تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در روابط
با بالروس
علی اکبر
عبدالرحیم

جعفری*1
حسننژاد2

چکیده
مهمترین بسترهای همکاری مشترک جمهوری اسالمم ایالراو ب بالمربه سالب سالتر سالتر
مناستات دب سشور شده است این است سب هر دب سشور در حوزه سیاست خالارج
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دیپلماسال

فرهنگ را سرلوحب ربابط خود قرار دادهانالد .در باقال ،دیپلماسال فرهنگال در سالتره ربابالط
بینالملل در جهت توسعب ربابط ب ارتتاطات در بین سشالورها جایگالاه بیالههای یافتالب ب سالتر
همسوی میاو دبلتها ب ملّتها ردیده است .دیپلماس فرهنگ بب عنواو یک از ابزارهای بالب
سار یری قدرت نرم در پشتیتان سیاست خارج سشورها سب هنر تقویت ب حصول منالاف ،ملال

فصلنامه
پژوهشهای

سشالالورها را برعهالالده دارد در فالالراهم نبردو بسالالترهای همکاریهالالای مشالالترک فهالالم ب معرفالال

رواب ط ب ط

فرهنگها ب تتادل ارز های فرهنگ ب نیز تثتیت ربابط حسنب میاو دبلتها تأثیر بسالزای دارد.

دوره هشتم شماره

با توجب بب این باقعیت سؤال اصل پهبهش حاضر این است سالب دیپلماسال فرهنگال وگونالب

دوم شماره پ طاپ

م تواند در ارتقای تعاممت وندبجه میاو ایراو ب بمربه تاثیر ذار باشد؟ یافتبهای پهبهش
با بهره یری از اسناد ب تجزیب ب تحلیل اطمعات بب رب
ربابط فرهنگ بینالملل

تتیین ب با استفاده از رهیافالت نرالری

بیانگر نو اسالت سالب در صالورت توانمندسالازی دیپلماسال فرهنگال

جمهالوری اسالمم ایالراو ب بالمربه دب سشالور خواهنالد توانسالت سال و همکاریهالا را در
حوزههای مختلف فرهنگ

اقتصادی بب طور فزاینده توسعب دهند ب در مجموع موجالر

سیاس

ارتقای مناف ،ب مصالح مل متقابل شوند.
واژگان کلیدی :دیپلماس فرهنگ

سیاست خارج

 .1دانشیار ربابط بینالملل عضو هیأت علم

ایراو بمربه قدرت نرم

ربه علوم سیاس

دانشگاه مازندراو بابلسر (نویسنده مسئول)
* A.jafari@umz.ac.ir

 .2دانش نموختب دستری ربابط بین الملل تهراو
تاریخ دریافت1397/4/12 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب

المل

تاریخ پذیرش1397/6/28 :

دوره هشتم شماره پ اپ ب ست و هشتم صص 67-90

المل ط

ب ست و هشتم
تابستان 1397

مقدمه:
در تحوالت نرام بین الملل عوامل سب برنیند نوها قدرت یال

سشالور را خلالی م سننالد

نستت بب ذشتب متحول شالده اسالت .در عصالر حاضالر نقالش عوامالل ییرمالادی قالدرت
تعیینسننده است ب مفهوم قدرت بیشتر بالب سالمت نرمافالزاری پالیش مال ربد .بالر همالین
اساه بب نرر م رسالد «مؤلفالب قالدرت فرهنگال » رسالن وهالارم ب پالز از ممحرالات
«سیاس » «اقتصادی» «امنیت » سیاست خارج را تشکیل م دهد سب در بسیاری مواقال،
سب مؤلفب دیگر از نو نشأت م
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یرند .با توجب بب شالرایط ب جایگالاه جمهالوری اسالمم

ایراو ب تحوالت سیاس ب مذهت در نرام من قالبای ب بینالمللال ایالن سشالور در قالالر
دیپلماس فرهنگ باز ب شفاف تم

م سند تا امنیالت پویالای را در بعالد فرهنگال بالب

نمایش بگذارد .بب نرر م رسد بازیاب جایگاه تمدن ب فرهنگ جمهوری اسمم ایالراو
در عرصب بینالملل با استفاده از ظرفیتهای دیپلماس فرهنگ م تواند در بهتود ربابط
سیاس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

اقتصادی ب اجتماع سشور در عرصب بینالملل بسیار مهم ب سار شا باشد.

از میاو سشورهای اربپای شرق

جمهوری بمربه در دیپلماس سیاسالت خالارج

ایراو از جایگاه مهم برخوردار است .دبلت جمهالوری اسالمم ایالراو از جملالب ابلالین
سشورهای بود سب پز از اعمم استقمل بمربه از اتحاد شوربی سالابی اسالتقمل ایالن
سشور را بب رسمیت شناخت ب در اسفند ( 1372برابر با  18ماره  )1993با ایالن سشالور
ربابط سیاس برقرار نمود ب سفیر اسربدیتالب ایالراو در بالمربه تعیالین شالد .پالز از نو
مقامات عالیرتتب دب سشور برای توسعب همکاریهای دبجانتالب در تمالام زمینالبها اعالمم
نماد

نمودهاند .در جریاو ابلین سفر رئیز جمهور بمربه بب جمهوری اسمم ایراو

در اسفند ماه  1376سفارت بمربه در تهراو شایش یافتب ب متقابمً سفارت جمهوری
اسمم ایراو در مینس

نیز در تاریخ  11بهمن ماه سال  1379ب در جریالاو سالفر بزیالر

بقت امور خارجب ایالراو بالب بالمربه افتتالا

ردیالد .طال سالالهای بعالد تعالاممت ب

نشستهای مشورت بین دب سشالور در سال و مقامالات عالیرتتالب در تهالراو ب مینسال
بر زار شده است .همچنین ربابط پارلمان بین جمهالوری اسالمم ایالراو ب جمهالوری
بمربه از هماو ابتدای برقراری ربابط سیاس دب سشور شکل رفتب است .عمبه بر نو
ربه دبست پارلمان ایجاد شد ب نیز همکاریهای قضای میاو دب دبلالت توسالعب پیالدا

سرده است .هم اسنوو تفاهمنامبها ب موافقتنامبهای همکالاری در ابعالاد مختلالف میالاو دب
سشور بجود دارد .از نرر هویت تاریخ ب فرهنگ دب دبلت -ملت در عرصب ربیاربی
با قدرتهای مداخلب ر در راهترد مل ب بینالملل دارای نقاط اشتراک زیالادی هسالتند.
بجود عناصر فرهنگ ب نموزههای فرهنگ مل
تاریخ ب ردشگری فرهنگ

طتیعالت زیتالای دب سشالور مکاوهالای

ارتتاطالات علمال ب عمیالی دب ملالت ب اراده سیاسال دب

سشور م تواند س ح همکاریها توسعب ربابط فرهنگال ب تقویالت رایزنال فرهنگال را
ستر

بدهد .بب نرر م رسد دب دبلت تاسنوو از همالب ظرفیتهالای موجالود خالود در

توسعب مناف ،مل متقابل مورد استفاده قرار ندادهانالد .بالا توجالب بالب ایالن مسالئلب ب خالم
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موجود سؤال سب در اینجا م ر م شود این است سب دیپلماسال فرهنگال در سیاسالت
خارج ایراو ب بمربه وگونب م تواند در ارتقای مناف ،مل دب دبلت تأثیر ذار باشد؟
پهبهش حاضر تم
ربابط فرهنگال

م سند بب رب

تتیین ظرفیتهای فرهنگ دب سشور شالکل یری

عملکردهالا ب اقالدامات ایراو ب بمربه در حوزه فعالیتهای فرهنگال

تب

جایگاه

را مورد بررس قرار دهد ب راهکارهای الزم برای ارتقای منالاف ،ملال متقابالل دب سشالور

دیپلماس

ارائب نماید.

فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

 .1رهیافت نظری
بب نرر م رسد درک عمیی از بضعیت سیاست جهاو ب مناستات بین الملل امکاو پالذیر
نخواهد بود مگر نو سب عمبه بر توجب بب اثرات ساختارهای نهالادی ب صالورتتندی هالای
قدرت موضوعات فرهنگ نیز مورد توجب جدی قرار یرد .ربابط فرهنگ در ارتتاط با
دب مفهوم دیپلماس فرهنگ ب قدرت نالرم م الر م شالود .دیپلماسال فرهنگال تتالادل
افکار اطمعات هنر شیوه زند

نرام ارز ها سنتها اعتقالادات ب دیگالر جنتالبهای

فرهنگ میاو دبلت-ملتها بب منرور تقویت تفاهم متقابل بب حساب م نید.
بر این اساه نرریبهای فرهنگ در م العالات ربابالط بینالملالل از جایگالاه مهمال
برخوردار هستند .بب همین دلیل نق ب شربع نو در این پهبهش بب بررس مفاهیم فرهنگ
اختصاص م یابد .هدف نرریب فرهنگ تنها این نیست سب صرفاً دربالاره فرهنالگ بحال
سند یا سیاهبای از مصادیی نو بب دست دهد بلکب بب دنتال نرریبپردازی درباره نو است.

