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 چكيده

 مثابه چارچوب راهبردي به "تفاهميافزايي الگوي هم"دنبال معرفي  اين مقاله به
دليل رشد نقش فرهنگ  اسالمي براي ديپلماسي فرهنگي است. توجه به اين مقوله به -ايراني

هاي متعارف ديپلماسي رسمي فرهنگي حائز  المللي و تغيير رويهگذاري بين در سياست
در پهنه افزايي تفاهمي بر اساس مشتركات فرهنگي و تاريخي، اهميت است. الگوي هم

گيرد. در اين فضاي جغرافياي فرهنگي و در قالب ديپلماسي فرهنگي نوين شكل مي
نيز به اين مسأله  "تفاهم"بر فعاليت جمعي و گروهي داللت دارد و  "افزاييهم"تركيب، 
تنها يكي بر ديگري برتري نخواهند يافت، بلكه همگان در يك  كند كه اعضا نه اشاره مي

بر كرامت انسان نائل خواهند شد. مجريان و  به اهداف متعالي و مبتني افق مشترك متفاهم،
كارگزاران الگوي مورد نظر، نخبگان فرهنگي حوزه و دانشگاه هستند كه وراي ديپلماسي 

افزايي: شوند. اهداف الگوي هم گذاران ديپلماسي فرهنگي محسوب مي رسمي دولتي، سياست
برداري عادالنه از محيط تحكيم اخوت و برادري، بهره آميز،ايجاد مدارا و همزيستي مسالمت

هاي  زيست و خودكفايي و عدالت اقتصادي است. در اين مقاله ضمن طرح چارچوب
نويس سند الگوي در راستاي پيش -عملي، مراحل عملياتي شدن الگوي مورد نظر نيز 

 مورد توجه واقع شده است. –اسالمي ايراني پيشرفت 
 

 كليدي: هايواژه
 زيستي، پيشرفت، ايران، اسالم. تفاهمي، مدارا و همافزاييديپلماسي فرهنگي، الگوي هم
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 بيان مسأله
هاي اساسي در تفكر، رفتار و  ي سوم ميالدي، چرخش هاي آغازين هزارهدر دهه

بندي كنيم  ها را صورت تكنولوژي بشري شكل گرفت كه اگر بخواهيم به زبان فلسفي آن
شناسي شناسي و روششناسي، معرفتها در چهارچوب هستي چرخش بايد بگوييم اين

هاي ها، مواضع و كنش ي نگرش اند. به اين اعتبار، همهاند و يا در حال وقوعپيوستهوقوع  به
هاي سياسي نيز بايد بازانديشي و بازسازي گردند تا مطابق با بشري، از جمله مواضع و كنش

 بندي شوند.پارادايم جديد مفصل
ي تفكر بشري، انديشه و تفكراتي  ها در سامانهرغم اين تغييرات و پيشرفت به
هاي اخير شكل گرفته است كه ستيزانه در برخي نقاط جهان در دههگرايانه و توسعه واپس

هاي خشونت ي بشري را دچار اختالل نموده، بلكه زمينه تنها مسير ترقي و پيشرفت جامعه نه
است. پديدار شدن  ماعات انساني و فرهنگي را باعث گرديدهجمعي، ستيز و گسست اجت

ي خاورميانه و تا حدي آسياي مركزي و خاور  هاي بنيادگرايي اسالمي در منطقه جريان
ي بارز چنين روندي است؛ اين روند تمامي معادالت سياسي و فرهنگي در  دور، نمونه

 است.ر داده الشعاع قرااي و جهاني را تحتسطوح محلي، ملي، منطقه
اي را يافته، برخورد نظامي و مقابلههاي كشورهاي توسعه هاي منطقه و حتي دولت دولت
كه الگوي  كنند؛ در حاليهاي راديكال قلمداد مي ي مطرح عليه سركوب جريان تنها گزينه

هاي پايداري در  اي با عوامل ستيز و ضدفرهنگي صرفاً منجر به ايجاد گسستبرخورد مقابله
جهاني و پيشرفت و  شدن، صلحاطق خواهد شد و از سوي ديگر نيز به روند جهانيمن

فرهنگي لطمه خواهد زد. تاكنون الگوي ديپلماسي فرهنگي با هدف  -ي اقتصادي  توسعه
هاي  ي دولت اي مورد استفادهعنوان بديل الگوي برخورد مقابله گسترش تعامالت سياسي به

است؛ ولي بديل ديپلماسي فرهنگي در چهارچوب ساختار  درگير و ميانجي قرار گرفته
ي  مند شدن فرهنگ و دين در گسترهملت و مسأله -خاطر تغيير در ساختار دولت دولتي، به

باشد. بنابراين، گسترش عوامل واگرايانه در سطح  اجتماع، ناكافي، فرسوده و ناكارآمد مي
ي فرهنگي از سوي ديگر، پرسشي را منطقه و جهان از سويي، و ناكارآمدي ديپلماسي رسم

