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دیپلماسی فرھنگی(2)

در بخش نخست گفتگو با دکتر فریدون وردی نژاد ضمن اشاره به سطوح متفاوت فرھنگ بر چگونگی اعمال سیاستھای فرھنگی

کشورمان در عرصه بین الملل و اتخاذ روشھای تاثیرگذاری بر سایر فرھنگھا اشاره شد. ادامه بحث در خصوص الگوی ھمانند سازی و

نیز اتخاذ استراتژی تکثرگرایی در مقابل آن موضوع بخش دوم و پایانی گفتگوی ما با ایشان است که تقدیم حضورتان می شود:

آقای دکتر تاکید روش و الگوی ھمانندسازی بر روی چه محورھایی است؟ 

**شیوه آن لیبرالیسم فرھنگی و جھانی سازی است. یعنی آنھایی که دنبال ھمانندسازی ھستند، معتقد به لیبرالیسم فرھنگی

ھستند، نه معتقد به ھویت فرھنگی ملتھا. الگوی دیگر الگوی تکثرگرایی است، دراین الگوتنوع فرھنگی وجود دارد و بین جھانی شدن

وجھانی سازی تفاوت قایل است. جھانی سازی یعنی دیگران ما را می برند جھانی مان می کنند، یعنی ما منفعل ھستیم و آنان

برایمان تعیین سرنوشت می کنند. اما جھانی شدن انتخاب از طرف ما بوده وجایگاه وسھم مان را مشخص می کنیم و می گوییم که

ما می خواھیم جھانی شویم، ما انتخاب می کنیم جھانی شدن را، این امردر تکثر امکان پذیر است. اما اگر چنین نکردیم، درپرتو الگوی

ھمانندسازی ما را می گیرند و می برند جھانی می کنند. ھر چند در بسیاری از عرصه ھا این اتفاق برای ملتھا افتاده است. در الگوی

ھمانندسازی، این الگو در واقع خط تمایز بین قومیتھای متعدد را کاھش می دھد. یعنی دیگر ھویت ایرانی و شیعه بودن، آسیایی

بودن، آرام آرام رنگ می بازد. زبان فارسی کم کم تضعیف می شود، بعد ھم زبان عربی، ھمه باید ھمزبان شوند در دنیا، ھمه ھم

فرھنگ شوند، ھمه باید مثل ھم زندگی کنند. این را می گویند الگوی ھمانندسازی، این زمانی متجلی می شود که اعضای دو یا چند

گروه نژادی و اجتماعی با ھمدیگر ھمسان شوند و ھدف اینھا ترکیبی از زیست شناختی فرھنگی اجتماعی روانی گروه ھای متمایز

که به دنبال یک جامعه جھانی با کمترین تفاوت می باشند. 

این یکی از الگوھاست که به آن الگوی ھمانندسازی می گویند. اگر ھدف از سیاستھای ھمانند سازی را ما کاھش اختالفات فرھنگی

و ساختاری بگیریم، یعنی بگوییم آنان که به دنبال الگوی ھمانندسازی ھستند، می خواھند اختالفات فرھنگی و ساختاری را کم کنند

و دنبال تسلط سیاسی نیستند، که ھستند. در صورت تحقق کامل این سیاست در نقطه اوج آن ما یک جھان متجاوز، ھمراه و ھمگن

خواھیم داشت. اما این شعاری بیش نیست، چون بیشترین درگیری به خاطر این استراتژی میان اروپا با آمریکا وجود دارد. به خاطر این

که فرانسوی ھا وآلمانی ھا می خواھند زبان وفرھنگ خود را حفظ کنند. 

درگیری سینماھا و فیلمھای ھالیوود با اروپایی ھا و فرانسویھا بسیار جدی تر از درگیری ما به عنوان کشور ایران و مسلمانان با

ھالیوود و آمریکاست. بنابراین ھمانندسازی به عنوان یک فرآیند اگر بخواھد عمل شود، یعنی یکی شدن و متجانس شدن که در دو

بعد فرھنگی و ساختاری کاربرد دارد. در ھمانندسازی فرھنگی آنھایی که به دنبال یکی کردن ھمه ھستند، از بعد فرھنگی یک گروه

قومی از نظر فرھنگی به عنوان شاخص قرار می گیرد و گروه ھای دیگر زبان و مذھب و آمیزه ھای آن را اصل قرار می دھند. 

