دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو
حسین نوروزی

 چکیده
حو ة یرهن د اکو ،یند ا گنجینههای نادر در میراث تاریخد ز تمدند جامعۀ بشری اس  .این
گنجینه حاصو سدهها کوشی ز تفنر مشترک جوامع منطقه بوده که بهصورت همایزایانه تنوین
ز تنامو یایته اس  .با انای

به مجمواۀ چالیها ز موانع یراراه دزستد ز همناری در ساهمر

سیاسد جمان معاصر ،مقالۀ حاضر ،حاصو جس

ز جو پیرامون این پرسی اس

که :بر اساس

چه رزینردی به میراث مشترک تاریخد ز یرهن د در منطقۀ اکو مدتوان ایا جدیادی بارای
یس

یرهن د جوامع این ا لیم معناوی ترسایم کارد رزش ز رزینارد ماا در تبیاین بدا ،

کوششد مفمومد ا کارکردی ا مال م

ساختارهای تاریخد ز یرهن د جوامع بر اساس حیات

دز نیرزی تغییر ز تدازع در نماس  .رهازرد این تتبع حاکد ا این ننته اسا

کاه در صاورت

برنامهریزی راهبردی برای دیهلماسد یرهن د میان جوامع منطقه ،مدتوان دزرة تاریخد رزشاند
ا تعامو ز تعالد یرهن د را خل کرد که پشتوانۀ سایر مناسبات سیاسد ز ا تصادی باشاد ز در
خدم

امنی  ،ثبات ز توسعۀ یردی ز جمعد کشورهای منطقه رار گیرد ز مآرً منزل

مشترک

نما را در ارصۀ جماند ارتقاء دهد.
واژگان کلیدی:
اکو ،ا لیم معنوی ،دیهلماسد یرهن د ،نوپردا ی تاریخد
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مقدمه
همسرايي و همنوايي ملتها و ولتهتای حتوزة تمتدني اکتو از تتاريخ و فرهنتگ
مشتر

خويش ،نشانهای از عشق و محلت روني آنهاست عشق بته وحتدت و وستتي

اگر بنیان روابط بینالمللي اين منطقه باشد ،از منظری نشانة رشد سیاسي استت و بايتد
همچنان به جوشش رو های طربنا

و آرامش نغمههای نشاطانگیز ر ل پی

ر پتی

تاريخ و سیاستت بتینالملتل ل بستت ستخن از عشتق ،بترا ری ،فضتیلت ،فرهنتگ و
همدر ی ر پهنههای سخت و ناهموار سیاسي -بتینالمللتي ر جهتان امتروز نته تنهتا
شگفت آور نیست ،بلکه ضرورت و ابتکاری سازنده برای نجتات جتان و جهتان بشتريت از
منازعات بيپايان ر روابط بینالمللي و عین توسعه فرهنگتي استت بنتابراين ،ر میانتة
توفان حوا

بینالمللي ،نور اين شما وستي و مهرورزی هر چقدر هم که اند  ،بترای

لسپر گان به معنا و معنويت همچون فروغي جاو ان و بنیا ی خللناپذير است
اين مقاله رصد پاسخگويي به اين پرسش است که با چه رويکر و ابزارهتايي بته
میرا و مشترکات تاريخي و تمدني ر منطقه اکو ،ميتوان تاريخ نويني را بترای زيستت
فرهنگي ر اين اقلیمِ پرظرفیت ،ترسیم و اجرايي کر ؟ به همین منظور ستعي متيشتو
تا با تأکید بر نگاه فرهنگي و معنايي به تاريخ ،زندگي ،هويت ،ارتلاطتات و منطقتهگرايتي
ر جغرافیای اکو ،زمینههای تقويت فهم مشتر

جديد ،با نظام هويتي فراگیر و ملهم از

مو ّت و سازندگي را ر صورتي خاص عرضه کنیم
قدد اريم پ

از رآمدی بر مالزمت تاريخ و فرهنتگ ،توصتیف کوتتاهي ر بتا

اقلیم معنوی اکو به ست هیم ر ا امه به اهمیت و چارچو

يپلماستي فرهنگتي ر

حوزة تمدني اکو ميپر ازيم و سر آختر ،ر بتا اهمیتت رويکتر بتینالمللتيِ نتو بترای
مواجهه با تحوالت پیشِ رو و ضرورت خلق تاريخي جديد از تعامالت فرهنگي -سیاسي-
اقتدا ی ر اين ناحیه مطاللي بیان اريم

مقاالت 13 /

مالزمت تاریخ و فرهنگ؛ تدوام و تغییر
تاريخ روان است و فرهنگ پويا سخن از تاريخ و فرهنگ مشتر

برای چنتد ملتت و

کشور زوايای متنوع ار و روزنههای جديدی را بترای تفکتر ر ملاحتث فرهنتگ و تتاريخ
ميگشايد شايد به نظر آيد که تاريخ از گسترهای يرين ،ظاهری و تمامشده خلر مي هتد
و فرهنگ از وا ی رمزآلو  ،روني و جاری سخن ميگويد واکاوی نظری تاريخ و فرهنگ به
شیوههای صوری و ماهوی کار سترگي است فالسفه ،مورخان ،علمای سیاست ،پژوهشگران
روابط بینالملل و جامعهشناسان بسیار ،ر ملتاني ا را

و تلیتینهتای تتاريخي غوطتهور

شدهاند؛ همچنانکه هر يك با صید صدفي از اين ريا ،راهي برای تلیین بررسيهتای ختو
گشو هاند ،اما تنوع شعلات فکری لزوماً به معني جدايي همتة عناصتر ،متغیرهتا و رونتدهتا
نیست ر واقا بايد اذعان اشت کته تتاريخ و فرهنتگ حتوزههتای مطالعتاتي متتداخل و
مجتمعي هستند و به میابه مطالعات میانرشتهای مشخداً با همديگر پیوند ارند؛ آنگونته
که پدران مطالعات تاريخي ،جزو اوتا مطالعتات فرهنگتي هتم بتو هانتد ( ورانتت1737 ،؛
اتکینسون و يگران1730 ،؛ مدلح )1707 ،به هر ترتیب ،ر اين ملحث و از منظر ما ،مهم
اين است که ملتها و ولتها برای تاريخ و فرهنگ خو ارزش خاصي قائل بو ه و هويت و
امنیت ملّي خو را هم به آنها گره ز هاند باالتر اينکه ،گستترش چتتر مطالعتات و نگترش
پژوهشگران و افق يد جواما و ولتها ،زماني جذّا و شیرينتر مينمايد که چند ملت ر
جست و جو و پاسداشت میرا تاريخي و فرهنگي مشتر

خويش کوشا بو ه و خر مندانه

به جرعهای نوشین از اين ريا هم لخوش باشند
ر مطالعات تاريخي و فرهنگي به ناگزير اين سؤال پیش متيآيتد کته مترز عناصتر
مؤلفهها و مسائل تاريخي و فرهنگي کجاست؟ تمام پاسخهايي که ميتوان به اين پرسش
ا  ،نشان هندة اين خواهد بو که نگرش ما به تاريخ و فرهنتگ چته ملنتا و فراخنتايي
ار « ر حوزة علوم انساني و فلسفه ،يکي از نخستین مسائلي کته ر گتام نخستتِ هتر
پژوهش خو نمايي ميکند ،مساللة فاصلة پژوهشگر يتا متفکتر از موضتوع متور مطالعته
است اين فاصله ابعا و معاني متفاوتي پیدا ميکند که فاصلة زماني (تاريخي) ،اجتمتاعي
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و فرهنگي صرفاً عینيترين و عامترين وجوه آن را تشکیل مي هند ،زيرا ايتن مستالله ر
کنه خو به واقعیت يگربو گيِ ريشهای زيست ذهنتي و جستمي فتر ی کته از موضتا
متفاوت با ما جهان را تجربه ميکند ،برميگر