توان كارآمدي ديپلماسي فرهنگي را ارتقا  كند بر اين مبنا كه با چه الگويي ميمطرح مي
المللي غلبه نمود و مسير پيشرفت در بخشيد كه به اعتبار آن بتوان بر عوامل گسست بين

كه منشور سند  -را زيست برداري بهينه از محيطراستاي مدارا، برادري، خودكفايي و بهره
 در پيش گرفت؟ -باشند الگوي پيشرفت مي
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ي حاضر اين است: در صورتي كه  ي مقاله در پاسخ به پرسش مذكور، ادعاي فرضيه
گذاري گردد، تحقق  افزايي تفاهمي سياستديپلماسي فرهنگي در چهارچوب الگوي هم

 اشد.ب پذير مي بر فرهنگ اسالمي ايراني امكان الگوي پيشرفت مبتني
نويس سند بر پيش ي حاضر اين است كه مدلي راهبردي و مبتني هدف ما در مقاله

الگوي پيشرفت، براي ديپلماسي فرهنگي ارائه دهيم كه ديپلماسي فرهنگي، به اعتبار عناصر 
گري، و منابع بومي و با نگاه به فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني بتواند به جاي نقش سلطه

 ي قدرت را در روابط دو جانبه يا چند جانبه ايفا كند. هميِ معادلهافزايي تفانقش هم
هاي آن، مقاالت و كتب قابل توجهي تاكنون منتشر  در مورد ديپلماسي فرهنگي و مدل

 اند از: هاي راهبردي عبارت شده است. ويژگي بارز كتب و مقاالت و مدل
 ها؛ دولتورزي در چهارچوب مذاكرات بين . توصيفي از فرهنگ تعامل1
گرايي، صرفاً به  انگاري و اصول همهاي ارائه شده با تأكيد بر رويكرد سازه . مدل2
گرايي و ساختارگرايي تاكنون به ي رويكردي بديل در مقايسه با رويكردهاي واقع ارائه
 اند؛ ي تحرير درآمده رشته
رجه عنوان يك فعاليت رسمي دولت و يا وزارت امورخا . ديپلماسي فرهنگي به3

 تعريف و ارائه گرديده است؛
ي سياسي  ها و افزايش سلطه ي بازي . هدف ديپلماسي فرهنگي در چهارچوب نظريه4

 شود؛بندي مي صورت
 . ديپلماسي فرهنگي نسبت به تبليغات ايدئولوژيكي فرهنگيِ برون مرزي متمايز5
 اند.نشده

تحكيم و حفظ روابط سياسي در دستاورد اين نوع ديپلماسي (ديپلماسي سنتي) صرفاً به 
ها و يا تحكيم اتحاد در برابر دشمن سياسي مشترك معطوف شده  قلمرو دولت ـ ملت

 است.
هاي جديد و متفاوت با  ي حاضر براي معرفي ديپلماسي فرهنگي، با ويژگي مقاله
هاي افزايي، ابتدا به زمينهسازي الگوي همهاي ديپلماسي سنتي و به منظور مفهوم ويژگي

ي تعاريف  پردازد؛ سپس به پشتوانهنويس الگوي پيشرفت ميارتباطي مقاله با سند پيش
هاي الگوي مورد نظر را معرفي و  افزايي، چهارچوبمفاهيم مندرج در الگوي هم

نمايد؛ در پايان نيز به بيان اصول اجرايي الگوي اخير اهتمام خواهد ورزيد. بندي مي صورت
ي مورد نظر، ابتدا الزم است الگوي ديپلماسي سنتي را در قالب نگاه سازي الگوبراي شفاف

هاي الگوي  بازانديشانه به سياست بررسي نماييم، سپس به توصيف و تحليل چهارچوب
 ديپلماسي فرهنگي نوين بپردازيم.
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 نگاه بازانديشانه به سياست
ديشي در مباني از جمله مواردي كه بايد مورد تجديد و بازانديشي قرار گيرد، بازان

 ي سياست است. براي تحقق اين بازانديشي ابتدا بايد شناسانهشناسانه و معرفتهستي
 اند از: هاي يادشده عبارت فرضهاي حاكم را بازانديشي نماييم؛ برخي از پيش فرضپيش
 بيگانه؛ - خودي دشمن/ - . نگاه به ديگري در قالب دوست1
 دولت؛ - . ديپلماسي در قالب مذاكرات دولت2
 . موضوع گفتگو: امور جاري سياسي؛3
صورت تضعيف قدرت طرف مذاكره  ي قدرت به . و هدف گفتگو: برهم زدن موازنه4

 و متقابالً ارتقاي قدرت طرف ديگر.
 است،هاي مذكور صورت گرفته  در نگاه بازانديشانه، كه تحت تأثير چرخش

