش و تأث. 1
 یآنها برا تیو موقع تیعلم و ادب در سطح جهان و استفاده از شهرت، محبوب شرفتیپ

 نیجالل الد چون موالنا)و ماندگار  یجهان یها. چهرهیفرهنگ یپلماسید یاهداف راهبرد
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در  توانندیم( و... یاصغر فرهاد، انفرشچی الملک،کمال ی،فردوس نا،یابن س افظ،ح ،یروم
 .کنند فایا ایکشور نقش بالقوه یحوزه برا نیا

به عنوان  یکشور و گسترش زبان فارس اتینهفته در زبان و ادب یهاتیاستفاده از ظرف. 2
مردمان و نخبگان  ییو جهان، جهت آشنا هیهمسا یکشورها یهابه دانشگاه یزبان رسم

نقاط مختلف جهان  در یشتریب تیهر چقدر که جمع رایز ؛رانیکشورها با فرهنگ کشور ا
 ییاجرا یدر آن کشورها به خوب رانیا یفرهنگ یپلماسید باشند،مسلط  یرانیبه زبان ا

 .خواهد شد
 نیو همچن یالمللنیب یهاشیو پژوهشگران در هما شمندانیاند ختگان،یحضور مؤثر فره. 3

 یرانیتوسط ورزشکاران ا یو کسب عنوان قهرمان یالمللنیو ب یشرکت در مسابقات جهان
 کند. تیتثب یبه خوب المللنیرا در روابط ب رانیا گاهیجا تواندیم
 ریمحققان و سا ها،پلماتیبه د یو قواعد خاص فرهنگ میو آموزش دادن مفاه ییآشنا. 4

 .کنندینقش م یفایا یفرهنگ یپلماسیدر د نحویکه به  یرسمریو غ یرسم گرانیباز
 ،یشناسرانیو مراکز ا یالمللنیب یمؤسسات و مراکز مطالعات فرهنگ یاندازکمک به راه. 5

جهان جهت  یهادر مراکز مهم دانشگاه یننشیهم یهایسلسله کرس جادیو ا یشناساسالم
آنها با فرهنگ  ییو آشنا یغرب یدر قبال کشورها یاسالم رانیا یفرهنگ یپلماسید جیترو
 ی.اسالم رانیا یغن
در  ینخبگان جهت فرصت مطالعاتو  پژوهشگران یالزم برا طیفراهم ساختن شرا. 6

 آنها.در آنجا توسط  یرانیفرهنگ ا جیو ترو یغرب یکشورها
 نیکه ا زانیهر م رایز ؛المللنیها در روابط بدولت نیمسئول انیم یاعتمادساز. 7

به  ،باشد شتریب گریکدی ی باو فرهنگ یاسیدر روابط س رانیو مد نیمسئول انیم یاعتمادساز
 .بود میخواه ییو همگرا یشاهد همکار زانیهمان م

گو فراهم نباشد روابط توسعه وگفت یکه فضا یتا زمان ؛گووگفت یفضا سازیفراهم. 8
شکل نخواهد  یبه خوب المللنیدر روابط ب ییگوو پاسخ یسازو شفاف افتینخواهد 

 .گرفت
 
 



 
 
 
 
 
 
19 

 

پرورآرش قربانی سپهر، محسن جان  

 المللنيجهت توسعه روابط ب يفرهنگ يپلماسیبر د رگذاريابعاد تأث .4-4
 گریکدیبا  کینزد اریبس یااست که رابطه یگوناگون اریابعاد بس یدارا یعموم یپلماسید
ابعاد آن  نیترد. از جمله مهمندار یکشورها نقش مهم یالمللنیو در توسعه روابط ب شتهدا
 یگردشگر یپلماسید ،یورزش یپلماسید ،یعلم یپلماسید ،یارسانه یپلماسیبه د توانیم

نیدر روابط ب یفرهنگ یپلماسیو نقش د گاهیبر جا یادیز اریبس یرگذاریثکه تأ ،دکراشاره 
 ند.الملل دار

 
 ايرسانه يپلماسید .4-4-1
 گذشته، چهار دهه یاست و در ط یخارج استیدر س دیاز مباحث جد یارسانه یپلماسید

بار  نینخست یواژه را برا نیبازکرده است. ا المللنیخود را در عرصه ب یکم جاکم
 ینظام یرویاستفاده از ن یکه به جا دندیرس جهینت نیبه ا رایز، به کار بردند هاییکایآمر
ی)سلطان. استفاده کنند یمرزو برون یفرامل یهااز رسانه توانندیشان ماهداف شبردیپ یبرا

 یعاد یهامتعدد رسانه یهاتیفعال قیاز طر یارسانه یپلماسی(. د186:1392فر و خانزاده، 
 داریها، دمصاحبه ،یمطبوعات یهاکنفرانس شامل هاتیفعال نیکه ا شودیم یریگیپ ژه،یو و

