
 

 

 

 دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو
 1حسین نوروزی

 

 چکیده 

تاریخد ز تمدند جامعۀ بشری اس . این  های نادر در میراثیند ا  گنجینه ،حو ة یرهن د اکو

ایزایانه تنوین صورت همز تفنر مشترک جوامع منطقه بوده که به کوشیها گنجینه حاصو سده

ها ز موانع یراراه دزستد ز همناری در ساهمر ز تنامو یایته اس . با انای  به مجمواۀ چالی

اس  که: بر اساس  پرسیین پیرامون ا حاصو جس  ز جو ،حاضر ۀسیاسد جمان معاصر، مقال

توان ایا  جدیادی بارای چه رزینردی به میراث مشترک تاریخد ز یرهن د در منطقۀ اکو مد

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

کارکردی ا  مال م  ساختارهای تاریخد ز یرهن د جوامع بر اساس حیات  ا مفمومد کوششد

س . رهازرد این تتبع حاکد ا  این ننته اسا  کاه در صاورت  نمادر  تدازعز نیرزی تغییر ز د

توان دزرة تاریخد رزشاند  اسد یرهن د میان جوامع منطقه، مدریزی راهبردی برای دیهلمبرنامه

ز در  باشادا  تعامو ز تعالد یرهن د را خل  کرد که پشتوانۀ سایر مناسبات سیاسد ز ا تصادی 

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

 دهد. ءرا در ارصۀ جماند ارتقا نما 
 

 واژگان کلیدی:

 اکو، ا لیم معنوی، دیهلماسد یرهن د، نوپردا ی تاریخد
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 مقدمه

ني اکتو از تتاريخ و فرهنتگ هتای حتوزة تمتدها و  ولتهمسرايي و همنوايي ملت

ای از عشق و محلت  روني آنهاست  عشق بته وحتدت و  وستتي ، نشانهر  خويشمشت

و بايتد  ة رشد سیاسي استتالمللي اين منطقه باشد، از منظری نشاناگر بنیان روابط بین

انگیز  ر  ل پی   ر پتی  های نشاطهمچنان به جوشش رو های طربنا  و آرامش نغمه

ز عشتق، بترا ری، فضتیلت، فرهنتگ و الملتل  ل بستت  ستخن اتاريخ و سیاستت بتین

المللتي  ر جهتان امتروز نته تنهتا بتین -های سخت و ناهموار سیاسيهمدر ی  ر پهنه

آور نیست، بلکه ضرورت و ابتکاری سازنده برای نجتات جتان و جهتان بشتريت از شگفت

 المللي و عین توسعه فرهنگتي استت  بنتابراين،  ر میانتةبین پايان  ر روابطمنازعات بي

، بترای اند چقدر هم که  المللي، نور اين شما  وستي و مهرورزی هرحوا   بین توفان

 ناپذير است  سپر گان به معنا و معنويت همچون فروغي جاو ان و بنیا ی خلل ل

است که  با چه رويکر  و ابزارهتايي بته  پرسشاين مقاله  رصد  پاسخگويي به اين 

را بترای زيستت  نوينيتوان تاريخ ر منطقه اکو، ميمیرا  و مشترکات تاريخي و تمدني  

شتو  به همین منظور ستعي متي ، ترسیم و اجرايي کر ؟فرهنگي  ر اين اقلیمِ پرظرفیت

گرايتي تا با تأکید بر نگاه فرهنگي و معنايي به تاريخ، زندگي، هويت، ارتلاطتات و منطقته

ظام هويتي فراگیر و ملهم از های تقويت فهم مشتر  جديد، با ن ر جغرافیای اکو، زمینه

 کنیم   ر صورتي خاص عرضه مو ّت و سازندگي را 

  ر بتا مدی بر مالزمت تاريخ و فرهنتگ، توصتیف کوتتاهي قدد  اريم پ  از  رآ

   ر ا امه به اهمیت و چارچو   يپلماستي فرهنگتي  ر به  ست  هیماقلیم معنوی اکو 

المللتيِ نتو بترای اهمیتت رويکتر  بتین  ر بتا  ،پر ازيم و سر آخترحوزة تمدني اکو مي

 -سیاسي -مواجهه با تحوالت پیشِ رو و ضرورت خلق تاريخي جديد از تعامالت فرهنگي

     اريماقتدا ی  ر اين ناحیه مطاللي بیان 
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 مالزمت تاریخ و فرهنگ؛ تدوام و تغییر

 از تاريخ و فرهنگ مشتر  برای چنتد ملتت و سخنتاريخ روان است و فرهنگ پويا  

تفکتر  ر ملاحتث فرهنتگ و تتاريخ  های جديدی را بترایکشور زوايای متنوع  ار  و روزنه

 هتد شده خلر ميای  يرين، ظاهری و تمامگشايد  شايد  به نظر آيد که تاريخ از گستره مي

گويد  واکاوی نظری تاريخ و فرهنگ به و فرهنگ از وا ی رمزآلو ،  روني و جاری سخن مي

ماهوی کار سترگي است  فالسفه، مورخان، علمای سیاست، پژوهشگران  های صوری وشیوه

ور هتای تتاريخي غوطته  ر ملتاني ا را  و تلیتین بسیار،شناسان الملل و جامعهروابط بین

هتای ختو  برای تلیین بررسي راهي ،با صید صدفي از اين  ريا يكکه هر  اند؛ همچنان شده

هتا اً به معني جدايي همتة عناصتر، متغیرهتا و رونتدتنوع شعلات فکری لزوم اما، اند گشو ه

هتای مطالعتاتي متتداخل و واقا بايد اذعان  اشت کته تتاريخ و فرهنتگ حتوزه نیست   ر

گونته  ای مشخداً با همديگر پیوند  ارند؛ آنرشتهمجتمعي هستند و به میابه مطالعات میان

 ؛1737انتد ) ورانتت، بتو هکه پدران مطالعات تاريخي، جزو اوتا  مطالعتات فرهنگتي هتم 

(  به هر ترتیب،  ر اين ملحث و از منظر ما، مهم 1707مدلح،  ؛1730اتکینسون و  يگران، 

ارزش خاصي قائل بو ه و هويت و  ها برای تاريخ و فرهنگ خو  ولتها و اين است که ملت

ات و نگترش گستترش چتتر مطالعت ،  باالتر اينکهاند ز هگره آنها ي خو  را هم به امنیت ملّ

نمايد که چند ملت  ر تر ميا  و شیرينزماني جذّ ،هاپژوهشگران و افق  يد جواما و  ولت

کوشا بو ه و خر مندانه  خويش جو و پاسداشت میرا  تاريخي و فرهنگي مشتر و  جست

 ای نوشین از اين  ريا هم  لخوش باشند  به جرعه

آيتد کته مترز عناصتر ال پیش متيؤ ر مطالعات تاريخي و فرهنگي به ناگزير اين س

 پرسشتوان به اين هايي که مي پاسختمام  و مسائل تاريخي و فرهنگي کجاست؟ هالفهؤم

 هندة اين خواهد بو  که نگرش ما به تاريخ و فرهنتگ چته ملنتا و فراخنتايي نشان ، ا 

ر علوم انساني و فلسفه، يکي از نخستین مسائلي کته  ر گتام نخستتِ هت ة ر حوز»  ار  

پژوهشگر يتا متفکتر از موضتوع متور  مطالعته  ةفاصل ةکند، مساللپژوهش خو نمايي مي

زماني )تاريخي(، اجتمتاعي  ةکه فاصل کند است  اين فاصله ابعا  و معاني متفاوتي پیدا مي
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 هند، زيرا ايتن مستالله  ر ترين وجوه آن را تشکیل ميترين و عامو فرهنگي صرفاً عیني

ای زيست ذهنتي و جستمي فتر ی کته از موضتا يگربو گيِ ريشهکنه خو  به واقعیت  

گر   و اين واقعیت ملنتا  ر مراتتب  يگتر  ر برمي ،کندمتفاوت با ما جهان را تجربه مي

 ( 10  1701)اخگر، « يابدها بازتا  ميجهانها و زيست يگر بو گيِ تاريخ

تتر و ي بهتتر، روشتنکار کمت ؛خو  را بر چند فرج قرار  هیم ةبنای مطالعاگر سنگ

تر پیش خواهد رفت  اول اينکه، انسان  ر جامعه هستي، هويت، معنا و پترورش پیتدا راحت

ها چهار ستون اصتلي هستتي اجتمتاعي تای که قومیت، زبان، عقیده و سنّگونهبه ؛کندمي

کمال  ، استعدا ها و شکوفايي افرا  خو  بهکوششسازند   وم آنکه، جامعه از قِل ل فر  را مي

