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 .1مقدمه

هدف اصلي ديپلماسي فرهنگي تواناسازي گفتوگوي فرهنگي؛ براي ايجاد روابط سازنده،

بهبود ارتباطات و همكاري ،جلوگيري از س��وءتفاهمها و كاهش درگيريهاي اجتماعي،
فرهنگي و پيامدهاي آن ميباش��د .امروزه بهدنبال پديده جهانيش��دن ،ش��اهد ارتباط و

بههموابستگي هر چه بيشتر مناطق ،كشورها ،محالت و شهروندان از هر نقطه از جهان با
يكديگر هستيم .از اينرو ،سياستهاي بينالمللي نيز در حال پيچيدهتر و چنداليه شدن

هستند .بهويژه پس از جنگ سرد ،كه بازيگران غيردولتي بهطور فزايندهاي نفوذ يافتند.
از اينرو ،بيشتر مردم در هر دو روابط بينالمللي رسمي و غيررسمي ،از طريق تكامل بازار
جهاني ،ارتباطات و تكنولوژي ارتباطات درگير شدند .به اين ترتيب ،در پاسخ به اين تغييرات
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در روابط بينالمللي بايد گفت ،نقش ديپلماس��ي فرهنگي؛ با كمك بهگسترش دسترسي
ديپلماس��ي فراتر از دولت براي ارتباطات دولتي ،از طريق تغيير شكل و تكميل ابزارهاي

سياس��ت خارجي با روش��ي جديد و اتخاذ ابزارهاي كشورداري و در نتيجه فرمولهكردن
قدرت هوش��مند در تعامالت جهاني ،مؤثرتر گرديده اس��ت .ديپلماسي فرهنگي شكلي از
ق��درت نرم اس��ت و بايد به يك بخش بهطور فزاين��ده قابلتوجهي از ابزار امور بينالملل

يك كشور تبديل گردد .چراكه توانايي تحتتأثير قرار دادن ساير كشورها با منابع قدرت

نامحسوس مثل فرهنگ ،ايدئولوژي و نهادها از اهميت بيشتري برخوردار است.

امروزه در فضاي جهانيش��دن ،مذاكره ،بهنوبه خود ،بخشي از فعاليتهاي انساني در

ارتباط با حل مشكل است كه به روشهاي مسالمتآميز حل اختالف و صلحسازي متمايل
اس��ت .هدف از تئوري صلحس��ازي نيز در رابطه با ديپلماسي فرهنگي ،تبديل منازعات و

درگيريها در راهي سازنده و ايجاد يك محيط مساعد براي صلح پايدار است .فرهنگ عامل

اصلي تعيينكنندهاي است در اينكه چگونه مردم يكديگر را درك و در رابطه با اختالفات
خود مذاكره كنند .بنابراين ،بهاش��تراكگذاري فرهنگ در ميان كش��ورها براي اتصال و
ارتباط افراد در درك متقابل و همكاري در عرصه بينالمللي مهم است .در همين زمينه،

ديپلماسي فرهنگي را ميتوان بهعنوان تمرين استفاده از منابع فرهنگي بهمنظور تسهيل
دس��تيابي به اهداف سياس��ت خارجي و نيز بهعنوان تمرين استفاده از منابع ديپلماتيك

بهمنظور تسهيل دستيابي به اهداف سياست فرهنگي تعريف نمود.

بهطور خالصه ،در خصوص صلحسازي در روابط بين فرهنگي و ديپلماسي فرهنگي بايد

گفت ،اين روابط در سه پديده تاريخي :جنگ ،مذهب و استعمار ريشه دارد .از جنگهاي

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

باستاني ايران و يونان و ايران و روم تا جنگهاي صليبي و حتي جنگ افغانستان ،همواره
در كش��اكش نبرد شمشيرها ،ارتباطات ميان تمدني رخ داده است كه ميتوان گفت اين
ارتباطات ميان فرهنگي و نقش ديپلماسي فرهنگي در منازعات و جنگهاي منطقهاي و

بينالمللي ،س��بب بازنگاهداشتن درهاي مذاكره ،مبادله و ارتباطات گرديده است كه اين
ارتباطات فرهنگي بهدنبال خود كاهش تنش و بازگشت صلح و امنيت را داشتهاند .در كل
شايد همانگونه كه كارل دوئيچ و ارنست هاس نظريه همگرايي را مطرح كردهاند ،بتوان

گف��ت ،فرهنگ ،پديدهها و طرحهاي فرهنگي و همچنين ديپلماس��ي فرهنگي با نگاهي
كاركردگرايانه سبب همگرايي و در نهايت صلحسازي ميگردند .چراكه همگرايي ارتباطات
و تبادل فرهنگي زمينهساز همگرايي منطقهاي و جهاني و گسترش همكاري و همفكري

بينالمللي و زمينهس��ازي براي همگرايي ملتها و در نهايت دس��تيابي به همكاريهاي
فرهنگي بهويژه در شرايط بحراني و جنگ در يك منطقه ميگردد.
 .2ادبيات تحقيق

در زمينه پژوهشهاي انجامشده پيشين در رابطه با تأثير فضاي جهانيشدن بر ديپلماسي
فرهنگي در ايجاد صلحسازي ميتوان گفت بسياري از انديشمندان بهبررسي اهميت مباحث

ديپلماسي فرهنگي و يا صلحسازي بهگونهاي جداگانه پرداختهاند ليكن از يكسو در زمينه

پژوهشهاي داخلي :افرادي چون اميني و علمداري ( )1391در مقاله «جهانيشدن و كاركرد
ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي» ،همچنين سليمي ( )1382و سجادپور ()1382
در مقاله «ديپلماسي فرهنگي در عصر جهانيشدن» و از سوي ديگر در زمينه پژوهشهاي
خارجي :افرادي همچون متس )2010( 1در مقالهاي تحت عنوان «فرهنگ ،جهانيش��دن

و روابط بينالملل» ،نيز رينيسكا )2005( 2در مقاله «ديپلماسي فرهنگي بهعنوان قالبي از
ارتباط بينالمللي» ،شيرچ )2008( 3در مقاله «صلحسازي استراتژيك» و فوكوشيما)2011( 4

در پژوه��ش «پرورش صل��ح از طريق ابتكار عملهاي فرهنگي» تاحدودي بهتبيين ارتباط
جهانيشدن و ديپلماسي فرهنگي و يا دو عنصر فرهنگ و ديپلماسي در تأثير از جهانيشدن
و يا مباحث صلحسازي پرداختهاند .ليكن بررسي ،جهت نشاندادن ارتباط و تعاملِ شرايط
1. Matthes
2. Ryniejska
3. Schirch
4. Fukushima
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جهانيش��دن در وجه مثبت آن و ايجاد صلح با كمك ديپلماس��ي فرهنگي موجب نوآوري
اين پژوهش گرديده و آن را از بررسيهاي پيشين آن متفاوت نموده است .در ادامه بهدنبال

تأثير روند جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي در گام نخست ،بهتبيين مفاهيم جهانيشدن