 اند:كردههاي سنتي باال، به ترتيب زير تغيير پيدا  فرضپيش
صورت معادله  دشمن، بعضاً تعديل شده و به - . مفهوم ديگري، از حالت دوست1

 گردند؛دوست تبديل مي -دوست
گيري نهادهاي غيردولتي، روابط از حالت مذاكرات شدن و شكل. با رشد جهاني2
 يابد؛ دولت به سمت نهادهاي غير دولتي و فرامرزي گسترش مي -دولت
ود در سر ميز مذاكره، تاكنون امور سياسي بود، در حالي كه اكنون . تنها متغير موج3

 باشند؛ فرهنگ، تمدن و هويت نيز در رديف متغيرهاي موجود مي
افزايش  - كاهش"ي  تواند در رديف متغيرهايي قرار گيرد كه معادله . فرهنگ مي4
 تبديل نمايد؛ "افزايي قدرتهم"را به فرايند  "قدرت
ستي كه ديپلماسي فرهنگي رسمي منطبق بر آن بود، عمالً مذهب . در سنت سكوالري5
اي در تعامالت  افزايي، مذهب جايگاه محوريگونه جايگاهي نداشت؛ اما در الگوي هم هيچ

 نمايد.فرهنگي ايفا مي
چه در مقاله حاضر به آن خواهيم پرداخت، در مقايسه با ادبيات  براين اساس، آن

توان آن را در پنج مورد مجزا  گي بديع و بديل است كه ميپژوهشي باال، واجد چند ويژ
 احصا كرد:

 نمايد؛ . روابط ديپلماتيك فرهنگي را خارج از چهارچوب رسمي دولت معرفي مي1
 كند؛جهان سياسي معرفي مي -. فرهنگ را مبناي زيست2
ي كنش ارتباطي بررسي  . فرايند روابط ديپلماتيك فرهنگي را در چهارچوب نظريه3

 كند؛مي
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 . به جغرافياي فرهنگي توجه دارد؛4
ي  افزايي و خارج از نظريه. غايت و هدف ديپلماسي فرهنگي، درچهارچوب هم5
 شود. ها ترسيم مي بازي

 مباني ساختاري الگو

 . فرهنگ1
 "اصول سياست فرهنگي"اي تحت عنوان شوراي عالي انقالب فرهنگي در جزوه

ي انسان در  دهندهگونه تعريف كرده است: فرهنگ بينش و منش هويت فرهنگ را بدين
ي عالي ذهن و فرايند پيچيده و  عنوان فرآورنده ي زندگي اجتماعي است كه به حوزه

ي فكر آدمي، تحت تأثير علل و عوامل موجده و ... دروني و بيروني در تمامي  پيشرفته
تافته و  يابد و كليت همو معنوي حيات وي تجلي مي ي مظاهر مادي كاركردها و كليه

ها، هنرها و فنون، آداب و ها، دانش ها، آرماناي از باورها، فضايل و ارزشپيوستههم به
ي ساخت و تحول كيفيت زندگي هر ملت است  كنندهاعمال جامعه را شامل شده و مشخص

 .)35: 1389(نقل از اشتريان، 
 معناي ادب، فرزانگي، دانش، حكمت، بزرگ فارسي نيز بهفرهنگ در زبان و ادب 

منشي، انسان دوستي، تهذيب نفس و دانايي آمده است. هدف فرهنگ در تفكر ايراني، 
هاي آراسته و خوب  هاي با فرهنگ، قهرمان ي انسان پرورش انسان خوب است و نمونه

هنگ از نظر تفكر ايراني، ترين عنصر در فر هستند. مهم -مثل فريدون و سياوش  -شاهنامه 
استعال است. استعال يعني كمال و اعتال كه جوهر تفكر فرهنگي در ادب پارسي و هويت 

 .)29: 1389ندوشن در: صالحي اميري، (نقل ازاسالمي ديني ايراني است 
دهد كه فرهنگ در مقايسه با سياست و  تعاريف مذكور، ما را به اين نتيجه سوق مي

شناسي، تباري متفاوت دارد. داليل شناسي و انساناست و از لحاظ هستيقواعد بازي در سي
چنين رويكرد متفاوتي به فرهنگ، عبارت است از توجه به تعالي دروني انسان از سويي؛ و 

ي عزيمت فرهنگ از سوي ديگر. در مباني  عنوان نقطه كسب حكمت و فرزانگي به
باشند: تاريخ، سنت، دين و  رد زير مندرج ميافزايي تفاهمي، موامعرفتي الگوي هم-ساختاري

 .)1(رك: شكل رفتار 
اي، سياسي، اقتصادي و مذهبي. سنت عبارت ي اسطوره تاريخ عبارت است از گذشته

يك افراد جامعه نهفته  صورت فشرده در يك ي انسان كه به شدهي زيسته است از تجربه
ي  بر رسالت انبيا كه در جامعه است. دين عبارت است از اصول اعتقادي و قدسي مبتني

ها و ها، واكنشها، كنشوارهباشد. و رفتار عبارت است از عادت مورد نظر منتشر مي
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شناسي اجتماعي. ديپلماسي فرهنگي نوين  هاي افراد يك جامعه بر اساس روان گيريجهت
رافياي ها و اهداف خود، مستلزم اين است كه در قلمرو جغ براي تحقق بخشيدن به آرمان

 فرهنگي، به مطالعه و بررسي اين متغيرها بپردازد.