مجموعته متغیرهتای  يگتری  ر  ،ر کنار رابطة  وسوية فر  و جامعتهرسد  سوم اينکه  مي

بنتابراين،  ر  کنتد و متؤثر استت  ميمسیر تحوالت تاريخ و تکوين فرهنگ هم خو نمتايي 

 ر   يابتدنسلت مسائل تاريخ و فرهنگ، نقش عندر کارگزار )فر (  ر  و وجته اهمیتت متي

 -ها،  ستاور ها، تحتوالت و شترايط تتاريخيای از شناخت  مجموعهوهلة اول، هر فر  وار

کنتد   ر تأمتل متيآنهتا و پیرامتون  استمستحیل آنها فرهنگي است که به سهم خو   ر 

بعد، ضمن بازانديشي و  نوسازی عناصر بالندة آنها، برای تحول زندگي خو  محتوا و  ةمرحل

تتاريخي، بضتاعت  ت و با ارزش اضافي فرهنگي دبیرد و از قِل ل اين ابتکار و تآفرينهويت مي

توان گفتت کته موسا مي تعريضگذار   با اين اوصاف و  ر خو  را برای آيندگان به جا مي

شده ناظر استت و هتم بتر افتا ه و تمام ها و تحوالت اتفاقها، سرگذشتتاريخ هم بر گذشته

 ر زنتدگيِ حتال و آينتدة افترا   کهها ها، خاطرات و هويتت، شناختای از تحوالمجموعه

گستر است  فرهنگ نیز  ر چارچو  و کلیت تاريخي قابل تأمتل استت و  سايه ،جريان  ار 

و عناصتر متنتوع و  عیني و مشتمل بر موضوعات، خدتايص ت هم بسان نظام جمعي ذهني

 ر  رونماية تاريخ و تحول آن قابل توجه است  شاکلة عمتومي فرهنتگ بتا چتارچو   مؤثر

پاسداری آنها که هم از  ،ها ارتلاط  ار دگي جاری و سلك خاص مناسلات اجتماعي ملتزن

 گیرند  شو  و هم  ر بوتة تغییر و تحول قرار ميمي
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هتای متنتوع اجتمتاعي از نستلي بته تچارچو  اصول و مآثر فرهنگي  ر قالب سنّ

و  بخشتد ميفتت هتم ال بتاشو    ر برخي مواقا  و يا چند ملت را نسل  يگر منتقل مي

 ر برابتر  ،يافتتهای جمعي و قتوامتوشهره و همچون  گر ماية آرامش و اتکای جمعي مي

  پ   ر مجموع، شايد بتوان گفتت آيد به کار ميهای چالشگر محیطي ها و بحرانچالش

ي  ر کلّ يهای  روني  ر زيرساختفرهنگي و با جريان ت که پیوستاری از تحوالت تاريخي

ای متداخل همنوا گر يده و محل رجعتت، تماشتا و مواجهتة با هم و  ر چرخهگذر زمان 

 گیرند )ها( قرار مي )ها( و رفتار معرفت

شتو  ايتن استت کته حضتور همزمتان  و رونتد ای که از سطور باال عايد مينتیجه

شتوند  بته فرهنگي بر ما پديتدار متي - ر چارچو  مناسلات تاريخي "تغییر"و  "تداوم"

ای از تحتوالت  ر مقتاطا پیشتین زنتدگي جوامتا رخ  ا ه و بته انجتام گر، پتارهبیان  ي

ای مستمر از تقلید و تقیدات، عملکر ها، ا راکات، ذهنیت و پیامدهای اند، اما اليهرسیده

هتا جاو انته خواهنتد بتو    ر طول زمان جاری و حتي تا آينتدهآنها اجتماعي  ت سیاسي

ای ويتژه شتو  کته از ايتن همپوشتاني کتارا روشن مياهمیت اين شناخت زماني برای م

ساختاری تاريخ و فرهنگ، بستری از تداوم و تغییرات را کشتف کتر ه و بترای متديريت 

واضتح  تر بر مسائل نظر افکنتیم  پترتر و ظريفالمللي گستر هحیات ملي و مناسلات بین

ي  ر روابتط فرهنگتي و هويتت ملت هتا تکیته بتر تشتخصها و  ولتاست که برای ملت

هتای ستاکن  ر جغرافیتای اکتو، از نظتر  ار   جوامتا و  ولتت خاصيالملل اهمیت  بین

 های ارزشمند هستند  واجد اين تشخص و قرابت ريخي و فرهنگي با اشتراکات متنوع،تا

 

 اقلیم معنوی اکو؛ عطر صیرورت میان خاک و افالک

تمدني  ،نظر غنای تاريخي ترين مناطق جهان از جغرافیای فرهنگي اکو يکي از مهم

هتای عظیمتي از حکمتت حکمي، ا بي و هنری است   ر ايتن ناحیته ذختاير و سترمايه

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

اند  ارزش اين ذخاير فرهنگي به اين ترتیب باال و واالست که مرهتون تغییر و تحول شده
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ای  رون، سلو  و متوسل به جوهر معنوی زندگي مر م، علما، عرفا، حکمتا سا گي، صف

ا با و هنرمندان است   وم آن که اين اهالي فضل و معنا  ر روزگاران مختلف و  ر عتین 

هتا، بته يمتن  ار میتان حکومتتهتا و منازعتات  امنتهتفتیدگي فضاهای سیاسي، جنگ

هتا را مومي و عا ی مر مان اين سرزمینالهي خو ، مزرع زندگي ع -استعدا های انساني

کته اند  تتا هتر جتا ر و مشحون از برکات و نفحات روحاني و قدسي خو  ساختههم معطّ

اند، سترعت و کر ه سوخته را ياری مياين قلیلة مدفا و جان ،قدرت اصحا ها و حکومت

و تشتويقي آمده و هر جا هم که اعتنا، حمايت گسترش بیشتری برای تکاپو به وجو  مي

ساز به مد  شوق  روني، استعدا  سرشار، مناعتت محورانِ تاريخ ر کار نلو ه، اين فرهنگ

هتای ستخت را راه ،انتد  ايتن گوهرجويتانطلا و صلر به عشق و تکلیف خو  عمل کر ه

يابنتده و  امتاهی  شکايتي به جتان خريتده،  ها را بيا عايي سپری کر ه، مشقتهی   بي

وارگي  انش، معارف، ا بیتات اند  از طرف  يگر، مر مها بیرون آمدهتحاناز اين ام سرفراز

ها به صورت مختلف و مستمر همراه با تغییرات طلیعي و زمانه، پايتداری و هنرها و سنت

 ل کر ه است قوام فرهنگي اين سامان را مسجّ

ور ساير مناطق و ممالك اجتماعي،  ر رونتد تحتول و تطت مانندمنطقة فرهنگي اکو 

پیونتد ت و انديشته را تجربته کتر ه استت  فرهنگي خو  مراتب مختلف شناخ ت تاريخي

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

نظیتری از فرهنتگ معنتوی را  ر ايتن کمتلفي از نظامات زندگي مر م، گوهر مظاهر مخ

برقراری ارتلاط شیداگونه با آسمان، افتال ، آ   خطه  روني کر ه است  ا را  منتظم و

ای از بینش  روني به مظاهر جمال، جالل، عشق و با ، خا  و جانداران، همه  ر گر ونه

ستايش هستي، با مهر و معرفت  ر ضمیر و زندگي مر مان اين مرز و بتوم، شتورانگیزی 

بتو ه استت  برختي از ايتن اقلتیم  جاو انگيرمز  تمر و مستغرق  ر  امان فضل الهي،مس

 کنیم ترين منابا و مرايای اين اقلیم معنوی را به طور مختدر مرور مي مهم

  ر نظرتعالي، نیل به عرفان حضرت حق و انوار قدسي   ر با   للاختگي به ذات باری

های اساسي بشری  ر طول تتاريخ  انديشه»توان گفت که نخلگان فرهنگي و مرا جويان مي
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حي برای هستي و به تلا آن، طرحي برای زندگي انسان پديد آمده است  با تدور وجو  طر

توانسته است اند  انسان نميهای الهیاتي و متافیزيکي با همین ملنا شکل گرفتههمة انديشه

اش بینديشتد     ر بارة طلیعت و خو  و زنتدگي بدون تدور طرحي فراگیر برای هستي،  ر

شتین بته وجتو  طرحتي الهتي آغتاز خو  را با اعتقا  پی تاريخ تفکر اسالمي، همة متفکران