است  زانندهیبرانگ یارسانه یدادهایو رو بیرق یکشورهادر  گرانیانجیم ،هاسران حکومت
 ،یو نعمت ی)بزرگمهر شوندیم یدر روابط متقابل سازمانده دیجد یگشودن عصر یکه برا

بر آن دارند تا  یسع یارسانه یپلماسیداشتن د اریها با در اختدولت ،(. در واقع141:1390
که فرهنگ کشورها  ایبه گونه کند،کشورها غالب  ردیگهنگ خاص خود را بر و فر دیعقا

از  یغرب هایرسانه تیبه فعال ریاخ یهادر دهه توانیم انیم نی. در اندیرا دگرگون نما
بر آن دارند تا با  یآنها اشاره کرد که سع یغاتیو تبل یخبر یهاشبکه ریو سا BBC جمله

دهند  رییرا تغ رنیا یداخل هایاستیس ،یفرهنگ غرب غاتیکاذب و تبل ینشان دادن خبرها
آنها  مییبگو دیبا ،شکل دهند خواهندیکه خود م یارا به گونه یرانیمردمان ا یو سبک زندگ

اکثر  بهفرهنگ خود ضمن انتقال اند استفاده کرده و توانسته یپلماسید وهیش نیاز ا یبه خوب
شدن و ظهور  یعمل در عصر جهان نیدهند که ا رییکشورها را تغفرهنگ ، جهان یکشورها

شده است. اما در تقابل با  شیاز پ شتریبی، بسیار مجاز هایو شبکه نترنتیا ،یجامع اطالعات
از  یکیبه عنوان  رانیا یاسالم یجمهوری اگفت کارکرد رسانه دیبا ،یغرب یهارسانه



 
 
 
 
 
 

20 
 

یفرهنگ یسپلمایبر توسعه د ویکمبیستچرخش گفتمان در قرن  ریتأث  

به .اندداشته یزافزونرشد رو ،شهیغلبه بر فکر و اند یبرا یفرهنگ یابزارها نیتریکاربرد
خواهان جهان را به یمنطقه و آزاد یهاتوجه همه ملت ،رانیا یاسالم یکه جمهور یطور

مردم مسلمان جهان شده و  یو آگاه یو خودباور یداریخود معطوف کرده و سبب ب
. دینما قابلهغرب م یارسانه یماسپلیبا د یبه اندازه قابل توجه یارسانه یپلماسیتوانسته با د

خود جهت  یهاها از رسانهنآ ران،یا یاسالم یبا جمهور هایغرب یدشمن لیاما متأسفانه به دل
توسعه روابط دوستانه  تنها به نه و این موضوع دکننیاستفاده م ینظام اسالم بیتخر

شده است. منجر و غرب  یاسالم رانیا نیب ادیز هایخصومت گیریلبه شکنینجامید بلکه، 
گرفتن  اریمناسب نسبت به در اخت یگذارهیبا سرما دیبا نیهمچن رانیکه انیا ،تیدر نها
 رینظ یرسانو اطالع یغاتیتبل یهاشبکه یاندازو با راه کندو معتبر اقدام  نینو یهارسانه

افکار  یسازخود و آگاه امیاز آنها در جهت رساندن پ ،ینوشتار یهاها و رسانهماهواره
در سطح جهان در عرصه  شانیقیحق گاهیبه جا لین زین و یواقع تیاز وضع ایدن یعموم

تماس و تعامل مناسب با آن  یبا برقرار دیبا یرانیمسئوالن ا نی. همچنکنندفرهنگ استفاده 
ا ملت ب یبرخوردار بوده و خصومت کمتر یشتریکه از استقالل ب یجهان یهادسته از رسانه

 استفاده کنند.از آنها خود  های خودو ارزش امیرساندن پ یدر راستا ،دارند رانیا
 
 يعلم يپلماسید. 4-4-2
اهداف آن  نیکه مهمتر ،است یعموم یپلماسید یاساس یاز محورها یکی ی،علم یپلماسید

کشور  کی شرفتیپ ینخبگان رکن اصل رایز هاست،بر افکار آن یرگذاریارتباط نخبگان و تأث
بر آن  یخود سع یو آموزش یعلم هایرساختیز تیاکثر کشورها با تقو رو،نی. از اهستند

نخبگان  نیهم، چرا که ندیجذب نما یشمختلف را به سمت خو یکشورها گاندارند تا نخب
یمو جذب آنها  شوندیمخود کشورها  شمندانیاند نیو همچن نیمسئول تبدیل به ندهیدر آ
اکثر  براین اساس،. کند یتوجه یانیهدف کمک شا یکشورهابا روابط دوستانه  به تواند

فراهم کردن  و خود یآموزش یعلم هایرساختیز تیتقو ابر آن دارند تا ب یکشورها سع
جهت  یعلم یپلماسید از یابه گونه ،دانشگاه به دانشگاه یو همکار یمطالعات یهادوره