 افزايي. الگوي هم2
معناي كار و فعاليت گروهي در  است؛ به Synergyي تركيبي  افزايي معادل واژههم

جهت ارتقا و بهبود يك وضعيت. اين مفهوم يكي از مفاهيم راهبردي مديريت سازماني 
بندي شود. در تركيب د جمعي محسوب مياست كه عامل مؤثري در برانگيختگي رش

باشند؛  صورت هرمي است و روابط، مقرراتي و خشك مي سازماني سنتي، ساختار سازماني به
هم پيوسته  صورت ارگانيكي به افزايي، ساختار بهبندي بر اساس الگوي همولي در تركيب

ايت اينترنتي معاونت (سهاي سازماني خواهند داشت ي اعضا نقش فعال در كنش شود و همه مي

 .)1394ريزي منابع، توسعه و برنامه
المللي دارد. در اين مدل تمامي ي ملي و بين افزايي، نگاه سيستمي به جامعهالگوي هم

گيرد و يا هيچ كنند. هيچ عضوي در حاشيه قرار نميهم پيوسته و با هم همكاري مي اعضا به
افزايي مبتني است بر شود. الگوي هم نمي گري واقععضوي در وضعيت هژمونيكي يا سلطه

 گونه پيشرفتي در امور صورت تفاهم و تعامل متقابل اعضا، و بدون اين تفاهم هيچ
برد و مشابه آن وجود ندارد؛ چون اگر بردي باشد، -باخت، برد-ي برد گيرد. معادلهنمي

افزايي،  گوي همباشد. در المتعلق به همه است و اگر هم باختي باشد، به همين نحو مي
 "ديگري"شود به  ديگري دشمن/ ديگري بيگانه/ ديگري غريبه و مشابه آن، تبديل مي

. بنابراين، ارتباط در "من"آشنا و عضو فعال و مؤثر در ارتقاي حيات فرهنگي و اجتماعي 
جا كه محور ساير  بديلي با ارتباط در سطح سياسي دارد. از آنسطح فرهنگي، تفاوت بي

افزايي، باشد، ولي در الگوي همهاي سيستماتيك عمدتاً ارتباط ساختاري مي يسازمانده
 پردازيم.محور ارتباط، كنش تفاهمي است كه در ادامه به تعريف و تبيين كنش تفاهمي مي

 . كنش تفاهمي3
زيست مطرح  اي، بحثي است كه هابرماس در ذيل مبحث جهانكنش تفاهمي يا مفاهمه

اي ي كنش مفاهمه زمينهمثابه افق و سابقه يا پس زيست به ه جهاننموده و معتقد است ك
ي منبع و مخزن امور قطعي و مسلم (بديهيات) و اعتقادات  منزله و به )380: 1386(نوذري، است 

زيست جايگاهي است كه . جهان)382(همان: گردد  كنندگان تلقي ميمحكم مشاركت
كنند.  رند و همگان در آن حضور پيدا ميكنندگان در مفاهمه به آن تعلق دامشاركت

زيست، جهان زندگي است كه انسان در آن حضور دائم دارد و در تعامالت فرهنگي،  جهان
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زيست همان افق رسوب تاريخي معناهاست و  بايد در كانون توجه همگان قرار گيرد. جهان
ترتيب  . بدين)566: 1388(رشيديان، آگاهي از جهان زندگي متضمن آگاهي از تاريخ است 

روند.  شمار مي االذهانيت درك ممكن بهي صور بين كنندهزيست تعيين ساختارهاي جهان
زيست عرصه يا مكاني استعاليي است كه در آن گوينده و  به اعتقاد هابرماس، جهان

ها گفته هايي دال بر تناسب و تطابق پارهاي دو سويه و متقابل داعيهگونه توانند بهشنونده مي
. از نظر )383(نوذري، همان: و اظهارات خود با جهان (عيني، اجتماعي يا ذهني) اقامه نمايند... 