نمايي فلسفه و حکمت اسالمي باعث شده که متفکر خو  و جهتان اند  خدوصیت قلله کر ه

(  212-217  1707)مدتلح، « ور را  ر نسلت با ملتدأ و منتهتای هستتي بته انديشته  رآ

ر اعدار با اتکا  و اتدتال بته اعم از خواص و عوام  ر گذ ،اين اقلیم ةهای پرذوق و بالند ملت

 ای گونههای  يني و مذهلي، جهان ذهني و شناخت خو  را ثلات و صالبت بخشیده و آموزه

هتای  ينتي و متذهلي اصتیل و اند  آموزههستي آرماني و مینوی را  ر بینش خو  رقم ز ه

ه تعالي و  عتوت انستان بت همه از رحمانیت و حکمت اليتناهي حضرت باری ،بخشوحدت

میتال الهتي بترای علترت، اند و  تدبر  ر آيات بيمحوری سخن گفتهمسیر راستي و اخالق

 آمیز گرا، تحکمهای خاص افراطاند  اين منطقه غیر از روشحکمت و خشیت پیشنها  کر ه

افتتا ه، بیشتتر از روحیته زنتدگي و تلعیض  يني کته  ر برختي مواقتا تتاريخ اتفتاق متي

 ين و »خو  را محترم و محتشم  يده است   ،ل و مدارای مذهليآمیز  يني، تساه مسالمت

خدوص ايرانیان اهمیت فتراوان  اشتت  هلي  ر میان مر مان مشرق زمین به اعتقا ات مذ

حاکمیتت و  يانتت قترين هتم  يني  اشتند   ر نتیجته،  منشأها  ر ايران باستان حکومت

روا  يافت،  کتاپرستي  ر اين ناحیه(  از زماني که ي11  1711)زماني محجو ، « گشته بو 

زرتشت با تأکید بر يگتانگي و توحیتد نقطتة عطفتي  ر  سپ   ينرشد معنوی آغاز شد  

  تعالیم زرتشت پیاملر برای پیروانش سراسر عشق و آرامش است  گر يدها  ينداری ملت

ی بترای سازسازی و فرهنگحاکي از تاريخ "پندار نیك، گفتار نیك و کر ار نیك"آموزة  

تي عالمانه بتو ه استت  ورو   يتن استالم و اقلتال های الهي و بنای مدنیّ تخلق به ارزش

معنوی اين خطه شتد   ةنقطة عطف جديدی  ر حیات و انديش ،جواما غیرعر  به اسالم

متمرکتز سخن و معجزات پیاملران به صور مختلف بر  عوت به معنويت و نیل به هدايت 

طربنا  عالمان برای کشف استرار هستتي و  انديشمندی فکری و جست و جوهایاست  
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است  اللته  ر ايتن وا ی، هتر فتر  و  شدهمراتب زندگي  ر عالم،  ر علوم مختلف عیان 

الستالم است  رويکر  و تعتالیم حضترت مستیح علیته آمدهقومي به سويي و کناری نايل 

بتا ورو  و و ه است  ي همواره مور  احترام ببرای خو سازی و تسهیل مسیر صلح و  وست

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 

منشوری از فرهنتگ تفکتر، تتدبر و صتالح استت   ،هاپويش اجتماعي فر ، جامعه و ملت

السالم هم، بته عنتوان م )ص(، ائمة هدی و ساير پیشوايان علیهمسنت و سیرة پیاملر اکر

فضتیلت و تقتوا بتو ه الگوهای انساني ملرز، همه تعريف و تعارف انسان به عقل، اختالق، 

کر است که بازتا   ينداری و متذهب  ر تمتام امتور متدني، شهرستازی، است  شايان ذ

از  آکنتدهو مناسلات اجتمتاعي ها معماری،  انش، ا بیات، حکمت، آ ا  معاشرت، سنت

 ر  "بسم اهلل الترحمن الترحیم"هاست   ر فرهنگ اسالمي، ذکر مدام  اين تعالیم و آموزه

صدای اذان از مساجد، شوق نماز، خاکساری  ر برابر خالق و نیتايش بته  ها، شنیدنزبان

لتدل کنتد   ر تغییتر و تلحظات عمر و زندگي را مهرآگین و روحتاني متي ة رگاه او، هم

، چه نیايشي زيلتاتر فرهنگي مسلمانان  ر هنگام تحويل سال و نوشدن طلیعت ت تاريخي

 از اين 

 ها، ای تدبیرکنندۀ شب و روزدیدهها و ای دگرگون کنندۀ قلب

 را نیز به بهترین احوال متحول کنبخش حول و احوال، حال ما ای تحول

  ا بیات يابد ميبا ا بیات پیوند  يگری از خرگاه فرهنگ و تاريخ اين منطقه  ةاستوان

بدون تر يد، سهم وااليي  ر پیکرة طناز فرهنگي و طراوت اين اقلیم معنتوی  ار   ابتداع 

های مختلتف،  نیتايي پتر رمتز و راز از ا بیتات، مفتاهیم ها و گويشخط و تخلق به زبان

کتر ه استت   ها خلتقعلارات، صور خیال و مقال را برای ارتلاط با جان و جهان اين ملت

نظیر و ذوق سرشار عرفاني و ا بي فضتال سا گي و لطافت زندگي عا ی مر م با  انش کم

استت  تتاريخ تحتول و  نهتا ه یو شعرا، آثار و مفاخر ا بي متعد ی  ر اين حوزه بتر جتا
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هتای نظتم و نیتر، های  يگتر بتا تأستی  مکاتتب و ستلكتکوين ا بیات فارسي و زبان

خروشي از حکمت، هنر و ا   را توسعه  ا ه های پرچشمه ،هامیلها، ها، حکايت استان

های مختلف آن میل است  از سوابق و تحوالت خط، زبان و ا بیات پهلوی گرفته تا لهجه

 ری، فارسي، خوزی، سرياني، سغدی، خوارزمي، تخاری، طلتری، کتر ی، آذری و غیتره 

( همه نشاني از وحتدت  ر عتین 12-61  1701)صفا،  اند بو هکه  ر اين نواحي متداول 

بار آور   بته    ورو  زبان عربي به منطقه آثار و ابعا   يگری از رونق ا بي را بهاستکیرت 

ل فرهنتگ و ا   اقلتیم اکتو بته طور کلي، جالب توجه است که بستیاری از اهتالي فاضت

ته و هتای ظريتف نگاشت انستتو ترکي آثار خو  را با ترکیب و مؤهای فارسي، عربي  زبان

(  شتاهکارهای عرفتاني، ا عیته، 1716 انتد )آژنتد،نظیر ختو  را بته رخ کشتیدهنلوغ کم

شتکال هتا و ستاير ا های حماسي، مینويات حکمي، عاشقانه، غزلیتات، اندرزنامتهمجموعه

آنهتا بتین  نخلگان باريك ونور  هستند های گرانقدر فرهنگي تاريخهای ا بي سرمايهبیان

انتد  زنتدگي و تتاريخ ی همیشة زندگي مر مان اين اقلیم تقديم کر هرا پديد آور ه و برا

رو کي، علتداهلل  تا به امروز فروزان شده است آوران  اين ناماين جغرافیای فرهنگي با آثار 

المعالي قابوس پسر وشمگیر، عندری، فرختي، بن مقفا، فخرالدين اسعد گرگاني، شم 

ناصر خسرو قلا ياني، شهید بلخي، بوشتکور  منوچهری،  قیقي، فر وسي، کسايي مروزی،

بلخي، منجیك، خاقاني، انوری، سنايي، نظامي گنجوی، ظهیر فاريابي، نظامي سمرقندی، 

امتروزه   عطار نیشابوری، خواجه علداهلل انداری، خیام، مولوی، حافظ، ستعدی و  يگتران

هشي کشورهای منطقته ها و مراکز پژواين آثار و مفاخر ا بي  ر مدارس،  انشگاه ر بارة 

  کننتد آنها را از نظتر علمتي بررستي ميهای جديد و پژوهشگران و نسل شو  مي مطالعه

ها، نظام آموزشتي شاعرانگي  ر اقوام مختلف  ر نظام تربیتي، آ ا  و سنت ةروحیه و روي

از ايتن مستیر ستلز و رويتان و بتا تولتد   اشته استت و واالاثر و اهمیت آنها و پژوهشي 

ختو  بته لحتاظ   ر حتدّکته شتو  ای هم تولید متيا بیات غني و بالنده ،ن جديدنخلگا

 آور است زيلايي و محتوا حیرت
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  جايگتاه علتم، حکمتت و  هتد ميسومین رکن اين اقلیم معنوی را علتم تشتکیل 