و اين واقعیت ملنتا ر مراتتب يگتر ر

يگر بو گيِ تاريخها و زيستجهانها بازتا مييابد» (اخگر)10 1701 ،
اگر سنگبنای مطالعة خو را بر چند فرج قرار هیم؛ کار کمتي بهتتر ،روشتنتتر و
راحتتر پیش خواهد رفت اول اينکه ،انسان ر جامعه هستي ،هويت ،معنا و پترورش پیتدا
ميکند؛ بهگونهای که قومیت ،زبان ،عقیده و سنّتها چهار ستون اصتلي هستتي اجتمتاعي
فر را ميسازند وم آنکه ،جامعه از قِلل کوشش ،استعدا ها و شکوفايي افرا خو به کمال
ميرسد سوم اينکه ر کنار رابطة وسوية فر و جامعته ،مجموعته متغیرهتای يگتری ر
مسیر تحوالت تاريخ و تکوين فرهنگ هم خو نمتايي ميکنتد و متؤثر استت بنتابراين ،ر
نسلت مسائل تاريخ و فرهنگ ،نقش عندر کارگزار (فر ) ر و وجته اهمیتت متييابتد ر
وهلة اول ،هر فر وار مجموعهای از شناختها ،ستاور ها ،تحتوالت و شترايط تتاريخي-
فرهنگي است که به سهم خو ر آنها مستحیل است و پیرامتون آنهتا تأمتل متيکنتد ر
مرحلة بعد ،ضمن بازانديشي و نوسازی عناصر بالندة آنها ،برای تحول زندگي خو محتوا و
هويت ميآفريند و از قِلل اين ابتکار و تدبیر و با ارزش اضافي فرهنگي ت تتاريخي ،بضتاعت
خو را برای آيندگان به جا ميگذار با اين اوصاف و ر تعريض موسا ميتوان گفتت کته
تاريخ هم بر گذشتهها ،سرگذشتها و تحوالت اتفاقافتا ه و تمامشده ناظر استت و هتم بتر
مجموعهای از تحوالت ،شناختها ،خاطرات و هويتها که ر زنتدگيِ حتال و آينتدة افترا
جريان ار  ،سايهگستر است فرهنگ نیز ر چارچو و کلیت تاريخي قابل تأمتل استت و
هم بسان نظام جمعي ذهني ت عیني و مشتمل بر موضوعات ،خدتايص و عناصتر متنتوع و
مؤثر ر رونماية تاريخ و تحول آن قابل توجه است شاکلة عمتومي فرهنتگ بتا چتارچو
زندگي جاری و سلك خاص مناسلات اجتماعي ملتها ارتلاط ار  ،که هم از آنها پاسداری
ميشو و هم ر بوتة تغییر و تحول قرار ميگیرند

مقاالت 10 /

چارچو اصول و مآثر فرهنگي ر قالب سنّتهتای متنتوع اجتمتاعي از نستلي بته
نسل يگر منتقل ميشو

ر برخي مواقا و يا چند ملت را بتا هتم الفتت ميبخشتد و

ماية آرامش و اتکای جمعي ميگر

و همچون رهتوشهای جمعي و قتواميافتته ،ر برابتر

چالشها و بحرانهای چالشگر محیطي به کار ميآيد پ

ر مجموع ،شايد بتوان گفتت

که پیوستاری از تحوالت تاريخي ت فرهنگي و با جريانهای روني ر زيرساختي کلّي ر
گذر زمان با هم و ر چرخهای متداخل همنوا گر يده و محل رجعتت ،تماشتا و مواجهتة
معرفت (ها) و رفتار (ها) قرار ميگیرند
نتیجهای که از سطور باال عايد ميشتو ايتن استت کته حضتور همزمتان و رونتد
"تداوم" و "تغییر" ر چارچو مناسلات تاريخي -فرهنگي بر ما پديتدار متيشتوند بته
بیان يگر ،پتارهای از تحتوالت ر مقتاطا پیشتین زنتدگي جوامتا رخ ا ه و بته انجتام
رسیدهاند ،اما اليهای مستمر از تقلید و تقیدات ،عملکر ها ،ا راکات ،ذهنیت و پیامدهای
سیاسي ت اجتماعي آنها ر طول زمان جاری و حتي تا آينتدههتا جاو انته خواهنتد بتو
اهمیت اين شناخت زماني برای ما روشن ميشتو کته از ايتن همپوشتاني کتار ويتژهای
ساختاری تاريخ و فرهنگ ،بستری از تداوم و تغییرات را کشتف کتر ه و بترای متديريت
حیات ملي و مناسلات بینالمللي گستر هتر و ظريفتر بر مسائل نظر افکنتیم پتر واضتح
است که برای ملتها و ولتهتا تکیته بتر تشتخص فرهنگتي و هويتت ملتي ر روابتط
بینالملل اهمیت خاصي ار جوامتا و ولتتهتای ستاکن ر جغرافیتای اکتو ،از نظتر
تاريخي و فرهنگي با اشتراکات متنوع ،واجد اين تشخص و قرابتهای ارزشمند هستند
اقلیم معنوی اکو؛ عطر صیرورت میان خاک و افالک
جغرافیای فرهنگي اکو يکي از مهمترين مناطق جهان از نظر غنای تاريخي ،تمدني
حکمي ،ا بي و هنری است ر ايتن ناحیته ذختاير و سترمايههتای عظیمتي از حکمتت
معرفت ،ا

 ،هنر و صناعات مرتلطه ر طول زمان و ر کنتار هتم پديتد آمتده و چتار

تغییر و تحول شده اند ارزش اين ذخاير فرهنگي به اين ترتیب باال و واالست که مرهتون
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سا گي ،صفای رون ،سلو

و متوسل به جوهر معنوی زندگي مر م ،علما ،عرفا ،حکمتا

ا با و هنرمندان است وم آن که اين اهالي فضل و معنا ر روزگاران مختلف و ر عتین
تفتیدگي فضاهای سیاسي ،جنگهتا و منازعتات امنته ار میتان حکومتتهتا ،بته يمتن
استعدا های انساني -الهي خو  ،مزرع زندگي عمومي و عا ی مر مان اين سرزمینهتا را
هم معطّر و مشحون از برکات و نفحات روحاني و قدسي خو ساختهاند تتا هتر جتا کته
حکومتها و اصحا قدرت ،اين قلیلة مدفا و جانسوخته را ياری ميکر هاند ،سترعت و
گسترش بیشتری برای تکاپو به وجو ميآمده و هر جا هم که اعتنا ،حمايت و تشتويقي
ر کار نلو ه ،اين فرهنگمحورانِ تاريخساز به مد شوق روني ،استعدا سرشار ،مناعتت
طلا و صلر به عشق و تکلیف خو عمل کر هانتد ايتن گوهرجويتان ،راههتای ستخت را
بيهی ا عايي سپری کر ه ،مشقتها را بيهی شکايتي به جتان خريتده ،امتا يابنتده و
سرفراز از اين امتحانها بیرون آمدهاند از طرف يگر ،مر موارگي انش ،معارف ،ا بیتات
هنرها و سنتها به صورت مختلف و مستمر همراه با تغییرات طلیعي و زمانه ،پايتداری و
قوام فرهنگي اين سامان را مسجّل کر ه است
منطقة فرهنگي اکو مانند ساير مناطق و ممالك اجتماعي ،ر رونتد تحتول و تطتور
تاريخي ت فرهنگي خو مراتب مختلف شناخت و انديشته را تجربته کتر ه استت پیونتد
ملار

و راهگشای مکاشفات فلسفي و انوار آستماني از مستیر اربتا هنتر و معرفتت بتا

مظاهر مختلفي از نظامات زندگي مر م ،گوهر کمنظیتری از فرهنتگ معنتوی را ر ايتن
خطه روني کر ه است ا را
با  ،خا

منتظم و برقراری ارتلاط شیداگونه با آسمان ،افتال  ،آ

و جانداران ،همه ر گر ونهای از بینش روني به مظاهر جمال ،جالل ،عشق و

ستايش هستي ،با مهر و معرفت ر ضمیر و زندگي مر مان اين مرز و بتوم ،شتورانگیزی
مستمر و مستغرق ر امان فضل الهي ،رمز جاو انگي ايتن اقلتیم بتو ه استت برختي از
مهمترين منابا و مرايای اين اقلیم معنوی را به طور مختدر مرور ميکنیم
ر با