و بهويژه وجه فرهنگي آن پرداخته شده است.
 .3جهانيشدن

در رابطه با تعريف جهانيشدن ميتوان گفت ،اختالفنظرها و سردرگميها درباره پديده

جهانيشدن ،غالباً از تعريف آن آغاز ميشود .از جهانيشدن تعريف دقيقي نميتوان بهدست

آورد ،هرچند كه مفهوم آن از جس��تارهاي بس��يار رايج و معمول در حوزههاي اقتصادي،
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سياسي ،فرهنگي ،هنري و روزنامهاي است .بنابراين ارائه يك تعريف جامع از جهانيشدن
دشوار است (آشفتهتهراني .)11 :1386 ،تعابير «فشردگي جهان»« ،وابستهشدن بخشهاي

مختل��ف جهان»« ،افزايش وابس��تگي و درهم تنيدگي جهان��ي»« ،فرايند غربي كردن و
همگونسازي جهان»« ،ادغام همه جنبههاي اقتصادي در گسترهاي جهاني»« ،پهناورشدن

گستره تأثيرگذاري و تأثيرپذيري كنشهاي اجتماعي» ،از جمله تعريفهاي ارائهشده براي
جهانيش��دن است (شهرامنيا .)37 :1385 ،جهانيشدن بهگونهاي هم يك تغيير كمي و
هم يك تغيير كيفي اس��ت ،فرايندي اس��ت كه در آن محدوديتهاي جغرافيايي كمرنگ

ميش��ود ،سرعت ارتباط در سراس��ر جهان در تمام جنبههاي زندگي گسترش و تعميق

مييابد و مردم از مسائل بينالمللي و جهاني آگاه ميشوند .در رابطه با تعاريف ارائهشده
درباره پديده جهانيش��دن ،برخي از مباحث كليدي تعاريف نظريهپردازاني چون ،مارتين
آلبرو ،رونالد رابرتسون ،آنتوني گيدنز ،ديويد هاروي براي ارائه تعريفي دقيق از جهانيشدن
مطلوب است با وجود اين در اينجا تعريفي از جهانيشدن ارائه ميكنيم كه محور پژوهش

حاضر باشد« :جهانيشدن عبارت است از فرايند فشردگي زمان و مكان كه در نتيجه آن
انسانهاي دنيا بهصورتي نسبتاً آگاهانه ،در جامعه واحد جهاني ادغام ميشوند و در نتيجه

آن بسياري از محدوديتهاي جغرافيايي و سياسي به ترتيبات اجتماعي و فرهنگي از بين
ميروند يا كاهش مييابند( ».شهرامنيا .)46 :1385 ،اما در ادامه الزم است وجه فرهنگي

جهانيشدن و تأثير روند جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي بررسي شود.
 .3.1ب ُعد فرهنگي جهانيشدن

در آثار نويسندگان ،فرايند جهانيشدن معموالً در چهار حوزه اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است .بعضي هم حوزه فني را پنجمين حوزه جهانيشدن

دانس��ته كه ناظر به انقالب صنعتي س��وم اس��ت (نش .)10 :1380 ،امروزه بس��ياري از
پژوهشهاي انجامشده در رابطه با جهانيشدن ،از استدالالت اساسي كه جهانيشدن اقتصاد

را بازگ��و ميكنند فراتر رفته و بهخصوص بر جنبه جهانيش��دن مباحث روابط فرهنگي،
ارتباطات ميان فرهنگي ،ديپلماس��ي بازدارندگي ،ديپلماس��ي فرهنگي ،همگرايي ،امنيت
جهاني ،حقوق بشر و صلحسازي بحث ميكنند .اگر چه بنابر برخي تفسيرها ،جهانيشدن
عمدتاً داراي ماهيت اقتصادي اس��ت ،اما نميتوان از س��اير مؤلفهها و ابعاد جهانيش��دن

چش��م پوش��يد ،چراكه جهانيشدن پروژه عامي اس��ت كه ابعاد مختلف حيات انساني را
دربر ميگيرد و با نمودهاي سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي همراه است (بيات و
ديگران .)252 :1386 ،مبناي تحليل طرفداران فرهنگ جهاني ،بر اين اصل مبتني است
كه رشد فزاينده فناوري وسايل ارتباط جمعي ،اينترنت و ماهواره ،موجب فشردگي زمان

ـ مكان و نزديكي فرهنگي كش��ورها ش��ده و از اين طريق يك فرهنگ مس��لط در سطح

جهاني تشكيل داده است .ليكن اهميت و برجستهشدن فرهنگ در رابطه با جهانيشدن،
سه نوع واكنش را موجب شده است:

الف .فرايند جهانيسازي همگونشدن جهان از طريق گسترش يك فرهنگ در عرصه

جهاني تلقيشده و جهانيسازي بهمعني غربيكردن ،صدور كاال ،ارزش و اولويتهاي شيوه

غربي شمرده ميشود و اين همان اقتصاديشدن فرهنگ است.

ب .واكنش خاصگرايي فرهنگي اس��ت كه به واكن��ش فرهنگها در مقابله با فرايند

جهانيشدن ميپردازد.

ج .عامگرايي ،تبادل و تحول فرهنگي نوعي واكنش به فرايند جهانيش��دن اس��ت كه

همزيستي ،رقابت و تعامل و تحول فرهنگهاي متفاوت در عرصه جهاني را باعثشده است
(صالحياميري و محمدي .)52 :1389 ،ميتوان واكنش نهايي در فضاي جهانيش��دن را

متناسب با دستيابي و رسيدن بهنوعي همزيستي و رويكرد صلحسازي پس از منازعات و

درگيريهاي داخلي و خارجي در كشورها دانست .در نهايت ،از ديد رويكرد مثبت به بعد

فرهنگي جهانيش��دن ،اگر چه ميتوان به موارد مثبتي همچون فرهنگ جهاني ،ارتقاي
جهاني صلح و آرامش ،تكثرگرايي فرهنگي ،پيشگيري از پيشداوري اشاره نمود ،از ديدگاه

منتقدين ،خطر امپرياليسم فرهنگي و ترس از اينكه جهانيشدن موجب زوال تفاوتهاي
فرهنگي و ايجاد يكسانسازي فرهنگي شود نيز وجود خواهد داشت .ليكن در اين پژوهش
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بهوجهي مثبت و مؤثر از تأثيرگذاري فرايند جهانيشدن بر فرهنگ و زيرمجموعههاي آن

براي درك وابستگي بين پديده جهانيشدن ،روابط بينالملل ،ديپلماسي فرهنگي ،فرهنگ

جهاني ،همگرايي و در نهايت امنيت و صلح بينالملل تأكيد ميشود.
 .4ديپلماسي فرهنگي

ديپلماسي؛ قانون ،عمل و فن مديريت انجام مذاكرات بين ملتها است .ديپلماسي فرهنگي،

يك شكلي از ديپلماسي را توصيف ميكند كه بر درك فرهنگي بهعنوان پايهاي براي گفتگو و
اعتماد تأكيد دارد .ديپلماسي فرهنگي بهعنوان يك رويكرد قدرت نرم ديده ميشود ،همچنين

بهط��ور فزاين��دهاي بهعنوان ابزاري براي حل و فصل منازع��ات ،پايان جنگها ،حل و فصل
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اختالفات ،ايجاد روابط پايدار بين دو كشور ،تقويت روابط اقتصادي و احترام به حقوق بشر

بهرسميت شناخته شده است .ديپلماسي فرهنگي در حوزه ديپلماسي عمومي قرار ميگيرد،
اما بايد از آن متمايز شود .استفاده و عمل از ديپلماسي عمومي به يك موضوع داغ در سراسر