عقالنیت  ر فرهنگ و حوزة تمدني اکو هم بر کسي پوشیده نسیت  نضج علوم و معتارف 

هتای ايتن نتواحي را بته ختو  از زنتدگي، تتاريخ و فرهنتگ ملتتبخش پرباری  ،مختلف

های مختلفي چون فلسفه، منطتق، کتالم، تفستیر، تتاريخ،  اختداص  ا ه است   ر رشته

حکمتا و  انشتمندان بزرگتي چتون  ،جغرافیا، رياضي، طب، نجوم، شیمي و ستاير متوار 

يه، ونتي، ابتن مستکوفارابي، خوارزمي، ابومعشر بلختي، غزالتي، ابوزيتدبلخي، طلتری، بیر

هلل، لهین، رشتیدالدين فضتل ارازی، پورستینا، جوزجتاني، صتدرالمتأکاشتاني، الدين غیا 

ای از  ر میانته ،علتم و اختالق ةسهرور ی، خواجه ندیر، خیام و ساير بزرگمتر ان عرصت

به نحوی که مر متان  ؛جنلان علوم و  انش شدند عوالم طلیعي و معنوی بالیدند و سلسله

ستیرا  آنهتا هتای پترفیض  انتش ه و ساير نواحي جهان هنوز هتم از چشتمهاين منطق

هتا، شتاپور، نظامیته  گنتدیهمچتونشوند  تأسی  مراکز علمي و آموزشي  ر قتديم  مي

 وستتي و ای از شتوق علتمشتانهنها  هتا، رصتدخانههتا، کتابخانتهها، شتفاخانهخانهمکتب

ست  بسیاری از ملاحتث علمتي و عقلتي های اين ناحیه بو ه اپژوهي  ر میان ملت  انش

تحقیتق هستتند و استتا ان  همچنان موضوعاين  انشمندان  ر مراکز علمي و پژوهشي 

انتد  بستیاری از ايتن انديشتمندان  ر از مکتب و معارف اين بزرگان ظهور يافتته بسیاری

را  ستي بر آتش  اشته و ذوالفنتوني ختو   نیزملاحث الهیات، اخالق، ا بیات و سیاست 

پیوند علم و  يتن مظهتر زيلتايي از  ،اند   ر اين اقلیم با مهارت و ابهت به نمايش گذاشته

و جمتالي  هي، جلوهمنتهای اله با ذات بياتدال خاکیان با افالکیان است  شکوه پیوند ذرّ

است  اين زيلايي و  ظهور رسانیدهغیر قابل وصف از حکمت و معنويت را  ر اين اقلیم به 

و شکوه عرفان را  شدهور و زندگي عالمان عارف  ر تاريخ اين منطقه متجلي شوق  ر ظه

ه از ترمتذی، غزالتي، به میابه علم قدسي به او  رسانده استت  عرفتای بتزر  ايتن خطّت

القضات همداني، صدرالدين قونوی، سعدالدين فرغتاني، علتدالرزاق کاشتاني تتا شتاه  عین

هتايي چتون ، جامي و تا همین اواختر شخدتیتنعمت اله ولي، بالي افندی، عطار، موالنا
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علتوم   رامام خمیني )ره( جهان پر رمز و رازی از ملاني علم و  ينداری را پديد آور ه و 

 ( 11-10  1710)ندر، اند  کر همختلف به ويژه فلسفه راهگشايي 

قلمترو فتاخر و  ،ايد يتا  کتر را که بعرصة  يگری از اقلیم معنوی و حوزة تمدني اکو 

گويد  هنر علارت استت سوزان النگر  ر تعريف هنر مي»شان هنر و صنايا هنری است  جو

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 

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

و به هر  کندهای او بستگي پیدا ميجدا از جنلة تکنیکي آن به رشد فکری هنرمند و ارزش

فرهنگتي بته فرهنتگ  يگتر انتقتال  صورت محتوای هنر از شخدي به شتخص  يگتر و از

 های مظهتتر استتتعدا ،(  هنتتر  ر ايتتن ناحیتته212-210  1711ای، )هتتزاوه« يابتتد متتي

ت  م  رونيجان و اتدال عوالای از سیر و سلو  معنوی، انديشه، مناعت، صفای  دهکنن خیره

بزر  به تناو  و تدريج رشتد و  ةبیروني بو ه است  انواع هنر و صنايا هنری  ر اين منطق

متر ان و  انلتوهي از است  هنرشناسي، هنرپژوهي و هنرپروری  ر ذات و مرام يافتهتوسعه 

های بزرگتي از ايتن شتورآوران و شتوريدگان  ر تتاريخ و نطقه جاری بو ه و قلهزنان اين م

های مختلفي از هنتر میتل     ر  ورة قلل از اسالم گونهاند سر بر کشیدهفرهنگ اين ممالك 

 ةرشتد و توستع ،پت  از استالم ة ر  ور و وجو   اشتبافي اری، نقاشي، پارچهاری، نجّحجّ

، ستفالگری، فلزکتاری، ظهور کتر   خوشنويستينايا مرتلط قابل توجهي  ر انواع هنر و ص

بتافي، پر ازی، تذهیب، نقاشي، نگارگری، رنگرزی، کاشي، میناکاری، معمتاری، فترشنسخه

های مختلف تاريخي به تناسب شرايط و امکانات رشد کر ه و موسیقي و ساير موار   ر  وره

(  شکوفايي هنر 1702زن و  يگران، اتیگهاو ؛1716مختلف توسعه يافتند )آژند،   ر مناطق

 ر  ورة اسالمي به لحاظ استفا ه از اطالعات، مضامین و مفاهیم قرآني، ا عیه و احا يث  ر 

هتا، بازارهتا، وستايل زنتدگي و هنرهای مختلف به کار گرفته شد  ساختمان مساجد، خانته

فتند  پیونتد هنتر و تری يازينتي، کتابت و متون مختلف ا بي و علمي با هنر جلوة فرحنا 

متا ين و های هنری زيلايي پديد آور  که از نظر شتکل، رنتگ، بافتت، عناصتر نعرفان بیان
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نگارگری عرصة حضور هنرها و »اند   ر اين زمینه آمده است   ترکیب جذابیت خاصي  اشته

گويتد  بتدين ستان فنوني گوناگون است که هر يك به زباني، ذکری از نگار ازلي را باز متي

ثر  ر ايجتا  آن، ؤگیر  و همة عوامتل متگارگری  ر مجموعة تاريخ تمدن اسالمي قرار مين

يابنتد   ر ای رحمتاني متيشوند و جلتوهحتي ابزار و موا  نیز، واجد همان تاريخ قدسي مي

واقعیتت عتالم  ها را  ر وجهي هماهنگ باتوان فضای  رون نگارهنگاهي هر چند سريا، مي

  1702 )صدری،« کندعقول و باطني مشهو ، حکايت از عالم مشهو  مي يد که با روابطي م

ويدای باطن است  از اين کارش با عالم روح و س و هنر مقدس سر»به تعلیری  يگر،  نوز ه( 

 ر طلقتة  ،انتدتترين ابعتا   يتن بتو هنهايي که  ر تمدن اسالمي  ر پي باطنيروست که آ

انتد   وستیقیدانان جتای گرفتتهستان، شتاعران و مترين هنرمندان، معماران، خوشنوي بزر 

اند و اند که خداجو و  ر پي معنای باطني  ين بو هترين اشعار عارفانه را کساني سرو ه عالي

 ( 731-732  1711)ندر، « اندبنابراين پیام فراگیری را  ر هنر شعرشان به نمايش گذاشته

ی حوزة تمدني اکو محستو  از اقلیم معنو یهای اجتماعي وجه  يگرآيین و سنت

هتا، ها و آ ا  اجتماعي  ر جواما، محدول روند شناختگیری همة سنتشوند  شکلمي

 های محیطي بو ه است  اهمیتت ختانوا ه و هترها، ارتلاطات، امکانات و محدو يتتجربه

يك از ارکتان آن، مراستم مختلتف  عتا، نیتايش، مراستم قربتاني و شتکرگزاری، از وا ، 

هتا و آغتاز فدتل تلديلهای کاشت و بر اشت محدوالت کشاورزی و ها، جشنسوگواری

  1702هستتند )نتوروزی،  هتای اجتمتاعيسال نو بخشي از اين ملتاني برگتزاری ستنت

ان، تیرگتان، مهرگتان، های چهارشنله سوری، عید نوروز، عید فطر، عید قرب (  جشن211

و با ترتیلات متنوع آمیختته بتو ه يك به نوعي  ر کشورهای منطقه جاری  هريلدا، سده 

گرفتن،  يات قرآني، احا يث نلوی، اشعار و بیانات حکمي، فالاز تلرکات، آ  استفا ه است