للاختگي به ذات باری تعالي ،نیل به عرفان حضرت حق و انوار قدسي ر نظر

نخلگان فرهنگي و مرا جويان ميتوان گفت که «انديشههای اساسي بشری ر طول تتاريخ

مقاالت 19 /

با تدور وجو طرحي برای هستي و به تلا آن ،طرحي برای زندگي انسان پديد آمده است
همة انديشههای الهیاتي و متافیزيکي با همین ملنا شکل گرفتهاند انسان نميتوانسته است
بدون تدور طرحي فراگیر برای هستي ،ر بارة طلیعت و خو و زنتدگياش بینديشتد

ر

تاريخ تفکر اسالمي ،همة متفکران خو را با اعتقا پیشتین بته وجتو طرحتي الهتي آغتاز
کر هاند خدوصیت قللهنمايي فلسفه و حکمت اسالمي باعث شده که متفکر خو و جهتان
را ر نسلت با ملتدأ و منتهتای هستتي بته انديشته رآور » (مدتلح)212-217 1707 ،
ملتهای پرذوق و بالندة اين اقلیم ،اعم از خواص و عوام ر گذر اعدار با اتکا و اتدتال بته
آموزههای يني و مذهلي ،جهان ذهني و شناخت خو را ثلات و صالبت بخشیده و گونهای
هستي آرماني و مینوی را ر بینش خو رقم ز هاند آموزههتای ينتي و متذهلي اصتیل و
وحدتبخش ،همه از رحمانیت و حکمت اليتناهي حضرت باری تعالي و عتوت انستان بته
مسیر راستي و اخالقمحوری سخن گفتهاند و تدبر ر آيات بيمیتال الهتي بترای علترت،
حکمت و خشیت پیشنها کر هاند اين منطقه غیر از روشهای خاص افراطگرا ،تحکمآمیز
و تلعیض يني کته ر برختي مواقتا تتاريخ اتفتاق متيافتتا ه ،بیشتتر از روحیته زنتدگي
مسالمتآمیز يني ،تساهل و مدارای مذهلي ،خو را محترم و محتشم يده است « ين و
اعتقا ات مذهلي ر میان مر مان مشرق زمین به خدوص ايرانیان اهمیت فتراوان اشتت
ر ايران باستان حکومتها منشأ يني اشتند ر نتیجته ،حاکمیتت و يانتت قترين هتم
گشته بو » (زماني محجو  )11 1711 ،از زماني که يکتاپرستي ر اين ناحیه روا يافت،
رشد معنوی آغاز شد سپ

ين زرتشت با تأکید بر يگتانگي و توحیتد نقطتة عطفتي ر

ينداری ملتها گر يد تعالیم زرتشت پیاملر برای پیروانش سراسر عشق و آرامش است
آموزة "پندار نیك ،گفتار نیك و کر ار نیك" حاکي از تاريخسازی و فرهنگسازی بترای
تخلق به ارزشهای الهي و بنای مدنیّتي عالمانه بتو ه استت ورو

يتن استالم و اقلتال

جواما غیرعر به اسالم ،نقطة عطف جديدی ر حیات و انديشة معنوی اين خطه شتد
سخن و معجزات پیاملران به صور مختلف بر عوت به معنويت و نیل به هدايت متمرکتز
است جست و جوهای فکری و انديشمندی طربنا

عالمان برای کشف استرار هستتي و
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مراتب زندگي ر عالم ،ر علوم مختلف عیان شده است اللته ر ايتن وا ی ،هتر فتر و
قومي به سويي و کناری نايل آمده است رويکر و تعتالیم حضترت مستیح علیتهالستالم
برای خو سازی و تسهیل مسیر صلح و وستي همواره مور احترام بو ه است بتا ورو و
پذيرش ين ملین اسالم بو که تخلق يني و متذهلي مر متان منطقته جاليتي يگتر
گرفت کالم وحي و آيات نوراني قران کريم ر ابعتا مختلتف هستتي ،مراتتب حیتات و
پويش اجتماعي فر  ،جامعه و ملتها ،منشوری از فرهنتگ تفکتر ،تتدبر و صتالح استت
سنت و سیرة پیاملر اکرم (ص) ،ائمة هدی و ساير پیشوايان علیهمالسالم هم ،بته عنتوان
الگوهای انساني ملرز ،همه تعريف و تعارف انسان به عقل ،اختالق ،فضتیلت و تقتوا بتو ه
است شايان ذکر است که بازتا

ينداری و متذهب ر تمتام امتور متدني ،شهرستازی،

معماری ،انش ،ا بیات ،حکمت ،آ ا معاشرت ،سنتها و مناسلات اجتمتاعي آکنتده از
اين تعالیم و آموزههاست ر فرهنگ اسالمي ،ذکر مدام "بسم اهلل الترحمن الترحیم" ر
زبانها ،شنیدن صدای اذان از مساجد ،شوق نماز ،خاکساری ر برابر خالق و نیتايش بته
رگاه او ،همة لحظات عمر و زندگي را مهرآگین و روحتاني متيکنتد ر تغییتر و تلتدل
تاريخي ت فرهنگي مسلمانان ر هنگام تحويل سال و نوشدن طلیعت ،چه نیايشي زيلتاتر
از اين
ای دگرگون کنندۀ قلبها و دیدهها ،ای تدبیرکنندۀ شب و روز
ای تحولبخش حول و احوال ،حال ما را نیز به بهترین احوال متحول کن
استوانة يگری از خرگاه فرهنگ و تاريخ اين منطقه با ا بیات پیوند مييابد ا بیات
بدون تر يد ،سهم وااليي ر پیکرة طناز فرهنگي و طراوت اين اقلیم معنتوی ار ابتداع
خط و تخلق به زبانها و گويشهای مختلتف ،نیتايي پتر رمتز و راز از ا بیتات ،مفتاهیم
علارات ،صور خیال و مقال را برای ارتلاط با جان و جهان اين ملتها خلتق کتر ه استت
سا گي و لطافت زندگي عا ی مر م با انش کمنظیر و ذوق سرشار عرفاني و ا بي فضتال
و شعرا ،آثار و مفاخر ا بي متعد ی ر اين حوزه بتر جتای نهتا ه استت تتاريخ تحتول و

مقاالت 11 /

تکوين ا بیات فارسي و زبانهای يگتر بتا تأستی

مکاتتب و ستلكهتای نظتم و نیتر،

استانها ،حکايتها ،میلها ،چشمههای پرخروشي از حکمت ،هنر و ا

را توسعه ا ه

است از سوابق و تحوالت خط ،زبان و ا بیات پهلوی گرفته تا لهجههای مختلف آن میل
ری ،فارسي ،خوزی ،سرياني ،سغدی ،خوارزمي ،تخاری ،طلتری ،کتر ی ،آذری و غیتره
که ر اين نواحي متداول بو هاند (صفا )12-61 1701 ،همه نشاني از وحتدت ر عتین
کیرت است ورو زبان عربي به منطقه آثار و ابعا