یعنی بدترین شکل ھمانندسازی برای ما به عنوان جمھوری اسالمی که به دنبال یک پیام ھستیم و رسالتی در سطح ملی و منطقه

ای و بین المللی احساس می کنیم. بدترین شکل این است که برویم و در قالب ھمانندسازی فرھنگی قراربگیریم، معنایش این است

که چون ما زور و قدرت کافی نداریم، باید زمانی مسلط دیگرمثل فرھنگ غربی و آمریکایی محور شود ودراین میان باید خودمان را

قراربدھیم. بعد از گذشت یک زمان مشخص، گروه ھای فرھنگی متمایز و منفرد مثل ما از لحاظ رفتارھا و ارزشھا، دیگر قابل تغییر دادن

نمی باشند و ھویتشان از بین می رود. این را در اصطالح سیاسی می گویند؛ استحاله شدن، رنگباختن، این ھمانندسازی فرھنگی

است. 

اما در ھمانندسازی ساختاری سطح باالتری از تعامل اجتماعی در میان گروه ھای مختلف مدنظر است. در ھمانند سازی ساختاری

تالش می شود که فرھنگ ھای اقلیت در نھادھای مختلف جامعه جھانی پخش شوند و با اعضای گروه ھای مختلف در قالب

نشستھای اجتماعی و دیپلماتیک ھمراه شوند. بدین معنا که در سطح جھان کانتونھایی درست می کنند و می گویند این کانتون

مسلمانان، این کانتون مسیحی ھا، این کانتون کلیمی ھا، این کانتون بودایی ھا، رنگھا و آداب را تضعیف می کنند، اما مشترکات را

می گیرند و در پرتوآن ساختار نوین بین المللی درست می کنند. این را ھمانندسازی ساختاری می گویند که این ھم برای ما

مشکالتی دارد، البته از ھمانندسازی فرھنگی کمی بھتر است. 

شکل دومی که در تقسیمات بیان شد، تکثرگرایی در مقابل ھمانندسازی است. در استراتژی تکثرگرایی، یک نوع از تکثرگرایی را

مساوات طلبانه می نامند. در تکثرگرایی که نقطه مقابل ھمانندسازی است، ھمه کشورھا و دولت ھا و ملتھا تأکید بر حفظ و تشدید

تفاوتھای فرھنگی و مادی خودشان با دیگران دارند که ظاھرًا این با خصوصیات ما ایرانیان و خصوصیات انقالب وھویت آسیایی

ھمخوانی بیشتری دارد. سیاستھای متکی بر تکثرگرایی ھمواره مشوق تنوع قومی و حفظ مرزھای جداکننده فرھنگھا از ھمدیگر

است. 

یعنی فرھنگ ما با فرھنگ دیگران متفاوت است. سیاست ھای تکثرگرایانه بر اساس اصل حقوق جمعی و گروھی و نه حقوق قومی

و نژادی بنا شده است. یعنی اگر ما بخواھیم سیاستھای تکثرگرایانه را استراتژی پایه ای حرکت قرار بدھیم، باید حقوق جمعھای دیگر

را محترم بشماریم. نتیجه اینکه در یک نظام جھانی متکی بر سیاستھای تکثرگرایانه، قوانین بین المللی در زمینه ھای سیاسی،

اقتصادی و فرھنگی، کشورھا را به یکدیگر پیوند می دھد. یعنی یک سلسله از قوانین بین المللی می آید برای ما حقوقی قائل می

شود، برای دیگران ھم قایل می شود. 

می گوید در حین حفظ تنوع می توانید با ھمدیگر ھمکاری داشته باشید و تفاوت ھایتان را به رسمیت می شناسند. به تعبیر دیگر، به

جای استحاله و اتحاد جھانی، یک ائتالف جھانی بوجود می آید. در ائتالف، ھویت تک تک ملتھا و فرھنگھا حفظ می شود. اما روی

مشترکات با ھمدیگر کار می کنند و ھمانندسازی ھم نشده است که ھویت کسی از بین برود. البته در صورت تحقق این مھم،

احتمال دارد که در جامعه جھانی متکثر، با وجود نھادھای سیاسی و اقتصادی واحد و مشترک، فرھنگ ھا به میزان زیادی از ھمدیگر

جدا بمانند. یعنی ھویت فرھنگی ملتھا حفظ شود. 