همگي  تزئینات، ين هنری و ها، استفا ه از ظروف نماها، چیدمان سفره و اغذيه سرگرمي

ق و شوق استتمرار ای پرمغز  ارند  اينها به میابه سنت اجتماعي ذومفهوم و فلسفهمعنا، 

پیونتد »  هتای الهتي استتها، ارتلاطات نسلي و وصل به  امن فضتل و موهلتتشناخت

های  ينتي نمايشتي از ارتلتاط بتا نیاکتان، مناستك های کهن با اسطورهها و آيینجشن
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بندگي به پیشگاه الهي، ارتلاط با عناصر طلیعت، متاه و خورشتید، ستتارگان و چترخش 

( بتا آ ابتي ختاص 1736االمینتي، )روح «آينه، تماس با خا ، آتش ايام، استفا ه از آ ،

رفتاری و سعي  ر ايجتا   -زندگي، تطهیر اخالقي ةشور و شیريني زايدالوصفي برای ا ام

فرهنگتي چته بايتد و  ةکنند  با اين همه سرماينظام ملارکي برقرار مي ، وستي و محلت

 ،شتدن گرايتي و جهتاني گرايتي، ملتية مجا الت سیاسي، قوم ر غلغل ؟توان کر چه مي

علم و عشق و زحمت نیاز  ار ؛ به ويژه  ر حوزة تمتدني  به توسل به اين ذخاير فرهنگي

 ار  و نلايد از هی  کوششتي  حالوتي  يگر ها و جوامانیل به هملستگي برای ملت ،اکو

ل و يکتي از ابزارهتا و مجتاری ايتن تحتو ؛برای  وستي و هملستگي مهرآگین  ري  کر 

 تکاپو  يپلماسي فرهنگي است 

 

 دیپلماسی فرهنگی؛ انکشاف هویت همگرایانه

بنتدی  های مربوط به تلیتین و چتارچو گرشهای جديد سیاسي و ن ر ا بیات و نظريه

بستتر  ،گرايي تا همگرايي، يکي از ملتاني و متغیرهتای مهتم و تأثیرگتذارهای منطقهسیاست

الملتل  ر پیچیتدگي ست  راز و رمز سیاست و روابط بینفرهنگي و نظامات تاريخي و تمدني ا

ذهنیت، زبان و الگوهای رفتار  يپلماتیك کتارگزاران ملتي و فراملتي نهفتته استت  متديريت 

تتر، ي کشورها هم با زيرساخت فرهنگي جواما ارتلاط وثیق  ار   به بیان بهقدرت و امنیت ملّ

ها بر میتزان فرهنگي  ولت -های سیاسيبال، تناوری و تناسب  ر کارزار فرهنگي جهان امروز

ترجمتاني  ،و فرهنگي شدن سیاست خارجي سخت مؤثر استالمللي اقتدار آنها  ر صحنة بین

ي و اعتما  به نف   ر نظتام  اخلتي و للة يك  ولت است  اول، انسجام هويت ملّ از قدرت  و

هتای للتي  تجهیتز توانمنتدیالم وم، تمکن فکری، افتخار و پشتگرمي رواني  ر تعامالت بین

 های فرهنگتي، رويکتر ی نتوها به  انش، خدايل و ظرفیتتي  ولتسیاسي و  يپلماسي سنّ

هتای  يپلماتیتك  ر    اين نوستازی تتوان و مهتارتهای  يپلماسي کشورهاستبرای  ستگاه

 امتا ،و از کشوری به کشوری  يگر متفاوت باشتد طوالنيتواند چارچو  مناسلات فرهنگي مي

تجتار   ای و میان چند کشور با ستوابق وگذاری و مناسلات  ر سطح منطقه اگر اين سیاست
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و يابتد  ميهتا کتاهش های ما ی و ملتي  ولتتشو ، هزينهفرهنگي مشتر  جاری  -تاريخي

   شد   ستاور های فکری، انساني و معنوی به مراتب بیشتر خواهد

عاتي چون قدرت، رقابت، امنیت، اگر بستر و فضای تعامالت سیاسي آکنده از موضو

هويت ملي و میهني است، بستر فرهنگ و فضای مناستلات  مسألةتمامیت، باز ارندگي و 

جتويي و فرهنگي غرق  ر اختالق و روحیتاتي چتون ستخاوت،  وستتي، مهتر، مستالمت

 ،های تعامتل سیاستي بتا ملتاني روابتط فرهنگتيها و روشنیکخواهي است  آشتي منش

هتای ملتي چند مالحظات سیاسي هم اهداف و آرمان طللد  هرفايي ميبیني مستوروشن

فرهنگ ملي يکتي از آنهاستت، امتا تعتامالت  مسألةکنند و جويي ميو ارزشمندی را پي

گذاری شو   سیاست و فرهنگ ها تعريف و پايهتر از محوريت  ولتفرهنگي بايد گستر ه

کننتد  تحتول شتکلي و   بايد ايفتامي رقیب هم نیستند؛ بلکه حالت مکمل و مقوم هم را

هتا و هتا را بته استتمدا  از ظرفیتت ولتت ،شدن الملل  ر عدر جهانيماهوی روابط بین

منابا فرهنگي جواما خو  ناگزير ستاخته استت  فرهنتگ  ر واقتا سترمايه، پشتتوانه و 

ها برای تلطیف، طنّتازی و شتورانگیزی  ر مناستلات ستخت،  ستماية فکریِ فاخر  ولت

ای و های عمومي، رسانهاز ابتکارها و ظرفیت سخنخشك و رسمي سیاسي است  امروزه 

گستترش  امنته و عمتق نفتوذ  ر افکتار و  بترایهتا اطالعاتي  ر سیاست خارجي  ولت

آيد، به شرطي که اصیل، تر مي رفتارهای جواما است و  يپلماسي فرهنگي به نظر خوش

  شو    رست و اصولي اجرا

مايتة معنتوی بستیار غنتي اکو از منظر فرهنگي و روحي حاوی بتن ةقچند منط هر

گرايي آن  ر عمل و  ر قالب تشريفات ستازماني، تعريفتي روند منطقه با اين حال، ،است

های اخیتر  فرهنگتي اکتو  ر ستال ةسسبسي تأسف است  به طور میال، مؤ ةينداشته و ما

ايي  ر میان کشتورهای عضتو اکتو بر کف گرفته و ندای  وستي، مهر و همنومشعلة نظر 

برخي کشتورهای غیرعضتو و نتاهمراه اعتنايي و بيلطفي، ناهمجوشي  هد، اما کممي سر

سسه، متأثر از همان نگرش و روية باز ارندة سیاسي آنهاست  حوزة تمدني اکو يکي از مؤ

طتوری کته حضتور و مناطق زبانز   ر جهان به لحاظ اصالت و وزانت فرهنگي استت؛ بته
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را جتال آنهتا هتا  ر طتول زمتان حیتات آمیز ا يان، مذاهب، اقوام و ستنتمسالمتتأثیر 

ها آشنايي  يرين با هم  ارند و  ر طتول ستالیان بستیار بتا هتم  بخشیده است  اين ملت

 امتاشتوند،  ا گرچه امروز از هم جدا تعريف مياند  اين جوامزندگي کر ه و از هم آموخته

يك خانوا ه هستند و اهل فرهنگ به قول عطار هی  احساس از منظر فرهنگي همه جزو 

 غربتي با هم ندارند 

 گاار تااانم دزر ازیتاااد ا  هاام نفااا 

 ا  باارزن گااارچه خباار خااواهم ا  از

 پوشاام ا  بیارزنیاااانرا  اگاار مااد
 

 جان مشاتا م بادز نزدیااان ز با  

 در درزن پاااااارده  گاااهااااام ا  از

 در درزن بااا ازساا  جانااام در میااان
 ج

 