در عصر حاضر  ی. حتندیکشورها استفاده نما با دیگرخود  یاسیو توسعه روابط س یگریباز
 یکشورها یهابا دانشگاه توانندیکه م به هر نحوی ااند تها اجازه دادهکشورها به دانشگاه
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و  دیو اسات انیآموزش دانشجو هایجهت دوره یداشته باشند و حت یهمکار یخارج
ها را به عنوان رکن دانشگاه توانیم بنابراین، امضا کنند. نامهتفاهم یمطالعات یهافرصت

به  یتوجه انیکمک شا ندنتوایکه م ،در کشورها به حساب آورد یعلم یپلماسید یاصل
 تیتقو یدر راستا یعلم یپلماسید نی. همچندینو غرب نما رانیا یاسیتوسعه روابط س

کشورها  میان یبر توسعه روابط فرهنگ یو سع گام بر داشتهکشورها  نیب یفرهنگ یپلماسید
 .دارد

 
 يورزش يپلماسید .4-4-3

 میانمباحث مطرح  نیدارترو سابقه نیتریمیاز قد یکی دیشا یورزش یپلماسید موضوع
 یتماشا یکشورها برا یسران عال یشده که حت مالحظه بسیار خی. در طول تارستکشورها

یو مورد استقبال شهروندان آن کشور قرار م روندیم گرید یبه کشورها یمسابقات ورزش
 یالمللنیب یها، در صحنهخاطر سپرده استبه خیکه تار ییتا آنجا ری. به هر تقدرندیگ

قرار  استمدارانیس یهااستیس ریورزش به شدت تحت تأث یمتول یهادستگاه ،یورزش
ها کشانده دولت استیس ییارویبه صحنه رو یورزش یهااز رقابت اریاند و چه بسگرفته
یلیبا اسرائ رانیا ورزشکاران ییارویعدم رو استیس ،آنها نیتراز مطرح یکی دیکه شا ،شده

در چارچوب منطقه ی(. مسابقات ورزش23:1385 ،ییگذشته باشد)رضا یهادر طول سال ها
که ورزش  دهدینشان م یالمللنیمسابقات ب گریو د کیالمپ یهایباز ،یو جهان ایهقار ،یا

و  یهمکارشده و به صورت منافع مشترک در سراسر جهان درآمده است،  ریفراگ یادهیپد
 کی. ورزش کندیم لیملل را تسه گرید هایفرصت تعامل با فرهنگ یورزش یهارقابت

با استفاده از آن به  توانندیاست که کشورها م یالمللنیتوسعه روابط ب یبرا زیآمابزار صلح
آن  تیاز ورزش و جذاب یخیهدف اقدام کنند. از لحاظ تار یبط خود با کشورهاروا تیتقو

 دهدینشان م های. بررسشودیاستفاده م یاسیس یهابرنامه شبردیپ یروش برا کیبه عنوان 
وجود  یالمللنیب هایاستیس شبردیپ یبرا یاسیاستفاده س ،کیالمپ هاییباز خیدر طول تار

بزرگ استفاده  کنیباز کی یو از باز کیالمپ یهایمختلف از باز یداشته است. کشورها
و توجه  یانقالب اسالم یروزی(. بعد از پ1:1392 خادم، یزی)عزکنندیکرده و م یاسیس
اعزام شدند و  یاز کشورمان جهت مسابقات جهان یمختلف هایمیبه ورزش، ت شتریب
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به  یورزش هایکشورمان را در عرصه گاهیو جا ندیکسب نما یمختلف یهاتوانستند مدال
عنصر  کی انبه عنو شیها پاز سال یورزش یپلماسید ،رونیبگذارند. از ا شیمعرض نما

را در  یاژهیو اتازیامتتوانسته کرده و در عصر حاضر  دایظهور پ المللنیمهم در روابط ب
 کند.کشورها فراهم  ریشان با ساکشورها جهت توسعه روابط اریاخت

 
 يگردشگر يپلماسید .4-4-4

 شیو افزا یصلح، رونق اقتصاد جادیدر ا یبه نقش گردشگر یگردشگر یپلماسید عموماً
 نیبه ا یابیدولت در دست گاهیجا همچنین و یخارج یمنف غاتیتبل سازییدرآمد، خنث

 یهاو... در سال یامارات متحده عرب ن،ی(. تجربه چ161:1393 ،ییاهداف اشاره دارد)رضا
رشد  سم،یمناسب در خصوص تور یهارساختیآوردن ز ماز آن بوده که فراه یحاک ریاخ

. مجموعه عوامل است آورده ارمغانکشورها به  نیا یرا برا یدرآمد مل شیو افزا یاقتصاد
در  تواندیکه م ینقش مؤثر لیبه دل -مسیتور دهیمردان به پدتا دولتمختلفی موجب شده 

