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دیپلماسی فرھنگی(1)

یکی از عوامل اصلی پیشبرد و ارتقای تمدن بشری و محوری ترین عامل برای توسعه بشر در طول تاریخ، وجود روابط فرھنگی یان

کشورھا بوده و توسعه روابط فرھنگی، زیر بنا و اساس توسعه فرھنگ ملی را تشکیل داده است. گسترش و تعمیق روابط فرھنگی،

صلح و دوستی را بدنبال دارد و شک نیست که ارایه فرھنگھای مختلف کشورھا، در قالب برنامه ھای جامع و ارزنده نقش مؤثری در

ایجاد شناخت، ھمدلی و تحکیم روابط کشورھا داشته و خواھد داشت. این مھم را بھانه ای برای گفتگو با دکتر فریدون وردی نژاد،

عضو ھیات علمی دانشگاه تھران قرار دادیم که تقدیم حضورتان می شود:

آقای دکتر می توان ادعا کرد که فرھنگ دارای سطوحی است که با ھر سطح آن ھم به گونه ای باید برخورد کرد؟ 

**بله دقیقاً، یک بخش از فرھنگ، بخش ظاھری و شاخ و برگ فرھنگ است، این سطح کامًال قابل مشاھده است. یعنی در رفتار

روزمره مردم دیده می شود و عالمت ھای آن را می توان دید و کامالً قابل فھم و درک است وبه آن نماد ھای ملموس فرھنگی می

گویند. یک سلسله از ارزش ھا، ارزشھای حمایتی، ھنجارھا و قواعد رفتاری است که در اصل ایدئولوژی ھر جامعه است که باید

ونبایدھایش ھم درون این سطح است. در اصل این مبنای عمل قرار می گیرد و ھر آنچه مربوط به یادگیری است در درون این قسمت

قرار می گیرد. و بخش سوم، بخش مفروضات اساسی، یا زیربسترھای فرھنگ است که این مفروضات را نمی توان نادیده گرفت. در

اصل، اینھا اعتقادات، باورھا و ریشه ھای فرھنگی ھر جامعه است. 

ما در مناسبات فرھنگی مان با دیگر کشورھا با کدام وجه آن سروکار داریم؟ 

**ھمانطور که اشاره کردم این سه سطح فرھنگ ریشه، تنه و شاخ و برگ است. ما در مناسبات فرھنگی بیشترین برخوردی که

داریم درصحنه عمل ھا ورفتارھا وشاخ و برگ است که در بیرون خاک قرار دارد. بر این اساس کشورھا وقتی بخواھند فعالیتھای

فرھنگی خودشان را سازمان بدھند و روابط فرھنگی را استوار کنند، باید یک تئوری کانونی برای رفتارھای خود در سطح بین المللی

داشته باشند تا تئوری کانونی کشورھا مشخص نباشد، بخش فرھنگ به عنوان یک عرصه و دیپلماسی فرھنگی نمی تواند شکل

بگیرد. 

یعنی چه؛ تئوری کانونی کشورھا؟ 

**ببینید؛ معموًال کشورھا چھار محور رابه عنوان اساس، محور و تئوری کانونی روابط یا زیست خودشان قرار می دھند. بدین معنا که

بعضی از کشورھا تمام توانایی خودشان را متمرکز می کنند در خصوص گسترش قدرت و توانایی سخت افزاری کشور،زیرا احساس

می کنند که مورد تھدید ھستند و امنیت ملی آنان در خطر است. پس راه مقابله با دشمن و ادامه حیات در سطح بین المللی را

گسترش قدرت و توانایی سخت افزاری خودشان می دانند. مثًال کره شمالی وکوبا و برخی کشورھای دیگر. اینھا به دنبال این

ھستند که یک ایزوالسیون یا یک محدودیتی در ارتباطات بین المللی خود ایجاد کنند و توان نظامی و سخت افزاری خودشان را

گسترش دھند. اگر کسی قدرت را به عنوان تئوری کانونی انتخاب کرد، در بخش سخت افزاری، تمام مبانی فرھنگی آن ھم بر این

اساس شکل می گیرد و دیگر ھر کسی خارج از خودش را دشمن می بیند. ھر کسی را در خارج از محدود جغرافیایی تھدید می

انگارد، ھر نوع روابط فرھنگی دیگران را تھاجم فرھنگی و نه تعامل فرھنگی می داند. 