گرايي  ر حوزة اکو متأسفانه  ر سطح سیاسي رشد و توستعه قابتل تتوجهي منطقه

نیافته است  اين وضعیت  ر بخش اقتدا ی هم صا ق است  بنابراين، بايتد بترای بختش 

 ر نظمتي هتم  ثلاتي و بتيانديشي کر   چون استعدا هايي برای ناامني، بيفرهنگ چاره

د بترای تقويتت همتدلي، هملستتگي و صتلح ارزشمن فرهنگ معلری منطقه وجو   ار  

است که مستلزم تدابیر عالمانه و عاشقانه است تا مرهمي برای  ر ها و مشتکالت  يگتر 

های مختلف تاريخي و فرهنگي باعث تأسف است که ها باشد  اين جواما با سرمايه بخش

از  بسته، احساس  وری، تنگدستي، کدورت و حسا ت بکنند  به قول شیخ عطتار و ست

 شده  زبان هدهد ها ی

 حاصااالدای گااادایان چناااد ا  باااد
 

 راسااا  نایاااد ااشاااقد ز باااددلد 
 ج

هتای  اخلتي يشهنگي  ر منطقه با توجته بته برختي پتوبا اين وضعیت،  يپلماسي فر

کشورها و فشارهای محیطي ضرورت اکید  ار    يپلماستي فرهنگتي چیستت؟ چته اهتدافي 

از اصتطالح  هتای متنتوعشو    ر میان تعريفميي محقق  ار ؟ و با چه ابزارها و سازوکارهاي

 يپلماستي فرهنگتي »کنتیم   ر يتك تعريتف  اشاره مي نمونهبه چند  " يپلماسي فرهنگي"

هتا و اعتقتا ات  ها، اطالعات، هنر، سلك زندگي، نظام ارزشي، سنتعلارت است از ملا لة ايده
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)ختاني، « هتا و کشتورها  بل میان ملت  و تقويت تفاهم متقابرای  ستیابي به مفاهمه مشتر

ای از  يپلماستي استت کته بته   يپلماسي فرهنگي حتوزه»يفي  يگر   ر تعر ( و223  1716

برقراری، توسعه و پیگیری روابط بتا کشتورهای ختارجي از طريتق فرهنتگ، هنتر و آمتوزش 

 ثری است که  ر آن فرهنگ يتك ملتت بته جهتانؤمربوط است   يپلماسي فرهنگي فرايند م

هتا  ر ستطوح  وجانلته و فتر  فرهنگتي ملتته شو  و خدوصیات منحدر ببیرون عرضه مي

آمتده (   ر تعريتف  يگتر 111  1702)صالحي امیری و محمدی، « يابندچندجانله ترويج مي

سازی ملا الت مختلتف هنتری، ورزشتي،  يپلماسي فرهنگي علارت از آغاز و يا آسان» است 

ف کسب منافا  راز مدت، اعتم از افتزايش منتافا ملتي، برقتراری ا بیات، علم و اقتدا  با هد

(  10  1707) هشتیری، « فرهنگي از  يگر کشورهاست -روابط و يا باال بر ن  ر  اجتماعي

هتای سیاستت  يپلماسي فرهنگي هنر کاربست و اجترای» ر تعريف بعدی گفته شده است  

مهارت و هنر استتفا ه از توزيتا  شو  فرهنگي توسط نمايندگان رسمي کشورها قلمدا  مي

ها،  يپلماسي فرهنگي های فرهنگي توسط  يپلماتيافته برای برنامهبهینة بو جه تخدیص

 يپلماسي فرهنگي تالش بترای »(  يا از نگاهي  يگر  66  1716)حقیقي، « شو نامیده مي

هتا،  ايتده ل  ر ، مطلا ساختن، مشارکت  ا ن و تأثیرگذاری بر مر م  يگر کشورها و تلا

ها به منظور تقويت  ر  متقابتل استت   های فرهنگ میان ملتاطالعات، هنر و  يگر جنله

 يپلماسي فرهنگي فرايندی هدفمند بو ه و برای تحقق و  ستیابي به اهداف تعريتف شتده 

شو   بنابراين،  يپلماسي فرهنگي از روابتط و تللیغتات فرهنگتي متمتايز مي  تدوين و اجرا

خالف تللیغات، هدف  يپلماسي فرهنگي تعامل با مخاطلین است نه صرفاً  زيرا بر ؛شو مي

های فرهنگي  همچنین  ر  يپلماسي فرهنگي بر روابط متقابتل پايتدار و و انتقال پیام  القا

شو  و از ملارزه و کشمکش سیاسي کوتاه مدت برای کسب منافا آنتي تأکید مي مدت  راز

متد و قابتل انعطتاف  ر ابزار کارآپلماسي فرهنگي به عنوان يك شو    يو فوری اجتنا  مي

هتا و ها و به تلا آن افزايش تفاهم میان ملتاست خارجي، زمینه ساز ارتقا  روابط  ولتسی

المللي است  بر اين اساس، نفوذ و اثرگذاری را  و هدف اصتلي  يپلماستي صلح و ثلات بین

ملي بر ملنای ملا لته فرهنگتي هوشتمندانه بتا شمارند   يپلماسي فرهنگي تعافرهنگي مي
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جريتان  -2روابط رستمي  -1 ر سه محور  تلا ل فرهنگي  ر جهان معاصر  و  يگران است

« گیر های تأثیرگذار بر افکار عمومي صورت ميفعالیت -7های فرهنگي و عامالن و واسطه

 (  21، 1707)مجیدی، 

اين تعريتف نهتايي رستید کته  يپلماستي  توان بههای مختلف باال ميتعريف با مرورِ

ها همراه و  ر کنار های متنوع فرهنگي است که  ولتای از تدابیر و برنامهفرهنگي مجموعه

هتا انديشمندان، اربا  معرفت و کارگزاران فرهنگي  ر جهت برقراری ارتلاط، ملا لة انديشه

هتا و نیتل بته هملستتگي های موجو ، تقويت تفاهم، ارتقای سطح همکاریو رشد ظرفیت

 رسانند   های ملي و مشتر  به انجام ميويتها و هبیشتر جهت پاسداری از ارزش

ها و جواما جدا سا گي از ملتتوان به ای منطقة فرهنگي اکو نميبا اين مالحظات، بر

بتر اشتتراکات تتاريخي و  های تن هم هستند و بنتاو خارجي استفا ه کر   اين جواما پاره

هايي از مسیر فرهنگ، به ستا گي و لطافتت از هم غريله نیستند  بنابراين، نوآوری فرهنگي

اهل فرهنگ و معرفت با سازوکارهايي برای تعمیق شناخت و افزايش ملا الت فرهنگتي تتا 

ها و کشورها الزم است تا روح هملستگي  ر منطقته حتاکم مرزهای معنوی میان اين ملت

تمتام  ،جغرافیايي فاقد اين روح فرهنگي و معنوی باشد ةحوزگرايي  ر اين شو   اگر منطقه

های اقتدا ی جنلة بازاری مناسلات و تعامالت بسان ملا الت و معامالت خارجیان و غريله

نسل  برکار را  ،انگارانه به خو  خواهد گرفت  میرا  گرانلار فرهنگي و معنوی منطقه و سو 

اين جواما را  ،معنوی و متعالي های ارزش کاهشو هم سخت کر ه است   آسانهم  ،حاضر

الملل گرفتار خواهد کر    يپلماسي فرهنگتي های امروزين اقتدا  و سیاست بین  ر گر ا 

انستت ؤو معنوی بايد آکنده از احساس همدلي و روحیة تواضا و نیکخواهي باشد  عرصتة م

بايد  ،فرهنگ مشتر پاية تاريخ و   يپلماسي فرهنگي بر از صداقت است وفرهنگي سرشار 

مشحون از ايیار و نیار باشد  حساسیت و ظرافت موضوعات و مسائل فرهنگتي لتزوم تلتا ل 

 ر حوزة مناسلات سیاسي به  کند، زيراشمندان فرهنگي را  وچندان ميافکار و ملاحیة اندي

تتوان يکستری شتو    ر مرحلتة  وم متياندازة کافي حساسیت و ناهمجوشتي تولیتد متي

ها و تجار  را به سطح جواما و زندگي عمومي و عا ی مر م تسری  ا  و انديشه ارتلاطات
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هتا بته کمتك گرفتته شتوند  ذوق، ستلیقه، ترجیحتات و تتا حافظان اصلي فرهنگ و سنّ

بخشتد و پتر از اختوت  ميگوهتا را نرمتي بیشتتر و های مر م مسیر مناسلات و گفتت ارزش

جديد و تکمیلي فرهنگي را  ر میان کشورهای اکتو توان اقدامات مي ،  با اين اوصافکند مي

 بايد بر ميبرقرار و تقويت کر  تا به تدريج روند تعامالت مستحکم شو    يپلماسي فرهنگي 