بنابراین نرریب فرهنگ ربابط بینالملل سب توسط «ریچاردند لیتو» م ر شده ساختاری
برای م العب سیاست ب نرریالب ربابالط بینالملالل ارائالب م الردد )Lebow, 2008( .ایالن
نرریب بالا نرریالب سالازهانگارانب بی از ربابالط بینالملالل بالر پایالب نرریالبهای انگیالز

ب

هویتیاب یوناو باستاو شکل رفتب است .این نرریب بر نیاز انساو بب عزت نفالز تأسیالد
دارد ب نشاو م دهد سب وگونب این عامل بر رفتار سیاس در تمام مراحل رشد اجتمالاع
اثر ذار است .لیتو وهار متغیر اساس سب نیازهای بشری را منعکز م سنند مورد توجالب
قرار م دهد؛ رب بنیاو (معنوی) اشتهابنیاو یا ترهبنیالاو ب عقالل .ایالن متغیرهالا بالب هالم
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پیوستب هستند ب هر وهار محرک را م تواو بب درجات متفابت در یال

باحالد یالا نرالام

مشاهده سرد .بب نرر اب متغیر اشتهابنیاو بر ساختار تفکر نرالام بینالملالل سالل ب یافتالب ب
وشمانداز اصل در ربابط بینالملل بنیاو نهالاده اسالت .لیتالو بالر ایالن اعتقالاد اسالت سالب
لیترالیسالم مارسسیسالم ب سالازهانگاری بنالت سالاختار مالادی دارنالد ب نمونالبای از نرالالام
بینالملل را تداع م سنند سب اساه نو در متغیرهای اشتهابنیاو نهادینب شالده اسالت .بالب
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

نرر بی باق ،رای ب لیترالیسم متغیر معنوی را در نرر نم یرند؛ بلکب بیشتر بالب عنالواو
هدف برای پیشترد قدرت نگریستب م شود .این ربیکردها هویت سنشگراو را ییالرمهم ب
بال ربط م

داننالد (.)Rösch & ned lebow, 2017: 138); )Lebow, 2008, 558

خرد هروب جامعب بب سالمت عقالل الرایش داشالتب باشالد

همچنین بب نرر بی در بح

باثتاتتر خواهد بود .زمان سب عقل سنترل خود را بر انگیزههالای اشالتهابنیاو ب رب بنیالاو
(معنوی) از دست بدهد احتمال د ر ون نرام بینالملل هراهبنیالاو سالوم م دهالد سالب
حرست معکوه از نرم ب عدالت بب سمت ب نرم ب ب عدالت را تالداع م الردد .بالا
بجود این در پز هر ی

از این متغیرها فهم نهفتب است سب بب همکاری منازعب ب یالا

خ رپذیری م انجامد؛ ب هر ی

از نوها پتانسیل ایجاد نرم را دارند .بر این اساه ایالن

متغیرها الگوها ب مفاهیم را بب مالا عرضالب م سننالد سالب م تواننالد در جنتالبهای متنالوع
شخص

عموم ب فکری زند

بب سار رفتب شوند؛ ب از طریالی نو ن اهانالب بالب جهالاو

اطراف خود باسنش نشاو داده ب بب س ح متعال تری از اشالراف ب تساللط دسالت یالابیم
(دهقان فیربزنبادی طالت نران ب نورمحمدی  .)211 :1392بنابراین بر اساه متغیالر
معنوی ربیکرد نرری فوم الذسر دیپلماس فرهنگ بب عنواو ابزار قدرت نرم سشالورها

را در فهم متقابل فرهنگ ب پشتوانبسازی در پیشترد ربابط ب مناستات تأمین مناف ،ملّال
ب نرم برای همکاری بیشالتر ترییالر م سنالد .تحالول در عرصالب جهالان شالدو امنیالت
بینالملل نانرام ها ب در یریهای مذهت ستر شده است تا ارز

ب اهمیت دیپلماس

فرهنگ بر اساه فتگو تفاهم ب تعامل در ساختار ربابالط بینالملالل بااهمیالتتر شالود
( .)mcclory, 2017: 114با این تفاسیر دیپلماس فرهنگ جمهوری اسمم ایراو سالب
برنمده از اراده ملت ایراو ب نمیختب بب فرهنگ تمدو ب هنر ایران  -اسمم همراه با پیام
انقمب اسمم در عصر معاصر است در بین ملتها ب سشورهای نزاده جهاو جایگالاه ب
اهمیت بیههای بب خود اختصالاص داده اسالت .بنالابراین فعالیتهالای فرهنگال ایالراو ب
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بمربه م تواند بر اساه نرریب فرهنگ ربابط بین الملل متتن بالر متغیرهالای معنالوی
ریچاردند لیتو مورد ارزیاب قرار یرد .از نرر ریچاردند لیتالو تأسیالد بالر نرریالب فرهنگال
ربابط بینالملل بب معنای نادیده رفتن سایر انگیزههای اقدام ب تصمیم یرها نیسالت .بالر
این اساه انگیزههای معنوی بب عنواو یک از متغیرهالای مالؤثر در ربنالد تصالمیم یری

تب

جایگاه

سنشگراو بب حساب م نید سب تاسنوو در ربابط میاو دبلتها تا حدبدی زیالادی مغفالول

دیپلماس

مانده است .از اینرب نادیده رفتن این متغیر مهم پرهزینب خواهد بود .بر اسالاه نخالرین

فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در

نرریبهای ربابالط بینالملالل م تالواو فالت الرایش سنشالگراو دبلتال ب ییردبلتال بالب

رواب با بالروس

متغیرهای معنویتپایب بابرها ایدهها ب انگارههای فرهنگ بسیار بااهمیت تلق م شود.
بر این اساه م تواو فت دیپلماس فرهنگ ایالراو ب بالمربه در دب جنتالب قابالل
تتیین است :ابل شناخت هر ی

از طرفین نستت بب اصالول ب متالان فکالری فرهنگال

ظرفیتها ب قابلیتهای یکدیگر .دبم معرف ب شناساندو این اصول متان ب ارز های
فکری ب فرهنگ بب همدیگر .بنابراین بر اساه این رهیافالت فکالری فعالیالت در حالوزه
فرهنگ دب دبلت -ملت م تواند بب مفاهمب بیشتر ب متقابل منجر شود ب بب تدریج ستر
پایبریزی ربابط عمییتر ب پایدارتر فرهنگ جمهوری اسالمم ایالراو ب بالمربه شالود.
تعمیی ربابط فرهنگ بب لحاظ نرری این قابلیت را خواهد داشت تا در سایر حوزههالای
سیاس  -اقتصادی هم بب طور فزاینده تسری یابد.

 .1-1سازوکار دیپلماسی فرهنگی
دیپلماس فرهنگ عتارت است از متادلب اندیشالبها انگارههالا ایالدهنلها اطمعالات هنالر
دانش مهارتها بابرها سنتها سب بسیلب ارتتاط بینالملل سشالورها محسالوب م شالوند.
این مؤلفبها سم

م سنند تا ملت-سشورها درک ب فهم متقالابل از یکالدیگر پیالدا سننالد ب

شناخت صحیح ب درست از فرهنگ ب ارز های یکدیگر بهتر یکالدیگر را بفهمنالد ب بهتالر
بتوانند باهم ارتتاط برقرار سنند .دیپلماسال فرهنگال حالوزهای از دیپلماسال اسالت سالب بالب
برقراری توسعب ب پیگیری ربابط سشورها بالا یکالدیگر از طریالی فرهنالگ هنالر ب نمالوز
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تأسید دارد (سیمتر  .)48 :1396در دیپلماس فرهنگ مخاطتاو نو افراد مشخصال از یال
جامعب هستند نب سل ی

جامعب .دیپلماس فرهنگ برای سشورهای بزرگ ب قدرتمند ایالن

فرصت را بب بجود م نبرد تا از این نوع دیپلماس بب عنواو ابزار اصالل خالود ب بالب مثابالب
قدرت نرم بهره یری سنند ب از این طریی بتوانند بالب ایفالا ری مالؤثری در خصالوص نقالش
خود در صحنب نرام بین الملل بپردازند .در دیپلماسال فرهنگال نفالوا حاصالل از برقالراری
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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تابستان 1397