روند شمار مي زيست به ي جهان هابرماس زبان و فرهنگ از اجزا و عناصر مقوم و سازنده
 .) (همان

تنها  كننده نهافراد مشاركت -گيرد زيست شكل مي كه در جهان -اي در كنش مفاهمه
طور جمعي با  ي از هر گونه قيد و فشار و اضطرار، بلكه آگاهانه، آزادانه و عامدانه و بهعار

هاي خود را بر مبناي تعريفي معين از موقعيت ها، اهداف و برنامهديگر نقشه همكاري يك
يابند و اي هم اهداف يك شخص تحقق ميگيرند. در كنش مفاهمه ميدنبال كرده و پي 

 .)385(همان: تفسير يك موقعيت و نيل به توافق  ايهم وجه مفاهمه

 افزايي تفاهمي در ديپلماسي فرهنگيهاي الگوي هم چهارچوب
بندي  افزايي با الگوي تفاهمي صورتافزايي تفاهمي، از تركيب الگوي همالگوي هم

 اند از: افزايي تفاهمي عبارتشود. مختصات الگوي هم مي
 انگاري است؛ي سازه نظريه . رويكردهاي حاكم بر اين الگو،1
 باشند؛افزايي تفاهمي، حوزه و دانشگاه مي. كارگزاران الگوي هم2
 زيست يا جغرافياي فرهنگي بايد متمايز شوند؛ . قلمروهاي ديپلماسي فرهنگي، جهان3
ي منابع  . اهداف اين الگو، توجه به كرامت و نقش واال و قدسي انساني و توسعه4

 جويي برايگري، آشتي با طبيعت و چارههرگونه خشونت و سلطهانساني، مبارزه با 
 اي و جهانيهاي مشترك منطقه محيطي بشري و ساير بحران -هاي زيست حل بحران

 است.

 انگاريي سازه . نظريه1
انگاري تأكيد بر اهميت ساختارهاي مادي و هنجاري، نقش هويت در ويژگي سازه

بخشي متقابل ميان كارگزاران و ساختارها است قوام ي شكل دادن به كنش سياسي، و رابطه
اي اجتماعي است و ريشه انگاران، فرهنگ برساخته. از نظر سازه)273: 1391(برچيل و همكاران، 

بخش عنوان قلمرويي قوام انگاران امر اجتماعي را به. سازه)304(همان: در خاك و خون ندارد 
. به بيان )305(همان: اند كرده ن قلمرو تحقيق تجربي مطرحعنوا اند و تاريخ را بهدر نظر گرفته
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هاي انساني  اي است كه افراد و گروه هاي تفسيريانگاري، جهان اجتماعي شبكهديگر، سازه
ي  انگاران يك برساختهالملل از ديد سازه. سياست بين)1382(هاديان: دهند را شكل مي آن

هاي آن در نهايت از طريق ارتباطات و تعامل  ويژگياجتماعي، قلمروي اجتماعي است كه 
انگاري، برابري ترين اركان سازه طور كلي، مهم . به(همان)شود ميان واحدهاي آن تعيين مي

هاي معنوي با شرايط مادي، و ديگري اهميت پيدا كردن فرهنگ و  هنجارها و ارزش
 انگاري است.ي سازه هويت در گستره

 افزاييم. كارگزاران الگوي ه2
 كه اين الگو داراي ظرفيتي فرهنگي است، لذا متوليان فرهنگ به دليل اين

 هاي فرهنگي در كشورهايتوانند مجريان و كارگزاران آن باشند. وجود رايزن مي
 الفرهنگ، نه كافي است نه كارآيي الزم را دارد. از سوي ديگر، فرهنگ و مشترك

رت امور خارجه و تا حدي سازمان ارتباطات اسالمي، هاي فرهنگيِ در دستور كار وزابرنامه
هاي دولتي است؛ از اين رو سيال و ناپايدارند. ديپلماسي فرهنگي در  گذاري تابع سياست

گذاري و  صورتي كه در حوزه و دانشگاه توسط دانشجويان، اساتيد و طالب نخبه سياست
يابد و هم گي بهبود ميي فرهن كارگزاري شود، هم كيفيت علمي كشور در اثر مبادله

پردازد. از سوي ديگر، با وگو مي ها به گفتفرهنگ به اعتبار فرهنگ با ساير فرهنگ
ي سياست فارغ شده و  كارگزاري حوزه و دانشگاه در ديپلماسي فرهنگي، فرهنگ از سلطه

 رسد. به استقالل نسبي مي

 نمودنِ جغرافياي فرهنگي. متمايز3
صورت رفتار در طول زمان شكل  بخش از فرهنگ كه بهدر جغرافياي فرهنگي، آن 

شود، مورد نظر گيرد و موجب تغيير و تحوالتي در نواحي مختلف سطح زمين ميمي
هاي متفاوت زندگي  هاي انساني كه در مكان دانان فرهنگي است. در واقع گروه جغرافي

ند و اين موضوع هاي گوناگون در نواحي مختلف نقش عمده داركنند، در خلق فرهنگمي
. )1390(مهدوي و احمدي،بگيرد  تواند مورد مطالعه قراردر قالب الگوهاي فضايي فرهنگي مي