استتوار های جديد برای آينتده مشکالت و ترسیم افق وگو، پر ازش تعامالت، حلّگفت پاية

  اين سه ضلا تأمل کر  توان بر ميسیاستگذاری کالن  ر نگاه اول  باشد  برای

 سیاستگذاری برای توسعة علمي مطالعات فرهنگي  ر منطقه  1

 های اقتدا  فرهنگ  ر منطقهظرفیت ةسیاستگذاری برای توسع  2

 فرهنگي مشتر   ر منطقه -های اجتماعيتسیاستگذاری برای ترويج و تعمیق سنّ  7

 ر ؛ به عنوان نمونه تواند صورت گی، اقدامات اجرايي و نها سازی هم ميزمینه ر اين 

 تأسی  فرهنگستان ا   و هنر اکو 

 تأسی  فرهنگسراهای اکو  ر شهرهای کشورهای عضو اکو 

 های سینما و تالاتر اکو  ر شهرهای کشورهای منطقهايجا  سالن 

 های مهم کشورهای منطقههای زبان، فرهنگ و ا    ر  انشگاهايجا  و تقويت کرسي 

 يوني اکوتلويز -های را يوايجا  شلکه 

 های مختلف علمي و فرهنگي  ر سطح منطقهبرگزاری جشنواره 

 

 تمدنی اکو ۀنوپردازی تاریخی در حوز

 ر با  مالزمت تاريخ و فرهنگ و لزوم تأمل برای نگرشي نو  ر اين ملاحتث بتا عنايتت 

ارتلتاط بتا به مشکالت زمان حاضر و الزامات آينده سخن گفتیم  تاريخ نلايد  ر چشم متا بتي

انسان موجو ی است که به هستتي ختو  آگتاهي  ار  و زمتان »  ينده تعريف و ترسیم شو آ

عتد وجتو  انستان از هتم عتد استت  گذشتته، حتال و آينتده  ايتن سته بُبرای او  ارای سته بُ

و بر ملنای آن نسلت بته  گذشتة خو  استحامل تاريخ  ،پذيرند  انسان  ر زمان حالنا جدايي

 ارای  ،گتاه استتآنجا که به گذشتة ختو  آکند  هر انسان از مي گیریاحتماالت آينده جهت
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تاريخ است و شخدیت او تداوم آن تاريخ است و از آنجا که  ارای تتاريخ استت انستان استت  

ای نیست، رکن اساسي وجتو  انستان استت و بتدون گذشتة انسان چیز مر ه و از  ست رفته

ای تاريخ مکتو  کساني نیست کته  ر گذشتته گذشته و بدون تاريخ وجو  ندار   تاريخ انسان

  ها نیستها، فتوحات و شکستاند؛ تاريخ جنگ ور يا نز يك  ر سرزمین معیني زندگي کر ه

بلکه آن رسوبي از گذشته است که از صافي زمان گذشته و  ر وجو  انسان حاضر متللور شده 

(  اگتر از 10-21  1711)آشتوری، « و شخدیت فر ی و جمعي انسان کنوني را ساخته است

کته امتری   بازگر ان و بازگشت بته گذشتته نیستتمرا   ،آيدتذکر تاريخي سخن به میان مي

توانتد فقتط متي ،گذشته از آن جهت که گذشته است ،محال است، چه صورت تاريخي تمدن

تمدن جديد قرار گیر  و تکرار هی  صورت نوعي تمتدن  ر برابتر صتورت نتوعي تمتدن  ةما 

 ( 00  1711سر نیست )شورای عالي، فعلي می

بارة تاريخ و فرهنگ مشتر  و اقلیم معنوی منطقه بیتان کتر يم تتا از   رنکاتي را 

سخن بر سر کشف مجد  اين تاريخ و گذشتته و »  کنار اين میرا  به راحتي علور نکنیم

 بازگشت به آن است    سنت بالذاته باززايي است و هر بتاززايي تجديتد حیتات ستنت  ر

انتقال( مستلزم انجام  بینیم فعل سنت )=و از همین رهگذر است که مي است زمان حال

کته بتا نیست ريگي به صورت شي  جدا از ما شدن  ر زمان حال است  پ ، سنت، مر ه

گتذاريم ای نیست که سر طاقچه متي ای نداشته باشد؛ ظرف عتیقهرابطه ،آنچه ما هستیم

و گذشته، تتابوتي نیستت کته بته طترف   اريمه نگاه ميای که  ر کتابخانيا نسخة خطي

 هتد  ستنت بريم، سنت آن چیزی است که به انسان توانايي و مهارت متيقلرستاني مي

جانلتة تتاريخي و فرهنگتي باشتد کته تتداوم و بايد مداومت و پیوستگي يك جريان همه

ات، هنر، فلسفه پیوستگي خو  را  ر عین تحر  و پیشرفت،  ر مظاهر اساسي زبان، ا بی

 ( 23-21  1711)آشوری،  «های زندگي نشان  هدو رسم و راه

از اهمیتت  يپلماستي فرهنگتي بترای راهگشتايي  ر مناستلات و روابتط نتامتوازن 

های اين منطقه وارثان جا ة تتاريخي و  سیاسي  ر منطقه هم مطاللي عنوان کر يم  ملت

شناستي کته  ستي، خداشناستي و جهانشنا ای بترای خو  جتا ه»پرآوازة ابريشم هستند؛ 
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ای گستر ه از شرق تا غتر  عتالم کته  سراسر آن تفر   ر آفاق و انف  بو ه است؛ جا ه

  1702وصف و شرح آن گويای بالندگي و فرهیختگي مر مان آن زمانته بتو  )نتوروزی، 

 -از روابتط تتاريخي بنتايي ستربلند ،(  اهالي  للاخته و مدهوش فرهنگ و ا   عشق31

 بايد گفت آلو  ميض گي  ارند و به قول حضرت موالنا و بغفرهن

 مرا پرسد که چوند  بین که چااونم

 درزن خاار ۀ صااد رنااا   ااالب

 یند  طره که هم  طره اسا  ز دریاا

 به صااورت کمتااارع ا  نیاااام رره

 کشاام باار جاااماند  هجاارت مد
 

 خاارابم بیخاااااودع مساا م جنااونم 

 ب ااونااااامخیااال باااد شااناااو  

 هااا را   مااااونمماان ایاان اشاانال

   رزی اشاا  ا  اااااالم یااااززنم

 کااه گااوید ماان جماااند را سااتونم
 

المللي نلايد بتر تفکتر و سرنوشتت به علارت  يگر، تحوالت روزافزون و سهمنا  بین

فرصت تأمتل و تتدبر الزمته بترای ايتن کشتورهای  زيراهای منطقه غالب و آوار شو ؛ ملت

هتا و کشتورهای افتا ن  ولت ،پذير فراهم نشده و اولین بازتا  اين شرايطحساس و آسیب

 های فرسايشي، غیرسازنده و حتي تقابل و کدورت خواهد بو  ای از رقابتهمسايه  ر ورطه

 شااود دنیااا ز ماااهاار  مااان نااو مااد
 

 بااد خباار ا  نااو شاادن اناادر بقااا 
 

خي میان جواما همجتوار با اين وصف، شناسايي و تقويت مشترکات فرهنگي و تاري

انتد، بستتری نتو از مناسلات و متراو ات مختلفتي را تجربته کتر ه ،که  ر  رازنای تاريخ

المللتي طلتب هتای بتینها و گسستتمطالعات و مکاشفات را برای رمزگشايي از پیوست

ای از کشتورهای عدتر فرهنگي مجموعته -کند  طرز مديريت تجار  و  انش تاريخي مي

واند موجلات تحول ذهني و رفتاری آنهتا را  ر روابتط ختارجي بته همتراه تکنوني ما مي

هتای ملتي و مطمتح توجته و سیاستتگذاری ،برهة تاريخي جديتد آفرينش اشته و برای 

 توانند به قرار ذيل باشند اقدامات مرتلط مي ،ای قرار گیر   از جملهمنطقه

 ديشیم  بیانمشتر   ای وفرهنگي منطقه -ما بايد به تداوم و تغییر تاريخي 
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 های منطقه نیازمند خو آگاهي جديد تاريخي هستند ها و  ولتملت 

 المللتي،  ولتمتر ان و با عنايت به روند تحوالت جهاني و از منظر بینش روابط بتین

 گرايي  ر حوزة اکو تناور شو  هستند تا نهال منطقه نوينيآگاهي سیاستگذاران نیازمند جهان