ربابط فرهنگ با عموم افراد یا شهربنداو ی

سشالور از راه ارتتاطالات نالوین ب رسالانبهای

دستبجمع حاصل م ردد سب ط نوها تم
ایدهنل از ی

م شود تا تصویر خوب ب مناسر ب حتال

سشور در جهاو ترسالیم الردد (خالرازی  .)113 :1388بنالابراین دیپلماسال

فرهنگ فرنیند مؤثری است سب در نو فرهنگ ی

ملت بب عرصب جهان عرضالب م الردد؛

ب بب نرر م رسد سب بهرهبرداری از دیپلماس فرهنگ م توانالد ابالزار بسالیار خالوب بالرای
سسر ب ارتقای اعتتار ب جایگاه دبلتهالا در نرالام بینالملالل باشالد .همچنالین دیپلماسال
فرهنگ م تواند بب عنواو بسیلبای سازبسار افزایش تفاهم دبلتهالا بالا سالایرین را فالراهم
سازد سب مهمترین نو را م تواو بب شر زیر برشمرد:
.1

برجستب سردو نقش ب تأثیر فرهیختگالاو ب دانشالمنداو تالاریخ ذشالتب ب معاصالر

سشور در پیشرفت علم ب ادب در س ح جهاو ب استفاده از شالهرت محتوبیالت ب موقعیالت
نوها برای اهداف راهتردی دیپلماس فرهنگ  .وهرههای جهان ب ماند اری ووو موالنالا
حافظ ابن سینا شکسپیر لوی پاستور ب ییره م توانند در این حوزه برای سشورها ب ملالل
منتسر خود ایفای نقش نمایند.
.2

استفاده از طرفیتهای نهفتب در زباو ب ادبیالات دبلالت-سشالورها ب تالربیج نو از

طریی تأسیز رشتب زباو ب ادبیات سشور متتوع در دانشگاههای مهالم جهالاو ب نیالز اع الای

بورههای منرم ب مستمر تحصیل در س و عال بب منرور اشاعب فرهنگ ب زباو سشالور
در س ح جهاو (دهشیری .)174 :1393
.3

حضالالور مالالؤثر در مجالالام ،ب همایشهالالای بینالمللالال در سنالالار شالالرست فعالالال در

رخدادها ب جشنوارههای هنری ب برزشال بینالملالل ب نیالز بر الزاری مالنرم نمایشالگاهها
ردهمای ها سار اهها ب همایشگاه فرهنگ در سشور مقصد.
.4

تأسید بیهه بر ارائب نموز های فرهنگ بالب دیپلماتهالا ب تربیالت دیپلماتهالای

فرهیختب ب نشنا با نقاط قوت ب ظرائف فرهنگ هر دب سشور متدأ ب مقصد.
.5

سالالرانجام سم ال

بالالب راهانالالدازی مراسالالز سشورشناس ال ب ایجالالاد ایالالن سرس ال در
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دانشگاههای معتتر جهاو در سنار فرصتهای م العات سوتاهمدت بب سارشناس دانشالگاه
ب عمقبمنداو بب فرهنگ ب ادب سشور متتوع با هالدف جالذب نختگالاو ب اصالحاب فکالر ب
اندیشالالب از سشالالورهای مقصالالد (حسالالنخان

 .)139 :1384بنالالابراین دیپلماس ال فرهنگ ال

م تواند عرصب ظهور همب ظرفیتهای بالقوه ب قابلیتهای تالاریخ

علمال ب هنالری یال
تب

جایگاه

سشور در حوزههای از قتیل ادبیات شعر سینما موسیق ب سایر زیرشالاخبهای فرهنالگ ب

دیپلماس

هنر شود.

فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

 .1-2شاخصهای دیپلماسی فرهنگی ایران
فرهنگ ایران ب اجتماع فرهنگ ایراو پیش از دبراو معاصر نزدیال
پیشینب دارد ب ط ایالن دبراو دراز پیوسالتگ ا

بالب سالب هالزار سالال

را از دسالت نالداده ب نالوع خودن الاه

فرهنگ ب تعلی بب فرهنگ ایران همیشب در اهن مردم ایراو حضور داشتب اسالت؛ امالا ایالن
نوع ن اه های تاریخ ؛ نوین علم ب عین نیست ب با پیشرفتهای علمال در سالدههای
اخیر همگام نتوده است .از این رب در شرایط سنون بب دالیل ونا وو اقتصادی جهالان ب
داخل سب جمهوری اسمم ایراو با والشهای رببالب رب اسالت در صالورت برنامالبریزی
فرهنگ در داخل ب استفاده از نو بب عنواو اهرم تأثیر ذار در شرایط فعل جهان در قالالر
دیپلماس فرهنگ

م تواند بب ارتقای س ح ربابط متقابل ب افزایش ن اه ب درک ایراو با

سایر سشورهای جهاو مثتت ارزیاب شود .لذا با توجالب بالب ایالن برخال از تأثیر الذارترین
شاخصهای فرهنگ ب ظرفیالت تمالدن سالب م توانالد در دیپلماسال فرهنگال جمهالوری

اسمم ایراو اثر مثتت ذاشتب ب در نخر هم قدرت نرم نو را افزایش دهد بب نوهالا اشالاره
خواهد شد( .سیمتر  .)51 :1396بر اسالاه طتقببنالدی بزارت فرهنالگ ب ارشالاد اسالمم
برخ از شاخصهای اصل فرهنگ جمهوری اسمم ایراو در قالر طتقات ایالل تفکیال
شده است:
-1

فرهنگ مکتوب (شامل ستاب نشریات ادباری ب ییر ادباری ستابخانالبها والا

ب نموز ).
-2
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-3
تجسم
-4

رادیو ب تلویزیوو سینما ب عکز -نمایش (تئاتر).
ادبیالالات معالالارف میالالرا ،فرهنگالال

موسالالیق

برز

ردشالالگری هنرهالالای

محیط زیست ب فعالیتهای فرهنگ خارج از سشور.
بودجب فرهنگ (صالح امیری ب محمدی .)233 :1395

این شناسبها در مسیر عملکردهای فرهنگ دبلالت بالوده ب ابعالاد فرهنگال ب عمالوم
فرهنگ جمهوری اسمم ایراو را نمایاو م سازد .همچنین ربیکردهالای بالاال م توانالد در
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

جهت اهداف پهبهش در زمینب فرهنگ سنجش ب اندازه یری شود سالب در ادامالب بالر ربی
برخ از نوها تأسید م ردد.
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 .2جایگاه فرهنگ در سیاست خارجی ایران
در عصر حاضر فرهنگ ب مناستات فرهنگ نقش مهم ب مهم در تحقی اهداف مناف ،ملال
در حوزههای سیاس

اقتصادی فرهنگ ب امنیت سشورها ایفا م نماید ب دبلتها از طریی

نفوا ایجاد ب توسعب پایگاههای فرهنگ در خالارج بالب عنالواو یال
سیاست خارج

هالدف اسالتراتهی

در

نیل بب اهداف یاد شده را تسالهیل م نماینالد ( Fokin & Shirin, 2017:

 .)45بب عنواو مثال م تواو بب سیاست ایاالت متحده نمریکا در سادرسازی ب تاثیر ذاری بر
نسل جواو ب نختگاو در سشورهای جهاو سوم بالب بیالهه در سشالورهای نسالیای مرسالزی ب
قفقاز پز از فربپاش شوربی ب استقمل این سشورها اشاره نمود سالب از طریالی نهادهالای
همچوو سپاه صلح شورای بینالملل نموزش موسوم بالب «اسساللز» سالازماو نیکوسارانالب
حمایالالت از نزادی ب سالالایر موضالالوعات صالالورت

رفتالالب اسالالت (.)Lawson, 2018: 1-2

ونانکب این ربیکرد در سال  1961بب ابتکار جاو اف سندی رئیز جمهوری بقت نمریکا ب
با تصویر سنگره این سشور با هدف معرف فرهنگ ب نداب ب رسوم نمریکای هالا بالب ملالل

جهاو از ی

سو ب شناخت دقیی فرهنگ سایر ملل در جهالت رسالیدو در جهالت نیالل بالب

اهداف فرهنگ ب سیاس خود از سوی دیگر ب نیز تربیج مسیحیت ب سسر وهالره مثتالت
در بینالملل تأسیز ردید ( .)Luke, 2013: 76این قالانوو در نمریکالا همونالاو در حالال
اجرا م باشد ب تاسنوو دستابردهای مثتت را بب همراه داشتب است.
بنابراین جایگاه فرهنگ در سیاست خارج جمهوری اسمم ایالراو فرهنالگ دبلالت
اسمم در خدمت هدفهای سیاس قالرار نم یالرد بلکالب مهمتالرین هالدف نو افالزایش
ن اه ها ب بینش سیاس سشورها نستت بب هویت اصیل اسمم ب الهال نوهالا اسالالت .در
تعریف دیپلماس فرهنگ جمهوری اسمم ایالراو م تالواو اینگونالب بیالاو سالرد« :متادلالب ب
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تتادل ایدهها انگارههالا ایالدهالها اندیشالبها اطمعالات هنالر دانالش مهارتهالا بابرهالا
سنتها ب سایر بیه ها ب عناصر فرهنگ میاو ایالراو ب دیگالر سشالورها ب ملتهالا بالرای
ایجاد ب تقویت درک ب فهم متقابل م باشد» (دهقان فیربزنباددی  .)120 :1387دیپلماسال
فرهنگ از ربابط ب تتلیغات فرهنگال متمالایز م شالود؛ والوو بالرخمف تتلیغالات هالدف
دیپلماس فرهنگ