ی( مسمیصنعت )تور نیکه ا راچ ،دناهرم بنگر کیبه عنوان  -کند فایا یپلماسیروابط و د
در  توانیرا م یبخشد. پس آثار گردشگر ییرها یکشورها را از حالت تک محصول تواند
 ،یثانو ی)شهرککرد وجوجست یو اقتصاد یاجتماع-یفرهنگ ،یاسیگوناگون س یهاحوزه

 نیدولت از ا تیکشور منوط به حما کیدر  یتوسعه اقتصاد گردشگر ن،ی(. بنابرا38:1392
. شودمیصنعت فراهم  نیتوسعه ا نهیزم ،الزم هایرساختیز شدن ست و با همواراصنعت 

کشورها فراهم  یرا برا یتبادالت فرهنگ نهیو جذب گردشگر زم یگردشگر کهاز آنجایی
. است تیاهم یکشورها دارا المللنیدر توسعه روابط ب توان گفتمیپس  ،آوردیم
 نحویهآن را فراهم آورده تا کشورها بتوانند ب نهیعصر حاضر زم رد یگردشگر یپلماسید

و  رندیخود را جهت جذب گردشگر به کارگ یو تمدن یفرهنگ یگوومناسب گفت اریبس
 نیبه دست آورند. برا یاسیجهت توسعه روابط س یفرهنگ یپلماسید برایمناسب  بستری

 تواندیم موجود در آن، اریبس یگردشگر یهاتیابلبا وجود ق رانیا یاسالم یمبنا، جمهور
خود سوی و گردشگران را از سراسر جهان به  هرا فراهم آورد یتوسعه گردشگر نهیزم

خود را  گاهیجای، گردشگران خارج میان یفرهنگ نفوذبتواند با  طریق نیا از کند، تا ریسراز
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حفظ  ،مهمان نواز یمردمان با نینو یاسالممکتب  کیجهان به عنوان  افکار عمومی انیدر م
 . کند

 
 المللنيدر چارچوب گفتمان ب يفرهنگ يپلماسید گاهیجا .4-5

 یاز عناصر اصل یکی، ردقرار دا یاطالعات دیجد یاکه جهان در دوره ستیعصر پسافورد در
 یمجاز یفضا یریگشکل رای. زاست یدولتریغ گرانیها با بازنآ یها همکاردولت یاتیو ح

فضا  نیا لهیخود را به وس یهایها بتوانند همکارمنجر به آن شده تا دولت یو اطالعات
که عصر حاضر را  طوری. بهندیتر نمامستحکم دیگرانروابط خود را با  وگسترش دهند 

زود  ای رید ،آن قرار ندهند ریکه خود را در مس ییو کشورها نامندیم هاانیجر یعصر فضا
از کشورها  یاریبسکه از آنجایی. شوندیم لیتبد افتهیعقب مانده و توسعه  یبه کشور

 نیتا با قرار دادن خود در ا ستیضرور رو،نیا از ،شهروندان خود را ندارند ازیرفع ن ییتوانا
کشورها در روابط  ،ی. اما در جهان متحول کنوندکننخود را حل  یرو شیپ یهابحران ،فضا
دارند تا منافع کشور  یرفتار کرده و سع نینو یالمللنیگفتمان ب در چارچوب گریکدیبا 

متحول شدن جهان در عصر  لیبه دل ،براین اساس. کنندمنطبق  المللنیمنافع ب باخود را 
 خود یهاپلماتیبه د توانندیها صرفاً نمدولت گریشدن ارتباطات، د یحاضر و جهان

. از طلبدیمتحول شده را می پلماسیجهان متحول، د رای)وزارت خارجه( اکتفا کنند، ز
گشا بوده توسعه کشورها راه ییگشادر باز ها با شتاب بسیارانیجر یعصر فضا آنجایی که،

مکان ی)محصور در فضاستایا یپلماسید یدارا هاییتا دولت ستیضرور رو،نیاز ا ،است
زیرا  ،آن وفق دهند با ، خود رابه توسعه دنیو رس المللنیب یاسیجهت توسعه روابط س، ها(

توسعه و روابط با  یها در راستاآن دولت، تمام تالشصورت نگیرد اقدام نیا در صورتی که
 .ملل ناموفق خواهد بود ریسا
از هم یبیبر ترک یمبتن ،کمیوستیقرن ب یدر ابتدا المللنیب استیمبنا، عرصه س نیا بر
که  یازهیاست، مم ییقرون وسطا هایو دولت ییایوستفالاپس یهامدل دولت یستیز

که  رسدبه نظر می یهیبد، رواز ایناست.  یپلماسید ندیاز فرا ییزدامحصول دولت
 ابزارها ،هادر نهادها، ارزش راتییتغ امانج ازمندین یفضا و اتمسفر نیموثر در چن یپلماسید
و  یالمللنیب دیجد طیدر مح گرانیبا باز یمستلزم همکار نیهمچناز یک سو و  کارکردها و
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پس (. 168-373: 1386 ،یدی)وحاست  از سوی دیگر کارآمد و منعطف یساختارها جادیا
های در سالآنچه است. کشورها  یخارج استیوجه س نیترمهم یپلماسید توان گفت،می