جهان تبديل شده است ،بهخصوص از زماني كه جوزف ناي ،مفهوم «قدرت نرم» را در سال

 2003مورد بحث قرار داد .ناي« 1قدرت نرم» را بهعنوان توانايي براي متقاعدكردن از طريق
فرهنگ ،ارزشها و ايدهها تعريف كرده ،چنانچه «قدرت سخت» وابسته به قدرت نظامي و
يا قدرت جاذبه ميباشد (ناي .)5-15 :2004 ،زماني كه ديپلماسي فرهنگي وسيلهاي براي

پيشبرد صلح و امنيت بينالمللي و جايگزيني براي جنگ بهرسميت شناخته شد ،در سال

 1945بهتأسيس يونسكو منجر گرديد .چند نهاد مستقل نيز با هدف ترويج ديپلماسي فرهنگي
از جمله مؤسس��ه ديپلماس��ي فرهنگي در برلين «براي ترويج صلح و ثبات جهاني ،از طريق

تقويت و حمايت از روابط بين فرهنگي در تمام سطوح» تأسيس گرديد (چي.)5 :2010 ،2

از چش��مانداز كالن سياست جهاني ،ديپلماسي بهمعناي فرايند ارتباط بين بازيگران

بينالمللي است كه قصد دارند از طريق مذاكره ،تعارض را بدون جنگ حل و فصل نمايند.
بنابراين ديپلماسي با تالشهايي براي مديريت و ايجاد نظم در محدوده يك نظام جهاني
در ارتباط اس��ت و هدف از آن ،ممانعت از تبديل تعارض به جنگ اس��ت .در چش��مانداز

خرد ،ديپلماس��ي را ميتوان ابزاري سياس��ي تلقي كرد كه بازيگران بينالملل از آن براي
اجراي سياست خارجي استفاده ميكنند تا بتوانند به اهداف سياسي خود برسند (بيليس
1. Nye
2. Chey
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و اس��ميت .)713-716 :1383 ،همچنين ديدگاه هنجاري ديپلماسي فرهنگي در ترويج
درك متقاب��ل و همكاريه��اي فرهنگي از طريق گفتگوي بين فرهنگي و تبادل فرهنگي

بهتبليغ در چارچوب سازه جهان وطني ميپردازد .سازه جهان وطني «يك نظريه فلسفي
بر اس��اس ديپلماس��ي چند جانبه است كه توس��ط افراد عالقمند بهصلح ،تفاهم و روابط
دوس��تانه ميان ملل فرموله ش��ده اس��ت» .فرهنگ ،در فضاي جهانيشدن و پيشرفت در

فناوري ارتباطات كه ديناميك قدرت بين بازيگران مختلف اجتماعي را پيكربندي ميكند،

از جنبههاي با اهميت روابط بينالمللي است .در نهايت ،ديپلماسي فرهنگي بهعنوان يكي
از جنبههاي مهم ديپلماسي موفق دوجانبه و چندجانبه است و در نتيجه به يك چارچوب
مفهومي جامع براي مفاهيم عملگرايانه محكم و استوار نياز دارد (كنگ.)9 :2010 ،1

 .4.1تعامل جهانيشدن ،روابط بينالملل و ديپلماسي فرهنگي

ديپلماسي فرهنگي نقشي حياتي در ايجاد روابط ميان كشورها در روابط بينالمللي معاصر
ايفا ميكند ،چنانكه ممكن است بهعنوان يك ابزار مؤثر در حمايت از اهداف ملي سياست

خارجي و يا بهعنوان يك كانال س��ازنده و مؤثر در زمان مش��كل سياسي خدمت كند .با
توجه بهتعريف محقق آمريكايي ميلتون كامينگز ،2ديپلماسي فرهنگي را ميتوان اينگونه

تعري��ف كرد« :تبادل ايدهه��ا ،اطالعات ،هنر و ديگر جنبههاي فرهنگ در ميان ملتها و
اقوام ،بهمنظور ترويج درك متقابل» (كامينگز .)1 :2003 ،استدالل اين است كه فرهنگ
درهاي روابط بين دولتها را در زمانهاي دش��وار و بحراني نيز باز نگه ميدارد ،چنانكه

بسياري از موارد وجود دارد كه در آنها ديپلماسي فرهنگي ،محيط سالم و سازندهاي براي

ارتباطسازي و يا آسانسازي روابط ،زماني كه تيره و تار شدهاند فراهم ميآورد .از سوي
ديپلماتيك رسمي ناتوان و ناكارآمد هستند،
ِ
ديگر ،در زمان تنش ،هنگامي كه مذاكرات

فرهنگ درها را باز نگه ميدارد ،تا روابط را بهبود بخشد.

در عصر جهانيش��دن ،آنطور كه مارتين آلواز ميگويد :فرهنگها خود را از قيد و بند

و حصاره��اي دولت��ي داراي حاكميت رها ميكنند و همين امر ب��ه آنها اجازه حضور مؤثر

بينالمللي ميدهد و ديگر بهعنوان ابزار سياسي خاص مورد استفاده قرار نميگيرند .لذا در

عصر جهانيشدن ،هويتهاي فرهنگي ،داشتهها و اصالتهاي فرهنگي امكان بيشتري براي
ظهور و بروز مييابند (س��ليمي .)4 :1382 ،جهانيش��دن و اثرات مثبت آن (جريان آزاد،
1. Kang
2. Cummings

147

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و چهارم /زمستان 1392

ايدهه��ا ،كاالها ،اطالع��ات ،فناوري و غيره) ،با خود برخي از چالشهاي امنيتي و تهديدات
جديد را آوردهاند (تروريس��م جهاني ،جنايات س��ازمانيافته ،ت��ردد غيرقانوني ،مواد مخدر

و اس��لحه ،گسترش سالحهاي كش��تار جمعي ،مهاجرتهاي غيرقانوني ،دزدي ،رفتارهاي
زيست محيطي ،بحرانهاي اقتصادي و مالي ،درگيريهاي قومي و غيره) كه نوعي محيط
امنيتي را كه پيش از اين هرگز وجود نداشته ايجاد كرده است ،در نتيجه ،وابستگي و اتكاء
متقابل ،به يكي از ويژگيهاي عمده روابط بينالمللي مدرن تبديل ش��ده است .با توجه به
نياز كشورهاي مدرن به همكاري با يكديگر در رفع اين تهديدات و چالشهاي جديد ،هيچ

پلتفرم ارتباطي بهتر از ديپلماس��ي فرهنگي وجود ندارد (ياكيس .)2009 ،1جهانيش��دن
از يكسو بهطور مداوم ،فرهنگ را هم بهگونهاي مثبت و هم بهگونهاي منفي تغيير داده و
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فرهنگها و روابط بينالمللي را در سطوح مختلف همچون؛ اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و

غيره مرتبط ميكند .از سوي ديگر ،روابط بينالمللي از جهانيشدن براي رسيدن بههدف
خود كه همان درك و دريافت فرهنگها است ،استفاده ميكند .روابط بينالملل بر چگونگي

تعامل و عكسالعمل كش��ورها ،افراد و سازمانها تمركز كرده و جهانيشدن اثر عميقي در

روابط بينالمللي ايجاد ميكند .فرهنگ تفاهم ،جهانيشدن و روابط بينالمللي براي آينده
نه تنها دولتها ،مردم و تجارت بين كشورها ،بلكه براي بقاي نژاد بشر نيز بسيار مهم است