يگری از رونق ا بي را به بار آور بته

طور کلي ،جالب توجه است که بستیاری از اهتالي فاضتل فرهنتگ و ا

اقلتیم اکتو بته

زبانهای فارسي ،عربي و ترکي آثار خو را با ترکیب و مؤانستتهتای ظريتف نگاشتته و
نلوغ کمنظیر ختو را بته رخ کشتیدهانتد (آژنتد )1716 ،شتاهکارهای عرفتاني ،ا عیته،
مجموعههای حماسي ،مینويات حکمي ،عاشقانه ،غزلیتات ،اندرزنامتههتا و ستاير اشتکال
بیانهای ا بي سرمايههای گرانقدر فرهنگي تاريخنور هستند و نخلگان باريكبتین آنهتا
را پديد آور ه و برای همیشة زندگي مر مان اين اقلیم تقديم کر هانتد زنتدگي و تتاريخ
اين جغرافیای فرهنگي با آثار اين نامآوران تا به امروز فروزان شده است رو کي ،علتداهلل
بن مقفا ،فخرالدين اسعد گرگاني ،شم المعالي قابوس پسر وشمگیر ،عندری ،فرختي،
منوچهری ،قیقي ،فر وسي ،کسايي مروزی ،ناصر خسرو قلا ياني ،شهید بلخي ،بوشتکور
بلخي ،منجیك ،خاقاني ،انوری ،سنايي ،نظامي گنجوی ،ظهیر فاريابي ،نظامي سمرقندی،
عطار نیشابوری ،خواجه علداهلل انداری ،خیام ،مولوی ،حافظ ،ستعدی و يگتران امتروزه
ر بارة اين آثار و مفاخر ا بي ر مدارس ،انشگاهها و مراکز پژوهشي کشورهای منطقته
مطالعه ميشو و پژوهشگران و نسلهای جديد آنها را از نظتر علمتي بررستي ميکننتد
روحیه و روية شاعرانگي ر اقوام مختلف ر نظام تربیتي ،آ ا و سنتها ،نظام آموزشتي
و پژوهشي آنها اثر و اهمیت واال اشته استت و از ايتن مستیر ستلز و رويتان و بتا تولتد
نخلگان جديد ،ا بیات غني و بالندهای هم تولید متيشتو کته ر حتدّ ختو بته لحتاظ
زيلايي و محتوا حیرتآور است
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سومین رکن اين اقلیم معنوی را علتم تشتکیل مي هتد جايگتاه علتم ،حکمتت و
عقالنیت ر فرهنگ و حوزة تمدني اکو هم بر کسي پوشیده نسیت نضج علوم و معتارف
مختلف ،بخش پرباری از زنتدگي ،تتاريخ و فرهنتگ ملتتهتای ايتن نتواحي را بته ختو
اختداص ا ه است ر رشتههای مختلفي چون فلسفه ،منطتق ،کتالم ،تفستیر ،تتاريخ،
جغرافیا ،رياضي ،طب ،نجوم ،شیمي و ستاير متوار  ،حکمتا و انشتمندان بزرگتي چتون
فارابي ،خوارزمي ،ابومعشر بلختي ،غزالتي ،ابوزيتدبلخي ،طلتری ،بیرونتي ،ابتن مستکويه،
غیا الدينکاشتاني ،رازی ،پورستینا ،جوزجتاني ،صتدرالمتألهین ،رشتیدالدين فضتل اهلل،
سهرور ی ،خواجه ندیر ،خیام و ساير بزرگمتر ان عرصتة علتم و اختالق ،ر میانتهای از
عوالم طلیعي و معنوی بالیدند و سلسلهجنلان علوم و انش شدند؛ به نحوی که مر متان
اين منطقه و ساير نواحي جهان هنوز هتم از چشتمههتای پترفیض انتش آنهتا ستیرا
ميشوند تأسی

مراکز علمي و آموزشي ر قتديم همچتون گنتدیشتاپور ،نظامیتههتا،

مکتبخانهها ،شتفاخانههتا ،کتابخانتههتا ،رصتدخانهها نشتانهای از شتوق علتم وستتي و
انشپژوهي ر میان ملتهای اين ناحیه بو ه است بسیاری از ملاحتث علمتي و عقلتي
اين انشمندان ر مراکز علمي و پژوهشي همچنان موضوع تحقیتق هستتند و استتا ان
بسیاری از مکتب و معارف اين بزرگان ظهور يافتتهانتد بستیاری از ايتن انديشتمندان ر
ملاحث الهیات ،اخالق ،ا بیات و سیاست نیز ستي بر آتش اشته و ذوالفنتوني ختو را
با مهارت و ابهت به نمايش گذاشتهاند ر اين اقلیم ،پیوند علم و يتن مظهتر زيلتايي از
اتدال خاکیان با افالکیان است شکوه پیوند ذرّه با ذات بيمنتهای الهي ،جلوه و جمتالي
غیر قابل وصف از حکمت و معنويت را ر اين اقلیم به ظهور رسانیده است اين زيلايي و
شوق ر ظهور و زندگي عالمان عارف ر تاريخ اين منطقه متجلي شده و شکوه عرفان را
به میابه علم قدسي به او رسانده استت عرفتای بتزر

ايتن خطّته از ترمتذی ،غزالتي،

عینالقضات همداني ،صدرالدين قونوی ،سعدالدين فرغتاني ،علتدالرزاق کاشتاني تتا شتاه
نعمت اله ولي ،بالي افندی ،عطار ،موالنا ،جامي و تا همین اواختر شخدتیتهتايي چتون

مقاالت 11 /

امام خمیني (ره) جهان پر رمز و رازی از ملاني علم و ينداری را پديد آور ه و ر علتوم
مختلف به ويژه فلسفه راهگشايي کر هاند (ندر)11-10 1710 ،
عرصة يگری از اقلیم معنوی و حوزة تمدني اکو را که بايد يتا کتر  ،قلمترو فتاخر و
جوشان هنر و صنايا هنری است «سوزان النگر ر تعريف هنر ميگويد هنر علارت استت
از خلق بیاني قابل ر

برای احساسات و تفکرات بشری هوبل نیز گفتته مقدتو از هنتر

آشکار کر ن نیروی بیان به صورت خط ،فرم ،رنتگ ،مجستمه ،رقتص ،موستیقي و ا بیتات
است لويی

ممفور هم گفته است که هنر ر قلمرو شخص هنرمند استت و وظیفتة هنتر

جدا از جنلة تکنیکي آن به رشد فکری هنرمند و ارزشهای او بستگي پیدا ميکند و به هر
صورت محتوای هنر از شخدي به شتخص يگتر و از فرهنگتي بته فرهنتگ يگتر انتقتال
متتييابتتد» (هتتزاوهای )212-210 1711 ،هنتتر ر ايتتن ناحیتته ،مظهتتر استتتعدا های
خیرهکنندهای از سیر و سلو

معنوی ،انديشه ،مناعت ،صفای جان و اتدال عوالم روني ت

بیروني بو ه است انواع هنر و صنايا هنری ر اين منطقة بزر

به تناو و تدريج رشتد و

توسعه يافته است هنرشناسي ،هنرپژوهي و هنرپروری ر ذات و مرام انلتوهي از متر ان و
زنان اين منطقه جاری بو ه و قلههای بزرگتي از ايتن شتورآوران و شتوريدگان ر تتاريخ و
فرهنگ اين ممالك سر بر کشیدهاند ر ورة قلل از اسالم گونههای مختلفي از هنتر میتل
حجّاری ،نجّاری ،نقاشي ،پارچهبافي وجو اشت و ر ورة پت