آن  وستنیورود عنصر فرهنگ و پ ،دینمامی ترپررنگ شیاز پ شبیرا  یپلماسید نقشاخیر، 
وزرات خارجه(  یهاپلماتیدولت)د یرسم ندگانیکه نما ، امریاست یرسم یپلماسیبه د

 شیافزا .ندینمامی استفاده هادولت ریشان با ساو روابط یاز آن جهت تبادالت فرهنگ
در  یابزار به عنوان ی رافرهنگ یپلماسیظهور د نهیزم ،ریدر دوره اخ این مؤلفهاستفاده از 

 .فراهم آورده است دولت یرسم ندگانیدست نما
 یپلماسیبه د ممستقی طوربه المللنیشناخته شده روابط ب یهاهیاز نظر کی چیکه ه آنجا از

سوجت » هیاند، نظرپرداخته کلی طوربه فرهنگ تیاهمصرفاً به و  اشاره نکرده یفرهنگ
دو  نی. اه استنوشتار انتخاب شد نیا ینظر یبه عنوان مبان« کنت تامپسون» و »موکو

یم یاساس المللنیهستند که نقش فرهنگ را در نظام ب پردازانیهیظراز جمله ن سندهینو
خود را  ینظر یرئوس مبان ،«جهان هایاستیدر س یفرهنگ یپلماسید». آنها در کتاب دانند

در  یگرینظامسکه امروزه،  : (Moko & Thompson, 1979:69-71)شمرندیبر م نیچن نیا
آن مذاکره و  یگذشته داشت، افتاده و به جا یاهکه در سده یاز اعتبار یدولتنیروابط ب

 استیاتفاق فرهنگ و نقش آن در س نیاست. به دنبال ا افتهیدو چندان  یاعتبار ی،پلماسید
ام. .یج»از جمله  یاریبس شمندانیکه اند یطورکرده است. به دایپ یمهم گاهیجا زین یخارج

را بر درک و مفاهمه  نهیچرا که زم اند،تهدانس یمناسبات جهان  زوری، فرهنگ را کاتال« کلیما
را به  یروابط فرهنگ ،(. موکو و تامپسون49:1381زاده، بی)نق کندیفراهم م گرانیباز انیم

ها انسان انیکه م دانندیم ییوندهایرا به طور خاص ناظر بر پ یفرهنگ یپلماسیطور عام و د
قرار دارند که  ییروهاین ریأثتحت ت عناصر نی. اندیآیم دیپد یو فرهنگ یمل یدر مرزها

بر اثر عوامل  روهاین نیدرون آن اعمال شود. ا یپلماسیتا د شوندیم طیشرا رییمدام سبب تغ
دراز  ریتأث ،کدام به اندازه انقالب اطالعات چیاما ه ندیآیم دیپد یاسیو س یاقتصاد ،یفکر

-78: 1385 ،یی)شعا دانها نگذاشتهانسان انیم یو فکر یکیزیبر ارتباط ف یمدت و شگرف
دو  یفرهنگ یپلماسیو ضرورت توجه به د تیاهم یبرا شمندیدو اند نیا اساس، نی(. برا71
 تیبزرگ اهم یهاقدرت انیم ینظام یریاند؛ نخست بر اثر کاهش احتمال درگآورده لیدل

 یهاکمک؛ افزوده شده است یارتباطات فرهنگ متیکاسته شده و بر اه یمسائل نظام
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هستند.  ارتباطات نیو... از جمله ا یو آموزش یتبادل فرهنگ ،یبالعوض، علوم و تکنولوژ
قدرت  انیم یریبزرگ، احتمال درگ یهاقدرت انیکاهش احتمال منازعه م لیدوم؛ به دل

سوء اساسیدر کاهش  تواندیم یفرهنگ یپلماسید رو،نیاست. از ا افتهی شیکوچک افزا
را در  تیسه حوزه واجد اهم ،کند. موکو و تامپسون یباز یتفاهم، جهل و ترس نقش مهم

یبه کشورها اجازه م یفرهنگ سیپلماید انیم نیاند. در اکرده ییشناسا یفرهنگ یپلماسید
مخاطبان  با ممستقی طوربه ،خود یهادولت و نفوذ یدیکه با استناد به عناصر کل دهد

 یهاستیباشند. طبق نظر استراتژ ارتباطدر  -و رهبران افکار یمردم معمول یعنی-یخارج
شود.  یمنته یمتنوع و نامحدود جیبه نتا تواندیم کردیرو نیا ا،یتانیبر یفرهنگ یپلماسید
با خلق  شود،یم گرید هایمردم با کشور ییموجب آشنا نکهیعالوه بر ا یفرهنگ یپلماسید

 تیرعا ،قیفهم، تصد ،زبان یسیمحصوالت انگل دیخر تی، قابلهاادراک مثبت نسبت به آن
-Leonard & Stead, 2002:9) بردیباال م زیرا ن یسیبه زبان انگل هااستیآداب و رسوم و س