تعامل ب در نمیختن بالا مخاطتالاو خالاص اسالت ب نالالب القالا پیامهالالای

ییرباقعال ب تحریالف شالده .در دیپلماس

تأسید بر ربابط متقابل پایدار ب طوالن مدت ب

نب متارزة سیاس سوتاهمدت ب ذرا است .اهدف جمهالوری اسالمم ایالراو در دیپلماسال
فرهنگ شامل شناساندو بض ،موجود بالب جهانیاو رساندو پیالام اسالمم ناب بالب مسلماناو
جهاو بازسازی هویالت فرهنگال اسالمم  -ایرانال ب تصویرسالازی صالحیح از جمهالوری
اسمم ایراو در نزد جهانیالاو اسالت (میرفخرایال ب فیربزمنالدی  .)435 :1396در الگالوی
دیپلماس فرهنگ جمهوری اسمم ایراو سیاست خارج بالب لحالاظ اسالمم ب انقمبال
بودو نو تنها از راه دیپلماس همبجانتب ب از جملالب دیپلماسال فرهنگال م توانالد جهالان
شود؛ زیرا ننچب ماهیت سیاست خارج ایراو را شکل م دهالد جالوهره فرهنگ نو اسالت
(دهشیری  .)325 :1393بنابراین هالدفها ب سالازبسارهای فرهنگال در سیاسالت خالارج
سشور تقالدم ب ابلویالت بیالههای دارند .رسالت ب تعهدات ایراو بب س ح مل یا من قالبای
محدبد نم شود؛ بلکب هدف اساس نو همة ملتهای اسمم ب فراتر از نو تمام ملتهالا
دبلتها ب بشریت هالستند .این بیه

الگوی دیپلماس فرهنگ ایراو را از سایر سشورها

متمایز م سازد .همچنین هدف از اسالتفاده از رهال ات نرالری فرهنگال در ایالن پالهبهش

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

نشانگر نو است سب ربابط ایراو ب بمربه فقط مع وف بب هدفهای مادی نیسالت بلکالب
هدفهای معنوی ب معنای اهمیت محوری دارد.
 .3رویکرد نظری دیپلماسی فرهنگی ایران
در هر رشتب علم از جملب علوم سیاس ب ربابط بینالملل برای درک پدیدهها ب اندیشالبها
در ربابط دربن نوها ب برای هالدایت پالهبهش بالب هالدف سالودمند ب در نهایالت تجالویز
سیاستگذاری درست ب معقول بجود رهیافت نرری ضربرت اساس دارد .بنالابراین همالب
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طر های نرری پیشنهاد شده برای یافتن راهحالل مفصالل اساسال در ربابالط بینالملالل بالب
منرور جلو یری از جنالگ ب در عالین حالال قالادر سالاختن جوامال ،بالب حفالظ نالابترین ب
رام ترین ارز های خود قابل احترام است .لذا در این پالهبهش از باسالابی دیپلماسال
فرهنگ جمهوری اسمم ایراو باید بهره رفت (سیمتر ب مقیم
ربیداد بزر

 .)14 :1394از این نرر

ووو انقمب اسمم عمبه بالر د ر الوو سالردو سیاسالت ب اقتصالاد حالوزة

فصلنامه

فرهنگ را نیز با تغییر ربببرب سرد .بب شکل سب م تواو از فرهنگ پیش ب پز از نو سخن

پژوهشهای

فت .از اینرب م تواو ونین فت سب سیاست فرهنگ ایالراو سیاسالت انقالمب اسالمم

رواب ب

المل
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است .انقمب اسمم بدین معناست سالب فرهنگ اسمم در همة شئوو فردی ب اجتمالاع
سشور اصالل ب متنالا قرار رفتب است .در این راستا از نرر امالام خمینال (ره) بالبعنواو رهتالر
انقمب اسمم

ساختار جامعب را فرهنگ پایبریزی م سنالد ب ضالمن تأییالد ضالربرتهای

مادی ب اقتصادی ببعنواو یک از ابعاد هست انساو شالوده فرهنگ را تعیینسننالده ب امالور
دیگالالر را تالالابع از نو م شالالناخت (صالالالح امیالالری ب محمالالدی  .)124 :1389مهمتالالرین
سارسردهای فرهنگ جمهوری اسمم ایراو عتارت است از:
.1

ارائب هویت شخصیت ب رب فرهنگ  -تمدن ملت باستان ایراو؛

.2

نمایش ب عرضة ارز ها ب بیه های فرهنگ ایراو؛

.3

ارائة تصویر باقع ب مثتت از مردم ب دبلت جمهوری اسمم ایالراو بالالب عنالواو

ملت متمدو با فرهنگ سازنده ب زاینده (اژدری ب همکاراو .)93 :1396
.4

نمایش ب تربیج ارز های فرهنگ مشالترک ایالراو بالا سالایر ملتهالای جهالاو

ارز های مانند عدالت مردمساالری نزادی انساندبست ب سرامت بشری؛

.5

توسعة ربابط مردم با مردم سب پایدار ب درازمدت بوده ب بالا تغییالر حکومتهالا از

بالین نم ربد؛
.6

تأثیر ذاری بر نختگاو علم  -فرهنگ سشورهای دیگالالر از راه بالالب سالالار رفتن

دیپلماسال ییررسم ؛
.7

فراهم ساختن بستر ب زمینة الزم برای برقالراری تمالاه بالا افکالار عمالوم سالایر

سشورها؛
.8

تهیة دستور سار مثتت برای همکاری با ملتهای سب دبلتهای نناو با جمهالوری

اسمم ایراو اختمفهای سیاس دارند (رضای
.9

سم

زهرهای .)330 :1390
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بالب اعتمالاد ب تالسهیل اعتمادسالازی بالا سالایر سالالشورها ب ملالتهالالا سالالب

زمینالبسالاز همکاریهای اقتصادی سیاس ب امنیت با نناو خواهد بود؛
 .10تهیالالة بسالالتر ابالالزار ب بسالالایل من قالال ب معقالالول بالالالرای بازسالالازی مناسالالتات بالالالا
سالشورهای سالب بب دلیل اختمفهای سیاس ب منالاف ،ملال بالا جمهالوری اسالمم ایالراو
ربابط دیپلماتی

تب

ندارند.

 .11ایجاد فضای فرهنگ ب اخمق مثتت برای مقابلب با تهاجم فرهنگ بیگانب؛
 .12سم

بب همکاری ب هماهنگ فرهنگ سشورهای همسو بالا جمهالوری اسالمم

ایراو برای متارزه با امپریالیسم فرهنگ ب استقرار نرم فرهنگ  -اطمعات نوین من قبای ب
جهان ؛
 .13برقالالراری ب تسالالهیل ربابالالط ب متالالادالت بالالین هنرمنالالداو دانشالالمنداو ب نختگالالاو
فرهنگ  -علمال جمهوری اسمم ایراو ب سایر سشورها ب ملتهای جهاو؛
 .14ارائة راهکارها ب ایجاد سالازبسارهای مالؤثر بالرای انتقالال یالافتن اشالکال ب ابعالاد
جدیالدی بالرای همکاریهای ستردهتر فرهنگ

علم ب نموزش بین جمهوری اسالمم

ایالراو ب سشورها ب ملتهای دیگر (فخرای ب فیربزمنالدی  .)436 :1396بالب ایالن ترتیالر
این هنر جمهوری اسمم ایراو است سب بتواند بالب میزاو سارسردهای اسر شده مناف ،خالود
را در راستای ارز های جهانشمول قالرار دهالد ب منالاف ،ملالال خالالود را در میالاو مفالاهیم
جهان

بازتعریف سنند .از این رب برای تتیین بیشتر مناستات فرهنگال ایالراو ربابالط ایالن

سشور با بمربه را مورد ارزیاب قرار م دهیم.