از استالم ،رشتد و توستعة

قابل توجهي ر انواع هنر و صنايا مرتلط ظهور کتر خوشنويستي ،ستفالگری ،فلزکتاری،
نسخهپر ازی ،تذهیب ،نقاشي ،نگارگری ،رنگرزی ،کاشي ،میناکاری ،معمتاری ،فترشبتافي،
موسیقي و ساير موار ر ورههای مختلف تاريخي به تناسب شرايط و امکانات رشد کر ه و
ر مناطق مختلف توسعه يافتند (آژند1716 ،؛ اتیگهاوزن و يگران )1702 ،شکوفايي هنر
ر ورة اسالمي به لحاظ استفا ه از اطالعات ،مضامین و مفاهیم قرآني ،ا عیه و احا يث ر
هنرهای مختلف به کار گرفته شد ساختمان مساجد ،خانتههتا ،بازارهتا ،وستايل زنتدگي و
زينتي ،کتابت و متون مختلف ا بي و علمي با هنر جلوة فرحنا تری يافتند پیونتد هنتر و
عرفان بیانهای هنری زيلايي پديد آور که از نظر شتکل ،رنتگ ،بافتت ،عناصتر نمتا ين و
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ترکیب جذابیت خاصي اشتهاند ر اين زمینه آمده است «نگارگری عرصة حضور هنرها و
فنوني گوناگون است که هر يك به زباني ،ذکری از نگار ازلي را باز متيگويتد بتدين ستان
نگارگری ر مجموعة تاريخ تمدن اسالمي قرار ميگیر و همة عوامتل متؤثر ر ايجتا آن،
حتي ابزار و موا نیز ،واجد همان تاريخ قدسي ميشوند و جلتوهای رحمتاني متييابنتد ر
نگاهي هر چند سريا ،ميتوان فضای رون نگارهها را ر وجهي هماهنگ با واقعیتت عتالم
يد که با روابطي معقول و باطني مشهو  ،حکايت از عالم مشهو ميکند» (صدری1702 ،
نوز ه) به تعلیری يگر« ،هنر مقدس سر و کارش با عالم روح و سويدای باطن است از اين
روست که آنهايي که ر تمدن اسالمي ر پي باطنيتترين ابعتا يتن بتو هانتد ،ر طلقتة
بزر ترين هنرمندان ،معماران ،خوشنويستان ،شتاعران و موستیقیدانان جتای گرفتتهانتد
عاليترين اشعار عارفانه را کساني سرو هاند که خداجو و ر پي معنای باطني ين بو هاند و
بنابراين پیام فراگیری را ر هنر شعرشان به نمايش گذاشتهاند» (ندر)731-732 1711 ،
آيین و سنتهای اجتماعي وجه يگری از اقلیم معنوی حوزة تمدني اکو محستو
ميشوند شکلگیری همة سنتها و آ ا اجتماعي ر جواما ،محدول روند شناختهتا،
تجربهها ،ارتلاطات ،امکانات و محدو يتهای محیطي بو ه است اهمیتت ختانوا ه و هتر
يك از ارکتان آن ،مراستم مختلتف عتا ،نیتايش ،مراستم قربتاني و شتکرگزاری ،از وا ،
سوگواریها ،جشنهای کاشت و بر اشت محدوالت کشاورزی و تلديل فدتلهتا و آغتاز
سال نو بخشي از اين ملتاني برگتزاری ستنتهتای اجتمتاعي هستتند (نتوروزی1702 ،
 )211جشنهای چهارشنله سوری ،عید نوروز ،عید فطر ،عید قربان ،تیرگتان ،مهرگتان،
يلدا ،سده هر يك به نوعي ر کشورهای منطقه جاری و با ترتیلات متنوع آمیختته بتو ه
است استفا ه از تلرکات ،آيات قرآني ،احا يث نلوی ،اشعار و بیانات حکمي ،فال گرفتن،
سرگرميها ،چیدمان سفره و اغذيهها ،استفا ه از ظروف نما ين هنری و تزئینات ،همگي
معنا ،مفهوم و فلسفهای پرمغز ارند اينها به میابه سنت اجتماعي ذوق و شوق استتمرار
شناختها ،ارتلاطات نسلي و وصل به امن فضتل و موهلتتهتای الهتي استت «پیونتد
جشنها و آيینهای کهن با اسطورههای ينتي نمايشتي از ارتلتاط بتا نیاکتان ،مناستك

مقاالت 13 /

بندگي به پیشگاه الهي ،ارتلاط با عناصر طلیعت ،متاه و خورشتید ،ستتارگان و چترخش
ايام ،استفا ه از آ  ،آينه ،تماس با خا  ،آتش» (روحاالمینتي )1736 ،بتا آ ابتي ختاص
شور و شیريني زايدالوصفي برای ا امة زندگي ،تطهیر اخالقي -رفتاری و سعي ر ايجتا
وستي و محلت ،نظام ملارکي برقرار ميکنند با اين همه سرماية فرهنگتي چته بايتد و
چه ميتوان کر ؟ ر غلغلة مجا الت سیاسي ،قومگرايتي ،ملتيگرايتي و جهتاني شتدن،
توسل به اين ذخاير فرهنگي به علم و عشق و زحمت نیاز ار ؛ به ويژه ر حوزة تمتدني
اکو ،نیل به هملستگي برای ملتها و جواما حالوتي يگر ار و نلايد از هی کوششتي
برای وستي و هملستگي مهرآگین ري کر ؛ يکتي از ابزارهتا و مجتاری ايتن تحتول و
تکاپو يپلماسي فرهنگي است
دیپلماسی فرهنگی؛ انکشاف هویت همگرایانه
ر ا بیات و نظريههای جديد سیاسي و نگرشهای مربوط به تلیتین و چتارچو بنتدی
سیاستهای منطقهگرايي تا همگرايي ،يکي از ملتاني و متغیرهتای مهتم و تأثیرگتذار ،بستتر
فرهنگي و نظامات تاريخي و تمدني است راز و رمز سیاست و روابط بینالملتل ر پیچیتدگي
ذهنیت ،زبان و الگوهای رفتار يپلماتیك کتارگزاران ملتي و فراملتي نهفتته استت متديريت
قدرت و امنیت ملّي کشورها هم با زيرساخت فرهنگي جواما ارتلاط وثیق ار به بیان بهتتر،
ر کارزار فرهنگي جهان امروز ،تناوری و تناسب بالهای سیاسي -فرهنگي ولتها بر میتزان
اقتدار آنها ر صحنة بینالمللي سخت مؤثر است و فرهنگي شدن سیاست خارجي ،ترجمتاني
از قدرت و للة يك ولت است اول ،انسجام هويت ملّي و اعتما به نف

ر نظتام اخلتي و

وم ،تمکن فکری ،افتخار و پشتگرمي رواني ر تعامالت بینالمللتي تجهیتز توانمنتدیهتای
سیاسي و يپلماسي سنّتي ولتها به انش ،خدايل و ظرفیتهای فرهنگتي ،رويکتر ی نتو
برای ستگاههای يپلماسي کشورهاست اين نوستازی تتوان و مهتارتهتای يپلماتیتك ر
چارچو مناسلات فرهنگي ميتواند طوالني و از کشوری به کشوری يگر متفاوت باشتد ،امتا
اگر اين سیاستگذاری و مناسلات ر سطح منطقهای و میان چند کشور با ستوابق و تجتار
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تاريخي -فرهنگي مشتر جاری شو  ،هزينههای ما ی و ملتي ولتتهتا کتاهش مييابتد و
ستاور های فکری ،انساني و معنوی به مراتب بیشتر خواهد شد
اگر بستر و فضای تعامالت سیاسي آکنده از موضوعاتي چون قدرت ،رقابت ،امنیت،
تمامیت ،باز ارندگي و مسألة هويت ملي و میهني است ،بستر فرهنگ و فضای مناستلات
فرهنگي غرق ر اختالق و روحیتاتي چتون ستخاوت ،وستتي ،مهتر ،مستالمتجتويي و
نیکخواهي است آشتي منشها و روشهای تعامتل سیاستي بتا ملتاني روابتط فرهنگتي،
روشنبیني مستوفايي ميطللد هر چند مالحظات سیاسي هم اهداف و آرمانهتای ملتي
و ارزشمندی را پيجويي ميکنند و مسألة فرهنگ ملي يکتي از آنهاستت ،امتا تعتامالت
فرهنگي بايد گستر هتر از محوريت ولتها تعريف و پايهگذاری شو سیاست و فرهنگ
رقیب هم نیستند؛ بلکه حالت مکمل و مقوم هم را ميبايد ايفتا کننتد تحتول شتکلي و
ماهوی روابط بینالملل ر عدر جهاني شدن ،ولتتهتا را بته استتمدا از ظرفیتتهتا و
منابا فرهنگي جواما خو ناگزير ستاخته استت فرهنتگ ر واقتا سترمايه ،پشتتوانه و
ستماية فکریِ فاخر ولتها برای تلطیف ،طنّتازی و شتورانگیزی ر مناستلات ستخت،
خشك و رسمي سیاسي است امروزه سخن از ابتکارها و ظرفیتهای عمومي ،رسانهای و
اطالعاتي ر سیاست خارجي ولتهتا بترای گستترش امنته و عمتق نفتوذ ر افکتار و
رفتارهای جواما است و يپلماسي فرهنگي به نظر خوشتر ميآيد ،به شرطي که اصیل،
رست و اصولي اجرا شو
هر چند منطقة اکو از منظر فرهنگي و روحي حاوی بتنمايتة معنتوی بستیار غنتي
است ،با اين حال ،روند منطقهگرايي آن ر عمل و ر قالب تشريفات ستازماني ،تعريفتي
نداشته و ماية بسي تأسف است به طور میال ،مؤسسة فرهنگتي اکتو ر ستالهای اخیتر
مشعلة نظر بر کف گرفته و ندای وستي ،مهر و همنوايي ر میان کشتورهای عضتو اکتو
سر مي هد ،اما کملطفي ،ناهمجوشي و بياعتنايي برخي کشتورهای غیرعضتو و نتاهمراه
مؤ سسه ،متأثر از همان نگرش و روية باز ارندة سیاسي آنهاست حوزة تمدني اکو يکي از
مناطق زبانز