در  یرا که به امور سخت افزار یمتفکران یحت ی،فرهنگ یپلماسید یاثر بخش ،رونیاز ا. (10
 نیمارت ،مجذوب خود ساخته است. نمونه بارز آن زین ،اندداشته تیعنا المللنیب استیس
در  استیچلچراغ س ی،و اعتقاداست. به  یدر هژمون یگریاز متفکران مکتب نظام تیوا

لزوم  ،یامنطقه یهادر کنار قدرت یجهان دیجد یهاحال روشن شدن است. ظهور قدرت
شرط  شیکرده است. پ ریناپذزیرا در سطوح مختلف گر دیجد یهاهیاتحاد یریگشکل

را  گریکدیکه  ییهاکه ملت طوریاست، به یفرهنگ یعیها و روابط طبجاذبه ،یامر نیچن
 ترقیکه از قبل با هم آشنا بودند، دق ییهاو ملت کرده دایاز هم شناخت پ شناسندینم
 یفرهنگ یپلماسید شودیسبب م دیجد یهاهیها و اتحادگونه تشکلنیرا بشناسند. ا گریکری

 یهاشبکه لینسبت به تشک دها ناچارنملت رایفعال شود. ز ینینو یهاهر کشور در حوزه
با مبادالت  توانندیها مشبکه نیاقدام کنند. ا یآموزش-یبا اهداف علم یتیرامنیغ یارتباط

و درک متقابل  یوابستگ هاینهیزم ،یدر علوم کاربرد شرفتهیپ یقاتیتحق یکیو تکن یعلم
به نظم  یدهشکل یبرا یادیقدرت ز یفرهنگ یپلماسید نیکنند. بنابرا جادیرا ا یفرهنگ

راه به دنبال دو هدف است؛ نخست  نیآن دارد و در ا یتیامن رمجموعهیو ز یالمللنیب دیجد
نقش هر کشور از نظر  نییتع یو دوم کمک برا ستمیس نیا سیتأس یبرا دیجد میمفاه جادیا

 یابزارها برا نیترکه از مهم دیرس جهینت نیبه ا توانیم حاتیتوض نی. با اگرانیخود و د
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 میان یسطح مبادالت آموزش افزایش ی،منحصر به فرد فرهنگ هایهنجارها و ارزش نتقالا
 قیاست که از طر یپلماسیاز د یاحوزه یفرهنگ یپلماسیف، دیوصت نای با. هاستملت

. پردازدیم یخارج یروابط با کشورها یریگیتوسعه و پ ،یفرهنگ، هنر و آموزش به برقرار
ملت به  کیآن فرهنگ  یاست که ط یموثر ندیفرا ی،فرهنگ یپلماسید گر،یبه عبارت د

منحصر به فرد آن در سطوح دوجانبه و چندجانبه  هاییژگیو وشده عرضه  رونیجهان ب
 یپلماسیدر عصر حاضر د ،رونیاز ا.( Leonard & Stead, 2002:9-10)ابدییم گسترش

 المللنیها در روابط بآنتوانسته در گفتمان  ،هاابزار در دست دولت کیبه عنوان  یفرهنگ
که در آن  ، جاییدیغالب نما المللنیرا در روابط ب یو گفتمان فرهنگ کرده جادیچرخش ا

 گریکدی ابارتباط  یبه برقرار المللنیداشتن اهرم فرهنگ در سطوح ب اریها با در اختدولت
باال و  تیکه کشورمان از ظرف رسدیمبه نظر  نیچن ،. با توجه به آنچه گفته شدپردازندیم

 تیوضع دارای رانیاکه، . از آنجاییبرخوردار است یفرهنگ یپلماسید نهیدر زم یمطلوب
 زیبر قدرت نرم خود ن پس باید است،از منابع قدرت سخت  یاز نظر برخوردار یمناسب

. در دیالملل نائل آنیدر عرصه ب ایستهیشا گاهیبه جا زین نهیزم نیدر ا کندو کوشش  افزوده
در  پرداخته و خود یفرهنگ یهاشناخت داشته بهدر وهله اول  دیبا هایرانیا ،راستا نیا

دیگر  رایب خود یو کارآمد به معرف یقو یفرهنگ یپلماسید کی قیاز طر دیبا ،بعد احلمر
 کنند.اقدام  انیجهان

 
 یرگیجهینت
بود و « محور تیامن» المللنیب استیگفتمان حاکم بر س ،دوم یدوران پس از جنگ جهان در

 گاهیاز جا یپس از جنگ سرد، گفتمان فرهنگ اماقرار داشت.  هیدر حاش یقدرت فرهنگ
. در ردیشکل گ یجهان استیدر س یدیجد اتیو موجب شد ادب دیبرخوردار گرد یخاص