(اميرخانيان.)3 :2011 ،

روابط بينالملل در جريان جهانيشدن باقي ميمانند و با مبارزه براي صلح ،خواستهها

و نيازهاي تغيير فرهنگ بهروز ميشوند .اگرچه جهانيشدن ديپلماسي را آسانتر ميسازد،
مشكالت و مسائل جهان هنوز هم وجود داشته و حل نشده باقي ماندهاند .بسته بهوضعيت

يك كش��ور يا ملت ،جهانيش��دن ميتواند اث��ر مثبت و يا منفي بر رواب��ط بينالمللي و
فرهنگ ميزبان را داشته باشد .كشورهاي بسيار توسعهيافته مانند اياالت متحده آمريكا،

انگلس��تان ،كانادا و فرانسه ،رضايت كلي از جهانيشدن را تجربه كردهاند .اما از نقطهنظر
منفي ،جهانيشدن نشان داده است كه برخي افراد ،دولتها و سازمانها براي منابعشان
(معموالً توس��ط كشورهاي بسيار توس��عهيافته) مورد استفاده قرار ميگيرند .بهطور كلي

بهنظر ميرسد ،ديپلماسي از جهانيشدن سود ميبرد .ليكن از لحاظ فرهنگي ،ديپلماتها

هميش��ه دولت و مردم خود را نمايندگي ميكنند و اين يك جامعه بينالمللي قويتري
را ايجاد ميكند (متس.)1 :2010 ،

1. Yakis
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 .4.2مفاهيم نوآورانه ديپلماسي فرهنگي و تأثير آن بر روابط بينالملل

تغيي��ر محيط امنيتي ،جهانيش��دن ،وابس��تگي متقابل اقتصادي ،سياس��ي و فرهنگي،

تنشهاي مذهبي ،همه و همه ،ارزش روابط ساختهشده بر اساس گفتگو ،تفاهم و اعتماد
را برجس��ته ساخته است .امروزه استفاده از ابزار ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي

معاصر بهگونهاي نوين و با مفاهيم و اش��كالي نو مطرح گرديده اس��ت كه در ادامه به اين

مفاهيم و تأثير فرهنگ بر روابط بينالملل اشاره ميگردد.

 رابطه بين فرهنگ ،روابط بينالمللي و جهانيشدن؛ كه بر نقش فرهنگ در سياستجهاني ،بينالملليگرايي ،جهان وطني ،چند فرهنگي ،ش��هروندي جهاني ،نس��بيت

فرهنگي و مفهوم حقوق بشر تمركز دارد.

 نقش ديپلماسي فرهنگي در روابط بينالملل معاصر؛ كه بر طرحهاي جامعه مدني،گفت و ش��نود و مبادله بين كش��ورها و فرهنگها ،بازيگران غيردولتي ،همكاري در

زمينه كاالهاي عمومي جهاني ،محبوبيت بينالمللي تمركز دارد.

 اش��كال نو در ديپلماس��ي فرهنگي؛ تأثيرگذاري بر افكار ش��هروندان در كشورهايخارجي؛ كه بر ديپلماس��ي پينگپنگ ،صلحس��ازي ،هنر بهعن��وان كاتاليزوري براي

ديپلماسي فرهنگي ،ورزش و موسيقي بهعنوان ديپلماسي فرهنگي تمركز دارد.

 -درك فرهنگي بهعنوان يك شكل از قدرت نرم و اهميت آن در روابط بينالملل؛ كه

بر گفتگوي بين فرهنگي ،تبادل علمي ،تبادل تجاري ،مبادله سياسي ،ايجاد تفاهم و
اعتماد بين مردم و سازمانها تمركز دارد.

بر خالف ديپلماسي كالسيك و روابط اقتصادي ،امروزه ديپلماسي فرهنگي در فضاي

جهانيش��دن اث��رات خود را در مدت زمان طوالنيتري نماي��ان ميكند ،به اين دليل كه
ديپلماسي فرهنگي بايد توسط تودههاي مردمي و جامعه مدني دروني گردد .در حاليكه
در ديپلماس��ي كالس��يك ،روابط سياسي ميان كش��ورها ،تقريباً بهطور انحصاري توسط

مأموران دولتي صورت ميپذيرد و روابط اقتصادي بايد عمدتاً توس��ط بازيگران اقتصادي

انجام گيرد ،ديپلماسي فرهنگي بهدخالت بازيگران بيشتري از بخشهاي مختلف جامعه
نيازمند ميباشد (ياكيس .)2009 ،در ادامه با توجه به اهميت دخالت بازيگران بيشتري

از جامعه مدني در روند ديپلماس��ي فرهنگي بهتبيين مبحث صلحس��ازي و ارتباط آن با

فرهنگ و ديپلماسي فرهنگي در محيط متأثر از جنگ و خشونت پرداخته شده است.
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 .5نظريه صلحسازي

دبير كل سازمان مللمتحد ،پطرس غالي ،اصطالح صلحسازي را در سال  1992در دستور
كار خود براي صلح ،بهعنوان بخشي از يك زنجيره ،اعم از ديپلماسي پيشگيرانه ،حفظ صلح

و در نهايت صلحسازي پس از جنگ استفاده نمود .بهطور كلي پيرامون مبحث صلحسازي

ميتوان بهمفاهيمي ديگر نيز اش��اره نمود؛ مفاهيمي همچون ،ديپلماس��ي پيشگيرانه كه

بهدنبال جلوگيري از افزايش درگيري است و ايجاد صلح در صدد كشاندن احزاب متضاد
بهميز مذاكره قبل از وقوع خشونت در مقياس بزرگ ميباشد .حفظ صلح بهدنبال محدود

نگهداشتن خشونت است و ايجاد صلح پس از جنگ بهدنبال دوبارهسازي و بازسازي تار و
پود يك جامعه ،پس از جنگهاي مخرب بينالمللي و يا پديدار شدن يك جنگ داخلي
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است .به هر صورت ميتوان گفت پطرس غالي زنجيره دستور كار خود را بر اساس ظهور
و حضور خشونت در يك مقياس بزرگ در يك درگيري بنا ميسازد .اما گفتني است كه
تمركز س��ازمان مللمتحد براي آغاز صلحس��ازي و تأكيد بر اين مس��ئله اگرچه بيشتر به

داليلي چون بازس��ازي و تقويت دولتها پس از درگيري و جنگ بود ،اما اهميت مفهوم

صلحسازي منحصرا ً ،در وضعيت پس از جنگ را نشانه نميگرفت .چراكه:

 صلحس��ازي را ميتوان بهعنوان يك مكمل براي ديپلماسي پيشگيرانه ،فرآيندهايايجاد صلح ،حل تعارض و عمليات حفظ صلح درك كرد.

 صلحسازي ،طيف گستردهاي از اقدامات اجرايي در زمينه شرايط ظهور ،در جريانو يا پس از جنگ را پوشش ميدهد كه اين اقدامات را با تعهد اوليه براي پيشگيري

از درگيريهاي خشونت آميز و ترويج صلح پايدار ،هدايت كرده و تهييج مينمايد.