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

 .4سیاست فرهنگی بالروس
در مورد اصول سیاست بمربه باید فت سب ایالن سشالور دارای اسالتقمل رأی در سال ح
مل ب متحد ربسیب در مسائل من قبای ب بینالملل م باشد .ایالن سشالور مخالالف حضالور
مداخلب رایانب یرب در اربپای شرق ب بمربه است .ا روالب یالرب فشالارهای را علیالب
مقامات بمربه سیاس ب پارلمالان بالب عمالل مال نبرد ب تحریمهالای هدفمنالد را اعمالال
م نماید بل حاسمیت بمربه براساه خطمش مستقل سیاسال بالر نمالده از اراده مالردم
است .ملت بمربه از سال  1994تاسنوو اداره سشور را بر عهده دارد ب بالا عالدم پالذیر
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خواستبهای یرب راه استقمل ب سازند

را پیش رفتالب اسالت (دهشالیری ب حسالننهاد

 .)137 :1392بر این اساه نگاه بمربه بب دیپلماس فرهنگ نیز استفاده از فرهنگ یال
دبلت در پشتیتان از اهداف سیاست خارج ب یا دیپلماس نو ب ارتتاط ی

حکومالت بالا

مخاطتین خارج برای تاثیر ذاری مثتت بر نوها است .از ایالن رب سامیالاب ب موفقیالت در
سیاست خارج بب طور عام ب در حوزه تغییر وهره ب تصویر ی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب
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دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
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سشور در جوامال ،دیگالر

بب طور خاص در رب استفاده مناسر از سالازبسارها ب ابزارهالای فرهنگال در والارووب
دیپلماس فرهنگ م باشد.
استراتهی ربابط فرهنگ خارج بمربه را م تالواو در تعالدادی از اسالناد ب مالدارک
یافت .برنامبهای دبلت فرهنگ ب توسعب ردشگری برای سالهای  2015 -2011قالوانین
فرهنگ ( )1991میرا )2006( ،موزهها ( )2005سینما ( )2004ب یا سار راو ب اتحادیبها
در بخش خمم ( )1999تربیج هر دب میرا ،فرهنگ ب توسالعب فرهنگال محلال بالب یال
ابلویت رسم تتدیل شده است .از سال  1992این سشور  33موافقتنامالب بینالمللال بالرای
فرهنگ با سشورهای عضو اتحادیب اربپا ربسیب وین هند ایراو نفریقای جنوب ب ترسیالب
امضا سرده است .توافقنامبهای یونسالکو در مالورد حفاظالت ب ارتقالای تنالوع اصال محات
فرهنگ ( )2005ب میرا ،فرهنگ نامرئ ( )2003را تصالویر سالرد

(.)Sandell, 2013:9

بنابراین با توجب بب سیاستهای این سشور ابلویت دادو بب همسایگاو نزدیال
سشورهای عضو اتحادیب اربپا مانند لیتوان

(ربسالیب ب

لهستاو ب ابسالراین) ب سالایر سشالورهای جالدا

شده از اتحاد جماهیر شوربی سابی نریر ناربایجاو ب همچنین تالا حالدی نلمالاو ایتالیالا ب
فرانسب لهستاو ب لیتوان قابل اسر است .از اینرب اهداف سیاستهای دبلت بر سالب حالوزه
تمرسز دارد:

.1

دیپلماس فرهنگ برای ارتقای فرهنگ بمربه در س ح بین الملل ؛

.2

تقویت هویت مل بمربه در داخل سشور ب در محدبده نو (ربسالیب ابسالراین

ب لهستاو)؛
.3

ین سازی زند

فرهنگ شهربنداو .این اهالداف در مقایسالب بالا ایالن باقعیالت

است سب اسثر سارسناو بزارتخانبهای مربوط بب فرهنگ تجربب بسیار سم از سار ب تحصالیل
در خارج از سشور دارند .مقامات محل دارای صالمحیتهای در برخالورد بالا فرهنالگ در
ربابط خارج هستند در صورت سالب بحالدت سیاسالتهای سشالور را تضالمین م سننالد
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(.)Helly, 2014: 8

ی

نمونب از ربابط فرهنگ خارج سب در س ح محل مدیریت م شود سالازمانده

در سال  2013از ربزهای فرهنگ من قب سالینینگراد (ی

باحد اداری من قبای ربسیب) در

من قب «برست» است .ربابط فرهنگ خارج معموالً توسط بزارت فرهنگ ب بزارت امور
خارجب بر زار م شود سب در این زمینب دبلت با مؤسسب تحقیقات دبلت
بمربه سار م سند .از سارشناساو سب نوع نگر
نگر های همکاریجویانب نگر
دبلت  .بخش فرهنگ

مؤسسب فرهنگ

در بمربه بجود دارد سب عتارتانالد از

مصالحبجویانب ب نگالر

عالدم همکالاری بالا مقامالات

دیدیب فرهنگ سشور ب اربپای بودو جامعب را مالورد بحال

قالرار

م دهد .با این حال «افرادی سب بمربس صالحتت م سننالد بالب طالور مخفیانالب بالب عنالواو
مخالف رفتار م سنند» .سمپالین «بگالذار مالا بالمربه باشالیم»1بالر شناسالای هویالت ملال ب
فرهنگ بمربه تمرسز دارد سب با پراسند

بمربهها در خارج از سشور ب با بمربهها

در سشور سار م سند ( .)helly, 2014:9همچنین انجمن جهان بمربهها2فرهنالگ را بالب
عنواو راه برای بهتود زند

ربزمره بب ریشبهای هویالت بالمربه م پالردازد ب تالربیج

م سند .بمربه بخش از برنامب فرهنگ مشارست شرق اتحادیب اربپالا اسالت .بالب همالین
دلیل اتحادیب اربپا در وند سال اخیر سم های خود را بب جامعب مالدن بالمربه افالزایش
داده است (.)Yeliseyeu, 2013: 17

با این بجود این سشور بخش از وندین والارووب فرهنگال ب نموزشال بینالمللال
مانند برنامب ارزیاب دانشجویاو بینالملل  3فراینالد بلغارسالتاو اتحادیالب اربپالا یالا معیارهالای
1. Let us be Belarusians / Budzma
2. Batskauschyna.
3. PISA
.

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

ارزیاب سیفیت نموز

ب پربر

اربپا ب شورای اربپا نیست .این بضعیت بمربه باع

م شود سب اتحادیب اربپا ب سازماوهای اربپای با همتایالاو خالود در ایالن سشالور همکالاری
سنند .در میاو سشورهای عضو اتحادیب اربپا لهستاو لیتالوان ب نلمالاو فعالالترین نقالش در
تقویت ربابط فرهنگ با بمربه از طریی تماههای مردم بب مردم را دارند ب در صالورت
امکالالاو در پربژههالالای فرامالالرزی فعالیالالت م سننالالد ( .)helly, 2014: 10نررسالالنج های
انجامشده در اباسط دهب  2000نشاو داد سب سب رایش اصل در ادراک فرهنگال مالردم ب
انترارات در مورد اربپا ب اتحادیب اربپا بجالود دارد -)1 :هویالت فرهنگال سالب موجودیالت
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سشور را تهدید م سند ب رفتار مل رایانب سیاستمداراو را تشویی م سند )2 .احسالاه دبر
شدو از اتحادیب اربپا ب ارز های نو؛  )3شناسای این سب اتحادیب اربپا بالا بجالود سالخناو
خود در مورد جذابیت ارز هالای نو تمرسالز دارد در باقال ،توانالای سمال بالرای جالذب
جمعیت در سشور را دارد .نررسنج ها در سال  2012نشاو داد سب  78درصالد از جمعیالت
در درجب ابل بمربهها بودند در حال سب بیش از ی
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پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره

سوم فکر م سردند سب نوهالا اهالل

ربسیب هستند ب فقط  24درصد نوهالا خالود را اربپالای م

داننالد (.)Lukashenko, 2014

این اطمعات برای سارشناساو فرهنگ سب احساه م سننالد هویالت اربپالای بالمربه در
معرض خ الر م باشالد نگراوسننالده اسالت .در ایالن زمینالب تعالدادی از انترالارات توسالط

دوم شماره پ اپ

متخصصاو فرهنگ در بمربه بیاو شده اسالت .ابلالین مالورد مربالوط بالب نیالاز بالب ارتقالا
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مهارتها ب ابزار مدیراو ب متخصصالاو فرهنگال در بخالش دبلتال ب ییردبلتال از طریالی

ب ست و هشتم

نموز

ب متادالت با متخصصاو فرهنگ خارج است .مصاحتبشوند او اظهار داشتند سب

این امر در زمینبهای متعالددی نریالر حفاظالت از میالرا ،ردشالگری مالدیریت موزههالا
فیلمسازی ارتتاطات ب استراتهیهای شتکب در زمینب مدیریت فرهنگال مالورد نیالاز اسالت
( .)Sandell, 2013: 11دبمین ابلویت حت ی