ها و تشابهات ميان يك ناحيه با نواحي ديگر اشاره دارد  الگوهاي فضايي به بررسي تفاوت
 .(همان)

باشد، هاي فني  هاي اجتماعي و واقعيت هاي ذهني، واقعيتاگر فرهنگ شامل واقعيت
گيرند. در الگوهاي فضايي نيز در تالقي با اين سه وجه، مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي

هايي از يك يا چند  كه ممكن است شامل چند كشور يا بخش -ي جغرافيايي  يك منطقه
هاي جغرافياي با شناسايي مشتركات و تمايزات فرهنگي، قابليت تشكيل پهنه -كشور باشد 
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ريزي در چهارچوب جغرافياي فضايي، گيري و برنامهگردد. شكل ميفرهنگي فراهم 
 نيازباشد. در عين حال، پيش مستلزم همكاري و تعامل كشورهاي فضاي مشترك مي

 كار، انجام مطالعات ميداني متعدد است.اين

 . اهداف الگو4
اخوت آميز، شود: مدارا و همزيستي مسالمت اهداف اين الگو در چهار محور خالصه مي

برداري عادالنه از هاي ديني، خودكفايي و عدالت اقتصادي، و بهرهبر آموزه و برادري مبتني
 زيست.محيط

كه  است. حال آناي تا كنون بر محور همگرايي سياسي صورت گرفته همگرايي منطقه
تواند مبناي همگرايي سياسي نيز باشد كه در اين صورت، روند همگرايي فرهنگي مي

پوشاني  اي صورت خواهد گرفت. البته در صورت همدر كاهش مناقشات منطقه پايداري
شناختي وجود دارد؛ يعني ، يك احتمال آسيبهمگرايي فرهنگي و سياسي در يك منطقه

قومي در فضاي فرهنگي در حالت بالقوه و  هايي از ناسيوناليسمدر صورتي كه رگه يا رگه
اي منشور ديپلماسي گرايانهكه مديريت فرهنگي متعامل باشد، در شرايطينهفته وجود داشته 

هاي قومي بالفعل خواهد شد. براي پيشگيري از اين نوع  قرار نگيرد، خطر بروز ناآرامي
آسيب، بايد محور تعامالت فرهنگي را در چهارچوب توجه به كرامت انساني و ارزش 

ريزي نمود. مرز ي ديني پيهاي قرآني و فرهنگ مداراشده در آموزه واالي بشري تصريح
هاي انساني است كه منبعي  مشترك هر قوم، فرقه و مليتي، انسانيت و توجه به كرامت

عنوان نمونه، تصريح كالم خداوند  باشد. بهقدسي و الهي دارند و اصل كليدي رسالت انبيا مي
 سوره حجرات بر همين محور است: 13ي  در آيه

و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ   خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثييا أَيها النَّاس إِنَّا «
اي مردم ، بي ترديد ما همه (افراد  أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبيرٌ؛

ا را از نوع) شما را از يك مرد و زن (آدم و حوا) آفريديم، و يا هر فرد شم
يك پدر و مادر خلق كرديم، و شما را قبيله هاي بزرگ و كوچك قرار داديم 
تا همديگر را بشناسيد (پس در ميان شما برتري نژادي نيست بلكه) مسلّما 

ترين شما در نزد خدا پرهيزكارترين شماست، همانا خداوند بسيار دانا و  گرامي
 ».آگاه است

نساني محور كار قرار گيرد، امكان تحقق اهداف اگر توجه به كرامت و پرهيزكاري ا
 ديگر نيز ميسر و مقدور خواهد بود.
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 بندي، انتقادات و پيشنهاداتجمع
نويس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كشور، و در پاسخ اين مقاله با توجه به سند پيش

رفت ي پيش كار در تدوين الگوي پايههاي تقسيمبه پرسش چگونگي طراحي الگو و شيوه
ي بحث، پيرامون سند مباني عام الگوي اسالمي ايراني  كشور نگارش گرديده است. گستره

 شناسي ديني است. از سوي ديگر، با توجه بهشناسي و انسانپيشرفت، از جمله هستي
نويس است. در پيشي پيشرفت كشور، تهيه و تدوين گرديده  نويس سند افق آيندهپيش

اردي ذكر شده است كه مقاله حاضر در راستاي تحقق آن موارد ها و تدابير موسند، افق
افق «تا » 1افق «باشد. برخي از موارد مورد نظر اين مقاله عبارتند از:  قابل توجه و اهتمام مي

هاي مذكور. اهداف مقاله هم در راستاي اهداف  و تدابير مندرج در ذيل افق» 9افق «و » 7
باشد. از جمله مدارا و همزيستي  ند الگوي پيشرفت مينويس سهاي مندرج در پيش و آرمان

برداري عادالنه از طبيعت، خودكفايي و با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان و بهره
 عدالت اقتصادي.