 -صلحسازي ،داراي سه ب ُعد تقويتكننده و تحكيمكننده متقابل ميباشد .1 :امنيتي؛

 .2حكومتي و سياسي؛  .3اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و زيست محيطي.

 -در تم��ام مداخالت صلحس��ازي ،تأكيد خاص بايد ب��ر هماهنگي تالشهاي جامعه

بينالمللي و هماهنگي و سازگاري روشها و روندهاي اجرايي قرار گيرد.

 چارچوب اس��تراتژيك براي تالشهاي صلحس��ازي جامعه بينالمللي بايد بر اساستجزيه و تحليل درگيريهاي مشترك و ارزيابي نيازها انجام گيرد (سازمان همكاريهاي

اقتصادي و توسعه.)1 :2005 ،1

ام��روزه ،بس��ياري از گروهها ،صلحس��ازي را بهعنوان اصطالح چتري براي بس��ياري
1. OECD
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از فعاليته��اي مختلف چون جلوگيري مس��المتآميز ،مح��دود ،حل و فصل و يا تبديل

درگيريها و ايجاد جوامع صلحآميز استفاده ميكنند .كه اين امر بر فرايندهاي رابطهسازي

و گسترش روابط بينالمللي نيز تأكيد دارد .همانگونه كه اين امر ميتواند موجب پيوندي
بين صلحسازي ،روابط بينالملل و ديپلماسي فرهنگي گردد ،همچنانكه امروزه ديپلماسي

فرهنگي با تكيه بر ابزارهاي فرهنگي بهتوسعه روابط بين دولتها و ملتها كمك نموده
و بدين ترتيب دستيابي بهفضاي صلحآميزتري را تسهيل ميكند.

صلحسازي فرايندي مكمل در حفظ صلح است .در حاليكه حفظ صلح ،وجود نيروهاي

نظامي آماده توس��ط ط��رف ثالث در تالش براي كنترل و يا جلوگيري از خش��ونت را در

برميگيرد ،صلحس��ازي شامل طرحهاي اجتماعي ،فرهنگي ،فيزيكي و ساختاري است كه
ميتواند بهبازسازي و آشتي كمك كند .از زمان پايان جنگ سرد ،بسياري از عمليات حفظ
صلح بينالمللي تا حدي صلحسازي را نيز در برميگرفت .اما در حاليكه ماهيت تعارضها

تغيير كرده است ،ما شاهد كمترشدن جنگهاي بين كشورها و بيشتر شدن درگيريهاي

درون كشوري و جنگهاي داخلي هستيم .اين بدان معني است كه ماهيت و ابزار پيشگيري
از درگيري در ايجاد صلح بايد مورد بحث قرار گيرد .بهعنوان مثال ،ميتوان بهنقش بازيگران

غيردولتي در آخرين شيوههاي پيشگيري از درگيريها ،اشاره كرد .سازمانهاي غيردولتي،
س��ازمانهاي زنان ،رهبران مذهبي و مجامع تجاري ،رس��انهها ،فعاالن جامعه مدني ،همه

متح��دان س��ازمانها و ارگانهايي كه براي صلح در صحن��ه بينالمللي فعاليت ميكنند.
ميتوان گفت ،اقدام براي صلحس��ازي بهويژه در كش��ورهايي كه دوران پس از يك جنگ

داخلي را طي ميكنند بهراحتي امكانپذير نبوده و ممكن است به بدتر شدن وضعيت اين
كشورها منجر گردد .بهطور مثال در نشان دادن اهميت ايجاد وضعيت صلحسازي ،ميتوان
به كش��ورهاي درگير در تحوالت انقالبي در خاورميانه و ش��مال آفريقا اشاره نمود .در اين

خصوص اگرچه ميتوان گفت ،كه هنر ديپلماس��ي بهويژه ديپلماسي فرهنگي ميتواند در

دس��تيابي بهوضعيتي براي ايجاد ،تداوم و حفظ صلح و امنيت مؤثر باش��د ،اما بايد در نظر

داش��ت كه بايد ديپلماس��ي فرهنگي را از حوزه كنترل و مداخله دولتها براي دس��تيابي
بهمنافع خود جدا نمود .چرا كه حتي مداخله س��ازمانهاي غيردولتي نيز در كش��ورهايي

همچون ليبي در طي جنگهاي داخلي در جريان انقالب  2011بهنام اقدامات بشردوستانه
و صلحسازي ميتواند تنها براي پيشبرد اهداف و منافع ملي بازيگران خارجي انجام گيرد.

براي محققان س��ازمان مللمتحد و بسياري از نمايندگان دولتها ،فرايند صلحسازي،
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هنوز يك فرايند سطح بااليي از تعامل با نخبگان در ظرفيتسازي رسمي ،مذاكرات و ديگر

برنامهها است .اما براي بسياري از سازمانهاي غيردولتي جهان ،امروزه در فضاي جهانيشدن
ايجاد صلح يك كار پيچيدهتر است و به فرآيندهاي متعدد در تمام سطوح جامعه و از طريق
افراد و س��ازمانهاي غيردولتي بهجاي دولت ،از جمله در س��طوح اجتماع مردمي ،س��طح

مياني و سطح بازيگران نخبه نيازمند است .در اينجا مدل هرم «جان پل ل ِدرچ »1شناخته

شده است ،كه بر نياز بهتمام سطوح جامعه از طريق فرآيندهاي ايجاد صلح تأكيد دارد.
رهبري سطح باال:
سياستگذاري امنيتي ،ديپلماسي مقطع اول
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رهبري جامعه مدني در سطح مياني:
رهبري مذهبي ،تجاري ،رسانهاي ،دانشگاهي
ديپلماسي مقطع دوم و تالشهاي همزيستي
رهبري جامعه مدني در سطح عمومي ـ جامعه:
صلحسازي مردم و تالشهاي همزيستي

شكل  :1مدل هرم جان پل ل ِدرچ (شيرچ)13 :2008 ،2

بنابراين ،همانگونه كه مطرح شد ،ديپلماسي فرهنگي كه يكي از ستونهاي سياست

خارجي محس��وب ميگردد ،ميتواند توس��ط بازيگران محدودي و يا بسياري از بازيگران

انجام گيرد .همچنين ميتواند چندجانبه (و شكلگرفته در يك گروهي از سازمانها) و يا

دوطرفه (صورتگرفته توسط دو كشور) باشد .بنابراين امروزه در اهميت عملكرد ديپلماسي
فرهنگي در صلحسازي ميتوان به برجستهتر شدن نقش سازمانها و بازيگران غيردولتي از
يك طرف و به كمرنگ شدن حضور ارتش و نيروهاي نظامي در فرايند صلحسازي اشاره

كرد .ديپلماس��ي فرهنگي با اتخاذ رويكردها و طرحهاي فرهنگي در جهت همزيس��تي و
ترميم آسيبهاي ناشي از منازعات و درگيريها بهبازگشت امنيت و صلح در يك جامعه

در قالب همكاريها و روابط ميانفرهنگي كمك خواهد نمود.