یک سلسله ازکشورھا، تفکر و تئوری کانونی مسلط برروابط راسلطه می دانند.این به معنای آن است که عالقه مند ھستند به جای

اینکه قدرت خودشان را گسترش دھند، از مرزھایشان مراقبت و رابطه شان را با سایر کشورھا محدود کنند و به دنبال تأثیرگذاری و

سلطه بر دیگر کشورھا ھستند. این کشورھا کشورھایی ھستند که عالوه بر جغرافیای طبیعی و مرزھایشان به دنبال جغرافیای

سیاسی فراتر از مرزھای خودشان ھستند. به تعبیر دیگر این کشورھا که تئوری کانونی شان سلطه است، مرزھای طبیعی خودشان

را به رسمیت نمی شناسند و مرزھایشان را در جای دیگر قرار می دھند. مثال بارز آن، دولت ایاالت متحده آمریکاست که استراتژی

سلطه دارد و در خلیج فارس ھمسایه جدیدایران شده است و مرزھای خود را از لحاظ سیاسی گسترش داده و روابط سیاسی این

کشور به این صورت شکل می گیرد. 

کشورھایی که به قول شما به دنبال ھژمون و تأثیرگذاری و سلطه بر دیگر کشورھا ھستند، روابط شان را بر پایه برنامه ھای سخت

افزاری تعریف می کنند یا نرم افزاری؟ 

**ھر دو به صورت توأمان. چون برای حضور در سایر عرصه ھا و برای گسترش مرزھای سیاسی باید نوآوری ھایی در عرصه ھای

مختلف از جمله عرصه فرھنگی داشته باشد. لذا به دنبال تولید صنایع فرھنگی، گسترش ھنر، فرھنگ و توریسم ھستند و روابط را با

ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری توأمان جلو می برند. سینمای آنان و بقیه عرصه ھای ھنری شان رشد می کند، چون به دنبال نوآوری

در محیط ھای جدید ھستند تا بتوانند پایگاھھای خودشان را در آنجا مستحکم کنند. 

سومین سلسله از کشورھا، کشورھایی ھستندکه قدرت و ھژمون را به عنوان اولویت انتخاب می کنند یعنی زیست و حضور را متکی

برگسترش ایدئولوژی و تفکر خودشان می دانند. نمونه بارز آن رژیم اشغالگر قدس و برخی کشورھای کمونیستی و برخی از کشورھای

مذھبی ھستند. اینھا به دنبال گسترش تفکر و ایدئولوژی ھستند و معموالً شعارھای جھان وطنی دارند، از نگاه آنھا حکومت جھانی و

دولت جھانی باید شکل بگیرد. با این نگاه ایدئولوژیکی، پس از روی کار آمدن نئوکانھا یا نئومحافظه کارھا در آمریکا، آمریکایی ھا یک

پیوند بین تئوری کانونی ھژمون و تئوری کانونی ایدئولوژیک برقرار کردند، یعنی اینھا، ھم به دنبال گسترش ایدئولوژی وھم بدنبال نھادینه

سازی فرھنگ آمریکایی ھستند و در اصل نوع روابط شان با کشورھای دیگر براساس ارزشھای نھادین ملی شان استوار است.

آمریکایی ھا می گویند نوع مدیریت آمریکایی باید جھانی باشد، ھنر آمریکایی بھترین است و... این نگاه ایدئولوژیک است که

کشورھای کمونیستی و کشورھای مذھبی و کشورھایی که از اومانیزم و کاپیتالیزم حمایت می کنند؛ بحث شان در این تئوری کانونی

ایدئولوژیک متمرکز می شود. چھارمین دسته، کشورھایی ھستند که به دنبال توسعه اند، یعنی تئوری کانونی آنھا توسعه است. به

معنای دیگر آنان به دنبال رفاه اقتصادی ھستند. دنبال رسیدن به وضعیت بھتر زندگی مردم ھستند، به دنبال توسعه صنایع

خودھستند، به دنبال تقویت علم و دانش و حرکتی که باید در این مسیر صورت گیرد. 