در پنج مرحله  "افزاييالگوي هم"چه در سطور گذشته مطرح نموديم، اجراي  بنابر آن
 گيرد:مي شكل
سي فرهنگي، تماس فرهنگي است؛ تماس فرهنگي به آن معنا ي آغازين ديپلما ) نقطه1

ي رصد كردن، آزمون و  منزله نيست كه فقط آشنايي سطحي متقابل صورت بگيرد، بلكه به
منظور ورود به مراحل بعدي است. اين  برانگيز بهخطا و شناخت نقاط تعامل و يا چالش

قي وزارت امور خارجه صورت مرحله توسط كارگزاري دانشگاه و حوزه و با همكاري حقو
 گيرد.مي

ها و دستاوردهاي مرحله اول است. در اين ي مذاكره بر سر داده ي بعد، مرحله ) مرحله2
ساز شود و نقاط مشترك و تعاملوگو مي مابين گفتمرحله بر سر كليات فرهنگي في

 پذيرد. انديشي صورت ميساز چارهبرجسته شده و براي نقاط آسيب
المللي به امضاي طرفين عمل آمده با نظارت نهادهاي حقوقي ملي و بين ت به) توافقا3

 رسند. مي
 شوند. هاي عملي ارتباط و تبادل فرهنگي، كارشناسي و معرفي مي) شيوه4
 گردند. ) ارتباطات و مبادالت فرهنگي بر اساس اصول متعارف اجرا مي5

 نويس سند ص تدوين پيشنويس، چند انتقاد در خصوالبته با توجه به متن پيش
 انداز وجود دارد:چشم
شده بر  بندي صورت دسته بايست به . از لحاظ شكلي، موارد و بندهاي ذكر شده مي1

 شوند؛محور عناوين اصلي و فرعي تهيه 
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كار برده شده كامالً انتزاعي و  . از لحاظ محتوايي، كلمات و واژگان و مفاهيم به2
 اند؛ نيافتهعينيت
 اند كه بر اساس چه سناريو يا سناريوهايي ما به اينناد مشخص نكرده. اين اس3
هاي  بينانه، خوشبينانه و دور از واقعيترسد غيرواقعه اندازها خواهيم رسيد و به نظر ميچشم

 ي تاريخي خود هستند. ي فعلي و گذشته موجود جامعه
ور اجرايي كردن آن، منظ نويس سند الگو و بهبخشي به مفاد پيش نگارنده براي عينيت

دهد. محور اول، پيشنهادات تجويزي است كه بايد  پيشنهاداتي را در دو محور ارائه مي
هاي ذهني مجريان و طراحان سند قرار گيرد؛ محور دوم نيز شامل  فرضعنوان پيش به

توانند در دستور  ي سند الگوي پيشرفت ميپيشنهادات عملياتي است كه در اجراي بهينه
 رار بگيرند.كار ق

 پيشنهادات تجويزي

هاي رسيدن به اهداف مذكور، بازانديشي و بازخواني هويت  الف. يكي از مؤثرترين راه
اي در صورتي به تحقق اهداف مذكور كمك خواهد  اجتماعي افراد است. چنين بازانديشي

ل هاي سياسي داوري و ارزيابي نشوند. تبادهاي فرهنگي بر اساس داده كرد كه تفاوت
نشيند كه ضمن انتقادپذيري، سعي كنيم فرهنگي در صورتي بر محمل تعامل و صلح مي

هاي خود و  ها را اخذ كرده و به تصحيح ذهنيت و برداشت نكات مثبت ساير فرهنگ
 .)70: 1389(صالحي و محمدي، ديگران بپردازيم 

د و هژموني باشن افزايي، روابط و داد و ستدهاي فرهنگي دوطرفه ميب. در الگوي هم
جا كه فرهنگ، امري سيال و متغير است، تبادالت  گونه جايگاهي ندارد. از آن فرهنگي هيچ

افزايي، كند. در عين حال، براساس الگوي همها كمك مي فرهنگي به غنا و پويايي فرهنگ
گيرد كه در چهار سطح اين تغييرات قابل مشاهده تغييرات اساسي و بنياديني صورت مي

. در سطح 3. در سطح تغيير در نگرش افراد؛ 2. در سطح دانش؛ 1ه عبارتند از: هستند ك
 .)1380(رضايي، . در سطح تغيير در رفتار گروهي 4تغيير در رفتار فردي؛ 

وگو است. طرفين  افزايي تفاهمي، گفتبر الگوي هم ج. محور ديپلماسي فرهنگي مبتني
گرايانه و يا ايدئولوژيكي هيجانات قوموگو در صورتي كه نتوانند بر احساسات و  گفت

كنندگان بر  بخش نخواهد بود. توافق شركتي مذاكرات رضايت خويش فائق آيند، نتيجه
هاي  ترين پايه ها براي حركت در جهت اجماع يكي از اساسي كنار گذاردن هيجان