 شیجوامع ب یعرصه فرهنگ ی،و اطالعات یارتباطات هایظهور تکنولوژ دنبالبه  ی،جهان کنون
در گفتمان صورت گرفته و  یکه چرخش طوریبه ،قرار گرفته ریها تحت تأثعرصهدیگر از 

 تیمتفاوت به اهم یمختلف با درجات یکشورها ،رونیاست. از ا یآن چرخش فرهنگ
و توان خود  تیظرفدر حد  یاند و هر کشوربردهیپ یفرهنگ یپلماسیآن د یفرهنگ و در پ

نظران و صاحب شمندانیاز اند یاری. به باور بساندیشده است یریآن تداب سازیادهیپ یبرا
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در گرو استفاده درست و  المللنیو روابط ب یخارج استیکشورها در س تیموفق الملل،نیب
 از ییتنها با ابزارها رایاست. ز یفرهنگ یپلماسیدر چارچوب د یفرهنگ یجا از ابزارهابه

اتحاد در حالت مثبت و  نهزمی و کرد رسوخ هادر عمق باور ملت توانیجنس فرهنگ م
جهت  یفرهنگ یپلماسید ،در عصر حاضر رونیرا فراهم آورد. از ا یدر حالت منف یدگرگون

فرهنگ را به رای. زشودیبه کار گرفته م یتیو امن یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیبه اهداف س لین
 یاسالم یمردان جمهوردولت ،اساس نیعوامل دانست. برا نیا یربنایز توانیم نحوی

بر  توانیاست که م یفرهنگ یپلماسید یریکارگکه تنها با به انددهیفهم یبه خوب ران،یا
 رو،نی. از اافتیدست ها ملت ریبا سا داریبه توسعه روابط پا یگذاشت و حت ریها تاثملت

 یاریبس ریراه تداب نیو در ا هخود قرار داد یخارج استیتوجه به آن را در دستور کار س
 یکشورها از جمله کشورها ریخود با سا اتدر ارتباط یبلند اریبس یهاو گام دهیشیاند
نسبت به  ،مناسب گذاریهیبا سرما دیبا رانیا یاسالم یجمهور ،نبنابرای. اندبرداشته یغرب

و  یغاتیتبل هایشبکه یاندازو با راه کردهو معتبر اقدام  نینو یهاگرفتن رسانه اریدر اخت
آگاه، خود امیاز آنها جهت رساندن پ ،ینوشتار یهاها و رسانهماهواره رینظ ی،رساناطالع

در عرصه  و در سطح جهان یشخو یقیحق گاهیبه جا لین زین و ایدن یافکار عموم یساز
تماس و تعامل مناسب با آن  یبا برقرار دیبا یرانیمسئوالن ا نی. همچندیفرهنگ استفاده نما

با ملت  یبرخوردار بوده و خصومت کمتر یشتریکه از استقالل ب یجهان یهادسته از رسانه
 نی. براکنند برداریخود بهره یهازشو ار امیرساندن پ یدارند، از آنها در راستا رانیا

و نقش آن در توسعه  یفرهنگ یپلماسید یرگیشکل ندی( فرا4در شکل شماره ) ،اساس
 .گشته است میترس مفهومی مدل قالب در مندنظام طوربه المللنیب یروابط فرهنگ

در  رانیا یاسالم یجمهور یاز سو یفرهنگ یپلماسید نیتوان گفت که تدویم ،مجموع در
با و  تیبا جد روپیش هایدر سال دیاست که با داروییروابطش با غرب به عنوان نوش

از اصول  یریگبهره و رانیا یاسالم یجمهور یاسیو س یجابیا یهاتیاستفاده از ظرف
با غرب، قبل  رانیشده در روابط ا جادیا یشود تا مشکالت فرهنگ یریگیپ المللنیحقوق ب

 .ابدیکاهش تر نههزی کم و ترساده هایحلاهبا ر ی،به مرحله بحران دنیاز رس
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 سیاسی اجتماعی اقتصادی

للالمظهور بازیگران جدید در عرصه بین  

 فرهنگی

گیری دیپلماسی  شکل

 فرهنگی

ابعاد و کارکرد  

تأثیرگذار بر  

دیپلماسی 

فرهنگی

ایرسانه  ورزشی علمی 

 گردشگری

 بازیگران

یفرهنگدیپلماسی    

های رسمی، دیپلمات

نمایندگان دولت، 

هنرمندان و مشاهیر، 

 اساتید، دانشجویان و

 محققان و شهروندان

سازکارهای  ها و روش

 دیپلماسی فرهنگی

ن برجسته کرد

ر نقش و تأثی

 فرهیختگان و

 دانشمندان

اندازی راه

مؤسسات و 

 مراکز مطالعات

راهبردی  

یروابط فرهنك  

اهداف 

دیپلماسی 

 فرهنگی

کسب وجه  

یالمللبین  

برقراری 

ارتباط 

پایدارتر با 

جوامع 

 مختلف

وسعه  یافتن دیپلماسي فرهنگي در تاهيمتگيري و (: فرایند شکل3شکل شماره )