 هتای ملتي، مراتتب شارهای محیطي و انستجام بیشتتر هويتتبرای مواجهه با ف

بايتد سترلوحه  ميسیاسي  ةباالتری از الگوهای رفتار ملي ملتني بر فضیلت مدني و توسع

 های  اخلي کشورها قرار گیر  سیاست

 هتای  به زيرستاخت چشمگیری های اقتدا ی  اخلي بايد  ر حدّثمرات تقويت نظام

   ای سرريز شوفرهنگي و منطقه

 ای را تقويت مناسلات بهینة فرهنگي ملاني امنیتت و هويتت مشتتر  منطقته

 تقويت خواهد کر  

 گتترا چهتترة مقلتتولي از همستتايگي و تعتتامالت فرهنگتتي ستتازنده و هملستتتگي

 المللي منعک  خواهد کر  گرايي را  ر سطح بین منطقه

 هي مديريت بهینة مناسلات فرهنگي و سیاسي  ر منطقه، مرجعیت قابتل تتوج

  ر جهان اسالم برای اين حوزة تمدني فراهم خواهد کر  

 ای، جايگتاه مناسلات فرهنگي منطقه و هويت جمعتي منطقته ةتعمیق و توسع

المللتتي را از نظتتر سیاستتي و هتتای بتتینکشتتورها و ستتازمان اکتتو  ر مجتتاما و ستتازمان

 خواهد بخشید    سیاستگذاری ارتقا

 

  هنتیج

ارزش حیتاتي  ار   آنهتا رای جواما و قوام  رونتي های فرهنگي بفرهنگ و سرمايه

های يکي از ظرفیت ،گره خور ه است  تداوم و تغییر تاريخ آنهاها با فرهنگ و هويت ملت

توانتد  ر بطتن عناصر فرهنگي  ر طول زمان و گذر تاريخ است  فرهنگ پوياستت و متي

هتا و ای از ملتتعتهمجمو بتراين نگترش   کندسازی تاريخ برای يك ملت تاريخ و تمدن
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هتای اشتتراکات و سترمايه ر صتورت  هتا   به علارت  يگتر، ملتتصا ق است نیزجواما 

تواننتد مستیرهای تعامتل مي ،ها ها و توانمندیتجمیا ايده ومشتر  تاريخي و فرهنگي 

پديتد آورنتد  ايتن  نتوينيهتای سرمايه ،خو  را توسعه  هند و با همگرايي و وحدت نظر

ندی  ر جوامتا حتوزة اکتو وجتو   ار ، امتا منتوط بته وجتو  شترايط و ظرفیت و توانم

را  ارند  عزم و ارا ة سیاسي همراه با  يپلماستي  هايي است که اهمیت خاص خو  ینهزم

 نتوينمستتلزم خو آگتاهي  امتر تواند اين مسیر را هموار کنتد ايتن فرهنگي مدبرانه مي

توانند بستیاری از مشتکالت  رچگي ميها با وحدت، يکرنگي و يکپاتاريخي است  اين ملت

 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  
 

ستتگي مشکالت و موانا عديدة کنوني بتر ستر راه صتلح، امنیتت، همکتاری و همل

رويکر ی تعاملي و فرهنگي مرتفا خواهند شد  اين موانا  ، باالملليها  ر روابط بینملت

ای از فشارهای  روني و محیطي جواما است  بازگشتت بته زايیدة منظومة به هم پیوسته

 های مشتتغولي  لکنتتد و هتتم خويشتتتن گتتوهرين کتته هتتم تالطتتم  رونتتي را آرام متتي

ستاز و تمتدن کلیتد ورو  بته وا ی حیتات فرهنگتي ،زنتدآمیز بروني را کنار مي تشويش

خواه است  عرصة فرهنتگ  ر صتورت  اشتتن نگتاه معنتايي و معنتوی، فرصتت معنويت

های همگرا و سازنده خواهد بو   اشتتراکات و ها و انديشهمکرری برای طرح و تلیین ايده

ذخاير تاريخي علمي، حکمي، مذهلي، ا بي، اجتماعي و هنری  ر کشورهای حتوزة اکتو 

اثتر هتا را کمرنتگ و بتيو به ويژه موانا سیاسي همگرايي فرهنگتواند بازتولید شده مي

های عناصر و ساختار فرهنگ، امکان تحتول ملنتايي و  کند  اين نگرش نسلت به ظرفیت

  اين نوپر ازی تتاريخي گر اند مياجتماعي را مقدور  -های سیاسيجويانه  ر جهانتعالي

 لماستي فرهنگتي، حکمتت، ايیتار وبتا  يپ ،نقطة عطف تحول تاريخي باشتد تواند مي که

ها قابل تحقق است  عالمان و کارگزاران فرهنگتي خمیرمايتة ها و حکومتصدر ملت سعة

قلتب و انديشتة جوامتا  ،اصلي ابتکارات متنوع را  ارند تا با  انش و مآثر فرهنگتي ختو 
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را  تواند عاشقان  وستي و صلح هند   يپلماسي فرهنگي مي پیوندهم  باتشنة محلت را 

شتدة های  روني و احوال  گرگتون بارة بسیاری از يافته  ر پايان ناپذيرگوهای  و به گفت

هتا و تتأمین تك تك حامالن حکمت و فضیلت  عتوت کنتد  مستاعدت مجدّانتة  ولتت

تجهیزات و تمهیدات مختلف مور  نیاز بايد با نها سازی و تشکیل مجاما فرهنگي بترای 

هتتا، هتای  ورتتر متمرکتتز شتو    انشتگاه بترای افتتقهتا تقويتت ملتاني همگرايتي ملتتت

ها بايد پیشقراول اين تحول تاريخي ها و آزمايشگاهها، کتابخانهها، پژوهشکدهفرهنگستان

 ةاز حیات و سترماي يهاياين خطه به عنوان گوشه ند و تمدني  ر اين منطقة معنوی شو

های جهتان مختالف استالم تواند بتا اعتلتار و صتالبت فرهنگتي از فشتارجهان اسالم مي

ها تقتديم کنتد  راستین بکاهد و برکات زندگي معنوی و خیرخواه جهاني را به ساير ملت

های رقابت فرسايشتي ور  اين نگرش  ر عمل به کاهش سرشار هزينهآ ره ،سرانجام اينکه

 ز ة ماعدر بحرانشو ؛ يعني آنچه که  ر منجر ميها ها و  ولتو تعارضات  ر میان ملت

 ابنای بشری است   همةبیداری و احترام به امنیت و انسانیت  برایاکسیری همچون 
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 منابع و مآخذ

  ترجمتته ،نگتتاریشناستتي و تتتاريخفلستتفه تتتاريخ؛ روش ،1730کینستتون، آر  آف  و  يگتتران، ات

 حسینعلي نوذری  تهران  طرح نو 

 تهران  نشر حرفه هنرمند  ،قاشي ايرانيفاني و باقي؛  رامدی انتقا ی بر مطالعه ن ، 1701اخگر، مجید، 

 تهران  انتشارات مولي  ،هنر و ا   ايران، 1716عقو ، آژند، ي

تهتران  ستازمان چتا  و  ،مجموعه مقتاالت توستعه فرهنگتي ،1711پهلوان، چنگیز و  يگران، 

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا  اسالمي 

يپلماسي فرهنگي اتحا يته اروپتا  ر قلتال فرهنگ و  يپلماسي  ر آيینه   ، 1716حقیقي، رضا، 
 المللي الهدی تهران  انتشارات بین ،جمهوری اسالمي ايران

 تهران  شرکت انتشارات علمي و فرهنگي  ،تاريخ تمدن ،1737 ورانت، ويل، 

تهتران  انتشتارات  ، يپلماسي فرهنگتي جمهتوری استالمي ايتران ،1707 هشیری، محمدرضا، 

 علمي و فرهنگي 

 تهران  نشر آگه  ،های کهن  ر ايران امروزها و جشنآيین ، 1736میني، محمو ، روح اال

 ر  "نقش  ين  ر هويت بخشتي بته ايرانیتان )ايتران باستتان(" ،1711زماني محجو ، حلیب، 
   تهران  انتشارات تمدن ايراني  مندورنژا ،  ين و هويتمحمد 

 تهران  نشر ققنوس  ،لماسي فرهنگي يپ ،1702محمدی، سعید رضا و  دری، سیّصالحي امی

 تهران  شرکت انتشارات علمي و فرهنگي  ،های عرفانينگاره، 1702صدری، مینا، 

تهتران  ستازمان چتا  و  ،مجموعته مقتاالت ستنت و فرهنتگ، 1711صفا، ذبیح اهلل و  يگران، 

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا  اسالمي 

 چا  ياز هم، تهران  انتشارات فر وس  ،رانتاريخ ا بیات اي، 1701اهلل، صفا، ذبیح
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