از سوی دیگر، یک نوع تکثرگرایی ھم در سطح جھان وجود دارد که به آن تکثرگرایی مساوات طلبانه می گویند. در این نوع از

تکثرگرایی، به ایجاد تساوی بین کشورھا و اقوام مختلف که دارای نوعی استقالل فرھنگی و ساختاری ھستند تأکید می شود. در این

حال، برقراری تساوی در قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در سطح تقریبًا متوازن خواست کشورھا می شود. بنابراین شاید یکی از

راھکارھای ما برای تئوری کانونی روابط فرھنگی و دیپلماسی فرھنگی خارجی، تالش در تکثرگرایی مساوات طلبانه باشد. یعنی حفظ

فرھنگ، زبان و تفکرات متعدد در سطح بین المللی با حقوق برابر و تالش در جھت ایجاد ساختار جمعی. 

اگر تکثرگرایی از نوع نابرابر یا غیرمساوات طلبانه رایج باشد، ما در آنجا حتمًا ضرر خواھیم کرد. تکثرگرایی غیرمساوات طلبانه و یا

نابرابر، مثل آپارتاید و نژادپرستی زورگویانه است. بنابراین در جھان متکثر نابرابر، تساوی وجود نداشته و ضعیف ترھا ھمواره منفعل

وپیرو خواھند بود. امروزه تالش فرھنگ غالب در جھان، فرھنگ غربی و دین مسیحیت است و تمدن اروپایی و آمریکایی که این فرھنگ

جھت حفظ و گسترش نابرابرای و عدم تساوی در بین جوامع تالش می کند. آنھا به دنبال این ھستند که از توان فرھنگی و صنعت

تولیدی وارتباطی خود یک اقتدار سیاسی به دست آورند و سھم عمده ای از ثروت مادی و معنوی جھان رابه آن فرھنگ اختصاص

دھند. 

آقای دکتر شالوده سیاستھای تکثرگرایی نابرابر چیست؟ 

**کوشش مداوم ایدئولوژی برتری طلبانه و نژادپرستانه غرب که مروج تفاوتھای ذاتی و نژادی و فرھنگی است. اگر بخواھیم نمونه

ھایی از این حرکت را در سطح جھان ببینیم، کافی است به بعد از جنگ جھانی دوم و چگونگی بازگرداندن مھاجران چینی از کشور

آمریکا ویا مکزیکی ھا در دھه 1980 وکشتارمسلمانان دربالکان توجه کنیم. 

پس برای اینکه بتوانیم از نظر فرھنگی در سطح بین المللی فعال شویم و منازعات را ھم به حداقل برسانیم، چه باید بکنیم؟ 

**اول اینکه در مناسبات فرھنگی مان ازبرخوردھای خشن دوری کنیم. یعنی با اجتناب از اعمال قدرت سخت در روابط فرھنگی و

استفاده از قدرت نرم و با استفاده بھینه از زمان و یا منابعی که در اختیارمان قرار دارد، قدرت نرم را بکار بگیریم. زیرا اولویت گذاری در

اعمال قدرت نرم راھکار حرکت فرھنگی جھان امروز است. 
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نکته دیگر آنکه دیپلماسی مردمی فرھنگی را به ھمراه توان رسانه ای بکاربگیریم تا باتکیه بر قدرت چانه زنی و رسانه ھای قدرتمند

ازحاشیه به متن تحوالت جھانی راه یابیم. و سرانجام آنکه با تکیه بر دانش و مدیریت آن، بر ارتباط و تعامل جھانی تأکید کنیم

وازبرخوردوتنازع دوری نماییم و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی داشته باشیم. 

این راھبرد در مناسبات فرھنگی، قدرت رقابت و تولید محصوالت فرھنگی را با ادبیات و زبان ھمه فھم جھانی به ما اعطا خواھدکرد.

این زبان، در مناسبات جھانی بھتر درک می شود و مارا از حاشیه نشینی نجات داده و در متن رخدادھا و تصمیم ھای جھانی قرارمی

دھد. باید باور کنیم که ھمه جھان دشمنان ما نیستند و ما می توانیم در مباحث بین المللی باحفظ ھویت خود شرکت داشته ونقش

تأثیرگذار داشته باشیم. 

در صورت ناخوانا بودن تصویر اینجا کلیک کنید
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