ر جهان به لحاظ اصالت و وزانت فرهنگي استت؛ بتهطتوری کته حضتور و

مقاالت 30 /

تأثیر مسالمتآمیز ا يان ،مذاهب ،اقوام و ستنتهتا ر طتول زمتان حیتات آنهتا را جتال
بخشیده است اين ملتها آشنايي يرين با هم ارند و ر طتول ستالیان بستیار بتا هتم
زندگي کر ه و از هم آموختهاند اين جواما گرچه امروز از هم جدا تعريف ميشتوند ،امتا
از منظر فرهنگي همه جزو يك خانوا ه هستند و اهل فرهنگ به قول عطار هی احساس
غربتي با هم ندارند
گاار تااانم دزر ازیتاااد ا هاام نفااا

جان مشاتا م بادز نزدیااان ز با

ا باارزن گااارچه خباار خااواهم ا از

در درزن پاااااارده گاااهااااام ا از

را اگاار ماادپوشاام ا بیارزنیاااان

جانااام در میااان

در درزن بااا ازسا
ج

منطقهگرايي ر حوزة اکو متأسفانه ر سطح سیاسي رشد و توستعه قابتل تتوجهي
نیافته است اين وضعیت ر بخش اقتدا ی هم صا ق است بنابراين ،بايتد بترای بختش
فرهنگ چارهانديشي کر چون استعدا هايي برای ناامني ،بيثلاتي و بتينظمتي هتم ر
منطقه وجو

ار فرهنگ معلری ارزشمند بترای تقويتت همتدلي ،هملستتگي و صتلح

است که مستلزم تدابیر عالمانه و عاشقانه است تا مرهمي برای ر ها و مشتکالت يگتر
بخشها باشد اين جواما با سرمايههای مختلف تاريخي و فرهنگي باعث تأسف است که
ستبسته ،احساس وری ،تنگدستي ،کدورت و حسا ت بکنند به قول شیخ عطتار و از
زبان هدهد ها یشده
راسااا

ای گااادایان چناااد ا بااادحاصااالد

نایاااد ااشاااقد ز باااددلد

ج

با اين وضعیت ،يپلماسي فرهنگي ر منطقه با توجته بته برختي پتويشهتای اخلتي
کشورها و فشارهای محیطي ضرورت اکید ار

يپلماستي فرهنگتي چیستت؟ چته اهتدافي

ار ؟ و با چه ابزارها و سازوکارهايي محقق ميشو

ر میان تعريفهتای متنتوع از اصتطالح

" يپلماسي فرهنگي" به چند نمونه اشاره ميکنتیم ر يتك تعريتف « يپلماستي فرهنگتي
علارت است از ملا لة ايدهها ،اطالعات ،هنر ،سلك زندگي ،نظام ارزشي ،سنتهتا و اعتقتا ات
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برای ستیابي به مفاهمه مشتر

و تقويت تفاهم متقابل میان ملتهتا و کشتورها » (ختاني،

 )223 1716و ر تعريفي يگر « يپلماسي فرهنگي حتوزهای از يپلماستي استت کته بته
برقراری ،توسعه و پیگیری روابط بتا کشتورهای ختارجي از طريتق فرهنتگ ،هنتر و آمتوزش
مربوط است يپلماسي فرهنگي فرايند مؤثری است که ر آن فرهنگ يتك ملتت بته جهتان
بیرون عرضه ميشو و خدوصیات منحدر به فتر فرهنگتي ملتتهتا ر ستطوح وجانلته و
چندجانله ترويج مييابند» (صالحي امیری و محمدی )111 1702 ،ر تعريتف يگتر آمتده
است « يپلماسي فرهنگي علارت از آغاز و يا آسانسازی ملا الت مختلتف هنتری ،ورزشتي،
ا بیات ،علم و اقتدا با هدف کسب منافا راز مدت ،اعتم از افتزايش منتافا ملتي ،برقتراری
روابط و يا باال بر ن ر

اجتماعي -فرهنگي از يگر کشورهاست» ( هشتیری)10 1707 ،

ر تعريف بعدی گفته شده است « يپلماسي فرهنگي هنر کاربست و اجترای سیاستتهتای
فرهنگي توسط نمايندگان رسمي کشورها قلمدا ميشو مهارت و هنر استتفا ه از توزيتا
بهینة بو جه تخدیصيافته برای برنامههای فرهنگي توسط يپلماتها ،يپلماسي فرهنگي
نامیده ميشو » (حقیقي )66 1716 ،يا از نگاهي يگر « يپلماسي فرهنگي تالش بترای
ر  ،مطلا ساختن ،مشارکت ا ن و تأثیرگذاری بر مر م يگر کشورها و تلا ل ايتدههتا،
اطالعات ،هنر و يگر جنلههای فرهنگ میان ملتها به منظور تقويت ر

متقابتل استت

يپلماسي فرهنگي فرايندی هدفمند بو ه و برای تحقق و ستیابي به اهداف تعريتف شتده
تدوين و اجرا ميشو بنابراين ،يپلماسي فرهنگي از روابتط و تللیغتات فرهنگتي متمتايز
ميشو ؛ زيرا بر خالف تللیغات ،هدف يپلماسي فرهنگي تعامل با مخاطلین است نه صرفاً
القا و انتقال پیامهای فرهنگي همچنین ر يپلماسي فرهنگي بر روابط متقابتل پايتدار و
راز مدت تأکید ميشو و از ملارزه و کشمکش سیاسي کوتاه مدت برای کسب منافا آنتي
و فوری اجتنا ميشو

يپلماسي فرهنگي به عنوان يك ابزار کارآمتد و قابتل انعطتاف ر

سیاست خارجي ،زمینه ساز ارتقا روابط ولتها و به تلا آن افزايش تفاهم میان ملتهتا و
صلح و ثلات بینالمللي است بر اين اساس ،نفوذ و اثرگذاری را و هدف اصتلي يپلماستي
فرهنگي ميشمارند يپلماسي فرهنگي تعاملي بر ملنای ملا لته فرهنگتي هوشتمندانه بتا

مقاالت 39 /

يگران است و ر جهان معاصر تلا ل فرهنگي ر سه محور  -1روابط رستمي  -2جريتان
عامالن و واسطههای فرهنگي و  -7فعالیتهای تأثیرگذار بر افکار عمومي صورت ميگیر »
(مجیدی)21 ،1707 ،
با مرورِ تعريفهای مختلف باال ميتوان به اين تعريتف نهتايي رستید کته يپلماستي
فرهنگي مجموعهای از تدابیر و برنامههای متنوع فرهنگي است که ولتها همراه و ر کنار
انديشمندان ،اربا معرفت و کارگزاران فرهنگي ر جهت برقراری ارتلاط ،ملا لة انديشههتا
و رشد ظرفیتهای موجو  ،تقويت تفاهم ،ارتقای سطح همکاریهتا و نیتل بته هملستتگي
بیشتر جهت پاسداری از ارزشها و هويتهای ملي و مشتر

به انجام ميرسانند

با اين مالحظات ،برای منطقة فرهنگي اکو نميتوان به سا گي از ملتها و جواما جدا
و خارجي استفا ه کر اين جواما پارههای تن هم هستند و بنتا بتر اشتتراکات تتاريخي و
فرهنگي از هم غريله نیستند بنابراين ،نوآوریهايي از مسیر فرهنگ ،به ستا گي و لطافتت
اهل فرهنگ و معرفت با سازوکارهايي برای تعمیق شناخت و افزايش ملا الت فرهنگتي تتا
مرزهای معنوی میان اين ملتها و کشورها الزم است تا روح هملستگي ر منطقته حتاکم
شو اگر منطقهگرايي ر اين حوزة جغرافیايي فاقد اين روح فرهنگي و معنوی باشد ،تمتام
مناسلات و تعامالت بسان ملا الت و معامالت خارجیان و غريلههای اقتدا ی جنلة بازاری
و سو انگارانه به خو خواهد گرفت میرا گرانلار فرهنگي و معنوی منطقه ،کار را بر نسل
حاضر ،هم آسان و هم سخت کر ه است کاهش ارزشهای معنوی و متعالي ،اين جواما را
ر گر ا های امروزين اقتدا و سیاست بینالملل گرفتار خواهد کر