مسئلب سیاس حساه نیازمند حمایالت

از ترجمب بب زباو بمربه ب از بب بمربه بب سالایر زباوهالا اسالت .بالر اسالاه نررسالنج
 2012بخش از جمعیت مسلط بب زباو بمربه بالب سالرعت در حالال سالاهش اسالت (40
درصد از پاسخدهند او در نرر داشتند سب نوها زبالاو بالمربه را م داننالد در مقابالل 51
درصد در سال  .)2009نررات دیگالر توسالط خترنگالاراو در مالورد محالدبدیتهای نزادی
اجتماعات یا دسترس بب رسانبهای دبلت م ر شد سب بالرای سالارنموزاو فرهنگال بالرای
سارنمد سردو نو دشوار است .همچنین نیاز بب سیستم عاملهای است سالب مالردم در مالورد

ربند هنر معاصر تئاترهای تجرب ب نزمایشگاههای هنالری ب انتقالال دانالش فنال در زمینالب
مدیریت فرهنگ پربژههای مستقل بح
یرب بب طور سیستماتی

خواهند سالرد در حالال سالب ربایتهالای اربپالای

مسائل فرهنگ بمربه را بالا یکالدیگر ادیالام م سننالد ( helly,

 .)2014: 14برخ از سارشناساو خواهاو تمایز باضالحتر میالاو همکالاری اربپالا در حالوزه
فرهنگ ب ربابط سیاس با نرام هستند .زار های اخیر توسط سارشناساو اربپای نیز بالب
ریم تنشهای سیاس با مقامات حمایت بیشتر از متادالت فرهنگ را پیشنهاد م سنند.
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 .5هویت تاریخی ،فرهنگی و علمی بالروس
بمربه بخش از ربسیب بوده سالب سالختترین نتردهالای بالین ربسالیب ب نلمالاو در جنالگ
جهان ابل را بب خود دیده است .بب دنتال انقمب استتالر  1917ربسالیب بالمربه در سالال
 1919اعمم موجودیت سرد ب در هماو سال مورد هجوم لهسالتاو قالرار رفالت ب در 1921
بین لهستاو ب شوربی تقسیم ردید .بمربه در جنالگ جهالان دبم بالب اشالغال سالربازاو
هیلتر درنمد ب بب سل بیراو شد .در سال  1945بمربه بب عنالواو یکال از جمهوریهالای
شوربی ضمیمب خاک ربسیب شد ب بب دنتالال فربپاشال اتحالاد جمالاهیر شالوربی در سالال
 1991اعمم استقمل سرد .ا روب این ملت از نهاد اسمب ب اربپالای هسالتند امالا ارتتاطالات
نزدی

با نهادهای شرق در طول قربو متمادی ستر شده سالب فرهنالگ ملالت بالمربه از

بیه های شرق برخالوردار باشالد ( .)helly, 2014: 6از ایالن نرالر بالمربه عالمبه بالر
بیه های مل ب تاریخ دارای رشد وشمگیری در عرصبهای علم ب دانشگاه است.
اسالتاداو ب دانشگاهیاو این سشور در برخ از رشتبها شهرت جهالان دارنالد ب همالب سالالب
بسیاری از داباطتاو تحصیل از قارههای مختلالف بارد بالمربه م شالوند .ایالن سشالور در
حوزه علم ب تجاریسازی دانش دستابردهای خوب دارد .با توجب بب خ مشال متضالاد بالا
ستر

ناتو بب شرم سب تأثیر در راب ب با نمریکا ب یالرب داشالتب اسالت بلال اسالتقمل در

حوزه سیاست خارج خالود را حفالظ سالرده ب در مسالیر اسالتقمل علمال ب فرهنگال نیالز
امهای موثری برداشتب است ( .)Barshcheuski, 2011بالب دلیالل اهمیالت ایالن سشالور در
ربابط بینالملل فرهنگ

جمهوری اسمم ایراو تالم

پارلمان ب اقتصادی در حوزه دیپلماس فرهنگ

م سنالد در سنالار ربابالط سیاسال

نقشنفرین سند.

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

 .6اهداف و عملکرد روابط فرهنگی ایران با بالروس
شناخت هویت ب فرهنگ در ربابط متقابل سیاس در جامب بین الملل امری اجتنابناپالذیر
است .تأثیر ذاری مستقیم فرهنگ ب هویت ملال در سیاسالت خالارج هالر سشالالور سالاممً
مشهود است .ایراو ب بمربه بر اساه مناستات سیاس سع در تقویت ربابالط بر اساه
پایبهای اصیل فرهنگ مل خویش را دارنالد .از ایالن رب فعالیتهالای فرهنگال دب سشالور
ایراو با بمربه دبجنتالب دارد (حسالننهاد  .)2014بالر ایالن اسالاه دب سشالور جمهالوری
اسمم ایراو ب جمهوری بمربه از اراده خوب در جهالت سالتر
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ربابالط بالا یکالدیگر

برخوردارند .در باق ،اراده قوی سیاس مهمترین عامالل در جهالت شالکل یری سالتر
حفظ تعمیی ب ارتقای ربابط دب سشور قلمداد م شود .تالاسنوو مقامالات ارشالد دب سشالور
سفرها ب دیدارهای متعددی با یکدیگر داشتباند ب تفاهمنامبهای مختلفال را در حوزههالای
متعدد از جملب در حوزه علم ب فرهنگ با یکدیگر بالب امضالا رسالانیدهاند .اتخالاا مواضال،
مشترک در بسیاری از مسائل سیاس
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بینالملل همگ

اقتصادی ب فرهنگ در عرصبهای ملال

من قالبای ب

واه بر بجود عزم ب اراده مشترک در همکاریهای متقابل میاو دب سشور

است .دب دبلت در بسیاری موضوعات نرام بینالملل مواض ،یکساو دارند؛ برخ از نوهالا
عتارتاند از:
.1

مخالفت با نرام ی جانتب رای نمریکا؛

.2

متارزه با تربریسم خل ،سم هستبای استقمل طلت ب شکاف طتقات جهان ؛

.3

مخالفت با فرهنگ ب تمدو سل ب ر ب تقویت فرهنگ بوم ب مل ؛

.4

برقراری ارتتاط میاو نختگاو علم

.5

ایجاد ارتتاطات علم ب دانشالگاه میالاو نهادهالای علمال دب سشالور از طریالی

اجتماع

هنری ب فرهنگ دب سشور؛

بر زاری سمیسیووهای مشترک همکاری علم ب فن ؛
.6

معرف فرهنگ ب هنر ایران از طریی بر الزاری هفتالبهای فرهنگال

نمایشگاههای ستاب صنای ،دست

تتادل ربههای موسیق

هفتالب فالیلم

انتشالار ستالر ب مقالالب ب سالایر

موضوعات در بمربه؛
.7

بر زاری دبرههای مختلف نموز

.8

تتادل ربههای مختلف برزش در قالر تورنمتهای بینالمللال ب رقابتهالای

زباو فارس ب ایراو شناس ؛

دبجانتب (دهشیری ب حسالننهاد  )31 :1392ایالن نمونالبها همگال حالاس از یال

اراده ب

ربیکرد مناسر برای تقویت ربابالط سیاسال ب فرهنگال متقابالل میالاو دب دبلالت ایالراو ب
بمربه است.
 .6-1نقش توریسم
صنعت توریسم یک از پردرنمالدترین بخشهالای خالدمات سشالورهای اسالت سالب سالابقب
تاریخ  -تمدن

فرهنگ ب جااببهای طتیع ب تفریح دارند .این صنعت نب تنها سار زار

اقتصادی پرقدرت در تجارت بینالملل بلکالب والارووب بالرای بهتالود ربابالط بینالمللال ب
ابزاری برای فهم ماهیت ربابط بین سشورها با فرهنگهای متفابت در راستای دسالتیاب بالب
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مناف ،مل است ( .)Ursache, 2015: 134بر این اساه ایراو با تمدو عریم وندین هزار
سالب دارای میرا ،ارزشمند قالوم

زبالان

فرهنگال

ابنیالبهای تالاریخ ب نداب ب رسالوم

ونا وو قوم ب مل م باشد؛ سب م تواند از این ابزار برای نزدیک فرهنگهالای ایالراو ب
بمربه با نموز

افراد درباره فرهنگهالا ب محیطهالای دیگالر تعامالل ب ارتتاطالات میالاو

فرهنگ را فراهم سند .جمهوری اسمم ایراو بالا توسالعب ردشالگری ب تعامالل سالازنده ب
ست