1. John Paul Lederach
2. Schirch

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

 .5.1فرهنگ و صلحسازي

بن��ا بهگفت��ه پائول كالير و آنك هافلر حدود  %44از درگيريها ،حتي پس از توافقات و
2

1

پيمانهاي صلح نيز دوباره شعلهور خواهند شد و اين نشاندهنده عدم وجود عاملي براي
دس��تيابي به صلحي ماندگار اس��ت و ش��ايد اين عامل را بتوان «عنصر فرهنگي» دانست
(فوكوشيما .)9 :2011 ،3در خصوص ضرورت تبادل فرهنگي و مراودات فرهنگي در دنياي

جهاني شده بايد گفت ،تبادل فرهنگي باعث پويايي فرهنگها ،شناخت جوامع از يكديگر،
تسهيل روابط ملتها و دولتهاست و بستر مناسب براي صلح و امنيت جهاني بر پايه آن
ايجاد ميشود .وقتي فرهنگ در بر دارنده اكسير صلح باشد ،ميتواند به جلوگيري و حل

اختالفات ،بازسازي جوامع پس از جنگ بهمنظور دستيابي به صلح پايدار و كاهش تعداد

جنگهاي مكرر كمك كند .ش��كل  2اهداف و نقش طرحهاي فرهنگي در هر مرحله از

جنگ و همچنين در زمان صلح را نشان ميدهد.

زمان صلح
هدف :تواناسازي افراد و جوامع براي
تحكيم صلح مقاومت در برابر عوارض جانبي در طي رويارويي
پس از منازعه درگيري
عملكرد :ايجاد اعتمادبه هدف :همزيستي
عملكرد :ايجاد اعتمادبهنفس
هدف :تواناسازي متقابل
نفس و ظرفيت
براي مقابلهاي مؤثر ،خنثيسازي،
عملكرد :آشتي ميان احزاب،
حل و فصل رويارويي (تشويق به درك
همزيستي چندفرهنگي
متقابل ،باال بردن ظرفيت و تحمل)

طرحهاي
فرهنگي در
بازسازي پس از منازعه
هدف :تشويق همكاري ميان بازماندگان صلحسازي در جريان منازعه

هدف :از بين بردن شوك بازماندگان جنگي
درگيري
عملكرد :مقابله با تنهايي ،نااميدي،
عملكرد :ايجاد اعتماد ،ادغام
صلح
حفظ
بيان نگراني جامعه بينالمللي،
شركتكنندگان درگيري،
پس از منازعه
سعي براي كاهش استرس
پشتيباني از دموكراتيزاسيون،
ناشي از تجربه جنگ
ايجاد اميد ،بازسازي هدف :همزيستي در صلح و امنيت
هويت
عملكرد :استفاده از فرهنگ
بهعنوان يك كاتاليزور براي پذيرش كمك
سازمانها ،ادغام مجدد به جامعه محلي
جداشده ناشي از جنگ
شكل  :2نقش طرحهاي فرهنگي در صلحسازي

(فوكوشيما)10 :2011 ،
1. Paul Collier
2. Anke Hoeffler
3. Fukushima
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با توجه بهشكل مذكور ،مواردي همچون؛ تشكيل گردهماييها ،كارگاهها و همايشهاي

فرهنگي و هنري ،مبادالت فرهنگي ،توسعه آموزشگاهها و دانشافزايي با هدف دستيابي

به آش��تي ملي قومي و شبكه همزيس��تي ،حضور شخصيتها و هنرمندان در عرصههاي
بينالمللي فرهنگي ،از س��رگيري حمايت از صنايع دس��تي سنتي ،فعاليتهاي ورزشي و

هن��ري ،تئاتر ،فيلمس��ازي و برنامههاي فرهنگي يا تبليغي را ميت��وان از جمله ابزارها و
طرحهاي فرهنگي در فرايند صلحس��ازي ناميد .ديپلماس��ي فرهنگي ،از طريق گسترش
مبادالت فرهنگي و هنري ،توسعه همكاريهاي علمي و آموزشي ،تعامل نخبگان با يكديگر،

آموزش زبان كشورها و ...بسترهاي مناسب براي درك متقابل جوامع بشري از يكديگر را
فراهم ميآورد .با ناكارآمدي شيوههاي «قدرتمحور» كنوني در حل و فصل مناقشات و

154

چالشهاي جهاني و برقراري امنيت بينالمللي ،نياز به استفاده از ديپلماسي فرهنگي بيش
از پيش در ميان دولتها و كش��ورها بهويژه در مواقع جنگ ،منازعه و درگيري احس��اس

ميشود .امروزه دولتها به اين نتيجه رسيدهاند كه استفاده از ابزارهاي فرهنگي بهترين
و كارآمدترين شيوه براي اجراي بهينه سياست خارجي و كسب منافع ملي است.

امروزه ،هنر ديپلماس��ي در توانايي براي حل و فصل اختالفات دو كش��ور بهگونهاي

مس��المتآميز ،نهفته است .ديپلماسي ابزاري اس��ت كه توسط آن ،از تشديد منازعات و
شدت خطر جنگ جلوگيري ميشود .اين هنر ،بيشتر در طول دوره تنشهاي بزرگ مانند

دهههاي طوالني جنگ سرد تصفيه شده است .سياستگذاران در طول اين مدت دريافتند

كه قدرتِ «جاذبه» نيز بهعنوان ابزار ديپلماتيك ديگري در بهدس��تآوردن دوس��تاني در
جامعه بينالمللي مهم اس��ت .اين اصل ،همان مفهوم قدرت نرم بود كه بهعنوان توانايي

دستيابي به اين اثر از طريق همكاري متقابل بهجاي اجبار قدرتمندانه مطرح ميگرديد.

پس بهنوعي ميتوان گفت ،قدرت نرم جذابيت مدل سياسي و اقتصادي يك كشور است.
داشتن زيرس��اختهاي ديپلماتيك براي همكاري صلحآميز با كشورهاي رقيب بهمنظور
ايجاد و يا حفظ منافع ملي خود و در برخي از موارد بهضرر رقباي خود ،تجسم و تضمين

قدرت نرم اس��ت .مفاهيم مطرحش��ده در زيرمجموعه قدرت نرم نيز در چارچوب همين

مفهوم عبارتاند از :فرهنگ ،ديپلماسي ،ارزشها ،صلحسازي و غيره.

 .5.2ديپلماسي فرهنگي و صلحسازي در فضاي جهانيشدن

درخصوص اهميت فوقالعاده ديپلماسي فرهنگي در روابط فرهنگي بينالمللي و در نهايت
رسيدن به پايههاي صلحسازي ،ميتوان گفت كه در طول تاريخ ريشه بسياري از اختالفها

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

و جنگها ناشي از سوءتفاهمها و فقدان شناخت ملتها نسبت به يكديگر بوده است .پس
از جن��گ جهاني دوم ،اغلب رهبران جهان متوجه اين نكته ش��دهاند كه علت اصلي ايجاد

دشمنيها و كينههايي كه جنگهاي خانمانسوز را موجب ميشوند ،سستي روابط معنوي
مردم كش��ورهاي مختلف و عدم آگاهي آنان نس��بت به احوال يكديگر است .از سوي ديگر

بهكارگيري نقش فرهنگ و روابط فرهنگي موجب كاهش تنش در روابط بين كشورها بوده
است« .لزوم تالش براي كاستن از امكان درگيري نظامي ميان قدرتهاي كوچك در دهه

 1970افزاي��ش ياف��ت ،همانطور كه اين ضرورت در ده��ه  1960ميان قدرتهاي بزرگ
بهوجود آمد .در اين ميان ،روابط فرهنگي در كاهش ريشهاي سوءتفاهمها ،جهالت و ترس
كه حاصل بذر اختالف اس��ت نقش مهمي ايفا خواهد كرد» (ش��عاعي .)72 :1374 ،جي ام