هاي نگارندگان(یافتهالملل                   مأخذ: )روابط بين  
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پرورآرش قربانی سپهر، محسن جان  

 منابع
الزامات پایداری شهر تهران با تأکید بـر سرشـت جغرافیـایی (. 1384)، میتراترشیزی احمدی -

 .بهشتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید شـهرهای جهانی
ترجمه محمد جعفر جواد، فصلنامه  ،«یپلماسیمتحول د تیماه»(. 1374.آر)یپ بارستون، -

 .102و  101ش  ،یاقتصاد یاسیاطالعات س
 نیی: تبیخارج استیبر س ایرسانه یپلماسید ریتأث»(.1390)یو فاطمه نعمت دیمج ،یبزرگمهر -

 .17ش  ،یاسیعلوم س ینامه تخصص، فصل«راهکارها
و توسعه  قاتیتهران: موسسه تحق است،ی(. گفتمان، پادگفتمان و س1383محمدرضا) ک،یتاج -

 ی.علوم انسان
 .چاپ اول، تهران: نشر آرما ،یشهر یپلماسید(. 1392)ینژاد، مهد یجمال -
، «کشورها یخارج استیآن در س گاهیو جا یفرهنگ یپلماسید(. »1384محمد) ،یخان حسن -

 .2ش ،یاسیمجله دانش س
چاپ اول، تهران:  ،کیپلماتیو آداب د یپلماسید یمبان(. 1390)یدعلیس اب،یشناس کم حق -

 .انتشارات سَنا
اروپا در قبال  هیفرهنگ اتحاد یپلماسید نهیی)در آ یپلماسیفرهنگ و د(. 1386رضا) ،یقیحق -

 ی.الهد المللینیتشارات بن، تهران: ا(رانیا یاسالم یجمهور
تهران: نشر  ،ینوذر ی، ترجمه حسنعلگفتمان هایهیبر نظر ایمقدمه(. 1380مک دانل) ان،یدا -

 .فرهنگ گفتمان
 ی.روزنامه همشهر ،«یورزش یپلماسید»(. 1385خرداد 1)میمر ،ییرضا -
 یایروزنامه دن ،«یدر گردشگر یپلماسیسهم و نقش دولت و د»(. 1393اذر  17ناصر) ،ییرضا -

 .اقتصاد
امام  دگاهیاز د المللنیروابط ب شناسیبیآس(. »1388)اریدانش رضایمحمد، و عل ،یآران ستوده -

 .19، ش 6س  ی،نامه مطالعات انقالب اسالمفصل ،ینیخم
)فرصت رانیا یاسالم یجمهور ایرسانه یپلماسید(. »1392خانزاده) الیفر، محمد، و لیسلطان -

 .54، ش14، دوره «و راهبردها( شناسیبآسی ها،چالش ها،
 یقدرت در جمهور انیجر ی(. قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارها1384اصغر)یعل ،یسلطان -

 ی.تهران: نشر ن ،رانیا یاسالم
تهران: مرکز  ،المللینیب یو روابط فرهنگ میبا مفاه ییآشنا(. 1385)یمحمدعل ،ییشعا -

 ی.المللنیب یو مطالعات فرهنگ قاتیتحق
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روزنامه  ،«دیو ام ریورزش و دولت تدب یپلماسید»(. 1392مرداد  3)نالدیخادم، شهاب یزیعز -
 .اعتماد

 ی.، تهران: نشر نگفتمان و جامعه(. 1380)دیحم عضدانلو، -
، چاپ چهارم، تهران: انتشارات و عمل یالملل در تئور نیروابط ب(. 1384اصغر) یعل ،یکاظم -

 .قومس
 ،یشعاع یترجمه محمدعل ،«یفرهنگ یپلماسید(. »1373)ویسجت، و تامپسون کنت دبل ماکو، -

 .15و  14نامه فرهنگ، ش
 .زنجان: انتشارات هزاره سوم ،یترجمه فتاح محمد گفتمان،(. 1388سارا) لز،یم -
تهران:  ،رانیا یاسالم یجمهور یخارج تیاسیبر س یفرهنگ مل ریتاث(. 1381زاده، احمد)بینق -

 .وزارت امور خارجه یالملل نیو ب یاسیدفتر مطالعات س
نجم، چاپ اول، تهران: دوره  یمحمد نیحس دیترجمه س ،یپلماسید(. 1379)انیبرا ت،یوا -

 .و ستاد یجنگ دانشکده فرمانده یعال
 ،«یپلماسید تیماه یو دگرگون المللینب استیعرصه س رییتغ(. »1386)الرضایموس ،یدیوح -

 .82ش  ،یخارج استیمجله س
 .آگاه، تهران: انتشارات : گفتمان و قدرتهیغرب و بق(. 1386استوارت) هال، -
 .تهران: نشر هرمس ،یو انتقاد جیرا شناسی(. گفتمان1383اهلل)لطف ،یارمحمدی -
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