وارد  وگوي ارتباطي (تفاهمي) تمامي فشارهاي رود. در جريان گفت شمار مي وگو به گفت
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شوند و  خاطر رسيدن به همراهي و توافق، كنار گذاشته مي طور موقت به شده بر ارتباط به
يعني تصميم مشترك  -وجوي هدفي مشخص  تمامي افراد دخيل در گفتمان، در جست

هستند؛ نه اين كه صرفاً در فكر نتيجه و حال و هواي تصادفي  -براي رسيدن به بحث بهتر 
 .)1389اهري، (طشان باشند  مشاركت

 پيشنهادات عملياتي

ها،  فرهنگي، جناح -نويس سند الگوي پيشرفت در اختيار نخبگان علمي. مفاد پيش1
 ها تقاضا شود هاي مختلف قرار بگيرد و از آن احزاب و كارشناسان مختلف از طيف

 صورت مكتوب اعالم نمايند. صرفاً بسنده كه انتقادات و پيشنهادات خود را به
 اندكاران اين سند منتهيهمايش، شايد چندان نتواند به تحقق اهداف دست به كردن
 شود.
شود كه  جا ناشي مي بينانه بودن اين سند از آن. در خصوص سياست خارجي، غيرواقعه2
 اي وگونه گزارشي از تعامالت يا تضادهاي منطقهاندكاران سند مورد نظر هيچدست

شناسي سند ها بتوان به آسيب اند كه به اعتبار آن مودهي سند خود نن المللي را ضميمهبين
 پرداخت.

هاي سياسي،  . در متمم سند الگوي توسعه، جايگاه و يا مواضع سند نسبت به اقليت3
گيري فحواي سند نسبت به هويت مذهبي و اعتقادي مشخص گردد و مضاف بر آن، جهت

 م مشخص و معين شود.اقوام ايراني و غيرايراني و تاريخ ايران قبل از اسال
 

 نمودارها و جداول

 افزايي تفاهميمعرفتي الگوي هم - ) مباني ساختاري1شكل

 

-مباني ساختاري
 معرفتي

الگوي هم افزايي   

 دين

 سنت

 رفتار

 تاريخ
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 افزايي تفاهمي:هم
 چهارچوب راهبردي

 براي ديپلماسي
 فرهنگي

 )116تا  103( 

 افزايي) جدول مقايسه ديپلماسي فرهنگي سنتي و ديپلماسي فرهنگي الگوي هم2شكل

 اهداف قلمروها كارگزاران رويكردها انواع ديپلماسي فرهنگي

 تحكيم روابط سياسي ملت - دولت ها حكومت گراييواقع ديپلماسي سنتي
 يا اتحاد عليه دشمن سياسي

جغرافياي فرهنگي  حوزه و دانشگاه انگاريسازه افزاييديپلماسي هم
 مشترك

مدارا، برادري، خودكفايي، 
 برداري عادالنه از طبيعت بهره

 افزايي (بر اساس اهداف)) نمودار الگوي ديپلماسي هم3شكل

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گذاري فرهنگي. تهران: نشر ). متغيرهاي استراتژيك در سياست1389اشتريان، كيومرث ( .1

 ميزان.
 ). بازخواني هابرماس. تهران: نشر چشمه.1386نوذري، حسينعلي ( .2
 هاي فرهنگي. تهران: نشر ققنوس.). مفاهيم و نظريه1386صالحي اميري، سيد رضا ( .3
 ). ديپلماسي فرهنگي. تهران: نشر1389ي اميري، سيد رضا و محمدي، سعيد (صالح .4

 ققنوس.
 الملل. تهران: نشر ميزان.هاي روابط بين). نظريه1391برچيل، اسكات و همكاران ( .5
 گذاري و مديريت فرهنگي. تهران: نشر ). سرمشقي براي سياست1380رضايي، محسن ( .6

 مليكا.

ديپلماسي الگوي  

هم افزايي  
)اهداف(  

بهره برداري 
عادالنه از 

محيط  
 زيست

مدارا و 
 همزيستي

خودكفايي و 
عدالت 
 اقتصادي

اخوت و 
 برادري
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شناختي ). جغرافياي فرهنگي؛ تبيين نظري و روش1390بهار مهدوي، مسعود و احمدي، علي ( .7
: 45، شماره 12كاربرد در مطالعات نواحي فرهنگي. فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات. دوره 

155-183. 
 ها. تهران: واحد علوم و تحقيقات. وگوي فرهنگ ها و گفت ). رسانه1389طاهري، محمود ( .8
 الملل تا سياست خارجي. فصلنامهانگاري: از روابط بينزه). سا1382هاديان، ناصر (زمستان  .9

 .4سياست خارجي. سال هفدهم. شماره 
10. http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item 
 