ميچل ،روابط فرهنگي را بهعنوان ابزاري براي صلح معرفي كرده و معتقد است فرهنگ صلح

با گس��ترش فعاليتهاي فرهنگي بهدس��ت ميآيد .بهعالوه وي روابط فرهنگي را وسيلهاي
براي ادراك و مفاهمه بينالمللي ميداند و بيان ميكند كه روابطي از اين دست ،اين امكان

را بهوج��ود ميآورن��د تا ملتهاي مختلف يكديگر را بيش��تر درك كنند (صالحياميري و
محمدي.)142 :1389 ،

فشار قوي از سوي سازمانهاي غيردولتي فراملي و محلي ،بدون شك به تغييرات در

زمينه ميانجيگري منازعات اعم از ديپلماس��ي پيش��گيرانه ،پاسداري از صلح در برقراري
صلح و ايجاد صلح كمك ميكند .با اين حال ،نياز بههمكاري قوي بين ساختارهاي ايجاد
صلح ،بهصورت عمودي (از سازمانهاي منطقهاي بهسطح سازمان مللمتحد) و هم بهصورت

افقي (بين و در سراسر مناطق) وجود دارد .ديپلماسي فرهنگي ،يك ابزار و يك معني از
ايجاد صلح و حل تعارض است .ديپلماسي فرهنگي در وهله اول ،تالش براي ترويج صلح

و ثبات جهاني از طريق تقويت و حمايت از روابط فرهنگي و همچنين بهمنظور تس��هيل

تعامل بين افراد با پيش��ينههاي فرهنگي ،علمي و حرفهاي در سراس��ر جهان ميباشد .ما

در حال زندگي در جهانِ بهطور فزايندهاي جهاني هستيم .بههمين دليل است كه تعامل
سازنده ،يك نياز اساسي براي صلح و ثبات جهاني است.

در فضاي متأثر از جهانيشدن نميتوان اهميت مذاكرات موفقيتآميز را بهمنظور برقراري

ارتباط مؤثر درون فرهنگهاي مختلف نايده گرفت .فرهنگ ميتواند همچون بس��ترهاي
نرمافزاري براي روابط بينالمللي ،جنبه تعيينكننده روابط سياسي و اقتصادي ميان كشورها
و تضميني براي حفظ حق حاكميت و استقالل كشورها ،بهعنوان ابزاري براي فعاليتهاي
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سياسي ـ ديپلماسي فرهنگي و ترويج و توسعه فرهنگها در جهان باشد (ژيچ.)1 :2012 ،1

در پروس��ه رو بهرشد جهانيشدن ،وابس��تگي به يكديگر و گسترش فناوري ارتباطات

جمعي ،ديپلماسي فرهنگي براي ترويج صلح و ثبات سراسر جهان به يكديگر داراي اهميت

ميباشد .در فضاي جهانيشدن ،ديپلماسي فرهنگي ،داراي توانايي منحصر بهفرد براي نفوذ
در افكار عمومي جهاني و ايدئولوژي افراد ،جوامع ،فرهنگها و يا س��ازمانها ميباش��د كه

ميتواند بهتحقق پنج اصل زير سرعت بخشد .با انجام اصل اول و دوم ،اصل سوم و چهارم
ممكن ميگردد و در نهايت صلح و ثبات جهاني محقق ميشود .اين پنج اصل عبارتاند از:
• احترام و بهرسميت شناختن تنوع و ميراث فرهنگي
• گفتگوي فرهنگي جهاني
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• عدالت ،برابري و وابستگي متقابل
• حفاظت از حقوق بشر بينالمللي
• و صلح جهاني و ثبات

بهطور كلي شايد بتوان تأثير ديپلماسي فرهنگي بر صلحسازي در روند جهاني و متأثر

از پروسه جهانيشدن را بهصورت نمودار ذيل نشان داد:
صلحسازي

رويكرد مثبت :ديپلماسي
فرهنگي ،فرهنگ جهاني ،تكثرگرايي
فرهنگي ،پيش��برد و ارتقاي جهاني
صلح و آرامش = همگرايي

جنگ نرم

رويكرد منفي :امپرياليسم
فرهنگي ،زوال تفاوتهاي فرهنگي،
يكسانسازي فرهنگي = واگرايي

بعد فرهنگي
جهانيشدن

شكل  :3رويكرد مثبت و منفي جهانيشدن و صلحسازي

با توجه بهشكل باال در اهميت نقش جهانيشدن و بهدنبال آن مبحث فرهنگ و تأثير

آن در فضاي جهاني ،ميتوان به دو رويكرد متفاوت «امپرياليسم فرهنگي» و «ديپلماسي

فرهنگي» دس��ت يافت .از سويي ،امپرياليسم فرهنگي بهنوعي بهوجه انتقادي و بدبينانه
از تأثير فرهنگ و ارتباطات ميان فرهنگي تمركز داش��ته و ش��ايد بتوان در اين ميان به
1. Zdziech

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

نظريه برخورد تمدنها كه توس��ط س��اموئل هانتينگتون مطرح گرديده اش��اره نمود و از
سوي ديگر ،برخالف رويكرد پيشين از مقوله فرهنگ ،مفهوم ديپلماسي فرهنگي با ديدي

خوشبينان��ه براي برقراري روابط بينالملل��ي با تأكيد بر عنصر فرهنگ و بهويژه فرهنگ
صلحس��ازي جهانيش��دن را مدنظر قرار ميدهد و ش��ايد بتوان مبحث گفتگوي تمدنها
را در اي��ن رويكرد جاي داد .همانگونه كه مطرح گرديد ،ديپلماس��ي فرهنگي ،اغلب در

ادبيات بهعنوان يك جزء از ديپلماسي عمومي و يا بهعنوان يك شكل از قدرت نرم ناميده
ميشود .در حاليكه قدرت سخت توانايي ارعاب (از طريق نظامي و يا بهمعناي اقتصادي)

دارد ،قدرت نرم ،وسيلهاي براي جذب و متقاعد كردن است .ديپلماسي فرهنگي يك ابزار
در دس��ت دولتها اس��ت .با اين حال نهادهاي فرهنگي در زمان مشكالت سياسي ،بهتر
از ديپلماتها ،كار ميكنند (بوند 1و ديگران .)56 :2007 ،در جمعبندي كلي در اش��اره

بهارتباط سه عنصر جهانيشدن ،ديپلماسي فرهنگي و صلحسازي ميتوان گفت ،امروزه با
تمدن ديجيتالي در فضاي جهانيشدن ،افراد در هر نقطه از دنيا ،بهعنوان ديپلماتهايي
در تالش براي مشاركت سياسي و ايجاد امنيت محيطي صلحآميز هستند .به دو دليل:

اوالً؛ در درون يك دولت ،ملل مختلف با فرهنگهاي مختلف ،ميتوانند همزيس��تي

داش��ته باش��ند ،به اينگونه كه مؤسسات فرهنگي دولتي اغلب براي ترويج فرهنگ غالب

در براب��ر اقليتها و پرورش نوعي س��ازگاري از فرهنگ در دولت و تقويت رابطه دانش و
قدرت ،تمايل دارند ،بههمين دليل نهادهاي فرهنگي غيردولتي ،براي ترويج عدم تجانس

و كثرت فرهنگي بهتر تلقي ميشوند.