موزبو با بمربه از طریی درک نداب ب رسوم مل -قوم

زند

ب محالیط سالتر

افزایش احترام بب فرهنگ جامعب بمربه م شود ب تصورهای ییرباقع نستت بالب سشالور
را با دادو فرصت بب جهاو رداو برای نشنا شدو بب فرهنالگ ملال از بالین م بالرد .بالب نرالر
م رسد دبلتهای ایراو ب بمربه تاسنوو از این ظرفیتهای مهم در ربابط دب جانتالب بالب
خوب استفاده نکردهاند.
 .6-2نقش زبان
جمهوری اسمم ایراو در زمینة فرهنگ دارای امتیاز تأثیر ذاری باالی است .ایالن سشالور
از دیرباز حلقة مهم اتصال بین فرهنگهای پرمایة قالدیم در من قالب ب نرالام بینالملالل بالوده
است .ایرانیاو بالر فرهنگ سایر ملتها تالأثیر زیالادی ذاشالتند ب هنگالام جالذب بعضال از
فرهنگهای دیگر ن اهانب عمل سردند ب جنتالبهای مثتت نوها را بالا تغییر ب تحالوالت الزم
پذیرفتنالد ( .)Valiyev, 2012: 1-2بالر همالین اسالاه اشالتیام برخال علمنمالوزاو جالواو
بمربه برای نشنای با فرهنگ ب زبالاو ایرانیالاو از یال

سالو ب ربابالط خالوب سیاسال ب

اقتصادی بین دب سشور از سوی دیگر ب نیز ضربرت نموز

پایالدار علمال بالرای تربیالت

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

متخصصین زباو برای بخشهای سیاسال

اقتصالادی علمال ب فرهنگال

نمالوز

زبالاو ب

ادبیات فارس ب ربس را در ابلویتهای علم ب فرهنگ دب سشور قرار م دهد .درحالال
حاضر دب مرسز علم ب دانشگاه بمربه از جملب دانشگاه دبلتال بالمربه ب دانشالگاه
زباوهای خارج بمربه سب دارای قدمت علم بالاال اسالت دارای سرسال رسالم زبالاو
فارس هستند .شایاو اسر است سب رایزن های علم ب فرهنگ سفارت جمهوری اسالمم
ایراو در جهت ایجاد سرس های ایراو شناس در دانشگاههای بمربه در تم

هستند تا

دانشجویاو ب استاداو را با فرهنگ ب تمدو ایراو بیشتر نشالنا سالازند (مسالعام  .)2016ایالن
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سرس های زباو در سال  1379در پ سفر لوساشینکو رئیز جمهور بالمربه بالب ایالراو ب
انعقاد تفاهمنامب همکاریهای علم ب دانشگاه بین دب سشور بالا پالذیر

 4دانشالجو در

دانشکده ربابط بینالملل دانشگاه دبلت بمربه شالایش یافالت (بیالات  .)375 :1389از
این رب تقویت زباو مل فارس ب توسعب ربابط اجتماع بالر پایالب نو موجالر همتسالتگ
مل م شود .همچنین پایداری ب استمرار زباو فارس در بالین اقالوام ب ملتهالای مختلالف
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

من قب ب استفاده از نو در دیپلماس فرهنگ جمهالوری اسالمم ایالراو بالر توسالعب ربابالط
فرهنگ

اقتصادی ب سیاس ایراو تأثیر مثتالت م الذارد سالب ایالن امالر ضالامن منالاف ،ملال

جمهوری اسمم ایراو در نرام بینالملل است .بنابراین م تواو ادعالا سالرد سالالب متغیرهالا ب
ظرفیتهای دیپلماس فرهنگ ایراو ب بمربه بالرای شالکلدهال بالب هالویت مشالترک بالا
تکیب بر این عوامل مهیا است ب در این راستا توجب بیالهة سیاسالتگالذاراو را م طلتد.
 .6-3سند تفاهمات علمی
یک از بظایف رایزن ها علم سشورها برقراری ارتتاطات علم بالین دانشالگاهها ب مراسالز
علم ب تحقیقات سشور فرستنده با سشور پذیرنده رایزو علمال م باشالد .بالر ایالن اسالاه
رایزن علم جمهوری اسمم ایراو در بالمربه ب ابسالراین در سالال  1389در بالمربه
تأسیز شد ب این رایزن توانستب است اقدامات شایسالتبای را در زمینالبهای همکاریهالای
علم انجام دهد سب حاصل نو تفاهمات متعددی م باشد سب بالین دانشالگاههای معتتالر دب
سشور بب امضا رسیده است .در اینجا بب برخ از تفاهمات اشاره م شود:
دانشگاه تربیت مدره با دانشگاه دبلت بارانویچ بمربه دانشگاه تربیالت مالدره بالا
دانشگاه دبلت

ومل بمربه دانشگاه صنعت اصفهاو با دانشگاه دبلتال

ومالل دانشالگاه

صنعت اصفهاو با دانشگاه دبلت انفورماتی
اصفهاو با دانشگاه پل تکنی

ب رادیو الکتربنی

بمربه دانشگاه صالنعت

بمربه دانشگاه صالنعت اصالفهاو بالا دانشالگاه تکنولالوژی

بمربه دانشگاه صنعت اصفهاو با دانشالگاه دبلتال بالارانویچ بالمربه دانشالگاه جامعالب
المص ف با اداره مسلماناو بمربه دانشالگاه الزهالرا (ه) بالا دانشالگاه زنالاو «انالویم» در
بمربه دانشگاه الزهرا (ه) با دانشگاه فرهنالگ ب هنالر بالمربه دانشالکده ربانشناسال
دانشگاه عممب طتاطتای با دانشگاه زناو «انویم» بالمربه ( )srib.by,2012تنهالا بخالش از
تفاهمنامبهای متقابل دب سشور برای تقویت دیپلماس فرهنگ محسوب م شالوند .از ایالن
رب خربج این تفاهمنامبها دانشجویاو هستند سب بب عنالواو پیشالتازاو عرصالب شالناخت ب
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ن اه پز از فارغ التحصیل اسثر نناو بب سشور خود باز م ردند .نوها بب دلیل نشنای بب
زباو فرهنگ اقتصاد جامعب ب سشوری سب در نو تحصیل سردهاند م توانند منشا همکاری
ب شناخت متقابل فرهنگ بین دب سشور ایراو ب بمربه باشند .بنالابراین محافالل علمال ب
دانشگاه از جملب بخشهای هستند سب تأثیرات مهمال در ربابالط فرهنگال دارنالد؛ زیالرا
محافل علم با بر زاری سنفرانزهای علم
علم
وا

ایجاد فرصتهای م العات

پذیر

دانشجو تتالادل اسالتاد ب هیاتهالای

تشکیل انجمنهای علم

ایجاد شالتکبهای اجتمالاع

ستاب ب نشریات ب سایر موضوعات م توانند نقالش مالوثری در ربابالط فرهنگال دب

سشور ایفا نمایند .برای تسهیل در این زمینبها سند همکاری نموزشال میالاو بزارت علالوم
تحقیقات ب فنابری جمهوری اسمم ایراو ب بزارت نمالوز

جمهالوری بالمربه بالرای

ارتقای س ح همکاریهای علم ب دانشالگاه بالب امضالا رسالیده اسالت ب رایالزو علمال
جمهوری اسمم ایراو با استقرار در مینس

پایتخت بمربه مسائل علمال دب سشالور را

رصد م نماید سب تاسنوو دستابردهای خوب برای دب سشور بب همراه داشتب است.
 .6-4فعالیتهای فرهنگی و هنری
عمیی مردم فرهنگدبست بمربه بب دستابردهای فرهنگ ایراو ستر شده است سالب در
سالهای نخست ربابط سیاس ب همکاریهای علمال ب فرهنگال خالوب بالین دب سشالور
شکل بگیرد .برخ از این دسالتابردها را م تالواو بالب بر الزاری جشالنوارهها نمایشالگاهها
هفتبهای فرهنگ هنری صنای ،دست

فیلم ستاب ب م توعات تئاتر ب موسیق

بر الزاری

سنفرانزهای علم ب فرهنگ اشاره سرد .شایاو اسر است سب برخ از فعالیتهالای انجالام

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

شده علم با افتتا رایزن های علم در سال  2010ب رایزنال فرهنگال در سالال  2012ب
تأسیز خانب فرهنگ ایرانیاو ب سایر متغیرهای فرهنگ  -هنری شاهد افزایش فعالیتها در
س و سم ب سیف بودهایم (دهشیری ب حسننهاد  .)35 :1392این فعالیتهای فرهنگ -
هنری تحت شعار دبست ب همیاری بین ملت ایراو ب بمربه بب خوب بر زار شد .ملالت
بمربه ط این مدت تاریخ ب سنن مردم ایراو را در طول قربو متمادی بالب خالوب درک
سردند .ایجاد مراسز فرهنگ  -هنری در خارج از سشور روب ستر تقویالت فرهنالگ ملال
متقابل دب سشور شده است بلکب در سایر زمینبهای اقتصادی ب سیاس نیز تسری پیدا سرده
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است .خانب فرهنگ ایرانیاو بظایف مهم همچوو بر زاری همایشها نیینها مراسم ملال
ب مذهت ب تقویت ربحیب مل ب معنوی دب دبلت -ملت را داراسالت (حسالننهاد .)2014
این ربیداد مهم فرهنگ ب هنری نمایشگاه متشکل از نثار هنری ایراو شامل تابلو فالر
ب صالالنای ،دسالالت