يپلماسي فرهنگتي

و معنوی بايد آکنده از احساس همدلي و روحیة تواضا و نیکخواهي باشد عرصتة مؤانستت
فرهنگي سرشار از صداقت است و يپلماسي فرهنگي بر پاية تاريخ و فرهنگ مشتر  ،بايد
مشحون از ايیار و نیار باشد حساسیت و ظرافت موضوعات و مسائل فرهنگتي لتزوم تلتا ل
افکار و ملاحیة انديشمندان فرهنگي را وچندان ميکند ،زيرا ر حوزة مناسلات سیاسي به
اندازة کافي حساسیت و ناهمجوشتي تولیتد متيشتو

ر مرحلتة وم متيتتوان يکستری

ارتلاطات و انديشهها و تجار را به سطح جواما و زندگي عمومي و عا ی مر م تسری ا
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تا حافظان اصلي فرهنگ و سنّتهتا بته کمتك گرفتته شتوند ذوق ،ستلیقه ،ترجیحتات و
ارزشهای مر م مسیر مناسلات و گفتتوگوهتا را نرمتي بیشتتر ميبخشتد و پتر از اختوت
ميکند با اين اوصاف ،ميتوان اقدامات جديد و تکمیلي فرهنگي را ر میان کشورهای اکتو
برقرار و تقويت کر تا به تدريج روند تعامالت مستحکم شو

يپلماسي فرهنگي ميبايد بر

پاية گفتوگو ،پر ازش تعامالت ،حلّ مشکالت و ترسیم افقهای جديد برای آينتده استتوار
باشد برای سیاستگذاری کالن ر نگاه اول ميتوان بر اين سه ضلا تأمل کر
 1سیاستگذاری برای توسعة علمي مطالعات فرهنگي ر منطقه
 2سیاستگذاری برای توسعة ظرفیتهای اقتدا فرهنگ ر منطقه
 7سیاستگذاری برای ترويج و تعمیق سنّتهای اجتماعي -فرهنگي مشتر

ر منطقه

ر اين زمینه ،اقدامات اجرايي و نها سازی هم ميتواند صورت گیر ؛ به عنوان نمونه
 تأسی

فرهنگستان ا

 تأسی

فرهنگسراهای اکو ر شهرهای کشورهای عضو اکو

و هنر اکو

 ايجا سالنهای سینما و تالاتر اکو ر شهرهای کشورهای منطقه
 ايجا و تقويت کرسيهای زبان ،فرهنگ و ا

ر انشگاههای مهم کشورهای منطقه

 ايجا شلکههای را يو -تلويزيوني اکو
 برگزاری جشنوارههای مختلف علمي و فرهنگي ر سطح منطقه
نوپردازی تاریخی در حوزۀ تمدنی اکو
ر با مالزمت تاريخ و فرهنگ و لزوم تأمل برای نگرشي نو ر اين ملاحتث بتا عنايتت
به مشکالت زمان حاضر و الزامات آينده سخن گفتیم تاريخ نلايد ر چشم متا بتيارتلتاط بتا
آينده تعريف و ترسیم شو «انسان موجو ی است که به هستتي ختو آگتاهي ار و زمتان
برای او ارای سته بُعتد استت گذشتته ،حتال و آينتده ايتن سته بُعتد وجتو انستان از هتم
جداييناپذيرند انسان ر زمان حال ،حامل تاريخ گذشتة خو است و بر ملنای آن نسلت بته
احتماالت آينده جهتگیری ميکند هر انسان از آنجا که به گذشتة ختو آگتاه استت ،ارای
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تاريخ است و شخدیت او تداوم آن تاريخ است و از آنجا که ارای تتاريخ استت انستان استت
گذشتة انسان چیز مر ه و از ست رفتهای نیست ،رکن اساسي وجتو انستان استت و بتدون
گذشته و بدون تاريخ وجو ندار تاريخ انسان تاريخ مکتو کساني نیست کته ر گذشتتهای
ور يا نز يك ر سرزمین معیني زندگي کر هاند؛ تاريخ جنگها ،فتوحات و شکستها نیست
بلکه آن رسوبي از گذشته است که از صافي زمان گذشته و ر وجو انسان حاضر متللور شده
و شخدیت فر ی و جمعي انسان کنوني را ساخته است» (آشتوری )10-21 1711 ،اگتر از
تذکر تاريخي سخن به میان ميآيد ،مرا بازگر ان و بازگشت بته گذشتته نیستت کته امتری
محال است ،چه صورت تاريخي تمدن ،گذشته از آن جهت که گذشته است ،فقتط متيتوانتد
ما ة تمدن جديد قرار گیر و تکرار هی صورت نوعي تمتدن ر برابتر صتورت نتوعي تمتدن
فعلي میسر نیست (شورای عالي)00 1711 ،
نکاتي را ر بارة تاريخ و فرهنگ مشتر

و اقلیم معنوی منطقه بیتان کتر يم تتا از

کنار اين میرا به راحتي علور نکنیم «سخن بر سر کشف مجد اين تاريخ و گذشتته و
بازگشت به آن است سنت بالذاته باززايي است و هر بتاززايي تجديتد حیتات ستنت ر
زمان حال است و از همین رهگذر است که ميبینیم فعل سنت (= انتقال) مستلزم انجام
شدن ر زمان حال است پ  ،سنت ،مر هريگي به صورت شي جدا از ما نیست کته بتا
آنچه ما هستیم ،رابطهای نداشته باشد؛ ظرف عتیقهای نیست که سر طاقچه متيگتذاريم
يا نسخة خطيای که ر کتابخانه نگاه مي اريم و گذشته ،تتابوتي نیستت کته بته طترف
قلرستاني ميبريم ،سنت آن چیزی است که به انسان توانايي و مهارت متي هتد ستنت
بايد مداومت و پیوستگي يك جريان همهجانلتة تتاريخي و فرهنگتي باشتد کته تتداوم و
پیوستگي خو را ر عین تحر

و پیشرفت ،ر مظاهر اساسي زبان ،ا بیات ،هنر ،فلسفه

و رسم و راههای زندگي نشان هد» (آشوری)23-21 1711 ،
از اهمیتت يپلماستي فرهنگتي بترای راهگشتايي ر مناستلات و روابتط نتامتوازن
سیاسي ر منطقه هم مطاللي عنوان کر يم ملتهای اين منطقه وارثان جا ة تتاريخي و
پرآوازة ابريشم هستند؛ «جتا های بترای خو شناستي ،خداشناستي و جهانشناستي کته
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سراسر آن تفر

ر آفاق و انف

بو ه است؛ جا های گستر ه از شرق تا غتر عتالم کته

وصف و شرح آن گويای بالندگي و فرهیختگي مر مان آن زمانته بتو (نتوروزی1702 ،
 )31اهالي للاخته و مدهوش فرهنگ و ا

عشق ،بنتايي ستربلند از روابتط تتاريخي-

فرهنگي ارند و به قول حضرت موالنا و بغض آلو ميبايد گفت
مرا پرسد که چوند بین که چااونم

خاارابم بیخاااااودع مساا م جنااونم

درزن خاار ۀ صااد رنااا

ااالب

خیااال باااد شااناااو ب ااونااااام

یند طره که هم طره اسا

ز دریاا

ماان ایاان اشاانالهااا را مااااونم

به صااورت کمتااارع ا نیاااام رره

رزی اشاا ا اااااالم یااااززنم

هجاارت مدکشاام باار جاااماند

کااه گااوید ماان جماااند را سااتونم

به علارت يگر ،تحوالت روزافزون و سهمنا

بینالمللي نلايد بتر تفکتر و سرنوشتت

ملتهای منطقه غالب و آوار شو ؛ زيرا فرصت تأمتل و تتدبر الزمته بترای ايتن کشتورهای
حساس و آسیبپذير فراهم نشده و اولین بازتا اين شرايط ،افتا ن ولتهتا و کشتورهای
همسايه ر ورطهای از رقابتهای فرسايشي ،غیرسازنده و حتي تقابل و کدورت خواهد بو
هاار مااان نااو ماادشااود دنیااا ز مااا