ما در کدام بخش قرار داریم؟ 

**آنچه ازمروراسناد باالدستی کشور مستفاد می شود، نشان می دھد که از این چھار محور، اولویت جمھوری اسالمی ایران توسعه

است. به دلیل آنکه سند چشم انداز بیست ساله کشور طراحی شده و ایران 1404 را ترسیم کرده ایران باید دارای جایگاه اول

فرھنگی، علمی، اقتصادی در بین 36 کشورو در سطح منطقه باشد. در این میان کشورھای قدرتمندی مثل ترکیه، عربستان، پاکستان

و کشورھایی مثل عمان ھم کم کم در کنار ما قرار می گیرند. اگر ما بخواھیم بین این کشورھا در تراز اول قرار بگیرم، تمام مناسبات

خارجی و روابط مان، چه دیپلماسی فرھنگی و چه مناسبات سیاسی باید بر اساس «تئوری کانونی توسعه» شکل بگیرد و توسعه

تعریف خاص خودش را دارد. توسعه معنایش این است که براساس سند چشم انداز، روابط مؤثر و سازنده در سطح بین الملل داشته

باشیم، یعنی اینکه دیگر جنگ نداریم، درگیری وخشونت و اخم نداریم. تعامل داریم، ھمراھی داریم و ھمکاری ومشارکت.یعنی اگر ما

استراتژی کانونی مان را توسعه قراردادیم، باید به سوی تعامل فرھنگی گام برداریم. تعامل یعنی ھمکاری، کنار ھم نشستن و چانه

زدن وتھاجم یعنی جنگ وبرخورد. آنھا می آیند جلو یک سنگر از ما می گیرند، ما یک سنگر از آنھا می گیریم، آنھا یک توپ فرھنگی به

ما می زنند، ماھم به آنھا یک توپ فرھنگی می زنیم تا ببینیم وضعیت در این جبھه چه می شود؟ تھاجم فرھنگی زبان قدرت است،

تھاجم زبان ھژمون است، تھاجم زبان گسترش ایدئولوژیک است. 

اما عده ای معتقدند ھنگامی که استراتژی کانونی کشور توسعه است، ایدئولوژی و قدرت کنار می رود. 

**اینطور نیست. قدرت وایدئولوژی ھمواره الزم است ولی اولویت توسعه است، مگر این که بگوییم سند چشم انداز 20 ساله یک سند

کناری است و یا یک سند غیرجدی است. اگر سند جدی است، این سند می گوید توسعه، می گوید تعامل، این توسعه ضرورتھا و

قیودی ھم دارد. سند چشم انداز می گوید قدرت اول منطقه ای در سال 1404 با تعامل مؤثر و سازنده با جھان. اما می گوید از ھر
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راھی نمی توان به سوی توسعه حرکت کرد. دو محدوده واحد ھم می گذارد، یعنی دو سیاست و خط مشی ھم می گذارد و می

گوید: اسالمی و انقالبی ماندن، الگو برای دیگر کشورھای مسلمان بودن.یعنی این دو قید درسند چشم انداز وارد شده و به این می

گوییم، باید و نباید که در اصطالح مدیریتی وسیاسی به آن خط مشی، سیاست، قاب و چھارچوب گفته می شود.یعنی نمی توان به

توسعه رسید، اما اسالمیت را کنارگذاشت. اگر قرار است ما الگوی دیگران باشیم، چگونه باید الگوی دیگران باشیم؟ معموًال یکی از

الگوھای رایج در جھان الگوی ھمانندسازی، یعنی ما به دنبال این ھستیم که دیگران را مثل خودمان کنیم. آمریکا دنبال این است که

دیگران را ھمانند ایاالت متحده کند، به این می گویند الگوی ھمانندسازی. 

ادامه دارد ...
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