نقاش ال قهوهخانالالبای همچنالالین سار اههالالای مشالالتمل بالالر منتتسالالاری

معرمساری سفالگری قلمزن
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

نیینبساری چساری موسیق زنده بب نمایش در م نید سالب

با استقتال خوب از جانر هنردبستاو ایران رببرب م شود .برای نمونب جشالنواره فرهنالگ
ب هنر ایران  -اسمم سب با پشتیتان ب مشارست سترده سازماو فرهنگ هنری شالهرداری
تهراو ب با مشارست معابنت صالنای ،دسالت سالازماو میالرا ،فرهنگال ب ردشالگری ب بالا
حضور  70تن از هنرمنداو ایران از  17تا  26خرداد  1390در بمربه بر زار شالد ب طال ّ
ده ربز بر زاری جشنواره قریر  100هزار نفالر از طتقالات ب طیفهالای مختلالف مردمال
هنرمنداو هنردبستاو دیپلماتها مسئولین ب ردشالگراو مقالیم بالمربه از ایالن ربیالداد
فرهنگ هنری اسالتقتال سردنالد .در ایالن مراسالم ساراوفسالک معالابو ابل بزیالر فرهنالگ
بمربه ط سخنان خوشحال خود را از حضور در مراسم شایش این جشالنواره ابالراز
داشت ب ربابط فرهنگ را زیتاترین عمییترین ب موثرترین نوع ربابط بین دب ملّت خواند
ب بب ونبای سالب سالایر ربابالط از نو سروشالمب م یالرد (هفتالب فرهنالگ ب هنالر ایالراو در
بمربه  .)110 -115 :1390ب تردید دب سشور م توانند با تم

مشترک برای حفاظالت

از مناف ،در س و دبجانتالب وندجانتالب من قهالای بینالمللال ب سالتر
تعمیالی نو س ح رباب شاو را ارتقا دهند.

همکاریهالا ب

نتیجهگیری
در این مقالب تم

شده است دیپلماس فرهنگ میاو دب دبلالت ایالراو ب بالمربه مالورد

بررس قرار بگیرد .در بازخوان ب بررس عملکرد ربابط فرهنگ بالین دب سشالور ایالراو ب
بمربه نقاط قوت ب ضعف مشاهد م ردد .فعالیتها فرهنگال دب دبلالت عمالدتاً جنتالب
نشنای س ح ب زبد ذر داشتباند تا جنتالب سالاختاری ب پایالبای لالذا ضالعف پالهبهش ب
شناخت فرهنگ علم یک از مشکمت نسادمی
تاریخ

مدت اشتراسات فرهنگ

دب سشالور بالب حسالاب م نیالد .در ایالن

اجتماع ب سیاس همراه با ظرفیتهالا ب توانمنالدیهای

علم ب فرهنگ ب ابلویتها برای ارتقای ربابط فرهنگ دب سشور مورد م العب دقیی قرار
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نگرفتب است .بر همین اساه این تعاممت ب مناستات فرهنگ هماننالد ربابالط سیاسال ب
اقتصادی در طول  25سال ذشتب پیشرفت م لوب نداشتب است ب جایگاه ب نگالاه بیالههای
در بین دبلتمرداو دب سشور نیافتب اسالت .عملکالرد فرهنگال دب سشالور ب میالزاو تعالاممت
فرهنگ متقابل واه بر این ادعاست.
روب جمهوری اسمم ایراو در عرصب ربابط فرهنگال فعالیتهالای خالوب را انجالام
داده است؛ بل این فعالیتها منرم ب دارای هدف منسجم ب تخصص نتالوده اسالت؛ بالرای
نمونب اعزام رایزو فرهنگ ایراو بب سشالور بالمربه پالز از بیسالت سالال تالأخیر صالورت
م یرد .بب نرر م رسد رایزناو اعزام بب بمربه از شناخت توانمندی تساللط فرهنگال
ب زبان در حوزه دیپلماس فرهنگ بالا ربه ب بالمربه برخالوردار نتودهانالد ب از دیگالر
سوی دیگر جمهوری بمربه در حوزه فرهنگ نب برنامب قابل توجه در ایراو اجرا سالرده
است ب نب فردی را بب عنواو مسئول فرهنگ در سالفارت خالود در تهالراو منصالوب نمالوده
است .از عمدهترین دالیل عدم پیشرفت ربابالط فرهنگال م تالواو بالب فقالداو موافقتنامالب
فرهنگ بین دب سشور اشاره سرد .موافقتنامبهای فرهنگال اسالاه ب متنالای همکالاری دب
سشور در فعالیتهای فرهنگ  -هنری هستند .پیشالنهاد م شالود عالمبه بالر تفاهمنامالبهای
موجود ضربری است سند راهتردی دیپلماس فرهنگ بین دب سشور ایالراو ب بالمربه ب
برنامبریزیهای ساالنب وندبجه صورت پذیرد .از این طریی بخشهای علم
توریسالالت

برزش ال

ایرانشناس

بمربهشناس

منرم هفتبهای فرهنگ

تأسالالیز انجمالالن دبسالالت

سرس ال های تالالدریز زبالالاو سرس ال های

اهدای بوره تحصالیل

همایشهای فرهنگ

فرهنگال

تتالادل اسالتاد ب دانشالجو بر الزاری

همکاریهای مشترک رادیوی ب تلویزیون

تب

جایگاه

دیپلماس
فرهنگ جمهوری
اسالم ایران در
رواب با بالروس

مشارست در ساخت فیلم ب سریال ب سایر مسائل فرهنگال در ارتقالای ربابالط فرهنگال دب
دبلت تاثیر ذار خواهند بود .دیپلماس فرهنگال م توانالد سالکوی مناسالر بالرای ارتقالای

فزاینده سایر تعاممت سیاس ب اقتصادی پایدار میاو دب دبلت-ملت ایالراو ب
بمربه باشد.
منابع
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اژدری لیم ب عل استر فرهنگ

محمدرضا سالالح امیالری ب محمالد سالل ان فر.)1396( .

«مدل دیپلماس فرهنگال جمهالوری اسالمم ایالراو» فصللنامه ماالعلات فرهنلگ-
ارتباطات ،دبره هیجدهم شماره س بهشتم تابستاو.
بولتن زار

بر زاری هفتب فرهنگ ب هنر ایراو .)1390( .جلد  11صص  20-23بالولتن

سفارت جمهوری اسمم ایراو مینس .
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

بیات فرهاد .)1389( .مناسبات و اسناد فرهنگی جمهلوری اسلالمی ایلران والا ابل
تهراو :انتشارات بزارت امور خارجب.

حسنخان محمدحسن« .)1384( .دیپلماس فرهنگ ب جایگاه نو در سشورها» فصللنامه
دانش سیاسی شماره دبم پاییز ب زمستاو.
حسن نهاد عتدالرحیم« .)2014( .بررس تأثیر عناصر فرهنگ بر ربابط ایراو ب بالمربه»
فصلنامه علمی و پژوهشی دومکا مینس

شماره  5صص  51-56قابل دستره:

http://www.beldumka.belta.by/isfiles/000167_102523.pdf

خرازی محمدبندی نار زهرا .)1388( .دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایلران در
آسیای مرکزی وا

ابل تهراو :نشر بزارت خارجب.

دهشیری محمدرضا ب عتدالرحیم حسننهاد« .)1392( .ربابط سیاس

اقتصادی ب فرهنگال

ایراو ب بمربه ( »)2013-1991پژوهشنامه روابط بینالملل شماره  33تابستاو.
دهشیری محمدرضا .)1393( .دیپلماسلی فرهنگلی جمهلوری اسلالمی ایلران تهالراو:
انتشارات علم فرهنگ .

دهقان فیربزنبادی سیدجالالمل .)1387( .چلارچوبی مفهلومی بلرای ارزیلابی سیاسلت
خارجی جمهوری اسالمی ایران تهراو :معابنت پهبهش دانشگاه نزاد اسمم .

 نظریله.)1392( .دهقان فیربزنبادی سیدجمل رب اهلل طالت نران ب مرتض نورمحمدی
. پهبهشگاه فرهنگ هنر ب ارتتاطات:فرهنگی روابط بینالملل تهراو

 نقلش فرهنلگ در: دیپلماسی فرهنگلی.)1390( .رضای عل استر ب محمدعل زهالرهای
. پهباک اندیشب: تهراو،سیاست خارجی و ارائة مدل راهبردی
 مل ب شالاخصهای دیپلماسال فرهنگال، «مناف.)1394( . سیمتر رضا ب احمد عل مقیم
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