ثاني��اً؛ قصد و منظور مردم عادي براي ترويج روابط فرهنگي ،اغلب حقيقيتر و واقعي

است تا دولتها ،چراكه دولتها عمدتاً در اتخاذ رويكردهايي در روابط بينالمللي و سياست
خارجي خود ،بيشتر بر منافع ملي تمركز دارند .بهعبارتي فرهنگ و روابط ميان فرهنگي

اگر بهعنوان ابزاري براي قدرت سياسي و منفعترساني صرف براي نخبگان در قدرت باشد،

ديپلماسي فرهنگي نهتنها سبب دستيابي به صلح و امنيت جهاني نخواهد شد ،بلكه بههمان
مفهوم امپرياليسم فرهنگي بازميگردد .در نهايت ميتوان گفت ،ديپلماسي فرهنگي بهعنوان
يك ابزار كارآمد و قابلانعطاف در سياس��ت خارجي براي ارتقاي س��طح روابط دولتها و

بهتبع آن افزايش تفاهم ميان ملتها و ايجاد صلح و ثبات بينالمللي است .اين ابزار مهم
از طريق گسترش مبادالت فرهنگي ـ هنري ،توسعه همكاريهاي علمي آموزشي و تعامل
1. Bound

157

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و چهارم /زمستان 1392

نخبگان و جوامع ،آموزش زبان و رفع موانع موجود زباني ،بسترهاي مناسب درك متقابل
جوامع انساني از يكديگر را فراهم ميآورد (صالحياميري و محمدي.)111 :1389 ،

جمعبندي

در واقع ،جهانيش��دن يك سيس��تم جامع اس��ت كه بر هر جنبهاي از زندگي ،از جمله
ديپلماس��ي تأثير ميگذارد .جهانيش��دن باعث تنوع فعاليته��اي ديپلماتيك ميگردد،

بهگونهاي كه شاهد تكامل روند ديپلماسي از كالسيك به ديپلماسي چندجانبه ،ديپلماسي
رسانهاي و ديپلماسي هوشمند هستيم .در يك جمعبندي كلي در رابطه با نقش ديپلماسي

فرهنگي در ايجاد صلح و امنيت بينالمللي ميتوان گفت ،ديپلماسي فرهنگي با تأكيد بر

158

اتخاذ رويكردهايي براي همزيستي مسالمتآميز ،تبادل مراودات و ارتباطات فرهنگي و در

نتيجه ش��كل دادن جامعهاي جهاني با محوريت امنيت ،حقوق بشر ،آزادي ،مردمساالري
و صلحس��ازي ،بيشتر بهسمت ديپلماسي پيشگيرانه و ممانعت از نظاميشدن صلحسازي

و دخالت نظامي در حفظ و بقاي صلح بهويژه در كش��ورهايي كه حوادث و ش��ورشهاي
جنگهاي داخلي را از س��ر گذراندهاند ،متمايل ميباش��د .در كل ميتوان اهداف اساسي

ديپلماس��ي فرهنگي در هر كش��ور را به س��ه مرحله تقسيم كرد .1 :ارائه ديدگاه روشن و
موجه نس��بت به فرهنگ ارزش��ي و رفتاري نظام براي بازيگران مختلف عرصه بينالملل
شامل دولتها سازمانهاي دولتي بينالمللي و غيردولتي ،نهادهاي جوامع مدني و افكار

عمومي؛  .2اس��تفاده از ابزارها و مكانيس��مهاي فرهنگي براي معرفي و انتقال فرهنگ و
تمدن يك س��رزمين به س��رزمين و فرهنگ ديگر بهعنوان نمونه ب��ارزي از قدرت نرم و

نفوذ؛  .3در نهايت ،جلوگيري از جنگ و توس��عه روابط صلحآميز .هنگامي كه يك اقدام
ديپلماتيك بينتيجه و غيرمؤثر واقع ميشود ،جنگ آغاز ميشود .براي رسيدن بهسطحي
از اهداف منافع ملي ،فرهنگ در عرصه خارجي و مناسبات ديپلماتيك يك ابزار است.

ديپلماسيهاي فرهنگي ،رسانهاي و ارتباطات ميان فرهنگي ،جايگزين ديپلماسيهاي

سنتي شده است كه اين رويكرد منجر به ايجاد صلح پايدار برآمده از خواست ملتها ميشود.
با توجه به روند فعلي جهانيشدن و يكپارچهسازي فشرده و گسترده بينالمللي ،ديپلماسي
فرهنگي ،بهطور فزايندهاي در فرمها و شكلهاي متنوعي استفاده ميشود و نقش مهمي در

ديپلماسي هر كشور ايفا ميكنند ،كه بهدليل فراگير بودن و همهگيري قوي فرهنگ ،اثرات
زيادي بر روي اعتمادسازي ،كمك بهتعميق و تحكيم بيشتر روابط سياسي و اقتصادي بين

تأثير جهانيشدن بر ديپلماسي فرهنگي ...

دو كش��ور دارد .صلحسازي يكي از فرعيات جهانيشدن فرهنگ تلقي ميشود .ديپلماسي
فرهنگي نيز بهعنوان يك ابزار كارآمد و قابلانعطاف در سياس��ت خارجي ،زمينهساز ارتقاء
س��طح مناس��بات ميان دولتها و بهتب��ع آن افزايش تفاهم ميان ملته��ا و ايجاد صلح و

ت بينالمللي است .اين ابزار مهم ،از طريق گسترش مبادالت فرهنگي ـ هنري ،توسعه
ثبا 
ي علمي ـ آموزش��ي ،تعامل نخبگان جوامع ،آموزش زبان ،رفع موانع زباني و،...
همكاريها 

ك متقابل جوامع بشري از يكديگر را فراهم ميآورد .در نهايت ميتوان
بسترهاي مناسب در 
در اهميت مبحث صلحسازي متأثر از ديپلماسي فرهنگي گفت ،در جوامع درگير در جريان
منازعات و جنگهاي داخلي و خارجي ،ساختار نوين جهاني با ماهيتي فرهنگي و با تبديل
اطالعات به نماد از طريق گسترش ارتباطات رسانهاي موجب ايجاد فضاي مجازي و بهتبع
آن فرهنگ مجازي و گسترش مراودات ملتها با يكديگر ،مراودات فرهنگي ،آگاهي از حقوق

و آزاديهاي افراد ،كاهش تنشهاي جنگ ،ايجاد امنيت و صلحسازي ميگردد.

در پاپان بايد بر دو نكته تأكيد داشت .1 :صلحسازي و ديپلماسي فرهنگي ،مانند هر

مفهوم ديگري ميتواند مورد سوءاس��تفاده قدرتهاي جهاني قرار گيرد ،بهگونهاي كه از
آن بهمثابه ابزاري براي پيش��برد منافع خود بهره گيرند .2 .كش��ورهاي مختلف ،در عين

اشتراكات فرهنگي ،از ويژگيهاي منحصربهفرد فرهنگي نيز برخوردارند .لذا هر كشوري
حق دارد از مفاهيمي مانند آزادي ،حقوق بشر و  ...با توجه به مقتضيات ويژه خود تلقي

متفاوتي داشته باشد.
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