بااد خباار ا نااو شاادن اناادر بقااا

با اين وصف ،شناسايي و تقويت مشترکات فرهنگي و تاريخي میان جواما همجتوار
که ر رازنای تاريخ ،مناسلات و متراو ات مختلفتي را تجربته کتر هانتد ،بستتری نتو از
مطالعات و مکاشفات را برای رمزگشايي از پیوستها و گسستتهتای بتینالمللتي طلتب
ميکند طرز مديريت تجار و انش تاريخي -فرهنگي مجموعتهای از کشتورهای عدتر
کنوني ما ميت واند موجلات تحول ذهني و رفتاری آنهتا را ر روابتط ختارجي بته همتراه
اشته و برای آفرينش برهة تاريخي جديتد ،مطمتح توجته و سیاستتگذاریهتای ملتي و
منطقهای قرار گیر از جمله ،اقدامات مرتلط ميتوانند به قرار ذيل باشند
 ما بايد به تداوم و تغییر تاريخي -فرهنگي منطقهای و مشتر

بیانديشیم
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 ملتها و ولتهای منطقه نیازمند خو آگاهي جديد تاريخي هستند
 با عنايت به روند تحوالت جهاني و از منظر بینش روابط بتینالمللتي ،ولتمتر ان و
سیاستگذاران نیازمند جهانآگاهي نويني هستند تا نهال منطقهگرايي ر حوزة اکو تناور شو
 برای مواجهه با فشارهای محیطي و انستجام بیشتتر هويتتهتای ملتي ،مراتتب
باالتری از الگوهای رفتار ملي ملتني بر فضیلت مدني و توسعة سیاسي ميبايتد سترلوحه
سیاستهای اخلي کشورها قرار گیر
 ثمرات تقويت نظامهای اقتدا ی اخلي بايد ر حدّ چشمگیری به زيرستاختهتای
فرهنگي و منطقهای سرريز شو
 تقويت مناسلات بهینة فرهنگي ملاني امنیتت و هويتت مشتتر

منطقتهای را

تقويت خواهد کر
 تعتتامالت فرهنگتتي ستتازنده و هملستتتگيگتترا چهتترة مقلتتولي از همستتايگي و
منطقهگرايي را ر سطح بینالمللي منعک

خواهد کر

 مديريت بهینة مناسلات فرهنگي و سیاسي ر منطقه ،مرجعیت قابتل تتوجهي
ر جهان اسالم برای اين حوزة تمدني فراهم خواهد کر
 تعمیق و توسعة مناسلات فرهنگي منطقه و هويت جمعتي منطقتهای ،جايگتاه
کشتتورها و ستتازمان اکتتو ر مجتتاما و ستتازمانهتتای بتتینالمللتتي را از نظتتر سیاستتي و
سیاستگذاری ارتقا خواهد بخشید
نتیجه
فرهنگ و سرمايههای فرهنگي برای جواما و قوام رونتي آنهتا ارزش حیتاتي ار
هويت ملتها با فرهنگ و تاريخ آنها گره خور ه است تداوم و تغییر ،يکي از ظرفیتهای
عناصر فرهنگي ر طول زمان و گذر تاريخ است فرهنگ پوياستت و متيتوانتد ر بطتن
تاريخ برای يك ملت تاريخ و تمدنسازی کند اين نگترش بتر مجموعتهای از ملتتهتا و
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جواما نیز صا ق است به علارت يگتر ،ملتتهتا ر صتورت اشتتراکات و سترمايههتای
مشتر

تاريخي و فرهنگي و تجمیا ايدهها و توانمندیها ،ميتواننتد مستیرهای تعامتل

خو را توسعه هند و با همگرايي و وحدت نظر ،سرمايههتای نتويني پديتد آورنتد ايتن
ظرفیت و توانمندی ر جوامتا حتوزة اکتو وجتو

ار  ،امتا منتوط بته وجتو شترايط و

زمینههايي است که اهمیت خاص خو را ارند عزم و ارا ة سیاسي همراه با يپلماستي
فرهنگي مدبرانه ميتواند اين مسیر را هموار کنتد ايتن امتر مستتلزم خو آگتاهي نتوين
تاريخي است اين ملتها با وحدت ،يکرنگي و يکپارچگي ميتوانند بستیاری از مشتکالت
و موانا تعامالت سازنده را از سر راه بر ارند به قول جنا مولوی فرزانه
مثنااوی مااا دکااان زحاادت اساا

یر زاحد هرچه بیناد ن با

اسا

مشکالت و موانا عديدة کنوني بتر ستر راه صتلح ،امنیتت ،همکتاری و هملستتگي
ملتها ر روابط بینالمللي ،با رويکر ی تعاملي و فرهنگي مرتفا خواهند شد اين موانا
زايیدة منظومة به هم پیوستهای از فشارهای روني و محیطي جواما است بازگشتت بته
خويشتتتن گتتوهرين کتته هتتم تالطتتم رونتتي را آرام متتيکنتتد و هتتم لمشتتغوليهای
تشويشآمیز بروني را کنار ميزنتد ،کلیتد ورو بته وا ی حیتات فرهنگتي تمتدنستاز و
معنويت خواه است عرصة فرهنتگ ر صتورت اشتتن نگتاه معنتايي و معنتوی ،فرصتت
مکرری برای طرح و تلیین ايدهها و انديشههای همگرا و سازنده خواهد بو اشتتراکات و
ذخاير تاريخي علمي ،حکمي ،مذهلي ،ا بي ،اجتماعي و هنری ر کشورهای حتوزة اکتو
ميتواند بازتولید شده و به ويژه موانا سیاسي همگرايي فرهنگهتا را کمرنتگ و بتياثتر
کند اين نگرش نسلت به ظرفیتهای عناصر و ساختار فرهنگ ،امکان تحتول ملنتايي و
تعاليجويانه ر جهانهای سیاسي -اجتماعي را مقدور ميگر اند اين نوپر ازی تتاريخي
که ميتواند نقطة عطف تحول تاريخي باشتد ،بتا يپلماستي فرهنگتي ،حکمتت ،ايیتار و
سعةصدر ملتها و حکومتها قابل تحقق است عالمان و کارگزاران فرهنگتي خمیرمايتة
اصلي ابتکارات متنوع را ارند تا با انش و مآثر فرهنگتي ختو  ،قلتب و انديشتة جوامتا
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تشنة محلت را با هم پیوند هند يپلماسي فرهنگي ميتواند عاشقان وستي و صلح را
به گفت و گوهای پايان ناپذير ر بارة بسیاری از يافتههای روني و احوال گرگتونشتدة
تك تك حامالن حکمت و فضیلت عتوت کنتد مستاعدت مجدّانتة ولتتهتا و تتأمین
تجهیزات و تمهیدات مختلف مور نیاز بايد با نها سازی و تشکیل مجاما فرهنگي بترای
تقويتت ملتاني همگرايتي ملتتتهتا بترای افتتقهتای ورتتر متمرکتتز شتو

انشتگاههتتا،

فرهنگستانها ،پژوهشکدهها ،کتابخانهها و آزمايشگاهها بايد پیشقراول اين تحول تاريخي
و تمدني ر اين منطقة معنوی شوند اين خطه به عنوان گوشههايي از حیات و سترماية
جهان اسالم ميتواند بتا اعتلتار و صتالبت فرهنگتي از فشتارهای جهتان مختالف استالم
راستین بکاهد و برکات زندگي معنوی و خیرخواه جهاني را به ساير ملتها تقتديم کنتد
سرانجام اينکه ،رهآور اين نگرش ر عمل به کاهش سرشار هزينههای رقابت فرسايشتي
و تعارضات ر میان ملتها و ولتها منجر ميشو ؛ يعني آنچه که ر عدر بحرانز ة ما
همچون اکسیری برای بیداری و احترام به امنیت و انسانیت همة ابنای بشری است
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